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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 
 
 La scurt timp după apariţia lucrării Verbul în aromână. 
Structură şi valori (Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2006), Manuela Nevaci publică o nouă carte despre aromână, 
profilându-se deja ca o specialistă în domeniu. De data aceasta 
atenţia autoarei s-a îndreptat către un grup de aromâni  – 
fărşeroţii –, din care face şi ea parte şi al căror grai, însuşit în 
familie, îl vorbeşte în mod curent. 
 Prin cercetarea de faţă, Manuela Nevaci aduce în 
actualitate informaţia referitoare la fărşeroţi şi la graiul lor, 
după aproape opt decenii de la studiul devenit clasic, al lui Th. 
Capidan, Fărşeroţii. Studiu lingvistic asupra românilor din 
Albania, „Dacoromania”, VI, 1929-1930. Dacă Th. Capidan se 
referea, aşa cum rezultă din titlul studiului său, numai la 
fărşeroţii din Albania, Manuela Nevaci îi include în cercetarea 
sa – pentru prima dată – şi pe fărşeroţii din Grecia. 
 Lucrarea Manuelei Nevaci se bazează pe informaţii 
culese, în principal, de la fărşeroţii stabiliţi în România, 
furnizând un bogat material inedit. La aceasta se adaugă date 
bibliografice din lucrări apărute după publicarea studiului lui 
Th. Capidan. 
 Autoarea a efectuat cercetări de teren în localităţi din 
Dobrogea (judeţul Constanţa: Cogealac, M. Kogălniceanu, 
Palazu Mare, Poiana), unde s-au stabilit, între cele două 
războaie mondiale, fărşeroţii veniţi din ţările balcanice, şi 
precizează numele sub care sunt cunoscuţi: plisóţi (cei originari 
din Albania) şi şópani (cei originari din Grecia).  
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Particularităţile lingvistice sunt prezentate pentru 
fiecare dintre aceste două grupuri, Manuela Nevaci contribuind 
la delimitarea celor două unităţi dialectale în cadrul graiului 
fărşerot. Este o contribuţie a autoarei, care se adaugă 
cunoştinţelor anterioare. 
 Tot o contribuţie a autoarei este şi glosarul de termeni 
consideraţi specifici pentru graiul fărşerot, ca şi capitolul 
consacrat elementelor lexicale balcanice păstrate sau, 
dimpotrivă, înlocuite la fărşeroţii din Dobrogea cu împrumuturi 
din dacoromână. 
 Interesante şi binevenite sunt datele de ordin etnografic, 
cele privind ocupaţiile (păstoritul), ca şi ilustraţiile. 
 Manuela Nevaci confirmă, prin prezenta carte, 
pasiunea, competenţa şi devotamentul cu care studiază, de mai 
mulţi ani, aromâna şi varietatea ei dialectală. 
 
 
    octombrie 2011         
 

 Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu 
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TRANSCRIEREA FONETICĂ 
 

 

 

 În redarea cuvintelor am utilizat sistemul de notare din 

Atlasul lingvistic român, preluat – cu unele completări – de 

colaboratorii Noului Atlas lingvistic român (pe regiuni) şi ai 

Arhivei fonogramice a limbii române. Câteva semne au fost 

introduse noi. 

 

a = cea mai deschisă vocală din seria centrală (a – ă – î) 

å = cea mai deschisă vocală din seria posterioară (å – o –  

u) 

ä = cea mai deschisă vocală din seria anterioară (ä – e – i) 

ạ = a închis (între a şi ă)      

ă  = vocală cu deschidere mijlocie din seria centrală (a – ă – î)    

¸ = ă deschis (între ă şi ạ) 

ặ = ă închis (între ă şi â) 

´ = ă scurt  

â = vocală din seria centrală, între ă şi î, mai aproape de î 

¾ = â scurt 

b = consoană oclusivă bilabială sonoră 

c = consoană oclusivă velară surdă   

ĉ = consoană africată palato-alveolară surdă moale  

č = consoană africată palato-alveolară surdă dură 

d = consoană oclusivă dentală sonoră 

' = consoană africată alveolară sonoră 

δ = consoană fricativă interdentală sonoră 
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e = vocală cu deschidere mijlocie din seria anterioară 

÷ = e semivocalic 

¦ = e deschis (între e şi ÷a) 

À = e închis (între e şi i) 

Ñ = vocală centrală cu nuanţă anterioară (între @ şi e)  

§ = Ñ deschis (între ] şi ¦)  

f = consoană fricativă labiodentală surdă 

g = consoană oclusivă velară sonoră 

ĝ = consoană africată alveolo-palatală sonoră moale 

ğ = consoană africată palato-alveolară sonoră dură   

0 = consoană oclusivă palatală sonoră 

γ = consoană fricativă velară sonoră 

Ð = consoană fricativă palatală sonoră 

h = consoană fricativă velară surdă 

3 = consoană fricativă laringală sonoră 

2  = consoană fricativă palatală surdă 

i = vocala cea mai închisă din seria anterioară 

į = i deschis 

— = i scurt 

˜ = i semivocalic 

î = vocala cea mai închisă din seria centrală 

5 = î scurt 

Ÿ = vocala centrală cu nuanţă anterioară (între î şi i)   

j = consoană fricativă prepalatală sonoră  

6 = j muiat  

k = consoană oclusivă velară surdă, identică cu c; semnul se 

întrebuinţează înaintea vocalelor din seria anterioară (ex.: kept° 

„piept”, la moscopoleni) 
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7 = consoană oclusivă velară palatală surdă 

l = consoană lichidă laterală alveolară 

× = consoană lichidă laterală palatală  

; = consoană lichidă laterală velară 

m = consoană oclusivă nazală bilabială 

E = consoană nazală labiodentală cu ocluziune incompletă,  

urmată de f, v 

n = consoană oclusivă nazală dentală 

H = consoană oclusivă nazală uşor palatalizată 

ń = consoană oclusivă nazală palatală 

J = consoană nazală cu ocluziune incompletă, urmată de  

consoane fricative şi lichide 

ŋ = consoană oclusivă nazală velară, urmată de c(k), g 

o = vocală cu deschidere mijlocie din seria posterioară  

¤ = o semivocalic  

³ = o deschis (între o şi ¤a) 

ọ = o închis (între o şi u) 

p = consoană oclusivă bilabială surdă 

r = consoană lichidă vibrantă apicală-alveolară 

S = r cu mai multe vibraţii 

ρ = r uvular 

ρ̄ = ρ cu mai multe vibraţii 

s = consoană fricativă alveolară surdă 

ş = consoană fricativă prepalatală surdă 

b = ş muiat 

t = consoană oclusivă dentală surdă 

θ = consoană fricativă interdentală surdă 

ţ = consoană africată alveolară surdă 

u = vocala cea mai închisă din seria posterioară 



MANUELA NEVACI  

Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 14 - 

û = vocală închisă din seria posterioară (între u şi â) 

° = u scurt 

© = u semivocalic 

v = consoană fricativă labiodentală sonoră 

w = consoană fricativă bilabială sonoră 

y = consoană fricativă palatală sonoră (între Ð şi ˜) 

z = consoană fricativă alveolară sonoră 

z = consoană fricativă alveolară sonoră (între z şi ') 

 

SEMNE DIACRITICE 

 

 = (deasupra unei vocale sau a unui diftong) accent 

principal: cásă, lúcru, pátru 

 = (deasupra unei vocale) accent secundar: pàtru'ắţ 

„patruzeci” 

– = (deasupra unei vocale sau a unei consoane lichide) 

lungime: m,re „mare”, Du6i'ắ 

 „Dumnezeu” 

< = (deasupra unei vocale) scurtime: f¯'ím „plecăm” 

º = (sub consoane) silabism 

~   = (deasupra unei vocale) nazalitate:  ĩşí „ieşi” 

  ׀asurzire: —, d (sub vocale sau consoane sonore) = ׀

. = (sub vocale) închidere: ọ, ặ 

. . = (sub vocale) închidere mai mare: È 

˛ = (sub vocale) deschidere: Æ 

ˆ  = (sub vocale) arată că vocala este elementul consonantic al 

unui diftong: ˜áspi „viespe”, ×a© „iau” 
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" = (deasupra unei vocale) accent de intensitate: nu"   pot° „nu 

pot” 

+ = (sub o nazală) articulaţia incompletă: Jveţ° „învăţ”, Jfaş° 

„înfăş” 

—, ¿, ° etc. = sunete slab perceptibile 

Ē, Č  etc. = sunete şi mai slab perceptibile 

ˇ = (după consoane) uşoară palatalizare: )i „de”, @émnu 

„lemn” 

 

ALTE SEMNE 

 

_ = (sub litere sau cuvinte) arată că aşa s-a rostit (rostire 

neobişnuită) 

î = legătură între cuvinte care formează un singur corp 

fonetic: Ðínu î ŋ î cásâ „vin în  

   casă” 

[ε] (înaintea unui cuvânt) = subiectul a ezitat 

~ ~ ~  (sub cuvinte)             = rostire neclară 

[k] (înaintea unui cuvânt) = subiectul s-a corectat 

[!] (după un cuvânt)             = subiectul a râs 

 

GRAIUL FĂRŞEROT 

 

Ş = Fărşeroţi şópaI originari din Grecia 

P = Fărşeroţi plisóţ originari din Albania 
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LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI A SUBIECŢILOR 

ANCHETAŢI
1
 

 

Cogealac (judeţul Constanţa) 

Poiana (judeţul Constanţa) 

Palazu Mare (judeţul Constanţa) 

 

 

Pitu Evantia (n. 1919, Horopani
2
, Grecia;  80 de ani, stabilită în 

comuna Cogealac, judeţul Constanţa). 

Butcaru Haidula (n. 1940, 59 de ani stabilită în comuna Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Constanţa). 

Nivaci Olimpia (n. 1910, Sé×a di Súpră, Grecia;  89 de ani, 

stabilită în comuna Poiana,  judeţul Constanţa). 

Nivaci Carmen (n. 1976, 23 de ani Poiana, judeţul Constanţa). 

Nicola Mihai (n. 1938, Pleasa, Albania; 61  de ani; stabilit în 

Palazu Mare, judeţul Constanţa). 

Nevaci Gheorghe (n. 1937, Horopani, Grecia;  62 de ani, 

stabilit în oraşul Constanţa, judeţul Constanţa). 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Anchetele au avut loc în anul 1999. 

2
 Azi Stenimahos, Grecia. 
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CAPITOLUL 1 
 

FĂRŞEROŢII. PREZENTARE GENERALĂ  
  

 Dialectul aromân cunoaşte o largă răspândire. El este 

vorbit în ţări din Peninsula Balcanică (Albania, Bulgaria, 

Grecia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei-FYROM), în 

România, precum şi în alte ţări din Europa şi din alte 

continente (în S.U.A., Australia)
1
, unde grupuri de aromâni au 

emigrat în perioade relativ recente
2
. 

 Aromânii formează mai multe grupuri denumite 

„ramuri‟ sau „tulpini‟
3
 între care există o serie întreagă de 

asemănări, de trăsături lingvistice care definesc întregul 

ansamblu dialectal şi-l individualizează în raport cu celelalte 

dialecte româneşti. Aceste grupuri – dintre care cele mai 

importante sunt pindenii, fărseroţii, grămostenii, grabovenii
4
 – 

se deosebesc între ele prin anumite particularităţi de grai 

datorate mai ales factorului geografic. 

                                                 
1
 Emigrarea aromânilor în S.U.A. a început la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

când grupuri de bărbaţi (fărşeroţi) plecaţi să lucreze „în ţara tuturor 
posibilităţilor‟ au rămas acolo. Vezi Saramandu: 1984: 430. 
2
 Cf. Saramandu 1984: 445–446. 

3
 Cf. Capidan 1932: 11–20. 

4
 Ceea ce s-a numit până acum grai moscopolean este graiul vorbit în 

localităţie Nicea, Lunca şi Greava, aşa încât ar fi mai potrivit să-l numim 
grai grabovean, aşa cum l-a numit Gh. Constntin Roja la începutul 
secolului al XIX-lea (cf. Saramandu 2007, Nevaci 2009). 
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 În continuare voi prezenta un scurt istoric al 

fărşeroţilor, deoarece lucrarea de faţă descrie graiul acestui 

grup (în stadiul actual de evoluţie) stabilit în Dobrogea. 

 Fărşeroţii (sg. fărşirót°, pl. fărşiróţ) se găsesc mai ales 

în Albania
5
, dar şi în Grecia

6
 şi FYROM

 7
. 

 În România, fărşeroţii sunt reprezentaţi de subgrupul 

şópańilor
8
 (sg. şópan

°
) şi cel al plisoţilor

9
 (sg. plisót°) stabiliţi 

în Dobrogea
10

 – între cele două războaie mondiale – alături de 

ceilalţi aromâni. 

 Denumirea acestei tulpini provine de la localitatea de 

baştină, Fraşari
11

 (din Albania). Dintre toate grupurile de 

aromâni, ei sunt singurii care îşi păstrează numele etnic „cu o 

pronunţare mai apropiată de numele comun al tuturor 

românilor‟ – afirma Theodor Capidan
12

 – spunându-şi „rămắń‟ 

(sg. rămắn
°
), fără proteza lui a, dar cu un r iniţial pronunţat 

                                                 
5
 Fărşeroţii din Albania se găsesc în zona oraşului Korça (ar. Curčá©ă) şi în 

localităţi ca Pleasa, Dişniţa şi în ţinutul Ceameria (alb. Cemëri). Cf. 
Saramandu 1984: 471. 
6

 În zona oraşelor Vodena (gr. Edessa) şi Neaguşte (gr. Naousa) cu 
localităţile Gramaticova de Sus, Fetiţa, Paticina, Papadia, Selia de Sus şi în 
Tesalia; cf. Saramandu 1984: 471. 
7
 În FYROM din fosta Iugoslavie se găsesc fărşeroţi în Beala de Sus şi în 

Nijopole); cf. Saramandu 1984: 471. 
8
 Această denumire a fost dată de plisoţi subgrupului care prin procesul de 

nomadism a plecat mai devreme în Grecia şi care nu mai păstrează în grai 
pe r uvular [ ]. 
9
 Numele lor provine de la localitatea Pleasa din Albania. 

10
 Vezi subcapitolul Fărşeroţii în Dobrogea. 

11
 În alb. Frashëri (< lat. fraxinus). 

12
 Capidan 1931: 117. 
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ceva mai apăsat. Celelalte populaţii le spun, în general vlahi
13

, 

termen prin care este desemnată întreaga populaţie romanizată, 

din nordul şi din sudul Dunării. Grecii îi mai numesc şi 

caraguni (purtători de gune negre) şi arvanitovlahi (vlahi 

originari din Albania) iar albanezii rëmëri şi čobani. 

Cei mai mulţi fărşeroţi se găsesc în Albania
14

. Ei pot fi 
întâlniţi, în grupuri relativ compacte, în numeroase localităţi, 

                                                 
13

 Numele vlah este de origine celtică şi a fost introdus în Balcani pe cale 
slavă (cf. Capidan 1942: 146). Termenul vlah denumind o populaţie 
românească (probabil aromânească) apare în secolul al XI-lea la 
istoriograful Kedrenos şi se referă la un eveniment petrecut în anul 976. E 
atestat apoi în documentul anexat la Strategiconul lui Kekaumenos (secolul 
al XII-lea), scris de un aromân şi atestă prezenţa unei populaţii româneşti în 
Grecia încă din secolul al X-lea. Cf. Caragiu-Marioţeanu 1975: 217. 

Vlah / valah constituie aşa cum afirmă Vasile Arvinte „o probă de 
necontestat cu privire la modul în care s-a reflectat în conştiinţa altor 
comunităţi lingvistice europene, într-o epocă mai veche, ideea romanităţii 
românilor, a apartenenţei lor şi a limbii lor la familia limbilor şi popoarelor 
romanice” . De asemenea, termenii ilustrează continuitatea de receptare prin 
scris, a unei tradiţii legate de romanitatea valahilor din nordul şi Dunării. 

Termenul de vlah este atestat de Caius Iulius Caesar în De bello 
Galico (44 a. Cr), volcae fiind numele unui trib celtic. 

Neamurile germanice (marcomanii, gepizii) stabilite, după 
retragerea aureliană, la Dunarea de jos, transmit slavilor de sud termenul 
prin care denumeau un trib celtic, sub forma: walh, adj. 
wal(a)his>weltisch>welsch. Slavii de sud vor denumi cu vlahu , iar cei de 
est cu volohu toate popoarele romanice, nu numai pe români (vezi 
Todi/Nevaci 2004: 11-122. 
14

 Cel dintâi învăţat care semnalat existenţa aromânilor în Albania, în 
teritoriul unde-i întâlnim şi astăzi, a fost istoricul german Johannes 
Thunmann, care la 1774 a publicat la Leipzig, în limba germană, lucrarea 
Untersuchungen uber die Geschichte der ostlichen Volker (Cercetări 
asupra istoriei popoarelor din Europa de Răsărit): „Vlahii de dincolo de 
Dunăre (romanii sud-dunăreni) [...] sunt un popor mare si numeros si 
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multe dintre ele fiind foste aşezări sezoniere în ţinuturile de 
iernat, fărşeroţilor din Albania adăugându-li-se micul grup din 
Graboba-Lunca-Niea. Ei se găsesc în jumătatea sudică a ţării 
(zona dialectului tosc al albanezei), atât în părţile muntoase sau 
mai înalte din sud-est şi centru cât şi în câmpia din vest. 
Fărşeroţii din districtele Vlorë, Fier, Lushnja (câmpia 
Muzachia) şi o parte dintre cei din districtul Berat sunt 
cunoscuţi şi sub numele de muzăcheari (arom. mizuÖári). 
Există şi alte denumiri de grup, după ţinuturi sau localităţi: 
culuńáţ sau cuρuńáţ (Colonia), jărcăńóţ (din Jarcani), uiańíţ 
(din Uianic), căstrăńóţ (din Custreţ), plisóţ (din Pleasa). Fiind 
o populaţie de păstori, fărşeroţii cunosc o largă răspândire, 
îndeosebi în Grecia. Mulţi dintre cei care aveau locurile de 

                                                                                                        
compun jumătate din populaţia Traciei si trei sferturi din cea a Macedoniei 
si Thessaliei. Şi in Albania locuiesc mulţi. Vorbesc acelaşi grai ca şi fraţii 
lor de dincoace de Dunăre, însă amestecat cu multe cuvinte greceşti. [...]. 
De 750 de ani sunt cunoscuţi sub numele de vlahi si găsim si urme ale 
graiului lor încă din sec. VI. Se numesc ei înşişi rumâni sau rumuni. Grecii 
ii numesc vlahi”. Ulterior, informaţii despre prezenţa aromânilor în Albania 
găsim la istorici şi lingvişti români şi străini, printre care îi amintim pe : A. 
D. Xenopol, N. Iorga, A. Philippide, Th. Capidan, Grigore Brâncuş şi alţii. 
Lui Th. Capidan îi datorăm monografia Fărşeroţii, publicată în volumul VI 
din Dacoromania în anul 1931. Monografia se întemeiază pe o călătorie de 
studii timp de lună efectuată în 1928 când a vizitat numeroase aşezări ale 
aromânilor şi a publicat câteva texte de la aromânii din zona Korcea. În ceea 
ce priveşte situaţia dialectală, concluzia la care ajunge Capidan estre că în 
Albania se vorbeşte un singur grai, cel fărşerot. Ulterior, cercetări de teren 
la aromânii din Albania a efectuat domnul Petru Neiescu, autor al unei 
lucrări de geografie lingvistică, Micul atlas al dialectului aromân din 
Albania şi din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, publicat în 1997. 
Grigore Brâncuş, referindu-se la fărşeroţi şi la originea lor, afirmă: „această 
ramură de români a coborât din nord, din vecinătatea imediată a 
dacoromânilor, cu care a format cândva un trunchi etnic comun” (Brâncuş 
1992: 42). 
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iernat în câmpia Tesaliei, la Marea Egee (unde iernau şi 
pindenii) sau în vest, la Marea Ionică, au rămas definitiv în 
aceste locuri. Grecii îi numesc arvanitovlahi (aromâni originari 
din ţinuturi locuite de albanezi). Ei ating zonele cele mai sudice 
ale teritoriului de răspândire a aromânilor în Peninsula 
Balcanică, ajungând până în apropiere de Misolonghi şi golful 
Corint. 

În Grecia fărşeroţii se găsesc în Epir, în Acarnania şi 
Etolia, în apropiere de Misolonghi (locuri de iernat, devenite 
aşezări stabile de la 1860) în Tesalia, în Macedonia centrală: 
(districtul Imathía, muntele Vermio) Selia di Nsus; (districtul 
Imathía, câmpie) Fétiţa, Horopani, Neaguşte; (districtul Pella, 
muntele Vermio) Gramaticova, Cândruva; (districtul Pella, 
câmpie): Plasna, Profiti Ilia, Vudena; (districtul Piería, câmpie) 
Câlivi Sporlită, în Macedonia vestică: (districtul Kastoria) 
Cosineţ–Lăbăniţa, Dâmbeni; (districtul Florina) Niguveań, 
Belcameni, Grajden, Pili, Troγuno, Γerman, Smârdeşi, 
Limnohori

15
. 

Fărşeroţi se găsesc, în număr mic, şi în R. Macedonia: 
în localitatea Nijopole (lângă Bitolia) şi, de asemenea, în Beala 
di Supră şi Beala di Ghios (Cămpu, lângă Struga, alături de 
mbălóţ, vezi infra), şi Magarova (lângă Bitolia, alături de 
grămosteni). 

În România, fărşeroţii sunt reprezentaţi de subgrupul 
şópańilor

16
 (sg. şópan

u
) şi cel al plisoţilor

17
 (sg. plisoţ

u
) stabiliţi 

                                                 
15

 Pentru răspândirea aromânilor în Balcani vezi Capidan 1931: 77 (harta), 
Capidan 1932: 11-22, Saramandu 1988: 225-245 şi Khal 1999:3. 
16

 Această denumire a fost dată de plisoţi subgrupului care prin procesul de 
nomadism a plecat mai devreme în Grecia şi care nu mai păstrează în graiul 
r uvular [ ]. 
17

 Numele lor provine de la localitatea Pleasa din Albania. 
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în Dobrogea
18

 – între cele două războaie mondiale – alături de 

ceilalţi aromâni. 
 În ceea ce priveşte subgrupuile fărşeroţilor, Thede Kahl 
firmă: „la Rrămăń

i
 divizarea în grupe regionale nu joacă un rol 

important, aşa cum se întâmplă la Armâń
i
, întrucât datorită 

lipsei aşezărilor stabile nu s-au putut forma identităţi regionale. 
Grupe locale după aşezări, precum Cândruveań

i
 (din Ágios 

Dimítrios), Grâmâticuveań
i
 sau Câliveań

i
 (din Áno 

Grammatikó), Miţindoń
i
 (din Kefalóvryso), Câstrâńioţ

î 
(din 

Kostrec) şi Plăsoţ
î 
(din Plasë) sunt doar excepţii. La Rrămăń

i
 

delimitarea pe subgrupe se face mai puţin în funcţie de 
aşezările stabile cât în funcţie de ţinuturile de păşunat. 
Ciamuryoţ

î
 sau Cambisi sunt Rrămăń

i
 care iernează în câmpiile 

din apropierea coastei din Thesprotien şi din sud-vestul 
Albaniei, Muzăchiar

i
 sunt Rrămăń

i
 din Câmpia Myzeqe 

sedentarizaţi de mult timp iar Culuńeaţ
î
 sunt Rrămăń

i
 ale căror 

ţinuturi de păşunat se aflau în districtul Kolonja. Fârşiroţ
î
 (din 

Frashër) este o denumire locală referitoare iniţial la regiunea 
montană Frashër care a cuprins treptat toate grupele de 

Rrămăń
i
, astfel încât de multe ori prin Fârşiroţ

î 
se denumesc 

toţi Rrămăń
i
-i (arvanitovlahi). Însă la Rrămăń

i
, noţiunea şi-a 

păstrat în multe locuri sensul iniţial, astfel încât pot fi întâlniţi 
Rrămăń

i
 care se recunosc ca fiind Rrămăń

i
 dar nu şi 

Fârşiroţ
î
”

19
. 

                                                 
18

 Vezi subcapitolul „Fărşeroţii în Dobrogea”. 
19

 Khal 1999:62: “Bei den Rraman' spiek die Unterteilung in regionale 
Gruppen keine so groBe Rolle wie bei den Arman', da sich wegen fehlender 
bodensteter Siedlungen keine regionalen Identitaten ausbilden konnten. 
Lokalgruppen einzelner Siedlungen, wie es die Cândruveań

i
 (aus Agios 

Dimitrios), GrâmdticuveaI oder Câliveań
i
 (aus Ano Grammatikó), 

Miţindoń
i
 (aus Kefalóvryso), Câstrâńioţ

î
 (aus Kostrec) und Plisoţ (aus 
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1. ORIGINEA FĂRŞEROŢILOR 
 

 La fel ca şi ceilalţi aromâni – conform teoriei mai larg 
răspândită printre filologi – fărşeroţii au ajuns în actualele 
teritorii venind dinspre nord, dar numai după ce s-au desprins 
din trunchiul român comun. În stadiul actual al cercetărilor – 
trebuie să admitem că romanitatea a putut să apară în mai 
multe zone ale vastului teritoriu romanizat din nordul şi din 
sudul Dunării şi că aromânii sunt continuatorii romanităţii 
sudice

20
: „Originile dialectelor româneşti – afirmă Nicolae 

Saramandu- trebuie căutată în vastul spaţiu romanizat din 
nordul şi din sudul Dunării, unde, în ţinuturile stăpânite de 
romani, s-a creat un continuum romanicum, o „pânză de 
romanitate”, care s-a destrămat în urma aşezării slavilor în 
sudul Dunării. Unitatea limbii române nu se opune admiterii 
acestui vast spaţiu romanizat. Ea se explică prin unitatea latinei 
şi prin caracterul unitar al limbii de substrat.”

21
 Pindul este unul 

din ţinuturile de origine ale aromânilor, aşa cum rezultă din 
sursele istorice. Acest lucru reiese clar din ALiA 
(Dahmen/Kramer) şi din ALAR (Saramandu), care au puncte 

                                                                                                        
Plasë) darstellen, sind daher die Ausnahme. Bei den Rrămăń

i
 ist die lokale 

Abgrenzung von Gruppen weniger auf feste Ortschaften als auf ausgedehnte 
Weidegebiete bezogen. Ciamuryoţ

î
 oder Cambisi sind Rrămăń

i
, die in den 

küstennahen Ebenen Thesprotiens und Südwestalbaniens überwintern, 
Muzachiar sind dk schon seit langem seBhaften Rraman1 der Myzeqe-
Ebene und Culuńeaţ

î
 diejenigen, deren Weidegebieti im Bezirk Kolonja 

liegen. lm Fall der Fârşiroţ
î
 (au Frashër) ist eine ursprünglich auf die 

Gebirgsregioi Frashër bezogene Lokalbezeichnung auf samtlich Gruppen 
der Rrămăń

i
 bezogen worden, so daB viel unter dem Begriff F Fârşiroţ

î
 die 

Gesamtheit der Rraman' (Arvanitovlachen) verstehen”. 
20

 Saramandu 1984: 423; Cf. Capidan 1931: 170. 
21

 Saramandu 2004: 71-72. 
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de anchetă în Grecia 
22

. Referindu-se la ţinuturile de origine ale 
aromânilor, Thede Kahl afirma: „independent de cercetarea 
etnogenezei şi a locului de origine, spaţiul în care cultura şi 
aromâna s-au putut forma, după cum poate fi dovedit, pe 
perioada cea mai îndelungată, poate fi stabilit în Munţii 
Pindului

23
. Acest spaţiu din cadrul zonei geografice Epir, 

Tesalia şi Macedonia poate fi denumit, deja din Evul Mediu, ca 
fiind ţinut nucleu al aromânilor. În acest ţinut nucleu iniţial 
trebuie socotite şi câmpiile folosite pentru păşunat. Cei mai 
mulţi aromâni au imigrat din Munţii Pindului, mai mult sau 
mai puţin direct în noile şi deseori îndepărtatele ţinuturi în care 
îi găsim astăzi (Dobrogea, Rodopi, Vérmion, Olimp etc.). Nu 
este clar dacă, pe lângă Munţii Pindului, se mai pot lua în 
considerare şi alte ţinuturi de provenienţă a aromânilor în Evul 
Mediu. Nu intră în discuţie regiuni mai joase, unde au ajuns 
doar periodic în cadrul procesului de transhumanţă şi unde, în 
Evul Mediu, nu şi-au întemeiat aşezări stabile“

24
.  

                                                 
22

 Vezi Saramandu/Nevaci 2006: 440. 
23

 Vezi şi Dahmen/Kramer 1994. 
24

 Khal 1999:16: „Unabhangig von den Betrachtungen zur aromuni-schen 
Ethnogenese und Urheimat kann der Raum, in dem sich aromunische 
Kultur und Sprache zuletzt nachweislich am langsten ausbilden konnte, 
eindeu-tig auf das Pindos-Gebirge festgelegt werden. Dieser Grenzraum der 
geographi-schen GroBraume Epirus, Thessalien und Makedo-nien kann 
bereits für das Mittelalter als aromunisches Kerngebiet bezeichnet werden 
Zu dem ursprüngli-chen Kerngebiet mussen auch die Ebenen gezahlt 
werden, die im Rahmen der Fernweidewirtschaft aufgesucht wurden. Die 
meisten Aromunen sind vom Pindos aus mehr oder weniger direkt in ihre 
oft weit entfernten neuen Siedlungsgebiete (Dobrud-scha, Rhodopen, 
Vérmion, Olymp etc.) eingewan-dert. Nicht geklart ist, ob neben dem 
Pindos von weiteren Stammgebieten der Aromunen im Mittelalter 
ausgegangen werden kann. Tiefer gelegene Regionen, die im Rahmen der 
Transhumanz nur peri-odisch aufgesucht wurden und in denen im 
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2. PĂSTORITUL – UN MODUS VIVENDI AL 
FĂRŞEROŢILOR 

 
 „Dintre toţi românii din Peninsula Balcanică – spune 
Theodor Capidan – adevăraţii nomazi care n-au locuinţe stabile 
atât la munte cât şi la şes şi locuiesc mai mult în călive sunt 
aromânii din Albania’ 25  [...]. Fărşeroţii, chiar după ce s-au 
aşezat la munte cu toate familiile şi avutul lor, nu aşteaptă 
decât să se isprăvească iarba bună de păscut ca să se mute în 
altă parte. Ei continuă cu mulările până aproape de toamnă 
când se coboară la şes’. Nomadismul în păstorit, 
prezentându-se sub o formă de civilizaţie mai înaintată, trebuie 
deosebit de acela al triburilor de stepă26.  

Ocupaţia de bază a aromânului fărşerot a fost în toate 
vremurile păstoritul. De altfel şi natura solului pe care se 
găseau aşezările lor, nu-i putea îndemna decât la această 
îndeletnicire. Peninsula Balcanică cu un relief atât de variat, a 
prezentat încă din cele mai vechi timpuri toate acele condiţii 
pentru dezvoltarea unei vieţi pastorale, aşa cum a existat din 
vremuri străvechi în tot bazinul mediteranean, şi ceea ce pare şi 
mai interesant pentru studiul formelor acestei vieţi sub raport 
social, este că, pe când în ţările civilizate aceste forme au intrat 
în domeniul legendelor, la păstorii aromâni ele s-au păstrat, 
toate, până în zilele noastre. Modul de practicare a păstoritului 
presupunea transhumanţa şi nomadismul, fiecare în parte cu 
caracteristicile sale. 
                                                                                                       
Mittelalter keine bodensteten aromunischen Sied-lungen entstanden, 
kommen hierbei kaum in Erage”. 
25 Capidan 1926: 63. 
26  Cf. Densusianu 1961, „acelaşi nomadism păstoresc e cunoscut în 
Sardinia, Elveţia şi Italia”. 
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 PĂSTORITUL TRANSHUMANT presupune mutarea 
alternativă şi periodică a turmelor între două regiuni de climat 
deosebit, însoţite numai de păstori.1 
 PĂSTORITUL ÎN FORMA SEMI-NOMADĂ implică 
aceeaşi mutare alternativă şi periodică concomitentă a 
turmelor, oamenilor şi întregului inventar gospodăresc, în 
aceleaşi aşezări.  
,,La fărşeroţi – spune Theodor Capidan –, care de multe ori îşi 
schimbă locuinţele după calitatea păşunilor, ultimul tip de viaţă 
semi- nomadă ia forma nomadă.” 
 PĂSTORITUL ÎN FORMA NOMADĂ implică schim-
barea periodică a locuinţelor în locuri mai sigure şi în funcţie 
de calitatea păşunilor. Între tipul de viaţă semi-nomad şi 
transhumant, ultimul pare a fi fost cel mai vechi. La păstorii 
aromâni, transhumanţa nu este atât de răspândită. Ea este 
practicată de nevoie în regiunile în care bărbaţii, putându-se 
ocupa şi cu altceva decăt cu păstoritul, se duc o parte cu vitele 
la păscut, o altă parte rămăn acasă, îndeletnicindu-se cu alte 
treburi2. Nu se cunoaşte motivul care i-a determinat pe păstorii 
aromâni să nu continue această formă a păstoritului. Se pare că 
ei au evitat-o numai din pricina neplăcerilor ce se iveau în viaţa 
de familie27. 

Descriind păstoritul la fărşeroţi, Thede Kahl afirma: 
„Înainte de stabilirea aromânilor în locurile în care îi găsim 
până în prezent, ei practicau păstoritul nomad şi locuiau în 

                                                 
27 1. Th. Capidan, 1942, p.92 
 2. Th. Capidan, 1942, p. 93: ,, ..păstorii din Tesalia, grupaţi în comunele 
Şescu, Alimeri, Bahce şi altele din apropierea oraşului Volo, Vara îşi 
trimiteau turmele de oi la munte numai sub conducerea cătorva păstori, iar 
restul familiilor rămăneau acasă, ocupăndu-se cu muncile cămpului.” 
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aşezări sezoniere de colibe şi corturi, într-o continuă migraţie 
între locurile de vărat din munţi şi locurile de iernat din zonele 
de câmpie şi de pe coasta mării [...]. După diferitele tipuri de 
aşezare, s-a putut face diferenţa între păstorii care locuiau în 
colibe rotunde acoperite cu frunziş şi cei care locuiau în corturi 
din ţesătură. În cadrul păstoritului la aromâni se observă 
diferenţe între grupele de Armâńi (caraguni) şi de Rrămăńi 

(fărşeroţi). Păstoritul nomad, în care caz păstorii trăiesc tot 
timpul anului în colibe de paie şi corturi de blană, s-a păstrat 
până astăzi la Rrămăńi”28. 
 Păstorii din Albania, cunoscuţi sub numele de fărşeroţi 
– unii dintre ei – îşi mânau turmele la iernatic spre câmpia 
Muzăchia, coborând până aproape de portul Volona. Alţii 
apucau drumul spre Tesalia. Păstorii aşezaţi la nord de râul 
Scumbi se îndreptau spre satele Beala de Sus şi Beala de Jos. 
Cei din ţinuturile Dangli şi Colonia (cu centrul Fraşari) îşi 
mânau turmele la văratec în Munţii Gramos. 
 Fărşeroţii din Albania, trăind sub continuă ameninţare 
din partea populaţiei albaneze şi-au părăsit, cei mai mulţi, 
locurile de baştină şi au ajuns cu turmele până la Muntele 

                                                 
28 Khal 1999:41: „Bevor die Aromunen sich dort niederlieBen, wo sie 
zum Teil bis heute zu finden sind, betrieben sie fast ausschlieBlich eine 
nomadische Form der Fernwei-dewirtschaft [...]Nach verschiedenen 
Typen der Siedlungsweise konnte unterschieden werden zwischen 
Hirten die in bienenkorbartigen Laubhütten wohnten und Hirten, die 
in festen Stoffzelten wohnen. Innerhalb der aromunischen 
Fernweidewirtschaft bestanden und bestehen Unterschiede zwischen 
den aromunischen Gruppen der Armari' (Karagunen) und der Rraman' 
(Farscheroten). Nomadische Fernweidewirtschaft, bei der die Hirten das 
ganze Jahr über in Strohhütten und Fellzelten leben, hat sich bei den 
Rraman' bis heute gehalten.”  
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Neaguş, deasupra Veriei. Aici ei au ocupat comuna Selia de 
Sus. O parte dintre aceştia duceau turmele la iernatic în 
apropiere de oraşul Neaguşte, iar alţii îşi coborau turmele pe 
ţărmul mării, aşezându-se în apropierea oraşului Caterina, de la 
poalele Olimpului. Cei din Neaguşte, cu timpul, au fondat o 
comună numită Hurpani29. Cei mai mulţi iernau la Caterina, 
restul în Câmpia Salonicului (unde de ocupau şi cu 
agricultura)30. 
 Păstorii nomazi trăiau în fălcări 31 . O fălcare era 
alcătuită din mai multe fumé× (< lat. familia) iar căpetenia unei 
fălcări era Öihăélu (< tc. kehaja). Păstorul se numea picuráru  
(< lat. pecorarius). Majoritatea fărşeroţilor – mai ales cei care 
practicau păstoritul nomad – locuiau în călíve (< ngr. καλυβα) 
dar cei care numai iarna plecau la şes şi vara reveneau la 
locuinţele lor de munte aveau case. 

Aşezările păstorilor aromâni se găsesc pe înălţimi de 
munte, departe de drumurile mari. Ca înfăţişare, ele se arată 
impunătoare, fiindcă mai toate au poziţii frumoase, sunt situate 
pe lăngă ape curgătoare şi în apropiere de păduri seculare. 
Originea acestor aşezări este foarte modestă. La început ele se 
alcătuiau din simple ,,călive” (colibe) de sub conducerea unui 

                                                 
29 Horopani, azi Stenimahos, cu timpul a devenit oraş. Şi în ziua de astăzi el 
este locuit – în număr mic parte – de fărşeroţi (chiar dacă mulţi nu mai 
vorbesc limba, ei au conştiinţa apartenenţei la acest grai); Horopani este 
locul din care bunicii mei (împreună cu tatăl meu) au plecat spre România 
în anul 1939. 
30 Vezi Capidan 1926: 123. 
31 Cf. Capidan 1926: 165: fălcáre (< lat. falx, cem) ‘seceră’: „Un derivat 
adjectival falcalis, -em, din care am avea fălcare, a trebuit să însemneze, la 
început, porţiunea de pământ în forma ‘secerei’ locuită de o grupare de 
familii”. 
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celnic, grupate de cele mai multe ori în mai multe cătune 
aşezate aproape unele de altele. Adesea aceste cătune izolate 
prin munţi se făceau numai pentru siguranţa femeilor şi 
copiilor. Şi astăzi se mai păstrează în tradiţia locală amintirea 
despre vechea structură a celor mai multe sate aromâneşti din 
Pind. Această stare primitivă a aşezărilor aromâneşti se poate 
înţelege numai dacă ţinem seama de faptul că aromânii, la 
început, îndeletnicindu-se cu păstoritul, au dus o viaţă 
transhumantă sezonieră şi chiar semi-nomadă cu obişnuitele 
pendulări între munte şi câmpie1. Dacă şi-au ales aşezările de 
munte, aceasta au făcut-o din mai multe motive. Ca păstori, ei 
aveau nevoie de ţinuturi căt mai întinse şi bogate în păşuni. În 
asfel de împrejurări, ei nu s-au putut stabili nici pe vârfuri de 
munte, şi nici de-a lungul văilor, ci pe povârnişul munţilor, 
departe de marile artere de comunicaţie2.  
 În felul acesta, aşezările lor, la început în cătune 
alcătuite numai din căteva colibe, cu timpul se transformau în 
sate mai măricele, dintre care unele, devenind centre 
comerciale mai importante, repede ajungeau oraşe înfloritoare. 

Casele aromânilor, la ţară sunt de obicei spaţioase, cu 
mai multe încăperi şi adesea prevăzute cu etaj. Ele sunt toate 
clădite în piatră. Cu cât casele se găsesc la mai mare înălţime, 
cu atăt pereţii lor sunt mai groşi. 32 

Aromânii nu cunosc ,,bordeiul”, cu toate că există la 
vecinii lor albanezi, care îl folosesc la fel ca dacoromânii. 
Casele din satele aromâne situate pe înălţimi de munţi, n-au 
                                                 
32 1. Potrivit acestor mişcări, ei puteau să aleagă între aşezările de munte şi 
între cele de cămpie. 
 2. La aceasta s-a mai adăugat şi nesiguranţa care ameninţa pe cei mai 
înstăriţi dintre ei, ori de căte ori bande de hoţi ieşeau în drumul mare să 
atace pe negustori. 
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cerdacuri sau pridvoare deschise ca locuinţele din comunele 
celorlalte neamuri, fie din pricina înălţimii aşezărilor la munte, 
fie pentru mai multă siguranţă în contra atacurilor de afară. 
 În timpul iernii, cei care de obicei nu se mişcă din 
comună, locuiesc în încăperile de jos dacă locuinţa este 
prevăzută cu etaj. Vara ei ocupă şi camerele de la etaj. 
Camerele laterale servesc una pentru lemne, alta pentru tot 
felul de produse din lapte, ca unt, brânză, iar celelalte pentru 
ţesături de lână şi tot avutul casei. Când intri în casa unui 
aromân, rămâi într-adevăr uimit de grija ce poartă pentru 
întreţinerea curăţeniei.1  

Păstorii nomazi care îşi schimbă aşezările în fiecare 
vară, sau chiar în intervalul unei singure veri îşi mută 
locuinţele de mai multe ori, umblând după păşuni mai 
abundente, locuiesc în colibe sau corturi. Mai multe colibe la 
un loc formează un cătun. Înainte de a te apropia de aceste 
colibe, ai impresia că te găseşti în faţa unor cuiburi de albine 
sau a unor ciuperci mari răsărite din pământ2. Locuinţa lor în 
corturi este şi mai simplă.  

Călivele sunt făcute din pari înfipţi în pământ şi 
împletiţi cu ľanură (fergi); peste împletitură vine tencuiala de 
pământ.  

Călivele construite pentru mai multă vreme se fac din 
lemn de alun, tăiat pe jumătate. Cu acesta se împetesc parii de 
pe pereţi, apoi vine tencuiala. Pe deasupra, călivele se învelesc 
cu scânduri, cu stuf sau frunze. Călivele sunt făcute dintr-o 
singură încăpere de formă pătrată 33. 

                                                 
33  Th. Capidan 1942: 34: „În vreme ce în Macedonia te poţi plànge 
pretutindeni de tot felul de insecte, în frumoasele sate de munte aromàne 
poţi fi sigur de curàţenia exemplarà în toate privinţele…” 
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3. ALTE OCUPAŢII 

 

 Păstoritul nu era singura ocupaţie a fărşeroţilor. Cei 

stabiliţi în Grecia mai ales fărşeroţii şópań, practicau cărvănitul 

şi, mai rar, agricultura. În fiecare táifă „familie‟
34

 exista un 

cărvănár° care transporta cu mulắrile „catârii‟ cărbuni şi 

lemne, în vederea comercializării. Prezenţa în lexic a unor 

cuvinte precum: águr° „ogor‟, aráre „arat‟, simináre „semănat‟, 

vómeră „vomeră‟, sápă „sapă‟, sămínţă „sămânţă‟, găr° „grâu‟, 

me×° „mei‟, orË° „orz‟, sÖic° „spic‟, pa×° „pai‟ este unul din 

argumentele care susţin teoria că agricultura nu le era cu totul 

străină fărşeroţilor
35

.  

De asemenea, „industria casnică” era destul de bine 

dezvoltată. Fetele – din copilărie – erau învăţate meşteşugul 

prelucrării lânei. Cuvinte precum cáir° „caer de lână‟, flucátă 

„cergă‟, tort° „tort‟, cărúnă „scul de lână‟, trắmbă „val de stofă, 

píĉur° „ghemotoc de lână‟, şamí˜ „batistă‟, hărár° „sac‟, 

Öindíc° „scul din fire de bumbac‟, sázmă „covor‟, 7ilíme 

„covoraş‟, şiác° „şiac‟ etc. erau foarte des întrebuinţate de 

femeile fărşeroţilor
36

. 

                                                 
34

 O táifă „familie‟ reunea membrii a trei generaţii pe linie parentală. De 
obicei, dacă într-o familie existau mai mulţi fraţi, ei locuiau în aceeaşi casă. 
Autoritatea tutelară o reprezentau bătrânii (pápu, múma) iar nora cea mai 
mică trebuia să dea ascultare tuturor cumnatelor ei mai mari şi să le 
respecte. 
35

 Cf. Capidan 1926: 123. 
36

 Cf. Neniţescu 1895: 185 „batistele (şamiile) fărşeroteşti se bucură de 
mare renume în Peninsulă şi sunt foarte căutate de femeile turce şi 
albaneze”. Acest lucru este o dovadă a faptului că unele produse fabricate 
manual, în casă, erau comercializate. 
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4. PORTUL BĂRBAŢILOR 

 

 Portul bărbaţilor fărşeroţi este, de fapt, portul specific 

păstorului aromân, fie el din Pind, Gramoste sau Albania
37

. 

