
135 
 

Anuarul societăţii prahovene de 

antropologie generală, nr. 5 (2019) 

 

Marian Nuțu Cîrpaci 
rom4india@gmail.com 

 

Despre originea indiană a unor cuvinte 

presupus bizantine din limba romilor 
 

Lingviştii au avansat ipoteza că strămoşii romilor au locuit un timp îndelungat în Bizanţ, 

din cauza unui număr de peste două sute de cuvinte greceşti prezente în dialectele rome. Nimeni 

nu s-a ostenit să verifice dacă, totuşi, unele din aceste cuvinte sunt chiar de origine greacă... în 

greacă! Nu îmi propun să detaliez etimologia tuturor, limitându-mă pentru moment la cele mai 

reprezentative, frecvent date ca exemplu în manualele din România de istorie a romilor, editate 

sau aprobate de Ministerul Educației Naționale: kokalo, „os”, lulugi, „floare”, și numerele efta, 

„șapte”, ohhto, „opt”, și înea/(î)nia/enea, „nouă”. 

Un vechi proverb rom spune: „Câinele care umblă găsește oase” („O jukăl kai phirel 

kokala arakhăl”). Cu alte cuvinte, cercetarea este sursa înțelepciunii. Totuși, această cercetare nu 

este totdeauna fructuoasă. Unii caută oase acolo unde nu se pot găsi, iar alții găsesc oase, dar nu 

exact pe acelea hrănitoare. 

 

Kokalo („os”) 

 

Marcel Courthiade a scris despre etimologia cuvântului țigănesc kokalo un articol intitulat 

“Teaching Sanskrit to European Rromanies (or Rroms)” (Courthiade, 2017). Comentariul începe 

sugestiv: „[U]n caz este de interes special: kòkalo «os»” (ibidem, 20). De ce este de interes 

special nu se precizează, şi nu mă citează, eu fiind primul rom din istorie care a indicat cu 

bibliografie de necontestat originea sanskrită a substantivului ţigănesc kokalo, în revista online 

Confluențe literare (Cârpaci, 2017).  

M. Courthiade merge până acolo încât declară substantivul kokalo drept hapax1 în limba 

sanskrită. Prezint aici ideile principale ale autorului francez despre substantivul rom kokalo, 

                                                           
 Varianta în limba engleză a textului, cu unele completări, la pagina 145. 
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extrase din articolul citat mai sus: „[U]n caz este de interes special: kòkalo «os», atribuit de 

obicei grecescului κóκαλο, de asemenea un cuvânt comun în bulgară” (Courthiade, 2017: 20). 

Alte păreri ale lui M. Courthiade despre etimologia unor cuvinte rome sunt pline de o siguranță 

nejustificată: „Unele sunt clare pentru vorbitor (...) iar altele pot fi identificate doar de cercetători: 

lolo «roșu» [provine din] Skt. [sanskrită] lóhitam” (ibidem, 19).  

Voi argumenta viziunea mea despre originea acestor cuvinte; astfel, argumentul lui M. 

Courthiade că substantivul kokalo este întâlnit doar o singură dată în sanskrită nu satisface 

condițiile cercetării științifice; pluralul în -a din kokala, „oase”, este folosit în India: ghăr, „casă” 

/ ghăraa, „case”; lolo, „roşu”, în romaní nu este din sanskrită, ci din persană. Lal se spune la roșu 

în persană şi hindi, iar lolo înseamnă roșu în limba shina din Pakistan. Persanul lal este orginea 

cuvântului indo-rom lulugi, „floare”, după cum voi demonstra în paragraful următor. 

