
MOŞTENIREA LEXICALĂ a geto-dacilor

Prof. Dr. Const. MIU

Moştenirea lexicală de origine geto-dacă în limba română a 
fost  şi  este  o  problemă  de  natură  lingvistică,  aceasta  prilejuind 
specialiştilor realizarea de studii pertinente, cu argumente  pro sau 
contra…

După apariţia cărţii doctorului Napoleon Săvescu – Noi nu 
suntem urmaşii Romei (ediţia a II-a revizuită şi adăugită a apărut 
la  Editura  Intact,  Bucureşti,  2002),  contestatarii  curentului  dacist 
s-au grăbit să considere această lucrare ca fiind  fantezistă, fără a 
aduce contraargumente,  ca să nu mai spunem că nu s-a încercat 
publicarea unei cărţi de asemenea proporţii, cu argumente care să 
combată teza săvesciană!

Punând  sub  semnul  întrebării  aşa-zisul  proces  de 
romanizare a Daciei, care fusese cucerită de fapt doar în proporţie 
de 14 % şi ţinând cont şi de faptul că ocupaţia pretinşilor „civilizatori” 
a durat doar 165 de ani, autorul cărţii mai sus amintite se întreabă 
pe bună dreptate. „Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval 
istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă 
nouă, limba latină, de la nişte soldaţi <<romani>>, care nici ei nu o 
vorbeau?” Să nu se uite faptul că Traian a adus în Dacia colonişti ex 
toto orbi romano (cf. Eutropius, cartea a VIII-a, Adriano).

Un paradox care ar trebui să dea de gândit contestatarilor 
dacismului  (curent  care  susţine  că  limba  română  este 
continuatoarea  firească  a  limbii  geto-dacilor)  este  acela  că  la  ei 
„acasă”,  aşa-zişii  urmaşi  ai  romanilor,  locuitorii  din  Toscana, 
Lombardia, Calabria ori Sardinia – teritorii ale Italiei zilelor noastre 
nu se înţeleg între ei, decât uzitând de limba literară – italiana –, în 
timp ce locuitorii din Maramureş ori din Crişana sau Banat se înţeleg 
cu  cei  din  Bucovina,  Vrancea,  Dobrogea  sau Oltenia,  fără  să fie 
nevoie de limba literară! Mai mult chiar, din enumerarea provinciilor 
româneşti,  s-a putut lesne sesiza că sunt şi teritorii (Maramureş şi 



Bucovina, spre pildă), care au rămas în afara sferei de influenţă a 
romanilor cuceritori,  iar locuitorii lor nu au nevoie nici de dicţionar, 
nici de limba literară, spre a se înţelege în comunicare cu cei din 
provinciile aflate cândva sub ocupaţie romană!

Ceea ce ne-a dat de gândit şi ne-a determinat să realizăm 
acest  studiu  lingvistic  este  următoarele  aspecte  în  legătură  cu 
vocabularul limbii române: cum de este posibil ca toate cuvintele 
consemnate în DEX – în afara celor cu etimologie necunoscută 
– să provină  din  alte  limbi?  Ce fenomen  lingvistic  a facilitat 
acest  aspect? Şi mai ales cum de avem şi acum o seamă de 
cuvinte  cu  etimologii  necunoscute?  Lingviştii  din  Academia 
Română  chiar  nu  mai  au  nimic  de  spus/  cercetat  şi  se 
mulţumesc să ţină cald scaunul de academician?

Vom  preciza  din  capul  locului  că  în  demersul  nostru 
lingvistic  socotim  ca  fiind  autentice  plăcuţele  (de  plumb)  de  la 
Sinaia.  De un real folos ne-au fost cărţile a doi dacologi:  Tainele 
tăbliţelor  de  la  Sinaia,  semnată  de  Adrian  Bucurescu  (Editura 
Arhetip,  Bucureşti,  2005)  şi  Cronica  getă  apocrifă  pe  plăci  de 
plumb a lui Dan Romalo (SC Alcor Edimpex SRL, Bucureşti, 2005). 
Vom aduce în discuţie o serie de cuvinte de pe aceste plăcuţe, care 
se  regăsesc  în  vocabularul  limbii  române  actuale  (fie  varianta 
literară, fie cea populară), dar şi unele uitate şi, respectiv, ieşite din 
uz, dar care existau în limba română veche. O altă serie de cuvinte 
– ce-i drept,   foarte puţine – le regăsim doar în limbile de origine 
romană sau neolatină (franceza, italiana).

*

În argumentările noastre,  am folosit  comparaţii  cu limbile 
vechi, mai ales cu sanscrita, limba vechii Indii, fiindcă aceastã limbã 
indo-europeană s-a păstrat  în scrieri,  şi se cunoaşte pronunţarea. 
Ea s-a despărţit de limbile geto-dacă, tracă, latină şi slavă cu mult 
înainte de ocuparea Daciei de romani, poate cu mai multe milenii. 
Se consideră că deducţiile  făcute de lingvişti  privind reconstrucţia 
unei  limbi  indo-europene  comune  sunt  ipoteze  care  au  o 
probabilitate acceptabilă de a fi adevărate.

Pentru început, ne vom opri la câteva cuvinte din sanscrită 
– din  lista  celor  1200,  ce  a fost  alcătuită  de Marian  Bărbulescu-
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Dacul  –  şi  care  nu  numai  că  au  un  corp  fonic  şi  chiar  grafic 
asemănător cu cel al cuvintelor româneşti corespunzătoare, dar au 
şi acelaşi înţeles/ sens lexical.

Analizând  lexicul  uzual,  precum şi  unele  regionalisme  şi 
arhaisme româneşti şi comparându-le cu echivalentul lor din limba 
sanscrită, am constatat că multe dintre acestea nu se regăsesc în 
limbile romanice aproape deloc. Aceasta înseamnă că ele nu au fost 
moştenite din latină, ci de la proto-geţi, pelasgii amintiţi de Nicolae 
Densuşianu,  în cartea sa  Dacia preistorică,  aceştia  ajungând pe 
meleagurile Indiei de azi, în urma fenomenului de roire, despre care 
vorbesc  pe  larg  şi  Paul  Lazăr  Tonciulescu  şi  Eugen  Delcea,  în 
cartea  Secretele  Terrei.  Istoria  începe  în  Carpaţi (Editura 
Obiectiv, Craiova, 2003).

Iată un tabel de cuvinte de origine sanscrită şi echivalentul 
lor  românesc.  Traducerea  acestor  cuvinte  se  poate  verifica,  prin 
consultarea dicţionarului sanscrit-englez –  DICTIONARY MONIER-
WILLIAMS (accesându-l  şi  prin  intermediul  motorului  de  căutare 
GOOGLE).

1. ambarfya („to collect, to bring together”) – a colecta, a 
aduna. Nu întâmplător, în română există cuvântul hambar.

2. antraya – interior, înăuntru.
3. avi – oi
4. avi-sthala („sheep-place”) – staul (de oi)
5. bhukti („food”) – bucate
6. bhukta („the act of eating”) – îmbucat
7. Kubera (cit. chiubera) - zeul vedic al bogăţiilor de orice 

fel - a ajuns până la noi sub forma şi înţelesul cuvântului chiabur.
8.  lotra („plunder”)  –  jaf,  pradă.  Sensul  cuvântului 

românesc lotru este din aceeaşi sferă semantică.
               9. mandra („plesant”, „charming”) – agreabil, încântător, 
plăcut. Aceste sensuri le incumbă românescul mândru.

10.  Pare  evidentă  legătura  între  pălarie ,  care  de  la 
începuturi a fost făcută din paie şi pala - paie, în sanscrită.
                Este mai mult decât ciudat că un cuvânt cu o asemenea 
pronunţie - pălărie - nu îl găsim nici într-o limbă romanică /de origine 
latină, cu toate că în limba latină exista rădăcina palea - paie.

11.  pluta („floating”) – plută, plutitor, care pluteşte.
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12. Pentru stână am găsit o legătură în sanscrită şi 
avestană, rădăcina stha care înseamnă loc de stat 
(permanent sau provizoriu) stha – „place, ground, 
staying in, existing in”.
Probabil de aici au derivat şi cuvintele stăpân, stat 
(ţară), staul de oi, stabil, stăvilar (pentru stăpân şi 
stăvilar DEX98 dă etimologie slavă, pentru stat dă 
etimologie latină - statum.
                După cum se vede, rădăcina sanscrită stha 
se regăseşte atât în lexicul limbilor slave cât şi în al 
celor romanice.

13.  su-vega („mooving very fast”,  „rapid”)  –  a se mişca 
foarte repede; iute. Aceasta este rădăcina cuvântului  suveică. În 
limba română există şi expresia a fi iute ca o suveică.

14.  vatsaka – („young caw”) – viţică
15.  vatsa-tinar – de viţă tânără
16. vatsa-guru („teacher of childrens”) – învăţător pentru 

copiii din clasele primare, adică pentru cei de viţă tânără.

*
Din micul  dicţionar româno-sanscrit pe care Paul Lazăr 

Tonciulescu  şi  Eugen  Delcea  îl  inserează  în  cartea  Secretele 
Terrei. Istoria începe în Carpaţi (Editura Obiectiv, Craiova, 2003, 
p. 67-69), reproducem câteva cuvinte care au acelaşi înţeles cu cele 
româneşti:

agar – ogor
annu – timp; v. an
ara – a strivi; v. arie (locul unde se striveau spicele de  
grâu)
araku – lung; v. arac
ardatu – sclav; v. argat (cu palatalizarea dentalei d)
buluuh – a plecat în grabă; v. buluc 
hul – duşman; v. a huli
karnu – corn
kin – muncă (trudnică – n. n.); v. chin
marhitu – soţie; v. a mărita
saaru – a dansa¸v. a sări
subat – veşmânt; v. şubă
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ugar – ogor
ur – duşman; v. a urî

*

LACUNE ÎN DEX

Am  observat  că  DEX-ul  are  multe  lacune,  în  ceea  ce 
priveşte precizarea etimologiei unor cuvinte, ca să nu mai spunem 
de  cele  pentru  care  se  notează  cu  nonşalanţă  „etimologie 
necunoscută”!  În  acest  loc,  vom  discuta  cuvintele  cioban şi 
gospodar. Pentru primul, DEX dă etimologie turcă! Pentru cel de-al 
doilea – slavă.  În legătură  cu primul  cuvânt,  e greu de crezut  că 
turcii,  care  au  venit  în  Anatolia  din  stepele  Asiei  Centrale,  să  fi 
cunoscut  oieritul  înaintea  geto-dacilor!  Acest  cuvânt  există  şi  în 
limba persană, având acelaşi înţeles – tchou-ban (unde grupul tch 
se pronunţă ci).

Să reţinem acum două aspecte:
1. Ţinând cont de fenomenul roirii, pelasgii – proto-geţii de 

provenienţă  ariană  –,  aşa cum arătau  Paul  Lazăr  Tonciulescu  şi 
Eugen Delcea, în cartea amintită, prin transhumanţă, au ajuns şi în 
ţinuturile  Iranului  de  azi,  urmând  Calea  Zeilor.  Această  Cale  a 
Zeilor e descrisă în  Upanisad  (cartea I),  precum şi  de Pindar  în 
Isthmia,  e amintită  de Ovidiu şi  reamintita  de Hasdeu,  trecută  în 
vechile  hărţi  militare  ale  armatelor  ruseşti,  relevată  de  Nicolae 
Densuşianu în  Dacia preistorică. O admirabilă descriere îi face şi 
Dimitrie Cantemir. Localizat geografic, şirul pietrelor călăuzitoare se 
opreşte la Marea de Azov. Dacă încercăm să citim textele vedice pe 
harta  ţării  noastre  vom constata  că o seamă de eroi  şi  fapte  ale 
vechii literaturi vedice le regăsim aici. Numai un contact direct sau 
poate  rădăcina  comună  din  care  s-au  desprins  două  spiritualităţi 
asemănătoare  pot  explica  un asemenea fenomen.  Vom face mai 
întâi  apel  la  argumentele  toponimice,  ca  fiind  cele  mai  stabile  în 
cadrul unei limbi.  Ramayana cuprinde eroi şi nume de localităţi pe 
care le putem localiza astăzi pe teritoriul ţării noastre. 

