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TERMENI  ALBANEZI  ÎN  „DICȚIONARUL  

ETIMOLOGIC  AL  LIMBII  ROMÂNE”   

AL  LUI  SEXTIL  PUȘCARIU 
 

 

Titlul dicţionarului lui Sextil Puşcariu exprimă clar intenţia autorului: Etymo-

logisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Lateinisches Element; mit Be-

rücksichtigung aller romanischen Sprachen.  

În Introducerea la ediţia anastatică a CDDE, Gr. Brâncuş (2003, p. 6, 9) înca-

drează iniţiativa de studiere etimologică a elementelor de origine latină ale limbii 

române a celor doi autori şi pe aceea a lui Sextil Puşcariu în seria lucrărilor de 

etimologie privitoare la limbile romanice apărute la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

la începutul secolului al XX-lea
1
. Dedicată ca semn de recunoştinţă profesorului 

său, W. Meyer-Lübke, cartea lui Puşcariu apare în 1905, cum se ştie, în seria pe 

care Meyer-Lübke o coordona, Sammlung Romanischer Elementarbücher. III. 

Reihe: Wörterbücher şi îşi propune explicit, între altele, să corecteze şi să precizeze 

informaţia despre română cuprinsă în lucrarea lui Körting
2
. În aceeaşi serie cu dic-

ţionarul lui Puşcariu apare în 1911 Romanisches Etymologisches Wörterbuch al lui 

Wilhelm Meyer-Lübke care subliniază că pentru română preia informaţia cuprinsă 

în lucrarea lui Puşcariu
3
.  

Dicţionarul lui Candrea şi Densusianu începe direct cu prezentarea fondului 

lexical moştenit studiat. Dicţionarul lui Puşcariu se deschide cu un Cuvânt înainte 

asupra intenţiei autorului: aducerea la zi a cercetării elementelor moştenite de 

limba română la peste trei decenii după întreprinderea lui Cihac. Materialul şi solu-

ţiile lui Cihac, preluate de Körting (în parte, cu destule inexactităţi), reprezentau 

pentru romanişti aproape singura sursă la care apelau pentru cunoaşterea elemen-

tului latin păstrat în română, iar stadiul acesta fusese depăşit de lingvistica româ-

nească.  

 
1 Este vorba despre a cincea ediţie a dicţionarului lui Fr. Diez (Diez 1887), primele două ediţii ale 

dicţionarului lui G. Körting (1891; 1901), prima ediţie a dicţionarului lui W. Meyer-Lübke (1911).  
2 În prefaţa la a treia ediţie a dicţionarului său, descriind felul în care a completat informaţia din 

ediţiile anterioare, Körting face următoarea precizare în legătură cu rolul esenţial al lucrării lui Sextil 

Puşcariu în cunoaşterea lexicului latin al limbii române: „Hinsichtlich des Rumänischen nämlich habe 

ich im wesentlichen nur den lateinischen Bestandteil des Wortschatzes berücksichtigt und auch diesen 

mehr nur nebensächlich. Ich glaubte mir dies um so eher erlauben zu dürfen, als in Puscariu’s 

«Etymolog. Wtb. der rumän. Sprache, I. Lat. Element» (Heidelberg, 1905) ein Werk vorliegt oder 

doch nach dem Erscheinen auch seines zweiten Teiles bald vorliegen wird, durch welches die 

Unvollständigkeit meines Buches in bester Weise ausgeglichen wird” (Körting 1907, p. V). 
3 Meyer-Lübke (1911, p. XI); în bibliografie găsim citat şi dicţionarul lui H. Tiktin, care făcea 

parte din grupul de colaboratori care asigurau apariţia colecţiei, alături de Puşcariu însuşi, al cărui 

nume îl întâlnim încă de la apariţia propriului dicţionar.  
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În dicţionarul său, Puşcariu inserează sistematic, aşa cum precizează în titlu, 

materialul lexical din idiomurile înrudite cu româna. Încercarea de a prezenta cât 

mai cuprinzător situaţia în spaţiul romanic este o dovadă, după părerea sa, şi a 

necesităţii elaborării unui nou dicţionar etimologic general al limbilor romanice. 

