
CUVÂNT-ÎNAINTE 

Apari ia, la zece ani de la tip rirea primului volum (A–B) din DELR, a unui nou volum, 
dedicat exclusiv literei A, se datoreaz  necesit ii obiective de a corela materialul publicat anterior 
(primele dou  litere ale alfabetului) cu forma ultim  reg sibil  în partea a doua a literei C, care 
reflect  concep ia noastr  actual  asupra cercet rii etimologice i asupra transpunerii ei în format 
lexicografic. Aceast  concep ie are în vedere în elegerea etimologiei ca istorie a cuvintelor, a adar 
urm rirea argumentat  a tuturor etapelor premerg toare p trunderii lor în român , pân  la 
identificarea etimonului îndep rtat. Printr-o asemenea abordare, autorii actualului dic ionar etimologic se 
îndep rteaz  definitiv de cutuma limit rii la etimologia direct  i îmbr i eaz  idealul hasdeian al unei 
cercet ri lingvistice cât mai apropiate de exhaustivitate (în corela ie cu datele socioistorice, 
geografice, politice i economice, culturale i mentalitare). O asemenea cercetare este mai u oar  
ast zi decât în trecut, gra ie transpunerii în format electronic a unui mare num r de texte române ti 
din toate epocile i utiliz rii internetului pentru a accesa numeroase dic ionare, enciclopedii i lucr ri 
de specialitate str ine i pentru a observa modul de folosire a cuvintelor în limbile-surs , la diferite 
epoci (un num r important de publica ii vechi din marile limbi de cultur  sunt disponibile ast zi online).  

Din punct de vedere structural, volumul dedicat literei A men ine formatul propus în partea a 
doua a literei C: cuvântul-titlu, informa ia gramatical , diastratic  i semantic , data i sursa primei 
atest ri, varianta/variantele; etimonul sau discu ia etimologic  existent  în jurul cuvântului-titlu (cu 
refacerea parcursului pân  la sursa lexical  ini ial ), etimonul direct al fiec reia dintre variante; 
listarea, dup  semnul „//”, a propunerilor etimologice considerate discutabile sau inadmisibile; familia 
lexico-etimologic , organizat  în ordinea alfabetic  a cuvintelor, cu indicarea etimonului acolo unde 
nu este vorba de o derivare direct  din cuvântul-titlu i, unde este cazul, cu indicarea dup  „//” a 
propunerilor etimologice respinse; dubletul etimologic, acolo unde exist ; termenii înrudi i din punct 
de vedere etimologic cu cuvântul-titlu, indica i prin cf. (se includ aici cuvintele care, din diverse 
ra iuni, se îndep rteaz  semnificativ de baza lexical  a familiei), ordona i alfabetic, cu unele excep ii: 
termenii înrudi i mai îndeaproape (de ex. proveni i de la un derivat francez al unei baze latine) i cei 
care reflect  direct baza lexical  a întregii serii sunt plasa i înaintea celorlal i. Semnalarea cuvintelor 
înrudite prin „cf.” a fost evitat  atunci când baza etimologic  este nesigur , existând mai multe solu ii 
posibile, dar niciuna foarte probabil . 

