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The subject treated by us in the present study reflects the analysis done on some lexical 
elements of Latin origin extracted for interpretation from Manuscript 67 from the Library 
of the Romanian Academy in Bucharest. It contains the complete translation from the 
Slavonic language of the book Ithica Ieropolitica by the monk scholar Vartolomei 

reanu, in 1764. In interpreting lexical elements, after the etymology of one term or 
another is established, the meaning of the words is taken into account, where the context 
requires it. In most cases, the etymologies were extracted in particular from reference 
dictionaries such as DA and DLR, in order to determine precisely the lexical elements under 
study here. The terms encountered in the work of the archimandrite Vartolomei M reanu 
were selected starting from a semantic dissociation, possible to see clearly, from certain 
locations, expressions and syntagms in which different lexemes appear attested. Regarding 
the  aspect  in  which  I  chose  to  group  the  terms,  in  order  not  to  resemble  the  way  of  
presenting a dictionary, they were ordered according to their origin, in this case, in elements 
of Latin origin which, on one hand, they are no longer met in the modern version of the 
literary Romanian or which have a very limited use, being little known, obsolete or 
preserved only in certain dialect areas, and, on the other hand, in words created on 
Romanian land, also derived from words of Latin origin. 
Key words: etymology, lexical elements, Latin origin, dictionary, old literary Romanian, 
significance, semantic dissociation.  
 

1. Introducere 
 

Ca o caracteristic  a lexicului din epoca veche a românei literare, se 
remarc  încercarea de nuan are a expresiei prin folosirea atât a cuvintelor 
împrumutate din alte limbi, cât i a termenilor proveni i din vorbirea popular , s-a 
ajuns astfel, în timp, la apari ia unor cuvinte nou create pe teren românesc, un rol 
important jucând mijloacele interne de îmbog ire a vocabularului. În abordarea 
analizei cuvintelor prezentate în studiul de fa , am folosit în principal materialul 
lexical oferit de textul Ithica ieropolitica (1764), un manuscris aflat la Biblioteca 
Academiei Române din Bucure ti, sub cota Ms. 67,  dar  am  recurs  i  la  alte  
traduceri  vechi,  în  special  la  texte  biblice.  Documentul  amintit,  datat  din  a  doua  
jum tate a secolului al XVIII-lea, reprezint  una din multele traduceri în limba 
român  pe care arhimandritul putnean Vartolomei M reanu le-a întocmit i care 
se înscrie în “vechea i înfloritoarea tradi ie european  a traducerilor religioase” 
(Brani te i Petrovici, 2013: 590). Manuscrisul are la baz  cartea Ithica Ieropolitica 
au fil fiia înv ar  d  fir , u imv lii i u în hi uiri al , scris i 

tip rit  în limba slavon  în anul 1712, „în sfînta i marea lavr  Pecerska” din Kiev, 
de câ iva vie uitori ai renumitului l ca  de cult, numele lor r mânând necunoscute 
cititorului.  
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Elementele lexicale de origine latin  reflect  fenomenul lingvistic propus 
spre analiza noastr , ele apar interpretate dup  ce este stabilit  etimologia unui 
termen sau altul, inându-se cont i de sensul cuvintelor, acolo unde contextul o 
cere. În cele mai multe cazuri, etimologiile au fost extrase din dic ionare de 
referin  precum seria veche a dic ionarului academic (DA),  seria  nou  a  
Dic ionarului Limbii Române (DLR), dar au fost consultate i Dic ionarul 
etimologic al limbii române (DER) ori Micul dic ionar academic (MDA), pentru o 
preluare etimologic  de precizie.  
 

2. Cuvinte disp rute din limba literar  standard; cuvinte ie ite din uz 
sau p strate în anumite arii dialectale 
Termenii întâlni i în traducerea lui Vartolomei M reanu au fost selecta i 

pornindu-se de la o disociere semantic  (pentru observarea cu claritate a lor), de la 
anumite locu iuni, expresii i sintagme în care diferite lexeme apar atestate. În ceea 
ce  prive te  aspectul  în  care  am  ales  s  grupez  termenii,  pentru  a  nu  sem na  cu  
modul de prezentare a unui dic ionar, ace tia au fost ordona i în func ie de originea 
lor, în cazul de fa , în cuvinte de origine latin  care nu se mai întâlnesc în varianta 
modern  a românei literare sau care au o folosire mult restrâns , fiind pu in 
cunoscute, unele dintre ele înc  prezente fie în vorbirea popular , în anumite 
regiuni, fie în discursul religios. 
 