Puşcariu nu putea, totuşi, să dea în acel moment decât o oglindă a locului românei 

între limbile provenind din latină: „Es schien mir, daß die Notwendigkeit eines 

rumänischen Wörterbuchs dringender ist als die eines romanischen, so daß ich 

mich begnügen mußte, ein ungefähres Bild der Verwandtschaft, statt eines 

vollständigen, zu geben”. El afirmă în continuare că importantă în chip deosebit i-a 

apărut prezentarea locului special pe care româna îl ocupă în cadrul general 

romanic datorită înrudirii adânci şi strânse cu albaneza, italiana de sud şi sarda, 

concordanţe care, uneori, se prelungesc până în Spania: „Auch dieses zeigt uns zur 

Genüge die besondere Stellung des Rumänischen zur Romania, seine innige 

Verwandtschaft mit dem Albanesischen und Süditalienisch-Sardischen, die manch-

mal bis nach Spanien reicht” (Puşcariu 1905, p. VIII). Puşcariu contribuie astfel la 

descrierea cu argumente lexicale a ariei pe care cercetările o numesc apenino-

balcanică.  

Cele două dicţionare privitoare la elementul moştenit al limbii române apar, 

aşadar, într-o perioadă în care lingvistica europeană este tot mai interesată de stu-

dierea istoriei întregului lexic romanic. Ele sunt elaborate, din dorinţa de fixare cât 

mai corectă a locului românei între limbile care continuă latina, într-o formulă 

ambiţioasă care să cuprindă o mare bogăţie de elemente romanice.  

Puşcariu stăruie şi în alt loc din Cuvântul înainte asupra înrudirii strânse dintre 

română şi albaneză care l-a îndemnat să includă în dicţionar cuvintele de origine 

latină intrate în albaneză: „Die nähere Verwandtschaft des Rumänischen mit dem 

Albanesischen hat mich bewogen, auch die im Albanesischen erhaltenen latei-

nischen Lehnwörter (nach G. Meyer: Etymologisches Wörterbuch der albane-

sischen Sprache, Straßburg 1891) anzugeben” (Puşcariu 1905, p. IX). Iniţiativa sa 

este cu atât mai importantă dacă o raportăm la felul în care îşi concepe dicţionarul 

W. Meyer-Lübke. Astfel, dacă pentru istoria lexicului românesc moştenit, lexicul 

albanez de origine latină este privit ca o verigă necesară în descrierea latinei 

orientale şi este, astfel, adus sistematic în discuţie, pentru prezentarea lexicului 

latin conservat în toate limbile romanice, în schimb, referirea la lexicul împrumutat 

în limbile vecine ariei romanice, printre care şi albaneza, nu prezintă acelaşi inte-

res. Meyer-Lübke precizează că „Die lateinischen Wörter über das Gebiet der 

Romania hinaus bei Germanen, Kelten, Basken, Albanesen, Griechen, Südslaven 

und Berbern zu verfolgen liegt außerhalb der hier gezogenen Grenzen. Nur 

gelegentlich, wo es zur Erklärung oder Verdeutlichung der romanischen Formen 

dienen konnte, ist auf solche Fremdlinge hingewiesen worden” (Meyer-Lübke 

1911, p. VIII).  

Studiul introductiv al lui Gr. Brâncuş asupra Dicţionarului etimologic al lui 

Candrea şi Densusianu evidenţiază prietenia şi colaborarea dintre Puşcariu şi 
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Candrea în perioada petrecută de cei doi la Paris, premergătoare elaborării 

dicţionarelor, perioadă evocată de Sextil Puşcariu în cartea sa de memorii, Călare 

pe două veacuri. Puşcariu aminteşte interesul lor comun pentru dialectele de la 

Sudul Dunării şi discuţiile bogate despre istoria lexicului (Brâncuş 2003, p. 8). 