Ceea ce diferă, este denumirea elementelor componente. 

Acestea sunt: căĉúlă, căm÷áşe, iléÖi, şigúne, sárică, cundúş°, 

ma×ót°, căpóte cu zărcúlă, tămbáre, băr°, ĉ¤áriţ şi părpóË38
. 

 Eleganţa portului la fărşeroţi constă în croiala hainei pe 

talie şi mai ales în mulţimea faldurilor şigunei şi cămăşii. 

 Cămeaşa cu multe falduri mai poartă denumirea şi de 

fustanelă
39

. Ea este întâlnită şi în portul albanezilor şi al 

grecilor (marcă la aceştia din urmă a costumului naţional)
40

. 

 Şigún÷a este făcută din şiac, croită pe talie şi cade în 

mai multe falduri. Când este prevăzută cu mâneci despicate şi 

lăsate să atârne se numeşte dulmíĉ°. 

 Culoarea alb caracterizează sárica la fărşeroţi. Această 

piesă din port este mai scurtă decât şigunea, deschisă în faţă şi 

                                                 
37

 Cf. Capidan 1926: 82–90. 
38

 Idem. 
39

 Cf. Capidan 1926: 95 „Teritoriul în care se poartă până azi cămaşa cu 
falduri, corespunde cu acela ocupat de iliri. Acest tip de cămaşă a influenţat 
portul legionarilor romani şi s-a păstrat sub forma lui originală la aromâni 
…‟ 
40

 Wace and Thompson 1923: 60 „Fustanela albaneză a fost adoptată de 
către greci după eliberarea lor din 1821 ca un costum naţional al lor” [ The 
result of the pleating is that a man, when fully dressed, seems to be wearing 
a variety of kilt or fustanella which is really the skirt of his shirt. It is quite 
likely that the Albanian fustanella, which was adopted by the Greeks after 
their liberation in 1821 as their nationalcostume, is a development of this 
pleated shirt]. 
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bine croită pe talie. În unele părţi, sarica era de culoare închisă 

(cafenie sau neagră) şi se numea gunélă
41

. 

 Ma×ótul, purtat numai în zilele de sărbătoare, e prevăzut 

cu zărcúlă „glugă‟ ca şi capót÷a cu zărcúlă „talaganul‟. 

 Tămbár÷a, confecţionată din păr de capră, e piesa din 

port îmbrăcată exclusiv pe timp de iarnă. Băru confecţionat din 

lână de culoare roşie sau albă (cu dungi colorate) se poartă 

numai peste şigune. El mai era prevăzut cu ĉil÷áÑe – din piele 

în care fărşeroţii purtau piştól÷a
42

. ĈQáriţi× „cioarecii‟sunt de 

obicei albi, se încheie cu copci şi sunt bine strânşi pe picior. 

Părpód÷a „ciorapul‟ îmbrăca piciorul iar peste ea se încălţa 

ţărúÑ÷a „opinca‟. 

 Referindu-se la căĉúlă, căm÷áşi, băr°, sárică şi 

tămbáre Theodor Capidan afirmă că „vechimea acestor cuvinte 

este indiscutabilă. Ea începe din epoca substratului lingvistic, 

trece prin epoca romană şi ajunge până la primele veacuri de 

atingere cu slavii‟
43

.  

 

5. PORTUL FEMEILOR 
 

 Portul femeilor fărşeroate este compus din: ĉupáre, 
căm÷áşe álbă cu lilíče „cămaşă albă cu flori‟, fustáne cu 
pu Ð÷áu „rochie cu şorţ‟, şigúne, sárică (sau gunélă), băr° sau 

                                                 
41

 În limba turcă, gună se spune „cara guna‟ (cara = negru) şi de aici numele 
de caraguni atribuit uneori fărşeroţilor. 
42

 Cf. Neniţescu 1895: 183. 
43

 Cf. Capidan 1926: 87. 
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curá©ă cu ĉuprắÖ „brâu sau curea cu agrafă‟ părpóË „ciorapi‟ şi 
ghete

44
. 

 Caracteristic portului femeilor din grupul studiat este 
čupár÷a, o tocă, mai înaltă, de culoare roşie împrejurul căruia 
se înfăşoară cosíţele „cozile‟ sau, la femeile bătrâne, o măndílă 
„batic de culoare închisă‟. 
 Femeile în vârstă din grupul plisoţilor acopereau 
ĉupár÷a cu o pânză albă ce era aranjată în aşa fel încât întreaga 
coafură să pară mai înaltă şi mai voluminoasă. Această pânză 
era numită ĉičerQáńe. Ĉupár÷a simplă e purtată de fete, iar cea 
prevăzută cu broderie de către neveste. La urechi se poartă ver— 
sau min0úşe „cercei‟

45
. 

 O altă piesă din portul femeilor este cea numită c¤áĉe, 
un fel de bolero de culoare închisă purtat peste cămaşă. 
Fustán÷a cu pu Ð÷á©ă, şigún÷a (mai lungă decât cea 
bărbătească, şi sárica întregesc portul femeilor. Mijlocul este 
încins cu băr

u
 „brâu‟ alb sau de culoare închisă – la femei – sau 

cu o curá”ă „curea‟ prevăzută cu ĉuprắÖ di asími „agrafe de 
argint‟ – la fete. De ĉuprắÖ erau prinse mai multe podoabe. 
 Ioan Neniţescu, referindu-se la portul femeilor fărşe-
roate, afirma că „este cel mai frumos şi cel mai pitoresc în toată 
Peninsula. Hainele lor sunt armonizate între ele cu mult gust 
ceea ce dovedeşte că sentimentul frumosului e bine dezvoltat la 
femeia din acest grup armânesc”

46
. 

                                                 
44

 Cf. Capidan 1926: 84–86 şi Cf. Papahagi 1932: 58 şi cf. cu descrierea 
făcută de bunica mea, Nevaci Olimpia. 
45

 Vérili „cerceii‟ sunt primiţi în dar de către fetiţă la botez de la „nună‟ naşă 
sau de la mumă „bunică‟. La semu mare „logodna mare‟, fata primeşte din 
partea băiatului alături de flurií „monedă turcească‟, cercei (precum şi alte 
podoabe). 
46

 Neniţescu 1895: 183. 
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 Tot în acest capitol voi aminti o particularitate a 

folclorului fărşerot în ceea ce priveşte melodia cântecelor 

acestui grup. Spre deosebire de restul aromânilor care cântă toţi 

aceeaşi melodie, la fărşeroţi, numai unul singur – solistul – 

cântă o melodie mai mult recitată, iar ceilalţi ţin o notă, de 

obicei pe vocala e – tonică. În momentul în care solistul a 

terinat de cântat versul, toţi ceilalţi care îl acompaniază 

ţinându-i isonul, tá×e cắnticu „taie cântecul‟, repetând cu o 

voce ceva mai tare ultimele cuvinte ale solistului. Melodia este  

orientală cu accente triste. Theodor Capidan afirmă că acest 

mod particular al fărşeroţilor de a cânta se datorează influenţei 

albaneze
47

. 

 

6. PARTICULARITĂŢI ALE GRAIULUI FĂRŞEROT 

ÎN LIMBA SCRIITORILOR AROMÂNI DIN 

SECOLUL AL XVIII-LEA 

 

Primele texte aromâneşti scrise cu alfabet grecesc, 

datează din prima jumătate a secolului al XVIII-lea şi sunt 

două inscripţii: Inscripţia lui Nectarie Tărpu (1731) şi 

Inscripţia de pe vasul Simota, nedatată, dar care a fost plasată 

în această perioadă (cf. Caragiu-Marioţeanu 1962: 112-113).  

Înscripţia ieromonahului Nectarie Tărpu de pe o 

gravură în lemn a fost descoperită în 1850 la mănăstirea 

Ardenica de lângă oraşul Fier (Albania). Icoana, care o 

reprezintă pe Fecioara Maria cu pruncul Iisus în braţe are pe 

cele patru laturi, un text redat în greacă, albaneză, latină şi 

aromână. Textul aromânesc, trancsris de Vl. Drîmba şi corectat 

                                                 
47

 Cf. Capidan 1931: 142. 
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de Matilda Caragiu Marioţeanu, este: VírÐiră, múma-l 

dumne'ắ, óră tră noi pecătoş×i. S-a considerat că această 

înscripţie este „o dovadă că năzuinţa aromânilor pentru 

cultivarea limbii materne în biserică, şcoală, ca şi în scrieri de 

orice fel, este cu mult anterioară secolului al XVIII-lea” 

(Caragiu-Marioţeanu 1962: 113).  

Primele lucrări cu caracter didactic destinate aromânilor 

au apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi aparţin 

cărturarilor aromâni, originari din Moscopole, Daniil 

Moscopoleanul, Theodor Anastasie Cavallioti şi Constantin 

Ucuta. Acestea sunt cărţi scrise cu alfabet grecesc. 

Th. A. Cavallioti publică la Veneţia, în 1770, Prima 

învăţătură, carte de citire pentru clasele elementare, scrisă în 

greceşte, curpinzând rugpciuni şi glosare din Biblie. Cartea are 

la sfârşit un vocabular de 1170 de cuvinte greceşti, traduse în 

aromână şi albaneză. 

Însemnătatea acestui vocabular, pentru cunoaşterea 

dialectului aromân, a fost relevată pentru întâia dată de 

învăţatul german Johann Thunmann, profesor la Universitatea 

din Halle, care 1-a şi publicat în lucrarea sa Untersuchungen 

über die Geschichte der östlichen europäischen Völker 

(Leipzig, 1774). 

Numărul locuitorilor Moscopolei este dat, după surse 

istoriografice albaneze recente, de Armin Hetzer, care a 

reeditat de curânDan Vocabularul în trei limbi, din 1770, al lui 

Th. A. Cavallioti: Das dreisprachige Wörterverzeichnis von 

Theodoros Anastasiu Kavalliottis (Hamburg, 1981); la p. 21, 

după menţionarea numărului locuitorilor Moscopolei, de 

25.000-30.000, Armin Hetzer adaugă: „în secolul al XVIII-lea, 

înainte de 1769, când oraşul a fost incendiat pentru prima dată, 
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Moscopole avea mai mulţi locuitori decât Belgradul, Sofia şi 

Atena la acea dată”. 

 Lucrarea lui Cavallioti conţine un singur text 

aromânesc (grai fărşerotesc): „Hristos de morţi nâstâsí cu 

morte mort÷a călcăndu, š-a mărmintătorlor ahârzi bană 

harizmă”.  

Daniil Moscopoleanul publică la Veneţia, în 1794, 

Învăţătură introducătoare, carte de lectură, scrisă în greceşte, 

care cuprinde, la sfârşit, un manual de conversaţie în patru 

limbi: greacă, albaneză, aromână şi bulgară. Prima ediţie a fost 

reprodusă de cercetătorul englez William Martin-Leake în 

Researches in Grecce (Londra, 1814: 383-403). Lucrarea lui 

Daniil nu este propriu-zis un lexicon, după cum arată titlul, ci 

un ghid de conversaţie cu sintagme întrebuinţate în vorbirea 

zilnică. 

Constantin Ucuta publică la Viena, în 1797, Noua 

Pedagogie, (cu subtitlul: „abecedar lesnicios, pentru a-i învăţa 

pe tineri carte romano-vlahă în uzul curent al romano-vlahilor 

[= al aromânilor]”). 

Constantin Ucuta, Moscopoleanul, hartofilax şi 
protopop în Posen din Prusia Meridională a scris abecedarul cu 
scopul bine determinat de a învăţa pe copiii aromânilor carte 
aromânească: Aşteaptă-o luńina aistă puţănă, tră filisirea a 
fumel’lor a nostrorŭ, ca de multu ţî era doru se o ve'î aistă 
arhizmă tru fără anostră, tsi cu efcolil se icăsească fumel’ile 
anostre aţea ţi cu multă zâmane ş-cu multă zâhmete o 
k’icăsescu pre altă limbă. Primeşte lumina această puţină, spre 
folosul copiilor noştri, căci de mult îţi era dor să vezi acest 
început în neamul nostru, pentru ca cu uşurinţă copiii noştri să 
priceapă aceea ce cu multă pierdere de vreme şi cu multă 
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greutate o pricep în altă limbă. Putem crede că Ucuta ar fi avut 
cunoştinţă despre mişcarea de redeşteptare naţională a 
românilor din Transilvania. Cartea lui Ucuta este imprimată la 
Viena în tipografia „marchizilor Puliu”, de origine aromână. 

Lucrarea lui Ucuta, deşi are un conţinut religios, este în 
primul rând un manual pentru studiul aromânei, fiind prima 
încercare a unui scriitor aromân de a norma scrierea dialectului. 

Pentru prima dată, Constantin Ucuta discută existenţa în 
aromână a lui u plenison şi a lui u asilabic: „unul întreg şi altul 
scurt « prengiumitate »”, spune autorul. De asemenea, explică 
diferenţa dintre vocalele a, ă (redat prin a cu iota subscris) şi î 
(pe care îl transcrie cu oι grecesc). Despre sunetul g spune că se 
rosteşte « ca latineasca g », iar j „ca maÍareasca s' z”. Sunetul × 
este transcris de Ucuta prin λλ‛  Despre rr [cu pronunţare 
apicală sau velară) spune că se rosteşte „ca sârbeasca r”.  
 Scrierile celor trei autori reflectă trăsături ale graiurilor 
aromânilor din Albania, mai exact trăsături caracteristice ale 
graiurilor moscopolean şi ale graiului fârşerot. După Th. 
Capidan, aromânii locuitori ai oraşelor Corcea, Pogradeţ , 
Elbasan, Cavalja, Tirana, Durazzo, Luşnia, Berat, Fearica (Fjeri) 
sunt originari din ţinutul Moscopolei şi prezintă în grai 
particularităţi care se regăsesc în limba scriitorilor din secolul 
al XVIII-lea, dar, la origine, ei sunt tot fărşeroţi, şi numai cu 
timpul şi-au pierdut unele trăsături specifice (pe r velar, de 
exemplu.) (cf. Nevaci 2009: 225). 
 

Particularităţi lingvistice. Vocalism 

Rostirea lui Qa ca a: 

m£rte pentru mQárte, „moartea‟; v£meră pentru vQámeră 

„plug‟. 
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Absenţa lui a- protetic : 

rădăţínă, ră©, Sánă, pentru formele obişnuite la ceilalţi 

aromâni: arădăţínă „rădăcină‟, arắu „rău‟, aránâ „rană‟.  

Rostirea lui ÷a ca ¦: 

ur¨cl’a, imp¨tigă, bur¨te, fum¨le, etc. pentru ur÷ácl’e, mp÷átică, 

bur÷áte, fum÷ál’e. 

Diftongul ÷á este redat uneori prin ˜á ca în Codex Dimonie: 

ĝun˜ápine, f˜átă. 

U plenison 

La sfârşitul cuvintelor, u apare plenison, fiind notat atât 

după o consoană cât şi un grup de consoane: bagu, acu, nepotu, 

omu, numeru, nelu, mascuru. 

Rostirea lui ă, î ca ä, transcris de Daniil cu ε, rostire 

specifică graiului fărşerot : 

prevËîle pentru prăvËăle de la pravadă „vită‟; lendurâ pentru 

lăndură „rândunică‟; serme pentru sărăme „fărâme‟; puţenu 

pentru puţînu; lenËetlu pentru lîndËetlu „bolnavul‟. 

Consonantism 

Reducerea grupurilor consonantice rn şi rl la S cu mai 

multe vibraţii, înforme ca ÷árră „iarnă‟, tQárră „toarnă‟ etc şi 

cúscurru „cuscrul‟, ţeS „cerul‟ etc., constituie o rostire 

particulară a farşerotilor şi a moscopolenilor. 

Nu putem şti dacă notaţia ρρ folosită de toţi cei trei 

autori redă un r velar (sau uvular) sau un r cu mai multe 

vibraţii apicale. Totuşi, forma picuraγu, întâlnită la Daniil, 

168/28, ar putea atesta un r velar sau uvular, existent în graiul 
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fărşeroţilor şi dovedind, încă o dată, apartenenţa lui Daniil la 

acest grai. 

 

l velar 

În formele δallă „zer‟, 0ellă „mâncare gătită‟, avem a 

face, foarte probabil, cu l velar, caracteristic graiului 

moscopolenilor, care suntinfluenţaţi în această rostire de 

pronunţia din albaneză a sunetului respectiv. 

Codex Dimonie, descoperit de profesorul Gustav 

Weigand în 1889, în Ohrida (Macedonia), în casa fraţilor Iancu 

şi Mihail Dimonie, este o culegere de texte religioase, traduse 

din limba greacă . Manuscrisul a fost publicat de Gustav 

Weigand, în transcriere fonetică, alături de textul scris cu litere 

greceşti, în „Jahresbericht des Institus für rumänische Sprache” 

(nr. IV-VI, 1894-1899).  

Codex Dimonie, datând de la sfârşitul secolului al XVIII-

lea, reprezintă, aşa cum rezultă şi din indicaţiile tipiconale 

redactate în limba greacă din textul aromânesc, o traducere a 

unor scrieri religioase, care se bazează pe texte biblice, după un 

original grecesc, şi anume: Evanghelia lui Marcu Faptele 

apostolilor, Ioan Gură de Aur, unele fiind preluate de la 

Damanschin Studitul şi Efren Sirul. 

În ceea cepriveşte transliteraţia, Gustav Weigand 

precizează: „Am respectat originalul, astfel încât transcrierea 

fonetică să corespundă rostirii autorului, respectiv, a autorilor 

[...], fără să operăm o uniformizare, care s-ar fi putut face cu 

uşurinţă. Chiar în Ohrida nu se vorbeşte un dialect unitar, căci 

acolo trăiesc aromâni de origine diferită, chiar şi fărşeroţi, aşa 

încât autorului îi erau, adesea, cunoscute două sau mai multe 

forme” (Weigand 1897: 136). Ulterior, G. Weigand a afirmat 
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că dialectul actual din Tirana este singurul care poate fi luat în 

consideraţie pentru Codex Dimonie. Ocupându-se, la rândul 

său, de această problemă, Th. Capidan a arătat că 

„particularităţile de grai care se găsesc în limba aromânilor din 

Tirana se întâlnesc şi în textele celorlalte scrieri aromâneşti din 

sec. XVIII [...]. Astăzi se ştie că limba Codicelui Dimonie se 

identifică cu limba celorlalte texte aromâneşti din Albania” 

(Capidan 1932: 66). 

 Fără să se ocupe foarte pe larg de limba în care şi-au 

redactat operele scriitorii aromâni din secolul al XVIII-lea, pe 

care i-a reeditat, Pericle Papahagi foloseşte, pentru prima dată, 

sintagma „dialectul moscopolean” (care apare de două ori, cf. 

Papahagi 1909:323-324), în care determinantul moscopolean 

are mai mult o accepţiune culturală decât lingvistică, evocând 

faptul că operele scriitorilor în cauză sunt rodul mişcării 

culturale de la Moscopole şi reflectă, în principiu, dialectul 

vorbit în acest oraş (şi în împrejurimi). Este o denumire cultă 

pentru cpvorbitorii graiului în cauză nu-şi spun „moscopoleni”. 

 Cel care s-a ocupat mai îndeaproape de graiul 

aromânilor din Albania, cu referiri şi la limba scrierilor din 

secolul al XVIII-lea, a fost Th. Capidan, în monografia, 

Fărşeroţii (1931). Constatările din această monografie sunt 

prezentate succint în Aromânii, Capidan 1932: 18-19. Th. 

Capidan stabileşte o ierarhizare socială – întemeiată pe ocupaţii 

diferite – între aromânii de la sate şi cei stabiliţi în oraşe, 

găsind în diferenţa rural/urban sursa deosebirilor de grai. Deşi 

prezintă, în capitole separate, particularităţile din graiul 

fărşeroţilor şi din graiul românilor din oraşe, Th. Capidan nu 

vorbeşte, explicit, de un grai sau de un „dialect moscopolean” 

(denumire care la Per. Papahagi este folosită într-o accepţiune 
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mai degrabă socio-culturală; vezi supra). Dar, chiar dacă nu-l 

denumeşte, el reprezintă o realitate lingvistică, sesizată de G. 

Weigand, care era în căutarea graiului (evident, nu cel fărşerot, 

cunoscut de el) în care a fost scris Codex Dimonie. 

 Pentru identificarea acestui grai trebuie, mai întâi, să 

urmărim atent felul în care cei doi editori – Paul Dachselt şi 

Gustav Weigand – au realizat transliteraţia (transpunerea 

textului din alfabet grecesc în cel latin) şi, apoi să ne referim la 

stadiul actual al cercetărilor privind graiurile aromânei. 

 Indicaţii privind apar numai la primul din cei doi editori 

ai textului, anume la Paul Dachselt. G. Weigand, cel de al 

doilea editor, care a continuat şi a încheiat publicarea Codex-

ului, preia sistemul de transliteraţie stabilit de Paul Dachselt. 

 În ceea ce priveşte vocala ă (redată prin o cu cerculeţ 

subscris), Gustav Weigand preciza : „Nu se poate stabili cu 

siguranţă dacă scriitorul (copistul) avea o singură vocală 

închisă în seria centrală sau mai multe; totuşi prima variantă 

este posibilă [şi anume o singură vocală închisă în seria 

centrală], căci şi astăzi se rosteşte în nord, în special în 

Monastir [=Bitolia], numai [= ă]” (Weigand 1897: 138). 

 Această problemă a provocat dificultăţi de interpretare 

şi altor lingvişti – Per. Papahagi, Th. Capidan, Tache Papahagi 

– care nu au rezolvat-o şi nu o puteau rezolva, fiind vorba nu 

de fonetică, ci de fonologie, aşa cum a remarcat Matilda 

Caragiu Marioţeanu în Studiul lingvistic care însoţeşte ediţia 

din Liturghierul aromânesc (1962): în graiurile în discuţie (din 

Albania) există – din punct de vedere fonologic – o singură 

vocală închisă din seria centrală, /ă/, care în poziţie 

neaccentuată, se poate realiza – fonetic – nu numai ca [ă], ci şi 

ca [î]. Este vorba de distincţia făcută pentru prima dată în 1968 
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în lucrarea Fono-morfologie aromână între graiurile de tip F 

[=fărşerot] cu şase foneme vocalice şi celelalte graiuri 

aromâneşti, de tip A, cu şapte foneme vocalice (şi, implicit, cu 

opoziţia /ă/ : /â/ (arắ”: arấ”) în poziţie accentuată, care nu 

există la graiurile de tip F [=fărşerot], unde cele două cuvinte 

se confundă, rostindu-se ră” (fără a protetic). 

 Dată fiind inconsecvenţa cu care este notată vocala 

centrală în alfabet grecesc (−, αα, α), soluţia de a o reda, din 

raţiuni fonologice prin ă (nu şi prin î) este cea corectă. 

 O problemă dificilă de interpretare, în Codex Dimonie, 

este aceea a lui u final, care – atunci când cuvântul se termină 

într-o consoană – este notat, cu excepţia consoanei m, după 

care, de obicei, nu este marcat. O atenţie specială a acordat 

acestei probleme Matilda Caragiu Marioţeanu, care, dată fiind 

dificultatea interpretării, îl notează pe u final precedat de o 

consoană: „l-am transcris pe  precedat de o consoană prin u 

plenison” (Caragiu-Marioţeanu 1962: 89). Considerăm că 

această soluţie este corectă. 

 Avem de făcut o observaţie cu privire la acest u final 

după cuvinte terminate în consoana m. Pentru a interpreta 

corect situaţia din Codex Dimonie, trebuie să-l amintim pe C. 

Ucuta, care preciza că „la unele cuvinte, ce se termină cu m, nu 

punem nici un [u]: avem, lăsăm, putem ca să respectăm rostirea 

(Papahagi 1909: 67). Observăm, însă, că uneori Ucuta îl 

notează pe u final şi după consoana m. Această inconsecvenţă a 

fost interpretată diferit de Th. Capidan, respectiv Matilda 

Caragiu Marioţeanu, din al cărei studiu lingvistic, la Liturghier 

aromânesc cităm: „Luând-o drept bună [precizarea făcută de 

Ucuta], Th. Capidan conchide pe marginea rostirii lui u final în 

cuvinte terminate într-o consoană [...] că «-u se rosteşte după 
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orice consoană afară de m. El [Ucuta] uită câteodată această 

regulă şi-l scrie după m: mprumutămŭ, 65/3» (cf. Arom., p. 

287). Adevărul este că Ucuta nu «uită» notându-l pe –u după 

m, ci «uită» când nu-l notează (Caragiu-Marioţeanu 1969:89)”. 

După cum vedem, interpretările celor doi lingvişti – Th. 

Capidan şi Matilda Caragiu Marioţeanu –, cu privire la aceeaşi 

realitate fonetică, sunt opuse. 

 Situaţia semnalată de Ucuta se regăseşte în Codex 

Dimonie : după m, -u de ce mai multe ori nu este notat: cum, 

om, pom, ami (cf. Nevaci 2009 d: 272).      

 Alături de aceste notaţii, cele mai frecvente, întâlnim 

uneori şi altele, cu -u final prezent: nă c×inămu (III/7); hímu 

(II/20); ×irtắmu (II/3); umplému (XV/20); vremu (XVI/13)”. 

Analizând aceste exemple, care reprezintă o excepţie în Codex 

Dimonie, sesizăm o problemă de fonetică sintactică, fiind vorba 

de trei contexte diferite (Nevaci 2009 d: 278). 

Primul context este acela în care: 

a) după -m şi u urmează cuvinte care încep cu o vocală. 

Spre exemplu: 

 nă c×inắmu o vrutu Dumnidzău „ne închinăm, o iubite 

Dumnezeu‟ (III/7), ×irtắmu únu alántu „iertăm unul altuia‟ 

(II/3), as umplému ariĝe˜li a nostri „să facem rugile noastre‟ 

(XV /20). 

Al doilea context este acela în care: 

b) după -m şi u urmează cuvinte (sau construcţii) cu grup 

consonantic la iniţială: aţé vrému s-căftămu di la 

domnulu „aceea vrem să cerem de la Domnul‟ 

(XVI/13). 
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c) după -m şi u urmează un cuvânt care începe cu o 

consoană: no˜ túţă [...] hímu 0ímta atá „noi toţi suntem 

poporul tău‟ (II/19-20). 

În primele două situaţii (de sub a şi b), rostirea lui -u 

după m se explică prin contextul fonetic: în exemplele de sub 

(a), -u este „indus” de vocala care urmează, cu care formează, 

uneori diftong: ”o, ”a în exemplele c×inắmu o, as umplému 

ariĝe˜li ; în exemplele de sub (b), -u după m e „cerut” de grupul 

consonantic care urmează, sc. Numai în exemplul de sub (c), -u 

după m nu are o explicaţie (putând fi o inconsecvenţă de 

scriere) (cf. Nevaci 2009 d: 279). 

În concluzie la cele afirmate cu privire la u final după o 

consoană, considerăm că absenţa lui după m ilustrează graiul 

moscopolean, conform descrierilor recente (cf. Saramandu 

1972: 171-172 şi Saramandu 1984: 429). 

Precizăm că soluţia adoptată de Gustav Weigand în 

transcrierea lui -u final precedat de o consoană prin -ŭ scurt, iar 

a lui -u final precedat de două sau mai multe consoane prin -u 

plenison, are în vedere situaţia generală din aromână, în care -u 

este scurt precedat de o consoană şi plenison după un grup de 

consoane. Rostirea lui u plenison după grup consonantic 

caracterizează însă şi graiul moscopolean (deosebindu-l de cel 

fărşerot, unde apare u scurt), aşa cum rezultă din cercetările şi 

înregistrările actuale de texte (cf. Saramandu 1972: 1971, 

Saramandu 2007: 345-361). 

În continuare prezentăm câteva particularităţi ale 

graiului moscopolean, pe baza tectului: 

În ceea ce priveşte vocalismul, graiul moscopolean se 

încadrează, împreună cu cel fărşerot în categoria graiurilor cu 6 

foneme vocalice (lipseşte vocala centrală închisă /î/), 
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deosebindu-se de graiurile aromâneşti cu şapte foneme 

vocalice (pindean, grămostean).  

O altă particularitate a graiului moscopolean, care se 

regăseşte în graiul fărşeroţilor din Albania, este monoftongarea 

diftongilor ÷a, Qa, rezultatul fiind ¦, a (Nevaci 2009 d: 282). În 

Codex Dimonie diftongul, ÷a apare atât ca ÷a (grafic ˜a), cât şi 

ca e: bis˜arică (35/26), ur˜ac×e (11b/18), dar déde (68b/18), 

cădére (70/3). În schimb, diftongul Qa se păstrează (redat 

grafic: ”a): ”áspe (81b/13), ic”ană (27b/21). 

Referindu-se la o altă trăsătură fonetică desprinsă din 

text şi anume, labializarea lui ă neaccentuat, Th. Capidan 

afirma: „Este destul ca cineva să stea o zi în Tirana sau 

Durazzo ca să audă limba lui Ucuta cu obicinuita labializare a 

lui ă neaccentuat” (Capidan 1931: 121). Această particularitate 

se regăseşte în Liturghier (Caragiu-Marioţeanu 1962:81-82 şi e 

confirmată de graiul moscopolean actual. În Codex Dimonie 

înregistrăm formele: furmacu pentru fărmacu „otravă‟ la 

ceilalţi aromâni (43 b/2), lungoare pentru lăngoare „boală‟ la 

ceilalţi aromâni (37/21). 

Fonetismul dumínică pentru dumănică în restul 

graiurilor aromîneşti, atestat la Daniil Moscopoleanul este 

înregistrat şi în Codex Dimonie (68 b/6) şi se conservă până azi 

în graiul moscopolean (cf. Saramandu 1972: 175). 

Prezenţa în textul din Codex Dimonie a fonetismului 

mari (pluralul de la mare) (95/11) pentru măr— în restul 

aromânei este o altă trăsătură a graiului moscopolean (cf. 

Saramandu 1972: 175; Bardu 2004: 73). Fonetismul apare şi la 

ceilaţi scriitori din secolul al XVIII –lea: Daniil notează mari 

peşti (136/12), iar Ucuta amirăráţ mari (101/55).  
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Formele de persoana a III-a singular, indicativ prezent 

şi de conjunctiv prezent al verbelor da” „dau‟, la” „spăl‟, sta” 

„stau‟ aşa cum apar în Codex Dimonie, precum şi la Daniil: dă, 

lă, stă formează arie separată la moscopoleni faţă de formele 

da, la, sta în restul aromânei. În ceea ce priveşte 

consonantismul, amintim câteva fenomene desprinse din text: 

Reducerea grupului consonantic rn>r este o particu-

laritate comună graiurilor fărşerot şi moscopolean, prezentă la 

toţi scriitorii aromâni din secolul al XVIII-lea. În Codex 

Dimonie este ocurentă în fonetismele: cară pentru carni „carne‟ 

în restul aromânei, hărescu pentru hârnescu „hrănesc” în restul 

aromânei etc. 

Semnalăm reducerea lichidei laterale [l] în grupul [rl] la 

[r] în formele articulate ale substantivului: ţeru pentru ţerlu 

„cerul‟ în restul aromânei, s³ră pentru soarli „soarele‟, fiĉoru 

pentru fiĉorlu în celelalte graiuri ale aromânei etc. 

În schimb, reducerea dentalei [n] în cadrul grupului 

consonantic mn (mn > m), trăsătură a graiului fărşerot, nu este 

ocurentă în textele scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-lea, 

inclusiv în Codex Dimonie. Asfel, întâlnim formele lemnu 

„lemn‟, scamnu „scaun‟, semnu „semn‟ etc.  

La scriitorii din secolul XVIII şi în Liturghier apare 

forma măc „mănânc‟ (ca în majoritatea graiurilor aromâneşti, 

inclusiv cel fărşerot (cf. Nevaci 2009 d: 11284). În schimb, în 

Codex Dimonie apare numai măncu, fără reducerea grupului 

consonantic, ca la Boiagi.  

E posibil să fi circulat ambele forme (cele cu nc neredus 

la c au fost atestate şi în graiul pindean, în localităţile Băiasa 

(de către Weigand 1894: 250/23), Aminciu de către Saramandu 

în ALAR m.s.). În Vlahoclisura, localitate cu populaţie 
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moscopoleană la origine, Papashagi notează forme cu nc 

neredus la c. De asemenea, găsim în Ohrida formele mîncare 

(303/11) şi avea mîncată (383/19). În legătură cu formele măcu 

şi măncu, Weigand precizează că măcŭ e atestat îndeosebi în 

Monastir [= Bitolia], dar că apare şi în Ohrida, alături de forma 

cu labializarea lui ă, munku (Weigand 1894: 319). 

 În ceea ce priveşte lexicul, în Codex Dimonie întâlnim 

pentru pronumele nehotărât forma ţinivá cu sensul „cineva, 

vreunul‟ (14/19): dise aveţă vi'ută ţinivá si adună ani du rugu 

di pritu s7iI?, „dacă aţi văzut pe cineva să adune rug de pe 

spini?‟ dar şi cu sensul pronumelui negativ „nimeni‟: ţinivá nu 

va s-:i avdă (13/8-9) „nimeni nu o să-i audă‟. Ţinivá cu sensul 

de „nimeni; vreunul‟ apare şi la Daniil şi Ucuta. E interesant 

faptul că pronumele nehotărât ţinivá se întâlneşte la scriitorii 

moscopoleni în propoziţii negative cu sensul de „nimeni‟: 

ţiniva nu poati (Ucuta 65/4) „nimeni nu poate‟; caftă hrană şi 

nu le da ţinivá „cer hrană şi nu le dă nimeni‟. Ţinivá e formă 

moscopoleană. În graiul fărşerot îi corespunde văr, care se 

foloseşte, ca pronume nehotărât ( víni vărČ (fiÉorČ? „a venit 

vreun fecior‟), dar şi ca pronume negativ în enunţuri negative 

(nu víni vărČ (fiÉorČ) „n-a venit niciun fecior‟. În Codex 

Dimonie, ţinivá apare atât în propoziţii negative, ca la scriitorii 

moscopoleni, cu sensul „nimeni‟ cât şi cu senul „cineva‟ (vezi 

supra) (cf. Nevaci 2009d: 285).  

Într-o anchetă de teren pe care am efectuat-o la Ohrida 

în anul 2007, am putut confirma, după mai bine de un secol, 

constatarea făcută de Gustav Weigand că în Ohrida – vechi 

centru orăşenesc –, nu se vorbeşte un grai unitar. Se disting şi 

astăzi două grupuri de vorbitori aromâni (cf. Nevaci/Radu 

2008): 
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a) vechea populaţie orăşenească, la origine mosco-

poleni 

b) valurile ulterioare de populaţie aromânească, la 

origine fărşeroţi. 

Cele două grupuri au conştiinţa deosebirilor de statut 

social şi, de asemenea, de grai.  

Pentru literatura religioasă aromână din aceeaşi 

perioadă menţionăm şi Liturghier aromânesc (manuscris 

inedit), publicat în 1961 de Matilda Caragiu-Marioţeanu. 

 

7. FĂRŞEROŢII ÎN DOBROGEA 
 

 Fărşeroţii, fie că au trăit în Grecia, Albania sau 

Macedonia, au avut tot timpul conştiinţa românităţii. Acest 

fapt, precum şi condiţiile istorice de la sfârşitul primului război 

mondial şi consecinţele războiului greco-turc (1919–1922) au 

determinat plecarea acestui grup – alături de ceilalţi aromâni – 

spre România. Unul din iniţiatorii acestei mişcări a fost 

Gheorghe Celea
48

, conducătorul necontestat al grupului de 

aromâni din regiunea Veria, Gramaticova.
 
 

Ca urmare a razboiului greco-turc (1919-1922), foarte 

multi greci s-au refugiat din Turcia în Grecia, iar populaţia 

musulmană din Macedonia şi Creta în Turcia. Liga Naţiunilor a 

intermediat locurile de muncă agricole sau industriale ale 

refugiaţilor greci în Grecia. Acest lucru a determinat perturbaţii 

demografice şi desproprietărirea aromânilor din Veria, Vodena, 

Meglenia, şi Caterina, în cea mai mare parte crescători de oi. 

                                                 
48

 Gheorghe Celea (1880–1966), bunicul după mamă al actorului Ion 
Caramitru, învăţător în comuna Gramaticova. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1919
http://ro.wikipedia.org/wiki/1922
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
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Cu sprijinul autoritaţilor române, aceştia au emigrat în 

Cadrilater începând cu anul 1925, stabilindu-se apoi, în 1940, 

în actualele aşezări din judeţul Constanţa, unde au ocupat 

locuinţele părăsite de germani. 

 La data de 26 octombrie 1925 primul vapor cu aromâni, 

„Iaşi‟, intra în portul Constanţa. Acest proces s-a încheiat în 

jurul anului 1940 (când familii răzleţe au venit pe cont propriu 

în România). Oficial, anul 1935
49

 reprezintă data la care a luat 

sfârşit „migrarea”
50

 populaţiei aromâne spre România. 

În lunile iulie-septembrie 1925, delegatul Societăţii 

Macedo-Române, Demetru Kehaia, s-a deplasat în regiunile 

din Grecia pentru a organiza primele contingente de aromâni 

pentru emigrare. Au avut loc şi contacte cu oficiali de la Atena, 

care erau astfel înştiinţaţi de intenţiile aromânilor şi de 

consimţământul guvernului român. Serviciul Maritim Român 

era solicitat să realizeze, contra cost, transportul coloniştilor la 

Constanţa. Înaintea primului transport, din luna august, grupuri 

de aromâni au venit din comuna Pleasa, din sudul Albaniei 

(fărşeroţi plisoţ). Aceştia au întemeiat satul Fraşari, din 

Durostor.  

Deşi primele iniţiative şi acţiuni concrete privind 

emigrarea aparţinuseră aromânilor şi meglenoromânilor din Grecia, 

din regiunile Veria, Vodena şi Meglenia, în mod cu totul 

surprinzător, primii emigranţi nu au venit de aici, din Albania, 

din comuna Pleasa, din Dişniţa şi Stropani. Aceştia au sosit la 

Bucureşti, în data de 20 iulie 1925, fiind împroprietăriţi în 

Dobrogea de Sud.  

                                                 
49

 Cf. Arhivele Statului, Constanţa din 1947. 
50

 Am folosit termenul de migrare cu sensul geografic de mişcare de 
populaţii. 
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 Fărşeroţii s-au aşezat în special în judeţul Caliacra: 

şópań în satele: Alexandria, Bazargic, Bezaurt, Casimcea, 

Carasular – Denicler, Cara–Omer, Caragi, Arman, Ceamurlia, 

I. G. Duca, Tatargea, iar plisóţi în satele: Fraşari, Aidemir, 

Regina Maria (în regiunea Durostor). 

 La 7 septembrie 1940, în urma tratatului de frontieră 

româno-bulgar de la Craiova prin care partea de sud a 

Dobrogei, Cadrilaterul (judeţele Durostor şi Caliacra) intra în 

componenţa Bulgariei, populaţia a fost transferată. Fărşeroţii – 

împreună cu alte grupuri de aromâni – au fost cazaţi, pentru 

câteva luni, până la evacuarea populaţiei germane, în judeţul 

Ialomiţa
51

. 

 Din noiembrie 1940 grupuri de aromâni au început să 

vină şi să fie împroprietărite în Dobrogea. În această regiune, 

fărşeroţii constituie, ca şi grămostenii, un grup numeros (34% 

din numărul total al aromânilor)
52

. Fărşeroţii şópań sunt 

întâlniţi în localităţile: Agigea, Cogealac, Mihail Kogălniceanu, 

Mihai Viteazu, Nisipari, Ovidiu, Poiana, Palazu Mic, Medgidia 

(din judeţul Constanţa)
53

. Fărşeroţii plisoţ sunt întâlniţi în 

oraşul Ovidiu şi cartierele oraşului Constanţa: Viile Noi, 

Anadolchioi şi Palazu Mare (ridicat la statutul de cartier în anul 

1987; până la acea dată era considerat sat). După cum se 

observă, fărşeroţii şópań formează partea cea mai numeroasă în 

Dobrogea (faţă de cei plisóţ). 

Comuna Cogealac datează din anii 1870, cunoscută sub 

numele turcesc Hogeainlic, care însemna „poşta mare‟ fiind 

                                                 
51

 Cf. Cuşa 1990: 43. 
52

 Cf. Saramandu 1972: 18. 
53

 Cf. Saramandu 1975–1976: 188–189. 
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amplasată pe drumul dintre oraşele Constanţa şi Tulcea. Aici 

poposeau, în trecut, care şi poştalioane trase de cai, care 

transportau zilnic poşta, făcându-se schimbul de cai pentru a-şi 

continua drumul spre nordul sau sudul Dobrogei.  

 Comuna Cogealac, formată la început din cetăţeni veniţi din 

ţară cu animale multe, in special cu oi, găsind suprafeţe 

însemnate de păşuni naturale s-au stabilit in zonă întemeind 

gospodarii. Odată cu creşterea animalelor s-a dezvoltat 

comerţul cu produse agricole care se desfăşura la târgul 

renumit din localitate, devenind astfel un centru important, 

unde veneau locuitori din satele învecinate.  

 Datorită renumelui şi importanţei acestui târg situat langă 

calea ferată precum si poziţiei geografice - în perioada 1936 - 

1937, localitatea a devenit centrul plasei Cogealac, la care erau 

polarizate toate localitaţile învecinate.  

În perioada 1873-1883 localitatea a fost populată cu 

colonişti de origine germană. Primii colonişti veniţi au fost 44 

de familii de etnici germani, originari din Basarabia. 

Majoritatea populaţiei germane a fost dusă în 1940.  

Cu ocazia schimbului de populaţie care a avut loc în 

1940 cu statul bulgar, în locul germanilor plecaţi, au fost aduse 

familii de aromâni din Cadrilater. La recensamântul din anul 

2002, comuna Cogealac avea o populaţie de 3316 locuitori, din 

care 60% aromâni fărşeroţi sópaâ. 

Palazu Mare este în prezent un cartier din Constanţa. 

În anul 1909 a luat fiinţă comunitatea germană din Palazu 

Mare. Din iniţiativa pastorului J. Schubert din localitatea 

Caramurat, în 1929 s-a realizat clădirea şcolii. În 1940, un 

număr de 515 de germani au părăsit aşezarea, în sat rămânând 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
http://ro.wikipedia.org/wiki/1909
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu,_Tulcea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1929
http://ro.wikipedia.org/wiki/1940
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numai 15 germani
54

. Cu ocazia schimbului de populaţie din 

1940 cu statul bulgar, în locul germanilor, în Palazu Mare au 

fost aduse familii de aromâni. În prezent, Palazu Mare este un 

important cartier al municipiului Constanţa, fiind foarte 

cunoscut datorită numărului său mare de locuitori. Palazu Mare 

este situat lângă lacul Siutghiol. Din toţi locuitorii cartierului, 

40% sunt aromâni plisoţ, 25% rromi, 20 % sunt turci şi 15% 

reprezintă alte minorităţi naţionale. 

Mihail Kogălniceanu, fost Karamurat, este o localitate 

din judeţul Constanţa, situată la o distanţa de 25 kilometri de 

oraş. Locul în care se află comuna a fost ocupat iniţial de 

triburile tătare emigrate din Crimeea, stabilite în urmă cu 

aproximativ 500-550 de ani, perioadă în care localitatea a 

purtat numele de Karamurat (Murat cel Negru), numele unui 

conducător tătar. Teritoriul a fost stăpânit de tătari pâna în anul 

1877. În perioada 1877-1883 localitatea a fost populată cu 

colonişti de origine germană. Majoritatea au părăsit localitatea 

în 1940.  

Conform recensământului din 2002 în comuna Mihail 

Kogălniceanu trăiesc 10114 locuitori, dintre care 8155 daco-

români, 1214 aromâni fărşeroţi sópaâ, 107 turci, 337 tătari, 283 

romi, 18 germani. 

Poiana, sat din judetul Constanţa (la o distanţă de 17 

km. de oraş) are o populatie de 670 delocuitori. Poiana este 

cunoscută şi sub numele de Cocoşu traducere a lui Horoslar. 

Aproximativ 60% sunt aromâni fărşeroţi sópaâ. 

