
fonetický jev DÁKORUMUNŠTINA ARUMUNŠTINA MEGLENORUMUNŠTINA ISTRORUMUNŠTINA 

e/ea/oa  

 

văd „vidím“ 

vânt „vítr“ 

făt „hoch“ 

fată „dívka“ – fete „dívky“ 

zachování e, ea, in 

v přízvučných slabikách 

ved 

vintu 

 

feată - feate 

zachování e, ea (jako ę) 

 

 

 

fet „hoch“ 

fętă „dívka“ 

zachování e, ea (jako ę) po 

labiálách v harter Stellung 

 

 

fet, fętę 

ea→a sęrę  (dákor. seară) 

oa→o  omir (oameni) 

e + a→a  nopta (noaptea) 

–u   

 

somn „spánek“ 

opt „osm“ 

zachování –u po 

konsonant. skupinách 

somnu 

optu 

zachování –u po některých 

konsonant. skupinách 

codru „les“ 

fost příčestí od „být“ 

nepřízvučné koncové –u a 

–i buď mizí nebo je 

vyslovováno plně  

vedu „vidím“ 

l´ ,  ń   

iepure „zajíc“ 

ghindă „žalud“ 

cuiu „nehet“ 

zachováno l´a ń  

ľepure 

gľinda 

cuńu 

zachováno l´a ń  

ľepure 

 

l´a ń zachováno 

v některých pozicích 

ľepur 

 

dz  ,  ĝ dz a ĝ ztrácejí závěr 

zic „říkám“ 

joi „čtvrtek“ 

zachování afrikát dz a ĝ 

dzîc 

ĝoi 

dz a ĝ ztrácejí závěr 

zac „ležím“ 

joc „hra“ 

dz a ĝ ztrácejí závěr 

zi „den“ 

joc „hra“ 

-n- (intervokalické)  

o „jedna“ 

grâu „obilí“ 

zachování -n- 

ună 

grăn 

 většinou -n- mizí 

 

grăv 

a-   

 

 

român „rumunský“ 

cumpăr „koupím“ 

duc „nesu“ x aduc 

„přináším“ 

afară „venku“ 

 

před /l/ a /r/ vždy a 

příležitostně také v jiných 

pozicích 

armân 

acumpăr 

omezení a- 

 

duc (splynutí významů) 

fară „venku“ 

omezení  a- 

 

vę (dákor. a avea) 

flå (dákor. a afla) 



au/eu zachování au, eu 

laud 

au, eu → av, ev 

alavdu 

zachování au, eu 

gaură „díra“ 

preot „kněz“ 

/u/ v diftongu vždy /v/ 

åvdu (dákor. aud) 

mev (dákor. meu) 

palatalizace labiál  

piepte „hrudník“ 

piatră „kámen“ 

piedică „pouta“ 

vierme „červ“ 

vis „sen“ 

palatalizace labiál 

k´eptu  

g´ine 

ńic 

částečná palatalizace labiál 

k´atra ale pedică 

g´armi ale vis 

stejně jako dákor. 

zachovává labiály 

nepalatalizované 

-ni buni 

lână 

/n/ před /i/ palatalizuje  

buńi 

/n/ před /i/ palatalizuje  

buńi 

nepalatalizuje ale 

v intervokalické pozici→ r 

buri, lărę 

různé  časté synkopy 

ngăm (dákor. mâncăm) 

 

přijetí některých řeckých 

fonémů (δ γ θ) 

němé h  

rănesc  (dákor. hrănesc) 

vla (vlah) 

 

přízvučné ă a â → ǫ 

lǫnă „vlna“ 

přízvučné a → å  

fåc „dělám“ 

 

ă→a 

cumpăr→cumpar 

 

koncové –l se ztrácí  

cå „kůň“ (dákor. cal) 

 

zpracováno podle Sextil Puşcariu, Die Rumänische Sprache, Otto Harrassowitz: Leipzig, 1943 

 


