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Cuvinte de substrat? Da. 
Cuvinte dacice? Nu 

Dan Ungureanu∗

 

Stratum Words? Yes 

Dacian Terms? No 

 

Abstract:  
The substrate words in Romanian are assumed to be Dacian, Thracian or 

Balkanic. At closer inspection, many of them have cognates in Italy, which 
rules out a Balkanic origin; or Northern Italy and France, which indicates a 
Celtic origin.  

Keywords: Substrate lexic, Historical Linguistics, Romanian language, 
Celtic 

 

Internetul a schimbat destul de mult natura studiilor lexicologice. 
Datele disponibile pe Internet sunt, cel mai adesea, compilate din mai 
multe surse, fiabile sau nu. În aceast� situa�ie, rezultatul e anonim �i nu 
mai �tim care lingvist cau�ioneaz�, prin cercet�rile lui, originea unui 
cuvânt sau a altuia.  

Trebuie s� l�murim o confuzie: cuvânt de substrat nu înseamn� 
neap�rat „cuvânt dacic”. Despre limba dacilor nu �tim, �tiin�ific, nimic. 
Avem un num�r mic de nume de persoane, care pot însemna orice, un 
num�r de toponime, care pot însemna orice. A spune c� un cuvânt „e 
dacic” înseamn�, �tiin�ific vorbind, c� exist� în român� �i în albanez�, 
DAR nu exist� în nici o alt� limb� cu care româna e înrudit�. Pe m�sur� 
ce avanseaz� cercetarea îns�, diverse cuvinte se reg�sesc în dialectele 
din Italia �i Fran�a. Cuvintele noastre dacice, patriotic-neao�e, se 
împu�ineaz�.  

Faptul c� un cuvânt exist� în român� �i în albanez�, dar nu �i în alte 
limbi, nu înseamn� mare lucru. Etimologia lexicului albanez are înc� 
multe lacune. De exemplu: brâu, brâne exist� în albanez� �i român�. E 
oare cuvânt de substrat? Nu. Cuvântul exist� în limbile germanice, de 
unde a fost împrumutat în proto-slav�. E probabil un împrumut slav 
vechi.  

Barz�? În Oltenia �i Banatul de munte a existat masculinul bardo� 

id. Adjectivul barz, breaz „cu dung� alb� pe bot” a fost chiar mai 
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r�spândit. A fost legat de alb. bardhë „alb”. În provensal� exist� bardet 

„petite aigrette, héron garzette”, Ardea garzetta, egreta mic�, pas�re 
asem�n�toare berzei.  

Tot în Fran�a, în regiunea Morez, exist� adj. bayard „cu pat� alb� pe 
bot” (din *bard, contaminat cu fr. bayard „murg”).  

Vedem c� ambele cuvinte sunt, într-adev�r, de substrat, �i probabil 
înrudite între ele.  

 
(în Ricard Christophe de Villeneuve, Statistique du département des Bouches 

du Rhône avec atlas, Marseille, 1821, p. 886) 
 

Vom discuta pe jos cercet�rile lui I. I. Russu �i ale lui Grigore 
Brâncu�, oarecum consacrate.  

Ion I. Russu, Etnogeneza românilor, 1981, cuprinde 168 de cuvinte 
care ar fi, dup� p�rerea autorului, de substrat. Ion I. Russu a fost de 
meserie istoric �i arheolog, nu lingvist. Cartea sa e alc�tuit� din 
conspecte o�ioase cu etimologii oferite de al�i autori, citate in extenso, 
�i acceptate sau respinse temperamental.  

 
Lista lui Russu  
Cuprindem mai jos 155 din cele 168 de cuvinte propuse de Ion I. 