                                                 
54

 Cf. Arhivele Statului. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Siutghiol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Crimeea
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83tar
http://ro.wikipedia.org/wiki/1877
http://ro.wikipedia.org/wiki/2002
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A2ni
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Comuna Mihai Viteazu este situată în extremitatea de 

nord-est a judeţului Constanţa chiar la granita cu judetul 

Tulcea. La recensamântul din 2002 avea o populaţie de 1932 

locuitori. În trecut se numea Sarıyurt. În prezent, doar 20 

familii de fărşeroţi sópaâ mai locuiesc în sat, restul stabilindu-

se în oraşul Constanţa. 

Ovidiu este un oraş din judeţul Constanţa. Are o 

populaţie de 13.131 locuitori. Vechea denumire a localităţii, 

dată de către turci era Canara. Aici 20% sunt aromâni. 

 De asemenea, fărşeroţii sópań mai locuiesc în regiunea 

Banatului (mai ales în Timişoara) iar plisóţ în Bucureşti 

(comuna Pipera). 

 Ocupaţia de bază a fărşeroţilor rămâne creşterea oilor şi 

prelucrarea produselor provenite de la acestea. În acelaşi timp 

ei practică şi agricultura, negustoria sau diverse meserii (mai 

ales cei stabiliţi la oraş). Foarte multe familii de fărşeroţi se 

stabilesc la oraşe adoptându-se la ritmul şi caracteristicile vieţii 

moderne. 

 În capitolele următoare voi prezenta caracteristicile 

fonetice şi morfologice
55

 ale acestui grai pe care poeţi ca Ion 

Fotu, Ioan Cuşa, Nicolae Caratană, Gheorghe Nevaci şi alţii l-

au ridicat la rangul de limbă scrisă. 

                                                 
55

 Lexicul graiului fărşerot nu prezintă diferenţe semnificative faţă de restul 
graiurilor aromâne. Fonetismele specifice acestui grai, precum şi limbile din 
care au fost moştenite sau împrumutate cuvintele sunt cuprinse în capitolul 
Fonetică şi fonologie. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
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CAPITOLUL  2 
 
GRAIUL AROMÂNILOR FĂRŞEROŢI DIN 
DOBROGEA 

 
A. FONETICA ŞI FONOLOGIA 
 
1.1 VOCALE 
 
1.1.1 DESCRIEREA SISTEMULUI VOCALIC 
 
 Sistemul vocalic al graiului fărşerot cuprinde 6 vocale 
(|a, e, i, ă, o, u|), spre deosebire de cel al graiurilor grămostean 
şi pindean1 cu 7 vocale (|a, e, i, ă, î, o, u|):2 

graiul fărşerot3                        graiurile grămostean şi   
pindean 

  i u   i î u 
  e     ă    o   e ă o 
         a     a 
                                                 
1 În urma anchetelor efectuate în Pind în august 2011, am constatat că, 
graiul are, izolat, în anunite localităţi sistem de şapte vocale. 
2 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 32 şi Cf. Saramandu 1984: 428. 
3 Sistemul vocalic de 6 vocale are în vedere distribuţia fonemelor vocalice 
în silabă accentuată după consoane nepalatale (pentru alte poziţii cf. cap. 
Neutralizări). În graiul fărşerot „î’ nu are realizare fonologică (nu realizează 
opoziţii de tipul: |arắ©|: |arấ©|, |arắË|: |arâË|, dar are realizare fonetică 
(bâhĉé, pâhnií). 
 De asemeni, la fărşeroţii şópań vocala |ă| se închide la |ặ| (cásặ, 
fúrặ etc.) ceea ce l-a determinat pe Andrei Avram să numească acest sunet 
„vocală nedeterminată’ (cf. Avram 1977: 367). 
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 În graiul fărşerot, identitatea fonologică a celor 6 
foneme vocalice se stabileşte pe baza unor opoziţii de tipul: 
 – |paru|: |peru|, |arấmu|: |arắmu|, |amáră|: |amúră|, |meru|: 
|miru|, |moru|: |muru|, |firă|: |fúră| etc. 
 – |ársă|: |úrsă| 
 – |socru|: |socri|, |moru|: |mori| etc. 
 
1.1.2. DESCRIEREA SISTEMULUI VOCALIC 
 
 1) Vocala |ă| (ặ) nu apare la iniţială de cuvânt sau de 
silabă (nici ca suport vocalic al consoanelor nazale |m|, |n|: 
mpultésc° ‘împletesc’, mpart° ‘mpart’, ncarc° ‘încarc’4. 
 
 2) |a| protetic nu este distribuit cu aceeaşi frecvenţă cu 
care apare în restul aromânei. 
  

Graiul fărşerot  faţă de  graiul grămostean 
          ră”   arắ” 
          rămắn°   armắn° 
          raft°   aráftu 
          veg×°   avég×u 
 Proteza lui |a| apare totuşi şi în graiul fărşerot în cuvinte 
ca: acrésc°, acúmpur°, alúmt° etc. 
 3) În graiul fărşerot – ca şi în celelalte graiuri ale 
aromânei – vocala |e| se conservă după labiale (indiferent de 
natura vocalei din silaba următoare (în timp ce, în dacoromână, 
|e| se conservă numai atunci când în silaba următoare se află o 
vocală prepalatală: |e| sau |i|, în celelalte contexte e > ă):5 

                                                 
4 Cf. Saramandu 1984: 429. 
5 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1974: 224–225. 
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 lat. pilu(m) > per° (fărşerot) 
 lat. video > ved° 
 4) |i| în poziţie nazală, precedat de labială se păstrează, 
indiferent de timbrul vocalei din silaba următoare: 
 lat. ventum > vimt° (faţă de ‘vânt’ în dacoromână). 
 5) O particularitate a graiului fărşerot este distribuţia lui 
|ắ| accentuat în poziţie nazală şi (sau) după [ţ, Ë, s, r] în aceleaşi 
contexte unde apare |â| în restul aromânei: 
 pắni  faţă de  pấni 
 sắmbătă   sấmbâtâ 
 ră”    arấ” 
 Ëăc°    Ëấcu 
 puţắn°    puţấnu 
 
1.1.3.  NEUTRALIZĂRI PRIVIND GRADUL DE  

DESCHIDERE A VOCALELOR 6 
 
 În graiul fărşerot, la fel ca în toate graiurile aromâneşti, 
vocalele din seria anterioară [e] – [i] şi cele din seria 
posterioară [o] – [u] participă la neutralizarea opoziţiei privind 
gradul de deschidere, în poziţie neaccentuată. Prin urmare, se 
ajunge la un sistem cu patru vocale7: 
  I ă U8 
   A 

                                                 
6 Cf. Saramandu 1972: 166–168 şi cf. Saramandu 1984: 429–430. 
7 Caragiu-Marioţeanu 1979: 229 afirmă, în acest sens, că în graiurile 
fărşerote „sistemul vocalic accentuat e identic cu cel neaccentuat”. 
8 Am notat cu majuscule arhifonemele în poziţia de neutralizare. 
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 Acest tip de neutralizare este condiţionat de structură 
iar arhifonemele se realizează cu I şi U în silabă neaccentuată, 
după canoane nepalatale. 
 După consoanele palatale, se neutralizează opoziţia 
dintre vocalele din seria anterioară şi cele din seria centrală: 
între |e| ~|ă| şi |i| ~ |ă|. 
 Această neutralizare depinde de context: 
   Ă  U 
            a 
 
1.2.  SEMIVOCALELE ŞI VOCALELE SCURTE FINALE 
 
 Din sistemul vocalic al graiului fărşerot mai fac parte 
semifocalele |˜|, |”| din cadrul diftongilor |˜a|, |”a| (realizaţi 
fonetic ca [�a], [˜a], respective [¤a], [”a], care, în poziţie finală, 
se realizează ca vocale scurte finale ([—], [°]). La fărşeroţii 
plisoţ diftongii [�a], [¤a] apar şi ca [ę], [³]. Nicolae 
Saramandu9 afirmă că în „acest grai, secvenţele [ę] şi [�a], [³] 
şi [¤a] pot fi interpretate ca unităţi monofonematice – ca 
realizări ale fonemelor [ę] respectiv [³] şi le introduce în 
inventarul de vocale (care cuprind 8 unităţi): 
 
  i  u 
   ă 
  e 
    o 
  ę 
    ³ 
   a 

                                                 
9 Cf. Saramandu 1972: 168–170; Cf. Saramandu 1984: 428. 
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 Opoziţiile minimale e ~ ę (i ~ ę) şi o ~ ³ (u ~ ³) apar, în 
perechi de tipul: 
  sócri ‘socri’ ~ s£cri „soacre’ 
  váli ‘vale’ ~ válę ‘valea’ 
  căţáo ‘căţea’ ~ căţa³ ‘căţeaua’ 
 Această situaţie nu apare la fărşeroţii şopań. 
 
 
1.2.1. DISTRIBUŢIA SEMIVOCALELOR 
 
 Semivocala |÷| din cadrul diftongului [�á], [¨] nu apare 
după consoane nepalatale: 
 Ş: cir�áşẹ, f�átặ, p�ánặ, ţ�ápă etc.; 
 P: p¨şte, puρt¨uă, p¨nă, ţ¨pă etc. 
 Semivocala |”| din cadrul diftongului |¤á|, |c| nu apare 
după consoana |Ë|: 
 Ş: c¤ápsặ, c¤ástặ, h¤árặ, s¤árặ, etc. 
 P: c£stă, c£psă, h£ρă, s£ρă etc. 
 De asemenea, semivocala |”| nu poate apărea înainte de 
consoană în interiorul cuvântului după vocalele a, e. În acest 
context, |”| se consonantizează, devenind |v| înainte de 
consoană sonoră şi |f| înainte de surdă:  
 alávd° ‘laud’ (< lat. laudo) 
 caft° ‘caut’ (< lat. *cautare) 
 Ñávrặ ‘febră’ (< lat. febra). 
 preft° ‘preot’ (< lat. preut < presbiter)10 
 
                                                 
10 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1974: 230. 
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1.2.2. VOCALE  SCURTE FINALE 
 
    În clasa semivocalelor sunt incluse şi vocalele scurte 
finale [—], [°], [ă]. Fonologic, ele însă sunt numai două [—] şi [”], 
[ă] fiind o variantă combinatorie a lui [—] (după |ţ| şi |Ë|): 
 fac° ‘fac’ ~ faţă ‘faci’ 
 núcă ‘nucă’ ~ nuţă ‘nuci’. 
 În graiul fărşerot, de cele mai multe ori, [ă] nici nu se 
mai pronunţă, cunoscut fiind ritmul alert al pronunţiei 
(vorbirii): 
 faţ, nuţ, măţ etc. 
 O particularitate a graiului fărşerot este ocurenţa lui 
[°]11 după orice consoană sau grup consonantic: 

1) după o consoană (inclusiv ‘m’): măc°, cad°, cum°, 
ţăn°,  cap°, pat° etc. 

2) după un grup consonantic: muşc°, caft°, porc° etc. 
3) după grupul „muta cum liquida”: cuscr°, socr°, afl°, 

etc. 
De asemenea, [—] se întâlneşte la cuvintele terminale în 

orice consoană sau grup consonantic: ca'—, , muşt—. 
Graiul fărşerot, remarca Nicolae Saramandu „este 

singurul grai în care, la finală de cuvânt, apar vocale scurte, nu 
numai după o consoană, ci şi după orice grup de consoane. La 
această situaţie s-a ajuns în urma „reducerii’ vocalelor finale i 

                                                 
11 Emil Petrovici 1970: 50–55 afirmă referitor la situaţia lui [°] final din 
graiul fărşerot că acest grai prezintă „o serie întreagă de foneme 
consonantice bemolate (rotunjite): |po|, |bo|, |mo|, |to|, |do|, |no|, |ţo|, |Ëo|, |ko|, 
|go|, |ko|, |go|, |ĉo|, etc.” ce servesc ca „indiciu al singularului nearticulat al 
substantivelor, adjectivelor şi pronumelor la genul masculin şi neutru”. 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 61 - 

şi ă la vocale scurte finale după orice consoană sau grup 
consonantic”12. 

 
1.2.3. VOCALE NAZALIZATE ŞI VOCALE LUNGI 
 
 În vorbirea fărşeroţilor plisoţ apar variantele nazalizate 
ale vocalelor |a|, |ă|, |e|, |o| în fonetismele: strẵńe ‘haine’, 
sẵmbătă ‘sâmbătă’, mẽρ° ‘măr’, aγýńa ‘repede’ faţă de stráńe, 
sắmbặtặ, mer°, aγóńa la fărşeroţii şópań13. 
 Tot în vorbirea fărşeroţilor plisoţ, există tendinţa de 
lungire a vocalelor: māρă ‘marele’, akāţă ‘prinde’, bāte ‘bate’, 
fiĉōρu ‘băiatul’, faţă de máρă, akáţă, báte, fiĉóru la fărşeroţii 
şópań14. 
 

În continuare voi prezenta transformările fonetice din 
sistemul graiului fărşerot (şopań – Ş şi plisoţ – P) în silabă 
accentuată şi apoi în silabă neaccentuată. 
 

                                                 
12 Saramandu 1972: 172. 
13 Cf. Capidan 1929-1930: 178 şi Cf. Matilda Caragiu-Marioţeanu 1972: 
30–32; În vorbirea femeilor din graiul fărşeroţilor plisoţ există variantele 
nazalizante ale lui |ă|, |ö|, |äÑ| (sunete accentuate sau neaccentuate între ă şi e) 
în fonetismele: gäρdină ‘grădină’, pγäÑnËe ‘plănËe’, gäρ° ‘grâu’ faţă de 
grădină, plănËẹ, găr° (la fărşeroţii şópań). 
14 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 30–32. 
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1.3. TRANSFORMĂRI FONETICE 
1.3.1. TRANSFORMĂRI FONETICE PRODUSE ÎN SILABĂ 

ACCENTUATĂ 
A 
 

á accentuat 
 Conservarea lui |á| accentuat la persoana a III-a singular 
indicativ prezent a verbelor da”, la”, sta” e semnalată atât la 
fărşeroţii şópań, cât şi la cei plisóţ: da, la, sta ‘dă, spală, stă’15. 
 

ALTERNANŢA (á ~ ắ)Ş, (á ~ ˆ)P 
 

 Alternanţa á~ă apare la substantivele feminine cu 
singularul în |ă| sau |l| şi pluralul în |i| sau |-ur—|: 
  á ~ ắ (Ş)   á ~ ˆ (P) 
          cáprặ ~ cắprẹ   cápρắ ~ cˆpρe 
          cálẹ ~ cắ×urẹ   cále ~ cˆ×uρe16 
 Realizarea alternanţei a ~ ắ în cadrul opoziţiei singular 
~ plural apare atât la fărşeroţii şópań cât şi cei plisóţ – la 
adjectivele la˜© ‘negru’ şi mári ‘mare’: 
 la˜© ~ lắi, mári ~ mắri. 
 Această alternanţă mai este caracteristică doar 
pindenilor, pluralul adjectivelor la˜© şi mári variind în restul 
aromânei17. 
 á:    é   (Ş)    á:   ắ   (P) 
 jer° , faţă de jar°   jăρ°18 
                                                 
15 Cf. Capidan 1932: 201 şi Cf. Saramandu 1972: 25. 
16 Cf. Capidan 1929-1930: 177. 
17 Cf. Saramandu 1972: 175. 
18 DDA s.v. jar°; Capidan 1930: 209, consideră că forma „jăru’ „pare a fi o 
greşeală’. 
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în alte localităţi) 
 

á: ÷á 
 
 Diftongarea lui á la ÷á apare mai ales în cuvinte 
împrumutate din albaneză, turcă şi greacă. 
  
 l�ávă ‘gălăgie’: Ş (< gr. λαβε)19 
 sil�áfi: Ş, P (< tc. sylâh, alb. siláh, gr. σελεχι)20. 
 

á: ¤á 
 
 Fonetismul ¤áçbuçe21 ‘arbore’, cu diftongarea lui a în 
poziţie iniţială şi semnalat de Th. Capidan în graiul fărşeroţilor 
din Albania, se conservă la fărşeroţii (Ş, P) din Dobrogea. 
 

E 
 

é accentuat 
 

é: á 
 
 Redarea lui é ca á apare după consoane palatale (ĉ, ĝ, ş, 
Í) sau consoane nazale în împrumuturi: 
 ĝápe ‘buzunar’ : Ş, P (< tc. djeb)22 
 uÖumáte ‘tribunal’: P (< tc. hukioûmet)23. 
                                                 
19 Cf. Geagea 1931: 163; DDA s.v. lávă. Vezi şi Gáldi 1939 : 76. 
20 DDA s.v. sileáh, sil÷áfe. 
21 Capidan, 1929-1930: 176. 
22 DDA s.v. hukimáte, huÖiumáte. 
23 DDA s.v. hukĭumáte. 
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é: í 

 Semnalez, pentru trecerea de la é la í fonetismul bim° 
‘bem’, biţ ‘beţi’ la fărşeroţii şópań, în loc de bem, beţ (forme ce 
apar la ceilalţi aromâni) şi fonetismul pρift° 24 ‘preot’ la 
fărşeroţii plisoţ pentru preft° (în restul dialectului). 

é: ÷á 

 Diftongarea lui é la �á apare după consoane nepalatale 
în câteva împrumuturi din albaneză şi greacă: 
 d�ágă25 ‘creangă’: Ş, P (< alb. degë) pentru dégă la 
ceilalţi aromâni; 
 m�áse26 ‘mijloc’: P (< gr. μεση) pentru mési în rest. 
 purt÷ácă ‘nuia’: Ş (< alb. purtekë);  purt¨că27: P pentru 
purtécă în rest. 

í: é 

 Pentru trecerea lui í la é semnalez fonetismul ĉiléÖi28 
‘oţel’(< tc. tchélik) şi formele işéră29 pentru işíră (la ceilalţi 
aromâni) ‘au ieşit‘ şi ‘işéta’ ‘ieşirea’: Ş, P. 

í: ắ 

 Redarea vocalei í cu ắ apare în fonetismele: 
 dumắnică: Ş, P faţă de duminică 
 băs÷árică: Ş faţă de bis÷árică: P. 

                                                 
24 Capidan 1929-1930: 181. 
25 DDA s.v. dégă, d�ágă. 
26 DDA; Cf. Geagea 1931: 23. 
27 Capidan 1929-1930: 169. 
28 DDA s.v. čĭuléke, čilíke, čilíke. 
29 Capidan 1929-1930: 186–187 (cauza e una morfologică, determinată de 
trecerea de la conjugarea a IV-a la a II-a). 
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 La fărşeroţi í: ắ şi după r: 
 curpắ˜ă: Ş30 şi cuρpắ˜ă: P pentru cuprí˜ în rest (< gr. 
κυοπρία) ‘gunoi’. 
 săρắmă31 ‘fărâmă’ (< alb. thërrime): P, Ş. 
 

í: ú 
 

í: ú după consoane palatale (ĝ, Ö, ş) şi lichide (r) în: 
 arÖúşur° ‘alunec’: Ş  (< ?) faţă de arÖişur°32 
 biliĝúcă ‘brăţară’: Ş (< tc. bilezic)33 
 şúşe ‘sticlă’: Ş (< tc. chiché) faţă de şişă: P34. 
 

Ắ 
 

ắ: í 
 
 Această schimbare are loc la fărşeroţii şopań căpitíń° 
faţă de fărşeroţii plisoţ: căpătíń° ‘pernă’: Ş (< lat. capitaneum)35. 
 

ắ: ú (ấ: ú) 
 

 Redarea lui ắ ca ú apare în toate graiurile aromânei în 
Ëú”ă. La fărşeroţii şópań şi plisoţ apare fonetismele urút° 
‘urât’, pentru urât°  în rest36, cuţút°  pentru câţút°  în rest. 

                                                 
30 DDA s.v. cupríe, curpáie. 
31 DDA; Capidan 1922: 494. 
32 DDA; Capidan 1932: 262. 
33 DDA s.v. bilinğiucă (la fărşeroţi) vezi şi Şăineanu 1900: 87. 
34 DDA s.v. şişe şisŭ, cf. şi alb. shíshe. 
35 Idem; Saramandu 1972: 43. 
36 Cf. Saramandu 1972: 44. 
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Ó 
 

ó: ắ 
 
 Formele de plural nuror— ‘nurori’, surắr— ‘surori’, cu ó 
trecut la ắ sunt generale. În graiul fărşerot, apare fonetismul 
nă© ‘nou; tânăr’ (pl. nă˜): Ş, P pentru no© (no˜) în rest37. 
 

ó: ¤á 
 
 Fonetsimul tăp¤áră ‘topor’: Ş, P, cu diftongarea lui ó la 
¤á (datorită vocalei ắ din silaba următoare) este reprezentativ 
pentru această schimbare la fărşeroţi38. 

 
Ú 
 

ú: ắ 
 

 La fel ca în celelalte graiuri, această schimbare are loc 
în graiul fărşerot în cuvintele din fondul moştenit: frắmte 
‘frunte’,  frắnËă, ‘frunză’, lắndură, ‘rândunică’39. 

ú: ¢’ 40  

 În vorbirea fărşeroţilor plisoţ în poziţie accentuată (şi 
neaccentuată) există tendinţa rostirii lui ú cα ¢’: m¢’ltă ‘multă’, 
faţă de múltă la şópań. 

                                                 
37 Idem. 
38 Ibidem. 
39 Cf. Capidan 1932: 280–282. 
40 Cf. Capidan 1929-1930: 189. 
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ú: í 
 
 |ú| trece la |í| după consoane lichide (l, r) în flítură 
‘fluture’: Ş, P şi în pisuríË ‘tăiţei’: P (faţă de flútură şi pisârúË 
la alte graiuri)41. 
 
1.3.2. TRANSFORMĂRI FONETICE PRODUSE ÎN SILABĂ 

NEACCENTUATĂ 
 

A neaccentuat 
 

a: ă 
 
 În cuvintele moştenite şi în împrumuturile din vechiul 
fond, trecerea lui |a| neaccentuat la |ă| în poziţie medială şi 
finală constituie un fenomen general aromânesc42. 
 În graiul fărşerot, schimbarea lui |a| la |ă| se produce în 
silabă protonică: 
 amărtií (< gr. αμαρτία): Ş, P ‘păcat’43 
 căráve (< gr. χαράβι): Ş ‘corabie’44 
 căρăbúş° (< alb. karabush): P, căçăbiş°: Ş ‘ştiulete 
curăţit de boabe’45 
 lăhtáre (< gr. λαχτάρα): Ş, P ‘spaimă’46 

                                                 
41 Cf. Saramandu 1972: 54. 
42 Cf. Rosetti 1968: 245, 332, 364, 394; Capidan 1932: 216–217; cf. 
Saramandu 1972: 28. 
43 Cf. Capidan 1932: 164. 
44 DDA s.v. căráve, căráδi. 
45 DDA şi v. cărbúşŭ. 
46 Cf. Capidan 1932: 166;  DDA s.v. lăhtári. 
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 măγúlă (< alb. magullë): Ş, P ‘deal’47 
 hămbáre (< tc. anbar): Ş, P ‘hambar’48 
 păldắmă (< tc. paldym): Ş ‘profil’49. 
 

E neaccentuat 
 

e: a 
 
 Fonetismul ĉatrafíl° (< tchetrífil)50 ‘greier’ e reprezen-
tativ pentru fărşeroţii şópań în ceea ce priveşte trecerea lui e la a. 
 

E final 
 
 „În limba fărşeroţilor – afirmă Theodor Capidan – 
pronunţarea lui e final oscilează între e, ẹ şi i’51. Vocalele |ẹ| şi 
|i| se întâlnesc la finală de cuvânt mai ales la fărşeroţii şópań, în 
timp ce |e| final apare mai ales la plisoţ. 
 mínte: P, míntẹ (minti): Ş ‘minte’ 
 múnte: P, múntẹ: P; munti: Ş ‘munte’. 
 

I neaccentuat 
 

i: a 
 
 Redarea lui |i| ca |a| după consoane palatale apare în 
graiul fărşerot în fonetismele: 
                                                 
47 Cf. Capidan 1932: 170; DDA s.v. măγúlă. 
48 DDA s.v. ambáre, hămbáre. 
49 DDA s.v. bâldúme, păldắmă, bulδúme. 
50 Cf. Saramandu 1972: 32. 
51 Capidan 1929-1230: 183. 
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 ĉabúc° (< tc. tchybouq)52: Ş ‘cibuc’ faţă de ĉibúc°: P 
 Ðarámatẹ (< gr. γεράματα)53: Ş ‘bătrâneţe’ faţă de 
Ðiρámate: P. 
 |i|: |a| (prin asimilare): paştamál° (< tc. pechtamal) 
‘prosop’ Ş, P54. 
 

i: ă 
 
 În silabă protonică: 
 
 căpătíń° (< capitaneum) ‘pernă’: P faţă de căpitíń°Ş 
 tuĉắne (< lat. titionem)‘tăciune’: Ş, P 
 dăşc×íd° ‘deschid’: P faţă de dişc×íd°: Ş 
 çănd�á©ă ‘rindea’: Ş, P (< tc. rendé) 
 sămínţă ‘sămânţă’: Ş, P. 
 În silabă posttonică: 
 Ëínăr°: Ş, P ‘ginere’ 

númăρ° ‘umăr’: P faţă de númir°: Ş 
tínăρ° ‘tânăr’: P faţă de tínir°: Ş. 

i: u 

 Labializarea lui |i| neaccentuat apare în graiul fărşerot în 
următoarele cuvinte: 
 

 mísur° (< tc. mycyr): Ş, P ‘porumb’ 
 alunusésc° (< gr. αλωνίζω): Ş ‘treier’ 
 udusésc° (< tc. ouïdyrmak): Ş, P ‘potrivesc’. 
                                                 
52 DDA s.v. čĭubuke, čibúcă. 
53 DDA γiramate; Geagea 1931: 222. 
54 Cf. Saramandu 1972: 35. 
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i final 
 

 Caracteristic graiului fărşerot este afonizarea lui i 
final55 atunci când cuvântul se termină în consoană, grup 
consonantic şi chiar în grupul consoană + lichidă (r, l) (sau 
două consoane + lichidă): ar— ‘are’,  afl— ‘afli’, cuscr— ‘cuscri’. 
La fărşeroţii plisoţ apare reducerea lui i scurt final după r la 
pluralul câtorva substantive feminine: guρ ‘guri’, nuρăρ 
‘nuroi’ etc. 
 
 Ă neaccentuat  
 

ă: a 
 În împrumuturile recente din dacoromână, |ă| este redat 
ca |a|: armasár° (< dr. armăsar): Ş, P, máËare (< dr. mazăre): 
Ş, P56. 

ă: i 
 
 În graiul fărşerot, trecerea lui |ă| la |i| după consoane 
nepalatale în cuvinte moştenite şi în împrumuturi 
caracterizează, în special, vorbirea şópańilor: 
 anvilésc° (< vsl. valiti): Ş faţă de anvălésc°: P 
‘învelesc’57 
 fisú×° (< gr. φασούσλι): Ş faţă de făsú×°: P ‘fasole’58 

                                                 
55 Pentru exemplele date am consultat DDA. 
   Cf. Avram 1961: 19–36; Saramandu 1972: 42–43. 
56 Cf. Saramandu 1972: 44–45. 
57 Cf. Capidan 1932: 220. 
58 Cf. Geagea 1981: 144. 
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 mirmínt° (< lat. monumentum): Ş faţă de măρmínt°: P 
‘mormânt59; sfindúÖi (< tc. sfenduÖe): Ş faţă de sfăndúÖe: P 
‘ladă’.  

Apare însă fonetismul bis÷árică la fărşeroţii plisoţ faţă 
de băs÷árică60 la şópań. La ambele grupuri întâlnim 
fonetismele liγíe (< gr. γυαλι): Ş, P ‘oglindă’61 şi  fărmít°: Ş, P 
‘frământ’62. Fenomenul apare după consoanele nepalatale b, v, 
m, n, s, l, r. 
 După consoane palatale (ĉ, ĝ, ş, j) fenomenul trecerii de 
la |ă| la |i| se întâlneşte mai rar la fărşeroţi: ĉipóc° (< tc. çapók) 
‘şold’: Ş, P,  jilésc° (< vsl. žaliti): Ş ‘jelesc’. 
 

ă: u 

 Labializarea lui ‘ă’ în silabă protonică este un fenomen 
întâlnit foarte des în graiul fărşeroţilor. După consoane 
nepalatale, trecerea lui |ă| la |u| apare atât în cuvinte moştenite 
cât şi în împrumuturi, iar după consoane palatale, schimbarea 
se produce numai în cuvinte împrumutate din turcă şi 
albaneză63. Theodor Capidan afirma că „labiarizarea lui ă 
provine: 1 din cauza unei labiale; 2 sub influenţa unui u din 
silaba precedentă sau următoare”64. 

                                                 
59 Cf. Capidan 1932: 221. 
60 Idem. 
61 Cf. Geagea 1931: 222. 
62 Cf. Saramandu 1972: 46. 
63 Cf. Saramandu 1972: 48. 
64 Capidan 1932: 221; Geagea 1931: 21 afirmă că protonic sau postonic, ă 
trece la u după labiale sau prin asimilare. 
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 ă (â): u după consoane nepalatale în silabă protonică (la 
fărşeroţi): 
 fum�á×e (< lat. familia): Ş, P ‘familie’65 

pultáre (< lat. platalis): Ş, P ‘omoplat’66 
 furtát°: (< frătat < frate):  Ş, P ‘cavaler de onoare’67 
 sumédru: (< lat. sanctus Demetrius): Ş, P ‘octombrie’68 
 sumár° (< lat. sagmarium): Ş, P „samar’69 

strungulésc° (< gr. στραγγουλίζω): Ş, P ‘scrântésc’70 
sutuρáρă: P faţă de săturáră71: Ş ‘s-au săturat’ 
pupúţă72: Ş, P (< tc. paboudj) (prin asimilare) ‘pantof’ 
sufrunt�áuă (< lat. *sub-fronticella): P ‘sprinceană (tot 
prin asimilare)73. 
 

 |ă|: |u| – în graiul fărşerot – în silabă posttonică, după 
consoane nepalatale (t, d, l): 
 málumă (< gr. μάλαγμα): Ş, P ‘aur’74 
 úËur°  (< lat. uber):  Ş, P ‘uger’75 
 vátum°: (< lat. *vatimare)  Ş, P ‘omor’. 
 

                                                 
65 DDA s.v. fum�á×e, făm�á×e. 
66 Capidan 1929-1930: 121; DDA s.v. păltáre, pultáre. 
67 Capidan 1929-1930: 178. 
68 Cf. Saramandu 1972: 48. 
69 Cf. Capidan 1932: 222: sumáru pentru sămár. 
70 Cf. Geagea 1981: 207. 
71 Cf. Capidan 1929-1930: 178. 
72 DDA s.v. păpúţă, pupúţă. 
73 Cf. Capidan 1929-1930: 178. 
74 Idem. 
75 Cf. Saramandu 1972: 48. 
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AFONIZAREA LUI Ă FINAL 
 
 Acest fenomen este caracteristic graiului fărşerot: 
acásă, masă, gură, faţă, părpásă pentru acásâ, másâ, gúrâ, fáţâ, 
părpásâ în restul aromânei. Afonizarea lui ă final are loc şi 
după grupuri consonantice: află, Öatră, cuscră. La fărşeroţii 
plisoţ se petrece şi fenomenul invers, al apariţiei unui ă afonic, 
slab perceptibil, după consoanele articulate în regiunea palatală 
şi după consoanele ç, Ë:  poţă, alávËă, veg× ă, apróÖă (‘poţi, 
lauzi, veghezi, apropii’) etc.76 

u: i 

 Fenomenul se produce în graiul fărşerot prin asimilare 
în fonetismele: 
 himiníc° (< gr. χειμωνικ¡ν): Ş, P ‘pepene verde’77 
 lilíĉe (< alb. ljulje): Ş, P ‘floare’78. 

u: ă 

 Trecerea lui |u| la |ă| se produce în cuvinte moştenite şi 
în împrumuturi, prin asimilare sau disimilare după alveolare 
(s), velare (c, g,γ), lichide (r, l) (în silabă protonică şi 
postonică): 

                                                 
76 Cf. Capidan 1929-1930: 181 şi Cf. Saramandu 1972: 51. 
77 Cf. Geagea 1931: 153. 
78 Cf. Capidan 1932: 283. 
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 lăndărúşe: Ş, P ‘rândunică’79, săd¤áŕe: P faţă de 
sudQáre80: Ş ‘sudoare’; căcót° (< vsl. kokotŭ): Ş, P ‘cocoş’81 
faţă de cucót°; lăcρătór°: Ş, P ‘lucrător’82 faţă de lucrắtor°, 
¤árbăρe: P „arbore’ faţă de ¤açbuŕe83: Ş etc. 
 
1.4. DIFTONGII84 
 
 Principalele caracteristici ale graiului fărşerot, în ceea 
ce priveşte diftongii sunt: 
 1) Rostirea diftongului �á cu ę’ şi é la fărşeroţii plisoţ. 
Schimbarea se produce după toate consoanele nepalatale, 
nefiind determinată de timbrul consoanei precedente sau de 
vocala din silaba următoare: albę’ţă ‘albeaţă’, fę’tă ‘fată’, 
puρţę’uă ‘scroafă’, dę’de ‘dădu’, cρę’pă ‘crapă ’pentru alb�áţă, 
f�átă, purt�áuă, d�áde, cr�ápă la fărşeroţii şopaI.  
 2) De asemenea, monoftongarea lui ¤á se produce în 
orice poziţie, rezultatul fiind ¤á ca £ sau ó. La fel ca în prima 
situaţie, fenomenul este caracteristic doar fărşeroţilor plisoţ: 
c£psă ‘coapsă’, h£ρă ‘sat’, d£ρă ‘cadou’pentru c¤ápsă, h¤áră, 
d¤áră la fărşeroţii şópań. 

3) Reducerea diftongului �á la á după r în fonetismele: 
ĉiçáp°: P faţă de ĉir�áp°: Ş ‘cuptor’, ĉiρáşe: P faţă de ĉir�áşe: 
Ş ‘cireaşă’, tρámbur°: P faţă de tr�ámbur°: Ş ‘tremur’ separă 

                                                 
79 DDA s.v. lăndărúşe, lândărúşe, lândurúşe. 
80 DDA s.v. sud¤áre, asud¤áre. 
81 Cf. Capidan 1925: 63. 
82 Cf. Saramandu 1972: 59. 
83 Cf. Capidan 1932: 176. 
84 Cf. Saramandu 1972: 60–64; Cf. Capidan 1929-1930: 181–182; Capidan 
1932: 272–274. 
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în două microarii dialectale cele două grupuri ale graiului 
fărşerot, şópań şi plisoţ. 
 4) Diftongul ˜u se monoftonghează la ˜ în fonetismul: 
birbi×°85: Ş, P ‘privighetoare’. 
 5) Rostirea diftongului é˜ ca é în trésprăËáţe: Ş, P 
‘treisprăzece’ faţă de tré˜sprăËàţe în rest. 
 6) Reducerea diftongului ¤á la á în fonetismele: rá©ă: 
Ş, P ‘rouă’, dá©ă: Ş, P ‘două’, ada©ára: Ş, P ‘a doua oară’, 
nó©ă: Ş, P ‘nouă’. 
 7) Monoftongarea lui Qí la ó în fonetismul dósprăËàţe: 
Ş, P ‘doisprăzece’. 
 
2. CONSOANE 
 2.1. DESCRIEREA SISTEMULUI 
 
 Sistemul consonantic al graiului fărşerot cuprinde 
treizeci de consoane clasificate astfel, după modul şi locul de 
articulare şi corelaţia de sonoritate: 

MOD 
 
      
LOC 

Bila-
biale 

Labio-
dentale 

Inter- 
den- 
tale 

Dentale Prepa- 
latale 

palatale velare 

oclusive p ~ b   t ~ d  Ö ~ Í c ~ g 
africate    ţ ~ Ë ĉ ~ 

ĝ 
  

fricative  f ~ v θ ~ δ s ~ z ş ~ j Ñ ~ Ð h ~ γ 
nazale M   n  ń  
laterale    l  ×  
vibrante    R86    

                                                 
85 DDA (< alb. birbil) s.v. birbĭlĭŭ. 
86 Am notat arhifonemul |R| pentru [r] (apical), [ρ] (r velar) şi [ρ] (r uvular). 
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Analizând cu atenţie tabelul prezentat se observă că nu 
toate consoanele participă la realizarea opoziţiei surd-sonor. În 
afara acestei corelaţii sunt nazalele |m, n, ń| şi lichidele |l, ×, r|. 
 Marca distinctivă a graiului fărşeroţilor plisoţ – în ceea 
ce priveşte consonantismul – o constituie vibranta |r|. Aceasta 
se realizează atât ca [r] (apical), cât şi ca [ρ] [r velar] sau [ρ] (r 
uvular) mai ales atunci când rezultă din reducerea grupurilor 
consonantice [rn] şi [rl]: cáρte ‘carte’, iáρă ‘iarnă’, cáρă 
‘carne’, scρă ‘soarele’87. 
 În graiul fărşeroţilor şopań, nu întâlnim această situaţie, 
vibranta [r], realizându-se doar ca [r] (r apical). 
 Identitatea fonemelor consonantice se stabileşte în 
cadrul perechilor minimale, pe baza unor opoziţii ca: |pat°|: 
|bat°|, |per°|: |ţer°|, |baş°|: |daş°|, |tor°|: |cor°|, |duc°|: |nuc°|, 
|ţer°|: |mer°|, |Ëáamă|: |θámă|, |coc°|: |ĝoc°|, |ĝamíe|: |şamí÷|, 
|Öer°|: |Ñer°|, |Ííni|: |Ðíni|, |fur°|: |mur°|, |θámă|: |mámă|, |sútặ|: 
|şútặ|, |Ðílă|: |ńílă, |mári|: |nári| etc. 
 
2.2. OPOZIŢIA DE SONORITATE88 
 
 În graiul fărşerot – ca şi în întreaga aromână – 
sonoritatea este pertinentă în următoarele poziţii: 
 a) înainte de vocală: |pat°| ~ |bat°|, |táta| ~ |dáda|; 
  şi de diftong: |t¤áră| ~ |d¤áră| 

                                                 
87 Cf. Capidan 1929-1930: 190–192; cf. Saramandu 1984: 431; cf. Caragiu-
Marioţeanu 1974: p. 265. 
88 Cf. Saramandu 1972: 163–169 şi cf. Matilda Caragiu-Marioţeanu 1968: 
55–58 şi cf. Avram 1961: 144. 
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 b) înainte de lichidă: |cripári| ~ |gripári|, |cresc°| ~ 
|gresc°|, |k×em°| ~ |g×em°|; 
 c) după lichidă: |[că]ldáre| ~ |[pu]ltáre|; 
 d) înainte de nazală: |[că]sméti| ~ |[hu]zméti|; 
 e) înainte unei consoane surde sau a unei consoane 
sonore89 |scrum°|: |zgrum°|. 
 
2.3. PARTICULARITĂŢI FONETICE ŞI FONOLOGICE 

ÎN CONSONANTISMUL GRAIULUI FĂRŞEROT 
 
 1) Consoanele palatale se realizează ca ĉ, ĝ, š, ž, 7, 0, 2, 
Ð, ×, I, (ĉ, ĝ, š, ž, se rostesc dur, iar 7, 0, 2, Ð, ×, I au o 
articulaţie postpalatală şi chiar prevelară). 
 2) Graiul fărşerot prezintă fenomenul „depalatalizării” 
consoanelor articulate în zona palatului – Ö, Í, Ñ, Ð, ×, ń – mai 
ales atunci când se găsesc în poziţie finală. Această tendinţă se 
explică prin influenţa exercitată de dacoromână. În acest mod, 
apar forme ca: lup—, ‘lupi’, surăf— ‘brice’, inim— ‘inimi’, bărb— 
‘bărbi’ pentru pentru lúÖi, surắÑi, ínińi, bắrÍi etc.90 
 3) Rezultatul „depalatalizării’ oclusivelor Ö, Í, Ñ, Ð 
poate fi reprezentat atât de labiale (p—, f—, v—), cât şi de velare (c, 
g, h, g): lişcătór° faţă de lişÖitór° ‘răşchitor’. 
 4) În graiul fărşerot s-au „depalatalizat” şi consoanele  
ţ’, Ë’ din cadrul alternanţelor c ~ ţ’, g ~ Ë’, confundându-se cu ţ 
şi Ë, consoane care participă la alternanţele t ~ ţ, d ~ Ë: porţ 
(‘porţi’ şi ‘porci’), ruË (‘rugi’ şi ‘fragezi’). 
                                                 
89 Cf. Saramandu 1941: 377–380, „sunt ocurente numai grupurile formate 
din „surdă + sură sau sonoră + sonoră’. 
90 Cf. Saramandu 1972: 183. 
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 5) În ceea ce priveşte distribuţia consoanelor, în graiul 
fărşeroţilor (şópań şi plisoţ), dentala nazală |n| este non-
ocurentă după labiala nazală |m|. Grupul consonantic mn se 
reduce la |m|, care se pronunţă mai lung (6) le6° ‘lemn’, 
sca6° ‘scaun’, se6° ‘1. semn; 2. logodnă’, untulé6° 
‘untdelemn’ faţă de lémnu, scámnu, sémnu, untulémnu etc.91 
 6) În urma reducerii grupurilor consonantice rn > r şi rl 
> r, consoana nazală |n| şi lichidă laterală |l| sunt non-ocurente 
după vibranta |r|: cáçă ‘carne’, ˜áçă ‘iarnă’, aúç° ‘urlu’, máçă 
‘marele’, nvắçă ‘ (oaie) capie’, s£çă ‘soră’ faţă de cárni, iárnă, 
aúrlu, marli, nvấrlâ, s¤arli etc.92  
 7) Fenomenele de sonorizare şi asurzire pot fi 
reprezentate în graiul fărşerot prin fonetismele: 
  

bidúc×°: Ş, P ‘păduche’ (p > b) 
 biγádi: Ş ‘fântână’ (p > b) faţă de piγádi (< gr. πηγάδι): 
P 
 păpuĉí ‘cizmar’ (< tc. paboudjy): Ş, P (b > p) 
 pắndic°: Ş, P ‘burtă’ (< lat. pantex) (t > d) 
 pandalóni: Ş ‘pantalon’(< gr. πανταλóνι) (t > d) etc. 
 8) Frecvenţa mare a sunetelor θ, δ, γ datorită 
contactelor mai strânse ale fărşeroţilor cu limbile neogreacă şi 
albaneză în care există aceste sunete. 
 9) Fărşeroţii plisoţ, în afară de |l| aşa cum se aude la toţi 
aromânii, prezintă un Ø (l velar) ca în graiul grabovean (datorită 
influenţei albanezei): aØás° ‘las’, cáØe ‘cale’, Øun— ‘luni’, mo×t 
faţă de alás°, cále, lun—, mult° (la fărşeroţii şópań)93. 

                                                 
91 Cf. Saramandu 1972: 183. 
92 Cf. Capidan 1929-1930: 192–193. 
93 Cf. Capidan 1929-1930: 199. 
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2.4.  TRANSFORMĂRI FONETICE SPECIFICE 
  CONSONANTISMULUI GRAIULUI FĂRŞEROT  
 

f: θ 
 

 Schimbarea are loc în împrumuturile din limba greacă: 
  θimirídă (< gr. εφημερίσ): Ş, P ‘ziar’94 
  psuθíe (< gr. ψιϕιον): Ş, P ‘briceag’95. 
 

f: Ñ (Ñ: fi) 
 
 niÑám° (< lat. infima): Ş, P ‘puţin’ 
 Ñirisí (< gr. αφαιρώ): Ş, P ‘a fiert’. 
 De asemenea, schimbarea se produce după i scurt la 
fărşeroţii plisoţ: 
 suρắÑ (< gr. ξουράφι): P ‘brice’ pentru surắf— 96; 
   

La fărşeroţii şópań apare fenomenul invers de redare a 
lui Ñ (la finală de cuvânt) prin fi: surắf— ‘brice’, ĉirĉéf— 
‘cearceafuri’. 
 

v: δ 
 
 Transformarea apare în cuvintele împrumutate din 
greacă: 
 Ðuδímă (< gr. άγιον δ−μα): Ş, P ‘altar’97 
 mulíδă (< gr. μολίβι): Ş ‘creion’. 
                                                 
94 DDA s.v. fimiríδă, θimiríδă. 
95 Geagea 1931: 239. 
96 DDA s.v. xuráfe, pl. xurắhi. 
97 Geagea 1931: 240. 
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v: Ð 
 

 Fenomenul e înregistrat în cuvintele împrumutate: 
 Ðílă (< bg. vila): Ş, P ‘furcă’98 
 purcuÐ íţă (< vls. prokovĭcĭ): P ‘pojar’99. 
 

v: γ 

 Pentru această transformare (v în g nepalatalizat) 
semnalez fonetismul aγuńusésc° (< gr. αγονίζομαι)100: Ş, P 
‘mă grăbesc’. 

d: δ 
 

 Schimbarea |d|: |δ| apare în fonetismele: 
 úrδă (< gr. οØρδα): Ş, P ‘urdă’101; 

ĉiρńiδă (< srb. čeramidu): P, Ş, ‘cărămidă’102; 
 cáδur° (< it. quadro): Ş, P ‘fotografie’103. 
  