Dacă urmărim traseul descris în  Upanisad, vom constata 
că localităţile întâlnite pe Valea Someşului corespund în mare parte 
celor pomenite în pasajul respectiv şi poate ca nu este exagerat sa 
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consideram  ca  acest  drum  era  spre  Tara  Zeului,  traseul 
corespunzând exact  Căii  Zeilor.  Arborele Ilva - Ilvele din Bazinul 
Someşului;  Viceksana  -  Vâlcea  (din  ţara  dintre  ape);  Ceaksusi  - 
satul Ceaca. Aceasta Cale a Zeilor, cum o numeşte Kausi Taki, se 
continuă ajungând în final la Cetatea Zeilor, unde vom întâlni nume 
ale  unor  personaje  vedice  precum:  Agni  -  la  Pria  (alta  denumire 
pentru Agni),  Lunus - la Luna pe Someş,  Luna Băi,  Chandra - la 
Candra  sau  Sandra  şi  Sandru  (Luduş),  Kucea  -  Cucerdea  (pe 
Mureş)  şi  Ciucea  (Crişul  Repede,  Apah  -  la  Apa.  În  Manava 
Dharma  Shastra (cartea  I)  găsim  următoarele  asemănări:  La 
Raksas  -  Racşa;  Suparnas  -  Supuru;  Pitris  -  Petreu;  Tamasa  – 
Tamaşa.  Chandoghia  Upanisad (cartea  V-a)  aduce  argumente 
suplimentare: Brasiva - Braşov, Vudila sau Budila, Sarka-ra (regele 
din Sarca) - Sarcaia. Înălţimile din jurul Braşovului amintesc de OM - 
silaba sfântă - (Vârful OM) -, de Nagas (Muntele Negoiu, iar Siriul de 
zeiţa Siri… 

Doar un popor de ciobani, ca cel din Ardeal,   precizează 
Sextil Puşcariu, îşi poate permite să spună se încheagă un gând, 
se încheagă o frază sau să vorbească de cheagul unei societăţi, 
sau că cineva care şi-a întărit situaţia materială că a prins cheag, 
spre a arăta că două persoane sunt  de aceeaşi  vârstă,  se spune 
sunt de aceeaşi iarbă, cum sunt mieii care merg în acelaşi timp la 
păscut. Se spune paşte iarba pe care o cunoşti însemnând nu te 
băga în lucruri pe care nu le cunoşti. Numai la un popor, la care 
viaţa  pastorală  a  jucat  un  rol  capital  poate  spune  mă paşte  un 
gând. Asemenea expresii nu găsim în turcă

2. Odată cu ocuparea Iranului şi a teritoriiilor adiacente de 
către  arabi,  s-au  produs  o  serie  de  mutaţii  profunde  în  viaţa 
spirituală  (prin  islamizarea  forţată  a locuitorilor  mai  mult  sau  mai 
puţin de sorginte ariană), dar mai cu seamă prin contaminarea limbii 
avesta de „morbul” lexical arab.

Cuvântul  pan/  ban  înseamnă  cel  care  are  în grijă,  cel 
care  este  responsabil  pentru… Exemple:  bagh-ban –  cel  care 
păzeşte  livada;  negah-ban –  cel  care  păzeşte  o  proprietate; 
tchou-ban – cel care păzeşte cu băţul, iar tchoub – lemn.

În  persana  veche,  oile  erau  denumite  guspand,  iar 
cuvântul  dar însemna  cel  care  are,  cel  care  posedă.  Ca atare, 
gospodar  – cuvânt existent şi în română, iniţial însemna  posesor 
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de oi. Cu timpul, cuvântul acesta a ajuns să aibă accepţia de  om 
înstărit. Aşa că etimologia slavă a cuvântului gospodar, indicată de 
autorii DEX-ului este improprie!

*
CUVINTE 

pentru care pledăm a proveni din geto-dacă

(tabel preluat, cu unele amendamente, din revista  Dacia magazin; articol semnat 
de Mioara Căluşiţă-ALECU)

(Abrevieri: D - dac, E - etrusc, G - grec, L - latin, DEX - Dicţionarul explicativ al 
limbii române)

1.  Cuvântul  apă este considerat de lingvişti că descinde din latinul 
aqua,-ae.  În  limba  sanscrită  îi  corespunde  ap,  apas.  În  Avesta, 
celebra carte persană a lui Zarathustra, descântecul de purificare a 
apei începe:  apo... Nicolae Densuşianu cita vechi denumiri de ape 
sau localităţi  cu rădăcina  ap,  ca Apamari  din Mesopotania,  lângă 
Eufrat.  Un  râu  în  Dacia,  poate  Caraş,  este  citat  în  scrieri  Apos, 
Appion. Şi în limba indo-europeană reconstituită există rădăcina ap 
pentru apă. Nu este probabil ca dacii să fi adoptat denumirea aqua 
de la romani şi să o fi transformat tocmai în forma mai veche apă, 
mai ales că litera p se pronunţă mai greu decât qu. Rezultă că apă 
este un cuvânt vechi, moştenit de la autohtoni.

2. Arestai (D) = arrest (german) = arresto (italian) = pus sub arest, a 
aresta. A aresta este compus din cuvintele dace Ares şi sta, adică 
a sta sub puterea lui Ares, zeul războiului.  Cuvântul  sta apare cu 
forma stai în cuvintele dace schistai (pustnici) şi polistai (călugări), 
desemnând  pe  oamenii  sfinţi  care  stau  separat,  respectiv  în 
comunitate.

3.  Ardeal  este  un  cuvânt  vechi  strămoşesc.  N.  Densuşianu 
evidenţia  un  personaj  antic  –  Ardalos,  care  ar  fi  putut  însemna 
ardeleanu. N. Drăganu cita un număr impresionant de toponime din 
întreg cuprinsul ţării, care încep cu rădăcina ard. N. Miulescu făcea 
legătura cu toponime din alte părţi ale Europei, ca Munţii Ardeni.
Ardealul ar ilustra ar- o întindere sau ard- înălţimea unui deal.
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Berinde  şi  Lugojan  îl  legau  de  sanscritul  ardha, care  înseamnă 
cealaltă parte, mijloc, adică ţinutul central.
Şi totuşi mai sunt persoane care nu sunt convinse că  Erdely este 
maghiarizarea cuvântului Ardeal!

4. Boer (D) = boer (danez) = stăpân, boier. Cuvântul dac  boer se 
regăseşte în numele Boerebistes (Burebista). Acest cuvânt compus 
înseamnă stăpânul Ebistes. Cuvântul danez boer înseamnă fermier, 
stăpân al  pământului.  Păstrarea acestui  cuvânt  confirmă influenţa 
dacă asupra danilor stabiliţi  în Danemarca,  numită Dachia în Evul 
mediu.

5. Brad, abies, sapinus în latină, nu are cuvânt înrudit nici în slavă, 
dar are în albaneză –  bredh.  În limba sanscrită,  brhat (pronunţă 
brihat) înseamnă mare.  Brad are cuvinte înrudite în limba română 
ca brădet,  brăduţ,  brădişor şi intră într-un număr impresionant de 
toponime. 

Bradul din inima codrului – frate cu românul – este simbolul 
care  întovărăşeşte  sufletul  acestuia,  la  unirea  prin  căsătorie,  la 
despărţirea prin moarte, dar mai ales la sărbătoarea Crăciunului.  

Suntem îndreptăţiţi  să credem că numele bradului  este o 
moştenire geto-dacă.

6. Ceată reprezintã un grup de oameni adunaţi pentru un scop 
comun.  Dicţionarele  îl  pun  în  legătură  cu  ceta din  vechea 
slavã, dar care nu are corespondent înrudit în rusã. În limba 
sanscritã,  cata (pronunţã  ciatha cu  ci  aspirat)  indicã  şi  o 
reuniune,  un ansamblu de oameni.  Cuvântul  este moştenire 
geto-dacã, cum îl
atestã ceto şi ceteo de pe plăcuţele de plumb nr. 25 şi 9.

7. Cel (D)  =  cel  (E)  =  zeitate  chtonică.  La  daci,  cel avea  o 
conotaţie sacră, de pildă în: cel de pe comori, iar în limba actuală 
avem superlativul  stilistic cel  mai cel.  Acel avea sensul  de  al lui 
Cel, fiind posibil ca Cel să fi fost la daci divinitate maternă, ca şi la 
etrusci. Celu era la etrusci un titlu de preot, probabil corespondentul 
cuvântului dac acel. Pe o plăcuţă etruscă din sec V î. C., găsită la 
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Populonia,  este  reprezentat  zeul  războiului,  Laran,  luptându-se 
împotriva  lui  Celsclan  (clan =  fiu),  giganticul  fiu  al  zeiţei  Cel,  a 
pământului. Celius (celi) în limba etruscă înseamnă luna septembrie 
(vezi Testimonia Linguae Etruscae). Luna recoltei era numită după 
zeiţa chtonică, Cel.

8. Cer este considerat de lingvişti că provine din latin: caelum,-i. În 
limba română,  morfemul  cer este o rădăcină prolifică şi  apare  în 
variante ca:  cear,  cer,  cior,  ciur...  Ea indică pe  cel  ce se mişcă, 
(pentru  că  cei  vechi  vedeau  că  cerul  se  mişcă),  precum  şi  în 
cuvintele cioară, ciur, picior... Această rădăcină arată locul prin care 
se  face  mişcarea  –  loc  de  trecere  –  în  cerdac,...  sau  mişcare, 
agitaţie în  ceartă, cercetare, cert...Sunetul  r se pronunţă mai greu 
decât l, ca atare, pare nepotrivit ca de la l să se fi trecut la r (caelum 
> cer  – n. n.). Ovidiu era impresionat de frecvenţa mare a lui  r în 
limba  geto-dacilor.  La  ea  se  referea  prin  expresii:  vox  fera,  vox 
ferina, barbara verba, murmur, in ore. 

În limba sanscrită,  car (pronunţat  car), indică pe cel care 
se mişcă. Este probabil că exemplele date de lingvişti,  în care cer 
sugerează  negru,  au  apărut  când  obiecte  mişcătoare  negre,  ca 
cioara de pildă, au făcut să i se asocieze în unele cuvinte rădăcinii 
cer şi culoarii negre. Înţelesul de negru posibil să fi fost adoptat, în 
română, sub influenţa limbilor slave, în cuvinte ca cerneală, cernit...
Faptul că toponimul Cerna apare în vechile scrieri:  Dierna, Tierna, 
Statia  Tsiernensi,  colonia  Zernensis,  Zerne,  ridică  problema  unei 
pronunţii diferite a lui ce în latină faţă de limba geto-dacilor, dar nu 
contestă moştenirea toponimelor analizate şi semanticii lor din limba 
strămoşilor noştri.

În  concluzie,  cuvintele:  cer,  a  cerceta,  cerdac,  cioară, 
picior... au o probabilitate mare de a fi moştenite de la autohtoni.

Cum cererile se adresau cerului, este probabil că vorba cer 
a generat  verbele  a cere şi  a cerşi.  Ipoteza lingviştilor  că a cere 
provine din verbul latin quaerere este puţin probabilă.

9. A coase ar putea proveni dintr-un latin consuere. Interesant este 
participiul  cusută, deoarece în sanscrită,  sūtra înseamnă  fir,  prin 
urmare, cu sută ar fi însemnat cu fir. Sūtra -suta se recunoaşte şi 
în cuvântul vechi sutană.
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10. Criş (D) = chrysos (G) = aur. Din apele Crişurilor (= auritelor), 
care  izvorăsc  din  munţii  apuseni,  era  extras  aurul,  prin  spălarea 
nisipului  in  băi.  Cuvântul  dac  este  rădăcină  a cuvântului  grecesc 
corespunzător, format prin adăugarea sufixului –os..

11. Crişan =  aurar.  Acest  cuvânt,  păstrat  ca  nume  până  azi, 
dovedeşte continuitatea prezenţei dace pe aceste meleaguri.

12. Curând înseamnă  grabnic,  iute. Analiza acestui adverb, după 
indicaţiile  din  Dicţionarul  enciclopedic de  A.  Candrea,  vădeşte 
sârguinţa lingviştilor de a găsi pentru fiece cuvânt românesc, un altul 
într-o limbă din care ar fi putut fi adoptat. Astfel,  curând ar proveni 
din latinul  currendum,  cuvânt care nu există în dicţionarul latin de 
Ion Nădejde şi Alina Nădejde-Gesticone,  iar  rând din vechiul  slav 
redu, care ar fi devenit ряд în rusă.
Curând este un cuvânt vechi autohton, care îşi arată logica după 
care  a fost  creat  ca şi  cuminte (cu + minte),  a  cuprinde,  (cu  + 
prinde), iar rând este înrudit cu a rândui, rânduială, a orândui.
Pe plăcuţa de plumb nr. 115 este scris  zacio ron, care ar putea fi 
interpretat zece rânduri.

În  limba franceză există  cuvântul  ronde (inspecţia  unei 
patrule). 

Toate  acestea  dovedesc  că  rând a  evoluat  dintr-o 
rădăcină  veche  ce  a  generat  cuvinte  înrudite  într-o  largă  arie 
europeană.

13. Deva  este capitala judeţului Hunedoara. Numele acestui 
oraş  are  cuvinte  înrudite  în  latină  dives,-itis însemnând 
strălucitor,  bogat şi  diva –  zeiţă.  În  limba  sanscrită  deva 
înseamnă strălucitor,  divin şi este identic cu numele acestei 
aşezări  din  apropierea  Sarmizegetusei.  Probabil  că  acest 
nume este o moştenire geto-dacă.

14. Gelu (D) = gela (G) = rege. Cuvântul dac gelu, cu semnificaţia 
de rege,  apare în numele  Gelula -  locţiitorul  lui  Decebal,  iar  mai 
târziu  ca  nume  al  voievodului  Gelu,  pomenit  de  unguri  ca  Gyla. 
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Gheorghe  Muşu  menţionează  cuvântul  suangela,  utilizat  de 
Stephanus Byzantius cu sensul de mormântul (groapa) regelui.

15.  Gând  înseamnă  cogitatio în latinã,  думал în rusã,  gond în 
maghiarã... În românã este înrudit cu a gândi, gândire, gânditor, a 
se  răzgândi (fac  parte  din  aceeaşi  familie  lexicală)...  Cuvintele 
sanscrite  gan (creaturã),  avagaceâmi (a concluziona,  a gândi,  a 
cunoaşte) şi  avagati (cunoştinţã)  pledează pentru originea arianã, 
autohtonã a cuvântului gând.