2.1. Cuvinte de origine latin  ori cu baz  de derivare latin  
alchión / alción s.m. (< lat. alcyon, -onis, de i întâlnim la A. Scriban drept 

etimon direct cuvântul vgr. alkyón) are în elesul de „pas re mitic  marin  (alcédo 
hispida) despre care cei vechi spuneau c  alung  vîntul i- i face cuibul unde e 
marea lin , de aceea era socotit  de bun augur.” (Scriban, s.v.). În textul Ithica 
ieropolitica termenul ocur  în dou  contexte: Fericitul Amvrósii [...] adaoge i o 
istoriie strein  pentru rodul a unor pas ri, ce le dzic alchione, care î i fac 
cuiburile sale în apele m rii i nimic  nu s  tem de venirea valurilor (206r); Cele 
ce-am dzis pentru alchion, aceasta s  cade a o dzice i pentru cugetul cel curat 
(206v). Autorii MDA fac trimitere la etimologia francez , alcyon, precum i la 
existen a unei variante populare a lexemului: ielcovan. Dup  aceia i autori, sfera de 
desemnare este configurat  de numele unei p ri, g sindu- i atest ri în dic ionare 
contemporane, de exemplu, s.v. alción, în DEXI sunt înregistrate defini iile: 1. 
„Specie de pesc ru  albastru”. 2. „Pas re marin  legendar , considerat  simbolul 
unui viitor fericit, întrucât î i f cea cuibul numai pe o mare calm ”. O interpretare 
care ne ajut  în în elegerea termenului o g sim în mitologie, Alcyone fiind: „1. Una 
dintre pleiade, fiica lui Atlas i a Pleionei. 2. Fiica lui Aeolus, despre care legenda 
spune c  tr ia atît de fericit  împreun  cu so ul ei Ceyx, încît a trezit gelozia Herei, 
care i-a metamorfozat pe amîndoi în p ri de mare” (Balaci, s.v.). Alchión nu 
apare înregistrat în DLR, dar este un zoonim specific textelor vechi în care nu de 
pu ine ori ne sunt prezentate viet i rare cu nume fantastice, mai mult sau mai pu in 
tiute, animale, p ri, chiar insecte, cu denumiri bizare, de cele mai multe ori f  
 aib  o semnifica ie clar  pentru vorbitorul comun de limb  român .  

aústru s.m. (< lat. auster, -strum) întâlnit des în literatura veche, ast zi 
doar în limbajul popular, are  un  prim  sens  cunoscut  de  „vânt  care  bate  din  
sud-vest”, „vânt de meaz -zi (în opozi ie cu criv ul)”. Cunoa te atest ri înc  din 
secolul al XVI-lea, dintre care amintim: Codicele Bratu, Codicele Vorone ean, 
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Lucrul Apostolesc. Apostolul diaconului Coresi, iar pentru secolul urm tor Noul 
Testament de la B lgrad ori Biblia de la Bucure ti (în Biblia sinodal  actual , 
cuvântul a fost înlocuit cu sintagma vânt de miaz zi). Acest lexem „cu mari anse 
de a putea fi considerat împrumut cult, dup  cum îl recomand  fonetismul” 
(Gafton, 2001: 186), în Manuscrisul. 67 are o singur  ocuren , cu sensul secund, 
învechit, de parte a p mântului sau „punct cardinal de unde bate austrul”: Va veni 
Împ teasa de la Aústru [...] i al ii i Ahiór Voievodul, vor veni to i la giudecat  
i ne vor osîndi pre noi (180v). Cu acest în eles e semnalat în texte vechi din 

secolul al XVI-lea i al XVII-lea precum: Psaltirea coresian  din 1577: Dumnezeu 
de austru vine (422); Psaltirea în versuri a mitropolitului Dosoftei: dicat-au 
despre aústru vânturi (259) ori Biblia (1688): i au f cut stîlpii cortului, 20 de 
stîlpi despre laturea cea despre áustru (Ie irea, 36, 20).  

fúr s.m. (< lat. fur, -em)  „ho ,  punga ,  tâlhar”,  apare  ca  termen  de  
compara ie în cele dou  exemple întâlnite în Ithica, în prima secven  fiind încadrat 
contextual de sinonimele sale: Mare ocar  iaste de p time te cineva ca un tîlhariu, 
ca un uciga , ca un fur sau ca un j fuitoriu de cele streine (90r). Iat , voi veni ca 
un fur i fericit iaste cela ce- i p ze te ve mintile sale (214r). Consemnat pentru 
prima dat  în  texte  de secol  XVI,  precum Codicele Vorone ean: Se nu ne tire de 
voi chinuiasc  [...] ca furulu (161/2), Psaltirea:  vedeai furul (133) ori 
Tetraevanghelul Diaconului Coresi: [Comoara] furii o sap i o fur  (209). 
Termenul continu  s  fie înregistrat în secolele urm toare, de exemplu în Cazania 
Mitropolitului Varlaam: Codru plin de furi i de tâlhari (372), în Biblia (1688): 
Iar  de s  va afla în groap  furul i, r nindu-l, va muri, nu iaste lui ucidere 
(Ie irea,  22,  2),  în  Psaltirea în versuri a Mitropolitului Dosoftei: ti cu furii în 
so îe (167), în Letopise ul lui Neculce: În zilele lui Mihai-vod  [...] furii, t lharii, 
nu avea trecere (399/26), în Chronograful Tierei Rumane ti, de la 1764 pana la 
1815 al lui Dionisie Eclesiarcul: Pe furi [...] îi spânzura (168). De remarcat r mâne 
faptul c  „Termenul fur este pîn  ast zi un element caracteristic limbajului 
bisericesc” (Arvinte, 1991: 29). 

