DUMITRU LOŞONŢI

ETIMOLOGII PUŞCARIENE CONTROVERSATE
(III)
În prezenta contribuţie continuăm analiza explicaţiilor etimologice date, acceptate sau respinse de Sextil Puşcariu pentru o serie de cuvinte, cele mai multe de origine latină.
ARÍN se întâlneşte în dacoromână cu variantele ánin, ánine, arínde, aníne etc.,
în aromână cu variantele árin, anín şi în meglenoromână în forma rin.
Iniţial, Sextil Puşcariu (în PEW) a acceptat, după HEM 1205 şi Densusianu
HLR I 119, etimonul latin *alnīnus, un derivat de la alnus ‘arin’, citând însă şi
forma sardă álinu ‘idem’.
Pe baza unei informaţii bibliografice mai bogate, în paragraful etimologic din
DA va afirma că „etimologia e nelămurită, deşi legătura etimologică cu alnus e neîndoioasă” şi va menţiona cele două etimoane reconstruite propuse până atunci: lat.
*alninus şi lat. *alinus, cel de-al doilea existent în LM, vol. I şi susţinut de Candrea
(1905, p. 1120–1126) prin citarea formei sarde álinu şi a variantelor bănăţene cu
accentul pe prima silabă: ánin, ánine.
În legătură cu *alninus, Sextil Puşcariu afirmă că „rămâne însă neexplicată trecerea lui ln > nn”, fiindcă „asemănarea cu balneum > *ba(n)neu şi cu *alneu >
retoroman (surselvic) oign şi (engadin) aign [...] nu-i perfectă, întrucât în cazurile
acestea avem grupul lnħ”, iar în legătură cu *álinus, că acesta „ar putea corespunde
însă şi lui alnus, cu epenteza obicinuită la sarzi, ca în aliga < alga, ulumu < ulmus
etc.” (PEW). După 20 de ani, Sextil Puşcariu (1924–1926, p. 1386) îl explică pe
arin, ca şi pe sardul álinu, din lat. *alinus. La această explicaţie se referă şi în
1994, p. 99 (lucrare definitivată în 1943), când, după ce dă exemple de cuvinte în
care accentul s-a deplasat de pe silaba a II-a pe prima (cắtină < cătínă < lat. caténa, cắnunt < cărúnt < lat. canūtus), afirmă: „Cazul invers se pare că îl avem în arín
(anín) alături de ánin (prin Banat)”.
I.-A. Candrea şi Ov. Densusianu, având convingeri diferite în legătură cu originea cuvântului, pur şi simplu nu-l inserează în CDDE, iar CADE îl lasă fără explicaţie etimologică.
*Alninus mai e dat de TDRG1, SDLR, DEX1,2 (ca probabil) şi de BDG, iar
*alinus, de CDER. În DM, acesta din urmă apare fără asterisc, probabil din greşeală, pentru că până acum nu am reuşit să găsim sursa în care ar fi atestat.
Etimonul latin *alnius, pe care îl propune MDA, poate fi o greşeală în loc de
*alninus (prin omiterea literei n) sau în loc de *alinus (prin scrierea la locul greşit a
literei i) ori o fază evoluată din *alneu(s). În româneşte, lat. *alnius ar fi evoluat la
*ánnħu > *áńu > aiu > ai. Cf. lat. anni (pl. lui annus) > rom. *annħi > a i > a > ai).
Caietele Sextil Puşcariu, II, 2015, Cluj-Napoca, p. 206–216
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În fine, în DELR, după menţiunea ca etimologia este nesigură, sunt reproduse
ca probabile etimoanele *alninus şi *alinus, iar ca greşit, v.gr. άλάυη, propus de
G. Giuglea. Printre dicţionarele citate la primul etimon figurează şi REW, numai că
acolo cuvântul apare fără asterisc, urmat, între paranteze, de precizarea izvorului în
care este atestat: Lex Salica. Textul este reprodus de Mihăescu LL, p. 28: „quattuor
fustis alninos super caput suum frangere”.
Aşadar, lat. alnīnus a evoluat în româneşte la anín > arín (prin disimilare), ánin,
árin (prin deplasarea accentului).
BĂŞICÁ. PEW, urmat de DU, explică verbul a se băşica (ar. bişicare) din lat.
vesico, -are, la fel ca Densusianu HLR, vol. I, p. 166, care indică sursa unde este
atestat cuvântul latin („Théod. Priscien, Euporiston, éd. Rose, I, 88”). Din aceeaşi
sursă, în Guţu 1983 găsim forma vesico, -are, iar în Mihăescu LL, p. 308, vessicare, dată şi în MDA. TDRG1,3 menţionează ambele forme latine.