16. Haita (D) = aita (E) = simbolul lumii morţilor (vezi lup).

17. S-a  presupus  că  jivină este  unul  adoptat  de  la  slavi  şi 
corespunde  în rusă.  Existenţa  cuvântului  jivana -  animal  viu  -  în 
limba sanscrită justifică ipoteza că şi cuvântul  jivină ar putea avea 
rădăcini autohtone.

18. Jurământ (D)  =  juramentum  (L)  =  jurământ.  Acest  cuvânt 
provine  din  rădăcina  dacă  jur,  însemnând  spaţiul  în  mijlocul 
căruia  se află  cineva  sau ceva (cf.  DEX).  Jurământul  se făcea 
numai  în  prezenţa  martorilor  din  juriu.  În  latină  nu  există  cuvânt 
analog rădăcinii  jur,  nici  corespondent  pentru juriu.  Cuvântul  latin 
juramentum este  împrumutat din limba dacă.

19. Lingură (D) = lingula (L) = lingură. Acest cuvânt credem că este 
compus din cuvintele dace ling şi gură, desemnând un obiect care 
se linge în gură. Cuvântul latin, nu mai păstrează o formă compusă 
şi este în mod evident preluat din limba dacă.

20. Lup/ lupu (D) - lup/ lupu (E) Probabil că lupul reprezenta la daci 
pe zeul morţii,  echivalentul  lui Hades.  În etruscă,  lup înseamnă  a 
muri, iar lupu înseamnă mort. Putem presupune ca dacă lupu era 
mortul, atunci  haita era  lumea morţilor.  Aita era, la etrusci, zeul 
care personifica lumea morţilor. Era reprezentat cu cap de lup, ca şi 
corespondentul  său  grec,  Hades.  Picturile  funerare  etrusce  îl 
înfăţişează pe zeul morţii purtând capul şi blana unui lup. Pe de altă 
parte, se ştie că steagul de luptă al dacilor arăta similar şi, probabil, 
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îl  reprezenta  tot  pe  zeul  morţii.  Semnificaţia  acestui  zeu  dac 
presupunem  că  era  similară  cu  cea  a  zeului  egiptean  Upuaut/ 
Wepwawet –  Ophois (G), zeul cu cap de şacal. Acesta era numit 
deschizător al drumurilor. Upuaut avea un dublu rol, fiind un zeu 
al  războiului  şi  al  cultului  funerar,  deschizând  drumul  atât  pentru 
armatele faraonului cât şi pentru spiritele morţilor.

21.  Luptă este  un  cuvânt  reprezentativ  pentru  geto-daci,  înrudit, 
fără  îndoială,  cu  numele  lupului.  Această  fiară  avea  putere  de 
simbol pentru ei.

Steagul lor avea cap de lup. Unii istorici antici au asociat 
chiar  numele  dacilor  cu  numele  frigian  al  lupului.  Românii  au 
moştenit respect pentru lup. În snoavele care circulau în Franţa cu 
lupul păcălit  de vulpe, la români lupul era înlocuit de urs. În limba 
sanscrită,  rădăcina  lup sugerează  rupere,  distrugere.  În  latină, 
luptă se numeşte luctatio,-onis şi luctatus,-us. Rădăcina sanscrită 
şi  înrudirea cuvântului  luptă cu  lup relevă  că vorba românească 
descinde  din  rădăcini  indo-europene  vechi  şi  în  română  pt nu  a 
provenit din latinul ct.

22.  Plug este un cuvânt care nu are corespondent înrudit în latină, 
dar  are  în  limbile  slave  şi  baltice.  Corespondenţele  slave  pentru 
numele  unor unelte  agricole româneşti  a dus la presupunerea că 
românii, care adoptaseră denumirile latine, s-au retras în munţi şi s-
au lăsat de plugărit, în timpul migraţiilor barbare. Ei s-ar fi reapucat 
după  venirea  slavilor.  Cercetările  arheologice  infirmă  această 
ipoteză  şi  dovedesc  în  realitate  continuitatea  de  vieţuire  şi  în 
câmpie.  Existenţa  cuvântului  plug  şi  în  engleză,  limbă  care  nu a 
suferit  influenţe  slave,  argumentează  o  ipoteză  că  acest  cuvânt, 
răspândit pe o arie mare, este moştenit din limba veche comună şi 
este autohton în limba română.

Iată ce menţionează Paul Lazăr Tonciulescu, în cartea sa - 
Ramania  –  paradisul  regăsit (Editura  Obiectiv,  Craiova,  p.  97): 
„Plug  este  de origine  autohtonă,  deoarece niciunul  din popoarele 
migratoare ce ne înconjoară  nu a cunoscut  agricultura înainte  de 
migrarea lor în spaţiul carpato-balcanic. El ne conduce în mileniul II 
î. E. N., când săpăturile arheologice atestă folosirea lui în agricultură 
(v. Bâtca Doamnei situată în marginea vestică a municipiului Piatra 
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Neamţ).  Mai rezultă că vechimea cuvântului este mileniul II î. e. n., 
deoarece  nu  există  nici  un  motiv  pentru  adoptarea  altui  cuvânt 
pentru desemnarea acestei unelte agricole.”

23. Mariş/ Maris (D) = Mariş (E) = zeul fecundităţii  şi fertilităţii. 
Mariş,  numele  dac al  râului  Mureş  era şi  numele  zeului  etrusc al 
fecundităţii, reprezentat fie ca un bărbat bărbos, fie ca un tânăr sau 
chiar ca un grup de nou-născuţi îngrijiţi de Minerva. Valea Mureşului 
este  zona  cu  terenul  cel  mai  fertil,  propice  agriculturii,  aflată  în 
imediata apropiere a Sarmisegetuzei şi a Devei, principalele centre 
ale puterii dace.

24. Miel (D) = miel. Acest cuvânt nu are o formă asemănătoare în 
niciuna din celelalte limbi vorbite vreodată în Europa. Forma latină 
agnellus, dată în DEX nu poate fi nicidecum la originea cuvântului. 
Să nu uităm că dacii  erau în primul  rând păstori  şi  nu au învăţat 
această meserie de la romani.

25. Mierlă (D) = merlum (E) = mierlă.  Mierla era  pasărea morţii, 
atât la daci, cât şi la etrusci, care o menţionează în Liber Lintaeus, 
ca fiind  cea care ridică sufletul  mortului  la cer. Rolul  funerar al 
mierlei la daci se deduce din verbul a mierli, cu înţelesul de a muri.

26.  Mistrie  este  unealta  cu  care  zidarul  pune  tencuiala.  S-a 
presupus  cã  are  corespondent  în  neogreacã.  Rădăcinile  acestui 
cuvânt  indicã  mis  -  misiune  tri  -  transcendere,  şi  sugerează  o 
legătură cu vechii ktistai (ctitori) şi pleistai (constructori de polisuri), 
organizaţii geto-trace de tip masonic, în care membrii erau învăţaţi şi 
se legau să înceapă o nouă viaţă ca iniţiaţi.

27.  Moldova.  M. Vinereanu emitea ipoteza că Moldova  însemna 
dava/ dova de pe mal / mol.

Alţii  au legat  numele Moldovei de  mulde – depresiune – 
care ar fi fost numirea gotã a oraşului Baia.
Moldova este un nume vechi dacic care se recunoaşte şi în Moldau, 
vechea denumire a Vltavei. Unii istorici susţin existenţa lui dinainte 
de întemeierea Moldovei ca voievodat.
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28. Pită, Pitar nu au cuvinte înrudite în slavã, iar pistor, din latinã, 
este  prea depărtat  ca sã fie  considerat  cuvântul  mamã.  În  limba 
sanscritã pitr (pronunţat pitri) este tatăl care protejează, adică „dă 
pitã” copiilor, iar pitarae sunt părinţii care îngrijesc copiii.

Este interesant de observat cum limba evoluează uşurând 
pronunţia. Astfel, în Ţara Bârsei se spune şi chită, în loc de pitã.

29. A  pluti  are  cuvinte  înrudite  în  românã  ca:  plută,  plutaş, 
plutitor..., nu are în latinã.

Cuvântul  sanscrit  plu care  înseamnă  a  înota,  a  pluti 
argumentează  că  verbul  românesc  este  vechi,  moştenit  de  la 
strămoşii geto-daci.

30. A prii  şi  prieten sunt  cuvinte  autohtone,  deoarece  se 
încadreazã  într-o  familie  numeroasã  de  cuvinte  româneşti  ca: 
prielnic,  priinţã,  prietenie,  prieteşug...  Prefixul  pri-  sugerează,  în 
românã, apropiere, preferinţã, primul.
În  limba  sanscritã  existã  cuvintele  înrudite:  pri (cu  i  lung)  a  se 
bucura, a se înveseli, a iubi... priya  drag, iubit, soţ, amant...

Cealaltă alternativã a lui a prii este a opri. Acest cuvânt s-
a format din a prii, în antichitate, cu prefixul a scurt (pronunţat între 
o şi a), când în limba strămoşilor exista, ca în limba sanscrită, acest 
sunet care ni s-a transmis ca  o. Aceasta se întâmpla într-o vreme 
când strămoşii  nu erau în contact  cu slavii.  Ulterior,  sub influenţa 
latinei, pentru a indica cealaltă alternativă, s-a folosit prefixul a ca în 
politic şi apolitic.

31. Răspunde (D) = respondere (L) Cuvântul dac este compus din 
răs (mult) +spun +de (despre) şi înseamnă a spune multe detalii 
despre un anumit lucru. Cuvântul latin nu este compus, aceasta 
îneamnă că a fost preluat din altă limbă.

32. Samuş  (D)  =  samos  (G)  =  înalt.  Someşul  cald  şi  cel  rece 
izvorăsc  din  masivul  Muntele  Mare din  Munţii  Apuseni.  Dacii  le 
numeau Samuş, datorită muntelui înalt (mare) din care izvorau.
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33. Sameş (D) = samos (G) =  înalt. Sameş era numele unui  înalt 
demnitar, care strângea birurile dintr-un judeţ (zona condusă de un 
jude). S-a păstrat şi ca nume de persoană: Sameş.

34. Samă (D) =  bir. De acolo vine  a da samă, cu sensul de  a da 
birul.

35. Samavolnic =  volnic  (sau  vornic)  cel  care  ia  sama (birul). 
Samavolnic şi-a schimbat sensul iniţial de titlu/ funcţie de dregător, 
luând sensul de  abuziv. Cu acest sens, cuvântul a ajuns în limba 
rusă ca samovolnâi.

36. Samsar (D) = samsar (bulgar) = simsar (turc) = cărăuş – cel 
care transporta sama pe cai – sar. Cuvântul sar, cu sensul de cal 
a fost folosit şi în Evul mediu, în  saragea = sarica (turc) = călăreţ 
turc. Cuvântul este compus din sar - cal şi agea  - conducător turc. 
Existenţa   cuvântului  sar în  latinescul  admissarius -  armăsar, 
dovedeşte că acesta nu este de origine turcă sau bulgară, ci a fost 
preluat în aceste limbi de la vlahi.

37.  Sapa  este  o unealtã  agricolã  numitã  în  latinã tot  sappa.  Are 
cuvinte înrudite în românã:  a săpa, săpat, săpătură, săpător... şi 
pe  plăcuţele  de  plumb  nr.  117  şi  23  pe  sapo şi  sap.  Acestea 
argumentează cã sapa este un cuvânt moştenit de la geto-daci. El 
include morfemul  pa care  sugerează  despărţire,  rupere  ca şi  în 
cuvintele  palancă  (unde  a pălănci înseamnă,  în  zona  Vrancei  a 
curăţa un loc) , paloş, parte... 

38.  Şi conjuncţia  care leagă este,  după lingvişti,  descendentă din 
latinescul sic, ce înseamnă aşa. În limba sanscrită, si, şi înseamnă 
a  lega,  a  ataşa,  a  înnoda,  sens  care  corespunde  semanticii 
sugerată  de morfemul  şi  în limba română în cuvinte  ca  a înşira, 
înşiruire,  şir,  şirag;  cu sensul  uşor alterat,  este întâlnit  în verbul 
francez déchirer. 

Conjuncţia  şi este  autohtonă şi nu provine din latinul  sic. 
Acesta, se constată că, în română, corespunde lui sâc, dar fără să 
se poată preciza gradul de înrudire.
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39. Soare este un cuvânt moştenit din limba geto-dacilor, limbă care 
a  păstrat  în  cuvintele  ei  tradiţii  indo-europene  şi  chiar  egiptene 
foarte vechi. Soare conţine silaba regală ra-/ re-, care apare în cultul 
Soarelui din vechiul Egipt şi în mantra - silabă sfântă evocatoare - a 
Soarelui şi a focului la yoghinii din India. 

Cuvântul  românesc  răsare arată că Soarele - Ra – sare 
peste orizont, şi, în adevăr, Soarele apare pe cer printr-o săritură, 
nu ridicându-se printr-o mişcare continuă deasupra orizontului. 
În limba sanscrită este numit  sura şi  surya, cuvinte care amintesc 
de  numele  muntelui  Surianul  şi  de  cuvântul  arsură,  care  indică 
efectul Soarelui. 

În limba latină, arsură înseamnă căldură. În Eneida, Eneas 
evoca un zeu Soranus. În scrierile bizantine, se pomeneşte de unul 
din  sfinţii  părinţi,  care  se  numea  Soranus,  adică  purta  numele 
Sfântului Soare. Aceste argumente ne îndreptăţesc să considerăm 
că vorba soare este autohtonă şi nu descinde din latinul sol, solis, 
cum au presupus lingviştii.