În cazul împrumuturilor care, în limbile de origine, sunt crea ii de autor (în marea lor 
majoritate, termeni tiin ifici), am f cut investiga ii care ne-au condus la identificarea celor care le-au 
construit i am prezentat succint ra iunea cre rii lor: spre exemplu, fr. antigène este un termen 
introdus de savantul ungur Ladislas Deutsch (Laszlo Detre) în 1891, format pe baza lui anticorps 
(germ. Antikörper) „anticorp” i -gène „care produce...”; fr. anthropologie este un împrumut din lat. 
savant anthropologia (< gr.  „om” + -  < -  <  „a vorbi”), termen creat de 
savantul german Magnus Hundt, în jurul anului 1500, ini ial cuprinzând anatomia uman  i 
psihologia; termen specializat pentru studiul variabilit ii biologice a oamenilor prin lucr rile 
savantului german Johann Friedrich Blumenbach, la sfâr itul secolului al XVIII-lea, ulterior extins la 
studiul variabilit ii psihologice i culturale de c tre savantul german Theodor Waitz i savantul 
englez Sir Edward Burnett Tylor, în secolul al XIX-lea; lat. neol. atmosphaera a fost creat de 
astronomul olandez Willebrord Snellius în 1608, pe baza gr.  „vapor de ap ” i  „sfer ”, 
pentru a traduce ol. dampcloot „sfer  de vapori”, termen creat de savantul flamand Stimon Stevin 
pentru a desemna stratul din jurul P mântului a c rui capacitate de a reflecta razele Soarelui era 
explicat  prin prezen a vaporilor, a exhala iilor umede din fizica aristotelic ; engl. autosome a fost 
creat de biologul american Thomas Harrison Montgomery Jr. în 1906, prin opozi ie cu allosome, pe 
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baza el. de comp. auto- (< gr. - <  „însu i”,   „acela i”) + -some < chromosome 
„cromozom” etc. Toate aceste explica ii complementare transform  acest dic ionar etimologic într-o 
oper  de cultur  lingvistic , f cându-l pe cititor s  afle informa ia dorit  (în cazul de fa , originea 
unui cuvânt), dar s  i în eleag  mecanismele i ra iunile care au contribuit la crearea acelui cuvânt. 
Am propus i explica ii pentru evolu iile formale neobi nuite: de ex., adaptarea fr. abattis la forma 
actual  abatiz  (î.l.d. *abatiu, cf. crochiu < croquis, asiu < châssis) se datoreaz  influen ei unor 
împrumuturi din francez  similare ca semantism (cf. ampriz , antepriz , baliz  etc.), avánt1 s.n. 
(Dolj, hapax, Graiul I, 49) „avantaj” 1906, este o deformare ocazional  prin trunchiere din avantaj 
s.f.; în cazul imposibilit ii obiective de a decide între o origine extern  i una intern , am adoptat 
principiul etimologiei multiple mixte: aberá vb. „a se îndep rta de adev r; a spune prostii” 1906 
(Alexi, DRG2) < lat. neol. aberrare sau  aberant, abera ie (der. regresiv); abisál adj. „care ine de 
regiunile adânci ale m rilor; (fig.) de o mare profunzime, f r  limite” 1935 (Blaga, T. cult. 18) <  
fr. abyssal sau  abis; ablactáre s.f. „ablacta ie” 1898 (Enc. rom. I, cu sensul agr.)  ablacta ie (cu 
substit. finalei) sau fr. ablactation, cu echivalarea sufixului; abruptaménte adv. (livr.) „pe nea teptate, 
în mod brusc” 1939 (SDLR) < fr. abruptement º sau  abrupt SDLR etc.  

Chiar în cazul unor cuvinte cu etimologie controversat  în limba de origine am citat uneori 
diversele solu ii propuse, pentru eviden ierea interesului suscitat de cercetarea lor: v., spre ex.,  
fr. abracadabra, it. abracadabra, cuvânt posibil atestat în lat. la înc. sec. III, explicat în diverse feluri 
(gr. , termen folosit de gnosticul Basilides pentru denumirea divinit ii supreme, la care s-a 
ad ugat ebr. dabar „cuvânt” FEW XXIV, 47; cuvânt format prin citirea în sens invers a expresiei 
ebraice arba dak arba „patrul s -l distrug  pe patru”, adic  „Atotputernicul s  distrug  cele patru 
elemente” E. Katz, „Zeitschrift für die Geschichte der Juden” I, 1964, 179–187, apud TLF; gr.  