Faptul că cele două dicţionare sunt asemănător concepute şi că articolele sunt 

structurate în acelaşi fel s-ar putea datora şi concepţiei înrudite din perspectiva 

căreia cei doi tineri învăţaţi cercetau vocabularul moştenit al limbii române
4
. 

Albaneza apare pe primul loc între limbile cu care se face comparaţia şi în 

dicţionarul lui Candrea şi Densusianu (fapt asupra căruia atrage atenţia Gr. 

Brâncuş) şi în cel al lui Puşcariu. Gr. Brâncuş explică acest loc al albanezei în şirul 

de idiomuri la care Candrea şi Densusianu raportează româna prin influenţa lui 

Hasdeu şi prin luarea în considerare a ideii lui G. Meyer, după care albaneza era o 

limbă pe jumătate romanizată (Brâncuş 2003, p. 13). Explicaţia aceasta este foarte 

probabil valabilă şi în cazul dicţionarului lui Puşcariu. Ceea ce merită reţinut este 

faptul că, în aceste două dicţionare cuprinzând elementele moştenite din limba 

română, iniţiativa comparaţiei cu albaneza pentru fiecare termen în parte apare ca o 

contribuţie la lexicologia romanică a vremii.  

Florica Dimitrescu a urmărit felul în care Puşcariu, pe de o parte, şi Candrea şi 

Densusianu, pe de altă parte, compară româna cu vocabularul limbilor romanice, 

atrăgând atenţia că, de multe ori, raportarea este mai cuprinzătoare în CDDE 

(Dimitrescu 1974, p. 34). Încercarea de a vedea felul în care lexicul albanez, alături 

de cel romanic, este menţionat în dicţionarul lui Puşcariu şi în CDDE ni se pare, de 

aceea, nu lipsită de interes. Comparaţia cu Dicţionarul etimologic al limbii române 

de Candrea şi Densusianu trebuie făcută caz cu caz. De exemplu, comparaţia cu 

verbul albanez shtruk (tradus prin it. imbacuccarsi „a se înfofoli, a se înfăşura”), 

făcută de Candrea şi Densusianu pentru reconstruirea unui lat. *astruicare (clasic 

astruere, fără urmaşi în limbile romanice), care să explice rom. astruca (CDDE, 

nr. 106), lipseşte la Puşcariu
5
. Este foarte posibil ca Puşcariu, dacă avea cunoştinţă 

de cuvântul albanez, să nu fi reţinut paralela pentru că nu era sigură. În adevăr, 

cuvântul nu se explică din latină, iar cercetările ulterioare asupra lexicului albanez 

de origine latină nu îl iau în considerare
6
, deşi, dacă etimologia era convingătoare, 

ar fi putut intra pe lista de elemente păstrate numai în română şi albaneză. Puşcariu 

a folosit cu precădere, dacă nu exclusiv, dicţionarul etimologic al lui Meyer (pe 

 
4 Pentru colaborarea strânsă de tinereţe între Puşcariu şi Candrea şi pentru schimbul viu de idei şi 

cunoştinţe, în evocarea plină de căldură a lui Puşcariu, vezi Florica Dimitrescu (1974, p. 34).  
5 Spre deosebire de Puşcariu, Candrea şi Densusianu au ca surse pentru cuvintele albaneze nu 

numai dicţionarul lui G. Meyer, ci şi Giacomo Jungg, Fialuur i voghel sccyp e ltinisht, apărut la 

Scodra în 1895, şi K. Kristoforidhi, Fjalor shqip-greqisht, Atena, 1904. Pentru forma cu care compară 

rom. astruca, CDDE trimite la dicţionarul lui Jungg. Cuvântul lipseşte la Meyer şi nu apare nici în 

dicţionarele explicative de mai târziu: Fjalor (1954), Fjalor (1980), nici la Orel (1998). Îl găsim la 

Leotti (1937).  
6 Menţionăm, numai, din bogata bibliografie asupra problemei, Mihăescu (1993, p 254; s.v. astruca) 

şi Guillaume Bonnet (1998).  
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care l-au utilizat în chip esenţial şi Candrea şi Densusianu); e foarte posibil, aşadar, 

ca Puşcariu să nu fi cunoscut forma aceasta. Nu ştim cine a stabilit etimologia alb. 

shtruk < lat. *astruicare, dacă ea a fost dată de cei doi învăţaţi români sau nu.  