40. Schistai/  kistai  (D)  =  cei  care  stau  separat,  izolaţi,  adică 
pustnici.  De  la  rădăcina  schi,  cu  sensul  de  separat,  provin 
cuvintele schit şi schismă.

41. Sfoară (D)  =  sphaira  (G)  =  învârtire,  răsucire.  De  la  acest 
sens, pierdut astăzi, vine expresia a da sfoară în ţară, adică a face 
turul  ţării.  Sfoară,  cu  sensul  de  fir  răsucit,  derivă  din  toarcerea, 
răsucirea, prin care se face. Acest sens a ajuns în limba neogreacă 
sub forma  sfora. Numai în limba dacă sfoară avea atât sensul de 
învârtire, răsucire, cât şi de fir răsucit. Acest cuvânt a fost preluat 
de greci de la daci.

42.  Suflet  are  în  limba  românã  următoarea  familie  lexicală: 
sufletesc,  sufleteşte,  însufleţit,  neînsufleţit,  a  însufleţi...  În  latinã 
înseamnă animus sau spiritus, iar în rusã, душа. Dar existã în alte 
limbi ariene cuvinte înrudite cu suflu,  suflare.  Prin urmare,  suflet 
se încadrează într-o familie de cuvinte autohtone răspândite pe o 
arie mai largã. 
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43. Şut (D) = şuti (E) = lăcaş subteran. La etrusci, lângă poarta de 
intrare în mormânt scria ca şuti sau ta şuti, însemnând acesta este 
lăcaşul subteran. Cuvintele etrusce pentru mormânt erau thaure şi 
thaura,  iar  cuvântul  pentru  lumea  subpământeană  era  hinth". 
Numeroase  obiecte  mortuare  poartă  inscripţia  şutina,  uneori 
incizată astfel încât obiectul să nu mai poată fi folosit,  ca în cazul 
oglinzilor. Ieşirea din şut a minerilor înseamnă  ieşirea din lăcaşul 
de sub pământ, nu din schimbul de lucru. 

În  DEX,  se  consideră  că  şut provine  de  la  germanul 
schicht -  schimb.  În  afară  de  faptul  că  cele  două  cuvinte  nu 
seamănă  deloc,  ne  putem întreba  oare  de ce  şut,  cu  sensul  de 
schimb, nu este folosit decât în minerit?

44. Tămaş (D)  =  tamas,  thamas (G)  =  ginere.  Tamas  este  un 
cuvânt prehelenic. Gheorghe Muşu a sugerat originea sa egipteană, 
de la tham (thâm), cu sensul de legătură.

45. Uşa este o deschidere de formã regulatã în peretele unei clădiri, 
care asigurã accesul în aceasta. Se presupune cã provine din latinã 
ostium (uşã) prin intermediul unui presupus cuvânt vulgar ustia. Nu 
are cuvânt înrudit în slavã. În sanscritã, ûţa  înseamnă şi auroră. În 
românã existã  uşiernic,  uşier şi expresii ca:  a arăta uşa cuiva,  a 
nu încăpea pe uşă.

Cuvântul  uşă este  moştenit  din  geto-dacã.  El  apare  pe 
plăcuţele de plumb nr. 15, 20, 62, scris usie, usia, usiua.
Poate că plăcuţele au fost executate de oameni  diferiţi  sau poate 
scribul a încercat sã aproximeze sunetul ş pentru care nu adoptase 
un semn diferit de s.

46. Vel (D) = vel (E) = mare, cu sens figurat, ca titlu. Cuvântul dac 
vel,  cu  sensul  de  mare a  ajuns  să  preceadă  un  titlu  sau  rang 
boieresc în Evul mediu, în Moldova şi Valahia (ex. vel logofăt). La 
etrusci,  vel preceda  numele  inscripţionate  pe  monumentele 
funerare. De exemplu, la mormântul aparţinând familiei Saties (sec 
V î.C.) se află inscripţiile  vel saties arnza, care se traduc  marele 
Saties micul Arnth.
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47.  Zece.  Îi  corespunde  în  latinã  decem,  în  sanscritã  daçan . 
Denumirea getă de pe plăcuţa de plumb nr. 79 este  zec(e), iar pe 
plăcuţa nr. 115 zacio. Chiar dacã acest z de pe plcuţe se pronunţã 
ca un  dz, sunet care se mai auzea în secolul al XIX-lea, inscripţia 
dovedeşte că acest cuvânt are rădăcini gete şi este autohton.

*

ETIMOLOGII DUBIOASE

În DEX se precizează:  găină  provine din latinescul 
gallina, iar cel de cocoş din slavonul  kokoši (kukoši).
Logic, cuvintele găină, ou şi cocoş trebuie să fi avut o aceeaşi 
origine etimologică. 

Iată ce „definiţie” găsim în DEX:
„COCÓŞ - I. S.m. Masculul găinii; pasăre domestică mai mare decât 
găina, cu o creastă roşie dezvoltată, cu cioc ascuţit şi cu penele de 
diferite  culori  (Gallus  bankiva  domestica).   În  expresie:  Cântă 
cocoşul (într-o casă), se spune pentru a arăta că într-o familie dată 
bărbatul are cuvântul hotărâtor.  ♦ (Pop.) Nume dat masculilor unor 
păsări.  În cuvinte  compuse:  cocoş-de-munte sau  cocoş-sălbatic = 
pasăre sălbatică de mărimea unui curcan, cu pene negre, pe piept 
verzi-albăstrui,  cu  ciocul  puternic  şi  puţin  înconvoiat  (Tetrao 
urogallus); cocoş-de-mesteacăn = pasăre sălbatică având coada în 
formă de liră,  cu penajul  masculului  negru cu luciu metalic,  iar al 
femelei brun-ruginiu cu pete transversale (Lyrurus tetrix). – Din sl. 
kokoši.”

Am trecut la cercetarea cuvântului cocoş si iată ce am 
descoperit:
rusă - петух (petuh)
bulgară - петел
ucraineană - півень
bielorusă - певень
croată - pijeтao
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sârbă -петао
 
             Se poate lesne observa că în niciuna din limbile slave de 
mai sus nu se foloseşte un cuvânt asemănător  cuvântului cocoş 
pentru a desemna pasărea.

              Să trecem la cuvântul găină:

„GĂÍNĂ,  găini,  s.f.  Specie  de pasăre  domestică,  crescută  pentru 
carne şi ouă (Gallus domestica); pasăre care face parte din această 
specie;  p. restr. femela cocoşului.  În expresii :  A se culca (odată) 
cu găinile = a se culca foarte devreme.  Cântă găina în casă, se 
zice când într-o căsnicie cuvântul hotărâtor îl are femeia. ♦ Cuvinte 
compuse:  găină-sălbatică (sau  -de-munte)  = femela  cocoşului-de-
munte. – Lat. gallina.”

găină - rusă - Курица (kuriţa)
bulgară – кокошка (кокоşка)
ucraineana - Курка (kurka)
bielorusă - Курыца (kuriţa)
croată - kokoš (kokoş)
sârbă – кокошка (кокоşка)
albaneză – femër
catalană – gallina
franceză – poule
maghiară – tyúkra
portugheză – galinha
spaniolă - gallina 

               Sârbii, croaţii, bulgarii folosesc cuvântul kokoş pentru a 
desemna o pasăre "de sex feminin" – femela cocoşului (female 
chiken), iar ucrainenii au curcă pentru găină.

După logica lingviştilor şi a autorilor DEX-ului, pe vremea 
romanilor  nu  erau  cocoşi,  ci  numai  găini!  Iar  popoarele  de limbă 
slavă nu disociază între cocoş şi găină, considerându-le substantive 
epicene – aceeaşi formă şi la masculin şi la feminin. Mai greu pentru 
bieţii slavi cu genurile, dacă erau predispuşi la jaf şi prădăciuni!
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Cuvântul acesta în spaniolă şi italiană este identic cu cel 
din latină, iar în portugheză este asemănător. Tindem să credem că 
neavând pe ă, romanii au adaptat acest cuvânt preluat de la geto-
daci, în conformitate cu fonetica lor.
       

Potrivit DEX, cocoşul românesc îşi are originea în slavonul 
kukosi , care culmea culmilor în limba sârbo-croată înseamnă găină, 
iar în ucraineana nici măcar nu există. Halal etimologie lingvistică!

„OU,  ouă,  s.  n.  1. Celulă  rezultată  dintr-un  ovul  fecundat  de  un 
spermatozoid şi din care se dezvoltă, prin diviziuni repetate, un nou 
organism;  zigot.  ♦  Spec.  Oul  (1)  de  pasăre,  protejat  de  o  coajă 
calcaroasă şi alcătuit din două membrane, din albuş şi din gălbenuş, 
care este folosit ca aliment.  Loc. adj. Ca oul = fragil.  Expr. A sta pe 
ouă = a cloci.  A umbla cu cineva ca cu un ou (moale) = a trata pe 
cineva (supărăcios)  cu prea multe menajamente,  a menaja foarte 
mult pe cineva. (Merge sau calcă) parcă are ouă-n poală = (merge) 
cu exagerată băgare de seamă. Oul lui Columb = problemă pe care 
cineva  o  rezolvă  într-un  mod  foarte  simplu,  deşi  anterior  părea 
foarte complicată şi  fără soluţie.  (Pop.)  Oul genunchiului = rotulă. 
Oul piciorului = os proeminent care uneşte laba piciorului cu partea 
de jos a femurului. – lat. ovum.” 

ou - rusă - яйцо
albaneză - vezë
bulgară - яйце
catalană - ou
engleză - egg
franceză - oeuf
galiciană – ovo
germană - Ei
gracă - αυγό
italiană - uovo
ucraineana - яйце
bielorusă - яйка
croată - jaje
irlandeză - ubh
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macedoneană – јајце
maghiară – tojástermékek
norvegiană – egg
olandeză – ei
portugheză – ovo
spaniolă - huevo
sârbă – јаје
suedeză - ägg
turcă - yumurta

La celebra întrebare cine a fost mai întâi - oul sau găina? 
Putem adăuga şi pe aceea - de unde au luat românii numele de 
cocoş, găină şi ou?

Cuvântul plug se spune ca a fost luat din limbile slave.
               În limba română avem o întreagă familie lexicală pornind 
de la acest cuvânt de bază:
plug
plugar
plugărit (aratul pământului)
Pluguşor (în timpul sărbătorilor de iarnă, la ţară, se mimează chiar, 
potrivit textului, munca pământului cu plugul)
Aceasta familie de cuvinte nu se regăseşte la popoarele slave, în 
ciuda faptului că şi ei au practicat agricultura într-un mod 
asemănător românilor.
plug – bulgară – Включете
rusă – Плагины
Îl regăsim în alban., catalană – plug, în italiană, spaniolă şi 
portugheză (plug)!
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În  acest  caz,  avem  de-a  face  cu  o  crasă  inadvertenţă: 
potrivit lingviştilor noştri, un cuvânt românesc este autohton dacă nu 
are  corespondent  asemănător  în  latină  sau  slavă,  nu  a  fost 
împrumutat  de  la  popoarele  vecine  şi  are  corespondent  în  limba 
albaneză.  Ei  bine,  plug există în limba albaneză şi  totuşi  Dex dă 
pentru plug etimologie slavă! -  „PLUG, pluguri  – s. n. -1. Unealtă 
agricolă  cu  tracţiune  animală  sau  mecanică,  folosită  la  arat,  la 
dezmiriştit  etc.  Din  sl.  plugŭ.”  A  se  vedea  consideraţiile  noastre 
despre  acest  cuvânt,  pe care îl  socotim autohton,  în subcapitolul 
CUVINTE  pentru  care  pledăm  a  proveni  din  geto-dacă al 
prezentului studiu.

Nu de puţine ori, DEX-ul propune ca etimon un cuvânt 
neatestat în latină. Iată câteva cazuri:
A AGĂŢA  – pentru acest verb,  DEX precizează ca etimologie un 
cuvânt neatestat! - lat.  *accaptiare (< captiare „a prinde”. O atare 
situaţie – împrumutul unui cuvânt neatestat (de unde oare?)  este de 
râsu-plânsu lingviştilor!
„ŢÂŢẤNĂ,  ţâţâni, s.f.  1. Balama. ● Expr.  A scoate (pe cineva)  din 
ţâţâni = a supăra rău, a înfuria pe cineva, a scoate din sărite.  A-şi  
ieşi din ţâţâni = a-şi pierde răbdarea, a se înfuria.  2. Porţiune unde 
cele două valve ale unei scoici sunt unite printr-un ligament elastic. 
3. (Pop.) Rădăcina unui furuncul. – Lat. *titina.”

*

ETIMOLOGII aşa-zis NECUNOSCUTE

Paul  Lazăr  Tonciulescu  şi  Eugen  Delcea,  în  Secretele 
Terrei. Istoria începe în Carpaţi (Editura Obiectiv, Craiova, 2003, 
p.  67-69) aduc în discuţie  o serie de cuvinte „din fondul  de bază 
comun,  cu  etimologie  necunoscută,  nesigură,  reconstruită  sau 
<<găsită>>  în  diferite  limbi,  pentru  care  nu  există  atestare 
documentară, la popoarele care le folosesc azi, înainte de migrarea 
lor în spaţiul carpato-balcanic.”