Russu ca dacice, în cartea sa Etnogeneza românilor:  

abur, ac��a, a adia, a ame�i, amurg, a anina, aprig, argea, a arunca, 
baci, baier, balig�, balt�, barz�, basc�, balaur, a b�ga, b�iat, 
beregat�, boare, bordei, brad, brându��, brânz�, brusture, a se 
bucura, bunget, burlan, burt�, butuc, butur�, buz�, caier, ca��, 
c�ciul�, c�pu��, c�put�, c�tun, cârlan, cârlig, copac, copil, cre�, a 
cru�a, a curma, curp�n, curs�, a d�râma, darari, da�, a d�râma, a 
deretica, a descurca, a desghina, a dezb�ra, dop, droaie, f�râm�, 
gard, gata, g�lbeaz�, genune, ghear�, ghes, ghimpe, ghionoaie, 
grap�, gresie, groap�, grui, grumaz, grunz, a se gudura, gu��, a 
încurca, a înghina, a îngurzi, a înseila, a întrema, leag�n, a lep�da, 
lespede, a le�ina, mal, maz�re, m�ce�, a m�d�ri, m�gur�, m�rcat, 
m�tur�, melc, mieriu, mire, mistre�, a mi�ca, a mu�ca, mânz, 
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morman, mo�, mugure, murg, mu�at, n�pârc�, ni�el, noian, p�staie, 
a p�stra, pânz�, pârâu, prunc, pururea, a r�bda, reazem, a ridica, 
rânz�, sarb�d, a sc�p�ra, scrum, a se scula, a scurma, sâmbure, 
spânz, sterp, str�ghiat�, strepede, strugure, strung�, a sugruma, a 
sugu�a, �ale, �ir�, �opârl�, �oric, �ut, tare, �ap, �arc, ��ru�, a se uita, 
undrea, a urca, urcior, urd�, a urdina, urdoare, vatr�, a v�t�ma, 
v�tui, viezure, viscol, zar�, z�r, a zburda, zestre, zgard�, a zgârâia. 

 

Cuvinte de origine latin�  
a arunca, baier, f�râm�, gu��, lespede, a le�ina, a mi�ca, a mu�ca, 

pânz�, a ridica, a zgârâia sunt romanice �i deci nu pot fi nici dacice, 
nici de substrat.  

a arunca – provensal arrancar, franco-provensal Entremont 
arroutschi „jeter”, poate �i Calabr. Mesoraca arringare „lanciare, 
gettare”. 

baier, baier� – din lat. baiula, roman� sursilvan baila I f, 1. Seil n, 
Strick m, Leitseil n. – „funie, les�” �i bera II f, (vereinz.) kurzer 
Hanfstrick; ~ da rentar, Bindestrick m. – „funie” (Alexi Decurtins). 

f�râm� < a sf�râma <*ex-fragmentare x *ex-formare, atestat în 
Italia de S.  

gu�� – ladin� goš „gu��, goâtre, Kropf”: Fassano, Val Gardena 
gosc’, Selvano gos, tosc. gozzo, Rovigno gu�o, fr. gosier.  

lespede, din lapidem xlausa, cuvânt-valiz�. 
Exist� �i în italian� asemenea cuvinte hibride – pietra + lastra = 

pyastra (Prunetta, Toscana).  
a le�ina, roman� lišná „a aluneca”, sard lascinare „a aluneca” 

Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 847, „sdrucciolare”. 
a mi�ca, meša „a se mi�ca” Liguria, Sprach-und Sachatlas Italiens, 

harta 1647, „non ti muovere”. 
a mu�ca are echivalentul muccicare bine p�strat în toat� Italia la sud 

de Roma: marchigiano Ancona moška, Perugia moska, Sicilia Calabria 
etc. Sardinia mossi�a. 

Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 1109, „morde?”.  
Pânz�, Lombardia Trentino Veneto, panižel, „fe�e de copil” – 

termen secundar care a înlocuit lent mai vechiul tear� < tela.  

a zgârâia < lat. excoriare.  

balig�, balt�, beregat�, boare, bordei, brad, buz�, ghear�, mal, 

m�gur�, mânz, sterp, �ap sunt de substrat, dar r�spândite �i în alte limbi 
�i zone geografice; balig�, balt�, sterp, �ap în Italia, beregat�, mânz în 
limbile celtice, bordei, germanic, buz�, mal, în toat� Europa. 
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ghear�, celtic (cf. port. �i sp. garra, lab� cu gheare, ca cea de urs 
sau de vultur). Nimic specific.  

baleg�, în sudul Fran�ei, în zona occitan�. Languedoc:  
Claude François Achard, Dictionnaire de la Provence et du Comté-

Venaissin: Vocabulaire provençal 1785, velego: vilainie, saloperie, 
ordures. 