fortúna s.f.  (< lat.  fortuna, -am) impune ca o prim  constatare mijlocirea 
din mgr. , de i Al. Cior nescu se îndoie te de filiera greceasc  pe teren 
românesc a termenului, sus inând c  „nu exist  motiv suficient pentru a considera 

 rom. provine din mgr. (Pu cariu; Meyer 111; DAR), cu atît mai mult cu cît în 
rom. apare i sensul primitiv de «soart  nefericit », care indic  provenien a direct  
din  latin ”  (DER s.v). În textul de fa , termenul ocur  într-un singur context, cu 
sensul de „soart  rea, ursit  rea, nenorocire”: În noi, de adesa vedem un lucru 
vrednic de multe lacr mi, c  nu numai însu i fortuna iaste oarb , ci i pre cei ci s  
ating de dînsa îi orbe te (119v). Cu acela i în eles, apare în Letopise ul cronicarului 
Ion Neculce: Nici cu gândul nu gândià, [Miron Costin] c  i-a venì o fortun  ca 
aceea (LET. II, 266/25), urmând a fi semnalat, ca latinism, cu în elesul de „destin, 
soart , noroc” în special la D. Cantemir în Hronic i în Istoria ieroglific .  

lep dá vb. tr. i refl. (< lat. lapidare < lapis, - dis „a lapida”) apare în Ms. 
67 în numeroase contexte, din care desprindem urm toarele sensuri: (despre 
lucruri, bani etc.) „a arunca, a azvârli”: Lep dînd argin ii în beseric  s-au dus i 
s-au zugrumat (79v); (despre principii, idei, credin e) „ a renun a, a respinge, a 
nega”: utatea ne îndeamn  s  lep m cele vecinice (10r); „a alunga, a îndep rta 
de la sine un r u sufletesc”: a ne sili cu oserdiie frîu s  punem linbii i s  lep m 
de la noi mîniia, pohta cea rea, prea s turarea, be iia (221r). Ca reflexiv, (urmat 
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de determin. introduse prin prep. „de”) „a rupe orice leg tur  cu cineva, a renega”: 
nu m-am lep dat eu de feciorul mieu, ci neorînduiala lui l-au lipsit i l-au f cut 
nevrednic (59r); „a se l sa de o deprindere, de un obicei”: -au lep dat toat  

lb ciia lor i s-au f cut blînzi ca miei (80r);  „a- i  dezbr ca  un  ve mânt,  a- i  
scoate un obiect de îmbr minte”: -au lep dat hainele di pe sine, s-au îmbr cat 
în sac (98r); „a abandona, a p si pe cineva” (la o nevoie): prietinii cei noi ai lui 
l-au lep dat, iar  pre cei vechi prietini, el însu i au trecut cu vederea (119v); „a 
renega, a p si credin a în care s-a n scut”: de vei m rturisi ast dzi credin a i 
faptele cele bune, iar  mîni te vei lep da, apoi ce plat  vii s  a tep i (224v); „a 
scoate, a lua”: iaste vreme a s di i iaste vreme a dezgropa i a lep da cele ce-au 

dit (214v). Primul sens selectat din exemplele date mai sus de „a arunca, a 
azvârli” este, conform DER, „în mod sigur primar i coincide cu cele mai vechi 
exemple”, întâlnite în texte române ti din secolul al XVI-lea: Codicele Bratul, 
Codicele Vorone ean (1563-1583), Tetraevanghelul coresian (1560-1561). 