„Spirantizarea” oclusivei dentale este în cazul de faţă 
un „hiperdialectism” datorat existenţei – în inventarul fono-
logic a consoanei δ. 
 

d: — 
 
 Prin disimilare totală, |d| dispare în Íivăsésc°  
(< διαβαζω): Ş, P ‘citesc’104. 
                                                 
98 DDA s.v. γílă, Íílă, jilă. 
99 DDA 
100 Cf. Geagea 1931: 237. 
101 DDA s.v. úrδă, úrdă. 
102 DDA čiríiδă, čĭurńídă. 
103 DDA cáδur°, cádru. 
104 Idem. 
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θ: δ 
 
 Sonorizarea spirantei interdentale – atât la iniţială de 
cuvânt, cât şi în poziţie intervocalică – se produce în cuvintele 
împrumutate din greacă: 
 δihtilíδă: P, Ş (< gr. δαχτυλίθδα) ‘degetar’105. 
 

θ: t 
 
 Schimbarea se produce în cadrul unui grup consonantic 
(în care se alătură două fricative) prin disimilare. 
 éhtur° (< gr. εχθρϖς): Ş, P ‘duşman’106. 
 

θ: s 
 
 Fricativizarea spirantei interdentale apare în urmă-
toarele fonetisme, generale pentru toată aromâna; 
 sắmbur° (< alb. θumbul): Ş, P ‘sâmbure’107 
 sărắmă (< alb. thërime): Ş, P ‘fărâmă’108. 
 

θ: č 
 
 Fonetismul čupurt�ácă (< alb. thprë + purtéké): Ş, 
‘nuieluşă’ e reprezentativ pentru palatalizarea spirantei inter-
dentale. 
 

                                                 
105 Cf. Geagεa 1931: 237. 
106 DDA éhtur, éhtru. 
107 DDA 
108 Idem. 
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δ: d 
 
 Schimbarea are loc în cuvintele: 
 ádÐι (< gr. δεια): Ş, ‘permisie’ 
 părpóde (< gr. περιπϖδιον): Ş, P ‘şosetă’109. 
 

δ: n 
 
 Grupul consonantic γd devine γn în: líγnă (< gr. λίγδα): 
Ş pentru líγδă: P, ‘untură’110. 

n: m 
 

 Urmat de dentala t, n devine m prin disimilare (nt: mt), 
în: frắmte ‘frunte’, númtă ‘nuntă’, umt° ‘unt’. Fenomenul nu 
apare în: múnte ‘munte’, cănt°  ‘cânt’ etc.111 
 

l: r 
 

 Transformarea are loc în cadrul unor grupuri conso-
nantice la cuvinte împrumutate: 
 |lp|: |rp| în ţárpă (< alb. gjalpië): Ş ‘urdori’112 
 |lb|: |rb| în birbí×° (< tc. bulbul): Ş ‘ciocârlie’113, faţă de 
bilbí×°: P 
 |ld|: |rb| în durduréscu (< tc. doldourmaq): S ‘umplu’114. 
 

                                                 
109 Cf. Geagea  1931: 136. 
110 Cf. Geagea 1931: 165. 
111 Cf. Saramandu 1972: 94. 
112 DDA s.v. ţárpă, sárpă. 
113 DDA bilbí×u, birbí×u, birbéru. 
114 DDA durduréscu. 
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×: ń 
 

 Transformarea apare în fonetismele: 
 bătáńi (< lat. batt(u)lia): Ş, P ‘piuă’115 
 matuÐáń (< gr. ματογυάλι): P ‘ochelari’ faţă116 de 
matuγá×i: Ş. 
 

l: γ117 
 

 „Este un sunet – afirmă Theodor Capidan – care s-a 
dezvoltat din Ø, pronunţat cu partea posterioară a limbii’118. 
Această transformare în graiul fărşeroţilor din Dobrogea apare 
astăzi numai la plisoţ (mai ales în vorbirea femeilor): 
  

γúme: P pentru lúme: Ş 
 pγắmse: P pentru plắmse: Ş ‘a plâns’ 
 γumbádă: P pentru lumbárdă: Ş ‘lumânare’. 
 Fenomenul nu este înregistrat la fărşeroţii şópań. 
 

×: y119 

 
 Această transformare este, de fapt – aşa cum afirma 
Theodor Capidan – „un proces de evoluare a lui l palatal spre i, 
aşa cum se rosteşte în dialectul aromân, pe care l-am observat 

                                                 
115 DDA bătá×e, bătáńe. 
116 DDA matuγ�á×e. 
117 Capidan 1929-1930: 197. 
118 Idem. 
119 Cf. Capidan 1929-1930: 198; Y = element fricativ palatal. 
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pe alocuri şi în dialectul meglenoromân’120. Fenomenul apare 
numai la fărşeroţii plisoţ. Schimbarea însă nu este generală, în 
vorbirea acestora × alternează cu y: 
 păρáËyi: P pentru păráË×i: Ş, P ‘banii’ 
 yáρă: P pentru ×áră: Ş, P: ‘pestriţă’121. 
 

l: ρ 
 
 Schimbarea are loc mai rar şi în cele mai multe cazuri e 
influenţată de apropierea unui ρ (< r). „Rostirea lui ρ – afirmă 
Theodor Capidan – se datoreşte, probabil, fenomenului de 
asimilaţie. La bază trebuie să avem un γ din l’122. 
Transformarea are loc numai la fărşeroţii plisoţ (mai ales în 
vorbirea femeilor): 
 δáρă: P pentru δálă: Ş ‘lapte bătut’ 
 muρáρi: P pentru mulári: Ş ‘catâr’ 
 ρắcăρăρ: P pentru lắcrặń: Ş ‘lacrimi’123 etc. 
 

×: l124 

 
 În graiul fărşerot depalatalizarea lui l are loc mai ales în 
flexiunea verbală şi nominală: 
 áfli: Ş ‘afli’, scănt�áli: Ş ‘scântei’ pentru scănt×áli: P. 
 
                                                 
120 Idem. 
121 Exemple, vezi Capidan 1929-1930: 198; Capidan 1932: 346. 
122 Capidan 1929-1930: 195. 
123 Idem. 
124 Cf. Capidan 1932: 398 şi cf. Saramandu 1972: 115. 
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ţ: Ë 
 

 „Schimbarea caracterizează fenomenul de sonorizare şi 
ilustrează graiul aromânilor care au avut un contact mai intens 
cu neogreaca’, susţine Nicolae Saramandu125. Printre aceşti 
aromâni sunt şi fărşeroţii din Grecia (mai ales şópań): 
  

Ëămbídă (< gr. τσιμπίδα): Ş ‘furculiţă’126 
 palánËă (< gr. μπαλάντσα): P ‘balanţă’127. 

ţ: s 
 
 Reducerea lui ţ la s apare în fonetismul supsắri (< lat. 
subtilis): Ş, P ‘subţire’128, faţă de supţâre în restul aromânei. 
  

Ë: z 
 
 Schimbarea apare în fonetismele: áză (< lat. hac-die): 
Ş, P, şi zugráń (< gr. τσουγκράνα):129 Ş, P ‘pieptene cu dinţi 
mai mari şi mai rari’ faţă de áËă şi Ëugrán. 
 

sp: şp 
 
 Transformarea apare în toată aromâna în fonetismul 
şpirt° (< it. spir(i)to) ‘chibrit’130. 
                                                 
125 Saramandu 1972: 123. 
126 Geagea 1931: 215. 
127 DDA s.v. palánËă. 
128 DDA s.v. subţắri, supţấri. 
129 DDA s.v. dzŭgránă: zuγránă, zugrană. 
130 DDA s.v. spirtu; Cf. şi gr. σπίρτον. 
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z: Ë 
 
 Trecerea lui |z| la |Ë| apare în graiul fărşerot ca un 
fenomen de hipercorectitudine în cuvinte împrumutate: 
 ańurËésc° (< gr. μυρίζω): Ş, P ‘miros’131; 
 Ëăgărdíş° (< srb. sugradeia): Ş, P ‘măzăriche’132. 
 

ĉ: ĝ 
 
 Fenomenul apare în grupuri consonantice, atunci când ĉ 
este precedat de o nazală sau o lichidă: 

hănĝíc°: P faţă de cămĉíc°: Ş ‘bici’133 
 zmelĝ°: P faţă de zmelĉ°: Ş ‘melc’134. 
 

Ö: Ñ 
 
 Schimbarea apare în hăçÑésc° (< sl. hŭrkamŭ)135: P 
pentru hărÖéscu (prin asimilare progresivă) în restul aromânei. 
La fărşeroţii şópań există şi o formă hărhăésc°, cu 
depalatalizarea lui Ñ: 
 

Ö: c 
 În graiul fărşerot, fonetismul lişcătór°136: Ş, P 
‘răşchitor’ (faţă de lişÖitór°  în restul aromânei) e reprezentativ 
pentru această transformare. 
 
                                                 
131 Cf. Capidan 1932: 318; DDA. 
132 Idem. 
133 DDA cămĉíke. 
134 DDA s.v. zmélĉu; Capidan 1929-1930: 107. 
135 DDA. 
136 DDA; Cf. Capidan 1929-1930: 108: lišcătór. 
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Ö: pi 
 
 Fenomenul este pus în legătură cu crearea corelaţiei de 
timbru diezat ~ non-diezat sub influenţa dacoromânei: vulp—: Ş, 
P ‘vulpi’ pentru vulÖ în rest, stâlp— ‘stâlpi’: Ş, P pentru stâlÖ’ 
etc.137. 

Ð: Í 
 
 Înlocuirea fricativei palatale sonore |Ð| cu oclusiva 
corespondentă |Í| apare în cuvintele împrumutate din greacă 
sau din  turcă: 
 Íivăsésc° (< gr. διαβάζω): Ş, P ‘citesc’138, pentru 
Ðivăséscu în restul aromânei 
 Íift° (< gr. γ^ϕτος): Ş, P ‘ţigan’139, faşă de Ðiftu 
 liÍéne (< tc. leïen): Ş, P ‘lighean’ (liÍane)140 , faţă de 
liÐéne. 
 

c: g 
 
 Sonorizarea oclusivei velare surde are loc în 
fonetismele: 
 fuçígă (< lat. formica): Ş, P ‘furnică’141 faţă de furnícă  
 uĝág° (< tc. odjâk): Ş, P ‘horn’142 faţă de uÌác° 

                                                 
137 Cf. Saramandu 1972: 140. 
138 Cf. Geagea 1931: 139; DDA. 
139 Idem. 
140 DDA cf. şi gr. λεγένι. 
141 DDA furnígă, furnícă. 
142 DDA s.v. uĝ÷ác, uĝ÷áke, ujác. 
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 gărgălán° (< bg. grŭklanŭ): Ş, P ‘gâtlej’143 pentru 
gârcâlán°. 

 

c: h 
 
 Transformarea apare în împrumuturi: 
 hặsáp° (< tc. qaqçâb): Ş ‘măcelar’ faţă de căsáp°: P144 
 haraháscă (< gr. καρακάξα): Ş, P ‘coţofană’145 faţă de 
caracáxă 
 hănĝíc° (< tc. gomtchyg): P faţă de cămĉíc°: Ş ‘bici’146 
  

cs: s 
  

Reducerea oclusivei velare apare în fonetismul fărşerot 
suráfe (< gr. ξουράϕι)147: Ş, P ‘brici’. 

 
g: γ 

 
 Schimbarea apare datorită influenţei exercitată de limba 
greacă cu care fărşeroţii au venit în contact: 
 avríγra (< vsl. veriga): Ş ‘de jur împrejur’148; 
 zâγár° (< tc. zaghar): Ş, P ‘copoi’149 etc. 
 

                                                 
143 Cf. Capidan 1932: 328. 
144 DDA s.v. hăsáp. 
145 DDA s.v. caracáscă, haracástă, hărthástă. 
146 DDA s.v. cămĉéke. 
147 DDA s.v. suráfe, csuráfe. 
148 Cf. Capidan 1925: 55. 
149 DDA. 
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h: f 
 
 Fricativa velară |h| apare redată prin corespondenţa ei 
labiodentală |f| în câteva cuvinte împrumutate: 
 nădúf° (< vsl. neduh): Ş, P ‘năduf’150; 
 sil�áfi (< tc. sylah): Ş, P ‘chimir’151. 
 

h: — 
 
 |h| aspirat apare mai ales în cuvintele împrumutate din 
turcă: 
 uzmi7ár° (< tc. khizmetkiâr): Ş ‘servitor’152; 
 san°  (< tc. sahán): Ş, P ‘farfurie’153; 
 sáte (< tc. sâhát): Ş, P ‘ceas’154. 

 
˜: Ñ 

 
|Ñ| apare în loc de |˜| datorită caracterului surd al 

consoanei precedente: 
 pÑástur° (< gr. πλάστρα; cf. it. piastra) ‘cataramă’155 
 pÑat° (< it. piatto): Ş faţă de piatu: P ‘farfurie’156. 
 

                                                 
150 DDA. 
151 DDA. 
152 Idem s.v. husmik�ár, (ĭ)uzmikeár. 
153 Capidan 1929-1930: 356. 
154 DDA s.v. săháne, san. 
155 DDA s.v. pheástru. 
156 DDA s.v. p˜at, ph÷at. 
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B. MORFOLOGIA 
 
 Capitolul acesta este o descriere succintă a nivelului 
morfologic al graiului fărşerot (şopań şi plisóţ), realizată pe 
baza chestionarului aplicat157 şi a studiilor cercetate. 
 
SUBSTANTIVUL 
 
 Substantivele în graiul fărşerot se clasifică la fel ca în 
tot dialectul aromân şi ca în celelalte dialecte istorice ale limbii 
române – după gen în masculine, în feminine şi neutre, 
marchează opoziţia de număr (singular – plural) şi cunosc 
flexiunea cazuală. 
 
1. Aspecte privind numărul substantivelor 
 
 Substantivele pot fi clasificate, în cadrul celor trei 
genuri, după modalitatea în care se realizează opoziţia 
singular/plural prin prezenţa desinenţelor (sau chiar prin 
absenţa lor)158. 
 Diferenţa dintre forma de plural şi cea de singular este 
marcată şi de alternanţele vocalice şi consonantice care se 
produc în radical159. 

                                                 
157 Chestionarul Noului Atlas lingvistic roman din revista Fonetică şi 
dialectologie, V, 1963: 157–272. 
158 Cf. Saramandu 1984: 434–440. 
159 Nu voi preciza, în general, în clasificarea ce urmează condiţiile în care 
apar diferitele opoziţii, în funcţie de terminaţia radicalului substantivului: 
aceasta poate fi urmărită în exemplele date. 
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 Alternanţele vocalice caracterizează substantivele pe 
genuri. Acestea sunt: 
– pentru substantivele ắ ~ ă 
 masculine á ~ é (după consoane palatale)  

�á ~ é 
 
– pentru substantivele á ~ ắ 

feminine á ~ é (după consoane palatale şi după [i]) 
�á ~ ó 
ó ~ú 

 
– pentru substantivele é ~ �á 
 neutre  ó ~ á 
 
 În graiul fărşerot – atât la şópań cât şi la plisóţ – 
substantivele masculine înregistrează următoarele opoziţii: 
 a) [°]: [—] (după |r|160): 
cuscr°: cuscr—,  fiĉór° : fiĉiór—, Ðatr° : Ðaţr—, per° : per— 
pilistér°: pilistér—. 
  

b) [-©]: [˜]: 
bo©: bo˜ culé©: culé˜. 
  

c) [°]: φ: 
argát°: argáţ, birbí×°: birbí×, culác°: culáţ, lup°: luÖ, liléc°: 
liléţ, pom°: poń, preft°: prefţ, sac°: saţ. 

                                                 
160 În exemplele commune şopanilor şi plisoţilor voi nota atât r apical [r] cât 
şi r apical vibrant [ç] sau r uvular [ρ] prin arhifonemul [r], deoarece am 
constatat că [r], [ç] şi [ρ] pot apărea în acelaşi cuvânt la vorbitori diferiţi. Cf. 
în acest sens, Capidan 1932: 351. 
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 d) [ẹ]: φ (la şopańi)  [e]: φ (la plisoţ) 
  cắnẹ: căń   cắne: căń 
  frátẹ: fraţ   fráte: fraţ 
             Öáptinẹ: 7ápţâń  Öáptine: 7ápţâń 
  múntẹ: munţ   múnte: munţ 
 

e) [ẹ]: [i], (după r),  [e]: [i] 
     pentru şópańi:  pentru plisoţ: 
             Ëínặrẹ: Ëínặr—   Ëínăρe: 'ínăρ— 
  s¤árẹ: sor—   s£ρe: soρ— 

 
 f) opoziţia zero, la substantive terminate în [i]: 
 Aici se încadrează numeralele cardinale folosite cu 
valoare substantivală [cu excepţia lui ţinţ]161: 
 do˜: do˜i, şási: şási etc. 
  

g) vocală accentuată: [-(�)áË] 
 Desinenţa de plural în discuţie vine din greacă [-άδες], 
iar substantivele cărora li se adaugă la plural sunt împrumuturi 
relativ recente din greacă şi turcă162: 
 [-ắ]: [-(�)áË]: 
 amirắ: amiráË, cặsặbắ: cặsặbáË,  părắ: păráË, udắ: 
udáË. 
 
 [-é]: [-(�)áË]: 
 bâhĉé: bâhĉáË 
 Öifté: ÖiftáË. 

                                                 
161 Cf. Capidan 1929-1930: 188, în graiul fărşerot [i] după ţ şi Ë chiar şi 
atunci când sunt precedate de o consoană, nu se pronunţă: ţinţ, dinţ. 
162 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1975: 235. 
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 [-í]: [-(�)áË]: 
 gặidiĝí: gặidiĝáË, papuĝí: papuĝáË. 
 
 [-ó]: [(-�)áË]: 
 ca˜mó: ca˜máË, asimicó: asimicáË, γrambó: γranÐáË. 
 
 h) [-ă]: [ăń] 
 lálă: lặlắń, tátă: tặtắń. 
 
 În cazul numelor proprii de persoană, forma de plural 
terminală în [-ań] sau [-aË] are valoare de substantiv 
colectiv163: GáÖań, Líbań, Pítań, Furful÷áË, Tuĝir÷áË. Acelaşi 
sens îl capătă şi alte nume de persoană atunci când primesc 
aceste terminaţii: pápań faţă de pl. pặpắń. 
 Theodor Capidan, referindu-se la desinenţa de plural [-
ań] afirma că: „originea acestui sufix [...] trebuie căutată în 
slavul [-÷án] (< �ni), care, după un element palatal, trebuia să 
dea -ań˜. Derivaţiunea cu înţeles colectiv a trebuit să pornească 
de la numele de familii derivate de la numele locale [...]”164. 

Substantivele feminine cunosc următoarele opoziţii165: 

  Ş     P 
 
 a) [ặ]: [i]    [ă]: [ẹ] 
     alúnặ: alúni    alúnă: alúnẹ 
     cặĉúlặ: căĉúli   căĉúlă: cặĉúlẹ 
                                                 
163 Cf. Saramandu 1984: 434. 
164 Capidan 1932: 377. 
165  Pentru a putea face comparaţie între opoziţiile de singular/plural 
înregistrate la şopań şi cele înregistrate la plisóţ, am notat: şopani – grupul 
A: plisoţ: grupul B. 
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 b) [ặ]: [—], după [r]   [ă]: [ă epentetic]166 
     cáprặ: căpr—  cápρă: cắpρă 
     gúrặ: gur—   gúρă: gúρă 
     lắcặrặ: lắcặr—  lắcăρă: lắcăρă167 
 
 c) [ặ]: φ   [ă]: φ 
     arádặ: arắË   arádă: arắË 
     băs�áricặ: băsẹáriţ  biseáçică: bis�áçiţ 
     lupátặ: lupắţ  lupátă: lupắţ 
     mắnặ: măń   mắnă: măń 
     p¤ártặ: porţ   p£çtă: poçţ168 
     urËắcă: urËắţ  urËắcă: urËắţ 
     vácặ: văţ   vácă: văţ 
  

d) opoziţia zero, la substantivele terminate în [i]: 
 m¤áëi: m¤áëi aici se încadrează şi numele zilelor 
săptămânii: lun—: luni—, ĝo˜: ĝo˜ 
 
 e) [ặ]: [ăń]   [ă]: [ăń] 
     múmặ: mumắń  múmă: mumắń. 
 
 f) [ă]: [ăr—]   [ă]: [ăρ—] 
     nórặ: nurắr—  nóρă: nuρắρ— 
     sórặ: surắr—   sóρă: suρắρ— 
 
                                                 
166 Cf. Capidan 1932: 378. 
167  Capidan 1932: 378 înregistrează un plural lắcăρ, la fărşeroţii din 
Albania. 
168 Cf. Saramandu  1972: 63, „¤á: £” la aromânii din Albania. 
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g) [ặ]: [ur—]    [ă]: [urẹ] 
     Ë�ánặ: Ëénur—   Ë¨nă: Ëénuρẹ 
     hálặ: hắ×ur—    hálă: hắ×uρ ẹ 
     lắndurặ: lắndur—   lắnduρă: lắnduρ ẹ169 

 
 h) [ặ]: [at˜]    [ă]: [ate] 
     γrámặ: γrámat˜   γrámă: γrámate 
     hámặ: hámat˜   hámă: hámate 
 
 i) [i]: [—] (după r)   [e]: [ẹ] (după r) 
     ahúri: ahúr—    ahúρe: ahúρ ẹ 
     mặcári: mặcắr—   măcáρe: măcắρ ẹ 
     mulári: mulắr—   muρáρe: muρắρ ẹ 
  
 i) [i]: φ     [e]: φ 
     aÐíńi: aγíń    aÐíńe: aÐíń 
     aγrími: aγríń   aγçíme: aγçíń 
     cárti: cărţ    cáρte: căρţ 
     cặm�áëi: cặméë   căm¨şe: căméë 
     miráÖi: mirắÖ   miρáÖe: miρắÖ 
     púnti: punţ    púnte: punţ. 
 
 k) [i]: [ur—]    [e]: [urẹ] 
      cáli: cắ×ur—    cále: cắ×uρ ẹ 
      váli: vắ×ur—    vále: vắ×uρ ẹ 

                                                 
169 Capidan 1932: 378 menţionează un plural lắnduρă pentru aromânii din 
Albania.  
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 l) [u]: [˜]    [uă]: [˜] 
     bu˜áu: bu˜é˜    bu˜á”ă: bu˜é˜ 
     curáu: curắ˜    cuρá”ă: cuρắ˜ 
     piştir�áu: piştiré˜   piştiρ¨©ă: piştiρé˜ 
 
 m) [u]: [li]    [©ă]: [le] 
      cặţáu: cặţáli   căţá©ă: căţále 
      'uú: 'ắli    dú©ă: Ëắle 
      Öiráu: Öiráli   Öirá©ă: Öirále 
      mặs�áu: măs�áli   măs¨©ă: măs¨le 
      st�áu: st�áli   st¨©ă: st¨le. 
 
 Substantivele neutre realizează următoarele opoziţii: 
 
  A    B 
 a) [°]: [-ur—]    [°]: [-urφ]170 
     foc°: fócur—    foc°: fócuρφ 
     Öept°: Öéptur—   Öept°: Öéptuρφ 
     gard°: gárdur—   gard°: gárduρφ 
     sin°: sínur—    sin°: sínuρφ 
     trup°: trúpur—   trup°: trúpuρφ 
      
     b) [©]: [-ur—]    [©]: [-ur—] 
      ră©: rắur—    ră©: rắurφ 

 

                                                 
170 Cf. Saramandu 1984: 473: „în unele graiuri, [—] a dispărut şi după [r]: 
[fócur], (cu atestări la grămosteni şi fărşeroţi)”. 
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 c) [°]: [-i]    [°]: [e] 
     ĉiĉór°: ĉiĉ¤ári   ĉiĉióρ°: ĉiccρe 
     mer°: m�ári    meρ°: m¨ρee 
     súflit°: súfliti   súflit°: súflite 
 
 
 d) [°]: [ặ]    [°]: [ă] 
     maţ°: máţặ    maţ°: máţă 
      
 2) Aspecte privind cazul substantivelor. „Cazul 
substantivelor nearticulate pune probleme deosebit de 
interesante pentru evoluţia românei comune şi pentru plasarea 
aromânei în cadrul Romaniei”, afirmă Matilda Caragiu-
Marioţeanu171. 
 Substantivele masculine şi neutre nearticulate au o 
singură formă la singular şi una la plural, la toate cazurile. 
Unele substantive nume de persoană (inclusiv nume de fiinţe şi 
obiecte personificate) prezintă o formă distinctă de vocativ 
singular în [-e] (moştenită din latină). Vocala [-e] (în poziţie 
finală, neaccentuată) nu se închide la [i] deoarece se 
accentuează prin intonaţie172: fràtí, picuràrí, prèftí etc. Cele 
două situaţii amintite caracterizează în întregime dialectul 
aromân şi, implicit, graiul fărşerot. Vor fi prezentate, în 
continuare, cele două situaţii descrise mai sus: 
 

a) O singură formă cazuală de N, Ac., G., D., V. la 
singular şi, respectiv, la plural: 

                                                 
171 Caragiu-Marioţeanu 1975: 237. 
172 Cf. Saramandu 1984: 474: şi cf. Capidan 1932: 386–387. 
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CAZUL N.   Ac.   G.   D.   V. 
NUMĂRUL singular Plural 

GENUL masculin neutru masculin neutru 
 fiĉór° 

bo© 
pu×° 
amirắ 
lálặ 

loc° 
gard° 
trup° 
zbor° 

fiĉór— 
bo˜ 
pu× 
amiráË 
lặlắń 

lócur— 
gárdur— 
trúpur— 
zb¤árặ 

  
b) O formă de vocativ singular diferită de forma de N., 

Ac., G., D. singular o singură formă de plural: 
 

NUMĂRUL SINGULAR PLURAL 
CAZUL N., Ac., G., D. Vocativ N., Ac., G., D., V. 
GENUL masculin neutru Masculin neutru masculin neutru 

 nun° 
múnti 
lálă 
preft° 

súflit° 
 

núne 
múnte 
lále 
préfte 

súflite nuń 
munţ 
lặlắâ 

súfliti 

  
O formă de vovativ în [-o], [-e] apare, în graiul fărşerot, 

la substantivele proprii, nume de persoană, terminate în [°],  
[-u], [—], [i]: Γ’órγo, Níco, Néle, Mítro, Vasíle, de la forma de 
nominativ: Γ’órγu, Nícu, Mitr°, Γ’anáÖị, Néli, Vasíl—. 
 Substantivele feminine nearticulate cunosc, în general, 
la singular, tipul flexionar cu doi termeni opozabili: forma de 
genitiv-dativ (care se identifică cu forma unică de plural) se 
deosebeşte de forma de nominativ-acuzativ. În această 
categorie sunt incluse majoritatea substantivelor feminine, cu 
excepţia celor care nu disting singularul de plural (opoziţia 
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zero) sau formează pluralul în [-ur—], [-ate]. Forma de vocativ 
este identică, în general, cu cea de nominativ-acuzativ. Numai 
câteva substantive nume de persoană prezintă, la singular, o 
formă de vocativ în [-o] (de origine slavă): dádo, sóro dar şi 
sor°)173. 
 La fel ca substantivele masculine şi neutre, substan-
tivele feminine neoarticulate au, la plural, o formă unică de N., 
Ac., G., D., V. Matilda Caragiu-Marioţeanu afirmă, referitor la 
flexiunea cu doi termeni opozabili a substantivelor feminine că 
poate fi o inovaţie a aromânei care, potrivit unei „tehnici” 
specifice romanice (în sensul concepţiei lui Eugen Coşeriu) a 
evoluat în direcţia pierderii opoziţiilor cazuale sau fenomenul 
poate fi vechi (românesc-comun) – în acest caz, dacoromâna 
fiind cea care a inovat, constituindu-şi un tip flexionar feminin 
distinct de al masculinelor şi neutrelor la singular174. 
 Prin urmare, flexiunea cazuală a substantivelor 
feminine din graiul fărşerot poate fi deschisă astfel: 

a) O singură formă de N., Ac., G., D., V. la singular şi,  
respectiv, la plural în această categorie sunt incluse substan-
tivele feminine cu pluralul în [-ur—] şi [-ati] – pentru tipul A, 
şópań – şi în [-uρẹ], [-ate] – pentru tipul B, plisóţ: 
 

CAZUL N.   Ac.  G.  D.  V. 
NUMĂRUL SINGULAR PLURAL 

TIPUL ŞÓPAŃI PLISOŢI ŞÓPAŃI PLISOŢI 
 Ë�ánặ 

hálặ 
hámặ 

Ë¨nă 
hálă 
hámă 

Ëéńur— 
hắlur— 
hámati 

Ëéńuρ ẹ 
hắ×uρ ẹ 
hámate 

                                                 
173 Cf. Capidan 1932: 380. 
174 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1975: 238. 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 100 - 

 Tot aici pot fi incluse – din punct de vedere al 
omonimiei cazuale – substantivele care nu deosebesc pluralul 
de singular (opoziţia zero) şi care au o formă unică de N., Ac., 
G., D., V. Pentru ambele numere: 

 
   SINGULAR   = PLURAL 
N., Ac., G., D., V. hí×i   hí×i 
   mQáşi   mQáşi 
 
 b) O formă de genitiv-dativ singular (identică cu forma 
de plural) distinctă de forma de N., Ac., V. singular singură 
formă de plural. Această situaţie apare în contextul175: aţăşté˜ 
mu×ér—, cási etc., aţặ×é˜ mu×ér—, cási. 
 În continuare, voi exemplifica situaţia descrisă mai sus: 
 

SINGULAR PLURAL 
N., Ac., V. G., D. N., Ac., G., D., V. 

şópań plisóţ şópańi plisóţ şópań plisoţ 

cásặ 
gúrặ 
vácặ 
bu˜áu 
múmặ 

cásă 
gúρă 
vácă 
bu˜á©ă 
múmâ 

cási 
guri 
văţ 
bu˜é˜ 
mumắI 

cáse 
guρ e 
văţ 
bu˜é˜ 
mumắń 

cási 
guri 
văţ 
bu˜é˜ 
mumắń 

cáse 
guρ e 
văţ 
bu˜é˜ 
mumắI 

  
În graiul fărşeroţilor şópaI se manifestă tendinţa de a 

deosebi vocativul de forma de N., Ac. (sau de N., Ac., G., D.) 
la substantivele din grupa a) prin modificarea desinenţelor [ặ] 
în [ă] şi [i] în [e]: V sg. f�átă  ≠ N sg. f�átặ 

                                                 
175 Cf. Saramandu 1984: 436 474. 
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    V pl. f�áte ≠ N sg. f�áti176. 
  

Particularităţi în folosirea substantivelor (nearticulate şi 
articulate): 
 1) Cea mai importantă trăsătură sintactică a aromânei 
(comună cu celelalte dialecte sud-dunărene) şi, implicit a 
graiului fărşerot este exprimarea acuzativului (obiect direct, 
nume de persoană), fără prepoziţia simplă pe2, aşa cum este în 
dacoromână177: 
 u ved° f�áta   ‘o văd pe fată’ 
 îl° ved°  Ѓórγu  ‘îl văd pe Ѓórγu’ 
 li ved° f�átili   ‘le văd pe fete’. 
  

2) Tot o trăsătură sintactică arhaică este exprimarea 
acuzativului numelor de locuri, care arată direcţia sau starea, 
fără prepoziţie (ca în latină): 
 Neg° Sărúnă178.   ‘Mă duc în Salonic’. 
 Fu˜ N÷águşte.   ‘Am fost în Neaguşte’. 
  

3) O altă trăsătură sintactică a graiului fărşerot este 
exprimarea genitivului cu ajutorul prepoziţiei di (de) pusă 
înaintea substantivelor: 
 púlpa di ĉiĉór°    ‘pulpa piciorului’ 
 p�ána di oc×°     ‘geană ochiului’ 
 námisa di băs÷árică179  centrul bisericii’. 
 
                                                 
176 Cf. Matilda Caragiu-Marioţeanu 1968: 25, 24 şi cf. Saramandu 1984: 
436. 
177 Cf. Capidan 1932: 531–532. 
178 Cf. Saramandu 1984: 437. 
179 Cf. Capidan 1932: 386. 
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ARTICOLUL 
 
 În dialectul aromân, substantivele se articulează cu 
articol hotărât. Nu sunt înregistrate în dialectul aromân forme 
de articol nehotărât şi nici de articol demonstrativ diferite de 
pronumele nehotărât sau de pronumele demonstrativ. În 
dialectul aromân există o formă invariabilă „a” de articolul 
posesiv (genitival) care însoţeşte pronumele posesive şi forma 
de genitiv-dativ a substantivelor articulate cu articol hotărât 
enclitic180. Theodor Capidan181 acordă particulei invariabile „a” 
valoare de prepoziţie (provenind din „ad” latin), Tache 
Papahagi182 îl consideră pe „a” – articol invariabil, iar Matilda 
Caragiu Marioţeanu183 vorbeşte de  un „a proclitic invariabil”. 
 
Articolul nehotărât 
 
 Articolul hotărât se ataşează, în mod obişnuit, la 
sfârşitul substantivului. Unele categorii de substantive cunosc 
la genitiv-dativ singular şi un articol hotărât proclitic. 
 
A) Articolul hotărât enclitic 
 
 Formele articolului hotărât enclitic se deosebesc după 
genul, numărul şi cazul substantivelor. 
 În ceea ce priveşte genul, articolul hotărât enclitic are 
forme diferite pentru substantivele masculine şi feminine 
                                                 
180 Cf. Saramandu 1984: 437. 
181 Cf. Capidan 1932: 383. 
182 Cf. Papahagi 1963: 29. 
183 Cf. Matilda Caragiu-Marioţeanu 1968: 90. 
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substantivele neutre se articulează la singular cu cele masculine 
şi la plural ca cele feminine. Articolul hotărât enclitic are forme 
deosebite de singular şi plural. În ceea ce priveşte cazul, 
articolul hotărât enclitic cunoaşte o formă de nominativ-
acuzativ şi alta de genitiv-dativ (precedată de articolul genitival 
invariabil a). 
 
 1) Articularea substantivelor masculine 
 
 În ceea ce priveşte articolul hotărât enclitic al 
substantivelor masculine, graiul fărşerot prezintă anumite 
particularităţi generate de transformări în plan fonetic184, ceea 
ce-l deosebeşte de celelalte graiuri ale dialectului aromân: 
  graiul fărşerot   aromână 
    N–Ac. sg. ómu    ómlu 
  băρbátu   bărbátlu 
  fiĉóru    fiĉórlu 
    G–D sg. a ómu(˜)   a ómlu˜ 
  a băρbátu(˜)   a bârbátlu˜ 
  a fiĉóρu(˜)   a fiĉórlu˜. 
 
 În studiul Fărşeroţii185 – vorbind despre asemănările pe 
care graiul acesta le arată cu celelalte dialecte româneşti, 
Theodor Capidan relevă că dispariţia articolului „l” de la 
substantivele masculine şi neutre (fócu, mắnËu) este aceeaşi ca 

                                                 
184 Cf. Matilda Caragiu-Marioţeanu 1968: 169. 
185 Cf. Capidan 1929-1930: 1–120. 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 104 - 

în dialectele dacoromân şi meglenoromân, deosebindu-se de 
dialectul istroromân, în care această particularitate lipseşte. 
Prin aceasta Theodor Capidan încerca să stabilească o mai 
mare apropiere între graiul fărşeroţilor şi celelalte două dialecte. 
 Ovid Densusianu 186  într-o recenzie asupra acestui 
studiu respinge teoria lui Theodor Capidan, afirmând că: 
„Dispariţia lui „l” de la formele articulate ale masculinelor şi 
neutrelor e greşit interpretată de Theodor Capidan. Între 
meglenită şi dacoromână, de o parte, şi fărşerotă de alta, 
asemănarea e în cazul acesta numai întâmplătoare: fiĉóçu în 
fărşerotă este rezultat din *fiĉórlu, prin fonetismul special al lui 
„l” în acest grai, pe când în forma asemănătoare din 
dacoromână şi meglenită avem a face cu „l” căzut în alte 
condiţii. Prin urmare e de luat în consideraţie numai 
asemănarea între meglenită şi dacoromână, cu excluderea 
fărşerotei”2. În sprijinul acestei păreri, autorul citează pe Tache 
Papahagi, la care, într-un curs litografiat, Aromânii187 „formele 
articulate din fărşerotă sunt explicate la fel”, adică aşa cum le 
explică şi Densusianu. 
 În studiul său, Aromânii188, Tache Papahagi, analizând 
problema dispariţiei articolului „l” la fărşeroţi, afirma că: „în 
aromâna nordică, mai ales la fărşeroţi şi -lu şi -ul se reduc la „-
u”1: 
 în nord: fágu, stúçu, cóçu. 
 în sud: fáglu, stúrlu, córlu. În continuare, Tache 
Papahagi susţine că această dispariţie a lui „l” are ca punct de 

                                                 
186 Densusianu 1961: 377–380. 
187 Papahagi 1932: 72. 
188 Papahagi 1932: 72–73. 
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plecare forme în care acest „l” apărea precedat de „r” formând 
laolaltă grupul „rl”. Prin urmare, autorul trimite la fenomenul 
„rl”, (rn > ç), conform căruia acest „rl” trebuia să se transforme 
(să se reducă la) în „r”: 
 stúçulu > stúç©lu > stúçlu > stúçu 
 cóçnulu > cóçulu > cóç©lu > cóçlu > córu. 
 Tache Papahagi afirmă că de vreme ce „l” a dispărut în 
asemenea forme, prin analogie s-a zis şi ţérbu în loc de ţérbul 
etc. Prin urmare, articolul „l” la fărşeroţi nu a amuţit ca un 
sunet final, cum este cazul în meglenă şi dacoromână, ci a 
dispărut din grai, pe cale de analogie. 
  Al. Rosetti 189  şi Matilda Caragiu-Marioţeanu 190  nu 
admit părerile lui Ovid Densusianu şi a lui Tache Papahagi 
deoarece această analogie nu se putea produce din cauza 
deosebirilor de sonorităţi ce prezintă în graiul fărşerot rostirea 
lui ç < rl şi a lui r simplu. 
 Această deosebire este confirmată şi de limba 
scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-lea. „În textele acestea 
scriitori, dar mai cu seamă în Codex Dimonie (în care ç (rl) 
apare la orice pas), nu există – afirmă Matilda Caragiu-
Marioţeanu 191  – nici măcar un singur caz de articulare a 
substantivelor masculine şi neutre fără „l”. Există fiĉóru (din 
fiĉórlu), însă pretutindeni berbécul, lócul, lúpul, mésul, nu 
birbécu, lócu etc. 

                                                 
189 Rosetti1930: 113. 
190 Caragiu-Marioţeanu 1968: 165. 
191  Caragiu-Marioţeanu, „Theodor Capidan, Articolul la Fărşeroţi”, 
Recenzie în Dacoromania VII: 149. 
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 În studiul „În legătură cu articolul enclitic al mascu-
linelor (cu privire specială la graiul fărşeroţilor)”,192 Matilda 
Caragiu-Marioţeanu face o demonstraţie riguroasă şi ştiinţifică 
referitoare la „articolul la fărşeroţi”: „O cercetare mai atentă a 
structurii fonetice, fonologice şi gramaticale a graiului 
fărşeroţilor ne-a permis să ajungem la o altă concluzie: 
considerăm că formele articulate de tipul „omu” nu sunt 
urmaşele lui omulu > omul > omu, ca în dacoromână193, ci ele 
urmează aceeaşi evoluţie ca în întreaga aromână: omulu > 
omulu > omlu > omu”. 
 Prin urmare, trecerea de la stadiul om(°)lu la omu se 
explică fonetic în interiorul fărşerotei, prin pronunţarea velară a 
consoanelor „r” şi „l” şi prin influenţa lor asupra sunetelor 
vecine. Astfel, grupurile consonantice „rl” şi „rn” s-au redus 
prin asimilare: 
 rl (< rul, ril) > rr: arom. fiĉór(u)lu > fărş. fiĉóρØu, 
fiĉóρρu 
 rn > rr: arom. cárne > fărş. cárră194. 
 Modificări similare s-au produs şi în cazul lui „l” din 
articolul enclitic masculin – lu–lui. Acesta se afla iniţial între 
două vocale labiale: ómulu. Această poziţie (sau cea imediat 
următoare, în care după sincoparea lui u, se formează grupul 
consoană + l: om(l)u) a permis velarizarea şi apoi vocalizarea 
lui l195: 
 ómulu > ómuØu > óm°lu > ómlu > ómγu > óm©u > 
ómu. 

                                                 
192 Caragiu-Marioţeanu 1968: 163–169. 
193 Pt. dacoromână vezi şi Marin/Mărgărit/Neagoe/Pavel 2000 : 67-68. 
194 Ibidem: 164. 
195 Cf. Capidan 1929-1930: 65. 
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 Prin urmare, deosebirea dintre tipul de articulare 
enclitică al masculinelor existent în graiul fărşerot şi cel 
existent în celelalte graiuri aromâne se explică în timp şi nu în 
spaţiu: articularea cu -lu este un stadiu anterior celui cu -u196. 
 Al doilea aspect interesant al articulării fărşeroţi se 
referă la cazul genitiv: 
 a fiĉióçu faţă de  a fiĉórlu˜ 
 a lúpu    a lúpulu˜ 
 a băçbátu   a bârbátlu˜. 
 Matilda Caragiu-Marioţeanu consideră că la forma 
articolului de genitiv singular -lu s-a ajuns prin amuţirea lui i 
final semivocalic – datorită calităţilor de vocală neaccentuată –, 
precum şi datorită caracterului velar al lui „l”. Explicaţia 
fonetică e întărită de cea morfologică: opoziţia dintre N–G se 
realizează în primul rând prin prezenţa lui „a proclitic” 197 . 
Aşadar, i poate să lipsească, este superfluu, iar vorbirea 
fărşeroţilor realizându-se într-un ritm accelerat, vocalele şi 
chiar silabele neaccentuate se sincopizează. 
 Asemenea forme de genitiv sunt întâlnite la fărşeroţii 
din Palazu Mare (plisóţ) asupra cărora am aplicat ancheta 
lingvistică198. 
 La şópań variază formele de genitiv întâlnind atât tipul 
a fiĉóru, dar şi a fiĉóru˜, fără amuţirea lui i final. 
 În urma acestei analize se poate observa că sistemul de 
articulare din graiul fărşerot este un stadiu de evoluţie al celui 
existent în celelalte graiuri ale dialectului aromân. Pornind de 
                                                 
196 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 166. 
197 Ibidem. 
198  Chestionarul Noului Atlas lingvistic roman din revista Fonetică şi 
dialectologie, V, 1963: 187–272. 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 108 - 

la acelaşi prototip ómulu, aromâna a evoluat la óm°lu şi apoi la 
ómu, iar dacoromâna vorbită la ómu. La cele două stadii 
identice (din fărşerotă şi dacoromână vorbită) s-a ajuns pe două 
căi diferite199. 
 Voi descrie şi voi exemplifica, în continuare, sistemul 
de articulare a substantivelor masculine şi a neutrelor (care se 
articulează la singular ca substantivele masculine). 
 
TIPUL ŞÓPAŃ:   TIPUL PLISÓŢ: 
 
 
N. Ac. 

Sg. Pl. 

– u 
– lu (după 
vocală) 
– li 
– ă 

– li 
– l 

G. 
D. 

a  
u(i) 

– ăρu / oru 
– liru 

 
 
 Distribuţia formelor de nominativ-acuzativ ale artico-
lului hotărât enclitic este în funcţie de terminaţia substantivului. 
 Formele de nominativ-acuzativ singular se realizează 
astfel: 

a) Forma -u se ataşează la substantivele terminate la 
singular în [°], [©]: 

 
 

                                                 
199 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 168. 

 
N. Ac. 

Sg. Pl. 

– u 
– le / li 
– ă 

– i 
– Ð 

G. 
D. 

a – u – ăρu / oru 
– iru 
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 TIPUL ŞÓPAŃ   TIPUL PLISÓŢ 
 fiĉór° → fiĉóru  fiĉóρ° → fiĉóρu 
 pu×° → pú×u   pu×° → pú×u 
 cal° → cálu   cal° → cálu 
 preft° → préftu  pρeft° → pρéftu 
 bo© → bóu   bo© → bóu 
 lem° → lému   lem° → lému 
 trup° → trúpu   tρup° → cálu. 
 
 b) La tipul plisoţi (fărşeroţi-plisóţ), forma -u se ataşează 
şi la substantivele terminate la singular în vocalele [-ắ], [ó], în 
timp ce la tipul B (fărşeroţi-şopań) aparte forma -lu în aceleaşi 
condiţii: 
 amirắ → amirắlu  amirắ → amirắu 
 ca˜mó → ca˜mólu  ca˜mó → caimóu. 
 ră© → rắlu200 
 
 c) Formele -li (tipul A), le (tipul B) 201 , le primesc 
substantivele terminate în [ẹ] neaccentuat, respectiv [e] 
neaccentuat: 
 frátẹ → frátili   fγáte → fγátele 
 múntẹ → múntili  múnte → múntele 
 ĝónẹ → ĝónili   ĝóne → ĝónẹle. 
  