J. T. Avril, Dictionnaire provençal-français, suivi d'un vocabulaire 

français-provençal, Edouard Cartier, Imprimeur, Apt, 1839: veleguo: 
crotte. 

Étienne Garcin, Nouveau dictionnaire provençal-français, Fabre, 
Draguignan, 1841: veleguo: crotte que l’on prend dans les rues, 
saloperie, ordures. 

Absent în dic�ionarul lui Léger Gary (occitan� din Tarn) din 1845.  
Jacques Azaïs, Dieu, l’ homme et la parole, ou la langue primitive, 

Imprimerie de Mlle Paul, Béziers 1853: fiente des bêtes à 
laine: bélégo languedocien (p. 267). 

Gabriel Azaïs, Dictionnaire des idiomes languedociens 

étymologique, comparatif et technologique, Delpech Imprimeur, 
Béziers, 1864: belego: excrément des bêtes à laine en forme de 
boulettes, crotte /.../ crottes attachées à la toison des animaux.  

Frédéric Mistral, Lou trésor dóu Felibrige, 1878: vol. 2, p. 
1094: velego, belego: flocon de laine grasse, mèche de cheveux gras, 
gringuenaude, (ordure attachée à l’anus) crotte attachée à la laine ou au 
poil. 

Louis Rouquier, Contes a la troubilho, 1925, f�r� editur�, Levallois-
Perret, conte Lou Roumiu, glosat fumier de mouton. Dialectul din 
Puisserguier, Hérault.  

Jean-Louis Garrot, Lexique des mots patois employés à Barre (Tarn):  
bélégo glosat fumier sec des brebis. 	i La Salvetat, Olargues, 

Hérault. 
Périgord St. Pierre de Chignac laboulego „noroi” �i în toat� Italia 

de Nord.  
bilaka, Ceppomorelli, Lombardia, Sprach-und Sachatlas Italiens, 

harta 1174, „sterco di cavallo”. 
bilaka, bulaka, Lombardia Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 

1173, „la bovina”.  
bagule, Lombardia Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 1083, 

„cacherelli”. 
belegot, Ligornetto Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 1077, 

„lana”.  
balt� - palta, pauta tot nordul Italiei.  
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boare, cf. ital. boria din *buria > boare ca muria > moare. Meyer-
Lübke REW 1219. boria atestat în Italia: Piemont, �i coloniile galo-
italice din Molise �i Sicilia; Fran�a esbaura Annonay „vânt care usuc�”; 
Sicilia, Bronte (colonie galo-italic�) boria; Sardinia Cagliari boria etc.  

bordei <germanicul bordel „c�su��” probabil împrumut vechi 
germanic din sec. III-V. 

brad – Dup� Ahmad Al-Jallad, Universitatea din Leida (comunicare 
personal�) se poate reconstrui numele ienup�rului în proto-semit� ca 
bur�th, (� Accad. burash, hebr. berosh, aramaic br�t�).  

Dioscoride Peri hyles iatrikes, De materia medica, cartea I, 102, 
kyparissos, lat. cupressus; 103, arkeuthos, ienup�r ; 104 ��	
�, sabina; 
105 cedru – ceea ce arat� clar c� e vorba de un conifer, fiind enumerat 
printre alte conifere.  

„ (... pasaj interpolat) exist� dou� feluri de brathy. Unul are acele ca 
de chiparos, dar mai spinos, cu miros greu, în�ep�tor, de ars. E un 
arbore pitic, care se întinde mai mult pe orizontal�. Unii îi folosesc 
frunzele în loc de t�mâie. Cel�lalt are frunzele ca cele de tamarisc 
(Tamarix sp.). Acele ambelor specii domolesc ulcera�iile pielii �i 
flegmoanele �i cu miere cur��� buboaiele...” 