Constatând faptul că limba sumeriană cunoaşte aceleaşi 
mutaţii consonantice şi aplicarea legii închiderii vocalelor, ca şi 
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limba română, autorii mai sus amintiţi  precizează: „Dintre radicalii 
comuni,  cel  mai  interesant  este  gud,  deoarece  toate  cuvintele 
româneşti având la bază acest radical sunt considerate (în DEX – n. 
n.) ca având etimologie necunoscută: godin, gudura,  (a se) gutui, 
guturai, etc.  Un antroponim cu adevărat  revelator,  în acest  sens, 
este  cel  al  ensiului  (regelui)  sumerian  Gudea,  nume  pe  care  îl 
întâlnim şi azi în Ardeal. Acest antroponim mai este întâlnit,  tot în 
Ardeal,  sub forma de Godea, în vechile districte româneşti Almaş, 
Făgăraş şi Năsăud, fiind persistent până azi. Nu este exclus ca şi 
apelativul  gâde (om voinic, zdravăn, călău), prezent în dicţionarele 
noastre cu etimologie  necunoscută,  să-şi  aibă originea în Gudea, 
din care s-ar fi putut deriva ca supranume (poreclă). De asemenea, 
îl găsim şi în Muntenia (Gude, Gudea, Gudi), Moldova (Gudescul, 
Gudanul,  Gudan),  Dobrogea  (Gudin  şi  Gudea  –  n.  n.),  Oltenia 
(Gutea),  la  aromâni  (Gude,  Gudas,  Gudoie)  şi  chiar  în  Moesia 
Superior,  ca  nume  bărbătesc  trac  –  Gude.  O  constatare  foarte 
interesantă şi frapantă, în acelaşi  timp, este că toate cuvintele din 
fondul de bază al limbii române dezvoltate pe radicalul  god-,  gut- 
au origine  necunoscută sau presupus (reconstruită),  astfel:  godin 
(purcel până la un an) – etimologie necunoscută; godină (pepene) – 
et. nec.;  a se gudura   (cf. alb.  gudulis);  gutunar  (v.  guturai) (lat. 
gutturalium); gutui – et. nec.”(op. cit., p. 66).

Notă: În cercetările noastre, am identificat peste 2000 de 
cuvinte   în  dicţionarele  de  specialitate,  unde  se  menţionează: 
„etimologie necunoscută", „origine necunoscută" :
1. CIORĂNESCU Alexandru - Dicţionarul etimologic român 
(DER); 
2. *** - Dicţionarul explicativ al limbii române, 1975 (DEX 
'75); 
3. *** - Dicţionarul explicativ al limbii române, 1998 (DEX 
'98); 
4. *** - Supliment DEX, 1988 (DEX-S '88); 
5. COSTINESCU Mariana, GEORGESCU Magdalena, 
ZGARON Florentina – Dicţionarul limbii române literare 
vechi (1640-1780) - Termeni regionali (DLRLV); 
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6. *** - Noul dicţionar explicativ al limbii române (NODEX); 
7. HASDEU B.P. - Etymologicum Magnum Romaniae.  

*
Adrian Bucurescu – Tainele tăbliţelor de la Sinaia

LEXIC (selecţie)

Pe  lângă  „traducerea”  textelor  aflate  pe  plăcuţele  de  la 
Sinaia,  autorul  a  alcătuit  pentru  fiecare  şi  câte  un  lexic.  Noi  am 
selectat  pe  acelea  pe care  le  socotim  a  fi  moştenite/  autohtone, 
chiar şi pentru simplul motiv că au corp fonic şi grafic asemănător şi 
chiar identic cu cele din limba română actuală. Pentru fiecare cuvânt 
am indicat şi pagina ediţiei din 2005 – Editura Arhetip, Bucureşti.

AHI – „îndată”; cf. rom. aici, acu (p. 128)

LUOZO – „ a născut”; cf. rom. lăuză (p. 131)

HYEO – „fii” (cf. rom. hii – forma populară şi regională pentru fii, ca 
substantiv; vezi şi „hi-tu”, „hi-ta” – n. n.) – p. 133 

ESY  –  „ieşi”  (în  limbajul  popular  şi  cel  cotidian,  neîngrijit,  se 
pronunţă „eşi”, „eşire” – n. n.) – p. 133

MATOSO  –  „de  maica”;  cf.  rom.  mătuşă  (p.  133)  Notă:  Pe  alte 
plăcuţe  apare  şi  forma  apropiată  de  cea  din  româna  actuală  - 
MATUSO

ENAPOIO – „înapoiat” (p. 134)

HET – „tare”; cf. rom. hăt (p. 134)

VOYN – „tare”; cf. rom. voinic (şi nume de persoană Voinea – n. n.) 
– p. 136

O RYPINO – „luându-l”; cf. rom. a răpi (p. 137)
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SORSO  – „izvorul”;  cf.  franc.  „source”  = sursă  (în  limba  română 
actuală, ca neologism), izvor (p. 139)

GLOTO – „toţi”; cf. rom. gloată (p. 139)

DAMER – „înţelepciune”; cf. rom. a se dumiri (p. 142)

SPICO – „(aşa) a spus; cf. engl. to speak; rom. a spicui (neologism) 
– p. 142

SETYVO – „crescut”; cf. rom. stivă (p. 144)

FORIE – „curaj”; cf. rom. furie (p. 144)

REGA – „domnind”; cf. rom. rigă (p. 145)

GHICUE – „a prezice”; (cf. rom. a ghici – n. n.) – p. 145

SORUAE – „soră” (p. 145)

ETERN – „întotdeauna”; cf. lat. aeternus, rom. etern  (neologism) – 
p. 145

DIOSO – „îndrăgostit”; cf. rom. duios (p. 147)

TETOE – „tatăl”; cf. rom. tată, tataie („tetea” – regionalism”) – p. 149
TOROPS – „au adormit”;  cf.  rom.  toropit  (p.  149)  (DEX-ul  dă ca 
etimon „toropyty” – cuvânt provenit din ucraineană. Dacă ar fi fost 
împrumutat  din  această  limbă,  în  română  ar  fi  trebuit  să  apară 
*toroputu – n. n.) – p. 149

IST – „cel”; (cf. rom. şi pop. ăst, regional – ist – n. n.) – p. 150

TOPSOEM – „(pe) colină; cf. rom tăpşan (cf. sanscrit  tap – sati n. 
n.). DEX-ul dă următoarea definiţie – „TĂPŞÁN, tăpşane, s.n. 1. Loc 
neted şi uşor înclinat care apare la baza versantelor şi povârnişurilor 
în regiunile de deal şi de munte. ♦ Coastă a unui deal sau a unui 
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munte; pantă, povârniş.  2. Loc viran mai ridicat,  aflat de obicei  în 
mijlocul unui sat sau în mijlocul unei curţi. ♦ Loc mai ridicat,  neted, 
necultivat. – Tăpşi + suf. -an.” – p. 150

EN ODAE – „acasă”; cf. rom odaie (p. 153)

GHETOU – „frumoasă”; cf. rom. gătită (p. 155)

O GHYOTYO – „au plâns cu ţipăt” cf. rom. chiot (DEX-ul dă pentru 
chiot şi  chiu următoarele  definiţii:  „CHÍOT,  chiote,  s.n.  Strigăt 
puternic,  răsunător,  prelung  (care  exprimă  bucurie,  izbândă  etc., 
care serveşte drept chemare, ca îndemn etc.). – Din chiu.
CHIU s.n.  1. Strigăt de bucurie.  2. (În expr.)  Chiu şi vai = suferinţă, 
durere; fig. sărăcie, mizerie. Cu chiu, cu vai sau cu chiu şi vai = cu 
mare greutate, după multe eforturi. – Onomatopee.” Noi considerăm 
că  toate onomatopeele  din limba română sunt  autohtone!  De 
altfel, şi Paul Lazăr Tonciulescu opina că limba dacilor era cea mai 
bogată în onomatopee.  (p. 156)

STERE – „întunecaţi”, „răi”; (cf. nume de persoană Stere – n. n.) – 
p. 157

POOYCOE  –  „pe  mulţi”;  (cf.  rom.  purcoi  –  n.  n.  DEX-ul  dă 
următoarea definiţie: „PORCÓI,  porcoaie,  s.n. Grămadă de fân sau 
de  paie;  spec. căpiţă.  ♦  Prin  generalizare:  Grămadă,  morman, 
maldăr. [Variantă:  purcói s.n.]  –  Porc + suf.  -oi.” Şi  acest  cuvânt 
neavând  menţionată  etimologia  îl  socotim ca fiind  moştenit  de la 
geto-daci) – p. 161

CLOPOE  –  „prinţi”,  „căpetenii”;  (cf.  rom.  clop  –  regionalism,  în 
Ardeal – n. n.) – p. 161

VASYLEO – „regi”; cf. gr. Vasileos; cf. rom. Vasile; (bazileu – n. n.) 
– p- 164

SACOTO – „a eliberat”; (cf. rom. a seca – n. n. Notă: DEX-ul dă ca 
etimon latinescul  siccare. Potrivit lingviştilor, specific limbii române 
este fenomenul  închiderii vocalelor. Ca atare, nu se putea ca i  să 
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treacă la e, ci invers; acest cuvânt de origine dacă a fost preluat de 
romani şi adaptat fonetismului limbii latine.) – p. 167

LARMY – „anunţând”,  „dând de veste”;  (cf. rom. larmă – n. n.). În 
legătură cu larmă, DEX este ambiguu, în privinţa etimologiei: lármă 
(lárme), s.f. – 1. (Înv.) Alertă, alarmă. – 2. Gălăgie, tărăboi, zgomot 
mare. Germ.  Alarm (‹ it.  all’arme), prin intermediul sl. (pol.,  sb.,  cr. 
larma), sau al mag. lárma (Cihac, II, 165; Gáldi, Dict., 179). Este un 
dublet  al  lui  alarmă, s.f.,  din  fr.  alarme. Sec.  XVIII.  –  Derivat  - 
lărmălău, s.n. (Trans., gălăgie), sing. reconstituit din pl. lărmălaie, cf. 
hărmălaie;  lărmui,  vb.  (înv.,  a  alarma;  a  face  zgomot)”.  Şi  acest 
cuvânt noi îl socotim ca fiind autohton! (p. 168)

LOCOS – „locuitorii” (cf. rom. locaş – n. n.) – p. 168

CENYO – „cină” (p. 168). Notă: şi pentru acest cuvânt DEX-ul este 
ambiguu, în privinţa etimonului – „cínă (cíne), s.f. – Masă de seară. 
istroromână  cirę.  Lat.  cēna (Puşcariu  362;  Candrea-Dens.,  341; 
REW 1806;  DAR);  cf.  it.,  prov.,  sp.  cena,  port.  cea. –  Derivat  – 
cinioară, s.f.  (ceasul  cinei),  cf.  prânzişor;  cuvînt  pe care Drăganu, 
Dacor., III, 693-5 şi DAR îl consideră reprezentant al lat. cinae hora, 
dar care este un dim. cu suf. -oară, cf. Graur, BL, III, 19.” Pentru un 
cuvânt uzual în vocabularul limbii române se oferă cam multe aşa-
zis  soluţii  lexicale!  Şi  cină e  tot  de  sorginte  geto-dacă  în  opinia 
noastră.

OGOE  –  „(îi)  va  alina”;  cf.  rom.  a  ogoi.  Notă:  În  DEX,  găsim 
următoarea definiţie: „OGOÍ, ogoiesc, vb. IV. Refl. şi tranz. (Pop.) A 
(se)  linişti,  a (se)  potoli,  a  (se)  domoli,  a (se)  calma.  ♦ Tranz.  A 
menaja,  a cruţa.  [Var.  ogoiá vb. I]  – Din scr.  ugojiti. Cf.  sl.  g o ĩ 
„pace”.” Respingem această propunere de etimon, căci nu se poate 
evolua  de  la  u   la  o,  conform  fenomenului  închiderii  vocalice, 
invers da, însă nu e cazul pentru acest cuvânt! (p. 173)

FALANGEO – „falange” (p. 186)

PURCEDE – „trecut”; cf. rom. a purcede. Notă: DEX-ul şi în acest 
caz este ambiguu în privinţa etimologiei , în sensul că autorii ar fi 
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trebuit să explice că s-ar fi ajuns la această formă în română, prin 
metateză, aceasta reprezentând o modificare fonetică produsă prin 
schimbarea  locului  sunetelor  sau  al  silabelor  dintr-un  cuvânt. – 
„PURCÉDE, purcéd, vb. III. Intranz. (Pop.) A pleca, a porni la drum. 
♦  Intranz.  şi  refl.  (Despre  lucruri  şi  despre  fenomene  văzute  în 
mişcare,  în evoluţie)  A începe,  a (se) porni,  a (se) dezlănţui.  ♦ A 
întreprinde,  a  începe  o  acţiune.  ♦  A  proceda,  a  acţiona  (într-un 
anumit  fel).  –  Lat.  Procedere.”  Noi  credem  că  ultimul  sens  al 
cuvântului   a purcede – precizat de autorii DEX-ului – acela de „a 
proceda (într-un anumit fel)” a fost adăugat, spre a justifica etimonul 
latinesc. Cei care folosesc acest cuvânt cunosc sensul „a pleca, a 
porni la drum”. (p. 186)

PRYNSO – „prinse” (p. 187)

CIUDEO – „pe blestemaţii”; (cf. rom. ciudaţii – n.n.) – p. 187

O DUESIO – „ca pe un drag”; cf. rom duios (p. 187)

TERO – „din cer”; cf. rom. tărie (de obicei, cu sensul de pe tăbliţă, în 
limba română actuală, se foloseşte la plural – tării – n. n.) – p. 216

ONCHE – „mai marele”, „care creşte”; cf. rom unchi. Notă: cu sensul 
de pe plăcuţă, în Banat, are înţelesul de  „tată moş” – n. n. (p. 220)

PATRU – „patru”  Notă:  etimonul  precizat  de autorii  DEX-ului  (lat. 
quattuor)  este  improbabil.  Evoluţia  de  la  grupul  qua la  pa şi 
metateza  –  ttuor –  tru este  complicată  şi  improprie,  având  în 
vedere  fenomenul  simplificării  în  vorbire/  scriere,  care  presupune 
aglutinarea unor sunete. În italiană, această evoluţie este evidentă – 
lat. quattuor → it. quattro (p. 220)

CENCIO – „cinci” Notă: Aceleaşi observaţii le avem şi pentru acest 
numeral – italiana a păstrat forma din latină: lat. Cinque → it. cinque 
(p. 222)

SETO – „poftă”; cf. rom. sete (p. 225)
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DOYE – „cei doi” Notă: în acest caz, DEX-ul dă ca etimon o formă 
neatestată  -  lat. *dui,  duae.  O  asemenea  explicaţie  pentru  un 
numeral des uzitat în vorbire ridică un mare semn de întrebare în 
privinţa probităţii lingviştilor.