’  „spirit dup  spirit” P. Martino, Abracadabra, Roma, Il Calamo, 1998, apud Nocentini, 
VLI). În unele cazuri, analiza ajunge pân  la radicale indo-europene, necesare pentru explicarea unor 
radicale devenite opace: spre ex., lat. abscondere „a ascunde” < abs- „de la, separat” + condere  
„a pune împreun , a întemeia, a pune la ad post, a pune într-un loc sigur”, de unde „a ascunde”, 
format cu prefixul con- de la radicalul indo-eur. *dheH1- „a pune”, p strat numai în compuse i 
confundat cu radicalul lui dare „a da”. Trecerea dincolo de limbile vechi clasice se face i pentru 
explicarea unor etnonime: spre ex.,  alán s.m. (mai ales la pl.), adj. „popula ie de origine iranic , 
str mo ii ose ilor; (adj.) referitor la aceast  popula ie” 1717–1723 (Cantemir, Hr. 936): lat. neol. 
Alani, gr. neol. , împr. dintr-o form  local  (*allan > oset allon) a etnonimului arya- al indo-
iranienilor (cu trecerea -ry- > -l- întâlnit  în oset ), probabil de la forma de caz oblic plural vechi 
iranic ary n m (Vasmer, în „Reallexikon der Vorgeschichte” XII, 242), sau de la un adj. derivat 
vechi iranic *aryana, cf. avestic airyana (Abaev, „Istoriko-ètimologi eskij slovar´ osetinskogo 
jazyka”, I, 47) sau arián2, - 2 adj. s.m. s.f. „(rar) indo-iranian, (persoan ) care apar ine ramurii indo-
europene din India i Iran; (înv.; azi ist., cu referire la concep iile rasiale naziste) indo-european” 
1866 (Bolintineanu, O. VI, 465): fr. aryen < engl. Aryan < sanscr. ryah, etnonimul indo-iranienilor 
(cf. avestic airy ), legat de áryah „st pânul casei”, aryàh „st pân, domn; gazd ”. În general, îns , 
cercetarea etimonului îndep rtat s-a oprit la limbile atestate, f r  a merge pân  la indo-european . 

Discu ii detaliate sunt dedicate cuvintelor mo tenite, atât celor din substrat, cât i celor latine, 
cu trecerea în revist  a eventualelor solu ii propuse i cu argumentarea detaliat  a solu iei puse pe 
prim  pozi ie: pentru primul caz, vezi articolul dedicat originii lui abur s.m.: 

– „Probabil el. de substrat, cf. alb. avull „abur”, (înv.) avullë, (dial.) abull (termen autohton în 
alb., explicat fie din i.-e. * bh(u)l-, cf. lat. nebula, v. germ. de sus nebul „cea ” Orël, AED, fie din 
*av(ë), din i.-e. *h2e h1- „a sufla”, cf. aft, afsh „suflu” Demiraj, Alb. Et.) HEM I, 100–102, TDRG 
(probabil), CADE, REW 15 (probabil), Pu cariu, LR I, 177–178 (probabil), C. Poghirc, ILR II, 335, 
Russu, Etnogeneza, 246, Brâncu , VA, 28-30, DEX (DA: et. nec., probabil înrudit cu alb. avull). // 
Rom. aburí2 „a adia” (  boare < lat. boreas „vânt din nord”) Philippide, ILR, 33, 61, E. Petrovici, 
CL, 10, 1965, 357–358; rom. aburí1 „a scoate aburi” < lat. *abb r re (< ad- + *b rere „a arde”, 
ref cut din amb rere < amb- + rere „a arde”, cf. comb rere „a arde”, bustum „rug”) sau lat. 
*abbul re (< bull re „a clocoti”) O. Densusianu, Romania, 25, 1896, 130–131; lat. *uapulus < uapor, 
- rem „abur”, cu v- disp rut ca în opai  < v pai  Pascu, Sufixele, 77; lat. *albulus (< albus „alb”,  
cf. lat. med. albulus „pat  alb ”, it. avolo „mrean ”) CDER 28; lat. uapor, uap rem LB, LM; lat. 
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*a(b)bulus, provenit din contaminarea lat. albulus „alburiu” cu daco-moesianul *awolo „suflare” i cu 
lat. *abbullus „abur fierbinte” (< (*ab)bull re „a da în clocot”) P. Boerescu, ERC, 181–199”; 