Plinius (Naturalis Historia, lib. XII, XXXIX): 
petunt igitur în Elymaeos arborem bratum, cupresso fusae similem, 

exalbidis ramis, iucundi odoris accensam – „merg s� caute în mun�ii 
Zagros, în Elam, un arbore bratus, ca �i jneap�nul cu ramuri albe, �i 
miros pl�cut dac� se aprind”.  

Descrierea lui Pliniu se poate referi la Juniper sp. Dac� da, atunci 
un împrumut iranian nu e verosimil. 

 �i herba Sabinae = ��������
�ân Glos. Servii. 
Hesychius, Glosar ���
�: ������
����
������ – brathy e o iarb� 

(poa) folosit� ca t�mâie zeilor.  
buz� – nespecific, în toate limbile Europei:  
limbi romanice: um boz / dua boza ALI s.v. Labbra, p. 46 Pragelato.  
Corticiasca Ticino bazleta „buze mari” Sprach-und Sachatlas 

Italiens, harta 106; roman� biutscha „bot, a face bot”; Lombard 
Valtellina bésc'iulaid.  

lat. basiare, din celt�. Probabil termen celtic.  
mal proto-Germanic *melha “banc de nisip”: cf. Old Norse melr 

„dun� de nisip”; isl. melur „banc de pietri�”. Termenul germanic a fost 
împrumutat în Saami miel'li „mal abrupt nisipos”; vel� moel „deal”; fr. 
Jèrriais (insula Jersey) mielle „dun� de nisip”; rus. 
�� „banc de 
nisip”; ������� �� 
�� „a ajunge la mal”.  

mal nu poate fi dacic, pentru motivul c� exist� în mai toate limbile Europei, 
�i nu are nimic specific. Iar, semantic, e foarte distant de alb. mal „munte”.  
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c�tun nu are atest�ri vechi în daco-român� (un toponim Katun în 
anul 1210, spune Dic�ionarul Etimologic al Academiei,f�r� s� citeze 
sursa, (cartea lui N. Dr�ganu, Românii în veacurile IX - XIV pe baza 

toponimiei �i a onomasticei) �i f�r� s� men�ioneze c� e atestat în 
Slovacia, nu în România, înainte de venirea românilor în Slovacia, 
izolat, îndoielnic). Nu e atestat în Transilvania, (e absent �i în 
cuprinz�torul Lexicon de la Buda din 1825); rar în Moldova, cotun�, cu 
vocalism slav. Frecvent în sudul Munteniei; are toate semnalmentele 
unui împrumut tardiv dintr-o limb� balcanic�. Contra ipotezei lui 
Dr�ganu, v. �i obiec�iile lui István Kniesza, Pseudorumänen in 

Pannonien und in den NordKarpathien, în Archivum Europae Centro-

Orientalis - Tome 1. 1935, (pag. 97-220), pag. 166.  
gata, gard, groap� sunt slave. burlan e turcesc, un împrumut târziu, 

din tc. borulama „�ev�rie” din tc. boru „�eav�”.  
25 de cuvinte dintr-o list� de 155, pe lâng� multe alte etimologii 

controversate, 15 % au cu siguran�� alte origini decât cele oferite de 
autor. Russu e un lingvist slab. Uneori refuz� etimologii evidente 
pentru dificult��i fonetice sau semantice; alteori trece peste ele cu 
neglijen��.  

 
Grigore Brâncu�  
Grigore Brâncu�, în mai multe studii printre care Istoria limbii 

române, 2005, p. 48–49, ofer� urm�toarea list�, nu mult diferit�:  
 

abure, argea, baci, balaur, bal�, baleg�, balt�, bardz (alb), basc� (lân� 
tuns�), bâlc, brad, brânz�, brâu, brusture, buc, bucur, bunget, buz�, 
c�lbeaz�, c�pu��, c�tun, ceaf�, cioar�, cioc, ciuc� „vârf de deal, 
pisc”, ciuf „mo� de p�r”, ciump, a ciupi, ciut (�i �ut), coac�z�, copac, 
copil, curpen, curs�, f�râm�, fluier, gard, gata, ghimpe, ghionoaie, 
ghiuj, grap�, gresie, groap�, grumaz, grunz „bulg�ra�, cocolo�”, 
gu��, a h�mesi, jum�tate, îndelete, leurd� „usturoi s�lbatic”, mal, 
mare adj., maz�re, m�gar,m�gur�, m�rar, mânz, mo�, mugur, murg, 
mu�coi, n�pârc�, noian, pârâu, pup�z�, ra��, rânz�, sarb�d, a sc�p�ra, 
scrum, sâmbure, spânz, strepede, strugure, strung�, �opârl�, �tir�, �ap, 
�arc, �eap�, urd�, vatr�, viezure (�i vizuin�), zar�, zgard�. 