O paralelă general acceptată în vremea redactării dicţionarelor şi mai târziu nu 

este prezentă nici la Puşcariu, nici la Candrea şi Densusianu: capistrum: rom. 

căpăstru, alb. këpresh. La G. Meyer cuvântul nu există, ci numai varianta mai 

nouă, kapistrë, explicată din italiană. Lipseşte, atât la Puşcariu, cât şi la Candrea şi 

Densusianu, paralela dintre rom. a câştiga, alb. ndëshkoj „a pedepsi” din alb. 

castigare, iar termenul albanez nu apare în dicţionarul lui Meyer.  

La o numărătoare pentru primele patru litere (A, B, C, D) se obţine acelaşi 

număr de comparaţii între română şi albaneză, în cele două dicţionare: 83 

(raportate la 564 de intrări la Puşcariu şi la 529 la Candrea şi Densusianu). Cu toate 

acestea, trebuie ţinută seama de diferenţele de organizare: strict alfabetică la 

Puşcariu, pe familii de derivate la Candrea şi Densusianu. De exemplu, cores-

pondenţa dintre rom. cuscru şi alb. krushk este indicată de Puşcariu (1905, nr. 464), 

la care se poate vedea că nu ia parte nicio altă limbă romanică, dar nu se poate 

întâlni în partea publicată din CDDE, unde se face trimiterea, pentru cuscru, la 

socru.  

În primele patru litere, constatăm că lipsesc, în dicţionarul lui Puşcariu, afară de 

cuvintele mai sus amintite, următoarele corespondente albaneze: kallnuer (cu vari-

anta kallënduer) pentru cărindar „ianuarie” (Puşcariu precizează că nu cunoaşte 

termenul din română, pe care, totuşi, îl introduce în dicţionar: nr. 291) (paralela se 

găseşte în CDDE, nr. 263); qere pentru cariu (Puşcariu 1905, nr. 293) (prezent în 

CDDE, nr. 259); komë pentru coamă (etimologia latină a fost dată pentru albaneză 

de N. Jokl
7
, după apariţia dicționarului lui Meyer. Este de notat, cu toate acestea, că 

termenul albanez e adus în discuţie încă de Candrea şi Densusianu, luat fiind din 

dicţionarul abia apărut, la 1904, al lui K. Kristoforidhi, primul dicţionar explicativ 

cuprinzător redactat de un albanez); kulloshtër „primul lapte” pentru rom. curastă, 

colast(r)ă (Puşcariu 1905, nr. 456) (cuvântul albanez e prezent în CDDE, nr. 392).  

Indicat drept sursă aproape unică pentru împrumuturile albaneze din latină, 

dicţionarul lui G. Meyer nu este urmat de Pușcariu mereu, soluţiile acestuia fiind 

uneori lăsate de o parte fără comentarii. De exemplu, nu este preluată etimologia 

propusă de Meyer
8
 pentru alb. ajër „aer”, şi anume din sârbă (unde a pătruns din 

latină sau italiană), ci este indicată, fără menţionarea autorului
9
, etimologia latină, 

comună cu a termenului românesc aer; studiile actuale reţin termenul albanez 

printre împrumuturile din latină (cf. Mihăescu 1993, p. 32; Bonnet 1998, p. 135). 