CATE – „au căutat”, „au privit”; cf. rom. a căuta. Notă: de remarcat 
că verbul  a căuta, în varianta sa populară şi regională – a căta  – 
are şi sensul de a privi. (p. 227)

MIORYEO – „mioară”.  Notă:  pentru  acest  substantiv  – derivat  cf. 
DEX – se menţionează:  „MIOÁRĂ,  mioare,  s.f.  Oaie tânără de la 
vârsta de 1 an până la 2 ani; prin generalizare – oaie. ♦ (Adjectival; 
despre oi) tânără.  – Mia + suf. -ioara. Din nou, nu avem etimon în 
DEX ! Cuvântul de bază de la care se porneşte e mea şi este geto-
dac! (p. 228)

TROSCOT  –  „hrană”,  „nutreţ”;  cf.  rom.  troscot.  Notă:  DEX-ul  dă 
următoarea definiţie: „TROSCOT – „hrană”, „nutreţ”; cf. rom. troscot. 
Notă:  DEX-ul  dă  următoarea  definiţie:  „TRÓSCOT s.m.  Plantă 
erbacee  cu  tulpina  ramificată,  întinsă  pe  pământ,  cu  numeroase 
frunze mici,  cu flori  hermafrodite  verzi,  pe margine roşii  sau albe 
(Polygonum aviculare). –  Din  sl.  troskotŭ.”  Să  fi  hrănit  strămoşii 
noştri  oile şi  vitele  cu troscot (nutreţ)  şi  să nu-i fi  dat nume? Aşa 
ceva e de neconceput!  Categoric:  NU E ÎMPRUMUT DIN LIMBA 
SLAVĂ! Strămoşii noştri n-au aşteptat să vină slavii şi să le „boteze” 
iarba cu care îşi hrăneau animalele, mai cu seamă că acest neam 
de migratori nu prea se omorau cu creşterea animalelor… (p. 232)

ONGELO  –  „îngeresc”.  Notă:  faimosul  DEX  menţionează  pentru 
înger etimologie latinească – lat. angelus. Noi ne îndoim că ar fi de 
origine latină. Iată de ce: it. - angelo; franc. - ange; catalană – àngel; 
spaniolă - ángel ; portugheză – anjo. După cum se poate observa, 
în toate limbile neolatine a iniţial rămâne vocală neschimbată. De ce 
oare în română – singura limbă de aceeaşi origine – apare î în loc 
de a ? Simplu – pentru că limba latină nu avea pe î şi atunci, acest 
cuvânt a fost adaptat la sistemul său fonetic. Să fie clar: romanii au 
împrumutat  acest  cuvânt  de  la  daci,  adaptându-l  la  sistemul  lor 
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fonetic, iar angelus este etimon pentru echivalentul său în celelalte 
limbi romanice! (p. 234)

PORTYE – „poartă” (p. 235)

ONOARE  –  „frumoşi”,  „curajoşi”,  „cinstiţi”;  cf.  rom.  onoare.  Notă: 
iată, mai întâi, ce se menţionează în DEX: „ONOÁRE, onoruri, s.f. 1. 
Integritate  morală,  probitate,  corectitudine;  demnitate,  cinste.  Loc. 
adj.  De  onoare =  a) demn  de  încredere,  cinstit,  onest;  b) care 
angajează  cinstea,  demnitatea  cuiva;  c) onorific.  ●  Expr.  Pe 
cuvântul  meu (sau  tău etc.)  de onoare sau  pe onoarea mea, a ta 
etc.  =  formulă  folosită  pentru  a  întări  o  afirmaţie  sau  pentru  a 
garanta respectarea unei promisiuni.  2. Reputaţie,  prestigiu,  faimă, 
vază. ● Expr.  A face (cuiva)  onoare = a servi  (cuiva) spre laudă, 
spre  fală;  a  onora.  ♦  Mândrie,  demnitate.  3. Preţuire  deosebită, 
consideraţie, respect, stimă. Cavaler (sau domnişoară) de onoare = 
persoană care însoţeşte mirii la ceremonia cununiei.  Doamnă (sau 
damă)  de onoare = doamnă ataşată unei  regine,  unei  prinţese.  ● 
Loc. adj.  De onoare = de frunte,  de cinste.  ● Loc. adj. şi  adv.  În 
onoarea  cuiva (sau  a  ceva)  =  (care  se  face)  pentru  a  cinsti  pe 
cineva  (sau  ceva).  4. Favoare,  cinste.  ●  Expr.  (În  formule  de 
politeţe) A avea onoarea să... (sau a...) = a avea cinstea să... A face 
(cuiva)  onoarea să... (sau  a...) = a face (cuiva) favoarea de a..., a 
face cinstea de a..., a socoti demn de... (Fam.) Am onoarea (să vă 
salut),  formulă  respectuoasă  de  salut.  5. Manifestare  a  stimei,  a 
consideraţiei  pentru  cineva,  exprimată  prin  semne  de cinstire,  de 
respect; 
(Mil.;  de  obicei  cu  verbele  „a  da”,  „a  prezenta”;  în  forma  onor) 
Prezentarea armei în semn de salut la întâmpinarea unei autorităţi 
militare  sau  civile  superioare,  la  paradă,  la  înmormântare  etc.; 
semnal  de goarnă care însoţeşte de obicei  această prezentare.  ● 
Expr. Pentru onor! = comandă pentru darea onorului.” 

În al doilea rând, trebuie să facem următoarea precizare: 
forma de plural pe care DEX-ul o indică – onoruri – este specifică 
compartimentului militar, unde la singular avem forma onor. 
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Onoare –  substantiv  feminin  – cu cele  5 sensuri  (pe  care  le-am 
reprodus) are aceeaşi formă la plural: oameni de onoare; femei de 
onoare. 

CETEO  –  „să  citească”.  Notă:  În  DEX,  se  precizează  şi  forma 
populară  a cetí şi că ar proveni din sl.  čitati,  čisti. Tocmai forma 
populară,  apropiată  de cea geto-dacă,  relevă că acest  cuvânt  nu 
provine din slavonă! 

SORA – „sora” (p. 244)

SO CARPO – „cu  veşminte”;  cf.  rom cârpă.  Notă:  DEX-ul  dă  ca 
etimologie bg.  kărpa,  scr.  Krpa,  iar DER (Dicţionarul  etimologic 
român) – sl. krŭpa. (p. 244)

ORT – „bani”; cf. rom ort (în expresia  a da ortul popii – n. n.) – p. 
248

ZECIO – „cu zecile”, „zeci”. Notă: etimonul latin decem se regăseşte 
în  catalană  diez,  franc.  dix, it.  dieci, port.  dez,  provensală  detz, 
însă în dialectul istroromân este zece. (p. 249)

COYCEO  –  „murdar”;  cf.  rom.  cocină.  Notă:  DEX-ul  indică  două 
etimoane  -  bgulgară,  sârbo-croată:  kočina,  iar  DER  pe  lângă 
acestea două dă forma identică ce apare în dialectul meglenoromân 
– cocină. (p. 253)

ONGADIO – „ca să fie iertat”; cf. rom. a îngădui. Notă: DEX dă ca 
etimon un cuvânt  din maghiară  –  engedni.  Cum ar  putea grupul 
consonantic dn (greu de pronunţat) să dea o vocală – u? (p. 253)

TONU – „au strigat”;  cf. rom. tună. Notă: se spune despre cineva 
care vorbeşte tare şi răstit că tună şi fulgeră. (p. 253)

ONDOE – „s-a îndoit”;  cf.  rom. a se undui  – n. n.  Notă:  în limba 
franceză există cuvântul  ondoyer. (p. 254)
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A SIESO – „al şaselea” (p. 257)

TRY – „trei”; cf. rom. regional tri (p. 258)

IYSO – „au venit”, „au mers”; cf. rom. a ieşi (franc. issu – participiu 
– n. n.) – p. 258

NERODU – „a poporului”; cf. rom învechit norod – n. n. (p. 260)

TIPO – „a strigat”; cf. rom. a ţipa. Notă: pentru verbul a ţipa DEX-ul 
trece cu nonşalanţă – „etimologie necunoscută”!  E inadmisibil ca un 
asemenea verb uzual să nu aibă etimon! Ţipătul e „ la ordinea zilei”; 
s-a ţipat şi se ţipă, numai lingviştii români tac mâlc!

DIA  GROPIA  –  „unei  hrube”,  „unei  gropi”.  Notă:  pentru  groapă, 
DEX-ul propune compararea cu un cuvânt  din albaneză – cf.  alb. 
gropë.  Aplicând „regula”  lingviştilor:  când un cuvânt  românesc nu 
are corespondent în limbile popoarelor din jur, ci doar în albaneză 
(considerată  o  limbă  arhaică,  nealterată  de  latină),  înseamnă  că 
avem de-a face cu un cuvânt autohton. De ce oare autorii DEX-ului 
au uitat să precizeze „regula”? (p. 263)

RYINO – „a fost ruinată” (p. 265)

POM – „pom” (p. 265)

REGI – „regi” (p. 265)

ZAVELIO – „Zavelio” – supranume al lui  Appolon – Zamolxis;  (cf. 
nume  de  persoană  Zavela;  dar  şi  zaveră.  Notă:  DEX-ul 
menţionează: „ZAVÉRĂ, zavere, s.f. (învechit şi regionalism). Nume 
dat răscoalei organizate de greci în 1821 împotriva stăpânirii turceşti 
(cu  ramificaţie  şi  în  ţările  româneşti);  prin  generalizare  –  revoltă, 
răscoală,  răzvrătire.  –  Din  sârbo-croată,  bg.  zavera.”  Noroc  cu 
răscoala de la 1821, că am fi rămas fără acest cuvânt! Ceea ce ne 
uimeşte  e  faptul  că  răscoala  a  fost  făcută  de greci,  iar  cuvântul 
apare în limbile sârbo-croată şi bulgară! Halal lingvişti mai avem! (p. 
269)
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TALPION  – „au  înălţat”;  cf.  rom tulpină.  Notă:  curios  e  faptul  că 
geto-dacii un popor care creştea animale şi cultiva plante, conform 
DEX habar  nu aveau de cuvântul  tulpină.  El  chipurile  provine din 
bulgară şi scrârbo-croată – turpina. (p. 269)

BOYERO – „boierii”. Notă: şi în cazul acestui cuvânt, căruia DEX-ul 
îi  dă  ca  etimon  „sl.  boljarinŭ (pl.  boljare)”  „s-au  pierdut”  cam 
multe litere (l şi n) pe drumul slavilor migratori… (p. 270)

COCON  –  „cocon”.  Notă:  acelaşi  DEX  indică  „etimologie 
necunoscută! De unde să ştie lingviştii noştri că în basmele noastre 
populare pruncii de împăraţi erau numiţi coconi? (p. 273)

ONCEA – „pe cel sfânt” (cf. rom. nume de familie Oancea – n. n.) – 
p. 284

VYO – „viaţă”;  cf.  rom. viu.  Notă: Dex-ul  dă pentru  viaţă o formă 
latinească  neatestată  –  *vivitia.  Dacă  şi  pentru  acest  cuvânt 
lingviştii s-au străduit să scornească o formă hibridă, când de când 
lumea  şi  pământul  trebuie  să  se  fi  ştiut  despre  viaţă  şi  moarte, 
atunci ce să le mai cerem probitate! (p. 284)

CHEIO PATRI – „cei patru” (p. 284)

ONTURNO  –  „se  întorcea”;   cf.  rom.  a  se  înturna.  Notă:  Dex-ul 
consideră  acest  cuvânt  format  pe tărâm autohton  –  în  + turna. 
Nimic rău în asta, numai că în nici un dicţionar explicativ nu am găsit 
forma turna ca antonim pentru înturna. Asta înseamnă că modul de 
formare a acestui cuvânt e greşit precizat. El este autohton şi nu s-a 
format prin compunere! (p. 288)

TYATO – „au tăiat” (p. 289)

CALIS – „calea” (p. 289)
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PEGHI – „pagul”.  Notă: şi pentru acest cuvânt DEX este la fel de 
inventiv: etimonul propus este un cuvânt slav neatestat -  *pĕgŭ (p. 
292)