Nesigure: b�iat, b�l, brânc� (boala cu acest nume) bulz, burduf, 
burt�, codru, Cr�ciun, cre�, a cru�a, a curma, dalt�, a d�râma, fluture, 
lai „negru”, m�tur�, mire, negur�, p�staie, scorbur�, spuz�, st�pân, 
sterp, stân�, traist�.  
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Cuvinte din substratul italian 
Printre multe altele: brâu/brâne, ciuf, cioar�, grap�, ra��, stearp�, 

�ap sunt de substrat, dar vin din substratul italian, fiindc� le g�sim în 
Italia.  

brâu, ital. brena, în Veneto, Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 
1234, „briglia”.  

proto-sl. *br�nja ”hamuri, suit of armour” slava veche br�nj� 
‘harness, suit of armour’; rus brónjá, bron’ f. ‘zale, hamuri’; 
sârbbrnjica ‘botni��’ ceha veche brn� ”armur�” din proto-germanic. 
*brunj - ‘hamuri, breastplate’ Goth. brunjo f.; OHG brunna, brunia; 
MHG brünne, brünje ‘harness, coat of mail’; germ.Brünne „diverse 
armuri, c�ma�� de zale etc.”; OE byrne f.; OS brunnia f.; ON brynja f. 
(Saskia Pronk-Tiethoff, s. v.).  

Termenul italian �i cel românesc sunt mult mai apropiate, fiindc� au 
sensul de hamuri. 	i în germ. �i în slav� sensul de zale, armur� e cel 
mai frecvent, cel de hamuri aproape inexistent.  

ciuf, ital. ciuffo.  
cioar�, Ital. !ola, !aola, !oris în Sprach-und Sachatlas Italiens, 

harta 502, ”cornacchia” Veneto, Ladinia, Friuli, dar �i Piemont; 
Provence tsaurio Névache, chàoulia Barcelonnette.  

grap� – a fost neglijat� înrudirea cu friul. grapa (SSI, harta 1430 
„erpice”) considerat de lingvi�ti gr�bi�i ca fiind un slavism din friulan�. 
Dar provens. crebi Puy-de-Dôme „grap�” ne arat� c� termenul exist� la 
un nivel romanic foarte vechi.  

ra��, în Friuli �i Emilia Romagna, Bologna rizzòn „r��oi” / Fran�a, 
occitan ritou masc. St. Pierre de Chignac, Périgord; rit, rital, ritard, 

ritàs, riton masc. (Aveyron, Lot, Tarn, Lot-et-Garonne, Tarn-et-
Garonne); rita fem. ibid. + Cantal, Gironde, Lozère. (Thésoc) // Jean 
Bodon, La montanha negra: Sul ser, tres ritas venguèron nadar: la rita 
negra primièira, puèi la grisa, puèi la blanca. / Malvezin, p. 254. / rite, 
masc. riton Périgord. rit Montpellier.  

stearp�, în toat� Italia.  
�ap, în jurul Romei, tsappu Sprach-und Sachatlas Italiens, harta 

1080, „becco”. 
 
