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ORGINILE LIMBII RROMANI

-este o limbă indo-ariană



DENUMIRE

În Europa limba: řomanes sau řomani čhib

Membri grupului: řom '(Romani) bărbat, řomni '(Romani) femeie

Alte denumiri: Kale, Manuš � i Sinte

Denumiri după ocupa�ii: Kalderaš (căldărar), Čurari (ciurar), Ursari (ursar), etc



ETAPE DE DEZVOLTARE A LIMBII RROMANI

� Limba proto-romani (pre-europeni)
a apărut în timpul fazei de tranzi�ie timpurie de la limba indică veche la cea mijlocie, 
după 500 î.en în India Centrală.

� Limba rromani timpurie (perioada bizantină)
a fost vorbită în Imperiul Bizantin, centrat în Asia Minor, dar s-a răspândit între 
Anatolia � i Balcani, începând cu secolul al X-lea � i multe cuvinte se regăsesc în 
dialectele vorbite azi. De ex. zi - dives (indic: divasa)

� dialectul modern al limbii rromani (începând cu secolele XIV-XV)



Dialecte moderne (începând cu secolele 14-15)

1. Dialectul balcanic (de sud)
Arli (Macedonia, Kosovo, Grecia),
Erli (Bulgaria), Mečkar (Albania),
Sepeči (Grecia, Turcia),
Ursari (România), Rromani din 
Crimea (Ukraine), Zargari (Iran), etc.
2. Dialectul balcan–zis
Drindari-Bugurdži-Kalajdži
vorbite în nordul � i centrul Bulgariei � i în 

Macedonia
3. Dialectul vlax din sud
Gurbet sau Džambazi � i Kalburdžu � i
Čergar vorbite în Serbia � i Montenegro, Croa�ia, 

Bosnia-Herzegovina, Macedonia, sudul
României, Bulgaria, Grecis, Albania � i 
Turcia

După declinul imperiului bizantin, sec. XIV, romii au migrat dinspre Balcani spre Europa de vest și centrală 



3. Dialectul vlax nordic: Kelderaš (Kalderaš), Lovari, Čurari � i dialectul Mačvaja
Vorbite în România, Moldova, Ungaria, Serbia, de către comunită�i migrante în lume

4. Dialecte central sudice: Romungri, Vend � i Burgenland Roman
Vorbite în Ungaria, Slovacia, nordul Sloveniei, estul Austriei, Ucraina, România.

5. Dialecte central nordice vorbite în Slovacia, Republica Cehă, Polonia, Ucraina

6. Dialecte nord-vestice vorbite în Germania (Sinte-Manuš), Austria, Fran�a, Italia, 
Olanda, Belgia, Finlanda (Kaale)

7. Dialectele nord-estice vorbite în Polonia, Lituania, Latvia, Estonia, Rusia, Belarus, Ucraina

8. Alte dialecte 

Dialecte moderne (începând cu secolele 14-15)



ISTORIA LINGVISTICĂ A LIMBII RROMANI

1542 Andrew Borde publică o transcriere de 13 fraze în romani cu o traducere în lb. engleză, 
sub titlul "Egipt Speche".

1782 - Johann Christian Christoph Rüdiger publică articolul "Despre limba � i originea �iganilor". 
În el compară structurile gramaticale ale romilor cu cele ale hindustanilor. 
Bazându-se pe dialectul Sinti, este prima schi�ă gramaticală a limbii romani � i 
prima compara�ie sistematică a romani cu o altă limbă indo-ariană.

1971 - La Congresul Mondial al Romilor se formează un grup de lucru care să analizeze 
standardizarea � i unificarea romilor � i formarea unui limbaj literar

1993 - Prima Conferin�ă Interna�ională privind Lingvistica Romilor are loc la Hamburg.

2007 - Consiliul Europei pregăte� te un cadru european al Curriculumului limbilor rromani, 
în colaborare  cu lingvi� tii, profesorii � i activi� tii din comunitate, pentru implementarea 
în � colile de pe întreg continentul.



STATISTICI

-5�6 milioane de vorbitori, este utilizat�  în �� ri de pe toate continentele, 
cei mai mul�i în estul Europei.