Pentru cel de-al doilea, vezi articolul dedicat lui ac tare, pron., adj. pron.: 
– Lat. eccum „iat -(l)” + t lis „astfel de” (HEM I, 132, TDRG, SDLR, CDER 35) > *actare 

(cf. atare, ar. ahtare), cu - - ap rut poate sub infl. unui el. de substrat (cf. alb. akë-) Densusianu, 
HLR, I, 352, Brâncu , VA, 131 // Posibil  ac - (< alb. akë) + tare (< lat. t lem) DA; lat. aeque talis 
CDED I, 278; lat. ad-que tale Cipariu, Gram. I, 260. Sensul (curent ast zi) „de seam , de calitate” a 
ap rut ini ial în expresii negative (cf. nu e (un) oarecare). Pentru formele ac t rii, ac t rei, care au 
doar acest sens, se poate presupune contaminarea cu sintagma a c tare „de considerat, de avut în 
vedere, de apreciat”, care a putut determina tratarea ca un genitiv (a c t rii/-ei). Contaminarea cu un 
substantiv verbal (neprecizat) este sus inut  de CDER 35. DA propune o compunere româneasc  a + 
c tare „vrednic de privit, de seam ” (cf. a mirare), f r  leg tur  cu pronumele //  a1 + c tare (< lat. 
*capt le < capit lem) I. A. Candrea, GS VII, 1937, 284–285”. 

Reluarea volumului întâi dup  structura literei C a avut ca urmare i realizarea corela iilor 
dintre componentele comune diverselor familii etimologice în care se încadreaz  cuvintele care încep 
cu A i cele care încep cu C sau cu oricare alt  liter  urm toare. Astfel, se pot relativ u or corela 
acatist i catism , ac tare i cutare, accent i cânta, canto, can on , încânta, ansonet , arm etc. 

De asemenea, am convenit l rgirea criteriilor de includere în dic ionar a cuvintelor, trecând 
dincolo de limitele restrictive ale dic ionarelor de referin , în dorin a de a actualiza corpusul, de a 
eviden ia productivitatea unor cuvinte i conexiunile lor etimologice.  

Fa  de prima edi ie, pe lâng  extinderea inventarului i a discu iei etimologice, în unele cazuri 
au suferit modific ri i solu iile etimologice propuse ini ial, ca urmare a cercet rii etimologiei 
îndep rtate i a l rgirii bazei de documentare. 

Realizarea dic ionarului etimologic într-o formul  unitar  este fireasc  i necesar , cu atât mai 
mult cu cât ea marcheaz  i începutul lexicografiei academice online. Acest prim volum actualizat va fi urmat 
de o versiune electronic , care va permite continuarea complet rii, corel rii i actualiz rii informa iilor, în 
cadrul unui proces care sper m s  devin  o normalitate i în activitatea lexicografic  româneasc .  

În elaborarea dic ionarului, am beneficiat de ajutorul mai multor speciali ti pe care i-am 
consultat asupra unor chestiuni precise, c rora dorim s  le mul umim: Vasilka Aleksova, Hristina 
Dejkova i Biljana Mihajlova (pentru bulgar ), Lia Brad Chisacof (pentru neogreac ), Alin Mihai 
Gherman i Bogdan Harh t  (pentru atest ri i pentru regionalisme), Alexander Grosu i Abraham 
Tal (pentru ebraic ), Mihail-George Hâncu (pentru sârb  i veche slav ), Dumitru Lo on i, Maria 
Marin i Iulia M rg rit (pentru regionalisme), Zamfira Mihail (pentru veche slav  i pentru probleme 
legate de elementul slav), Manuela Nevaci (pentru dialectele sud-dun rene), C t lina V t escu 
(pentru probleme legate de substrat, pentru limbile albanez  i sârb ). 