                                                 
200  Formele amirắlu, ca˜mólu, rắlu se pot explica prin prezenţa velarei 
accentuate la final de cuvânt, dar şi prin rostirea asemănătoare cu a 
grămostenilor cu care şopańii au venit în contact de timpuriu. 
201 În timpul aplicării chestionarului am surprins şi forma „li” pentru [-le] la 
fărşeroţii plisoţi. 
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Când consoana care precede vocala este [r]202 întâlnim 
formele Ëínặçă, sóçă (pentru Ëínăre, sQáre), dar şi Ëínăru, 
sQárili la tipul A. 
 Formele de nominativ-acuzativ plural se repartizează 
astfel: 
 a) Formele: [-×i] (pentru tipul A) şi [-i] sau [Ð] 203 
(pentru tipul B) se ataşează la substantivele terminate la plural 
în [—] sau în [˜] sau în consoană: 

TIPUL ŞÓPAŃ   TIPUL PLISÓŢ 
 fiĉór— → fiĉór×i204  fiĉóρ— → fiĉóργi 
 bo˜ → bó˜×i   bo˜ → bói˜ 
 ca× → cá×i   ca× → cái˜ 
 amiráË → amiráË×i  amiρáË → amirá'i˜ 
 nuń → nún×i   nuń → núńi. 
 
 b) Forma „×” respectiv „i” apare la substantivele 
terminate la plural în [—], dar mai ales în consoană: 
 cúscri → cúscri×  cuscρ— → cúscρι˜ 
 dinţ → dínţă×   dinţ → dínţi˜ 
 prefţ → préfţă×  pρefţ → pρéfţi˜. 
 
 Formele de genitiv-dativ singular se realizează astfel: 

                                                 
202 Cf. Saramandu 1984: 477: „În graiurile fărşerot şi moscopolean, unde [l] 
nu este ocurent după [r] apar formele Ëíniră, sóră”. 
203  Cf. Saramandu 1972: 117, în graiul fărşerot lichida palatală [×] se 
realizează ca [i], [Ð] sau dispare şi cf. Capidan 1929-1930: 197. 
204  Forma [×i] din tipul A (fărşeroţi-şópaI) se datorează, probabil, 
convieţuirii cu grămostenii. 
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 a) Forma -u(˜) pentru substantivele terminate la singular 
în [°], [u]: 
 fiĉór° → (a) fiĉóru(˜)  fiĉóρu → (a) fiĉóρu 
 bo© → (a) bóu(˜)  bo© → (a) bóu 
 trup° → (a) trúpur(˜)  tρup° → (a) tρúpu 
 cal° → (a) cálu(˜)  cal° → (a) cálu. 
 
  

b) Forma -lu(˜) se ataşează la substantivele terminate la 
singular în [ẹ], respectiv [e] şi [ă]: 
 amirắ → (a) amirắlu(˜) 
 múnte → (a) múntilu(˜). 
 Formele de genitiv-dativ plural se realizează astfel: 
 fiĉór— → (a) fiĉóror° /  fiĉórăr° 
 bo˜ → (a) bo˜r° 
 munţ → (a) múnţăror° / → (a) múnţăr° 
 cuscr°i → (a) cúscriror° / (a) cúscrăr° 
 nuń → (a) núńir° 
 ca× → (a) cá×ir° 
 amiráË → (a) amiráËăr° 
 baĝanáţ → (a) baĝanáţăr° 
 trúpur— → (a) trúpuror° 
 l÷ám— → (a) l÷ámiror°. 
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2) Articularea substantivelor feminine 
 
 TIPUL ŞÓPAŃ                  TIPUL PLISÓŢ 

 Sg. Pl.   
N. Ac. 

Sg. Pl. 
N. Ac. -a -li -a -le 

G–D A -×i -ar G–D a -˜e˜ 
-Ðe˜ 

loρ° 

N. Ac. sg.: cása, gúra, váca  cása, gúra, váca 
N. Ac. pl.: cásili, gúrili, vắţặli cásele, gúrile, vắţile 
G. D. sg.:     (a) cásặ×i   (a) cásă˜e˜ 
        (a) gúrặ×i   (a) gúρăÐe˜ 
        (a) vácặ×i   (a) vácăÐe˜. 
G. D. pl.:     (a) cásặr°  (a) cáseloρ° 
        (a)gúrặ̣r°   (a) gúρeloρ° 
        (a) vắţặr°205.  (a) vắţăloρ°u.206 
 
 Forma de genitive-dativ singular -×i, respective ˜e˜, Ðe˜ 
a articolului se ataşează la forma nearticulată de N. Ac. 
singular. Această regulă se aplică tuturor substantivelor, inclu-
sive cele care au, la singular, o formă de genitive-dativ diferită 
de cea de nominative acuzativ207. La plural, articolul de nomi-
native-acuzativ -li(le) şi de genitiv-dativ se ataşează la forma 
nearticulată de nominative-acuzativ plural a substantivului. 

Substantivele de genul neutru se articulează, la plural, 
cu substantivele feminine. 
 
                                                 
205 Cf. răspunsurilor înregistrate în timpul anchetei lingvistice. 
206 Cf. Capidan 1932: 392–393 şi cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 90. 
207 Capidan menţionează exemplele în care li se ataşează şi la forma de G.D. 
sg. a f÷áti×i în Aromânii, 1932: 392–393, 395. 
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 B) Articolul hotărât proclitic 
 
 Articolul hotărât proclitic apare la nume de persoană 
(inclusiv nume de animale, plante şi obiecte personificate). Se 
foloseşte numai la genitiv-dativ singular208 şi are forme diferite 
de masculin şi feminin209: 

 masc. fem. 
G. D sg. al° ali (ale)210 

 
MASC.: al° aúşu, al° fiĉóru 
FEM.: áli (ale)211 dádi, áli f÷áti, áli nv÷ásti. 

  
Unele din aceste substantive cunosc o dublă modalitate 

de articulare, atât cu articol hotărât enclitic, cât şi cu articol 
hotărât proclitic212: 

al° auşu → a aúşu(˜) 
 áli nv÷ásti → a nv�ásti×i 
 

1. Articularea numelor proprii de persoană213 
 Numele proprii de persoană primesc articol hotărât 
enclitic la plural şi articol hotărât proclitic la genitiv-dativ 

                                                 
208  Nu se poate vorbi de un system de articulare proclitică, acesta 
presupunând forme corespunzătoare pentru ambele numere, toate cazurile şi 
toate genurile. 
209 Articularea proclitică nu este proprie neutrelor. 
210  Capidan 1932: 393, afirmă că articolul proclitic „ali” provine din 
latinescul „illae” care s-a contopit cu prepoziţia „ad” (< lat). 
211 În graiul fărşeroţilor-plisoţ întâlnim, mai rar şi forma „ale”. 
212 Cf. Capidan1932: 392 şi 393 şi cf. Saramandu 1984: 440. 
213 Cf. Saramandu 1984: 440 şi Cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 92. 
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singular. Numele proprii de persoană masculine nu primesc 
articol hătărât enclitic ca în graiul grămostean (Téγu nu 
Téγulu): 
 
 MASCULIN sg. faţă de  FEMININ sg. 
 
N. Ac.   Nelu, Téγu   María, Chiráţa 
G. D. al° Nelu, al° Téγu  ali Maríi, ali Chiráţi. 
 
 PLURAL 
N. Ac.  Líbań×i, Pítań×i 
G. D. (a) Líbańir°, (a) Pítańir°. 
 

2. Articolul nehotărât 
 
 Articolul nehotărât este întotdeauna proclitic. 
 Spre deosebire de dacoromână 214  şi istroromână, la 
feminin se păstrează forma aşteptată din latină: ună (unặ)  
(< lat. una): 
 únặ cásặ, únặ f÷átặ. 
 La plural, se foloseşte cu rol de articol nehotărât 
pronumele nehotărât: nặscắnţ, nặscắnti ‘nişte’:  
nặscắnţ ¤ámiń 
nặscắnti f�áti 
nặscắnţ păρáË 
nặscắnţ meş— 
nặscắnti zb¤áră. 

                                                 
214 Cf. dacoromnă: ună > ună > uă > ©ă > ©o > o. 
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ADJECTIVUL 
 
 Graiul fărşerot – la fel ca şi celelalte graiuri ale 
aromânei – are adjectice cu patru, cu trei şi cu două forme. 
Adjectivele invariabile (cu o singură formă) constituie o 
categorie restrânsă. Poziţiile realizate în marcarea categoriei 
numărului (singular: plural) sunt cele cunoscute, în general, 
flexiunii nominale. Adjectivele care însoţesc substantivele de 
genul neutru au, la singular, formă de masculin şi la plural, 
formă de feminin215 
 

1) Adjective cu patru forme216 
 

 TIPUL ŞÓPAŃ   TIPUL PLISÓŢ 

 

                                                 
215 Cf. Saramandu 1984: 440. 
216 În această categorie intră adjectivele care marchează atât opoziţia de gen 
(masculine: feminine), cât şi opoziţia de număr (singular: plural). 
217 În timpul anchetei am întâlnit şi formele álbi, aρ÷áli la fărşeroţii plisóţ. 

Masculin Feminin 

Singular Plural Singular Plural 

alb° 
gre© 
ră© 
livénd° 
pirífan° 
şcurt° 

alÍ 
gre˜ 
ră˜ 
livénË 
pirífań 
şcurţ 

álbặ 
gr�áu 
rá© 
livéndă 
pirífanặ 
şcúrtặ 

álbi 
gr�áli 
ráli 
livéndi 
pirífani 
şcúrti 

Masculin Feminin 

Singular Plural Singula
r 

Plural 

alb° 
gρe© 
ρă© 
livénd° 
piρífan° 
şcuρt° 
 

alÍ 
gρe˜ 
ρă˜ 
livénË 
piρífaI 
şcuρţ 

álbă 
gρ�á©ă 
ρá©ă 

livéndă 
piρífană 
şcúρtă 

álbe217 
gρ�ále 
ρále 
livénde 
piρífane 
şcúρte 
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2. Adjective cu trei forme218 
 a) masculin plural= feminin plural 
 
  
TIPUL ŞÓPAŃ                      TIPUL PLISÓŢ 
 

Singular Plural  Singular Plural 

Masculin Feminin M. F. Masculin Feminin M. F. 

lung° 
ńic° 
vek×° 
la˜” 

lúngặ 
ńícặ 
v�ák×ī 
lái 

lunË 
ńiţ 
véc×i 
lă˜ 

lung° 
ńic° 
vek× ° 
la˜© 

lúngă 
ńícă 
v¨k×e 
lá˜ 

lunË 
ńiţ 
vek× 
lă˜ 

 
 

b) feminin singular = feminin plural. 
 

Masculin Feminin 

Sg. Pl. Sg. = Pl. 

roş° 
ba×° 

stângáĉ° 

roë 
ba× 
stângáĉ 

róëi 
bá×i 
stângáĉi 

 
  
 
 
 

                                                 
218 Din această categorie fac parte adjectivele care neutralizează fie opoziţia 
de gen (la plural), fie opoziţia de număr (la feminine). 

Masculin Feminin 

Sg. Pl. Sg. = Pl. 

ρoş° 
baÐ 
stângáĉ° 

ρoë 
baÐ 
stângáĉ 

róëi 
báÐi 
stângáci 
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3. Adjective cu două forme219 
Singular Plural  Singular Plural 

M = F M = F M = F M = F 

aráţi 
mári 
v�árdi 

arắţ 
măr— 
ÐerË 

aρáţe 
máρe 
v¨ρde 

aρắţ 
măρ— 
ÐeρË 

 
 În categoria adjectivelor cu două forme sunt incluse şi 
unele adjective împrumutate din greacă: 
  

apló (< gr. άπλÒς): apláË ‘simplu’ 
 hozó (< gr. χαzÒς): hazáË220 ‘prostănac’. 
 
 4. Adjective invariabile (cu o singură formă). 
 Aici sunt cuprinse adjectivele care neutralizează toate 
opoziţiile: de gen (atât la singular, cât şi la plural), de număr 
(atât la masculin, cât şi la feminin): 
 masc. fem. sg. pl.: muĉáli ‘ud’. 
 Tot aici intră adjectivele de origine turcă (provenite din 
adverb): 
 hazắri ‘de-a gata’ 
 tamám° ‘exact, potrivit’ 
 trQáră ‘repede’221. 
 
 

                                                 
219 Aici se încadrează adjectivele care neutralizează opoziţia de gen atât la 
singular, cât şi la plural. 
220 Cf. Saramandu 1984: 441. 
221 Cf. Capidan 1932: 181–182. 
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 5. Grade de comparaţie 
 

Comparativul se exprimă cu ajutorul adverbului ma sau 
cáma ‘mai’ iar superlativul în graiul fărşerot cunoaşte opoziţia 
relativ-absolut, opoziţie pe care majoritatea graiurilor din 
dialectul aromân nu o au. 
 Comparativ: ma bun°, ma muşát° 
         cáma bun°, cáma muşát°. 
 Superlativul relativ se formează în două feluri: 
 a) prin articularea enclitică 222  a adjectivului de la 
comparativul de superioritate (în funcţie de context): cáma 
búnu, cáma muşáta. 
 b) cu ajutorul adverbului „nai” (împrumutat din slavă) 
care precede adjectivul articulat223: nai ma224 búnu. 
  

Superlativul absolut se formează cu ajutorul adverbului 
multu (+ adjectivul nearticulat): 
   mult° búnă 
   mult° muëát° 

                                                 
222 Vezi modul de articulare enclitică în capitolul „Articolul”. 
223  Capidan 1932: 101 şi Caragiu-Marioţeanu 1975: 240 consideră că 
adjectivul articulat enclitic precedat de ma (cama) are valoare de superlativ 
relativ: cáma mari, cáma búnu (forme ce se deosebesc de comparativ: cáma 
măr—, cáma bun°, unde adjectivul nu este articulat). Saramandu 1984: 475 
consideră că în funcţie de context, această valoare o poate avea, însă, 
comparativul şi atunci când cáma urmează adjectivul nearticulat:   
       María y�ásti ma búnă di Tána (comparativ) ‘Maria este mai bună 
decât Tana’.  

María y�ásti ma búna di túti (superlativ) ‘Maria este cea mai bună 
dintre toate’. 
224 ma <  lat. cama  magis . 
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 Complementul comparativului este introdus prin 
prepoziţia di ‘decât, ca’: 
   El° yásti ma mári di míni. 
   ‘El este mai mare decât mine’ 
 
 6. Topica 
 
 Când un substantiv este determinat de un adjectiv, 
acesta stă după substantiv om° bun°, f�átă búnă. Numai când 
se insistă asupra însuşirii exprimată de adjectiv, atunci acesta 
poate precede substantivele (această situaţie este întâlnită însă, 
foarte rar): 
   bun° om° 
   búnă f÷átă. 
PRONUMELE 
 
 În graiul fărşerot există următoarele pronume: personal, 
reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ – interogativ, nehotărât 
şi negativ. 
 
1) Pronumele personal225 
 Formele pronumelui personal69 în graiul fărşerot sunt: 

SINGULAR PLURAL 

 Forma acc. Forma 
neacc. 

Forma acc. Forma 
neacc. 

           N. 
Pers. I D. 
          Ac. 

míni (minẹ) 
a ńí�a 
míni (míne) 

 
ăI  ń 
     mi 

no˜ 
a náu (a náo) 
no˜ 

 
nặ, ń 
nặ, n 

                                                 
225 Pentru formele de genitive, cf. Pronumele posesiv. 
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           N. 
Pers.   D. 
a II-a Ac. 

tíni (tinẹ) 
a ţắ�a 
tíni (tinẹ) 

 
ăţ  ţ 
     ti 

vo˜ 
a váū (a váo) 
vo˜ 

 
vặ  v 
vặ  v 

           N. 
Pers.   G.D. 
a III-a Ac. 

el° (năs°)226 
a lu˜ 
el° (năs°) 

 
ậ×  × 
ul°, lu 

el (năë) 
a lor° 
e× (năë) 

 
lặ, (lă) 
       × 

           N. 
Pers.   G.D. 
a III-a Ac. 

i˜�á (nắsă) 
a ×e˜ 
i˜�á (nắsă) 

 
ặ× × 
    u 

�áli (nắse) 
a loru 
�áli (nắse) 

 
lặ  l 
li 

  
Particularităţi ale pronumelui personal în graiul fărşerot: 
 a) La persoana întâi şi a doua remarcăm o formă de 
nominativ identică cu forma de acuzativ. 
 b) La persoana a III-a apar forme paralele de pronume 
personal: elu, i˜÷á, e×, �áli şi năs°, năë, nắsặ, nắse. Uneori, se 
foloseşte cu valoare de pronume personal, pronumele 
demonstrativ de depărtare: aţél°, aţé×, aţ�áu, aţ�áli. 
 c) Forma de dativ este precedată de articolul genitival 
invariabil „a”. 
 d) Dintre întrebuinţările pronumelor personale, este de 
semnalat frecvenţa aşa-numitului „dativ-etic”: 
 Lásă-ń-mi, măráta-ń! 
 e) Spre deosebire de dacoromână, acuzativul obiect 
direct nu este precedat de prepoziţia „pe”: 
 ul viËú˜ el° → ‘l-am văzut pe el’ 

                                                 
226 Cf. Rosetti.: 143, pronumele personal năs° provine din lat. ipse, precedat 
de prepoziţii conţinând o nazală (ex.: con ipse) pentru a explica prezenţa lui 
„n”. 
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 nặ viËúrặ no˜ → ‘ne-au văzut pe noi’227. 
 Pronumele de politeţe nu există în graiul fărşerot – ca 
de altfel în întreaga aromână –, la persoana a doua pronumele 
de adresare fiind întotdeauna tini. 
  

2) Pronumele reflexiv 
 Pronumele reflexiv are forme proprii numai pentru 
persoana a III-a, la dativ şi acuzativ, fără a deosebi singularul 
de plural: 
 Pers. a III-a (sg. pl.): 
 D:      îë, śi, ś. 
 Ac.:   sặ, s-. 
 Pentru celelalte persoane se folosesc formele 
neaccentuate ale pronumelui personal, la dativ şi acuzativ. 
 
 3) Pronumele posesiv 
 
 Formele pronumelui posesiv: 
 
 Persoană Gen Singular Plural 
 
 

Un 
posesor 

Pers. I M. 
F. 

a me© 
a m�áu (a m÷á”ă) 

a me× 
a m�áli 

Pers. a II-a M. 
F. 

a tă© 
a táu (a tá©ă) 

a tă× 
a táli 

Pers. a III-a M. 
F. 

a lu˜ 
a ×e˜ 

a lor° 
a lor° 

                                                 
227 Astăzi, sub influenţa dacoromânei, întâlnim la vorbitorii tineri formele: 
 u viËú˜ pi i˜÷á, calchiind modelul existent în dacoromână (se 
foloseşte prepoziţia pe cu închiderea lui e la i). 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 122 - 

 
 

Mai 
mulţi 

posesori 

Pers. I M. 
F. 

a nost° 
a n¤’astă 

a noĉ 
a n¤ásti 

Pers. a II-a M. 
F. 

a vost° 
a v¤ástă 

a voĉ 
a v¤ásti 

Pers. a III-a M.F. a lor° A lor° 

  
Sunt folosite ca adjective posesive, următoarele forme 

enclitice de singular ce apar pe lângă substantivele care 
denumesc gradele de rudenie (un singur posesor) şi cunosc 
lexiunea, deosebind N. Ac. de G. D.228: 
 
CAZUL Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a 

M. F. M. F. M. F. 
N. Ac. -ńu -m�a -tu -ta -su -sa 

G. D. a -ańu(˜) -a 
m�a(˜) 

-a tu(˜) a ta(˜) -a su(˜) -sa(˜) 

  
Exemple: 
 
N. Ac.: fráti-ńu, dádă-m�a, tátă-tu, sor-ta, tátă-su229, sor-sa73. 
 G. D.   a fráti-ńu(˜), a dádă-m÷a(˜), a tátă-tu(˜), a sor-
ta(˜), a fráti-Iu(˜), a tátă-su(˜), a sor-sa(˜). 
 
 4) Pronumele demonstrativ 
 
 Graiul fărşerot cunoaşte – ca şi celelalte graiuri ale 
dialectului aromân pronume demonstrative de apropiere şi de 

                                                 
228 Cf. Saramandu 1984: 444. 
229 Urmaşii lui suus, sua (< lat.) nu se păstrează în aromână decât ca forme 
conjuncte, pe lângă numele de rudenei (cf. drom, să”, sa). 
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depărtare. Pronumele demonstrative se deosebesc după gen şi 
număr şi prezintă flexiunea cazuală cu doi termeni (N. Ac. şi 
G. D.) ca în dacoromână. 
 
 Pronumele demonstrativ de apropiere 
 
 Formele pronumelui demonstrativ de apropiere sunt: 
 

CAZUL Singular Plural 
M. F. M. F. 

N. Ac. aíst° aístặ aíĉ aísti 

G. D. aiëtú˜ aiëtéi aiëtór° 
aliśtór°230 

 
Pronumele demonstrativ de apropiere are aceeaşi formă 

şi atunci când se foloseşte ca adjectiv231: 
 aíst° om°  ‘acest om’ 
 f÷áta aístặ  ‘fata aceasta’. 
 
 Pronumele demonstrativ de depărtare 
 
 Graiul fărşerot cunoaşte cele două pronume demon-
strative de depărtare ale aromânei: aţél° şi alánt° ‘acela’ şi 
‘celălalt’. 

a) Formele pronumelui aţél° ‘acela’: 
 

                                                 
230 Forma aliştór° a apărut prin analogie cu formele de G.D. ale pronumelui 
demonstrative de depărtare. 
231 Cf. Saramandu 1984: 444. 
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CAZUL Singular Plural 

M F M F 
N. Ac. aţél° aţ÷á (at�á©ă) Aţé× aţ�áli 

G. D. aţălú˜ aţă×é˜ aţălór° 

  
Ca şi pronumele demonstrativ de apropiere, cel de 

depărtare are aceeaşi formă şi ca adjectiv: aţél° om°. De 
asemenea, formele de G. D. Au accentul pe terminaţia ca în 
dacoromână: aţă×é˜. 

b) Formele pronumelui alánt° ‘celălalt’: 
 

CAZUL Singular Plural 

M. F. M. F. 
N. Ac. alánt° alántă alánţ αlánti 

G. D. alặntú˜ alặnté˜ alặntór° 

 
 5) Pronumele relativ-interogativ 
 
 În graiul fărşerot se cunosc următoarele pronume 
personale relativ-interogative: ca˜ ‘care, cine’, ţi ‘ce’ şi căt°. 
Dintre acestea ţi este invariabil, iar căt° are forme deosebite 
după gen şi număr. Ca˜, singurul pronume relativ-interogativ 
cu flexiune cazuală, este invariabil după gen şi număr. 
 
 Pronumele ca˜    
  Sing. = Pl. 

 N. Ac. ca˜ 

G. D. a cu˜  
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Pronumele căt°t 
 
 
 
 
 
 
 

6) Pronumele nehotărât 
 
 Graiul fărşerot cunoaşte numeroase pronume nehotărâte 
simple, compuse şi construcţii folosite cu valoare de pronume 
nehotărât. Unele dintre ele se folosesc şi ca adjective 
nehotărâte sau au numai întrebuinţare adjectivală. 
 Cele mai multe pronume nehotărâte sunt de origine 
latină sau au în componenţă elemente moştenite din latină232: 
 ahắt° ‘atât de’ < lat. eccu – tantus 
 ahtári ‘un aemenea’ < lat. eccu – talis 
 álta ‘altul’ < lat. alter 
 caiţidó ‘oricare, oricine, cineva careva’ ca˜ + ţi + do 
 iţidó ‘orice’ < iţi + do 
 ndo˜ ‘câţiva’ < n + do˜ 
 nặscắnt° ‘putin ceva’ < lat. ne ex quanto 
 tut° ‘tot, totul’ < lat. totus 
 ţivá ‘ceva’ < ţi + va 
 un° ‘unul’ < lat. unus 
 văr° ‘vreunul, cineva’ < lat. vere unus. 

                                                 
232 Cf. Saramandu 1984: 449 şi Cf.. Capidan 1932: 427–428. 

 Sg. Pl. 

M. căt° căţ 
F. Cắtặ cắti 
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 De asemenea, graiul fărşerot cunoaşte pronumele 
nehotărât cáhi ‘fiecare, oricine, oricare’ împrumutat din greacă 
κάhε şi pronumele nehotărât compus: cáhi un° ‘fiecare, 
oricine’, precum şi construcţii cu valoare de pronume 
nehotărât: i ţi s-Ñíbặ, ca˜ s-2íbă ‘orice, oricine’. 
 Pronumele nehotărât în situaţia în care însoţeşte 
(determină) un substantiv devine adjectiv nehotărât: 
   ahtári f÷átặ 
   alt° om° etc. 
 
 7) Pronumele negativ 
 
 În graiul fărşerot apar următoarele pronume negative, 
folosite invariabil: 
  ţivá , işţiva ‘nimic’   
  văr°  ‘nimeni’. 
 
NUMERALUL 
 
 Graiul fărşerot – ca şi celelalte graiuri din aromână – 
cunoaşte următoarele categorii de numerale: cardinal, ordinal, 
adverbial, distributiv şi colectiv. Sub raportul inventarului de 
forme, cu excepţia lui sútă, care este de origine slavă şi care 
apare în toate dialectele româneşti, toate formele de bază ale 
numeralelor amintite sunt de origine latină şi sunt aceleaşi ca în 
dacoromână. Spre deosebire de dacoromână, aromâna – şi 
implicit graiul fărşerot – a conservat lat. viginti sub forme 
ÐínÐiţ  ‘douăzeci’. 
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1. Numeralul cardinal 
 
 a) Numerale simple: un° (fem. únă), do˜ (fem. dá”ă, 
(dáu), tre˜ (fem. tréi)233, pátru, ţinţ (ţínţi), şási, şápti, óptu, náu 
(ná”ă), Ëáţi, ÐínÐiţ, sútă, ńí×i ‘mie’. 
 b) Numeralele compuse de la 11 la 19 şi de la 21 la 29 
se formează cu ajutorul prepoziţiei „spre” aşezată între unităţi 
şi zeci234: 
 únsprăËaţi, dósprăËraţi, trésprăËaţi, pásprăËaţi, 
ţísprăËaţi, şásprăËaţi, şáptisprăËaţi, óptsprăËaţi, náusprăËaţi, 
ÐínÐiţ, únsprăÐ inÐ iţ, dósproÐ inÐ iţ etc. 
 De la 30 la 90 inclusiv, multiplii lui 10 sunt formaţi din 
zeci (Ëăţ) precedat  de numeralul simplu: treiËắţ, pátruËắţ, 
ţinËắţ, ëaiËắţ, şaptiËắţ, nauËắţ. 
 Începând cu numeralul 31, unităţile se ataşează direct la 
zeci, fără să se mai folosească conjuncţia şi: tréiËăţiúnu, 
tréiËăţidó˜ etc. 
 Legătura dintre substantive şi numeral se face cu 
prepoziţia di începând cu numeralul 11: trésprădaţe di cási. 
 În ceea ce priveşte articolul numeralului, el este diferit 
de cel dacoromân şi este enclitic: 
  dó×i fiĉór— 

                                                 
233 Cf. Capidan 1932. O formă de masculine diferită de cea de feminine 
apare în albaneză (masc. tre, fem. tri); Saramandu 1996: 207-215. 
234 Cf. modelului moştenit din latină: 
 unus super decem 
 unus super viginti. 
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  Ëáţili cási (Ëáţile cáse). Aceste forme de plural 
au valoare de numerale colective, precum şi amândó×i, 
(ş)aminpátru×i. 
 Precedate de adverbul cắti, numeralele cardinale se 
folosesc cu numerale distributive: cắti, do˜, cắti óptu etc. 
 
  

2) Numeralul adverbial se formează cu ajutorul 
substantivului ¤áră (pl. ori), precedat de numeralul cardinal: 
  únă Qáră  / a Kdó˜l÷a ‘în două’ 
  treiËắţ di or—  / a Kpátrul÷a ‘în patru’. 
 

3)..Numeralul ordinal 
 Nu reprezintă o categorie bine constituită.  
 Pentru primul, prima, întâiul, există forma provenită 
din greacă: prótu, próta (< πρωτος)235, pentru ‘al doilea’, ‘a 
doua’ δéftir°, δéftira (gr.δεύτερος) care se articulează, 
cunoscând şi forme de plural: prótu, próta, pl. próţ×i (fem. 
prótili). 
 O altă modalitate de realizare a numeralului ordinal este 
acela realizat şi în dialectul meglenoromân, format cu ajutorul 
numeralului cardinal articulat la plural: 
  tu óptuli Ëắli (în a opta zi)236 
  víniră náu×i me^— (veni a noua lună). 
 

                                                 
235 Cf. Saramandu 1984: 449. 
236 Cf. Capidan 1932: 405–407. 
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VERBUL 
 
 În graiul fărşerot – la fel ca în tot dialectul aromân – 
verbul exprimă categoriile de mod, timp, persoană, număr, 
diateză şi păstrează conjugările din latină, dar cu tendinţa 
accentuată de trecere de la o conjugare la alta. 
 La nivelul modurilor, se constată absenţa supinului (ca 
şi în dialectul meglenoromân şi istroromân) şi a gerunziului237  
(ca o particularitate specifică fărşerotei), iar infinitivul cunoaşte 
numai forma lungă, folosită – de obicei – cu valoare 
substantivală. De asemenea, condiţionalul este foarte puţin 
întâlnit la vorbitorii actuali238. 
 În ceea ce priveşte timpurile, se observă păstrarea 
perfectului simplu (din fostul perfect latin) şi exprimarea 
timpurilor trecute – în general – prin forme perifrastice. 
 Diatezele – activă, reflexivă şi pasivă – se formează ca 
în dacoromână: mutrésc° ‘privesc’ mi mutrésc°239 ‘mă privesc’ 
hi© mutrít° ‘sunt privit, sunt îngrijit’. Uneori, pronumele 
reflexiv al diatezei reflexive poate să lipsească: mutriră tuţ un° 
la alant° ‘se uitară toţi unul la altul’. 

                                                 
237  Capidan1932: 480–481 menţionează pentru „românii din Albania” 
(fărşeroţi) sufixul -ura (ăra) pentru exprimarea gerunziului (deşi l-a întâlnit 
doar la câţiva vorbitori: d�avăρigăρa) iar Matilda Caragiu-Marioţeanu  
1968: 123 menţionează sufixul „ănda (lui)” în urânda (lui). Aceste forme eu 
nu le-am întâlnit în timpul anchetei şi nici nu le-am auzit la fărşeroţi 
vreodată. 
238 Vezi formele de exprimare ale condiţionalului. 
239 Verbul mutrésc° a  devenit reflexiv sub influenţa dacoromânei. 
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 Theodor Capidan240 semnalează şi trecerea unor verbe 
la anumite forme verbale de la conjugarea a III-a la conjugarea 
I. Spre exemplu, verbul dipun° ‘mă cobor’ la indicativ prezent 
la persoanele 1, 2, 3, 6 se conjugă regulat dipún°, dipúI, 
dipúnâ dar la persoanele 4, 5 dipunắm°, dipunáţ pentru 
dipúnim, dipúniţ. Tot aşa la imperfect: dipunám°, dipuná˜, 
dipuná, dipunám°, dipunáţ, dipuná pentru dipun�am°, 
dipun�á˜. La fel de conjugă la perfectul compus: am dipunátă 
pentru am dipúsă. 
 Uneori, această „trecere” afectează numai infinitivul, 
ceea ce-l face Theodor Capidan să afirme că fenomenul 
respectiv „nu este decât o substituire de desinenţă verbală a 
infinitiviului substantivizat”241. 
 Matilda Caragiu-Marioţeanu242 realizează o clasificare 
a verbelor în conjugări având în vedere întreaga paradigmă, 
adică toate desinenţele şi sufixele relevante din flexiunea 
regulată. Formanţii infinitivului fiind irelevanţi, lipsesc din 
descriere. 
 În continuare, voi aplica acest model asupra tipului de 
flexiune existent în fărşerotă (eliminând din sistemul 
formanţilor relevanţi în clasificare, sufixele gerunziului). 
 
  

                                                 
240 Capidan 1929-1930: 203. 
241 Capidan1932: 433. O prezentare detaliată a problemei e realizată şi de I. 
Coteanu 1961: 130.vezi şi Lombard  1955 : 212. 
242 Caragiu-Marioţeanu 1968: 132–142. 
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A) INDICATIVUL 
 1) PREZENTUL 
  

Este un timp simplu, format din radical, sufix (cores-
punzător conjugării din care face parte verbul) şi desinenţă243. 
 Desinenţele indicativului prezent sunt: 
 Pers. I sg.: [-°], [-u], [-©] 
 Pers. a II-a sg.: φ, [-—], [-˜] 
 Pers. a III-a sg.: [ặ]ş / [ă]p [-e]p / [ẹ]ş [-ă]p / [í]ş244 
 Pers. I pl.: [-m°] 
 Pers. a II-a pl.: [-ţ] 
 Pers. a III-a pl.: [-°], [-u], [©] (omonimă cu pers. I sg.) 
   [ặ]ş / [ă]p [-e]p / [ẹ]ş [-ă]p / [í]ş. 
 Opoziţia dintre persoana I singular şi persoana a II-a 
singular este marcată la nivelul radicalului verbului, atât de 
alternanţe consonantice cât şi de alternanţe vocalice: é -�á. 
  

Conjugarea întâi se caracterizează prin omonimiile 
desinenţiale a persoanelor III sg. şi III pl. şi persoana I sg. cu a 
III-a pl. 
 Voi prezenta în continuare cum se comportă aceste 
desinenţe împreună cu sufixele caracteristice celor cinci 
conjugări, în funcţie de radicalul verbului. 

                                                 
243 Sufixul poate fi realizat pozitiv sau negative şi ataşat direct radicalului, 
de asemenea desinenţei poate fi realizată pozitiv sau negativ. 
244 Am prezentat (şi voi prezenta în continuare) desinenţele specifice atât 
fărşeroţilor-şopani (TIPUL A) (Ş) cât şi fărşeroţilor-plisoţi (TIPUL B) (P). 
Se observă la tipul A, închiderea vocalei din desinenţă. 
 Notaţie:     ŞópaI   Ş 
      Plisóţ   P 
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CONJUGAREA I 
A b c d e F g 

[u] 
[i] 
[-ặ] / [-ă] 
[-ămu] 
[-aţ] 
[-ặ] / [-ă] 

[-u] 
[-i] 
[-ặ] / [ă] 
[-ămu] 
[-aţ] 
[-ặ] / [ă] 

[-u] 
[-i] 
[-ặ] / [-ă] 
[-ămu] 
[-aţ] 
[-ặ] / [ă] 

[-u] 
φ 
[í] / [-
â] 
[ímu] 
/ 
[ămu] 
[-aţ] 
[-í] / 
[ă] 

[-eËu] 
[-eË] 
[÷aË(ặ) / 
ă] 
[-ămu] 
[-aţ] 
[÷aË(ặ-
/a)] 

[-eËu] 
[-eË] 
[-aË(ặ)/ă] 
[-emu] 
[-aţ] 
[-aË/ặ/ă)] 

[-©] 
[-˜] 
φ 
[-ămu] 
[-aţ] 
φ 

 a) Din grupa (a) fac parte verbele al căror radical se 
termină în consoană nepalatală (afară de [r]) sau grup de 
consoane, ultima fiind [t], [d], [c], [g]: aĝút° ‘ajut’, alág° 
‘umblu’, alín° ‘urc’, bănéË° ‘trăiesc’, blastim° ‘blestem’, 
crep° ‘crăp’, disíc° ‘despic’, ĝúdic° ‘judec’, Öik° ‘pic’, 
măc° ‘mănânc’, nc×in° ‘închin’, ncálic° ‘încalec’, sap° 
‘sap’, urdín° ‘circul’, vátăm° ‘omor’, adást° ‘aştept’, caft° 
‘cer’, dimắnd° ‘vestesc’, mirínd° ‘prânzesc’, ncarc°  
‘încarc’etc.: 
 alág°     adást° 
 aláË     adáşt— 
 alágă (ặ)    adástă (ặ 
 alặgắm°    adặstắm° 
 alặgáţ     adặstáţ 
 alágă / (ặ)    adástă / (ặ) 
  

b) Din grupa (b) fac parte verbele al căror radical se 
termină în consoană [r]: adár° ‘fac’, aspár° ‘sperii’, aştér° 
‘aştern’, d�ápin° ‘depăn’, fur° ‘fur’, ńir° ‘mă mir’, nsor°  
‘însor’, spiĝúr° ‘jur’, sticór° ‘strecor’, tor°  ‘torn’etc. 
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 sticór°     (mi) tor° 
 sticór—     (ti) tor— 
 stic¤áră (ặ)ş    (s-) tQáră / (ặ)ş 
 sticurắm°    (nă) turắm° 
 sticuráţ    (vă) turáţ 
 sticQáră / (ặ)ş    (s-) tQáră / (ặ)ş 

 
 c) În grupa (c) sunt incluse verbele al căror radical se 
termină în grup consonantic, ultima fiind [l] sau [r]: áflu ‘aflu’, 
súflu ‘suflu’, úmplu ‘umplu’, íntru ‘intru’ etc. 
 áflu     íntru 
 áfli     íntri 
 áflặ (ă)P245    íntrặ (ă)P 
 aflắm°     intrắm° 
 afláţ     intráţ 
 áflặ (ă)P    íntrặ (ă)P 

 
 d) În grupa (d) intră verbele al căror radical se termină 
în consoană palatală sau grup consonantic, ultima fiind o 
consoană palatală: adí×° ‘respir’, ancúń° ‘fumez’, apróÖ° 
‘apropii’, baś° ‘sărut’, dispó×° ‘despoi’, ngraë° ‘îngraş’, 
ncaĉ° ‘cert’, ta×° ‘tai’, veg×° ‘veghez’ 
 ta×° 
 ta× 
 tá×í(ă)P 
 tặ×ém° / (ắm°)P 
                                                 
245  Desinenţă din paranteză aparţine, conform siglei indicate tipului de 
fărşeroţi plisoţ: 
 áflă, íntră, tá×ă etc. 
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 tặ×áţ 
 tá×í / (ă)P 

 
 e) Din această grupă (e), fac parte verbele cu desinenţa 
[-eË°] ataşată la un radical terminat în consoană nepalatală: 
aĝunéË° ‘ajunez’, dipărtéË° ‘îndepărtez’, lăcrăméË° 
‘lăcrimez’, nvirinéË° ‘supăr’, nÐizméË° ‘aflu’, ruşunéË° 
‘ruşinez’etc. 
 (mi) dipărtéË°    lăcrămé'° 
 (ti) dipărtéË    lăcrăméË 
 (s-) dipărt÷áËặ / (ă)P   lăcrăm�áËặ / (ă)P 

 (ni) dipărtắm°    lăcrămắm° 

 (vặ) dipartáţ    lăcrămáË 
 (s-) dipărt�áËặ / (ă)P   lăcrăm�áËặ / (ă)P 

  
 
f) Din grupa (f) fac parte verbele cu desinenţa [-eË°] 

ataşată la un radical terminat în consoană palatală: nËinuc×é'° 
‘îngenunchez’, nĝumiticlé'° ‘înjumătăţesc’, tuëéË°  
‘tuşesc’etc 
 
 nĝumitic×éË°   nĝumitic×ém° 
 nĝumitic×éË   nĝumitic×áţ 
 nĝumitic×áËặ / (ă)P  nĝumitic×áËặ / (ă)P 

 
 g) În grupa (g) sunt incluse verbele da© ‘dau’, ×a© ‘iau’, 
la© ‘spăl’, sta© ‘stau’, la care sufixul thematic [á] se confundă 
cu vocala radicalului: 
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 da©    dăm° 
 da˜    daţ 
 da    da 
 
 CONJUGAREA a II-a (Ind. prez.) 

a b c D E 

[-°] 
φ ([-—]) 
[ẹ] / [e] 
[-ém°] 
[-éţ] 
[-°] 
 

[-°] 
 [-—]  
[-ẹ] / [e] 
[-ém°] 
[-éţ] 
[-°] 
 

[-u] 
[-i] 
[-ẹ] / [e] 
[-ém°] 
[-éţ] 
[-u] 

[-u] 
[-˜] 
φ 
[-ém°] 
[-eţ] 
φ 

[-©] 
[-˜] 
[-i] 
[-im°] 
[-iţ] 
[-©] 

  
Conjugarea a II-a se caracterizează prin omonimia 

desinenţială dintre pers. I sg. şi pers. a III-a pl. la grupele a, b, 
c, e. 
  

a) Din grupa (a) fac parte verbele al căror radical se 
termină în consoană nepalatală sau grup consonantic: bat° 
‘bat’, cad° ‘cad’, cos° ‘cos’, ncap° ‘încap’, pitréc° ‘trimit’, 
pot° ‘pot’, şed° ‘stau’, trec° ‘trimit’, ved° ‘văd’, vind° 
‘vând’ acrésc° ‘cresc’, cunósc° ‘cunosc’, mesc° ‘cinstesc’, 
pasc°  ‘pasc’, nasc° ‘nasc’. 
 cad°  cădém° mésc°  miştém° 
 caË  cădéţ  meşt—  miştéţ 
 cádẹ(e)P cad°  m÷áştẹ / (e)P mesc°. 
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b) În grupa (b) sunt cuprinse verbele al căror radical se 
termină în consoană [r]: ansár° ‘sar’, Öer° ‘pier’. 
 Öer°   Öirém° 
 Öer—   Öiréţ 
 Öárẹ / (e)P  Öer°. 
  

c) Din grupa (c) fac parte verbele care se termină în 
grup consonantic, ultima consoană fiind o lichidă [l]: umplu. 
 úmplu   umplém° 
 úmpli   umpléţ 
 úmplẹ / (l)P  úmplu. 
  

d) În grupa (d) se încadrează verbul b�a© care prezintă 
omonimia persoana a III-a singular cu persoana a III-a plural 
(sufixul tematic [-e], confundându-se cu vocala radicalului): 
 b�a©   bem° 
 b�a˜   beţ 
 b�a   b�a. 
  

e) Verbul şti© reprezintă această grupă, [-e]. Acest verb 
se caracterizează prin faptul că prezintă un sufix tematic ce este 
characteristic conjugării a IV-a, sufixul [-i] care se confundă cu 
vocala radicalului: 

 

 şti© 
 şti˜ 
 ştií 
 ştim° 
 ştiţ 
 stir°. 
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 Forma de indicativ prezent, persoana a III-a pl., ştir°  e 
înregistrată numai la fărşeroţi, celelalte graiuri au forma şti©. 
 
 CONJUGAREA a III-a (Ind. prez.)246 
 Conjugarea a III-a se caracterizează prin omonimia 
desinenţială a persoanei I sg. cu persoana a III-a plural. 
 
    a       b 
 
  [-°]     [-©] 
  φ [—]     [-˜] 
  [-ẹ] / [-e]    [-i] 
  [-em°]     [-em°] 
  [-eţ]     [-ţ] 
  [-°]     [-u] 
 
 
 a) Din grupa (a) fac parte verbele al căror radical se 
termină în consoană nepalatală sau în grup de consoane, ultima 
fiind [d], [c], [g]:, adúc° ‘aduc’, alég°  ‘aleg, citesc’, arắd° 
‘râd’, Ëăc° ‘zic’, fac° ‘fac’, Ñig° ‘ling’, nc×id° ‘închid’, 
diëc×íd° ‘deschid’, spun° ‘spun’, aĝúng° ‘ajung’, ard° ‘ard’, 
ascúnd° ‘ascund’, aprínd° ‘aprind’, frăng° ‘rup’, Ñerb° 
‘fierb’, plăng° ‘plâng’, tund° ‘tund’, ung° ‘ung’ etc. 
 Ëăc°  

Ëăţ      

                                                 
246 Nu am mai făcut distincţia conj. a III-a1 şi conj. a III-a2 deoarece la 
indicativ prezent nu este necesară (deosebirea se face doar la participiu),  
desinenţele fiind aceleaşi. 
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 Ëắţẹ / (e)P     
 Ëăţéţ    

Ëăţém°  
Ëăc°. 
 

 b) Verbul „scriu” al cărui sufix tematic se confundă cu 
vocala radicalului reprezintă grupa (b): 
 scrí”   scriém° 
 scri˜   scriţ 
 scrií   scri”. 
 