CDDE presupune o formă latină populară *bessīcare [= vesīcare] (> alb. pšik,
friul. višia, it. vescicare, v.fr. vescier, nprov. vessigá); CADE, *bĭssīcare (scăpare
în loc de bessīcare), iar REW, *vĕssīcare, etimon la care Al. Graur (1937) nu are
nicio obiecţie. Şi totuşi, SDLR, DM, DEX1,2, BDG derivă cuvântul din băşică.
CDER îl dă derivat românesc, dar apreciază că poate proveni „şi direct din lat.
vessicare”. Şi DELR indică două posibilităţi: din lat. *vessicare [sic!] sau din băşică.
DESCĂRCÁ. Densusianu HLR, vol. I, p. 169, PEW, TDRG1,3, DU, REW,
CADE, DEX1,2, DDA, BDG, MDA socotesc că a (se) descărca (ar. discarcu, megl.
discarc) este moştenit din lat. discarricare, care s-a păstrat şi în alb. škarko ,
tšarko , it. scaricare, log. izgarrigare, eng. sŉarÝer, friul. disŉariyá, pv., sp., descargar, fr. décharger, cat., pg. descarregar. SDLR dă, greşind, etimonul cu asterisc. În FCLR 17 se admite şi posibilitatea formării de la a încărca, prin substituirea prefixului în- cu des-. În DLR se indică doar această posibilitate. Deci ar fi
vorba de un cuvânt păstrat în 8 limbi romanice şi în albaneză, dar în română nu,
ceea ce, evident, nu e de crezut. Pentru atestarea cuvântului latin, vezi Densusianu
HLR, vol. I, p. 169 şi Mihăescu LL, p. 26.
DESCUIÁ. Pentru acest verb s-au dat mai multe soluţii etimologice: 1. lat. discuneare (atestat în forma discuneatus), care s-a păstrat şi în tir. descognar, sard.
diskundzare (Densusianu HLR, vol. I, p. 169, PEW, DU, CADE, DM, DEX1,2,
BDG); 2. lat. discuneare sau derivat de la cui (SDLR); 3. lat. discuneare sau derivat de la a încuia (CDER, MDA); 4. derivat românesc de la cui (TDGR1,3); 5. „<
lat. discuneare [...] sau derivat românesc de la a încuia ori derivat parasintetic de la
cui” (FCLR) şi 6. derivat de la a încuia, prin substituire de prefix (DLR).
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DESCÚLŢ este considerat element moştenit din lat. *dĭsculcius (Meyer-Lübke
1894, p. 619; Candrea 1894, p. 78; PEW; CDDE, TDRG1,3; REW; DU; SDLR;
DM; DEX1,2; BDG).
A. Graur (1937, p. 19) şi CDER apreciază ca mai probabilă derivarea de la a
(se) desculţa, iar MDA indică doar această soluţie etimologică. DDA şi DLR dau
etimonul ca atestat. El s-a mai păstrat în log. iskultsu, friul. diskolts şi în unele dialecte italiene (vezi CDDR, REW).
DESCULŢÁ (ir. rescuts³) a fost explicat din lat. disculcio, -are, atestat la
Diomedes (PEW, TDRG1,3, CADE, MDA, FCLR, p. 17). Nu ştim din ce motive în
CADE, DM, BDG etimonul apare cu asterisc. Probabil din CADE l-a luat DEX1,2,
care admite şi posibilitatea derivării de la desculţ. După REW, DLR s-a format de
la desculţ. Pentru atestările etimonului latin, vezi şi Mihăescu LL, p. 26, 290. Acesta s-a păstrat şi în unele dialecte italiene (vezi CDDE).
DESPĂRŢÍ. Densusianu HLR, vol. I, p. 170 citează sursa în care e atestat lat.
dispartire (= clasicul dīspĕrtīre) > rom. a (se) despărţi. Scăpând din vedere această
informaţie, PEW explică verbul a (se) despărţi (ar. dispartu, megl. dispart) din lat.
*dispartire, păstrat şi în it. spartire, prov. departir, fr. départir, cat., sp., pg. despartir.
Deşi şi în CDDE se indică sursa în care este atestat şi tot ca atestat e dat şi în
REW, etimonul apare cu asterisc în TDRG1, CADE, SDLR, DM, DEX1,2, BDA,
MDA şi FCLR, p. 17, dar corect în DLR.