La volumul de fa , noua versiune a fost redactat  de comisia de revizie, iar restul echipei a 
contribuit la datarea cuvintelor i, uneori, la completarea sensurilor i a indica iilor diatopice.   

NOT  TERMINOLOGIC  

Prin „limbaj infantil” (vezi i „termen infantil”, „vocabular infantil”, „crea ie expresiv  
infantil ”) se în elege limbajul folosit de adul i cu copiii mici, imitând vorbirea acestora, caracterizat 
prin repetarea unor silabe deschise (ex. mama, tata, pipi), numit de Andrei Avram „limbaj copil resc”. 

PRECIZ RI CU PRIVIRE LA INVENTARUL CUVINTELOR DIN FAMILII 

Nu sunt incluse în dic ionar deriv rile i conversiunile cu un grad foarte înalt de productivitate 
(care pot fi, de aceea, considerate rezultatul aplic rii unor reguli gramaticale), decât în cazul în care 
ele sunt asociate unor sensuri speciale. Astfel, (i) la derivarea de la verbe, nu sunt indicate sistematic 
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abstractele nominale în -re („infinitivul lung”), adjectivele participiale i formele negative ale 
infinitivelor lungi i ale participiilor (de ex. albire, albit, nealbire, nealbit); (ii) la conversiunea bazat  
pe adjective, nu sunt indicate adverbele (cu excep ia cazului când forma este mai ales folosit  
adverbial), nominaliz rile cu sensul „persoan  care are calitatea x” (de ex. un de tept, un ciudat) i 
cele cu sensul „faptul de a fi x” (de ex. albul, r ul). Când îns  aceste derivate regulate sau cuvinte 
formate prin conversiune au sensuri speciale, au fost introduse în dic ionar: de ex. avere „totalitatea 
bunurilor posedate de o persoan , o colectivitate, o institu ie; bog ie, bunuri posedate de valoare 
considerabil ”, ascu it „cu un vârf foarte sub ire, lunguie , în ep tor; cu muchie t ioas ; (despre sim uri, 
minte) p trunz tor, ager, perspicace; (despre senza ii i sentimente nepl cute) intens; (despre sunete) 
înalt, strident; (înv., despre priviri sau vorbe) în ep tor, critic, sever; (geom., despre unghiuri) mai mic de 
90 de grade; (despre accent, ca semn grafic) reprezentat de o liniu  oblic , înclinat  spre dreapta”. 

PRECIZ RI CU PRIVIRE LA PRIMELE ATEST RI ALE CUVINTELOR 

Reevaluarea primelor atest ri ale cuvintelor cuprinse în dic ionar s-a f cut apelând la o 
multitudine de surse, ale c ror referin e bibliografice complete pot fi reg site la începutul acestui 
volum (cu excep ia unor surse citate ocazional, al c ror titlu complet a fost notat între ghilimele în 
cadrul articolului de dic ionar). Am folosit adeseori, pentru identificarea primelor atest ri, pe lâng  
sursele lexicografice citate în edi ia anterioar  a volumului, un corpus de texte alc tuit de cercet torii 
lexicografi de la Institutul de Lingvistic  „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, corpus care reune te un 
num r impresionant de volume din toate perioadele limbii române. Reluarea Dic ionarului limbii 
române (DLR) de c tre redactorii din Departamentul de lexicografie a însemnat i o reevaluare a 
edi iilor folosite i a dat rii textelor, de care se folose te i actualul volum al DELR. Astfel, în m sura 
posibilului, au fost folosite edi ii critice moderne. În cazul scrierilor publicate postum, s-a indicat 
„ante” + anul mor ii scriitorului, dac  nu au existat alte informa ii referitoare la momentul redact rii 
scrierilor respective. Atest rile din antologiile de folclor, precum i din atlasele lingvistice, au fost 
datate cu anul culegerii textelor, respectiv al anchetelor dialectale, acolo unde aceste informa ii au fost 
disponibile. 