Menționam că în textul pe care îl am în vedere se afirmă că substantivul kokalo este un 

hapax, adică apare o singură dată în literatura sanskrită, şi nu a produs cognate în limbile indiene 

moderne. Voi arăta că nu este vorba de un hapax, ci este folosit în zilele noastre în India. Există 

douăzeci și trei de limbi indiene moderne în care vorbitorii folosesc cognate ale cuvântului rom 

kokalo: oriya, sindhi-lari, kashmiri, hindi din Nepal, palula, kumaoni, urdu, tamil, malalayam, 

kurukh-oraon, dhangar-kurux, bhatrain, suthun, kolami, chitwan-tharu, naiki, naikkude gondi, 

madi, telugu, kamviri, degano, vayu, sarikoli. 

În limba oriya standard, kOnkaLo înseamnă „schelet” (Mahapatra et al., 2002: 202). 

Limba oriya este una dintre cele mai vechi limbi indiene, o limbă clasică. În anul 2011, limba 

oriya era vorbită de peste treizeci și unu de milioane de vorbitori. Substantivul kankala, „schelet”, 

este atestat în dicționarul lui G. C. Praharaj, Purnacandra Ordia Bhashakosha. Limba oriya mai 

are și kankāli, „partea corpului de deasupra taliei, unde oamenii își poartă pruncii”, „poale”. Un 

nume al zeiței Durga este kankalamalini, „cea care poartă un colier de oase”, iar zeul Shiva 

poartă și el kankalamala, un colier de oase, de aceea este numit și Kankalamali (Praharaj, 1931: 

21). La pagina 408, G. C. Praharaj dă varianta kikaśa, „os”, iar la pagina 581, kokali, „un pește 

mic cu solzi”, kokali sukhua, „peștișori de mare”. După cum vom vedea, acest cuvânt, kokali, se 

regăsește în limbile dravidiene, dar cu sensul de cochilie.  

În limba kurukh-oraon există un cuvânt înrudit cu substantivul rom kokalo: în expresia 

barandi khocol sau kubru khocol „osul spatelui”, cu khocol ca însemnând „os” (Hahn, 1903: 

106). 

                                                                                                                                                                                            
1„HÁPAX LEGÓMENON s.n. (Liv.) Cuvânt care apare într-un singur loc (în literatură sau într-un text). „Lucru spus 

o singură dată. [Pl. hapax legomena. / <fr., gr. hapax legomenon]” (https://dexonline.ro/definitie/hapax, accesat la 6 

iunie 2019). 

https://dexonline.ro/definitie/hapax
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De altfel, în limba kurukh-oraon, există multe substantive compuse cu khocol: hīkā 

khocol, „osul pieptului” (ibidem, 65), pun khocol, „osul pieptului” (152), karrō khocol, „cartilaj” 

(84), kharpatī khocol, „osul șodului” (96), kiss khocol-mann, „osul porcului”, numele unui copac 

(88). 

În limba bhatrain, koikal, „gheare”; în limba naikkude gondi, bokkal, „os”; în limba madi, 

bokairo, „os” și în limba telugu, bokka, „os” (Temple [ed.], 1866: 6). Limba suthun din nordul 

Indiei, are occiput: shishan-kokar, adică „osul capului” (shish, „cap”) (Leitner, 1893: 15). Şi 

romii spun osului capului shăresko kokalo. Tot limba suthun are gheron, „mare”, un cognat al 

grecescului gheros, „bătrân”. Limba kashmiri are kánkal, „lanţ” (Elmslie, 1872: 11), cuvânt care 

se referă la lanțul de oase de la gâtul zeului Shiva. Interesant este sensul de „sâmbure mare” (de 

prună sau caisă) al cuvântului kokalo în dialectul meu căldărăresc din Caransebeş. Acelaşi sens îl 

are în dialectul sindhi lari: KAKŌLŌ, substantiv masculin, „sâmbure de mango” (Grierson, 2005: 