Îl consideră derivat de la parte CDER, TDRG3. În FCLR, p. 17 sunt acceptate
trei posibilităţi: „lat. *dispartire sau de la împărţi ori derivat parasintetic de la
parte”.
DEZLEGÁ. În privinţa originii acestui verb, avem trei opinii: 1. moştenit din
lat. disligare (Densusianu HLR, vol. I, p. 169; PEW; TDRG1,3; CDDE; DU;
CADE; DM; DEX1,2; DDA; Mihăescu LL, p. 26, 290; BDG), care s-a păstrat şi în
it. slegare, engad. slier, friul. dizleá, fr. délier, prov. deslegar, cat. deslligar, sp.,
pg. desligar; 2. derivat românesc de la a lega (SDLR, DLR) sau probabil derivat
românesc (Graur 1937, p. 19); 3. < lat. disligare sau derivat românesc de la lega
(CDER, FCLR 18).
DOGAR există şi în ar. în forma dugar. Este element moştenit pentru PEW;
CDDE; Pascu 1916, p. 88; DU; REW; Rosetti 1986, p. 177 şi creaţie internă pentru
TDRG1,3; CADE; Graur 1937, p. 19 („dogar este certainement un dérivé roumain
de doagă”); SDLR; DM; DEX1,2; BDG; MDA; FCLR, p. 71.
CDER găseşte mai probabilă soluţia derivării interne cu suf. -ar. Din REW rezultă că lat. dogarius nu s-a păstrat numai în limba română, cum credeau
Al. Rosetti (1986) şi Viorica Pamfil (1977, p. 207), ci şi într-un dialect romanic.
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Forma dugar este etimologică. În dacoromână ea a fost modificată în dogar, sub
influenţa lui doagă.
DUŞ. E un cuvânt popular, întrebuinţat mai ales la plural: duşi. DLR îl defineşte
‘stare sufletească, dispoziţie; toane, chef, capriciu’. Ne este familiar din graiul natal
(Bonţida CJ) şi din multe localităţi din zona Someşurilor în expresia a avea duşi,
pe care mulţi informatori ne-au glosat-o „a avea draci”; cf. şi în DLR: a avea draci
= a fi rău dispus, enervat, furios, a căuta să facă rele.
Densusianu HLR, vol. I, p. 202 arată că „Duşi repose sur dusius qui est attesté
dans quelques auteurs et dont l’origine celtique est confirmée par un passage de
Saint Augustin, De civit. Dei, 15, 23: quosdam daemones quos dusios Galii
nuncupant (cf. Corp. gl., V, 597; A. Holder, Altcelt. Sprachschatz, I, 1387). Le
roumain duşi a conservé la signification de ‘démon, esprit malfaisant’; de même le
rtr.”. Explicaţia este acceptată de DM, Mihăescu LL, p. 309.
PEW o respinge, afirmând că duşi este pl. cuvântului duh. Acelaşi lucru îl susţine Puşcariu şi în 1994, p. 287. DU îl compară cu duh (pl. duşi).
TDGR1,3 e de părere că provine din participiul verbului a duce. CADE, MDA şi
DLR îl consideră împrumutat din v.sl. duša, SDLR, din pl. duši (sg. duhǔ ‘duh’),
iar Dorin Gămulescu (1974, p. 130), din scr. duša ‘anima’, ‘animus’. CDDE,
DEX1,2, BDG nu-l înregistrează.
Dusius figurează şi în REW, cu urmaşi în retoromană şi franceză.
ÎNFOCÁ. Verbul înseamnă 1. ‘a pune foc la ceva, a da foc, a aprinde, a arde
(pe cineva sau ceva) în foc, a înfierbânta în foc, a încălzi la foc, a încălzi până la incandescenţă’; 2. (fig.) a se aprinde (de patimă, mânie, indignare etc.), a se înfierbânta, a se înflăcăra; a se pasiona; a se agita; a se excita; a se irita, a se surexcita’
(DA); 3. ‘a se înflama’, sens familiar nouă din graiul natal şi din zonă, atestat de
DA la înfocat ‘inflamat’, înfocare, înfăcăciune şi înfocătură ‘aprindere’ (termeni
din medicina populară).
Înfocat ‘cu febră’ şi înfocăciune ‘febră’ se folosesc în Maramureş (ALRR–Mar.