 
7 Istoria etimologiilor termenului albanez la Vl. Orel (1998, p. 190).  
8 În redactarea articolului, nu există trimitere la Meyer (1891, p. 6). Meyer (1891, p. 4) nu este 

citat nici în cazul controversatei etimologii (lat. jejunare sau *adjunare, formă pe care Meyer o 

propusese) a perechii rom. a ajuna, alb. agjëroj (pentru albaneză, vezi şi Bonnet 1998, p. 122, nota 6, 

p. 123, cu bibliografie).  
9 Etimologia latină se află la Miklosich (1871, p. 1).  
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În CDDE, nu găsim un articol pentru rom. aer. La fel, alb. rem „aramă” este 

considerat de Puşcariu împrumut din latină, deşi G. Meyer (care, de altfel, nu e 

citat) presupune că provine din italiană
10

. Unele cercetări actuale ezită, de aseme-

nea, între originea latină şi cea italiană, înclinând, totuşi, spre împrumutul din lati-

nă
11

. CDDE, în articolul despre aramă, nu aduce spre comparaţie termenul albanez. 

Deşi Meyer (1891, p. 34) consideră alb. bëtajë, având sensul „epilepsie” în graiu-

rile din sud şi sensul „măcel” în graiurile din nord, drept împrumut din română, 

Puşcariu nu ezită să aşeze cuvântul între împrumuturile din latină; astăzi, originea 

sa e controversată, încă, între latină (cel mai probabil) şi italiană (Bonnet 1998, 

p. 133, 314, cu bibliografie). Pentru originea latină a cuvântului albanez optează şi 

I.-A. Candrea şi Ov. Densusianu (CDDE), care îl includ, ca şi Puşcariu, fără co-

mentarii, între termenii de comparaţie ai rom. bătaie. Puşcariu (1905, nr. 1910) res-

pinge etimologia rom. vită, propusă de Meyer (1891, p. 476), dintr-o variantă vitë a 

termenului albanez autohton vjet „an”. Reamintim, de asemenea, că se găsesc la 

Puşcariu cuvinte albaneze împrumutate din latină cu corespondent în română care 

nu sunt tratate de Meyer: de exemplu, alb. lter, rom. altar < lat. altare (altarium)
12

.  

Puşcariu se arată interesat de evoluţii comune de sens între cuvintele româneşti 

şi cele albaneze
13
. Este vorba de termeni provenind din acelaşi etimon latin. De 

multe ori, aceste evoluţii semantice sunt evidenţiate în chip special faţă de redacta-

rea din CDDE: rom. brumă, alb. brymë provin din lat. bruma şi au amândouă 

sensul „promoroacă”, în vreme ce cuvintele din celelalte limbi romanice au sensul 

„ceaţă” (Puşcariu 1905, nr. 224). De la bazele rom. brumă, alb. brymë, se formează 

în chip asemănător numele lunii noiembrie: rom. brumar, alb. brumuer sau în 

albaneză şi mesi i brymës së parë (= luna primei brume; octombrie), mesi i brymës 

së dytë (= luna celei de a doua brume, noiembrie). Pluralul bucate „feluri de 

mâncare; cereale” < lat. *buccata şi verbul a îmbuca sunt raportate la alb. bukë 

„pâine” < lat. bucca (Puşcariu 1905, nr. 227). Sub cuvântul cer este introdusă 

concordanţa semantică cerul gurii, alb. qellza (e gojës), cu precizarea că în 

albaneză e folosit diminutivul (Puşcariu 1905, nr. 335). Reprezentanţii rom. coapsă 

şi alb. kofshë ai lat. coxa au sensul „Hüfte”, faţă de sensul mai nou, „Schenkel”, al 

cuvintelor din limbile romanice (Puşcariu 1905, nr. 386). Lat. *filianus s-a păstrat 

numai în română (fin) şi în albaneză (fijan)
14

 (Puşcariu 1905, nr. 611) ca şi nonnus, 

conservat numai în română şi albaneză cu sensul „die Person, die das Brautpaar 

unter ihren besonderen Schutz nimmt und sämtliche Kinder aus der Taufe hebt”, 

sens special pe care, faţă de restul limbilor romanice, numai urmaşii în română şi 