174). Și în limba oriya, koili înseamnă „sâmbure de mango” (Praharaj, 1931: 579). Romii din 

estul Slovaciei folosesc şi ei kokalo cu sensul de „sâmbure de fruct”, iar romii bugurdji au 

badaneskoro kokalo, „scheletul”, în care badan înseamnă „corp”, exact ca în hindi (moştenire 

romă din perioada moghulă a Indiei). Și romii arli, din Skopje, F.Y.R.O.M., spun badani, „corp” 

(Petrovski, 2010: 13). Lovarii denumesc coaja nucii akhorako kokalo. Cât despre terminaţia 

presupus grecească, -os (kokalos, nominativ), putem aminti şi faptul că romii care vorbesc aşa, o 

kokalos (nominativ), au moştenit acest -s din sanskrită: shiras, „capul”. În Nepal sunt încă două 

limbi care folosesc acest vechi cuvânt sanskrit, şi anume hindi, k6nkal, „skeleton”, şi limba 

kolami, bokalle sata „skeleton” (Trail, 1973: 21). Din nou, Ronald L. Trail, autorul cărţii 

descriptive a dialectelor din Nepal, notează în limba dhangar kurux, cuvântul xocol „schelet”. 

Presupun că acest cuvânt sanskrit a dat naştere la încă un cuvânt interesant în limba kumaoni din 

Nepal, şi anume kakal-sauni, „miriapod” (Grierson, 1967: 259). În Nepal, limba vayu, are 

khokáli, „genunchi” (Hodgson, 1858: 374), un cognat al ursărescului koceia, „genunchi”. Limba 

degano2 din Nuristan, Pakistan, are koṭ’â, koṭ’a, „genunchi”. Limba palula (phalura), din 

Pakistan, are kákar, kakaríi „craniu”, din sanskritul kapar. De observat accentul pus pe primul a, 

așa cum este și în dialectele rome. Mai mult, autorii dicționarului de limba palula, Henrik 

                                                           
2 www.nuristan.info (accesat la 14 iunie 2019). 

http://www.nuristan.info/
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Liljegren și Naseem Haider (2011: 80), specifică faptul că pluralul substantivului kákar, kakaríi, 

este kakara, exact ca în limba romilor (kokali, „os”, kokala, „oase”). Genul substantivului kakaríi 

în palula este feminin (ibidem, 80), așa cum este uneori pronunțat în dialectul romilor căldărari 

din Caransebeș, o kokali, deși genul acestui substantiv este masculin în limba romilor3. Acest 

lucru este moștenit din India. O dovadă prin comparație ar fi cuvântul hindus pani, „apă”, care în 

limba hindi este masculin, dar are terminație feminină (ni), la fel ca și în limba romilor ursari: 

pani, „apă”, o pani, „apa”. Articularea substantivului pani cu articolul hotărât o, dovedește 

continuitatea indiană a dialectelor rome, căci articolul o indică genul masculin în limbile rome.  

Lingviștii T. Burrow și M. B. Emeneau, în dicţionarul lor celebru deja, descriu cuvintele 

dravidiene evoluate din substantivul sanskrit ukhá, cu referire la o anumită parte, superioară, a 

piciorului, cuvinte care, în opinia mea, sunt cognate ale cuvântului sanskrit kankala, „schelet”. 

Cei doi lingviști, la pagina 55, exemplifică limbile dravidiene în care acest cuvânt are cognate: 

limba tamil, ukkam, „talie”, ukkal, „parte”, okkal, okkalai, „șolduri”, „parte a corpului”; limba 

malalayam, ukkam, ukkal, „mijloc” „șold”, „parte”, okk, „șold”, „spate”, okkil, „talie”, „șold”. 