RESIFIROT – „au împrăştiat”; cf. rom. răsfirat. Notă: Ca şi pentru a 
înturna,  şi  pentru  a  răsfira,  DEX-ul  dă  ca  mod  de  formare 
prefixarea,  însă  această  modalitate  nu  are  nicio  logică,  cel  puţin 
pentru al doilea şi al treilea sens pe care poate să-l capete cuvântul 
(în  funcţie  şi  de context).  Iată ce se spune  în faimosul  dicţionar. 
„RĂSFIRÁ, răsfír, vb. I.  1. Refl. şi tranz. A (se) desface fir cu fir, a 
(se) separa, a (se) depărta între ele (firele părului,  ale bărbii  etc.) 
fără a strica întregul. 2. Refl. şi tranz. A (se) împrăştia, a (se) întinde 
în diferite direcţii;  a (se) răzleţi.  3. A risipi,  a împrăştia,  a presăra. 
[Var.: resfirá vb. I] – Răs- + fir. (p. 304)

CUE  COROLO  –  „cu  coroană”;  (cf.  rom.  neologic  corolă;  vezi 
Blaga, poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii – n. n.) – p. 
312

PACEO – „pace” (p. 315)

DEY – „să i se dea”; (cf. rom. şi pop. să i se dee; în expresia Dee 
Domnul! – n. n.) – p. 315

FAPTOI – „în faptul” (p. 315)

SIEDI – „să şadă” (p. 315)

MY SERATO – „pe înserat”. Notă: pentru cuvântul  înserat, DEX-ul 
se mulţumeşte să fie expeditiv, fără a preciza etimonul: „ÎNSERÁT 
s. n. Amurg,  crepuscul,  înserare. – V.  însera.” După cum se vede, 
ne trimite să vedem cum s-a format verbul: „ÎNSERÁ, înserez, vb. I. 
1. Intranz. şi refl. impers. (La pers. 3) A se face seară, a amurgi. ● 
Loc. adv. Pe (sau la) înserat (sau înserate) = în amurg. 2. Intranz. A 
rămâne undeva până seara, a-l surprinde pe cineva seara undeva. 
–  În + seară.”  Modalitatea de formare – prin prefixare  – este pe 
teren  propriu  limbii  române.  Ca  atare,   înserat   este  un  cuvânt 
autohton, însă lingviştilor le e jenă să recunoască! (p. 317)
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REPO – „să taie”;  cf. rom a rupe. Notă: dacă e să ne luăm după 
faptul  că  regional  şi  popular,  pentru  verbul  a  rupe  apare  forma 
rumpe (întâlnită şi în versurile lui Eminescu), înseamnă că omul din 
popor  ştia  latină,  deoarece  cf.  DEX,  etimonul  acestui  verb  este 
latinescul  rumpĕre.  Noi  socotim  că  acest  cuvânt  a  fost  şi  el 
împrumutat  de  romani  de  la  geto-daci,  nu  invers.  Este  încă  o 
dovadă  că  strămoşii  noştri  vorbeau  acea  lingua  prisca –  latina 
vulgara de care se tot face caz în aşa-zisele studii docte. (p. 322)

DUPIO  –  „apoi”;  cf.  rom după  (şi  varianta  populară  şi  mai  puţin 
îngrijită – dupe – n. n.) – p. 322

ADESIO – „mereu”; cf. rom. adesea (cu varianta  adese,  ades – n. 
n.). Notă: suntem convinşi că adverbele, prepoziţiile, conjuncţiile şi 
onomatopeele sunt de origine geto-dacă! – p. 322

DUROR – „durere” (p. 322)

DOE URSO” – „doi urşi” (p. 324)

SOAEVO – „gingaşi”; cf rom. suav – n. n. (p. 325)

VOENA – „în luptă”; (cf. rom. voinic; dar şi nume de familie Voinea – 
n. n.) – p. 328

DACIEO – „Dacii” (p. 328)

SOMO – „mulţi”  cf. rom. o seamă de (şi  varianta populară  samă; 
sumă – n. n.) – p. 331

*

Dan Romalo – Cronica getă apocrifă
pe plăci de plumb?

(LEXIC – selecţie)
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Capitolul al IV-lea al cărţii lui Dan Romalo are trei secţiuni: 
1.  Explicitări  referitoare la modul  de înregistrare  în dicţionar; 
2.  Caracterele  asimilate  şi  succesiunea  alfabetică  adoptată; 
3. Elemente de dicţionar.

Autorul inserează în ordine alfabetică lexicul din textele de 
pe  plăcuţele  de la  Sinaia,  cu  „traducerea”  pentru  fiecare  cuvânt, 
precizând  totodată  şi  valoarea  morfologică.  Cuvintele  respective 
sunt  redate  cu  grafie  geto-dacă.  De  menţionat  faptul  că 
transcrierea cuvintelor în grafie geto-dacă le conferă acestora 
un iz de arhaitate.

ADERARETE – „a lipit”; cf. rom. a adera – neologism – n. n. (p. 181)

AEVIO – „aevea”/ aievea. Notă: faimoşii lingvişti au găsit ca etimon 
pentru  acest  cuvânt  două  lexeme  care  n-au  de-a  face  cu  forma 
grafică românească: sl. javĕ, bg. jave. (p. 181)

AEDII – „ajutoare”; cf. franc. aider, aide (a ajuta, ajutor) – p. 182

AGACIEOIUE – „stârniţi”, „zgândăriţi”; cf. franc. agacer (a sâcâi – n. 
n.) – p. 182

AKU – „acu”, „acum” (p. 182)

AMII – „prietenii”; cf. franc. ami – prieten – n. n. (p. 183)

AMOIU – „iubeşte”; cf. franc.  aimer < lat. amare – a iubi – n. n. (p. 
183)

ANIU – „ani” (p. 183)

AORE, AURO – „aur” (p. 183, p. 185)

APROPEO  – „s-a  apropiat”.  Notă:  ce  prolifici  au  fost  romanii!  Şi 
acest cuvânt însuşit  (ca să nu spunem  furat) l-au adaptat repede 
gramaticii  lor:  lat.  appropiare.  Doar  erau  apropiaţi de geto-daci, 
căci potrivit lui Paul Lazăr Tonciulescu vechii latini au roit din spaţiul 
carpato-danubiano-pontic! (p. 183)
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ARMO – „armele” (p. 184)

ASTA – „asta” (p. 184)

ATOKOIUE – „să atace”. Notă: curios e că acest cuvânt ar fi trebuit 
să  provină  din  latină,  potrivit  „teoriei”  lingviştilor  noştri,  având  în 
vedere că romanii – firi războinice – ar fi trebuit să cunoască atacul. 
Doar n-or fi venit în Dacia la plimbare! Etimonul acestui cuvânt e dat 
în  DEX  ca  fiind  de  origine  franceză:  attaquer.  Dar  „nepoţii”  lui 
Napoleon de unde l-or fi împrumutat?  (p. 185)

AUDIU – „aude” (p. 185)

BASO – „de jos, de rând”; cf. franc. bas – jos – n. n. (p. 186)

BOERBIISTO, BOERBIUSTO, BOEREBISTO – Burebista (p. 188)

BOLESTO – „boleşte”. Notă: DEX dă ca etimon sl. bolĕti. Aşa o fi, 
dar  ne întrebăm,  oare strămoşii  noştri  ori  erau sănătoşi-tun şi  nu 
boleau, ori până la venirea slavilor au bolit, fără să ştie ce fac? (p. 
187)

CETA – „ cetatea”; cf. lat. civitas; franc. cité (p. 191)

CETEO  –  „cetele”;  Notă:  DEX-ul  precizează  ca  etimon:  sl.  četa. 
Noroc cu acest popor de nomazi, care umblau în cete şi prădau ce 
le ieşea în cale, altfel ai noştri nu s-ar fi strâns în cete, să se apere! 
(p. 191)

CINI – „cine” (cf. forma populară – cini – n. n.) – p. 191

CIOT – „ciungi”;  cf.  rom.  ciot/  cioată.  Notă:  în  acest  caz,  DEX-ul 
„tace”, notează: „etimologie necunoscută”. (p. 191)

DABA/ DAVA – „cuvânt atestat de Ptolemeu în  Geografia, care îi 
atribuie sensul  de oraş,  aşezare  cu sistem de apărare.”  Notă:  cu 
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forma Daba, cuvântul apare ca nume de persoană în Dobrogea – n. 
n. (p. 191)

DABI/ DAVI – „orăşeni” (p. 192)

DAKII – „dacii”  (p. 191)

DACEO – „dacilor” (p. 192)

DATO – „dat, date” (participiu) – p. 192

DEKAPEO – „despădurite”; cf. rom. a decapita – n. n. Notă: popor 
civilizator, romanii ne-au împrumutat acest cuvânt (lat. decapitare), 
însă habar nu aveau de cuvântul atac! (p. 192)

DELO – „dealul”. Notă: ce rău stăteau geto-dacii cu geografia! Nu 
cunoşteau – conform DEX-ului – dealul ca formă de relief, ei care 
populau un teritoriu vast cu munţi şi văi, dealuri şi câmpii, podişuri şi 
trecători… Crescători de animale, nu ştiau oare de transhumanţă? A 
trebuit să vină slavii şi să ne împrumute cuvântul deal. Că aşa spun 
autorii DEX-ului: sl. dĕlŭ. (p. 192) 

DEN – „din”; cf. limba română veche: den – n. n. (p. 194)

DIE – „ – zi”, „ziua” (ca substantiv); cf. lat die (p. 194)

DIO, DIEO – „zeul”, „zeului”; cf. franc. Dieu – n. n. (p. 195)

DIE – „de două ori” (ca numeral) – p. 195

DONE – „dă” (p. 196)

DOPA – „după ce” (p. 197)

DOSE – „de-a îndoaselea” (p. 197)

DOSOIU – „în dosul”, „în spatele” (p. 197)
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DUE, DUIO – „două” (p. 197)

DUK – vb. „duc” (p. 197)

DUPE, DOPO – „după” (cf. forma populară şi neîngrijită – dupe – n. 
n.) – p. 198

DURO – „tare”, puternic; cf. rom. dur (p. 198)

EA – „ea” – pron. (p. 198)

EAE – „ia”; cf. rom să ieie – n. n. (p. 198)

EASO – „ies”;  cf. rom. în limbajul  neîmgrijit  – es, eşire – n. n. (p. 
198)

EI – „ei” –pron. (p. 199)

EIDE – „ajută”;  cf.  franc.  aider – a ajuta (p. 199).  Notă:  faptul  că 
apare  şi  forma  AEDII  înseamnă  fie  că  plăcuţele  datează  din 
perioade diferite, fie că au fost scrise de indivizi cu nivel de instrucţie 
diferit. (p. 199)

EIU – „ei” – pron. (p. 199)

EL, ELIUE – „el”, „al lui” (p. 199)

ERA – „era”, „a fost” (p. 200)

ERIGIE – „ridică”; cf. franc. eriger – a ridica (p. 200)

ESAIU – „încercări; cf. franc. essayer – a încerca (p. 201)

FER – „fier”; cf. în limbajul neîngrijit – fer (p. 202)

FIO, FIULII – „fiii”  (p. 202)

FILO – „fiul” (p. 202)
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FIRO – „firul” (p. 203)

FINDO – „fiind” (p. 203)

FORIEO – „furie”.  Notă: pentru acest cuvânt,  „copierea” făcută de 
către romani şi, ceva mai târziu, de către francezi este  fără cusur: fr. 
furie, lat. furia. (p. 203)

GENIU – „neamul”; cf. franc gens – oameni – n. n. (p. 205)

GEO – „pământului” (p. 206)

GET – „getul” (p. 206)

GESIDO – „zăcând”; cf. franc. gisant (zăcând), gésir – zace (p. 207)

GIUDIGE – „judecată”; cf. forma veche giudeţ”, cu sensul de judecată – n. 
n. (p. 207)

HAMO – „hamului”. Notă: e ştiut faptul că geto-dacii erau călăreţi iscusiţi şi 
mai cu seamă că, spre deosebire de romani, ştiau să lupte călare. Curios e 
că potrivit  lingviştilor,  cuvântul  ham nu e autohton,  ci  ne-a fost  adus din 
stepele Asiei Centrale de către urmaşii lui Atila: cf. magh. Hám. (p. 208)

ILEO – „ăluia” (p. 209)

IUNEO – „de/ ale lui/ iunie” (p. 211)

IUTO – „iute”. Notă: fie ca adjectiv – iute (coleric, furios, impetuos), fie ca 
adverb – iute (rapid), acest cuvânt e ştiut că era definitoriu pentru 
firea geto-adcilor, însă lingviştii  uită această caracteristică a stirpei 
strămoşilor noştri şi dau ca etimon sl. ljutŭ. (p. 211)

KADO – „cade” (p. 211)

KATUATO  – „căutat”,  „îngrijit”;  cf.  forma  veche  şi  populară  a  se 
căuta – a se îngriji de sănătate. Notă: hărnicia lingviştilor dornici de 
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a  găsi  aproape  pentru  fiecare  cuvânt  românesc  etimon  latin  e 
demnă de invidiat! Pentru a căuta, au scornit o formă neatestată – 
lat. *cautare n. n. (p. 212)

KANOS – „câini”; cf. forma populară câni (p. 212)

KOR – „inima”;  cf.  franc.  coeur.  Notă:  în  limba  română  există  şi 
cord,  cuvânt  specific  limbajului  medical,  însă pentru acest  cuvânt 
DEX-ul precizează: „etimologie necunoscută”!