Cuvinte latine  
fluier, jum�tate, îndelete, negur�, spuz� sunt latine. 
flabeolum, dimidietas, dilecte, nebula, spodia – cu evolu�ie fonetic� 

normal�.  
nebula d� în nordul Italiei nivura (Liguria) �i nigula (Lombardia, 

Veneto) �i chiar negula (Latsch Zuoz, roman�, Elve�ia) nugra (Olivoto, 
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Canton Ticino) �i, nuru (Chironico, Canton Ticino) �i un nür, negür 

(Corticiasca, Ticino).  
SSI, harta 364, (il cielo e) nuvoloso. 

fluier are echivalen�i decen�i în franceza veche, occitan� �i catalan�: 
fr. Iohannes de Garlandia De mensurabili musica, append. 15, 25: Et 
iste modus sumitur flaiolis. // Guillaume de Machaut, Dit dou Lion: Au 
flaiol et au taburel; occit. fiular, a fluiera, Saint-Bonnet-le-Château 
fyura, ALF harta 1231 „siffler”. 

m�gar e un balcanism de origine semitic� (proto-semitic *�im�r-, 
accadian im"ru, ugaritic hmr, aramaic #�m�r�, hebr.����hamor 

„m�gar” > greac� gomár> alban. gomár> bulg. 
�����magare> rom.); 
m�rar din gr. $	��
���marathron.  

m�gur� are, desigur, echivalent în albanez�, ceea ce nu înseamn� 
nimic. Mai exist� �i Mogorro în Sardinia, �i cuvântul a existat �i în 
Spania: Cartulari de Sant Cugat de Valles, act de vânzare, anul 908: 
usque ad collum inter duos signos et inde vadit usque ad collum que 
dicunt Collo Formici et pergit per summa mucera de monte Cavallare...  

Italia, Istria, Pirano Monte Mogoron.  
Spania Sierra de Cuenca Mogorrita, Mogorra de la Hoya, 

Mogorrón. 

Spania Avila Mogorra de Robledillo, Mogorra de(l) Helechar.  

Spania Toledo Mogorro; Spania Extremadura Caceres Mogorro 

del Vilano. 

Sardinia Oristano Mogoredda (transcr. ital. hipercorect. 
Mogorella) �i Mogoro. 

Sardinia Nuoro Monte Maguri. etc. etc. etc.  
E vorba de un cuvânt mediteranean vechi, care n-are nimic specific 

dacic: ghionoaie e, desigur, derivat din g�unos < caun�, despre care au 
existat discu�ii lungi, �i care e latin.  

mare adj. e celtic.  
Lingvi�tii români au afirmat c� nu pot exista cuvinte celtice în 

român�. Cu toate acestea, Gallia Cisalpin� acoperea tot nordul Italiei 
(Aosta, Piemont, Liguria, Trento, Tirol, Lombardia, Veneto, Friuli, 
Emilia) 100 000 de kmp, aproape o treime din teritoriul peninsulei 
Italice. Galia Cisalpin� era la 300 de km de Roma. Cel�ii care atac� 
Roma vin din Sena Gallia, de la 300 de km de Roma. Romanii cuceresc 
�i romanizeaz� Galia Cisalpin�, dar popula�ia acesteia e una celtic�. În 
zonele înalte ale Alpilor, romanii ajung tardiv, în jurul erei noastre. 
Între Milano �i Como sunt 60 de km. Pe vertical�. Romanii a�teapt� 
dou� secole dup� cucerirea Mediolanului ca s� urce piepti� �i s� 
cucereasc� vârfurile Alpilor. Putem deci, presupune c� latina din Gallia 
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Cisalpin� era o latin� înv��at� de cel�i. O treime din Italia e locuit� de 

cel�i romaniza�i târziu.  
Evolu�ii fonetice inexplicabile: quattuor > patru; equa > iap� se 

pot explica prin limba galilor (patru, epo-, vel� pedwar).  
Pe lista cuvintelor nesigure, b�l, b�lai, dalt� sunt slave.  
A afirma c� dalt� e dacic, în condi�iile în care celelalte nume de 

unelte sunt slave (cle�te, nicoval�, lopat�, grebl�) e ne�tiin�ific.  
m�tur� e slav; de�i dificult��ile fonetice sunt mari, a-l explica prin 

substrat e o înlocuire de tip obscurum per obscurius, a explica ceva 
nedeslu�it prin ceva înc� �i mai neclar.  

scorbur� e probabil latin, fiindc� are echivalen�i dialectali în Italia 
(SSI harta 534 (un albero) incavato, arbore scorburos: 

Rovegno, Liguria zgarbu, �i Corneliano d’Alba žgarbela (scorbur�) 
Mombaruzzo žgarbulon.  