CONJUGAREA a IV-a (Ind. prez.) 
 
 Se caracterizează prin omonimia desinenţială a 
persoanei I sg. cu persoana a III-a pl. (excepţie fac verbele 
ápir° ‘trezesc’, ac¤ápir° ‘acopăr’, disc¤ápir° ‘descopăr’care 
prezintă o ominimie desinenţială asemeni verbelor din 
conjugarea I (pers. III sg. cu pers. a III-a pl.). 
 
 Desinenţele şi sufixele conjugării a IV-a sunt: 
 

A b c D E 
[°] 
φ 
[-ẹ] / 
[-e] 
[-im°] 
[-íţ] 
[-°] 

[°] 
[-—] 
[-ẹ] / [-e] 
[-ím°] 
[-íţ] 
[°] 

[-ésc°] 
[-éşt—] 
[-÷áste] / [÷áşte] 
[-ím°] 
[-íţ] 
[-ésc°] 

[-ésc°] 
[-éşt—] 
[-aştẹ] / [-aşte] 
[-ím°] 
[-íţ] 
[-esc°] 

[-°] 
[-—] 
[ặ] / [ă] 
[ím°] 
[íţ] 
[ặ] / [ă] 
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a) Din grupa (a) fac parte verbele al căror radical se 
termină în consoană nepalatală sau grup de consoane (ultima 
nefiind palatală): fug° ‘plec’, Ðin° ‘vin’, dorm° ‘dorm’: 
 fug°    dorm° 
 fuË    dorń 
 fúËẹ / (e)P   d¤ármẹ / (e)P 
 fuËím°    durním° 
 fuËíţ    durńíţ 
 fug°    dorm°. 
  

b) În grupa (b) se încadrează verbul mor°: 
 mor° 
 mor— 
 m¤árẹ / (e)P 
 murím° 
 muríţ 
 mor°. 
  

c) Din grupa (c) fac parte verbele cu desinenţa [-ésc°] 
ataşată unui radical terminat în vocală sau consoană nepalatală: 
agudésc° ‘lovesc’, ańurËésc° ‘miros’, apăndăcsésc° ‘cred’, 
cruésc° ‘croi’, ĉudusésc° ‘mir’, gresc° ‘grăiesc’, Íivăsésc° 
‘citesc’, minduésc° ‘gândesc’, mutrésc° ‘privesc’, ńiluésc° 
‘miluiesc’, nÖirdăsésc° ‘prosper’, nÖisésc° ‘pregătesc de 
plecare’, nγrăpsésc° ‘scriu’, pặlcărsésc° ‘rog’, pizuésc° 
‘invidiez’, tińisésc° ‘cinstesc’, himisésc° ‘amintesc’, unËésc°  
‘semăn (cu cineva)’etc. 
 unËésc°   unËím° 
 unËéşt—    unËíţ 
 unË�áştẹ / (e)P   unËésc°. 
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d) În grupa (d) sunt incluse verbele cu desinenţa [-ésc°] 
ataşată unui radical terminat în consoană palatală: aduÖésc° 
‘simt’, arăÖésc” ‘răpesc’, ahurÑésc° ‘încep’, tuÖésc° 
‘topesc’, urÍésc°  ‘orbesc’etc. 
 aduÖésc°   aduÖím° 
 aduÖéşt—   aduÖiţ 
 aduÖástẹ / (e)P   aduÖésc°. 
  

e) În grupa (e) intră verbele al căror radical se termină 
în [r]: ápir°, ac¤ápir°, disc¤ápir°. 
 ac¤ápir°   acupirím° 
 ac¤ápir—   acupiríţ 
 ac¤ápirặ / (ă)P   acQápirặ / (ă)P. 

 
CONJUGAREA a V-a (Ind. prez.) 

 Le caracterizează prin omonimia desinenţială a per-
soanei I sg. cu persoana I plural. 
 
a             b C 

[°] 
φ 
[-ẹ] / [-e] 
[ăm°] 
[ăţ] 
[-°] 

[°] 
φ 
[-ặ] / [ă] 
[ắm°] 
[ăţ] 
[ặ] / [ă] 

[-ắsc°] 
[-ắşt—] 
[-ascẹ] / [-aşte] 
[-ắm°] 
[-ăţ] 
[-ăsc°] 

  
a) Din grupa (a) fac parte verbele al căror radical se 

termină în consoana [t] sau este format din grup de consoane, 
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ultima fiind [t] sau [d]: ampút° ‘put’, pat° ‘păţesc’, avd° 
‘aud’, dispárt° ‘despart’, mpart° ‘împart’: 
mpart° 
mparţ 
mpártẹ (e)P 
mpărţắm° 
mpărţắţ 
mpart°. 
  

b) În grupa (b) sunt incluse verbele al căror radical se 
termină în consoana [ţ] sau [Ë]: amúrţ° ‘amorţesc’, şuţ° 
‘întorc’, pitéË°: ‘botez’247: 
pitéË° 
pitéË 
pit�áËặ (ă)P 
pitiËắm° 
pitiËắţ 
pit÷áËặ (ă)P. 
  

c) Din grupa (c) fac parte verbele cu desinenţa [-ăsc°] 
ataşată unui radical terminat în consoana [ţ] sau [Ë] sau [r]: 
lăndiËắsc° ‘îmbolnăvesc’, limpiËắsc° ‘limpezesc’, muţắsc° 
‘muţesc’, ngâl'ắsc° ‘încălzesc’, nvirËắsc° ‘înverzesc’, 
urËắsc° ‘urzesc’, zburắsc°  ‘vorbesc’etc.: 
   

ngặlËắsc°  ngặlËắm° 
  ngặlËắşt—  ngặlËắţ 
  ngặlËáştẹ (e)P  ngặlËắscu°. 

                                                 
247 Se observă sincretismul formelor de persoana a III-a sg. şi pl., ca la 
conjugarea I. 
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2) IMPERFECTUL 
 

 Se formează de la tema prezentului. 
 Sufixele imperfectului sunt numai două cu aceeaşi 
realizare în tot cursul paradigmei: |-a| şi |-�á|: 
 |-a| la clasele de verbe cu sufixul de prezent al persoanei 
a II-a plural realizat ca |-a| şi |ă|: cântám° ‘cântam’, lam° 
‘spălam’, lucrám°  ‘lucram’, tặ×ám° ‘tăiam’, zburám°  
‘vorbeam’etc. 
 [-÷á] la clasele de verbe cu sufixul de prezent realizat ca 
|-e| sau |-i|: avËám° ‘auzeam’, cunuşt�ám° ‘cunoşteam’, 
Ëặţ�ám° ‘ziceam’, fuË�ám° ‘plecam’, mutr÷ám° ‘priveam’, 
turţ÷ám° ‘torceam’, vid�ám°  ‘vedeam’etc. 
 Desinenţele imperfectului sunt comune tuturor 
conjugărilor: 
   [-m°] 
   [-˜] 
   φ 
   [-m°] 
   [-t°] 
   φ. 
 Imperfectul prezintă două serii de omonimii: pers. I sg. 
cu pers. a I-a pl. şi pers. a III-a sg. cu pers. a III-a pl. 
 Neutralizarea opoziţiei de număr la persoana a III-a 
(singular = plural) se datoreşte faptului că această persoană este 
etimologică în întreg dialectal aromân (lat. cantabant > cântá 
şi cantabat > cântá)248. 

                                                 
248 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1975: 246. 
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  Desinenţa de indicativ imperfect, persoana a II-a pl.  
[-t°] (faţă de [ţ] în celelalte graiuri ale aromânei) e specifică 
graiului fărşerot şi e rezultatul analogiei cu persoana a II-a pl. 
de perfect simplu.  

Paradigma imperfectului: 

 

 În graiul fărşerot, pentru verbul da© se foloseşte foarte 
des „imperfectul organic”: dam°, da˜, da, dam°, daţ, da, alături 
de dăd�ám°, dăd�á˜, dăd�á, dăd�ám°, dăd�át°, dăd�á. 
Aceeaşi situaţie e întâlnită şi la verbul sta© cu „imperfectul 
organic” stam°, sta˜, sta, staţ, sta, alături de stăt�ám°, stăteá˜, 
stăt�á, stăt�ám°, stăt�áţ, stăt�á250.  
 
 3) PERFECTUL SIMPLU 
 
 La fel ca în tot dialectul aromân se întâlneşte în graiul 
fărşerot două feluri de perfect simplu: perfecte „tari” cu 
accentul pe radical şi perfecte „slabe”, cu accentul pe sufix251. 
                                                 
249 Vocala tematică [-a] se confundă cu radicalul. 
250 Cf. Capidan 1932: 454. 
251 Cf. perfectului latinesc întâlnim cele două forme de perfect perfectele 
„tari” sunt aşa-numitele perfecte „sigmatice” din latină. 

CONJ. I CONJ. a II-a CONJ. a III-
a 

CONJ. a IV-a CONJ. a V-a 

lam°249 
la˜ 
lá 
lam° 
lat° 
lá 

vid�ám° 
vid�á˜ 
vid�á 
vid�ám° 
vid�át° 
vid�á 

turţ�ám° 
turţ�á˜ 
turţ�á 
turţ�ám° 
turţ�át° 
turţ�á 

mutr�ám° 
mutr�á˜ 
mutr�á 
mutr÷ám° 
mutr�át° 
mutr�á 

avËám° 
avËá˜ 
avËá 
avËám° 
avËát° 
avËá 
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 Perfectul „slab” 
 Sufixele formelor de perfect „slab” sunt: 

[-á] la verbele de conjugarea I 
 [-u-] la verbele de conjugarea a II-a 
 [-i-] la verbele de conjugarea a IV-a 
 [-ă-] la verbele de conjugarea a V-a. 
 În graiul fărşerot, sufixele de perfect slab alternează la 
conjugarea I astfel: 
 A) [-a-] ~ [ă] la verbele terminate atât în consoană 
palatală cât şi nepalatală (pentru fărşeroţii plisoţ) la persoanele 
a III-a sg. şi I pl. 
 B) [-a] ~ [ă] la verbele terminate în consoană nepalatală 
şi [a] ~ [w] la verbele terminate în consoană palatală tot la 
persoanele a III-a singular şi I plural (la fărşeroţii şópań). 
 Desinenţele formelor „slabe” sunt: 
  [-˜] 
  [-ë] 
  φ 
  [-m°] 
  [-t°] 
  [-rặ] / [ră]P 
 
 Paradigma perfectului „slab”. 
 

CONJ. I CONJ. a II-a CONJ. A III-a CONJ. a IV-a 

mặcá˜ 
mặcáë 
mặcá 
mặcám° 
mặcát° 
mặcárặ / ă 

tricú˜ 
tricúë 
tricú 
tricúm° 
tricút° 
tricúrặ / ă 

mutrí˜ 
mutríë 
mutrí 
mutrím° 
mutrít° 
mutrírặ (ă) 

avËắ˜ 
avËắë 
avËắ 
avËắm° 
avËắt° 
avËắrặ / (ă) 
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 În graiul fărşerot de la verbul dipún°  ‘cobor’ se 
formează perfectul dipuná˜, dipunáë, dipuná (dipunắ), 
dipunám° (dipunắm°), dipunát°, dipunáră pentru forma 
dipúë°, la ceilaţi aromâni252. 
 
 Perfectul „tare” 
 
 Este întâlnit la verbele de conjugarea a III-a şi prezintă 
sufixul tematic [-i] neaccentuată. 
 Desinenţele formelor „tari” sunt identice cu cele ale 
formelor „slabe”, cu excepţia persoanei I singular, unde apare 
[-°]. 
 Paradigma perfectului tare: 
 Ëặë° 
 Ëặşéë 
 Ëắsẹ / (e)P 
 Ëắsim° 
 Ëắsit° 
 Ëắsirặ / (ă)P. 
 Se observă la persoana a II-a singular monoftongarea 
diftongului existent la aceleaşi forme verbale din restul 
dialectului aromân şi apoi, închiderea vocalei rezultate. 
 Astfel, accentul se mută pe sufix: 
  scuséë pentru sc¤áséë 
  fặţéëi pentru f�átië. De asemenea, sufixul [-i] 
alternează cu [-e] în timpul conjugării (la persoanele a II-a şi a 
III-a singular). 

                                                 
252 Cf. Capidan 1932: 454. 
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 Verbul γin° se conjugă atât cu acceptul pe sufix, cât şi 
cu accentul pe radical, formele existând în paralel: 
 Ðíń°    viní˜ 
 viníë    viníë 
 vínẹ / (e)P   vinẹ’ / (é)P 
 vínim°    viním° 
 vínit°    vinít° 
 vínirặ / (ă)P   vinírặ / (ă)P. 
 
 4) Perfectul compus 
 
 Este un timp compus (analitic), format cu auxiliarul 
am° ‘am’ la indicativ prezent şi participiul verbului de 
conjugat (la feminin singular): 
 
 am°   mặcátă ‘am mâncat’ 
 a˜   viËútă ‘am văzut’ 
 árẹ (e)   Ëắsă ‘am zis’ 
 avém°   al�áptă ‘am ales’ 
 avéţ   fuËítă ‘am fugit’ etc. 
 a©. 
 
 În graiul fărşerot, alături de perfectul compus construit 
cu amu, există şi unul construit cu h˜uŞ / (esc°)P  ‘sunt’:  

 áre ahắt° kiró di cănd° nu hi© (esc°) dus° la múma 

‘de mult timp nu m-am dus la bunica’ 
 di mult° nu eşt—  vinít°  ‘de mult timp nu ai venit’253. 

                                                 
253 Cf. Capidan 1932: 541. 
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5) Mai-mult-ca-perfectul254 
 

 Este un timp perifrastic, format din auxiliarul am° (am) 
la indicativ imperfect şi participiul verbului de conjugat (la 
feminin singular): 
 
 
 av�ám° látă    ‘spălasem’ 
 av�á˜  viËútă ‘văzusem’ 
 av�á  Ëắsă ‘zisesem’ 
 av�ám° aduÖítă ‘simţisem’ 
 av�áţ  avËắtă ‘auzisem’ 
 av�á 
 
 6) Viitorul 
 
 Este compus din elementul invariabil va (forma de 
persoana a III-a a auxiliarului vo˜ şi conjunctivul prezent al 
verbului de conjugat): 
 va (s)-cănt°   va (s-)cântắm° 
 va (s)-cănţ   va (s-)căntáţ 
 va (s)-cắntă   va (s-)cắntă. 

                                                 
254 Capidan 1932: 464 afirmă că originea mai mult ca perfectului trebuie 
căutată în limbile balcanice (greaca, albaneza şi bulgara). Nicolae 
Saramandu în „Sistemul formelor verbale compuse în aromână” din  
Fonetică şi dialectologie VI/1969 explică aceste forme verbale compuse 
prin apartenenţa la o „uniune lingvistică balcanică a românei, albanezei, 
bulgarei, neogreacăi; cf. Banfi 1985: 78. 
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 Sub influenţa formelor greceşti de viitor, conjuncţia (s-) 
poate să lipsească, mai ales atunci când între „va” şi verbul de 
conjugat apare un pronume personal: 
   va nă da ‘ne va da’ 
   va-× diëc×íd° ‘îi voi deschide’. 
Conjuncţia (s-) este ocurentă numai în graiul fărşeroţilor plisoţ. 
În graiul fărşeroţilor şopaâ va urmat de conjuncţia (s-) are 
sensul de ‘trebuie’: va s-cănt°  ‘trebuie să cânt’. 
 În graiul fărşerot există o formă verbală de viitor dar 
care are şi valoare de conjunctiv perfect cu nuanţă dubitativă. 
 
 va s- amu° 
 va s- a˜ 
 va s- á˜bă nγrăpsítă  
 va s- avém° cặntátă 
 va s- avéţ 
 va s- á˜bă. 
 
 Alte forme perifrastice considerate de unii autori drept 
viitor anterior exprimă, de fapt, valori modele (de condiţional, 
de posibilitate, de prezumtiv, de necesitate). 
  
CONJUNCTIVUL 
 
 Este un mod cu o frecvenţă foarte mare în grai deoarece 
apare şi în contexte unde apare infinitivul în alte dialecte 
româneşti 255 . Conjunctivul are patru timpuri (prezent, 
imperfect, perfect şi mai-mult-ca-perfect), precedate, ca şi în 
                                                 
255 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1975: 250. 
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dacoromână, de marca specifică „să” realizată în funcţie de 
structura fonetică a cuvântului următor ca „să” şi „sặ”, s-256. 
 
 1) Conjunctiv prezent 
 
 Este un timp simplu cu o paradigmă identică 
indicativului, exceptând desinenţa de persoana a III-a (singular 
şi plural) şi conjuncţia să (s-) care precede verbul (la forma de 
indicativ prezent). 
 Deosebirea faţă de indicativul prezent provine din 
faptul că la persoana a III-a (singular şi plural) s-a generalizat 
desinenţa [-ă], realizată şi cu [í] numai la fărşeroţii şópań) la 
verbele al căror radical se termină în consoană palatală. Verbul 
şti© are la persoana a III-a (singular şi plural) forma ştíbă. 
 Sufixele conjunctivului prezent sunt identice cu cele ale 
indicativului prezent la cele cinci conjugări descrise. 
 Paradigma conjunctivului prezent: 
 
CONJUGAREA I 
s-aĝút° 
a-aĝúţ 
s-aĝútặ / (ă)P 
s-aĝutắm° 
s-aĝutáţ 
s-aĝútặ (ă)P 

 

 

                                                 
256 Marca conjunctivului provine din conjuncţia condiţională latinească „si”, 
aceeaşi care stă şi la baza dacoromânei „să”. 
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CONJUGAREA a II-a 
s-cad° 
s-caË 
s-cádặ (ă)P 
s-cădém° 
s-cădéţ 
s-cádặ (ă)P 

 

CONJUGAREA a III-a 
 
s-Ëăc° 
s-Ëăţ 
s-Ëắcặ(ă)P 
s-Ëăţém° 
s-Ëăţéţ 
s-Ëắcặ(ă) 
 
CONJUGREA a IV-a 
 
s-fug° 
s-fuË 
s-fúgặ(ă)P 
s-fuËím° 
s-fuËíţ 
s-fúgặ(ă)P 
 
CONJUGAREA a V-a 
 
sặ şuţ° 
sặ şuţ 
sặ şúţặ(ă)P 
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sặ şuţắm° 
sặ şuţắţ 
să şúţặ(ă)P 
 
 

2) Conjunctiv imperfect 
 
 Imperfectul conjunctivului se formează de la 
imperfectul indicativului precedat de conjuncţia „sặ”, „s-”. Este 
un timp simplu: s-lucrám°, s-lucrá˜, s-lucrá ‘să fi lucrat’. Este 
forma cea mai răspândită, dintre formele de conjunctiv-trecut, 
la fărşeroţi. 
 
 3) Conjunctiv perfect 
 
 Este un timp analitic format din perfectul compus al 
indicativului precedat de prepoziţia sặ (s-): s-am° lucrátă ‘să fi 
lucrat’. Această formă are valoare dubitativă. Conjunctivul 
perfect se întâlneşte mai ales în graiul fărşerot în contexte în 
care apare negaţia nu (pentru a accentua valoare dubitativă): 
s- nu á˜bă fuËită ‘să nu fi plecat’ 
 s- nu á˜bă căËútă ‘să nu fi căzut’. 
 De asemenea, apare (cu frecvenţă mai mare) în enunţuri 
interogative: 
  Ca˜ s- á˜bă vinítă la no˜? 
  ‘Cine să fi venit la noi?’ 
 O particularitate a graiului fărşerot este folosirea lui 
hi”Ş ‘a fi’, esc°P la conjunctiv în locul lui a avea pentru 
exprimarea nuanţei dubitative în enunţuri interogative: 
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  Ca˜ s- híbă vinítă? 
  ‘Cine să fi venit?’ 
 
 4) Conjunctiv mai-mult-ca-perfect 
 
 Este un timp compus, format din conjuncţia să- şi 
forma de mai-mult-ca-perfect a indicativului: s- av÷ám° lucrátă 
‘să fi lucrat’ sau ‘să fi fost lucrat’. În graiul fărşerot se 
formează şi cu ajutorul lui a fi (hi©) (esc°) la imperfect şi 
participiul verbului de conjugat: „s-irá vinítă” ‘să fi fost venit’. 
Această construcţie are valoare 257  şi de optativ trecut din 
dacoromână. 
         Structura formelor verbale compuse ale conjunctivului 
este explicată de Nicolae Saramandu 258  prin compararea cu 
modelul limbilor balcanice, arătând că acestea utilizează 
„aceleaşi elemente preverbale”259 pentru construirea formelor 
perifrastice. Atât albaneza cât şi neogreaca, construiesc 
echivalentul temporal al conjunctivului perfect şi mai-mult-ca-
perfect din aromână cu ajutorul auxiliarului amu „a avea” ( gr.: 
ªχω ; alb: kam.260) la prezent sau imperfect. Modelul este cel 
balcanic: conjuncţia s- + auxiliarul „a avea” conjugat la prezent 
sau imperfect +  participiul verbului de conjugat. Construirea 
formelor compuse de conjunctiv cu ajutorul auxiliarului „a 
avea” la prezent sau imperfect + participiul verbului de 
conjugat este însă o trăsătură romanică, dezvoltată în franceză, 

                                                 
257 Penru valori vezi Nevaci 2006: 150-165. 
258 Saramandu 1969: 155-162. 
259 Ibidem: 159 
260 pentru exemplificări vezi Saramandu 1969:  160. 
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italiană, spaniolă, aromână, aşa cum putem observa în 
exemplele261 din tabelul următor262: 
 

 Conjunctiv perfect Conjunctiv mai-mult-ca-perfect 

fr. (que j’) aie chanté (que j’) eusse chanté 

it. (che io)abbia creduto (se io) avessi creduto 

sp. haya cantado hubiera cantado 

ar. s-am° lucrátâ s-av÷ám° lucrátâ 

 
CONDIŢIONALUL 
 
 1) Condiţionalul prezent 
 
 Este foarte rar întâlnită în graiul fărşerot forma 
compusă deşi conjuncţia să (-s) + tema imperfectului + sufixul 
[-re] + desinenţele: 
 [-m°]   s- vid�árem° ‘dacă aş vedea’ 
 φ   s- vid÷áre 
 φ   s- vid�áre 
 [-m°]   s- vid�árem° 
 [-t°] ([-ţ])  s- vid�áret° (s- vid�áreţ) 
 φ   s- vid�áre. 
 
 Este preferată forma de conjunctiv imperfect:  

s- vid÷ám°. 

                                                 
261Cf.  Lausberg 1988: 277; 299; 302 
262 Nevaci 2006: 154. 
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 s- măcám° nă pítă (are şi sensul de ‘aş mânca o 
plăcintă’ pe lângă cel de bază – să fi mâncat o plăcintă). 
 
 2) Condiţional perfect263 
 
 În graiul fărşerot există trei forme de condiţional 
perfect: 
 a) vr�a264  + conjunctivul prezent: vrea s-ved° ‘aş fi 
văzut’ 
 b) vr�á(va) + conjunctivul imperfect: 
  vr�á s- vid�ám° ‘aş fi văzut’ 
 c) vr�á (va) + condiţionalul present: 
  vr�á (va) s- vid÷árim°  ‘aş fi văzut’. 
 Ultima formă este foarte rar întâlnită la fărşeroţi. 
 
 3) Condiţionalul mai-mult-ca-perfect 
 
 Este un timp analytic, format din vrea (va) şi 
conjunctivul mai-mult-ca-perfect: 
 vr�a (va) s-av�ám° viËútă ‘aş fi fost văzut’ sau ‘aş fi 
văzut’. 
 Theodor Capidan265  menţionează pentru condiţionalul 
trecut o formă întâlnită numai la aromânii din Albania (plisóţ) 
compusă din imperfectul verbului esc° (hi©) şi imperfectul 
conjunctiv al unui alt verb: 
 s-ará să şt÷ám° ‘de aş fi ştiut’. 

                                                 
263 Cf. Saramandu 1984: 457 şi cf. Caragiu-Marioţeanu 1968: 112. 
264  „vrea”: forma de indicativ imperfect, persoana a III-a singular a 
auxiliarului vo˜ „vreau”. 
265 Capidan 1932: 545. 
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PREZUMTIVUL 
 a) Prezent 
 Este un timp simplu, format din conjuncţia să şi 
indicativul perfect simplu. Apare în propoziţii interrogative: 
  s-viË÷ám° no˜?  ‘să fi văzut noi?’. 
 
 b) Perfect 
 Este o formă analitică formată din va (< auxiliarul a 
vrea, (vo˜)) + prezumtivul prezent: 
  va s-viËúm°? ‘om fi văzut?’. 
 
 c) Mai-mult-ca-perfect 
 Este un timp compus, format din va + conjunctivul 
prezent: 
  va s-am° viËútă ‘oi fi văzut? o fi fost văzut?’. 
  
IMPERATIVUL 
 
 Este o formă verbală ce apare numai la persoana a II-a 
singular şi plural. Nu are forme speciale de pozitiv şi negativ. 
Aspectul negativ se realizează prin forma pozitivă precedată de 
negaţia „nu”: 
 cắntă / nu cắntă 
 cântáţ / nu cântáţ. 
 În general, morfologia imperativului nu pune probleme 
deosebite în graiul fărşerot, faţă de restul aromânei. 
  

Menţionăm pentru fărşeroţii plisoţi forma de imperativ 
compusă din as (az, atunci când următorul cuvânt începe cu o 
consoană sonoră) şi conjunctiv prezent: 
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 as cănţ    az greşt— 
 as căntáţ   az griţ266. 
 
INFINITIVUL 
 
 Este un mod verbal simplu, cu o formă invariabilă 
lungă (moştenită din latină). Are, în general, valoare 
substantivală şi nu este folosit niciodată în combinaţie cu alte 
verbe în forme compuse. 
 În graiul fărşerot, terminaţia infinitivului este [-re]267 şi 
e precedată de sufixul conjugării spre care tinde această formă 
verbală. În acest fel, există tendinţa de reducere a sufixelor de 
infinitiv la două: [-á] şi [-�á-] prin analogie cu cele de 
imperfect indicativ. 
 CONJ. I: [-á]: alfáre ‘aflare’, láre ‘spălare’, 
cântáre‘cântare’ 
 CONJ. a II-a: [-�á]: vid�áre ‘vedere’, şid�áre ‘şedere’, 
triţ�áre‘trecere’ 
 CONJ. a III-a: [-�á]: Ëăt�áre ‘zicere’, turţ�áre 
‘toarcere’, făţ�áre ‘facere’ 
 CONJ. a IV-a: [-�á]: fuË�áre ‘fugire’, mutr�áre 
‘privire’ 
 CONJ. a V-a268: [á]: păţáre ‘păţire’, avËáre 
‘auzire’. 
                                                 
266 Cf. Capidan 1932: 450. 
267 [-re-] cu terminaţie a infinitivului e realizată [-rẹ-] la fărşeroţii-şopani şi 
[-re-] la fărşeroţii plisoţi (diferenţa o dă gradul de închidere sau deschidere 
al vocalei). 
268  Am păstrat sistemul de clasificare al verbelor în conjugări, sistem 
descries anterior. 
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 După cum se observă, verbele de conjugarea a III-a 
(fáţiri, turţíri)269 şi a IV-a (fuËíri, mutríri) trec la conjugarea a 
II-a, iar verbele de conjugarea a V-a270 (pâţấri, avËấri) trec la 
conjugarea I. 
 Deşi predomină întrebuinţarea infinitivului cu valoare 
substantivală, totuşi se întâlneşte în întreg dialectul aromân – 
nu numai în graiul fărşerot – şi infinitivul cu valoare verbală271. 
Acesta din urmă apare în vecinătatea verbelor va şi lipseáşti cu 
sensul ‘trebuie’: 
 zbóru va mindu÷ári ‘vorba trebuie gândită’ 
 lips�áşti mindu�ári ‘trebuie gândit’. 
 De asemenea, valoarea verbală a infinitivului – în graiul 
fărşerot – e pusă în evidenţă de contextele în care această 
formă verbală redă valoarea supinului din dacoromână (verbul 
e precedat de prepoziţiile simple: de, te, tră, ti): 
 Nu yáste d÷-arăd�ári ‘Nu este de râs’. 
 Ti măcárẹ, fičóru măcắ Íínẹ ‘De mâncat, băiatul 
mănâncă bine’272. 
 
GERUNZIUL 
 
 Aşa cum am menţionat la începutul capitolului, în 
graiul fărşeroţilor din Dobrogea, în anchetele efectuate, nu am 
întâlnit forme verbale de tipul: aflâ'nda(lui), cântấnda (lui)273. 

                                                 
269 Exemplele din paranteză aparţin graiului grămostean. 
270 Există şi o realizare [ă] a sufixului de infinitive de conj. a V-a (pâţắri, 
avËắri) întâlnită extreme de rar. 
271 Cf. Capidan1932: 548–549 şi cf. Saramandu 1994: 460. 
272 Pentru alte exemple vezi Capidan 1932: 549–550. 
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PARTICIPIUL 
 
 Este o formă verbală simplă alcătuită de la tema de 
perfect a indicativului la care se adaugă sufixul [-tă] 274  la 
verbele cu accent pe sufix la perfectul simplu şi [-să]1 sau [-tă] 
la verbele cu accent pe radical la perfectul simplu: 
 a) Participiile verbelor cu perfect simplu „slab”: 
 CONJ. I: cântátă ‘cântât’, lucrátă ‘lucrat’, tă×átă 
‘tăiat’, mâcátă ‘mâncat’ 
 CONJ. a II-a: viËútă ‘văzut’, tricútă ‘trecut’ 
 CONJ. a III-a: Ëắsă ‘zis’, dúsă ‘dus’, t¤ársă ‘tors’, 
apúsă ‘apus’, dişc×ísă ‘deschis’, sc¤ásă ‘scos’, spúsă ‘spus’, 
aĝúmtă ‘ajuns’, al�áptă ‘ales’, fáptă ‘fapt’, frắmtă ‘frâmt’, 
plắmtă ‘plâns’. 
 CONJ. a IV-a: aduÖítă ‘simţit’, fuËítă ‘fugit’, mutrítă 
‘privit’ 
 CONJ. a V-a: avËắtă ‘auzit’, pâţắtă ‘păţit’. 
 După cum se observă participiile verbelor cu sufix 
accentuat la perfect simplu au structura: radical + sufix (identic 
cu al perfectului) + [-tă] (sufix participial). 
 b) Participiile verbelor cu perfect simplu „tare”: 
 CONJ. a III-a 1: Ëắsă ‘zis’, dúsă ‘dus’, t¤ársă ‘toars’, 
apúsă ‘apus’, dişc×ísă ‘deschis’, sc¤ásă ‘scos’, spús ‘spusă’. 
 CONJ. a III-a 2: aĝúmtă ‘ajuns’, al�áptă ‘ales’, fáptă 
‘fapt’, frắmtă ‘frâmt’, plắmtă ‘plâns’. 

                                                                                                       
273 Ca sursă de informare dau graiul familiei mele şi ancheta lingvistică 
realizată. 
274 Sufixele participiale [-tă], [-să] la fărşeroţii şópaI au realizarea [-tặ], [sặ]. 
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 Prin urmare, participiile verbelor cu accent pe radical 
au următoarea structură: radical + sufix participial [-să] sau [-
tă]. 
 Participiul are forme diferite după gen şi număr: 
 masc. sg.: viËút°  ‘văzut’– fem. sg.: viËútăP (viËútặŞ) 
‘văzută’ 
 masc. pl.: viËúţ  ‘văzuţi’– fem. pl.: viËúteP (viËútẹŞ) 
‘văzute’. 
 Forma de feminin singular a participiului, folosită 
invariabil, intră în alcătuirea formelor verbale compuse (am° 
aflátă ‘am aflat’, av�ám° cântátă ‘cântasem’, s-am° măcátă 
‘să fi mâncat’, s-av�ám° viËútă ‘să fi văzut’, va s-am° viËútă 
‘oi fi văzut’). 
 Participiul – în graiul fărşerot – mai este întrebuinţat şi 
cu valoarea de infinitiv275 corespunzătoare dacoromânei: 
 a) Mutríta ţẹ-× f�áţiră acó nu să spúnẹ276 ‘Îngrijirea pe 
care i-au făcut-o acolo, nu se (poate) povesti’. 
 b) Fiĉóru tu turátă, viËú sému la pQártă ‘Băiatul, la 
întoarcere, a văzut semnul la poartă’. 
 În contexte de acest tip, participial e precedat de 
prepoziţia [-tu] (la). 
 De ademenea, precedat de negaţia nu, participial are 
valoarea unei propoziţii circumstanţiale temporale 277  din 
dacoromână: 
 Nidátă sQárilẹ sặ sculá ëi lucrá ‘Înainte de a răsări 
soarele, se trezea şi lucra’. 

                                                 
275 Infinitivul cu valoare substantivală. 
276 Cf. Capidan 1932: 551–552. 
277 Penru valori vezi Nevaci 2006: 195-201. 
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SUPINUL 
 
 Supinul, ca formă verbală lipseşte din dialectul aromân. 
Funcţiile lui sunt redate prin infinitiv (precedat de prepoziţie) 
sau participiu (precedat de prepoziţie): 
 a) Bitisí di lucrárẹ ‘A terminat de muncit’ 
 b) Îl° viËú˜ s-tu vinítă ş-tu fuËítă ‘L-am văzut şi la venit 
şi la plecat’278. 
 În ceea ce priveşte morfologia verbului, o particularitate 
deosebită a graiului fărşerot este conjugarea verbului (esc°), 
Ñi© ‘sunt’ la indicativ prezent şi imperfect. 
 La persoana I sg. indicativ prezent întâlnim la fărşeroţii 
plisoţi forma esc°, în timp ce, la fărşeroţii şópań întâlnim 
forma Ñiŭ (la fel ca şi în graiul grămostean). 
 La persoana a II-a singular, indicativ prezent apare la 
fărşeroţii plisoţi forma eşt—, iar la fărşeroţii şópań forma Ñi˜ (ca 
în restul dialectului aromân). 
 La persoana a III-a întâlnim forma yásti dar şi y�ásti (cu 
preiotarea lui e)279. 
 La imperfect, sunt atestate formele eρám°P şi ˜arám°Ş. 
 Paradigma verbului „a fi” la indicativ prezent se 
prezintă astfel: 
       Ş    P 
mini Ñi”           esc° 
tini Ñi˜           eşt— 

                                                 
278 Cf. Caragiu-Marioţeanu 1975: 246. 
279 Capidan notează pentru persoana a III-a sg. forma yasti dar în AL R şi în 
studiile realizate de Al. Rosetti („Cercetări asupra graiului românilor din 
Albania”) apar şi forme preiotate. 
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el°  yásti         yásti 
noi Ñim°          Ñim° 
voi Ñiţ           Ñiţ 
e× sănt°                     sănt°. 
 Restul paradigmei concordă cu dialectal aromân. 
 
ADVERBUL 
 
 În graiul fărşerot, adverbul nu prezintă deosebiri faţă de 
celelalte graiuri ale aromânei. 
 Menţionez, în continuare, adverbele cele mai folosite 
(moştenite din latină sau împrumutate din greacă, turcă, 
albaneză): 
 1) Adverbe de loc280 
 a) MOŞTENITE DIN LATINĂ: 

acó ‘acolo’ < (eccum + illoc) 
aţiá ‘acolo’ (< ecce + hic) 
a”á (Qá, a”áţe) ‘aici’ (< ad + hac) 
a×úr÷a ‘aiurea, undeva’ (< aliubi re) 
didínde ‘în faţă’ (< de + de + inde) 
di Íos° ‘de jos’ (< de + Í˜os) 
˜u ‘unde’ (< ubĭ) 
˜uvá ‘nicăieri’ (< iu + va) 
náparti ‘de cealaltă parte’ (< in hac parte) 
pisúpră ‘pe deasupra’ (< per supra). 

 

                                                 
280  Pentru exemple am folosit Tache Papahagi, Dicţionarul Dialectului 
Aromân (DDA) general şi etimologic, Bucureşti, 1963. 
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 b) ÎMPRUMUTATE DIN LIMBILE BALCANICE: 
aγnánÍa ‘în depărtare’ (< gr. aγνάντια) 
hímă ‘la vale’ (< gr. χύμα281) 
námisa ‘la mijloc’ (< gr. ανάμεσα). 

 
 c) COMPUSE (elemente moştenite + împrumuturi): 

nvăríga ‘în jur de, jur împrejur’ (< gr. + sl. veriga) 
˜uţidó (iu + alb. do) 
mpádi ‘jos’ (< m + sl. padi). 

 
 2) Adverbe de timp 
 a) MOŞTENITE DIN LATINĂ: 

˜er— ‘ieri’ < ad + herĭ 
á'ă ‘azi’ < hac + die 
an° ‘anul trecut’ < annus 
anţắrţ° ‘acum trei ani’ < anno tertio 
atúmt�a ‘atunci’ < *ad tumcce 
d�anávra  ‘adineáuri’ (< de + in + illa + hora) 
éstan° ‘acest an’ < *istus annus 
mắne ‘mâine’ < mane 
tótăna ‘mereu’ < tot + ună 
tr¤áră ‘imediat’ <*tu + hora. 

 Substantivele care denumesc momentele zilei, 
anotimpurile, zilele săptămânii sunt întrebuinţate, la forma 
articulată, ca adverbe: tQámna (< autumna), nQáptea (< nox) 
etc. 
 

                                                 
281 Pentru etimologie vezi şi  REW < lat. imus ‘le plus bas’ 
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 b) ÎMPRUMUTATE DIN ALTE LIMBI (sau compuse 
cu elemente împrumutate din alte limbi): 
 tahiná ‘dimineaţă’ (< gr. ταχυνά) 
 tóra ‘acum’ (< gr. τfρα). 
 
 3) Adverbe de mod 
 a) MOŞTENITE DIN LATINĂ 
 

ahắt° ‘atât’ (< eccu + tantus) 
ahtár— ‘aşa’ (< eccu + talis) 
bună¤áră ‘de exemplu’ (< bona + hora) 
cáma ‘moi’ (< ca + ma (< magis)) 
cum° ‘cum’ (< quomodo) 
d�ádun° ‘împreună’ (< de + ad + unum) 
gíni ‘bine’ (< bine) 
ma ‘mai’ (< magis) 
năÑ�ámă ‘puţin’ (< infima) 
vaÑ ‘poate’ (< va fi). 

 
 b) ÎMPRUMUTATE DIN LIMBILE BALCANICE 
SAU COMPUSE CU UN ELEMENT ÎMPRUMUTAT 

aríhina ‘adevărat’ (gr. < αληθινά) 
aγóńa ‘repede’ (gr. < αγfν) 
anáγa ‘încet’ (< gr. ανάργα) 
anápuda ‘pe dos’ (< gr. ανάποδα) 
cánda ‘parcă’ (< ca + gr. άντα) 
dip° ‘deloc’ (< tc. dib) 
fanará ‘pe faţă’ (< gr. ϕανερά) 
iĉ ‘deloc’ (< tc. hâtch) 
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máxus ‘din adins’ (< tc. makscoús) 
napándica ‘pe neaşteptate’ (< gr. απάντεχα) 
nínga ‘încă’, cf. alb. nëngë 
táha ‘parcă’ (< gr. τάχα). 
 
Printre deicticele locale sau spaţiale se inscriu 

adverbele locale de tipul aici, acolo. 
Graiurile aromânei -grămostean şi fărşerot- prezintă ca 

în limbile romanice – portugheză, spaniolă, catalană, occitană –
un sistem deictic ternar în ceea ce priveşte adverbele de loc: 
aoa (aoaţi) ‘aici’ < lat. ac-hac,  aţia ‘aici’ <lat.  ecce-hic, aclo 
(acoţi) ‘acolo’ < lat. eccum+illoc. Adverbele cu semnificaţii 
general- abstracte, care indicau numai distanţa (în timp sau în 
spaţiu) faţă de actul vorbirii, ca hic primesc ca şi pronumele 
demosntrative, elemente de întărire a valorii deictice (lat. 
eccum + hic > it. qui, fr. ici, sp., pg. ahi; lat. hicce >  rom. ici, 
aci, it. ci.282  Acesta constituie şi o mărturie a legăturilor dintre 
sistemele pronominale şi cele ale unei anumite categorii de 
adverbe, pe care unii cercetători le consideră pro-adverbe, nu 
numai datorită sensului lor general abstract-relaţional, ci şi 
posibilităţii de reluare a unui circumstanţial exprimat anterior.      

Putem spune că în limbile romanice, încă din latina 
vulgară, s-a confundat locul cu direcţia şi avem: aici şi vino 
aici sau aqui – vien aqui. Astfel, în provensală283, dintre cele 
trei adverbe de loc,  aicí, ailá, aquí, două, aicí şi aquí se 
raportează la demonstrativele aiçò, aquò.  

 

                                                 
282 Iorgu Iordan, Maria Manoliu 1965, p.202-203. 
283 Wolf 1986 : 38-59. 
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În spaniolă, şi în catalană, adverbele pronominale deictice 
de loc respectă persoana gramaticală se raportează la cele trei 
pesoane: 

sp. ahi < *ad-hic –pers I      aqui < *accu-hic- pers. a II-a           
alli –pers. a III-a 

cat. ací,  aquí, allá.  
 
În portugheză284, adverbele de loc formează un sistem care 

se regăseşte în sistemul demostrativelor: 
 

Demonstrative este ese aquele 
ali Adverbe de loc aqui ai 

cá lá (acolá) 

(aquém) além 

 
Aicí, ailá, aquí formează în portugheză o serie organizată  

care reprezintă o diviziune a spaţiului în trei zone. Aceste trei 
zone sunt corespunzătoare pronumelor demonstrative: este, 
esse şi aquele şi acoperite în mare parte de cele trei persoane 
ale verbului: eu, tu, el. 

Aqui onde estou ‘aici unde stau’ 
Ai ande você estás ‘aici unde stai tu’ 
Ali onde ele está ‘acolo unde stă ea’.  
În portugheza de astăzi, pentru deicticele spaţiale se folosesc 

adverbele cá ‘aici’/ ‘acolo’ şi lá ‘acolo’.  
Aceste două adverbe corespund unei perspective spaţiale de 

tipul interior - exterior:  cá (este perspectiva în care subiectul 

                                                 
284  Tezssier  1976 : 252-253. 
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se vede prezent aici, în interior iar lá este perspectiva spaţială 
unde subiectul se vede  în exterior): 

 cá fora  ‘aici, afară’ 
cá dentro ‘aici înăuntru’ 
lá dentro  ‘acolo afară’ 
lá fora ‘acolo afară’.  

Această disticţie între cele două zone apare atunci când 
exiastă o limită spaţială între ele (mare, fluviu, munte. frontieră): 
o lado de cá  ‘pe aici, pe partea unde sunt eu’, o lado de lá ‘pe 
acolo, pe partea exterioară’. 

De asemenea, cá şi lá exprimă şi direcţii generale: veru cá 
‘vin pe aici’, de cá para lá ‘de aici spre acolo’. 

Lá va fi folosit în egală măsură ca adverb de loc anaforic: el 
va servi nu numai la desemnarea unui punct din univers, dar şi 
pentru amintirea unui loc care deja afost menţionat în discurs. 
Astfel, corespunde lui y şi en din franceză.  

Referindu-se la deicticele de loc,  Grigore Brâncuş285 arată 
că o situaţie asemănătoare există şi în albaneză. Adverbele 
pronominale këtu, aty şi atja se distribuie ca rom. aici, aci şi 
acolo: këtu semnifică ‘în locul unde ne aflăm, în acest loc’, aty 
‘în locul apropiat de conlocutor’, unde se află persoana cu care 
se vorbrşte, atje ‘într-un loc departe de noi’, raportat deci la 
persoana a III-a: Atje banote, atje punonte ‘Acolo locuia, acolo 
muncea’.  
 Pentru aromână, DDA înregistrează cele forme 
adverbiale, dar nu precizează sensul exact pentru aţia:  

                                                 
285 Brâncuş 1999 : 18-19; Pentru dacormână vezi şi Dumitrescu 1959 : 291; 
Iliescu 1960: 250; Ionaşcu 1960: 80. 
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„aţia „adv., acolo, y, la ; en cet endroit,.- 1. lu-arde dor 
tra-s yină aţia (îl arde dor să vină acolo). 2. ĉoara  a omlui si-
adună aţia -di- aţia (firul vieţii se strânge din ce în ce mai 
mult). 3. Dumnidzălu ahiursi aţia-di-aţia s lă adună curăile 
(Dumnezeu începu din ce în ce să strângă curelele). 4. 
arăspândiţ aţia-di aţia (răspândiţi din loc în loc) <lat.  ecce-
hic.” 