-56% dintre romii din România vorbesc limba rromani fa�ă de 40% dintre cei din Europa

-rromani vlax - peste 500.000 de vorbitori

-rromani balcanică - în jur de 600.000 de vorbitori nativi

-rromani sinte - 200.000 de vorbitori



STATUT LEGAL

Recunoscut ca limbă minoritară în 23 �ări, dintre care 13 din UE � i 10 semnatare 
ale Chartei limbilor minoritare:

Albania, Bosnia � i Her�egovina, Bulgaria, Columbia, Finlanda, Fran�a, Germania
Grecia, Italia, Kosovo, Macedonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Suedia, Ucraina, Ungaria



Literă Nume Pronun�ie AFI Pronun�ie RO Tip sunet Exemplu
A a a a a (а), ca în Ana vocală ANGLAL=înainte

Ă ă ă ja ia (я), ca în iarnă vocală iotizată ABĂV=nuntă

Ä ä rumunikano ä Y ă (э), ca în casă vocală P˜TRUNy� LO=p� trun
jel

B b bë b b (1), ca în bob consoană BALO=porc

C c cë ts � (F), ca în țap consoană C� XA=fust�

Ć ć ćë t� c+e,i (ч), ca în ceas consoană � AM� � LI=gean�

Ćh ćh ćhë t�°
c din grupul c+e,i 
urmat de un h 
aproape mut

consoană aspirată ĆHIB=limbă

D d dë d d (д), ca în dar consoană DAND=dinte

E e e e e (е), ca în elefant vocală EFTA=� apte/� epte

� � � je ie (e,9e), ca 
în iepure vocală iotizată AD� S=ast� zi/azi

Ë ë ë Y ă (э), ca în ăsta vocală KHËR=cizmă

ALFABET



F f fë f f (ф), ca în foc consoană

G g gë g g (3), ca în gol consoană GAD=c� ma� � /c� ma
� e

H h hë/ha h h (E), ca în horă consoană
I i i i i (8), ca în ilic vocală ILO=inimă

, - - ji
ii (йи,ий), ca în 
pălării vocală iotizată PAT,V=onoare

Ï ï ï h î/â (ы), ca în înger vocală XANCÏ=pu�in

J j jë/jot j i (9), ca în iar semivocală JAG=foc

K k kë k c (к), ca în cal consoană KIRAL=brânză/brân
dză

Kh kh khë k° c urmat de un h 
aproape mut consoană aspirată KHAM=soare

L l lë l l (л), ca în lac consoană LIL=carte

M m më m m (м), ca în mamă consoană MAĆHO=pe� te

N n në n n (н), ca în nor consoană NAJ=unghie

O o o o o (о), ca în odihnă vocală

N O O jo io (Q), ca în iod vocală iotizată



P p pë p p (п), ca în par consoană PANI=apă

Ph ph phë p° p urmat de un h 
aproape mut consoană aspirată PHUV=pământ

R r rë r r (р), ca în rac consoană RAT=sânge

Ŕ ŕ ŕë � /�
r precum cel 
fran�uzesc, ca în [fr.] 
Bonjour!

consoană ŔOJ=lingură

S s së s s (с), ca în sac consoană SAP=� arpe
Ś ś śë � � (H), ca în șef consoană ŚAX=varză
T t të t t (т), ca în tată consoană TRIN=trei

Th th thë t° t urmat de un h 
aproape mut consoană aspirată THEM=�ar�

U u u u u (у), ca în unu vocală UĆO=înalt
l m m ju iu (ю), ca în iubire vocală iotizată

V v vë v/w v (в), ca în vară consoană VAXT=timp
W w wë w u (C), ca în uau semivocală AWGIN=miere
X x xë x/χ h (х), ca în duh consoană XER=măgar

Y y ipsilon/grekikano i j i (9), ca în iau semivocală RUMUNÌYA=Româ
nia

Z z zë z z (7), ca în zar consoană ZEN=� a
Ź ź źë � j (6), ca în jar consoană ŹANEL=a � ti

Ӡ ӡ ӡë d� g+e,i (´), ca 
în geam consoană ӠUKEL=câine
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