Pentru o mare parte din neologismele p trunse în limb  în perioada 1760–1860 am folosit 
excelentele lucr ri ale so ilor Ursu: N. A. Ursu, Despina Ursu, Împrumutul lexical în procesul moderniz rii 
limbii române literare (1760–1860) (Ia i, Editura Cronica, 3 vol., 2004–2011) i N. A. Ursu, 
Formarea terminologiei tiin ifice române ti (Bucure ti, Editura tiin ific , 1962). Datorit  frecven ei 
folosirii acestor lucr ri, nu am mai indicat, în cazul surselor preluate din ele, „apud Ursu, ÎL”, 
respectiv „apud Ursu, T ”.  

Atest rile oferite de edi iile a doua i a treia ale dic ionarului lui Tiktin (H. Tiktin, Rumänisch-
deutsches Wörterbuch, edi ia a doua prelucrat  i completat  de Paul Miron, Wiesbaden, Otto 
Harrassowitz, 3 vol., 1986-1989; H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, edi ia a treia prelucrat  i 
completat  de Elsa Lüder i Paul Miron, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 3 vol., 1986–1989), care au 
fost adesea preluate în prima edi ie a DELR, au fost acum, în m sura posibilului, verificate, deoarece 
consultarea surselor indicate a dus, nu de pu ine ori, la constatarea unor erori. De exemplu, pentru 
antál s.n. (Mold.) „vas mare de stejar”, TDRG3 d  anul 1805, trimi ând la Bibliografia româneasc  
modern  (1831–1918) I, 119, îns  acolo se g se te numele propriu Antal, care este de origine 
maghiar  (forma maghiar  a numelui Anton), neavând nicio leg tur  cu substantivul comun antal. 
Pentru baset „câine de vân toare”, TDRG3 indic  1852, Teodor Stamati, Vocabulariu de limba 
german  i român , îns  acolo apare un alt cuvânt baset, cu sensul „violoncel” (< germ. Bassett < it. 
bassetto < basso „jos”, cu referire la sunetele joase ale violoncelului; baset „câine de vân toare” 
provine din fr. basset, substantivare a unui adjectiv diminutiv de la bas „jos, pu in înalt”; doar baza 
îndep rtat  a celor doi termeni este comun , lat. târziu bassus). Pentru aderen , TDRG3 indic  1722, 
Cantemir, Hronicul. Îns , a a cum a constatat editoarea textului, Stela Toma, în textul lui Cantemir 
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forma aderin  reprezint  o eroare grafic  pentru adeverin  (v. Cantemir, O. 991). Prima atestare a 
cuvântului a trebuit astfel modificat  cu mai mult de 120 de ani (l-am g sit la 1846, tot în forma 
aderin , în A. Delavigne, Manual de filosofie, traducere de A. T. Laurian, p. 86). Pentru planta 
anghelic , care apare i în forma anghelin , TDRG3 citeaz  1495, DRHA III, 180, îns  în documentul 
citat, la p. 327, ne întâmpin  numele propriu Anghelina, care, evident, nu provine din numele plantei 
(anghelic  provine din lat. savant angelica, intrat ini ial i prin ngr. ; substantivul comun 
anghelin  provine din anghelic , prin apropiere de numele propriu Anghelina). O alt  problem  a 
atest rilor din edi iile moderne ale dic ionarului lui Tiktin (TDRG2-3) este faptul c  nu este indicat  
varianta care apare ca prim  atestare, am nunt important pentru etimologia cuvântului. Totu i, în 
unele cazuri unde nu am avut acces la sursa folosit  de TDRG2-3, iar perioada i autorul sunt plauzibile 
pentru existen a unui anumit cuvânt, am preluat atest rile din TDRG, indicând „apud TDRG3” sau „apud 
TDRG2”. Este cazul, de pild , al atest rilor din glosarul manuscris al lui Ioan Cornelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