Autorul, Tache Papahagi, porneşte în definirea 
termenilor de la graiul pindean, graiul său matern. Pentru aţia, 
nu ia în cosiderare sensurile din graiurile grămostean li 
fărşerot: 

Aţia în graiurile amintite arată locul unde se află 
persoana cu care se vorbeşte. Acest pronume adverbial se 
opune atât lui aoa (care arată locul unde se afla persoana care 
vorbeşte), cât şi lui aclo (locul unde se află persoana sau 
obiectele despre care se vorbeşte). Astfel, sistemul deicticelor 
adverbiale în aromână (graiurile grămostean şi fărşerot) se 
prezintă astfel. 

pers. I: aoa, aoaţi ‘la mine, la noi’ 
pers. a II-a: aţia ‘la tine, la voi’ 
pers. a III-a: aclo (grămostean), aco, acoţi (fărşerot)  ‘în 

altă parte’. 
 
aoa-aco-aţia 
¿ŋÖisím dól'i cu Hríst©-al … Δam° al L�ól�a // cu Hrístu / lom 

tud î di Ñímİ … // a¤á î Šţí�a / nu şt�am ş-lócu / cİ [ε] nu-© 
şt�am lócu p�-acó / n¤-áv�àm trİcút-alt-¤árİ // ĕm dăm d˜-únİ 
[ε] d˜-únİ fİnt²n-acóţı … //(T Sar/ M. Kogălniceanu/ �arám 
picurár) 
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ā! / Pándu Manólį?! // ţį cáfţ aţiea?”// 

„esc î cu cál'i a©á mínį”// //(T Sar/ M. Kogălniceanu/ 
Întâmplare) 
 
 
Ş-de-aţia nsusu n'iminăm născănte simfone se umplem 
rrămăneasca (Papahagi, Per., Scr. arom: 67, apud Ucuta, 
Prefaţa Aġuvăsitorrui). 
 

În exemplele date aţia are, precum cá în portugheză, 
atât sensul de acolo ‘acolo la tine, în partea celalată, din 
persepectiva exterioară’, dar şi de  ‘aici la tine’. 

Este cunoscută strânsa legatură între adverbele locative şi 
pronumele demonstrative, ele derivând din aceleaşi rădaăini. 
Acelaşi lucru este valabil şi în aromână unde în mod obişnuit 
spunem aistu/ aţistu ‘acesta’ când vorbim despre o 
persoană/obiect/situaţie şi, desigur, folosim aţia, aoaţi când 
acţiunea se întâmplă în locul unde se află vorbitorul sau în 
imediata sa apropiere. La fel se întâmpla şi când este vorba de 
aşa numita depărtare spaţio-temporară. Folosim aţelu ‘acela’ 
despre obiecte/persoane care nu sunt de faţă şi aclo, acoţi ‘a 
colo’ pentru a arăta că acţiunea se va petrece sau se petrece 
altundeva decât în imediata apropiere spaţio-temporară a 
vorbitorului. 

Existenţa acestui sistem deictic ternar în limbile 
romanice dar şi în limbile slave şi în albaneză, în anturajul 
căreia aromâna s-a dezvoltat (mai ales graiul fărşerot), 
demonstrează că în aromâna este vorba de o tendinţă romanică 
dezvoltată în context balcanic. 
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PREPOZIŢIA 
 
 În graiul fărşerot – la fel ca şi în celelalte graiuri ale 
aromânei – toate prepoziţiile sunt de origine latină: la, cắtă 
‘spre’, cu, di ‘de’, ‘de la’, dit° ‘din’, dúpặ ‘după’, fắrặ ‘fără’, 
nínga ‘lângă’, tră ‘pentru ca’”, pi ‘pe’, pit° ‘prin’, písti 
‘deasupra’, sum° ‘sub’ cătă  ‘înspre’, di la ‘de la’, fără di, ‘fără 
de. 
 
CONJUNCŢIA 
 
 A) CONJUNCŢII MOŞTENITE DIN LATINĂ: 
   cára ‘dacă’, că ‘căci’, ‘pentru că’, ma ‘dar’, mácă 
‘dacă’, ni ‘nici’, să ‘să’, ta ‘ca să’. 
 Locuţiuni conjuncţionale: dicár ‘după ce, după ţi ‘după 
ce’ etc. 
 
 B) CONJUNCŢII DE ALTĂ ORIGINE 
 1. a˜ că ... a˜ că ‘fie că’ 
 2. áma ‘dar’, ‘însă’ (< gr. άμ) 
 3. em° ... em° (‘şi ... şi’ (tc. hem) 
 4. ică „sau” (< i + că) 
 5. i ‘sau’ 
 6. m�a ţi ‘deşi, cu toate că’. 
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INTERJECŢIA 
 
 Cele mai întrebuinţate interjecţii în graiul fărşerot sunt: 
 1. a! → mirarea A, tíni viníşi? ‘A, tu ai venít’. 
    A, móre f�átă! ‘A, măi fată!’ 
 2. oh! → durerea    Ah, ţi m˜-agudí˜ la ĉiĉór°! ‘Ah, ce 
m-am lovit la picior’. 
 3. e! → ei: supărarea E, ţi faţ tóra? ‘Ei, ce faci acum?’ 
         → uimirea: Ε! Căt° kiró tricú! ‘E, cât timp a 
trecut!’ 
 4. ea! → uite:  ÷a, aúră văr°! 

‘Uite, strigă cineva’ 
 5. ī! → spaima:  Ī, ţi vimt° bátẹ! 

mirarea  ‘Vai, ce vânt suflă!’ 
 6. uī! → mirarea: Uī! 
 7. ¤a! → mirarea: Qa! Ţi urút° zburáştẹ! 
 8. că! → mirarea: ‘Vai! Ce urât vorbeşte!’ 
 
 Interjecţii cu valoare adresativă: 
 1. bre! – măi  Bre, om°! 
    ‘Măi, omule!’ 
 
 2. more! – măi 
     (ore!) (pentru persoane mai în vârstă). 
 3. moĭ! → măi    Mo˜, dáda m�áo! 
    ‘Măi, mama mea!’ 
 4. la! → măi  La f�átă, ˜u neË! 
     lăi! → măi  ‘Măi, fato, unde mergi!’ 
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 5. ola! → măi  Ola, va neË sărúnă286? 
     olăi! → măi  ‘Măi, vei merge la oraş?’ 

                                                 
286 sărună < Sărună ‘Salonic’ în graiul fărşerot are sensul de ‘oraş’, câsâbă, 
în restul aromânei. 
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CAPITOLUL 3 
 
ASPECTE ALE LEXICULUI LA 
AROMÂNII  DIN DOBROGEA 
 

 
Problematica legată de păstrarea termenilor comuni, 

trediţionali (moşteniţi din latină sau pătrunşi din limile 
balcanice) în aromâna vorbită în Dobrogea, precum şi de 
influenţa dacoromânei asupra aromânei vorbite în Dobrogea,  
este extrem de vastă şi de complexă. 

Cercetarea1 asupra neologismelor din aromână, relaţiile 
care există între neologisme, provenienţa lor oferă informaţii 
importante privind evoluţia aromânei în perioada modernă. 

Aromânii s-au stabilit în Dobrogea între cele două 
războaie mondiale, în fostele judeţe Durostor şi Caliacra (în 
prezent, în Bulgaria), de unde, în urma schimbului de populaţie 
dintre România şi Bulgaria din 1940, s-au mutat în judeţele 
Tulcea şi Constanţa. Aici îi găsim şi în prezent pe cei mai mulţi 
dintre ei; unii au părăsit Dobrogea, aşezându-se în diferite 
localităţi din ţară, constituind, uneori, grupuri numeroase2. 
Numărul aromânilor dobrogeni este, în prezent, de aproximativ 
50 000. 

                                                 
1 Cercetarea se întemeiază pe corpusul de texte oferita de volumul 

Structura aromânei actuale. Graiurile din Dobrogea. Texte dialectale 
(2005) de Nicolae Saramandu (T Sar). Am folosit, de asemenea, fişele din 
anchetele dialectale efectuate de acelaşi autor la aromânii din Dobrogea. 
2 Saramandu 2005: XIX.  
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Localităţile în care trăiesc aromânii: Lăstuni, N. 
Bălcescu, V. Alecsandri şi Panduru (jud. Tulcea), Cobadin, 
Râmnicu de Jos, Ceamurlia de Sus, Sinoe, Camena, Stejaru 
(grămosteni originari din Bulgaria), Sarighiol de Deal 
(grămosteni originari din Grecia), Beidaud (grămosteni 
originari din Republica Macedonia), în Palazu Mare, Pipera 
(com. Voluntari, judeţul Ilfov), (fărşeroţi originari din 
Albania), M. Kogălniceanu, Cogealac jud. Constanţa (fărşeroţi 
originari din Grecia), Techirghiol şi Tariverde (pindeni 
originari din Grecia), Ovidiu şi Nisipari (moscopoleni originari 
din Albania)3 sunt localităţi cu populaţie mixtă: aromână şi 
dacoromână. 

2. Dezvoltarea societăţii impune îmbogăţirea lexicului 
cu termeni care să acopere noi realităţi lingvistice, 
modernizând totodată denumirile mai vechi legate de viaţa 
materială şi spirituală: termeni politico-sociali, administrativi, 
juridici şi ştiinţifici.  

3. Contactul lingvistic presupune o situaţie de 
comunicare ce determină utilizarea alternativă de către anumite 
grupuri sau indivizi a două limbi diferite4. Contactul este sursa 
bilingvismului de grup sau individual. Ponderea contactului 
lingvistic este dependentă de acţiunea unor factori 
extralingvistici: zona geografică, natura populaţiei (indigenă sau 
imigrată, rurală sau urbană), specificul cultural al grupului,  
vârsta, statutul social, ocupaţia vorbitorilor5. Unii dintre aceştia 
facilitează contactul lingvistic: grupurile imigrate faţă de 
autohtoni, populaţia urbană faţă de cea rurală, tinerii faţă de 

                                                 
3 Idem. 
4 DSL . 
5 Weinreich 1963: 54. 
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vârstnici, bărbaţii faţă de femei (mai ales în comunităţile 
rurale). Indivizii cu statut socio-cultural superior îşi însuşesc 
mai uşor limba unor grupuri cu care vin în contact.  

Termenul de influenţă6 este folosit în lingvistică pentru 
a desemna generic fenomenele de transfer produse ca urmare 
a contactului între anumite limbi, dialecte etc.  

Influenţă dacoromânei asupra aromânei s-a  realizat atat 
prin contaminări,  cât şi pin împrumuturi.  La prima categorie 
se înscriu  

alúptu [contaminare cu dr. lupta]: lo armáta z î dúcâ 
s-alúptă cu duşmánlu ‛luă armata să se ducă să se lupte cu 
duşmanul’ S 2/31-32; cf. lúptu. 

cârtíe s. f. ‛hârtie’ R 20/7 (< dr.; contaminare cu cárti). 
cuturéţ s. m. ‛coteţ de păsări’ B 14/20, 32; 

[contaminare între cutár ‛ţarc’ şi dr. coteţ]; cf. cutéţă. 
- Împrumutul lexical 
Împrumutul este un proces de încorporare a unui element 

lingvistic dintr-un idiom în altul. Afectează oricare dintre 
subsistemele unei limbi, dar are o pondere deosebită în lexic. 
De aceea, împrumutul este definit în multe lucrări drept mijloc 
extern de îmbogăţire a vocabularului unei limbi (în opoziţie cu 
mijloacele interne). Împrumutul se poate produce între dia-
lectele (graiurile) aceleiaşi limbi sau între limbi diferite. În 
cazul limbii române, fenomenul de împrumut s-a produs 
dinspre dacoromână către aromână. Împrumutul termenilor din 
dacoromână în aromână a fost favorizat de acţiunea unor 
factori extralingvistici: convieţuirea  populaţiei aromâne cu cea 
dacoromână, raporturile economice şi culturale între cele două 
comunităţi etc.  

                                                 
6 Idem. 
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Noua realitate socială, politică şi economică trebuia 
acoperită semantic. Astfel sunt îmrumutaţi şi calchiaţi termeni 
din dacoromână ca o consecinţă imediată a interferenţei 
lingvistice intre cele două dialecte.  

Împrumuturile din dacoromână în aromână au fost 
determinate de recunoaşterea prestigiului dialectului care şi-a 
format o limbă literară. Imitarea celui cu prestigiu într-un cadru 
limitat este un factor psihologic esenţial de realizare a 
împrumutului dialectal6, afirmând rolul esenţial al individului în 
generarea şi extinderea unei inovaţii; momentul iniţial al acesteia 
nu poate fi precizat, mai mulţi vorbitori putând să realizeze 
aceeaşi inovaţie, independent unul de altul7 . 

Împrumutul lexical este legat adesea de fenomenele de 
difuziune culturală şi anume de:   

- răspândirea unor obiecte:  
aragáz s. n. ‛aragaz’ A 9/16, 21, 22 (< dr.). 
bilét s. n. ‛bilet’ St 8/21, 22; belét St 8/11 (< dr.).  
canap÷áli s. f. pl. ‛canapele’ St 24/31 (< dr.). 
portofél s. n. ‛portofel’ Cj 4/26 (< dr.).  
tilifóńli s. n. pl. art. ‛telefoanele’ B 3/6 (< dr.). 
umbrélă s. f. ‛umbrelă’ Nb 6/9 (< dr.). 
 

- tehnici: 
diguíră vb. IV tranz. ‛au îndiguit’ P 8/16 (< dr.). 
  

- proceduri:  
aprób vb. I tranz. ‛a aproba’ T 4/20, 21, 23, 28, 32 ; P 6/8  
(< dr.). 
culunizé' vb. I tranz. ‛a coloniza’ Si 3/32 (< dr.). 

                                                 
7 Bloomfield 1933: 445. 
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Încorporarea oricărui tip de elemente lingvistice într-un 
nou sistem determină stabilirea unor relaţii cu elementele pre-
existente şi, prin aceasta, modificări la nivel micro- şi chiar 
macro-structural (de ex., eliminarea unor unităţi dintr-un anumit 
câmp semantic sau modificări ale semnificaţiei acestora ori crearea 
unor tipuri flexionare noi).  

 
Bloomfield  distinge  două categorii de împrumuturi: 

împrumuturilor necesare cultural borowings în erminologia lui 
Bloomfield8  şi împrumuturi redundante (sau de lux). 

Din materialul studiat am constatat faptul că majoritatea 
termenilor sunt asimilaţi fonetic şi morfologic la structura 
aromânei, dar  nu sunt înregistraţi în DDA. 

Domeniile în care termenii din dacoromână au pătruns 
ca “împrumuturi culturale”, deci necesare sunt:   
Domeniul social 

aprobári s. f. ‛aprobare’ Si 2/29; T 4/19 (< dr.). 
ĉetăţ÷án s. m. ‛cetăţean’ Si 2/16, 19, 20 (< dr.). 
consulát s. n. ‛consulat’ T 2/24; 5/6, 20, 21, 23 (< dr.). 
contról s. n. ‛control’ Si 3/6, 8; T 8/31 (< dr.). 
delegát, pl. delegáţ— s. m. ‛delegat, reprezentant’ R 

3/14; T 6/2; diligát P 17/17 (< dr.). 
diréctor s. m. ‛director’T 3/22; deréctor T 3/20, 21  

(< dr.).  
preşedínti s. m. ‛preşedinte’ T 3/20; 4/37 (< dr.). 

Domeniul obiectelor de uz casnic 
aragáz s. n. ‛aragaz’ A 9/16, 21, 22 (< dr.). 
dắlţă s. f. pl. ‛dălţi’ N 5/8 (< dr.). 
faráş s. n. ‛făraş’ Ca 15/1 (< dr.). 

                                                 
8 Bloomfield 1933: 445. 
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Domeniul industrial 
fábrică s. f. ‛fabrică’ T 2/37, 38 (< dr.). 
macará©a s. f. art. ‛macaraua’ CS 6/29 (< dr.). 
benzínă s. f. ‛benzină’ CS 7/13 (< dr.). 

 
Domeniul îmbrăcămintei 

báscă s. f. ‛bască’ R 22/20 (< dr.). 
cópĉ— s. f. pl. ‛(la obiecte de îmbrăcăminte) copci’ R 

31/13 (< dr.). 
tantélă, pl. tantéli s. f. ‛dantelă’ R 23/20; Te 5/23  

(< dr.). 
 
Domeniul instructiv-educativ 

clásă s. f. ‛clasă’ Ca 15/19; CS 6/31 (< dr.). 
cri˜ón s. n. ‛creion’ K 16/32 (< dr.). 

 
Domeniul militar, poitic 

cavalérie s. f. ‛cavalerie’ T 1/20, 21 (< dr.). 
divízie s. f. ‛divizie (unitate militară)’ T 5/15 (< dr.). 
milíţie s. f. ‛miliţie’ NB 2/27 (< dr.). 
mitraléră s. f. ‛mitralieră’ T 1/21; 3/13 (< dr.). 
reĝiméntu, pl. reĝiménti s. n. ‛regiment’ St 22/2, 36; T 

5/2 (< dr.). 
santinélă, pl. santinéli s. f. ‛santinelă’ S 3/30 (< dr.). 
unitáti s. f. ‛unitate militară’ T 2/10 (< dr.). 

 
Domeniul muzical 

armónică s. f. ‛armonică’ B 5/10; arămónică B 6/7  
(< dr.). 

dirijéz vb. I tranz. ‛a dirija’ St 10/15, 17 (< dr.). 
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Domeniul medical 
analízi s. f. pl. ‛analize medicale’ Ca 12/8 (< dr.). 
crónic adj. ‛cronic’ Ca 13/5 (< dr.). 
infermerí˜i s. f. ‛infermerie’ T 1/29 (< dr.). 

Domeniul agricol 
combíni s. f. pl. ‛combine agricole’ Si 6/16 (< dr.). 
culictív s. n. ‛gospodărie agricolă colectivă’ CS 7/19  

(< dr.). 
ectár s. n. ‛hectar’ St 3/7 (< dr.). 
plugăríe s. f. ‛plugărie, agricultură’ P 20/27 (< dr.). 
 

Domeniul culinar 
balión s. n. ‛bulion’ B 9/8 (< dr.). 
bicarbonát s. m. ‛bicarbonat’ Ca 14/13 (< dr.). 
scorţiş¤áră s. f. ‛scorţişoară’ A 9/8 (< dr.). 

 
Domeniul geografic 

contenént s. n. ‛continent’ T 2/19; 3/33 (< dr.). 
 
Împrumutarea acestor termeni a fost determinată de nevoia 

umplerii lacune din sistem, şi anume, la nivelul ansamblului 
lexicului (absenţa unor cuvinte). 

O  altă cauză a îmrumuturilor culturale este nevoia 
umplerii unei lacune de la nivelul cuvântului (absenţa unor 
sensuri)9 . 

Spre exemplu, termenul cásă, pl. cási s. f. s-a îmbogăţit 
cu sensul de 2º ‛socoteală, bilanţ’ CJ 7/24, 26 (< dr.); gásă Te 
6/39(< dr.). 

                                                 
9 Sala 1997: 233. 
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Termenul cárti, pl. cắrţâ s. f. glosat în aromână cu 
sensul de bază „hârtie” s-a îmbogăţit cu sensul de 4º ‛carte; 
învăţătură’ NB 6/19; B 14/2; S 5/16, 24; 6/12; 34/12, 13; K 
12/18 (infl. dr.) = γrámâ 

Termenul nveţ vb. tranz. refl. glosat în aromână cu 
sensul „a şti, a afla” s-a îmbogăţit cu sensul de 1º nveţ cárti ‛a 
învăţa carte, a dobândi / a preda cunoştinţe prin şcoală’ S 5/16; 
6/12 (infl. dr.); 

Termenul pitréc vb. tranz., glosat în aromână ‛a 
conduce pe cineva la plecări’ C 11/15; B 6/9; 8/29; s-a 
îmbogăţit cu sensurile de  ‛a petrece, a se întâmpla’: s-ń-aspúń 
fáptili ţi pitricúm t¤-aş7éri ‛să-mi spui faptele care ni s-au 
întâmplat în armată’ C 13/24 (infl. dr.);  ‛a petrece, a se distra’ 
R 5/18 (infl. dr.); cf. petréĉére. 

¤áspi, ¤áspită, pl. glosat în aromână cu sensul ¤áspiţ, 
¤áspiti s. m. şi f. 1º ‛prieten, amic’ s-a îmbogăţit cu sensurile de 
‛oaspete, musafir’ cj 10/19; St 7/2; ca 9/21, 22; cs 9/20, 21;  
7/4; 14/34; b 5/2, 32; 6/32; s 31/33; K 14/25; tré˜li cási mplíni 
l÷-av÷ám di ¤áspiţ ‛cele trei case le aveam pline de oaspeţi’ b 
5/37; iníţ, iníţ, câ ˜o© 2i© hârsítâ di ¤áspiţ ‛veniţi, veniţi, că eu 
sunt bucuroasă de oaspeţi’ Cs 9/21-22 (infl. dr.). 

Aceste împrumuturi culturale sunt determinate de 
presiunea factorilor extralingvistici: o dată cu evcluţia culturii, a 
civilizaţiei, apar realităţi noi care trebuie denumite; contactul 
dintre dacoromâni şi aromâni a presupus contactul dintre aceste 
stadii de dezvoltare culturală şi, implicit, transferul lor, 
împrumuturile culturale fiind o oglindă a ceea ce o comunitate 
lingvistică are de învăţat şi a învăţat de la o alta10 .   

                                                 
10 Weinreich 1953: 56. 
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O limbă, un dialect are la  dispoziţie două posibilităţi de a 
denumi obiecte şi concepte noi: fie preluând, adaptând termenul 
din limba de contact, fie refolosind materialul lexical vechi, 
noţiunile noi putând fi desemnate prin termeni indigeni care trimit 
la noi realităţi, termenii extinzându-se semantic.  

Fenomenul are loc datorită unor factori interni cum ar fi: 
frecvenţa redusă a cuvântului vechi, „sterilitate unui  termen - 
familie de cuvinte redusă, compuse puţine etc. - nevoia 
dezambiguizare a cuvintelor polisemantice, tendinţa de pierdere 
a forţei expresive cuvintelor vechi şi necesitatea hipermarcării 
stilistice, afective, eufemistice etc, anumitor câmpuri  
semantice  etc.11  

Împrumutul de acest fel poate afecta sistemul lexical al 
limbii de bază în mai multe feluri: suprapuneri de semnificaţii 
între cuvântul vechi şi cel nou; dispariţia cuvântului vechi prin 
înlocuirea totală cu cel nou; supravieţuirea ambelor cuvinte, dar 
specializarea contextual-stilistică etc. Această stuaţie se apropie de 
cazul împrumuturilor de „lux", redundante, care au o motivaţie 
în primul rând extralingvistică. Ele  vin să dubleze termeni 
deja existenţi, funcţionând ca un indice de superioritate socială 
culturală a celui care le foloseşte. După cum s-a subliniat12, 
cuvintele se împrumută pentru că sunt resimţite ca purtătoare 
de prestigiu sau, pur şi simplu, pentru că sunt noi, iar 
realitatea lor are la bază realitate psihologică a vorbitorului, 
care se simte inferior lingvistic în raport cu altul. Trebuie făcută 
o precizare în legătură cu aceste observaţii cu caracter general,  
anume că împrumutul este mult mai activ şi mai pregnant în 

                                                 
11 Weinreich   1953:  56-58)  Sala   1997:  25. 
12 Meyers-Scotton 1993: 172. 
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cazul comunităţile bilingve, dat fiind că bilingvul are o sensi-
bilitate mai mare la lipsurile uneia sa alteia dintre limbi, prin 
asumarea paralelă a două sisteme lingvistice. El are oricând 
posibilitatea unei priviri comparative, poate sesiza mai bine 
deficienţele sa insuficienţele structurale şi, în plus, fiind 
familiar cu o altă cultură, are o altă perspectivă asupra nece-
sităţii şi noutăţii unor noţiuni13 .  

Domeniile în care termenii in dacoromână au pătruns în 
aromână ca “împrumuturi de lux” sunt:   
Domeniul social 
 

améndâ s. f. 'amendă' NB 2/28 (< dr.) = ĝirimé < tc. 
djérimé 

âmpărát, pl. âmpăráţ s. m. ‛împărat’ St 18/17; S 2/35; 
3/17, 27; 4/10; 7/18; mpărát S 2/16; 3/12, 13; 4/3, 9, 10; 5/18; 
ămpărát S 2/30 (< dr.)= văsi×é < gr. βασιλέασ 

câştíg vb. I tranz. ‛a câştiga’ S 2/32, 34 (< dr.) = amínt° 
< lat. augumentare 

datoríe s. f. ‛obligaţie, îndatorire’ T 3/2 (< dr.) = bórĝi 
< tc. borç 

gálbeń s. m. pl. ‛galbeni; monede de aur’ S 35/6 (< dr.) 
= líră  < gr. λίρα 

gârníţă s. f. ‛graniţă, frontieră’ CJ 5/25; gărníţă CJ 
5/27; grániţă (< dr.) St 17/17, 19, 28; Ca 8/16; T 4/3; 5/7; 6/1 
= sínur < gr. σύνορο 

guvérnu s. n. ‛guvern’ T 4/22 (< dr.) = 7ivérnisi < gr. 
κυβέρνηση 

                                                 
13 Weinreich 1953: 56-58. 
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léĝi s. f. ‛lege’ T 2/33; K 6/25 (< dr.) = nom < gr. 
νόμοσ 

mpărăţíe s. f. ‛împărăţie’ S 6/25 (< dr.)  = amirărí×e 
derivat de la amirắ < tc. âmyr 

oráş, pl. oráşi s. n. ‛oraş’ ca 6/5; s 3/15; 34/12; t 1/35; 
2/12; 3/15 (< dr.); cf. Câsâbă= sârúnă < tc. kasaba 

paré© s. n. ‛pariu, rămăşag’ si 6/33 (< dr.); cf. stí2imă 
< gr. στοίχημα 

paşapórtu s. n. ‛paşaport’ si 2/16; t 5/12, 13 (< dr.) = 
tischiríe < tc. tezkéré 

petréĉere s. f. ‛petrecere, distracţie, chef’ K10/20, 21; 
pitréĉiri K 15/9 (< dr.)  = 7éfi < tc. kef 

ziár, pl. ziári s. n. ‛ziar’ A 10/6, 7, 35; Ca 16/23; B 
8/22 (< dr.) = himirídă < gr. εφημερίδα 
 
Domeniul obiectelor de uz casnic 

butó˜ s. n. ‛butoi’ St 4/2; Ca 20/9 (< dr.) = tálar°, búti 
< lat. buttis  

cuptór s. n. ‛cuptor (la maşina de gătit)’ A 9/15; S 31/1 
(< dr.) = ĉir÷áp° < sl. črĕpŭ 

ĉas s. n. ‛ceas de mână’ K 14/27 (< dr.) = siháti < tc. 
saat 

pahár, pl. pahári s. n. ‛pahar’ b 8/19 (< dr.) = putír°   
< gr. ποτήριο 

pútină s. f. ‛putină’ Ca 7/13 (< dr.) = talár° < gr. 
τάλαρος 
 
Domeniul corpul omenesc 

gât s. n. ‛gât’ S 10/26 (< dr.) = guşi (autohton) 
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glas s. n. ‛glas’ Cg 10/13 (< dr.) = bQáţi < lat. * box, 
*bocem, cf. vox 
 
Termeni din domeniul comercial 

căntár s. n. ‛(la căruţă) cântar’ Si 5/21 (< dr.)= zíga  
< gr. ζυγίζων 

nigustór, pl. nigustór— s. m. ‛negustor’ CJ 7/24; L 2/3; 
CS 3/11; S 5/15; 17/19, 28 (< dr.) = émbur° < gr. έμποροσ; ; 
tuĝár° < tc. tüccar  

tấrgu s. n. ‛târg’ S 4/23, 24 (< dr.) = pâzári < tc. pazar 
 

Termeni din domeniul transporturilor 
autobúz s. n. ‛autobuz’ CJ 16/5 (< dr.). = má7ină < it. 

macchina. 
gáră s. f. ‛gară’ T 5/18 (< dr.) = stăşóni < gr. σταθμός 
maşínă, pl. maşíń s. f. 1º ‛maşină (de transport), 

autovehicul, automobil, autobuz’ CJ 16/6; Si 3/2; CS 7/13, 20, 
29; B 1/7, 15; S 1/31; maşínâ ńícâ ‛autoturism’ CJ 16/5; 2º 
‛maşină de tocat carne’ Si 4/27; 3º ‛separator de lapte’ S 27/32 
(< dr.) = aftu7ínă < gr. αυτοκίνητο 

tren, pl. trénur— s. n. ‛tren’ St 12/29; B 1/15; T 2/8; 
5/16 (< dr.); cf. pampóri  < gr. βαπόρι 
 
Domeniul îmbrăcămintei 

batíc s. n. ‛batic’ Cg 5/16, 17 (< dr.) = şamíe, cf. alb. 
şamí 

batístă s. f. ‛batistă’ B 3/24 (< dr.) = şamí, cf. alb. şamí 
buzunár s. n. ‛buzunar’ St 4/20 (< dr.)= ĝépi < tc. cebe 
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croitór s. m. ‛croitor’ CJ 5/33 (< dr.) = araft° < gr. 
ράπτης 
           
Domeiul construcţiilor 

acoperíş s. n. ‛acoperiş la casă’ St 24/30, 32 (< dr.) = 
ĉitíi < tc. çatı 

cámiră s. f. ‛cameră, încăpere’ C 3/26, 27 (< dr.)= udắ 
< tc. odá 

etáj, pl. etáji s. f. ‛etaj’ C 2/25; etáş St 17/22; ˜atáş: 
˜atáşlu di0ós° ‛parterul’ C 3/25.(< dr.) = pátumă < gr. πάτωμα 

zid, pl. zídur— s. n. ‛zid’ A 1/28 (< dr.); cf. mur < lat. 
murus  
 
Domeniul instructiv-educativ 

ca˜ét s. n. ‛caiet’ K 16/32 (< dr.).= tetráδi° <  gr. 
τετράδιο 

cri˜ón s. n. ‛creion’ K 16/32 (< dr.).= cundí×° < gr. 
κονδύλιο 

ĉitéscu vb. IV tranz. ‛a citi; a citi textul de slujbă în 
biserică, a sluji’ NB 6/20, 23; S 17/18; Te 11/28 (< dr.). = 
0ivăsésc° < gr. διαβάζω 

profésor s. m. ‛profesor’ S 6/12 (< dr.). = δáscal°  
< gr. δάσκαλος 
 
Domeniul militar 
 

armátâ2 s. f. ‛armată’ St 3/16; 22/2, 36; C 1/5, 6, 7, 22; 
9/19, 20; 10/14; 11/12, 16; 12/26, 30; S 2/31, 34; 33/37; T 
1/23; 2/33; 3/17; 4/36; 5/14; K 8/26; P 11/30 (< dr.); cf. 
as7éri. < tc. askerî 
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ármâ s. f. ‛armă’ R 2/11; St 4/25 (< dr.).= tufé7i < tc. 
tüfek 

răzbó˜3, pl. răzb¤á˜e s. n. ‛război, conflict armat’ Cj 
3/16; St 17/26; 18/29; 19/1; S 2/30; 4/3; T 1/11, 22, 25; 6/9; 
răzbó˜ mondiál ‛război mondial’ T 3/32 (< dr.); cf. pó:im < 
gr. Πόλεμος 
 
Domeniul formule de politeţe 

mulţuméscu vb. IV tranz. ‛a mulţumi, a satisface’ Ca 
11/15 (< dr.).= efharistusésc° < gr. ευχαριστώ 
 
Domeniul medical 

b¤álă s. f. ‛boală’ Ca 13/5, 11; T 15/28 (< dr.). = 
lângQáre < lat. languor, languorem 

bolnáv adj. ‛bolnav’ St 25/7 (< dr.) = lắn'it° < lat. 
languidus 

cánĉer s. m. ‛cancer’ Ca 13/8 (< dr.) = gâr7in°, cf. alb. 
gërqinjë 

dóctor, pl. dóctor— ‛doctor’ St 25/5, 8; T 2/18; K 1/20 
(< dr.) = Ð÷átru< gr. γιατρός 
 
Termeni din ritualul de nuntă  

'iniríca s. m. art. ‛mirele’ R 25/2 (< dr.) = γrambó  
< gr. γαμβρός 

mir÷ásă s. f. ‛mireasă’ K 14/18, 19 (< dr.) = nv÷ástâ  
< sl. nevĕsta  
 
Domeniul agricol 

árie, pl. ári˜ s. f. ‛arie (suprafaţă de teren’ N 3/2, 5  
(< dr.) = alóni< gr. λώνι 
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ĉer÷áli s. f. pl. ‛cereale’ Si 9/3 (< dr.) = Ðípt° < lat. 
victus 

moşíe s. f. ‛moşie’ R 4/32; L 3/18, 19; muşíe R 4/21  
(< dr.) = ĉuflí7i < tc. çiflík 

recóltă s. f. ‛recoltă’ S 25/22 (< dr.) = biri7éti < tc. 
bérékét 
 
Domeniul culinar 

bucătăríe s. f. ‛bucătărie’ Te 13/18 (< dr.) = maÐirÐó  
< gr. μαγειρείο 

bucătăr÷ásă s. f. ‛bucătăreasă’ S 5/37 (< dr.); cf. 
măÐirĝ¤áńi derivat de la gr. μαγειρείο 

dulĉáţă ‛dulceaţă’ K 14/13 (< dr.) = aγlicó < gr. γλυκό 
f¤áe, pl. fo˜ s. f. ‛foaie de plăcintă’ St 11/10; Ca 14/24; 

16/29 (< dr.).= pétur° < lat. * pitula 
malá˜ s. n. ‛mălai’ T 8/13 (< dr.)= frínă di mísur°  

< lat. farina + tc. misir  
mamalígă s. f. ‛mămăligă’ St 11/7; Ca 15/19 (< dr.)= 

cul÷áş° < bg. ku×aša 
rahát s. n. ‛rahat, produs de cofetărie’ K 14/25; rahád 

K 14/23; arâhát B 5/22 (< dr.). = lăcúmi < tc. loqoum 
  
Domeniul stări sufleteşti, simţuri 

bucuríe s. f. ‛bucurie’ St 21/11 (< dr.) = hará”ă < gr. 
χαρά 

liniştít adj. ‛liniştit’ C 14/4, 25 (< dr.) = riháti < tc. 
râhat 

simt vb.IV  tranz. ‛a simţi’ A 10/35 (< dr.)= du7ésc°  
< alb. dukem 
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Domeniul geografic, cosmic 
ínsulă s. f. ‛insulă’ Si 3/15; CS 7/9; K 9/17 (< dr.); cf. 

nisíi < gr. νήσος 
 
  E interesant faptul că împrumuturle din greacă se 
păstreză destul de bine la populaţia de vâerstă medie, deşi 
contextul extralingvistic nu mai este favorabil menţinerii în 
dialect a acestor termeni. Domeniile în care aceşti termeni se 
păstrează sunt: 
 
Domeniul social 

andămuséscu vb. IV refl. ‛a se întâlni’ Te 9/30; 
andămăséscu R 10/23; ˜e˜ dó˜i s-andămăs÷á p˜-únă púnt÷-
aráθimă ‛ei doi se întâlneau pe un pod (de piatră) aflat în ruină’ 
R 32/18-19 < gr. ανταμώνω 

δicáră s. f. ‛monedă grecească (a zecea parte dintr-o 
drahmă)’ Te 3/17 < gr. δεκάρ 

δí7i s. f. ‛dreptate’ S 35/27; Te 14/10 < gr. δικαιον 
Îramíe s. f. ‛graniţă, frontieră’ P 7/9, 12, 19, 20, 21, 25 

< gr. γραμμή 
mírili s. f. pl. art. ‛ursitoarele’ R 28/15; Ca 9/19, 31; S 

16/9; 18/17; T 12/33; 13/20; 14/1; K 12/14, 16; 16/34; Cg 
14/32; 15/1, 3; s-fácă mírili a táli! ‛să se îndeplinească ceea ce 
ţi-a fost ursit [de către ursitoare]!’ Te 12/24 < gr. μοίρα 

tí2i s. f. ‛soartă, destin; noroc; şansă’ Ca 15/31, 32, 35; 
C 12/5, 8; K 12/14; táha ðin mírili a tre˜a s÷árâ s-anγrâps÷áscâ 
ti2a î a fĉórlu˜ ‛cică vin ursitoarele a treia seară ca să scrie 
soarta copilului’ < gr. τύχη 
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Domeniul obiectelor de uz casnic 
δíscu s. n. ‛platou pe care se servesc dulciuri’ Te 5/33; 

6/14 < gr. δίσκος 
Ðilíe, pl. Ðilí˜ s. f. ‛oglindă’ 1º R 12/3; B 14/33, 34; 2º 

‛oglinjoară ornamentată cu mărgele, fundiţe, bănuţi de argint 
etc., care se fixează pe partea stângă a căciulii miresei’ R 24/1; 
˜ilíe R 23/31; 24/1 < gr. γυαλλί 

 
Domeniul transporturilor 

amắcsi s. f. ‛căruţe’ R 7/7; mắcsi R 7/12 < gr.  μαζας 
 
Domeniul îmbrăcămintei 

haséi s. f. ‛pânză albă fină, folosită la confecţionarea 
feţelor de pernă’ S 25/3, 5 < gr. χασές 

7indímati s. f. pl. ‛decoraţiuni în diverse culori pe 
ciorapii femeieşti de lână’ Te 10/32; cf. 7indisitúr— < gr. 
κέντημα 

pârpódi, pl. pârpó' s. f. ‛partea ciorapului care acoperă 
piciorul de la gleznă în sus; ciorap’ CJ 10/1; R 21/22; A 8/19; 
C 9/15; părpódI R 11/8; NB 5/9; C 2/20; S 19/19; N 10/21; O 
2/36 < gr. περιπóδιον 
 
Domeniul nume de meserii 

7iniγó s. m. ‛vânător’: av÷am un láli 7iniγó j'î vătămắ un 
poρc áγρu ‛aveam un unchi vânător şi a omorât [= a vânat] un 
porc mistreţ’ P 9/20 < gr. κυνηγός 
 
Domeniul instructiv-educativ 

Îrámă ‛literă’, nveţ Îrámă ‛a învăţa să scrii, a învăţa 
carte’ K 12/19 < γράμμα 
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nÎrăpséscu vb. IV tranz. ‛a scrie’ K 12/16, 17; ta2iná 
bádi l'i nÎrâps÷áşti únâ cárti ‛în dimineaţa următoare stă [şi] îi 
scrie o scrisoare’ S 17/5; ÷ásti ânÎrăpsítâ di Dumi'ắ©… sâ-ń 
mấcâ av÷ár÷a ‛este «scris» [= decis, sortit] de Dumnezeu să-mi 
«mănânce» averea’ S 18/15-18; táha Ðin mírili… 
s-anÎrâps÷áscâ tí2a î a fĉórlu˜ ‛cică vin ursitoarele să «scrie» [= 
să decidă, să stabilească] norocul copilului’ Ca 9/19-20; 
nÎrâpséscu NB 6/20; ânÎrâpséscu S 16/9; anÎrâpséscu Ca 
9/24, 31; cf. scri© < γράφω 
 
Domeniul militar 

7inomáti s. f. ‛post de jandarmi’ P 19/26 < gr. κινοματι 
panástasi s. f. ‛atac armat; rebeliune’ CS 6/11 < gr. 

παναστάση 
 

Domeniul formule de politeţe 
hârâstiséscu vb. IV intranz. ‛a mulţumi’ S 35/32. 
2irtiséscu vb. IV tranz., refl. ‛(despre mireasă) a saluta 

(a felicita) în semn de despărţire; (despre morţi) a exprima 
ultimul omagiu, salutul de adio, a face slujba de despărţire (de 
adio)’: trec tútâ sªó˜a di la nv÷ásta di u 2irtiséscu ‛toate rudele 
din partea miresei trec (se perindă) de o salută (felicitând-o, 
adresându-i urări) în semn de despărţire’ CJ 14/11-12. 
 
Domeniul muzical 

 avÐilí˜ s. f. pl. ‛viori’; (p. ext.) ‛instrumente muzicale’ 
Te 6/8, 9 < gr. βιόλα 
Domeniul medical 

fărmác s. n. ‛otravă’ L 10/28; N 1/4; fârmác St 24/19, 
24, 28; fărmá7i s. f. N 1/29 < gr. φαρμάκι 
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Ðitríe, pl. Ðitrí˜ s. f. ‛medicament, doctorie’ St 20/4, P 
19/21, 22, 24; ˜itríi St 13/2; itríi CS 8/17 < gr. γιατρός 

 
 

Domeniul familie 
isózmată s. f. ‛logodnă’ CJ 13/21 <  gr. ισώσματα 
isuséscu vb. IV tranz., refl. ‛a (se) logodi’ CJ 9/5-7, 11, 

13; Si 8/2, 3, 9, 13, 14; St 11/15; 18/8; S 8/8; Te 10/1, 5; 
asuséscu P 1/26; suséscu Cg 10/19; 17/5, 6 < gr.  ισιάζω 

lih¤ánă, pl. lih¤áni s. f. ‛lăuză’ R 27/27; B 2/22; K 
16/33; Cg 14/19, 20, 23; 15/1< gr. λεχjνα  

nicu7ír, nicu7íră, pl. nicu7ír—, nicu7íri 1º s. m. şi f. 
‛gospodar, stăpânul casei, proprietar; soţ (soţie)’ R 5/31; NB 
2/26; St 9/12; 20/3, 4, 8, 10; Ca 21/13; 24/5; CS 7/35; C 14/21, 
25, 33; 15/15, 26, 31, 32; B 1/10, 13, 26, 27; 3/27; 8/3; 10/28; 
S 16/5; 35/12, 23; T 3/1; 15/17, 19; Te 9/34, 35; K 14/30; P 
1/28; N 9/24, 25; 2º adj. ‛gospodar’: om nicu7ír ‛om gospodar’ 
L 1/25 < gr. (ν)οικοκßρης 
 
Domeniul religios 

án0il s. n. ‛înger’ L 8/15 < gr. άγγελος 
ifÖíe s. f. ‛binecuvântare’; da© ifÖí÷a ‛a da 

binecuvântarea’ L 9/27 < gr. εÛχ² 
himńámă s. f. ‛tămâie’ B 4/3 < gr. θυμίαμα 
himńitór s. n. ‛cădelniţă’ C 15/2 < derivat de la gr. 

θυμίαμα 
 
Domeniul stări sufleteşti, simţuri 

ańur'éscu vb. IV intranz., tranz. 1º ‛a mirosi; a emana 
un miros neplăcut’ B 12/20, 24, 28; ómu î csen ń-ańur'÷áşti 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 191 - 

n-cásâ ‛îmi miroase a om străin în casă’ B 12/14arńu'éscu B 
12/27 < gr. μυρίζω. 

arâs÷áşti vb. IV refl. impers. ‛a(-i) plăcea’: ©ámińl'-a 
noĉ... l-arâs÷áşti ca s-lucr÷á'ă ‛oaminilor noştri le place să 
lucreze’ P 20/32-33 < gr. αρέσω 

hărséscu B 2/10; hărăséscu Cg 10/22; 2º ‛a petrece, a 
se distra’: lún÷a ĝucá só÷a áli nv÷ásti şi… acşí s-hîrs÷á pấnâ 
lun— s÷ára ‛lunea jucau neamurile miresei şi aşa petreceau până 
luni seara’ Te 6/27-29; 3º ‛a mângâia’: niscấnti f÷áti inşírâ …, 
s-acâţárâ sâ-l l'a [fĉórlu] pi níngâ ÷áli, sâ-l hârs÷áscâ ‛au apărut 
nişte fete, se apucară să-l ia [pe băiat] pe lângă ele, să-l 
mângâie’ S 14/21-23 < gr. χα\ρω 
 ńúrizmă s. f. ‛miros plăcut, aromă’ si 5/11 < gr. μυρίζω 
 
Domeniul geografic, astronomic 

hârÐíe s. f. ‛zori (de zi): d÷ádi hârÐí÷a ‛au dat zorile, 
s-a luminat de ziuă’ R 8/16; 

tuhârÐíe ‛când se crapă de ziuă, în zori, dis de dimineaţă’ R 
18/26; Ca 9/4; B 2/30 < gr. χάραμα 

7iró s. m. 1º ‛timp, vreme; perioadă de timp; moment’ 
R 6/32; Ca 11/6; 23/6; CS 6/27; 8/2; S 22/31; Te 2/19; O 2/11; 
7iró n¤-áv÷a tra s-7eltu÷áscâ pará' ‛nu aveau timp să 
cheltuiască bani’ Te 2/16; vínimu î n-Sârúnă, adrárâ tén'â 
ş-acló şi'úm múltu 7iró ‛am venit în Salonic, am făcut corturi 
şi acolo am stat mult timp’ < gr. καιρόσ 

mâγúlă s. f. ‛dâmb, movilă’ S 14/5 < gr. μαγοØλλα 
óhtu, pl. ¤áhti s. n. ‛dâmb; colină’ L 10/27; b-acló 

Dúróstor° lócurli ÷ará ca b-a¤á, ¤áhti, vắ˜ur— j î 'énur— ‛şi acolo, 
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în Durostor, locurile erau ca şi aici, coline, văi şi dealuri’ CJ 
12/22 < gr. Ðχτος 

 
Domeniul magico-imaginar 

pirmíf, pl. pirmífi s. n. ‛poveste; basm’ R 14/14; NB 
1/16; 6/31; ST 14/28; 20/2; B 14/36; ST 37/14; T 15/20; CG 
5/12; părmíf S 31/22; pirmít S 34/4; T 10/18, 19; pirmíθ t 
11/30; pirmíδ CS 9/20, 30; 10/25, 26 < gr. παραμύθι. 