 
10 Meyer (1891, p. 361; s.v. ram 1); Miklosich (1871, p. 54) indică, în ordine, un posibil etimon 

italian şi unul latin.  
11 Bonnet (1998, p. 118, 296) îl consideră termen de origine latină.  
12 Etimologia termenului albanez este dată de Fr. Miklosich (1871, p. 2), la care Puşcariu nu face 

trimitere.  
13 Apropierile semantice nu apar în dicţionarul lui G. Meyer.  
14 Pentru istoria păstrării în zona de influenţă bizantină a acestui termen creştin vezi Mihăescu 

(1993,  p.  44, 444, cu bibliografie).  
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albaneză ai lat. nonnus îl dezvoltă în cadrul înrudirii spirituale (Puşcariu 1905, 

nr. 1207). Provenind din lat. paco, -are, verbul împac şi alb. paqoj au sensul „ver-

söhnen” (a îmbuna, a linişti), în timp ce termenii din celelalte limbi romanice au 

evoluat la sensul „einen Gläubiger befriedigen” („bezahlen”, a plăti, a achita o 

sumă) (Puşcariu 1905, nr. 783). Pe lângă sensul general, comun cu restul limbilor 

romanice, rom. a împiedica, alb. pengon (< impedico, -are) au sensul special „fes-

sele die Beine eines Pferdes, damit es sich nicht entfernen kann”, atestat în latină 

(Puşcariu 1905, nr. 787). Este evidenţiată evoluţia comună a lat. paludem (padu-

lem) de la sensul „baltă” la sensul „pădure” în română şi albaneză (Puşcariu 1905, 

nr. 1243). Termenul şes, şeasă (lat. sessus) este mai puţin folosit ca adjectiv decât 

ca substantiv, iar ca substantiv dezvoltă în chip asemănător cu alb. shesh (exclusiv 

s.m.) sensul „câmp” (Puşcariu 1905, nr. 1586).  

O altă serie de concordanţe semantice se referă la cuvinte moştenite în română 

din latină şi la cuvinte albaneze autohtone: pentru sensul „bogat” sunt folosite 

formele de participiu ale verbului „a avea”: avut, alb. kamës, sau i pasur, pentru 

sensul „bogăţie”, rom. avuţie, avere, alb. kamje, pasuri (Puşcariu 1905, nr. 72). 

Rom. pot folosit cu acuzativul cunoaşte în limba veche sensul „a învinge” la fel ca 

alb. mund; în dialectele din sudul Dunării, nu pot „[sunt] bolnav”, ca şi alb. s mund 

(Puşcariu 1905, nr. 1362). Rom. a prinde şi corespondentul alb. zë au şi sensul „a 

începe” (Puşcariu 1905, nr. 1388). Utilizarea adjectivului rău cu valoare adverbială 

dezvoltă sensul „foarte” asemănător cu alb. keq (adverb format de la adj. i keq 

„rău”) (Puşcariu 1905, nr. 1452).  

Pentru sensurile „a aştepta” şi „a întâmpina, a primi (oaspeţi)” ale verbului 

aşteptu (lat. *astectare) în aromână Puşcariu se referă la configuraţia semantică 

identică a verbului corespunzător albanez pres (Puşcariu 1905, nr. 150). 

Expresia rom. a-şi lua câmpii este apropiată de expresia cu acelaşi sens din 

albaneză, marr malet (= a-şi lua munţii) (Puşcariu 1905, nr. 361).  

Puşcariu propune pentru depărtez un neatestat *de-quartare (< quartus), 

comparat cu forme din dalmată, sardă şi franceză, respingând derivarea de la 

substantivul parte, pentru că derivatul corespunzător albanez de la cuvântul anë 

„parte”, şi anume pranë, are, de fapt, sensul antonim „aproape” (Puşcariu 1905, 

nr. 500). Corespondenţa de sens cu albaneza serveşte, în acest caz, drept un 

argument suplimentar în susţinerea etimologiei propuse din latină.  

Ţinând seama de apropierea pe care Meyer (1891, p. 415) o face între alb. 

shtënk, shtëng „schiellend” şi rom. stâng, Puşcariu (1905, nr. 1647) avansează o 

ipoteză etimologică pentru cuvântul românesc. Atrăgând în discuţie, pentru 

explicarea sensului, cuvântul albanez mëng, mëngërë „stâng”, care provine din lat. 

mancus, el propune provenienţa rom. stâng din lat. tangere cu prefixul privativ ex-.  