Înrudit cu acestea, consider că ar fi şi cuvântul rom o kuko, „şoldul”, care este pronunţat aproape 

identic în limba himalayană chitwan tharu: kulha, „şold” (cf. Ronald L. Trail, 1973: 26). Limba 

urdu are kuulha, „șold”. T. Burrow și M. B. Emeneau exemplifică şi ei din limba kurux, karro 

xocol, „cartilaj” (poziţia 1296 în dicţionar). Total neaşteptat, la poziţia 1423, apare un cuvânt 

dravidian pe care lingviştii romilor îl consideră de origine grecească. Acest cuvânt este cipa, 

„solzi”. În limba telugu există kakki cipa „o scoică”. Limba kolami are kākke, „pește”, „scoică” 

ori „melc”. Limba naiki are şi ea kakke, „melc”, „meduză”. T. Burrow și M. B. Emeneau derivă 

cuvintele acestea din sanskrită: kākinī, „o monedă mică”, scoica Cyprae Moneta. Această scoică a 

fost folosită în vechea Indie ca monedă. La poziţia 2535, pagina 221, citim ca existând în limba 

kannada cippu, simpu, simpe, „stridie”, „stridie perliferă”. Tamila conține simpe, trimițând la o 

porţiune de nucă de cocos, iar în limbile pali şi prakrit, sippi, „stridie perliferă”. În dialectul 

kamviri4 din grupul de limbi cunoscute ca nuristani, din regiunea Nuristan, Pakistan, ʼâkali, 

ârnkâlin, p’âakali, „maxilar”. Acest p’âakali din limba kamviri este înrudit cu bokalle sata, 

„schelet”, din limba kolami. Limba sarikoli are khaun kâl, „osul șoldului” (Shaw, 1876: 86).  

Este exclus, deci, ca substantivul kokalo să fie un împrumut din închipuita perioadă 

bizantină a protoromilor, mai ales din cauza sensului „sâmbure de fruct”, care există şi în limba 

                                                           
3 În paralel, romii folosesc formele kokalo, kokalos, „os”. 

Terminația -s din kokalos poate fi explicată printr-un împrumut din sanskrită, shira (शिर) , shiras (शिरस)्, „cap” 

(http://spokensanskrit.org/index.php?mode=3&script=hk&tran_input=head&direct=au, accesat la 11 iunie 2019) 
4 www.nuristan.info (accesat la 14 iunie 2019). Cercetător în Nuristan este lingvistul Richard Strand. 

http://spokensanskrit.org/index.php?mode=3&script=hk&tran_input=head&direct=au
http://www.nuristan.info/
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sindhi lari, dar și în dialectele rome. La pagina 728 a cărții Etymological Dictionary of Greek, 

autorul, Robert Beekes, spune despre κογχη, „midie”, că a fost împrumutat în latină cu forma 

conchylium din grecescul κογχηύλιον, care este cognat al lui κόχαλος. Autorul face legătura cu 

scoica din care se extrăgea în vechime purpura. În opinia sa, acest cuvânt este pre-grecesc, căci 

este confirmat prin variantele κοκάλιά, și kωκαλια. Beekes susține că provine din limba sanskrită 

(śankha, „midie”), și este un cuvânt împrumutat în greacă. Și romii din Anglia spuneau shanko 

unei scoici. Beeks mai adaugă că mai departe nu poate merge reconstrucția, dar noi avem formele 

dravidiene kakke, kakki, „scoică”, discutate mai sus. 

 

Lulugi („floare”)  

 

Deşi este prezent în greacă, sub forma louloudi, acest cuvânt nu este grecesc, ci un 

împrumut, deşi este neclar din ce limbă a intrat în greaca medievală („Λουλούδι”). În dicționarul 

coordonat de Georgios Babiniotis (2008) se consideră că sunt trei posibilităţi: a intrat în greaca 

bizantină prin albaneză, din lule sau ludeli, „floarea soarelui”; din leiridion sau leilidion din 

greaca koine (leirion, „lily” [eng.]); din greaca antică lilion, prin latinescul lilium („lily” [eng.]), 

plus diminutivul oudi. Lingvistul Emmanuel Kriaras (1995) consideră și el că a intrat în greacă 

prin latinul lilium. Curios este faptul că pluralul în greacă este louloudia, ca şi în romaní, 

lulugia/luludia. Lingvistul Smith Peter susţine că latinescul gladi-olus, „sabie”, este sursa pentru 

cuvântul floare, iar „multe flori şi plante au fost denumite pe baza unei imagini atât de bogate” 

(Peter, 2016: 101). Într-adevăr, avem varianta floretă, dar şi cuvântul românesc gladiolă.  