I h 152), nordul Transilvaniei (ALRR–Trans. II h 199/242), jumătatea de nord a
Crişanei (NALR–Criş. I h 190). CDDE îl consideră moştenit din lat. *infocare,
păstrat şi în it. infocare, log. infogare, v.fr. enfouer, v.sp., pg. enfogar.
*Infocare nu figurează în REW. Forma normală trebuia să fie a înfuca, cu lat. o
neaccentuat > rom. u. Probabil de aceea toate celelalte dicţionare (TDRG1,3,
CADE, DA, SDLR, DM, CDER, DEX1,2, BDG, MDA) sau alte lucrări (FCLR,
p. 24, 62) îl derivă de la foc. Cuvântul nu există in dialectele sud-dunărene.
Credem că aveau dreptate Candrea şi Densusianu (în CDDE). Cum a arătat
Mihăescu LL, p. 27, 283, infocare este atestat în latina târzie cu sensul ‘a se inflama’, sensul vechi şi regional al lui a se înfoca. Permanenta legătură cu baza focus
> foc a putut împiedica transformarea fonetică amintită mai sus.
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ÎNSEILÁ. Verbul înseamnă ‘a coase, cu împunsături rare, în mod provizoriu,
până la cusutura definitivă (care se poate face cu mai multă înlesnire şi mai multă
grijă după această operaţie prealabilă); p. a n a l. a prinde o haină cu acul, numai
aşa de formă, nu pentru mult timp’; 2. ‘a coase cu tighel’ (DA). Are mai multe variante: însăila, însăiela, însela, înseilui.
După LM, vol. III, p. 320 este foarte probabil ca însăilare să provină din lat.
insaliare < insalire = sarire („foarte probabile co insailare [= însăilare = însăila –
nota n., D.L.] e in locu de insaliare, ca scaiba, in locu scabia, co insaliare e in locu
de insalire = in-salire = sarire, asiá in câtu sensulu primitivu allu coventului e ‘a
lucra pre sarite, lassandu parti de lucru in intervalle mari’ ”). Cihac, vol. II, p. 324
îl explică din „v.sl. šiti-šiją, (šivą) suere, šilo subula [...]”. TDRG1,3 îl derivă din
substantivul saiá (pl. saiele) 1. ‘(învechit şi popular) ‘aţă pentru însăilat’; ‘p. e x t.
cusătură provizorie cu împunsături rare; s p e c. (învechit) cusătură ornamentală
cu împunsături rare’, explicaţie preluată de DM şi MDA.
G. Giuglea (în DR IV 1553) reconstruieşte un etimon latin *subellare ‘a prinde
cu acul’ (influenţat de fibillare). După N. Drăganu (1927–1928, p. 369), este împrumutat din ung. szélel- ‘a trage (cu cretă sau prin cusutul cu aţă albă) o linie pe
marginea stofei, pentru ca să se poată tivi sau coase nasturii (bumbii) mai uşor’, un
derivat de la szél ‘margine’.
Găsind neconvingătoare etimologiile propuse, Sextil Puşcariu, în DA, lasă cuvântul cu „etimologia necunoscută”. Explicaţia lui H. Tiktin (TDRG) nu i se pare
plauzibilă din cauză că am avea a face cu un derivat, răspândit (şi) în Ardeal,
„dintr-un cuvânt de origine turcească”. Cea a lui G. Giuglea, „din punct de vedere
morfologic, e greu de admis”.
SDLR îl explică din goticul insailjan ‘a lega cu funii’, comparându-l totodată şi
cu ung. szál.
Ion I. Russu (1948), după ce apreciază că etimologiile de până atunci sunt „inadmisibile [...] şi toate se elimină de la sine” (p. 182), explică verbul dintr-un etimon autohton reconstruit *insegillare, format din arhetipul autohton „*segill- a
radicalului indoeuropean *seg (seng) ‘a prinde cu ace (sau copcii), a înseila’;
p. 182–183). Explicaţia este reluată în Russu 1981, p. 334.
CDER pleacă de la sáilă ‘aţă de însăilat’ [sic!] (cuvânt dat de SDLR din sudul
Moldovei, dar cu sensul de ‘însăilătură’, şi explicat „indirect din germ. Seil ‘funie’
adică ‘aţă’ ”), care ar proveni, din săiálă („deşi schimbarea de accent apare rar”),
acesta fiind un singular nou refăcut după saiele, pl. lui saia. BDG, DEX1,2 îl compară cu saia. DU, CADE nu dau explicaţie etimologică.
Cum a arătat Mihăescu LL, p. 290, a înseila este moştenit din lat. insiliare ‘a
înseila’, atestat în latină.