Trebuie reţinut de asemenea interesul lui Puşcariu pentru evoluţiile care apropie 

albaneza de limbile romanice occidentale, diferenţiind-o de română; de exemplu, cu 

sensul „omoplat” româna continuă din latină cuvântul de bază spat(h)a, în vreme ce 

albaneza şi restul Romaniei continuă derivatul spat(h)ula (Puşcariu 1905, nr. 1616).  
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Citarea faptelor din albaneză dă posibilitatea autorului să arate – chiar dacă nu 

pentru fiecare caz în parte atrage atenţia în chip special asupra concordanţelor care 

se manifestă exclusiv în română şi albaneză – că există cuvinte din latină pe care 

numai româna şi albaneza le conservă: cicoare s.f. „Cichorie” < c(h)ichoreum: alb. 

korré (Puşcariu 1905, nr. 360)
15

; cântec < canticum, alb. këngë (Puşcariu 1905, 

nr. 373); rom. cuscru < consocer, alb. krushk (Puşcariu 1905, nr. 464); lângoare 

< languor, -orem, alb. lëngjyrë, ambele cu sensul „boală, tifos” (Puşcariu 1905, 

nr. 980); lânjesc < languesco, *-ire (= -ere), alb. lëngoj „siechen” (Puşcariu 1905, 

nr. 982)
16

. A (se) mâneca < manicare, alb. mëngoj (Puşcariu 1905, nr. 1084). 

Păioară „(Toten)schleier” < palliola (< pallium) este pus în legătură cu alb. pajë 

„Mitgift” („zestre”) < pallium (Puşcariu 1905, nr. 1247), fiind acceptată, cu semn 

de întrebare, etimologia latină a termenului albanez propusă de Meyer (1891, 

p. 318). Cele două cuvinte sunt conservate
17
, după cum arată Puşcariu, pe cale 

populară şi nu cultă, aşa cum se întâmplă în Romania occidentală. Observaţiile 

privitoare la păstrarea în română şi albaneză a unor sensuri mai vechi sau la 

conservarea cuvintelor pe cale populară şi nu cultă sunt argumente importante 

invocate deseori pentru acceptarea sau întărirea unei etimologii din latină; este, de 

exemplu, cazul rom. mânie „Groll, Zorn”, alb. mëni „id” < mania, -am, ale căror 

corespondente romanice sunt culte (Puşcariu 1905, nr. 1087)
18

. 

Sunt situaţii în care concordanţa între română şi albaneză este subliniată în chip 

explicit prin adăugarea comparaţiei cu sarda: lat. cyma > rom. ciumă, alb. qymë, 

sard. kima, păstrând toate sensul vechi „Sprosse, Knospe, Lauch”, faţă de inovaţia 

„Gipfel” din limbile romanice occidentale (Puşcariu 1905, nr. 380)
19

; lat. curtis 

(cohortem) > rom. curte, alb. kurt, vechi sard. curte, prezentând toate trei vocala 

-u-, faţă de limbile occidentale care continuă o variantă cu -o- (Puşcariu 1905, 

nr. 462). Puşcariu atrage de asemenea atenţia asupra paralelelor care unesc româna 

şi albaneza şi la care se adaugă retoromana: lat. intelligo, -igere are urmaşi, numai 

în română (înţeleg), albaneză (dëgjoj „a auzi”) şi retoromană (Puşcariu 1905, 

nr. 880). Nu e lipsit de interes să arătăm că în alte cazuri paralela cu albaneza intră 

într-o arie din care face parte şi dalmata: lat. lunter > rom. luntre, alb. lundër, dalm. 

lundro (Puşcariu 1905, nr. 1000).  