Multe dialecte rome păstrează variante terminate în sufixul -in: luluďin, „floare” 

(„Macedonian Džambazi...”); luluzin, „floare”, „plantă” („Bugurdži Romani”); loloďin, lolodžin, 

LONĎI, LUĎI, ĽUĎIN, luleďin, luluďin, „floare”, „trandafir” („Gurbet Romani”); ludi, „floare” 

(„Sinte Romani”). În opinia mea, formele originale ale cuvântului au fost ludin/lodin, fiind 

moștenite din India, căci regăsim cognatul ladin „trandafir” în limba shina din Pakistan (Bailey, 

1924: 272). De remarcat că T. Bailey dă ca sinonim pentru ladin și cuvântul indo-persan gulab. 

În acest caz, putem vorbi despre fenomenul de reduplicație (lu+ludin), atât de comun limbilor 

indiene moderne, care a apărut probabil prin contaminare cu persanul lolo, „roșu” (lal în persană 

și hindi), regăsit în aceeași limbă, shina, pronunțat identic și în limba romilor. 

În limba persană, lala intră în compoziţia numelui multor flori: dicţionarele menţionează 

multe specii de flori, parţial distinse prin culorile lor, parţial prin alte caracteristici: lala i gul boy, 

„o lalea cu miros de trandafir”, lala i dil-sokhta (dil-soz), lala i du-ru (du-ruy), lala i rumi, lala i 

zard, lala i saped, lala i qirmizy; lalazar, „grădină de lalele”, gulangubin, „miere amestecată cu 
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trandafiri”; lal-sag (Amaranthus Gangeticus); guul-lala, „anemona”, „laleaua” (Steingaas, 1963: 

1095). 

Considerăm că acest cuvânt enigmatic indo-european originează în persană, căci în 

armeană acelaşi lal persan a dat lolig, „tomată” (Samuelian, 1993: 60). Or, tomata are culoarea 

roşie. Originea cuvântului lulugi din romaní este în limba persană, la fel cum s-ar putea să fie şi 

pentru louloudi din limba greacă. La întrebarea cine a adus cuvântul louloudi în Grecia, putem 

spune că romii sau domii (alt neam indian, prezent înaintea romilor în Europa). Că ţigănescul 

lulugi este indo-european nu încape îndoială, din moment ce tomata este denumită lolig în limba 

armeană, sau loli, „roşie” (adj.), cum s-ar spune în romaní. Limba domari are glūlk, „floare” 

(Herin), dar şi lōrga, „tomată”, „roşie”. Limba domari din Siria are multe elemente comune cu 

limba romilor,5 şi, probabil că în trecut, domii sirieni, care îşi spun singuri şi „jinganih” (de unde 

derivă cuvântul românesc „ţigan”) (Newbold, 1856: 292), vor fi tranzitat Grecia vânzând flori, şi 

au folosit o formă veche, luoluodi, astfel intrând cuvântul în limba greacă. Din acel vechi cuvânt, 

lulugi, probabil că a supravieţuit astăzi în limba domilor sirieni forma glūlk, evident înrudită cu 

lulugi-ul ţigănesc. Este foarte util pentru istoria romilor dacă s-ar putea găsi data primei 

consemnări a acestui cuvânt în literatura greacă, căci așa am găsi data la care primii indieni care-l 

foloseau au intrat pe teritoriile grecești. 