KU – „cu” (p. 214)

LEOIU – „luaţi” (prizonieri) (p. 215)

LU – „lui”; cf. forma populară lu' – n. n. (p. 217)

MARISIU – „Mureşu” (p. 218)

MANO – „mânaţi” (p. 218)

MEGAL,  MEGALO,  MEGASO  –  „foarte  marele”,  „cei  mai  mari”, 
„măreţul”; cf. prefixul neologic mega – n. n. (p. 219)

MELE – „amestecat”; cf. franc mêler – a amesteca – n. n. (p. 219)

MESIO – „mijlocul”; cf. rom. miezul – n. n. 

MIORIE – „mioarele”.  Notă:  cuvântul  apare şi  în cartea lui  Adrian 
Bucurescu (p. 228) – MIORYEO. Deşi în DEX se precizează că s-ar 
fi format pe terenul limbii române – mia + suf. –ioara, noi credem că 
este autohton, mai cu seamă că este şi nume de persoană – Mioara 
(p. 219)

MIUSO – „aşezată”, „pusă”; cf. franc. mis (pus – participiu) – n. n. 
(p. 220)
MOI – „moi”, mlădios”. Notă: în privinţa cuvântului mlădios, DEX-ul 
spune că acesta ar proveni din mlădia + suf. –os, care la rândul său 
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vine din mladă + suf.  –iu, iar mladă  din sl.  mladŭ, bg.  mlada. Să 
înţelegem  de  aici  că  femeile  dace  erau  durdulii  şi  numai 
bulgăroaicele sau femeile slavilor erau mlădioase? (p. 220)

MONDA – „din lume”; cf. franc. monde” (lume) – p. 220) 

MONTO – „munte”.  Notă:  rău stau lingviştii  noştri  cu noţiunile  de 
geografie! Pentru deal, au găsit etimon slav, pentru munte – latin – 
mons, -tem. (p. 221)

MUTO – „pe tăcute” (p. 221)

NATII – „născut” (p. 221)

NOVO – „nouă” (p. 223)

NOSTEO, NOSTRI – „noştri” (p. 223)

OE, OI, „oile” (p. 223)

OIU – „ochiul” (p. 225)

OLOE – „oale”; cf. rom. augmentativ – oloi (p. 226)

ONCENTINEASO  –  „încetineşte”.  Notă:  pentru  a  încetini,  autorii 
DEX-ului crfed că provine din încet, care, la rândul său, provine din 
lat. qu(i)etus! În acest caz, argumentaţia lor a fost înceată! (p. 226)

ONKO – „încă” (p. 226)

ONSETIU – „însetat” (p. 226)

ONTULNEO – „întâlnirea” (p.  227).  Notă:  ceea ce notează autorii 
DEX-ului  în  legătură  cu  etimonul  verbului  a  întâlni  stârneşte  nu 
numai mirarea, ci zâmbetul amar, mergând până la indignare : „în + 
tâlni (înv.  „a întâlni”, probabil < magh.).” Pentru nişte oameni 
care se cred docţi,  probabil n-are ce căuta în formulare. Nu 
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se poate accepta probabilitatea în etimologia cuvintelor!  Mai 
mult chiar, e absurdă şi ilogică aşa-zisa modalitate de formare 
a  cuvântului  prin  prefixare (în  +  „rădăcina”  tâlni,  numai 
„academicienii”  autori  ai  DEX-ului  or  fi  ştiind  ce  înseamnă 
tâlni! 

ONTURNISO  –  „înapoierea”;  cf.  rom.  forma  veche  –  înturnarea. 
Notă: pentru verbul  a înturna, „specialiştii” opinează că s-a format 
din în + turna. În cazul verbului  a turna, care ar veni din latinescul 
tornare - „a învârti, a răsuci”, în DEX dă următoarea definiţie: „1. A 
vărsa un lichid sau, p. ext., un fluid în, pe sau peste ceva. ● Expr. A 
turna ulei pe rană = a alina necazurile cuiva, vorbindu-i cu înţelegere 
şi  compasiune.  ♦  Intranz.  impers.  (Fam.)  A  ploua  torenţial.  2. A 
vărsa un material  lichid într-un tipar (pentru ca, prin răcire sau în 
urma unei  reacţii  chimice,  să  se  obţină  un obiect  solid  de forma 
tiparului).  II. Fig.  1. (Fam.)  A  compune,  a  redacta  ceva  (la 
repezeală). ♦ A formula ceva (în scris sau verbal) pentru a înşela pe 
cineva.  2. (Fam.)  A duce pe cineva la închisoare;  a închide.  3. A 
trage pumni, a bate pe cineva. III. Fig. (Fam.) A pârî, a denunţa pe 
cineva.” După cum se poate observa,  nici măcar etimonul latin nu 
are vreun sens care împreună cu în să caspete înţelesul de a (se) 
înapoia, a se întoarce.” Ca atare, modul de formare e dat greşit! (p. 
227)

OPOSIE/ OPOZIE – „împotrivă”, „cu opunere”; cf. rom. opus, dar şi 
neologicul opozant – n. n. (p. 227)

OROELIU – „ascultare”; cf. franc. oreille (p. 228)

OTE – „scot”; cf. franc. ôter (a scoate) – p. 228

PACE – „(la) pace” (p. 228)

PAS – „pas”, „să treacă”; cf. rom. a păşi (p. 228)

PETRA – „pietrelor” (p. 230)
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PITO – „pitiţi” (p. 230). Notă: pentru verbul a (se) piti, faimosul DEX 
trimite la pitic. Pentru această formă, sunt precizate două lexeme – 
ca adjectiv şi ca substantiv şi adjectiv. Pentru primul: „PÍTIC1, pitice,  
adj. (În sintagma)  Jocuri pitice = jocuri care aveau loc din patru în 
patru ani la Delfi, în Grecia antică, în cinstea zeului Apolo. – Din fr. 
[jeux]  pythiques.”;  pentru cel  de-al  doilea:  „PITÍC2,  -Ă,  pitici,  -ce, 
subst., adj.”, iar pentru etimon – „cf. sl. pitikŭ.”

PIRCE – „străpunge”; cf. franc percer – a străpunge (p. 230)

POIRCESO – „purced” (p. 231)

POIUENI – „poieni” (p. 231)

POMU – „pomul” (p. 231)

PRINDE – „prinde” (p. 232). Notă: ce deştepţi erau strămoşii noştri – 
cei aflaţi sub ocupaţie romană, pe o suprafaţă de 14% din teritoriul 
Daciei! Prin aglutinare şi acomodare în vorbire, au ajuns de la forma 
latinească pre(he)ndere, la românescul (a) prinde! Numai că forma 
latinească  pre(he)ndere a  dat  în  franceză  prendre!  Numai  că 
fenomenul lingvistic a fost invers: romanii au luatat şi acest cuvânt 
de la geto-daci, că şi aşa erau obişnuiţi cu luatul! 

PURCEND  –  mergând.  Notă:  Se  pare  că  gerunziul  românesc 
terminat în –ând este moştenit din limba geto-dacilor. (p. 232)

REVO – „visează”; cf. franc. rêve (vis) – n. n. (p. 233)

REGE – „rege” (p. 234). Nota bene: pentru acest cuvânt, din forma 
de singular şi cea de plural, din latină, s-a ajuns la un hibrid, potrivit 
lingviştilor:  lat.  rex,  -gis.  Te  doare  capul,  cum  scornesc 
„academicienii” noştri etimonul unor cuvinte!

REP, REPO – „râpă” (p. 234). Notă: în cartea lui Adrian Bucurescu, 
Tainele tăbliţelor de la Sinaia (Editura Arhetip, Bucureşti, 2005, 
p. 322), repo e tradus  „să taie”.   
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REPUSO – „repus” (p. 234)

RETERO – „se retrag” (p. 234). Notă: e de-a dreptul ilar să găsim în 
DEX etimon pentru acest verb un cuvânt din franceză: „Re1- + trage 
(după  fr. retirer).”  Spunem  asta,  pentru  că  unul  din  sensurile 
precizate  în  acest  dicţionar  este  următorul:  „2. Refl.  A  merge,  a 
pleca (înapoi); a se îndepărta. ♦ A da înapoi din faţa duşmanului, a 
efectua  operaţia  de  retragere.”  Dacă  e  să  ne  luăm  după  autorii 
acestui dicţionar buclucaş, dacii nu cunoşteau retragerea în timpul 
acţiunilor militare, de vreme ce cuvântul se precizează că e după fr. 
retirer!

RIUO,  RIAO,  RIEO  –  „râu”,  „râuri”  (p.  235).  Notă:  de  ce  să 
folosească în vorbire populaţia  ocupată RIUO,  RIAO,  RIEO şi  nu 
rivus,  că  doar  e  trendy să  te  maimuţăreşti,  folosind  în  vorbire 
cuvintele  altora,  chiar  dacă  ai  în  vocabular  un  cuvânt  poate  mai 
sonor!  Dincolo  de ironia  noastră  la  adresa  harnicilor  lingvişti,  ne 
întrebăm: chiar era musai ca dacii să împrumute din latină absolut 
toate cuvintele, când şi ei le aveau pe ale lor, iar râu e unul uzual?

RIGANIO – „recâştigă”; cf. franc. regagner (p. 235)

ROGE – „rugă” (p. 236).  Notă: ce bine seamănă acest  cuvânt  cu 
latinescul rogare!

SAK – „sac”, „sacii” (p. 238). Notă: oare chiar toţi ai lui Traian or fi 
venit cu saccus, să-l îndese cu prada de război sau or fi fost şi unii 
doar cu săcotei?

SAR – „sar” (p. 238)

SAT – „(de) sate (p. 240). Notă: cum s-o fi pierdut particula  fo din 
lat. fossatum, numai  lingviştii pot şti! Asta pentru că în DEX citim: 
„SAT, sate, s.n. 1. Aşezare rurală a cărei populaţie se ocupă în cea 
mai mare parte cu agricultura.” Oare nici această organizare socială 
să nu fi cunoscut geto-dacii?
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SERIO – „se  înşiră”;  cf.  rom.  şir,  serie  – n.  n.  (p.  241).  Notă:  o 
adevărată  aventură,  spre  a  afla  etimologia  verbului  a  înşira:  „A 
înşira – în + şir.” Cuvântul  şir este refăcut după „şire (pl. lui şiră)”, 
iar „şiră provine din lat. neatestat *sira”. 

SETI – „şapte” (p. 241)

SEU – „său” (p. 241)

SILE – „silă” (p. 242). Notă: cuvântul  silă are accepţiunea în limba 
română contemporană de aversiune,  scârbă,  dezgust. Dar exista 
şi  sensul  –  astăzi  pierdut  –  de  miracol,  minune.  Cuvântul  silă 
există  în  această  formă  în  dialectul  meglenoromân,  însă  DEX-ul 
indică etimonul sl. sila. Cu alte cuvinte, alor noştri a început să li se 
facă  silă  doar  de  trupele  lui  Ivan  cel  Groaznic,  nu  şi  de  cele 
romane…  

SOLO – „singurul”; cf. rom. neologic – solo – n. n. (p. 244)

SONT – „sunt” (p. 245)

SOPRISO – „surprind” (p. 245)

SOREMESO  –  „supus”;  cf.  franc.  soumettre  (a  supune),  soumis 
(supus) – p. 245

SOSTRAGO – „se sustrag” (p. 246)

SOTIA  –  „soţia”  (p.  246).  Notă:  e  curios  că  strămoşii  noştri  nu 
cunoşteau cuvântul  soţie, ci doar  soţ. Confer DEX,  soţie <  soţ + 
suf. –ie, iar soţ < lat. socius.

SPATO – „spate” (p. 246). Notă: rău mai stăteau unii cu gramatica, 
de-au impus forma de plural  latinesc  pentru  singularul  românesc: 
„lat. spathae (pl. lui spatha)”.
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STA – „sta” (p. 246)

STOP – „să oprească” (p. 246)

SUP  –  „sub”;  cf.  rom.  forma  veche,  întâlnită  la  N.  Bălcescu  în 
Românii supt Mihai voievod Viteazul (p. 247)

TAE – „taie” (p. 247)

TALO – „înaltului”; cf. engl. tol – n. n. (p. 247)

TAPIU – „se lovesc”; cf. franc. taper – a lovi cu palma, a plesni – n. 
n. (p. 248)

TEINO – „în taină” (p. 248)

TERO – „pământ; cf. franc. terre – n. n. (p. 248)

TERORE – „teroarei”; cf. franc. terreur (p. 249)

TIURNATO – „întors”; lat. tornare (p. 249)

TOATE – „toate” (p. 250)

TORSO – „trupul”; cf. rom. tors – neologic – n. n. (p. 250)

TOTO – „tot”, „toate” (p. 251)

TRIUVO – „se găseşte”; cf. franc. trouver – n. n. (p. 251)

TRUD – „munceşte”; cf. rom trudeşte – n. n. (p. 252)

TUETI – „omorât”; cf. franc. tuer (a omorî) – n. n. (p. 252)
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UDU – „udă” (p. 253)

UNA – „una” (p. 253)

UNERO – „se uniră”; cf. lat unire (p. 253)

UNIUO – „să se unească” (p. 253)

USIA – „uşa” (p. 253)

ZACIO – „în zece” (p. 254)

ZECE – „zece” (p. 255)

ZIADO – „zidesc” (p. 255)

ZICO – „zice”; cf. nume de persoană Zicu (p. 255)

ZINO – „zânele” (p. 256)    
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