 
15 După Mihăescu (1993, p. 52), accentuarea diferită în română şi albaneză ar dovedi căi diferite 

de pătrundere. Cuvântul albanez este reţinut între termenii de origine latină, fără însă a fi analizat, de 

Bonnet (1998, p. 377).  
16 După Bonnet (1998, p. 191), substantivul ar fi derivat în albaneză de la verbul lëngoj 

< languere.  
17 Paralela cu albaneza lipseşte în CDDE, nr. 1311, care menţionează singur cuvântul românesc şi 

nu fac comentarii asupra situaţiei din restul limbilor romanice.  
18 Nu totdeauna, însă, distincţiile referitoare la opoziţia cult/popular făcute de Puşcariu sunt avute 

în vedere în studiile ulterioare. Mihăescu (1993, p. 248) lasă, de exemplu, la o parte precizarea făcută 

de Puşcariu cu privire la calea cultă pe care s-a păstrat lat. mania în Occident. 
19 Pentru dificultăţile semantice şi de formă ale etimologiei din latină sau din greacă şi raporturile 

cu aromâna vezi Bonnet (1998, p. 90, 91).  
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Interesul lui S. Puşcariu pentru raporturile cu albaneza este cuprinzător. El 

urmăreşte, între altele, pe baza datelor pe care le cere şi le primeşte de la Pericle 

Papahagi, şi distribuţia termenilor moşteniţi în regiunile locuite de aromâni, 

prezentându-i în raport cu albaneza. Dicţionarul cuprinde şi paralele între aromână 

şi albaneză la care dacoromâna nu ia parte: de exemplu, ar. nuiarcă „Stiefmutter” 

< noverca, alb. njerkë, cu perechea masculină *novercus > ar. ńercu, alb. njerk 

„tată vitreg” (Puşcariu 1905, nr. 1199).  

Dicţionarul lui Puşcariu cuprinde un material bogat şi amănunţit, examinat din 

diferite perspective, de cel mai mare interes pentru romanişti şi balcanişti, iar 

trecerea lui în revistă cu sporită atenţie reînnoiește direcţii de studiu ale istoriei 

limbii române. El oferă analize semantice şi descrieri de formă care conduc către o 

încadrare nuanţată între limbile romanice a lexicului românesc moştenit şi a celui 

latin împrumutat în albaneză. Parcurgerea dicţionarului oferă imaginea unei vaste 

arii continue în care vocabularul împrumutat de albaneză din latină se prezintă ca o 

verigă între română, idiom romanic oriental, şi restul limbilor romanice.  
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TERMES ALBANAIS  

DANS LE «DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DU ROUMAIN» 

DE SEXTIL PUŞCARIU 

(Résumé) 

 
Le dictionnaire de Sextil Puşcariu se propose, d’une part, de fixer la place du roumain parmi les 

langues romanes et, de l’autre, de décrire les rapports avec l’albanais et les dialectes italiens du sud, 

représentant, de la sorte, une importante contribution à la recherche du latin apennino-balkanique. 

L’initiative concernant la comparaison systématique avec l’albanais caractérise le dictionnaire de S. 

Puşcariu et celui de Candrea et Densusianu.  

Nous avons essayé de présenter la manière dont S. Puşcariu se sert de l’information puisée dans le 

dictionnaire étymologique de l’albanais de G. Meyer. Il donne l’inventaire exhaustif des mots latins 

que le roumain et l’albanais ont en commun (en rejetant, parfois, les explications peu convaincantes, 

ou proposant d’autres étymologies), il met en évidence les relations entre le roumain et l’albanais, 

d’une part, et les autres langues romanes, de l’autre part, il fait des rapprochements sémantiques. Une 

de ses contributions de méthode consiste à utiliser constamment la distinction culte/populaire afin de 

comprendre les voies de la conservation des mots latins dans l’est et dans l’ouest de la Romania.  

 
Cuvinte-cheie: lexic latin în română şi albaneză, contribuţia lui S. Puşcariu la studierea 

moştenirii latine în Sud-estul european.  

Mots-clés: lexique latin en roumain et albanais, contribution de S. Puşcariu à l’étude de 

l’héritage latin dans le Sud-est européen.  
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