Rezultă din analiza efectuată siuaţia actuală a aromânei 
vorbite în Dobrogea privind raportul dintre elementul lexical 
romanic şi cel balcanic. Este vorba, pe de o parte, de îmbogăţirea 
considerabilă a vocabularului cu teremeni împrumutaţi din 
dacoromână (împrumutri necesare) şi, pe de altă parte, de 
coexistenţa unor termeni din fondul comun, tradiţional al 
aromânei  (termeni moşteniţi sau pătrunşi din limbile balcanice) 
cu împrumuturi recente din româna literară. Cei mai numeroşi 
termeni concuraţi de împrumuturile din dacoromână, sunt, de 
origine greacă, turcă, după care aşa cum era de aşteptat, urmează 
cele de orgine slavă şi albaneză şi chiar termeni moşteniţi din 
latină sau din substrat. Se ştie că în epoca modernă, în urma 
contactului cu limbile romanice, româna a cunoscut un proces 
numit „reromanizare” şi de îndepărtare de limbile balcanice. Este 
de presupus că un fenomen similar, dar în sens invers, se petrece 
cu aromân vorbită în prezent în ţările balcanice, prin 
împrumuturile recente din neogreacă, respectiv bulgară, albaneză 
etc. 

Cu toate acestea, aromâna păstrează un fond comun, care 
permite îneţelegerea între vorbitori din ţări diferite. Bilingvismul, 
care este, în prezent generalizat la aromâni, nu împiedică 
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înţelegerea dintre vorbitori, care se face pe baza acestui fond 
comun. 

Se ştie că, oricât de numeroase ar fi împrumuturile, ele nu 
duc la apariţia unei „limbi mixte”, ca fază premergătoare 
dispariţiei idiomului. Limbile dispar prin părăsirea lor de către 
vorbitori. Aşa s-a  întâmplat odinioară cu dalmata şi aşa se va 
întâmpla – probabil, nu peste mult timp – cu istroromâna. Ce 
soartă va avea aromâna depinde de vorbitorii ei.   
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CAPITOLUL 4 
 
ASPECTE ETNOLINGVISTICE LA AROMÂNII 
FĂRŞEROŢII ORIGINARI DIN ALBANIA 

 
 

Aromânii din Albania îşi zic rămăni şi au o puternică 
conştiinţă a unităţii de neam şi de limbă cu românii din nordul 
Dunării : este vorba atât de conştiinţa romanităţii cât şi de 
conştiinţa românităţii. 

Un lucru care poate părea surprinzător îl constituie 
faptul că fărşeroţii – şi nu numai cei cu o instrucţie superioară – 
au o foarte clară şi marcată conştiinţă a românităţii. Trebuie să 
precizez că este vorba nu de o conştiinţă „inoculată” pe cale 
cultă – nu există niciun interes oficial local în acest sens –, ci 
de o conştiinţă transmisă din generaţie în generaţie în cadrul 
colectivităţii de aromâni. 

În ceea ce priveşte conştiinţa romanităţii, ea se menţine 
trează prin vestigiile romane, păstrate, de exemplu, la 
Apollonia (azi Poian), pe malul Adriaticii, principala poartă de 
pătrundere a romanilor în Balcani, în secolul al II-lea î. Hr., 
când Iliria, Macedonia şi apoi, întreaga Grecie (anul 148 î. Hr.) 
devin provincii romane. Din Apollonia pornea faimoasa Via 
Egnatia (denumită până azi de către aromâni Calea Mare), 
principala arteră de circulaţie în Balcani pe direcţia vest-est, 
care ajungea până la Salona (arom. Sărună; Salonic), 
continuându-se până la Constantinopol. Când am vizitat 
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Apollonia, persoanele care ne însoţeau – ca de altfel şi 
aromânii din localităţile aflate  în apropiere de Apollonia – şi-
au exprimat opinia – de fapt convingerea – că romanitatea 
instalată aici s-a perpetuat de-a lungul secolelor, aromânii 
fărşeroţi fiind urmaşii legionarilor romani de odinioară. 

Referitor la conştiinţa românităţii ea este veche de 
câteva secole, nefiind rodul exclusiv al iniţiativei României, 
care a înfiinţat pe teritoriul actualei Albanii la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea câteva 
şcoli cu predare în limba română şi a construit o biserică 
românească în oraşul Korcea. 

Ocupaţiile de bază ale aromânilor fărşeroţi au fost, 
secole de-a rândul, păstoritul şi carvănăritul (transportul 
mărfurilor în caravane, pe cai). Ei au practicat şi practică, de 
asemenea, comerţul (negoţul) şi meşteşugurile (aromânii 
orăşeni). În mai mică măsură se ocupă de agricultură. În acest 
capitol ne ocupăm de precizarea câtorva aspecte etnografice 
din viaţa pastorală a aromânilor fărşeroţi şi reflectarea lor 
acestora în graiul lor.  

În  cercetarea ritualurilor pastorale se are în vedere 
relaţia păstor-turmă-natură, pe de altă parte relaţia păstor-obşte-
familie. 

O ,,falcare” reprezenta o grupare profesională cu carac-
ter economico-social, dar era bazată pe frăţie şi solidaritate. 
Picurarii erau fărtaţi1. Un moment important din viaţa 
păstorilor era şi iertarea vinovaţilor, care se făcea numai de 
către bătrânii obştii; stingerea vendetei era de asemenea 
importantă pentru viaţa obştii. Încheierea vendetei se făcea tot 
prin amestecul de sânge, prin frăţia de cruce sau prin căsătorie. 
Familiile împricinate trebuia să jertfească oi şi câte un miel. 
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Mielul trebuia să se taie în prag, tămăiat cu lemne în cruce. 
Sângele care curgea simboliza sângele care ar fi curs dacă ar fi 
continuat vendeta.  
 Cupia ‘turma’ era formată din oi, capre, catâri, cai. 
Turma se afla în stână. Ridicarea stânei se făcea pe un loc 
sacru, pe locul ales de turmă cu o noapte înainte. În stână 
trebuie să existe obiectele strămoşeşti: tămbarea şi cărligul, 
care aduceau noroc stânei; la intrarea în stână se îngropa un  
ban de la strămoşi, iar sub talpa stânei să fie un şarpe care 
veghea asupra ei. Întotdeauna la temelia stânei se punea un os 
al unui om mort în luptă. Se jertfea un miel şi se aprindea focul 
viu. Iniţierea păstorului începea să se facă, mai întâi, în cadrul 
familial. A doua zi de la naştere, mieii erau încredinţaţi copiilor 
şi câteva nopţi dormeau cu ei în pat în semn de o primă 
apropiere faţă de oi. Copilul trebuia să cunoască semnele 
cerului, pământului, arborilor, plantelor, animalelor; asista la 
evenimente astrale importante; întâlnirea dintre soare şi lună, o 
dată la 5 ani, întâlnirea dintre luceafăr zi şi noapte, o dată pe 
an. Înainte de deschiderea stânei, mergeau cu păstorii în 
pelerinaj la biserici, peşteri sau copaci, ci icoane, pe vârf de 
munte. Copiii ştiau graiul muntelui după înfăţişarea lui, care se 
schimba mereu. Când muntele se întunecă-plouă, când 
străluceşte neaua pe munte, la soare-va fi mare bucurie. De la 
10-15 ani, băiatul intră în ucenicie pe lângă părintele lui sau pe 
lângă un păstor bătrân. Mai întâi trebuia să treacă prin diferite 
încercări grele: să doarmă pe zăpadă, să rabde de foame şi sete, 
să meargă pe drumuri lungi şi obositoare prin vânt şi ploaie; i 
se aplica ,,bătaia rituală” pentru a putea suporta durerea fizică, 
mai târziu când va fi nevoie, fără să se vaite. Trebuia să înveţe 
să stea în mijlocul turmei şi să o pască; trebuia să înveţe ,,limba 
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oilor”: să ştie să îndemne oaia, să-i cânte, s-o cunoască după 
glas, să se înţeleagă cu ea. Pe păşune trebuia să facă exerciţii ca 
să pască turma; să ferească oile de soare, de vânt, de fiare; 
cunoştea apa bună, umbra bună. Treptat era pus să mulgă oile, 
să le tundă, să întoarcă două turme care se întâlnesc. Pe 
drumuri de iernatic, pe furtună şi zăpadă, trebuia să ia 
iniţiativa, să ştie să se descurce în orice situaţie. Trebuia să aibă 
cunoştinţe în domeniul matematicii, chirurgiei empirice, 
botanicii, trebuia să ştie să ridice adăposturi rapide. 
 Tânărului cioban i se încredinţau şi căile de a stăpâni 
virtuţile: cumpătarea, stăpânirea de sine, chibzuinţa. Dar cel 
mai important lucru este să nu dispere niciodată, în cazul în 
care şi-a pierdut turma. El trebuia să şi-o refacă, neapărat prin 
muncă. 
 Iniţierea ciobanului se făcea şi pentru a fi bun luptător. 
Exerciţiile de curaj începeau la stănă. Lupta de apărare a 
păstorilor era în ceată organizată, la nevoie păstorul se apăra şi 
singur. Era învăţat să călărească pentru a transmite repede o 
vest, să folosească brâul pentru a trece peste prăpăstii. El 
trebuie să cunoască semnalele de primejdie: lătratul câinelui, 
bătaia a două pietre, focul aprins, diferite feluri de fluierat, o 
creangă ruptă, un grup de pietre pus la răscruce de drumuri. În 
final, după ce învăţa toate aceste lucruri, trebuia să depună 
jurământul: ,,turma trebuie păstrată ca viaţa”. Jurământul se 
făcea punând măna pe cârligul străbun şi înfingând un cuţit în 
pământ. Urma primirea turmei de către tânărul cioban.1 
Primirea turmei se făcea aşternând în pragul ţarcului brâul 
păstorului, presărat cu ierburi. Se arunca apoi un colac rupt în 
mai multe bucăţi şi se stropeau oile cu apa culeasă din roua din 
23 aprilie. Turma, în frunte cu batalul, care avea coarnele 
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împodobite cu verdeaţă şi colaci, intra în stână. Aici, ritualurile 
aveau loc în funcţie de cele două mari cicluri ale păstoritului: 
văratic şi iernatic1. Întâmpinarea fătatului de iarnă se făcea prin 
ritualuri diferite, prin care se urmărea să fie înfrânte duhurile 
rele: toată familia ciobanului bea ,,apă sfinţită de foc”. Oile 
fătau pe rând în locuri neatinse. Primul miel născut era menit 
pentru jertfă.  
 Pe la începutul lui ianuarie (6 ianuarie), se sfinţeau 
apele. În ziua de sfântul Gheorghe avea loc ,,legarea” sau 
deschiderea stânei. Tot acum se făcea curmarea mieilor-
înţărcatul ritual, prin trecerea mieilor peste foc. Urma primul 
muls, ritual executat numai de baci. Din primul lapte muls, se 
aruncau câţiva stropi în foc sau se stropeau boturile mieilor. 
Păstorul care mulgea mai repede şi mai mult, lua fictiv locul 
baciului, ceea ce însemna că bătrânii luau locul tinerilor. Din 
primul muls se dădea pomană şi pentru morţi.  
 Urma apoi, plecarea oilor la păşune. Se arunca după oi 
apă, iar pe stână un mănunchi de iarbă. Primul caş se dădea de 
pomană sau se arunca în făntănă. Ceremonia plecării oilor la 
păşune se sfârşea cu o masă rituală. Toţi păstorii şi bătrânii 
satului se aşezau pe iarbă în funcţie de rang şi vârstă. Se mânca 
din mielul jertfit.  

Furtul ,,mănarului” era interzis. De asemenea era 
interzis furtul ţapului, berbecului, câinilor, oilor. La stână, 
păstorului îi era interzis să aducă sau să seducă la vreo femeie, 
aceasta însemnând încălcarea purităţii stânei şi a păstorului, 
care uneori se pedepsea cu moartea. Despre păstor în popor se 
credea că este posesorul unei forţe supranaturale: el poate 
învinge zânele, găsind fluierul fermecat ascuns de ele; supune 
fata pădurii, pe care o leagă cu brâul ca să-i spună buruienele 
cu care vindecă oile; învinge dracul prin isteţime.   
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Exemplificăm prin câteva texte aspectele etnografice 
ilustrate, analizând particulatităţile dialectale: 

ar˜ lctă di cătî ac di cătî acóţi” // e...n¨si un° şăm1... mári / ţi 
sİ spun°!//   mutrám di cătî ac/ mutrám di cătî acó / iĉ //m˜-aspár°/ 

caft° / mutrést° d˜uncră míni // li misurá˜ //  

                                               [Ahiléa Ţico, 61 ani]  
[originar din Saranda, Albania] 

 
 la dósprặÐìã0iţ arám pẹcurár° t-ọn loc° // şi ... aţél°  av�á 
vắrặ ... básẹ su-dẹ o˜ / av�á vắrặ básẹ su-dẹ o˜ el° // n�ásẹuŋ î cu 

cắp·rặ ş-cu î un ţap° s-pástặ / b-aţél' cu cắpçă / ... nu �ará l©¡c©-a 

lor° // [...]uł  căftáră/ n�ásįrặ acásặ la el' / a mắ-sa˜ l'-Ëắsįrặ cặ [...] 
„fiĉóç©-a tă© �ará fur°” Ë·sį // nvăscut picurár°// 
 

                                               [Ahiléa Ţico, 61 ani]  
 [originar din Saranda, Albania] 

 
la únă î mi˜ n¢© su [k] la únİ ńí˜e náų sút� dáųsprİËàţ� fμţım 

χ¤áρ¿ // no˜ / av�ám un múnt—-a nªóstu acłó tu Makįδ¢ní˜� // aţél 
múntį … pį la o mí˜e op î sútį 

                                               [ Dumitru Butcaru, 77 ani]  
[Mihail Kogălniceanu, Constanţa] 

 
lắna ... /  n©-áv�a ... / cum ári t©óra ţi acúmpără duâá©a / di tras     
lắnặ // u fÁţ�á  f˜áta... av�á un° ... fel° aşé cu Öáptįni / ş— î fiįcárẹ ş˜-u 

f·ţ�á î  Šcásâ // ş˜-u turţ�á / �álẹ / anţặs�á ... / lúc·re ... ahtắr—  // 
Maruşa Gagici, 71 ani]  

[Beala di Supră, R. Macedonia] 

                                                           
1 şămătă = scandal 
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v�ára d�apó�a ™işám° tu múnti / bİgám° stán�a // cănd° yarám° picurár° 
©ó˜li li bİgám t¤-araδİ  / şti / … nâ fİţ�áß î fİlc²r— // fİlc²r— ádìcİ / [ε] �arám 
tre˜ pátru ˜ißş—...aveám° tre˜ fiĉóri a noĉ/ … li misticám ªó˜li t-un loc° // 

mulË�ám ªó˜l�-a táli i câ yara laí,  i caléşi, i bá×i ş-p÷-aţ÷áli rúdi ş-p÷ aţ÷ali 

şúti / m˜-alumtám°  cu ó˜l�-a m�áli / … cİt láptį ar° / láptįli l-bİgám° … 
ul mulË�ám / bİgám dá©u tre˜ sticİtªór— tu cİzáni … // Šv�ám cİz²ń măr— / 
tálur° ...tálurį … // l'-bİgám sticİtªórâ … dá©u tre˜ sticİtªór ul ligám gíni 
ë-muşát° aşé s-nu s-aspárgă / … ş-ul turám láptili d�apªó�a  ş— … ©u 
ŋcl'igám¨ // ©u ŋcl'igám ş-l¤-adunám tu sticİtªór— d�äp¤á�Š / …   ş-ul 
fİţ�ám° tįlįmé // fİţ�ám° tįlįmé d�äpªóę fİţ�áÛ î j'î baĝ° // báĝu …     l¤-
adunám tu tálur° // 

                                               [ Pitu Gheorghe, 67 ani]  
[Cogealac, Constanţa]. 

 
  Analizând textele prezentate observăm următoarele 
aspecte fonetice, morfologice şi lexicale: 

labializarea lui [ă] neaccentuat în silabă posttonică, prin 
asimilare la timbrul vocalei scurte finale reprezintă o particu-
laritate a fărşeroţilor plisóţ: acúmpur° ‘cumpăr’, l÷águn° 
‘leagăn’, tálur° ‘putină’ faţă de acúmpăr°, l�ágăn°, tálar° la 
şópań şi la ceilalţi aromâni.  
 Fenomenul în discuţie au fost semnalate de N. 
Saramandu pentru graiul numit moscopolean, pe care noi îl 
numim grabovean. 
  În graiul fărşeroţilor plisoţ vorbit astăzi în Albania, 
diftongii �a, ¤a se realizează ca ę, ³:  f ętă ‘fată’ s³ρi ‘soare’. 
În ceea ce priveşte diftongul �a, am notat rostirea lui ca ˜a: 
f˜ată, fenomen nesemnalat până în prezent la fărşeroţii plisoţi, 
nici la cei stabiliţi în Dobrogea, ceea ce ne face să considerăm 



MANUELA NEVACI  
Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 201 - 

că este vorba de o evoluţie recentă. Surprinzător, am notat  
rostiri cu diftongul ¤a: s¤ari, în variaţie liberă cu ³. Rostirile cu  
¤a nu au fost semnalate până în prezent la fărşeroţii din 
Albania; este posibil să fie vorba de un arhaism sau de o 
evoluţie recentă, o revenire la rostirea cu ¤a, sub influenţa 
fărşeroţilor şopani, care l-au păstrat pe ¤a, netrecut la ³. 

Reducerea diftongului �a la a, după [r], am înregistrat-o 
în forma mutrám (pentru mutr�ám) ‘priveam’. 
 Se ştie că în graiul fărşeroţilor, [u] final asilabic este 
generalizat, întâlnindu-se atât după consoană simplă, cât şi 
după grup consonantic: pot° ‘pot’, dar şi caft° ‘caut’ (rostit în 
restul graiurilor aromâneşti cu u plenison: caftu. Nesemnalată 
până-n prezent este afonizarea vocalelor finale [i] şi [ă]:   muntị  
‘munte’, aflặ ‘află’ etc. În ceea ce priveşte rostirile de tipul aflặ, 
fenomenul amuţirii lui -ë (în poziţie finală) se întâlneşte în 
dialectul gheg al limbii albaneze, aşa cum a semnalat domnul 
prof. Brâncuş. Credem că în gariul fărşeroţilor plisoţi din 
Albania este o evoluţie internă, dilaectul tosc cu care ei sunt în 
contact neprezentând fenomenul. În plus, amuţirea vocalei 
apare şi la -i final, realizându-se o serie completă [-u, -ă, -i].  
 În ceea ce priveşte consonantismul semnalăm 
următoarele fenomene: 
 Trecerea lui [×] la [y], [˜], schimbare recentă semnalată 
parţial în graiul grămostean, am înregistrat-o pentru prima dată 
şi în graiul fărşeroţilor plisoţi din Albania: fuρyi/ fuρ˜i ‘hoţii’, 
yaρ/ ˜aρ  ‘pestriţ’ ursoIyi ‘ursuleţii’ pentru fur×i, ×ar, ursoI×i  
la ceilaţi aromâni. 

În domeniul morfologiei, semnalăm următoarele 
schimbări: 
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  1. o particularitate  a aromânilor plisoţ din Albania este 
forma de ind. prez. pers. 1 sg şi 3 pl. -est° la verbele de coj. a 
IV-a slabă în -esc°: mutrest° faţă de mutresc° ‘privesc’ la 
ceilalţi fărşeroţi, prin analogie cu forma de pers. a II-a sg.: 
mutreşti (probabil şi sub influenţa formei de pers.a III-a sg. 
mutr÷áşti, past°  pentru pasc°; 
 2. la ind. imperfect, forma de pers. a 2-a pl. este căntát° 
faţă de căntáţ   în restul aromânei, sub influenţa formei identice 
a perfectului simplu: căntát°. Observăm că s-a evitat confuzia 
cu forma de prezent, ajungându-se la confuzia cu forma de 
perfect simplu. În felul acesta, s-a marcat opoziţia prezent–
perfect : prez. căntáţ – impf., pf.s. căntát°. 

În cea ce priveşte lexicul păstoresc semnalăm existenţa 
unor termeni comuni la aromni, albanezi şi sărăcăceani2  
 

 Aromâni Etimon Dacoromâni Albanezi sărăcăceani3 
1 ţap° din substrat ţap cjap, cap πορτσοuς 
2 şut° din substrat ciut  shütë σιουτος 
3 strúngă din substrat strungă shtrungë στρουγκα 
4 stirpár° der. 

neatestat în 
DDA  

cioban pt. 
oaie sterilă 

shteripar στερφιάρις 

5 baĝ° probabil din 
substrat 

cf. dr. baci baxhos μπάτζιος 

                                                           
2 Sărăcăceani (cunoscuţi şi ca saracaţani, cărăcăciani şi caracăciani; 

gr. Σαρακατσάνοι sau Σαρακατσαναίοι, bg. Каракачани) transhumanţi, 
vorbitori doar de greacă. Sărăcăcianii ar fi aromâni grecizaţi iar etnonimul 
lor derivă din aromânescul sărac, sunt des folosite de naţionaliştii aromâni. 
Căsătorii mixte între aromâni şi sărăcăciani au loc doar de câteva decenii 
WEIGAND (1895, pg. 277). 
3 Kahl 2007: 65. 
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6 Ííză < gjizë urdă urdhë, 
gjizë  

γκίζα 

7 st÷árpă  stearpă shterpë στέρφα 
8 rúdă <lat. rudis cu lână 

scurtă 
rrudë pουντιος 

9 la˜© <lat. lajus οaie cu lânâ 
maron  

llajυë λάγιου        
 

11 flu˜árâ < ? fluier fyell φλουιάρα 

 
În ceea ce priveşte lexicul păstoresc, putem spune că e 

vorba de populaţie autohtonă de păstori dintre care unii sunt 
albanezii actuali care şi-au păstrat limba, alţii sunt aromânii, 
autohtonii romanizaţi şi alţii sunt sărăcăceanii, aromâni 
grecizaţi. 
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CAPITOLUL 5 
 
CONCLUZII 
 
 În acest capitol voi prezenta numai câteva particularităţi 
esenţiale care diferenţiază graiul fărşeroţilor din Dobrogea1 de 
restul graiurilor aromâne din acest teritoriu. 
 
I. SISTEMUL FONETIC ŞI FONOLOGIC 
 
 A) VOCALISMUL: 
 1) Sistemul vocalic în graiul fărşeroţilor şópań şi plisoţ 
este format din 6 vocale: 
    u i 
    o    ă    e 
          e 
 2) Vocala ‘â’ nu are realizare fonologică (nu intră în 
opoziţie cu vocala ă). Fonetic, ea apare în silabă neaccentuată: 
bâhÉé. 
 3) În silabă accentuată, după consoane palatale se 
neutralizează opoziţia între vocalele e şi ă. E o neutralizare 
condiţionată de context şi rezultă un sistem vocalic de cinci 
foneme în urma acestui proces: 

                                                 
1 În prezenta lucrare am descris graiul fărşeroţilor stabiliţi în Dobrogea. 
Fărşeroţi există şi în Peninsula Balcanică (precum şi în Australia sau 
America prin procesul de emigrare). Vezi primul capitol. 
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    u i 
    o E 
           a 
 4) În silabă neaccentuată, după consoanele nepalatale se 
produce neutralizarea opoziţiei privind graiul de deschidere 
între vocalele e şi i, o şi u neutralizare condiţionată de context. 
Rezultă un sistem vocalic parţial ce cuprinde patru foneme (şi 
arhifoneme): 

U  ă  I 
  a 

 5) În graiul fărşeroţilor plisoţ există variantele 
nazalizate ale vocalelor [a], [ă], [e], [o]: [ã] în gãfţắ×, stρãńe, 
[ẵ] în sẵmbătă, [ä] în gäρu2, pγänËe (croitor, haine sămbătă, 
grâu, plânge). 
 
 B) SEMIVOCALELE ŞI VOCALELE SCURTE 
FINALE 
 1) În graiul fărşeroţilor şópań � şi ¤, semivocale, intră în 
componenţa diftongilor �a şi ¤a care se opun în silabă 
accentuată, în perechi minimale de tipul m�ári‘mere’ ~ m¤ári 
‘moare’. 
 2) În graiul fărşeroţilor plisoţ diftongii �a, ¤a se 
realizează ca ę, ³: gçęi ‘strigoi’, s³cρi ‘soacre’ etc. 
 3) Atât în graiul şópanilor cât şi în cel al plisoţilor, 
vocalele scurte finale sunt ocurente nu numai după o consoană, 
ci şi după orice grup de consoane: arị, áre, muntị, ţinţị, aflặ etc. 
 
                                                 
2 Mai ales în graiul femeilor. 
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 C) TRANSFORMĂRI FONETICE 
 Transformările fonetice în sistemul vocalic al graiului 
fărşerot sunt: 
 1) Diftongarea lui [a] în poziţie iniţială neaccentuată în 
fonetismul ¤árbuçe ‘arbore’. 
 2) Diftongarea lui e la �a în silabă accentuată, după 
consoane nepalatale în d�ágă ‘ramură’. 
 3) La fărşeroţii şópań, [e] trece la [i] în formele: bim° 
‘bem’ şi biţ, ‘beţi’. 
 4) Redarea lui [ắ] ca [í] apare în fonetismul căpitíâ° 
‘părnă’: Ş, şi căpătíń°: P. 
 5) În silabă neaccentuată, trecerea lui [i] la [ă] apare 
atât în cuvinte moştenite cât şi în împrumuturi la fărşeroţii 
plisoţ: astănËém° ‘stingem’, dăscálţ° ‘desculţ’, năpót° ‘nepot’ 
pentru astinËém°, discálţ°, nipót° la şópań. 
 6) Tot în silabă neaccentuată se produce afonizarea lui i 
final: ari, fuËi, lucri, umpli (are, fuge, lucruri, umple) etc. 
 7) Afonizarea lui [ă] final atât după o consoană cât şi 
după grupuri consonantice: acásă, faţă, cafţă, ta×ă, află, capră 
(acasă, faţă, ceri, tai, afli, capră). Fenomenul se produce în 
silabă neaccentuată. 
 8) Labilizarea lui [ă] neaccentuat în silabă posttonică, 
prin asimilare la timbrul vocalei scurte finale reprezintă o 
particularitate a fărşeroţilor plisóţ: acúmpur° ‘cumpăr’, 
l÷ágân° ‘l�ágăn’, tálar° ‘putină’ faţă de acúmpăr°, l�ágăn°, 
tálăr° la şópań. 
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 D) CONSONANTISMUL3 
 
 Particularităţile graiului fărşerot în ceea ce priveşte 
consonantismul sunt: 
 1) În vorbirea fărşeroţilor plisóţ, vibranta [r] se 
realizează ca r (r apical), ρ (r velar) sau ρ (r uvular), mai ales 
atunci când rezultă din reducerea grupurilor consonantice rn şi 
rl: ˜áρă ‘iarnă’, aúρ° ‘urlu’ etc. La generaţiile tinere de 
vorbitori particularităţile de rostire a lui [r] încep, treptat să 
dispară. Fenomenul nu e întâlnit la fărşeroţii şópań. 
 2) Tot în graiul fărşeroţilor plisoţ se aude un Ø velar ca 
în albaneză, ca variantă liberă a lui e: aØăsắm°  ‘lăsăm’, cáØea 
‘drumul’, mọØtă ‘mult’etc. 
 3) Redarea lui l ca γ apare tot în graiul fărşeroţilor 
plisoţ: γumbadă ‘lumânare’ pentru lumbardă: Ş, γoc ‘loc’ 
pentru loc°: Ş etc. 
 4) Trecerea lui [×] la [y] e un proces de evoluare a lui × 
palatal întâlnit doar la fărşeroţii din Palazu Mare: fúρyi ‘hoţii’, 
yáρă ‘pestriţă’ pentru fúr×i, ×áră la şópań. 
 5) Reducerea dentalei [n] în cadrul grupului 
consonantic mn (mn > m) apare atât la şópań cât şi la plisoţ: 
le6u, sca6u, semu (lemn, scaun, semn) etc. Aceeaşi consoană 
se reduce şi în grupul [rn] la [r]: fuçigă, ˜áçă, cáçă (furnică, 
iarnă, carne) etc. 

                                                 
3 În acest subcapitol voi prezenta doar particularităţile de natură fonetică şi 
unele schimbări care pot indica tendinţa în evoluţia consonantismului 
acestui grai. 



MANUELA NEVACI  
 Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea 

 

- 208 - 

 6) Reducerea lichidei laterale [l] în grupul [rl] la [r] în 
fonetismele: aúç°u ‘urlu’, ńir° ‘albastru’, nvắç ă ‘capie’ etc. 
 7) Depalatalizarea consoanelor: Ö, Í, Ñ, ×, ń în stălpi 
‘stâlpi’, terbị ‘cerbi’, surắfi ‘brice’, misắl ‘mesale’, pruni, inimi 
‘inimi’. 
  
 9) Sonorizarea consoanelor oclusive bilabiale şi dentale 
(p > b şi t > d) în fonetismele: bidúc×° ‘păduche’, dimbel° 
‘tembel’ (chiar leneş), dăváni ‘tavan’ etc. 
 10) Consoanele palatale se realizează ca č,-,, š, ž, 9, -, 
hv,Ð, ĕ, H, č, -, š, ž se rostesc dur iar 9, -, hv, Ð, @, H au o 
articulaţie postpalatală sau chiar prevelară. 
 
 II. PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE 
 
 Particularităţile morfologice ale graiului fărşerot la 
nivelul următoarelor părţi de vorbire4: 
 A) ARTICOLUL 
 1) Articolul hotărât enclitic al manuscriselor se 
realizează ca şi în dacoromâna vorbită5: ómu, fiĉóru, lúpu, 
bărbátu. 
 2) Amuţirea lui [i] final din forma de genitiv singular a 
articolului substantivelor masculine: a fiĉóçu, a lúpu, a 
băçbátu. Fenomenul apare mai ales la fărşeroţii plisoţ. La 
fărşeroţii şópań formele a fiĉóru˜ ~ a fiĉóru se află în variaţie 
liberă. 

                                                 
4 Nu voi prezenta desinenţele nominale sau verbale specifice ale acestui 
grai, deoarece modificările sunt de ordin fonetic. 
5 Rezultatul este acelaşi. Evoluţia este însă diferită. Vezi în capitolul 
‘Articolul’, teoria Matildei Caragiu-Marioţeanu. 
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 B) ADJECTIVUL 
 În ceea ce priveşte gradele de comparaţie ale 
adjectivelor, graiul fărşerot cunoaşte la nivelul superlativului 
opoziţia relativ-absolut: cáma búnu sau na˜ ma búnu ‘cel mai 
bun’ faţă de absolutul mult° bun°  ‘foarte bun’. 
 
 C) PRONUMELE 
 a) PRONUMELE PERSONAL 
 1) Graiul fărşerot nu cunoaşte la persoana întâi singular, 
forma de nominativ, pronumele ˜o. Această formă e înlocuită 
cu cea de la acuzativ mini ‘eu’. 
 2) La persoana a III-a (nominativ-acuzativ) apar forme 
paralele de pronume personal: elu, y÷a, e×, �áli şi năs°, nắş—, 
nắsặ, nắse. 
 
 b) PRONUMELE DEMONSTRATIV 
 Formele de a˜st°,  aistă caracterizează vorbirea 
fărşeroţilor6. 
 
 c) PRONUMELE RELATIV-INTEROGATIV 
 Forma ca˜ ‘cine’ şi a cu˜ ‘a cui’ deosebeşte graiul 
fărşerot de restul aromânei, la acest nivel morfologic. 
 
 E) VERBUL 
 
 1) În graiul fărşerot se constată tendinţa de unificare a 
conjugărilor prin trecerea verbelor de conjugarea a III-a la 

                                                 
6 Aceste forme sunt întâlnite şi în graiul monopolenilor (şi în dacoromână) 
regional. 
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conjugarea a II-a sau a celor de a IV-a la conjugarea întâi sau a 
II-a (fáţire → făţ�ári, avËắri → avËári, ańurËíri → ańurË÷áρi 
etc.). 
 2) În graiul fărşerot, pentru verbele ‘dau’, ‘stau’ se 
foloseşte foarte des imperfectul organic dam°, stam° (dădeam, 
stăteam). 
 3) Existenţa celor două forme de perfect (‘slab’ şi 
‘tare’) la fel ca în restul aromânei: măcá˜, Ëăë°. 
 4) Verbul dipun° ‘cobor’ la perfectul simplu se conjugă 
astfel: dipuná˜, dipunáś, dipuná, dipunámu, dipunátu, dipunáρă 
(pentru formele derivate de la dipuëu, întâlnite în restul 
aromânei. 
 5) La persoana a II-a singular, perfect simplu, se 
observă monoftongarea diftongului existent la aceleaşi forme 
verbale din restul aromânei: scuséë ‘scoseşi’, făţéë ‘făcuşi’ 
pentru sc¤ásië, f�átië în rest. 
 6) Timpurile compuse (perfectul compus, mai mult ca 
perfectul, viitorul anterior, sunt timpuri analitice (la indicativ şi 
la conjunctiv) la fel ca în restul aromânei. 
 Conjunctivul are în componenţa lui invariabilul va / 
vrea (forma de persoana a III-a a auxiliarului vo˜) spre 
deosebire de vr÷a˜ în restul aromânei. 
 7) Fărşeroţii plisoţ au în grai forma de imperativ 
compusă din as / az şi conjunctivul prezent: 
   as cănţ! 
   az gríţ! 
 8) În ceea ce priveşte infinitivul, verbele de conjugarea 
a III-a fáţiri şi a IV-a fudíri trec la conjugarea a II-a, iar verbele 
de conjugarea a V-a pâţắri, avËắri7 trec la conjugarea I. 

                                                 
7 Cf. Sistemului de clasificare din conjugări descris în capitolul ‘Verbul’. 
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 9) O particularitate a graiului fărşerot, în ceea ce 
priveşte modurile nepersonale ale verbelor este lipsa 
gerunziului. 
 10) Participiul mai este întrebuinţat şi cu valoarea de 
infinitiv, corespunzătoare din aromână. 
 11) Precedat de negaţia nu, participiul are valoarea unui 
propoziţii circumstanţiale temporale din dacoromână. 
 12) Verbul ‘a fi’8 prezintă la indicativ singular, 
persoana I forma Ñiu ‘sunt’ la fărşeroţii şópań şi forma esc° la 
fărşeroţii plisóţ. 
 13) Părţile de vorbire neflexibile (adverbul, prepoziţia, 
conjuncţia, interjecţia) nu prezintă deosebiri faţă de restul 
aromânei. 
 Din prezentarea făcută asupra graiului fărşerot se 
observă că cele două grupuri (şópań şi plisóţ) se deosebesc prin 
particularităţi fonetice (nu şi morfologice). 
 Graiul fărşerot, prin atestarea sa dialectală se înscrie în 
sistemul graiurilor ce formează dialectul aromân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Vezi paradigma verbului ‘a fi’ prezentată la sfârşitul capitolului ‘Verbul’. 
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MIC GLOSAR DE CUVINTE SPECIFICE 
GRAIULUI FĂRŞEROT 

 
 

1) alag° (< lat. *allargare) = caut ; 
2) ancúâ° (etimologie necunoscută) = fumez; 
3) bal÷ádos° 9   (< alb. baldosë) = bursuc; 
4) bácavă 10 (etimologie necunoscută) = lână roşcată; 
5) besă (< alb. besë) = încredere; 
6) bizdisí, â- si ~ (< alb. bezdisem)11 = mi s-a scârbit; 
7) bizbi×°  (etimologie necunoscută) = fluier12; 
8) blánă (< sl. * blana) = bucată de brânză13; 
9) călămíşte14, der. de la călámi  = prumbişte; 
10) căĉág° (< tc. qatchaq) = hoţ de munte; 
11) cănt° (cartea) (< canto, -are) = citesc (scrisoarea);  
12) câş¤áră, der din casă = căsuţă ; 
13) cârváti (< κρεββάτι) = pat ; 
14) culári (cf. alb. kulár) = pafta, glugă ; 
15)  culuríţă, der. de la culári  = glugă mică;  
16) cóţă15 (< alb. koce) = strâmt ; 
17) cumbár° (cf. gr. κουμπάρος, alb. kumbár ) = fin (grad de 

rudenie) ; 
                                                 
9 Neatestat DDA 
10 Neatestat DDA 
11 În DDA, etimologia nu e cunoscută.  
12 Sens neatestat în DDA. 
13 În restul aromânei, are sensul de ‘scândură’. 
14 Neatestat DDA. 
15 neatestat DDA. 
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18) cuturắ (< tc. guioeuturi) 16 = bucată de brânză ; 
19) ĉiĉerQańe (etimologie necunoscută) = piesă din portul 

femeilor; basma; 
20) Éilim÷án° (< alb. çelimi) = copil;  
21) ĉupáre (< alb. kiparë)17 = piesă din portul femeilor (tocă); 
22) ÉupráÖe ( der. din Éupór < vs. čeporŭ) = agrafă 
23) Éupurt÷ácă (dina alb. thuprë + purtékë)   = creangă; 
24) dalaga, cu (der. postverbal de la vb. dălag) = repede; 
25) dárdă (< alb. dardhë) = pară; 
26) d÷ágă (< alb. degë) = creangă; 
27) δiuríe (< gr. διορία) = termen, soroc; 
28) 7éndră (< alb. qendër) = adunare de oameni; 
29) fănătésc° (< tc. nafaqa) =  satur; 
30) fólă (< gr. φóλα) = 1. nasture; 2. medicament (pastilă); 
31) firí” (< gr.;θηρίον) = om solid; 
32) grắmbă18 (etimologie necunoscută) = pir; 
33) ĝumitícă19 (probabil derivat de la Ìumétă) = cană de băut 

apă; 
34) Íésă (cf. gr. γκιóσα) = (la plisóţ) cu sensul de brunetă; 
35) íşiş— 20 (< lat. ipse) = însuşi; 
36) Ðáspi(< lat. vĕspa)  = albină; 
37) lafi, bufi (< alb. lafe) = bârfă; 
38) luÐie (< gr. λογή) = fel; 

                                                 
16 Cf. alb. kuturú. 
17 În DR, IV, 682 (< gr. τυπάπι(ο)ν). 
18 neatestat DDA. 
19 neatestat DDA. 
20 neatestat DDA. 
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39) lilec°  (<alb. lejlek) = cocor; barză; 
40) luluştrúfă (<alb. luleshtrydhje) = fragă; 
41) má˜e (< lat. majus, -a) = bunică din partea mamei; 
42) mănază (< alb. manezë) = mură; 
43) mintir÷áşi (derivat de la mínti)  = răzmeriţă, tulburare; 
44) múmă (< lat. mammanae) = bunică din partea tatălui; 
45) mur° (< lat. murus) = perete; 
46) munaflícă (< tc. munafyc) = bârfitoare; 
47) múzgă (< vsl. nuzga) = noroi; 
48) néči (etimologie necunoscută)21 = şort; 
49) ¤árbări  (< lat. arbor) = arbore; 
50) or—  (probabil forma de pl. a s. ¤áră ) = mătănii; 
51) parméndă (<alb. parmendë) = plug; 
52) paştamál° (<tc.  pechtamal) = prosop; 
53) parmaticó (etiologie necunoscută) = copil deştept 

(precoce); 
54) patáte (< gr. πατάτα) = cartofi; 
55) părúmb° (< lat. palumbus) = porumbel; 
56) piγádi (< πιγάδι.) = fântână; 
57) pipiríţă22 (derivat din pipér) = ardei; 
58) pizú×°  (< gr. πεζοØλι) = bancă; 
59) poγrafíe (< gr. υπογραφή) = semnătură  
60) pşémată (< gr. ψεύμα) = minciună 
61) ρufÖíe (probabil din alb. rrufé) = minune; 
62) sămítă23 (< tc. simit) = pâine proaspătă; 
                                                 
21 neatestat DDA. 
22 Pentru pipiríţă DDA nu atestă sensul de ‘ardei’. Este atestat sensul 
‘solniţă’, ‘’ 
23 sămítă, iniţial însemna ‘pâine făcută cu maia din năut’ 
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63) sărúnă (< Sărună)24 = oraş; 
64) scápit°  (< lat. *iex-capitare) = înghit; 
65) scri© (< lat. scribere) = a scrie; 
66) suráti (< tc. soûret)25 = faţă; 
67) surţ÷áu (< lat. surcellus) = surcea; 
68) şigúni26 = zăbun, haină de lână fără mâneci la portul 

femeiesc; 
69) şúşe (< tc. chiché) = sticlă; 
70) scăndrămắ (derivat de la scắndură) = podea; 
71) ëkétă (< gr. σκXτος) = natural (referitor la un produs 

alimentar); 
72) tiviÖél° (< tc. tevekkeli) = prost; 
73) ţingríme (< alb. cengrimë) = ger;  
74) urut÷áţă (derivat de la urut°) = faptă rea; 
75) viÉ° 27 (< lat. vitelus) = viţel; 
76) vilénËă28 = cuvertură; 
77) v¤áhă (< gr. βóPα) = miros neplăcut. 

 

                                                 
24 DDA afirmă „cuvânt inexistent” cu valoare poetică. Cuvântul e prezent şi 
astăzi în vorbirea fărşeroţilor şopáâ şi astăzi cu sensul ‘oraş’. 
25 Cf. alb. surát. 
26 Cf. alb şiëgunëi şi gr. σεγγοØνι. 
27 neatestat DDA. 
28 Cf. gr. βιλεντζα, alb. vëlënxë, tc. vélensa, bg. Velenca. 
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Familie de fãrºeroþi (Neniþescu, Ion, De la Românii din Turcia europeanã,
Bucureºti, 1895).

ANEXÃ. IMAGINI
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Briceag (Neniþescu, Ion, De la
Românii din Turcia europeanã,

Bucureºti, 1895).

Miri fãrºeroþi (Neniþescu, Ion, De
la Românii din Turcia europeanã,

Bucureºti, 1895).
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Familie de fãrºeroþi (Neniþescu,
Ion, De la Românii din Turcia
europeanã, Bucureºti, 1895).

ArmãI fãrºeroþi cu institutorii lor (Ghica ºi Pascu) (Neniþescu, Ion, De la
Românii din Turcia europeanã, Bucureºti, 1895).
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ArmãI muzãcheari (Neniþescu, Ion, De la Românii din Turcia europeanã,
Bucureºti, 1895).

Tinere fãrºeroate în costum orãºenizat (Papahagi, Tache, Images
d’ethnographie roumaine, Bucureºti, 1928)
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Tânãrã fãrºeroatã (Papahagi,
Tache, Images d’ethnographie

roumaine, Bucureºti, 1928).

Bãrbat fãrºerot în costum tradiþional
(colecþie foto personalã).

Picurár° cu tãmbári ‘cioban cu
manta de ploaie’ (colecþie foto

personalã).
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Saricã (colecþie foto personalã).

Trast°  ‘traistã (colecþie foto personalã).
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SfindúÖi ‘ladã de zestre (colecþie foto personalã).

Imagine recentã din Horopáni, Grecia (grec. Stenímahos), unul din satele de
origine ale aromânilor fãrºeroþi ºópaâ din Dobrogea (colecþie foto personalã).
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Imagine recentã din oraºul N÷águºte, Grecia (grec. Naoussa), una din
localitãþile de origine ale aromânilor fãrºeroþi ºópaâ din Dobrogea

(colecþie foto personalã).

Imagine recentã din comuna Cogealac, judeþul Constanþa, una din
localitãþile cu aromâni fãrºeroþi ºópaâ (colecþie foto personalã).
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Bisericã din Cogealac (colecþie foto personalã).

Oraºul Moscopole (alb. Voskopoje), localitate întemeiatã de fãrºeroþi  –
gravurã de epocã din secolul al XVIII-lea (colecþie foto personalã).
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