st�pân posibil iranian, sterp din substratul italian.  
st�pân e de origine iranian�. Triburile iraniene au locuit în Moldova 

�i Dobrogea în Antichitate, apoi s-au retras, �i o parte din ei au revenit 
cu maghiarii în sec. IX. Are acela� sufix ca �i cioban: persanul ciupan 

����  <iran. veche *fšup�na <* fšu- „oaie, vit�” �i * p�n- „a p�zi” venit 
din persan� în turc� sau cuman�, çoban. Turcmen� çopan, azer� çoban, 

uzbec� cho'pon, kazah� %&'() šopan; uigur� !opan. Termenul e 
analizabil în vechea persan� (oaie+p�zitor), deci e persan. 

traist� din gr. �	*�����, ��*��+���� „sac pentru mâncare” atestat 
tardiv, la Nicetas Choniates, sec. XII, din gr. bizantin���*�,- „a hr�ni”, 
atestat �i el târziu, abia în Teofan Cronograful, sec. IX. Termen militar. 
Primele contexte se refer� la hrana cailor.  

Decent etimologizat în DEX (nu s-o fi uitat în DEX academicianul 
Brâncu�?).  

88 de cuvinte „sigure”, �i un total de 113 cuvinte. Dintre acestea:  
baleg�, b�lai, balt�, brad, brâu, buz�, c�tun, 

cioar�, ciuf, f�râm�, fluier, gard, 

gata, ghionoaie, grap�, groap�, gu��,  

jum�tate, îndelete, mal, mare, m�gar, 

m�gur�, m�rar, ra��, �ap, dalt�,  

m�tur�, negur�, scorbur�, spuz�, st�pân,  

sterp, traist�.  

34 de cuvinte cu etimologie cunoscut� �i care sigur NU fac parte din 
substratul dacic al limbii române. E vorba de aproape o treime.  

Lista e foarte �ubred�, chiar pentru un academician.  
Faptul c� un cuvânt exist� în român� �i albanez� nu înseamn�, 

automat, c� e cuvânt de substrat sau dacic. Româna �i albaneza au în 
comun cel pu�in cinci straturi distincte de vocabular: 
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- cuvinte de substrat în român�, autohtone în albanez�,  
- împrumuturi celtice vechi în cele dou� limbi,  
- latine mo�tenite în român�, împrumutate din lat. în albanez�,  

slave, grece�ti, turce�ti.  
 
Concluzii  
Putem vorbi despre un vocabular de substrat în limba român�. 

Substrat, îns�, nu înseamn� neap�rat „dacic”. E posibil s� existe cuvinte 
dacice în substratul limbii române, dar, cum cunoa�tem foarte pu�ine 
cuvinte dacice, unul e cert, roborasta / brusture, din Dioscoride, �i al 
doilea e probabil (druete „lemn”).  

Un cuvânt care exist� în român� �i albanez� (dar nu e latin nici slav) 
nu trebuie imediat identificat ca fiind dacic, tracic sau ilir, ci trebuie 
verificat dac� nu exist� �i în alte limbi romanice.  

Cuvinte care exist� deja în Italia �i Fran�a, dar nu în latin�, pot fi 
puse pe seama substratului italic prelatin, a substratului celtic din Italia 
�i Fran�a, �i poate �i a substratului pre-celtic. Alte cuvinte (brad, 

m�gur�, mal) au o r�spândire mare în Europa �i nu au nici un specific 
local.  

Substratul limbii române NU e un tot unitar, ci o categorie negativ� 
– cuvinte vechi, dar care nu sunt nici latine, nici slave.  

De aceea, tentative ca cea a lui Sorin Paliga, Etymological Lexicon 

of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian, 200 de pagini de 
cuvinte �i toponimie presupus traco-dacice, f�r� nici un cuvânt dacic – 
sunt supuse e�ecului de la bun început. Cartea, finan�at� de compania 
de transportat gunoaie a lui Silviu Prigoan�, Rosal Grup, cu care Sorin 
Paliga a f�cut afaceri în perioada în care era primar al sectorului III 
Bucure�ti, este �i ea reciclabil�.  
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