LĂUDĂCIÚNE este un cuvânt învechit, care înseamnă ‘laudă’. În ar. are forma
(a)lăvdăciune.
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Pentru PEW, CDDE, DA, CDER şi DDA, este moştenit din lat. laudatio,
-onem. CDDE precizează că s-a păstrat şi în portugheză (louvação). REW nu-l
înregistrează.
Este derivat de la a (se) lăuda (cu suf. -ăciune) în MDA şi (cu suf. -ciune) în
DLR. Alte dicţionare nu-l înregistrează.
LEGĂMẤNT (ar. ligămintu) este explicat de PEW, Pascu 1916, p. 49, TDRG1,
CADE, REW, SDLR, DM, DEX1,2, BDG, MDA din lat. ligamentum, păstrat şi în
it. ligamento, pg. liamento.
În DA, Sextil Puşcariu admite că poate fi „derivat din lega, prin suf. abstr.
-ământ sau moştenit din lat. ligamentum ‘legătură’ ”.
În CDER, DLR, FCLR, p. 154 este derivat din a lega, cu suf. -(ă)mânt.
MUŢÍ. Verbul a muţi este explicat de PEW, CDDE, CADE, REW din lat.
*mutire (< clasicul mutescere), care s-a păstrat şi în v.fr. muir şi în prov. mudir.
TDRG1,3, DLR, DEX1,2, BDG, MDA îl consideră derivat din adj. mut.
OLÁR este explicat din lat. ollarius de PEW; CDDE; Pascu 1916, p. 88; DU;
CADE; REW; DM; Mihăescu LL, p. 288; FCLR, p. 69 şi considerat derivat românesc de DEX1,2, DLR, BDG, MDA. După A. Graur (1937, p. 30), este „fait très
probablement en roumain sur oală”, iar după CDER, „probabil din lat. ollarius”. S-a
mai păstrat în piemontezul olé, v. fr., prov. olier, cat. oller, sp. ollero, pg. oleiro.
Ollarius a evoluat în mod normal la ular, formă conservată în ar. şi, regional, în
dacoromână. A fost notată de Emil Petrovici în Peştişani GJ (ALR II 6480/836). Ca
nume de familie, Ular a fost semnalat în Ţara Haţegului HD (vezi Densusianu
1915, p. 79). Din ular s-a refăcut forma olar, sub influenţa lui oală.
RUGĂMẤNT (megl. rugămint) este considerat de PEW şi Pascu 1916, p. 49
moştenit din lat. rogamentum. REW îl dă s.v. rogare, la capitolul derivate, dar
precizează că „rugământ entfernt sich begrifflich von ROGAMENTUM”.
TDRG1,3, CADE, CDER, DEX1,2, BDG, MDA, FCLR, p. 154 îl derivă din a
ruga.
SCRÉME. Verbul a se screme a fost explicat de Cihac, vol. I, p. 248 din lat.
exprimere, care are, printre altele, sensurile: 1. ‘a face să iasă prin apăsare, a extrage; 2. ‘(fig.) a face să iasă cu greu, a stoarce, a scoate, a smulge etc.’ (Guţu 1983).
Etimologia a fost acceptată de DU, REW, CDER, DLR, MDA.
Sextil Puşcariu (1901, p. 828) consideră că etimonul acesta este bun pentru ar.
sprimeare ‘sforţările pe care le face femeia când naşte’, dar nu şi pentru a se screme, precizând că „sensul de ‘sforţări făcute pentru a-şi descărca stomacul’, pe care
îl are cuvântul dacoromân, ne face să ne gândim involuntar la excrementum”. După
părerea lui, a se screme reprezintă „un tip *excrēmere, născut din fuziunea lui
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e x p r i m e r e cu e x c r e m e n t u m”. Explicaţia aceasta a fost menţinută în
PEW şi în Puşcariu 1931–1933, p. 114. A contestat-o Ov. Densusianu (în „Romania”, XXXIII, 1904, p. 285). Plecând de la ea, unele dicţionare dau etimonul exprimere, dar urmat de precizări: „k für p nach excrementum ‘Auswurf’ od. Dissimilation von p–m zu k–m” (TDRG1,3), „influenţat de excrementum” (CADE), „supt infl.
lui excrementum” (SDLR), „după excrementum” (DM). DEX1,2 nu-l dă, limitând
explicaţia etimologică la „cf. lat. excrementum”. BDG îl lasă fără etimologie.