Sunt de părere că luludi este un cuvânt indo-european, de origine persană în limbile 

indiene (lal, „roşu”, în persană și hindi). Pentru stabilirea originii și a traseului său istoric, avem 

formele: lala i dil-sokhta (persană), gladiolus (latină), lolo (shina, romaní), ladin (shina), 

(lo)lodin (romaní), glulk (domari), lolig, lōrga (armeană), lilium (latină), lilion (greaca antică), 

leilidion (greaca koine), louloudi (greaca modernă), lule/ludeli (albaneză), lalea (română). 

 

Efta („șapte”), ohhto  („opt”), înia („nouă”)  
 

Aceste numerale rome se presupune că sunt preluate din greacă. Dar și în limbi regionale 

indiene se regăsesc. Astfel, haft înseamnă „șapte” în persană, unii romi pronunță hifta, iar 

haphta/hafta înseamnă săptămână în hindi. Avem āht, „opt”, în dialectul poguli al limbii 

kashmiri (Bailey, 1903: 58), și ŏtth, „opt”, în dialectul kului (idem, 1905: 64).  

O limbă de origine dardică (nord-indiană) este sarikoli, în care apare wokht, „opt”. R. B. 

Shaw, autorul cărții On the Ghalchah Languages, în care am localizat acest cuvânt, demonstrează 

cu gramaticile limbilor wakhi și sarikoli că cele două limbi sunt înrudite, ca „verișoarele”, cu 

limbile dardice indiene. Mai mult, autorul spune că limbile ghalcha și dard s-au despărțit de limba 

                                                           
5 Ca mai toate limbile diasporei dom. 
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persană și hindi (limbi surori) într-o perioadă în care aceste două limbi au căpătat forma modernă. 

R. B. Shaw (1876: 2-3) susține că, în trecut, vorbitorii limbilor dard și ghalcha au locuit împreună 

cândva și au vorbit la fel. Limba kurukh-oraon are de asemenea pe akhta, „al optulea” (Hahn, 

1903: 4). În limba kashmiri, ought, „opt” (Godwin-Austen, 1867: 258). 

În India, în dialectele bhatri, din Kotpad Tahsil, districtul Koraput, și din Umarkot Tahsil, 

statul Orissa, numerele opt și nouă, sunt pronunțate ca a’tho și ne̠ (Beine, 2017: 27). Vocala e̠ din 

ne̠,, „nouă”, este notată cu o liniuță inferioară, care, conform “International Alphabetic Chart”, 

este denumită „e retracted”, în identitate cu pronunția romilor căldărări din orașul Caransebeș, 

adică înia, sau prescurtat nea. Comparând āht, „opt”, din limba dardică poguli, cu wokht, „opt”, 

din sarikoli, o altă limbă cu orgini dardice, cu aʼtho, „opt”, din limba bhatri, și cu ŏtth, „opt”, din 

kului, o altă limbă vorbită în zona dardică, obținem o origine foarte veche pentru ohhto (oxto) din 

limba romilor.  

Când puteau intra aceste cuvinte grecești (oxto, enia ) în limbile indiene? Singura ipoteză 

ca răspuns pertinent ar fi momentul invaziei lui Alexandru Macedon în India, și stabilirea 

regatelor indo-grecești. Ca urmare a schimburilor culturale, aceste cuvinte cu siguranță că au 

devenit uzuale, schimbându-se ca formă de pronunție sub influența limbilor de contact indiene.  

 

Implicație identitară 

 

Concluzia finală este aceea că ţiganii romi îşi pot redobândi identitatea indiană pe baza 

arheologiei lingvistice a cuvintelor kokalo, lulugi, efta, ohhto, înia. Etimologia „corectă” a 

acestor cuvinte a fost eronat indicată ca fiind în limba greacă. Se poate demonstra cu succes, cu o 

vastă bibliografie, că majoritatea cuvintelor rome identificate eronat de lingvişti ca fiind greceşti, 

se regăsesc de fapt și în India. 
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