După G. Giuglea (1921–1922, p. 402), substituirea lui p cu c ar fi rezultatul
contaminării cu vechi germanul krimman, ipoteză respinsă de Al. Rosetti (1986,
p. 223) şi CDER.
URĂCIUNE (ar. urăciune) este un cuvânt rar, care înseamnă ‘binecuvântare,
urare’. După PEW, este continuatorul latinescului oratio, -onem, păstrat şi în prov.
orazo, fr. oraison, sp. oracion, pg. oração. Aceeaşi opinie o au G. Pascu (1916,
p. 24), Densusianu HLR, vol. II, p. 501, Al. Rosetti (1986, p. 532), DDA, Cătălina
Vătăşescu (1997, p. 413) etc.
SDLR admite derivarea din „urez sau lat. auguratio, -onis”. TDGR1,3, DLR şi
MDA îl derivă greşit de la a ura (cu suf. -ăciune), ignorând faptul că forma din
Codicele Voroneţean este urăciure, deci cu rotacism, şi că rotacismul este un fenomen fonetic caracteristic elementelor latine din limba română.
VĂRGÁT. PEW îl consideră moştenit din lat. vĭrgatus, ca it. vergato, fr. vergé.
REW completează cu prov. vergat. Aceeaşi explicaţie o găsim şi în CADE şi avem
convingerea că este cea justă.
După A. Graur (1937, p. 40), „est fait en roumain sur vărga” [sic!]. CDER îl
menţionează între derivatele de la vargă, cu precizarea că „ar putea să provină şi
din lat. vĭrgātus”. Pentru TDRG3, SDLR, DM, DEX1,2, BDG, MDA şi DLR este
derivat românesc de la vargă cu suf. -at.
În aromână şi meglenoromână are forma virgat.
VÂNÁ. PEW, CADE, SDLR, DM, DEX1,2, CDER, MDA explică verbul a vâna
din etimonul latin reconstruit *veno, -are în locul clasicului venor, -ari.
REW îl dă fără asterisc, deci ca atestat, dar nu indică sursa în care se găseşte.
TDRG3, DU, ILR, vol. II, p. 308 şi DLR indică etimonul venari, ceea ce este greşit,
pentru că, după cum se ştie, în latina populară verbele deponente (= verbele cu formă pasivă şi înţeles activ) devin verbe active, trec la flexiunea activă. „În limbile
romanice, din flexiunea deponentelor n-a rămas nicio urmă” (ILR, vol. I, p. 169).
După cum a arătat Teresa Ferro (2003, p. 70), forma activă venare în loc de venari se întâlneşte la Plaut şi apoi la diverşi autori.
VÂNÁT 1. ‘(mai ales în legătură cu verbe ca a ieşi, a umbla, a merge, a se duce
etc.; adesea precedat de prepoziţia la) faptul de a vâna; vânătoare’; 2. ‘ceea ce vâ-
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nează cineva; (la pl.) diferite soiuri de animale vânate; p. r e s t r. carnea unui animal vânat’; 3. (rar) pescuit (DLR) este explicat de PEW, DU şi REW din lat. venatus, -um ‘idem’ (vezi Guţu 1983), păstrat şi în cat. venat, sp. venado, pg. veado.
CADE, DM, DEX1,2, DLR şi TDRG3, FCLR, p. 284 îl socotesc formaţie românească de la a vâna. A. Graur (1937, p. 39) apreciază că „est plus probablement un
dérivé roumain”, opinie preluată şi în ILR, vol. II, p. 169. După CDER, poate fi şi
„direct din lat. venatus”. MDA indică ambele posibilităţi. SDLR şi BDG nu dau
explicaţie etimologică.
În Psaltirea Hurmuzachi găsim forma vârat pentru vânat (vezi Densusianu
HLR, vol. II, p. 115).
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CONTROVERSIAL ETYMOLOGIES
IN SEXTIL PUŞCARIU’S SCIENTIFIC WORK (III)
(Abstract)
In the present study the author continues the analysis of the etymological explanations given,
accepted or rejected by Sextil Puşcariu for some words, most of them having a Latin origin. For
almost all of them, Sextil Puşcariu’s solution is correct.
Cuvinte-cheie: Sextil Puşcariu, etimologie, arin, dogar, duş, a înfoca, a înseila, olar.
Keywords: Sextil Puşcariu, etimology, arin ‘alder’, dogar ‘cooper’, duş ‘mood’, ‘demon fiend’, a
înfoca ‘blush’, a înseila ‘to stitch’, olar ‘potter’.
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