muiére s.f. (< lat. er, -ris) este un termen vechi i popular, în limba 
literar  p strând doar o nuan  depreciativ . În Ithica prezint  ocuren  unic , cu 
sensul „femeie”: Bine fac i aceia ce citesc istoriile sfintelor muieri, pentru c  întru 
to i au minunat Dumnedz u vrerile sale (69v). Cuvântul î i g se te o bun  
reprezentare înc  din secolul al XVI-lea în texte precum: Codicele Vorone ean: 
Muierilor i b rba ilor uo mîndrie vestea te (138/6, cf. 152/4) ori Carte de 
înv tur  (1581) a diaconului Coresi: Ori muiare iaste, ori b rbat (37), ap rând i 
în secolele urm toare la autori precum Varlaam, în Cazania (1643): Pregiur dîn ii 
sta priatinii [...] i cuconii i muierile (149), Dosoftei, în Psaltirea în versuri: 
Muiare îmbr cate-n soare (294/19), în Biblia (1688) [prefa ]: i b rba i i muieri 
[...] o tesc împotriv  (8/31,  cf.  22/33), într-un text tip rit în 1733: Neiubitori de 
muieri (GCR II, 26/12).  

psalmísta s.m. (< lat. psalmista) este varianta învechit  a substantivului 
psalmist, având sensul „autor de psalmi; (de obicei articulat) nume dat regelui 
evreu David, considerat autorul majorit ii psalmilor biblici”: Minciuna iaste 
gonirea darului lui Dumnedz u i omorîrea sufletului i pierirea acelora ce de-a 
pururea s in de dînsa [dzice psalmista] (75v); ca pentru ale sale s  bucur i 
vesele te i iaste tare i înc  dintru aceasta i mai mare t riie [nu din t riia pîinii, 
dup  cum dzice psalmista] are, fiindc  de-a purea iaste vóios (165v). Lexemul este 
înregistrat în secolul al XVII-lea, cu sensul de „cînt re  de psalmi” la Dosoftei:  

a zice psalmista: cîtu-s iubite s luirile tale, Doamne (apud GCR I, 239/8).  
purcéde vb. III, intr. (< lat. proc re) „a porni la drum, a pleca”, ast zi 

termenul  nu  se  mai  p streaz  decât  în  vorbirea  popular ,  în  textul  studiat  este  
înregistrat în: ijderea au mai fost doi oameni carii, neispitindu- i credin a unul 
altuia, au purces, mergînd printr-o pustiie (123r-123v). Apare în texte vechi de 
referin  precum Lucrul Apostolesc. Apostolul diaconului Coresi: Cînd fu noao 
sfîr itul acelor zile, ie im i purceasem (100/11), Palia (1581): Purcease derept 
aceaia Izdrail cu tot cu ce avea el (192/7), Cazania lui Varlaam: Ei îndat i 

sar  mreajea i purceas  dup- nsu (153), Via a i petreacerea svin ilor a 
mitropolitului Dosoftei: Luindu- i ziua bun , stare ul purceas  (octombrie, 57r/21), 
Letopise ul lui Neculce sau Hronicul lui Cantemir. 

viiá vb. I, intr. (< lat. viv re) cu semnifica ia - ast zi rar întâlnit  - „a dura, 
a  d inui”  cuvântul  este  prezent,  în  aceast  traducere  a  lui  V.  M reanu,  într-o  
singur  fraz : Nimic  alt  nu poate s  înt reasc i s  viiadz  precum poate 
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cugetul cel curat (207r).  Verbul  cunoa te  o  frecven  mare,  cu  sensul  prim de  „a  
tr i,  a  vie ui”,  astfel  îl  putem  reg si,  începând  cu  secolul  al  XVI-lea,  în  scrieri  
precum: Codicele Bratul, Codicele Vorone ean, Palia de la Or tie, iar dintre 
textele coresiene amintim Carte de înv tur  i Lucrul Apostolesc. 

vîrtós (<  lat.  virtu sus) în Ithica lexemul (învechit i popular) este 
înregistrat  ca  adverb  la  comparativ,  cu  variate  note  semantice  1.  „Mai  mult,  mai  
tare”: mai vîrtos decît patria sa i decît pe norodul s u nimic  alt  nu iube te (49v). 
2. „Mai ales, mai cu seam , în special”: tu mai vîrtos spre vicle ug ai înv at c ile 
tale (16v). 3. „Mai bine, spre folosul cuiva”: iar  mai vîrtos tiia st pînul cu ce s  
poat  birui t riia i hîtriile noastre (212v). 4. (La comparativ, în expr.) cu cît mai 
vîrtos = „cu atît mai mult”: iar  cu cît mai vîrtos s  ne silim ca s  nu ne strîc m 
vasul nostru. (219r) sau (în expr.) mai vîrtos c  =  „mai  cu  seam  c ;  mai  ales  
datorit  faptului c ”: fiind om, vrei, pohte ti s  zbori i mai vîrtos c i zbori den 
inima ta i te îngînfedzi de pretudíne (95v). 5. (În constr. advers.) „mai degrab , 
dimpotriv ”: aciia nem rui nu tiu a s  supune, ci mai vîrtos ei vor s  st pîneasc  
pre to i (56v). 6. (Înaintea unui adj. sau adv. formeaz  superlativul) „foarte, tare”: 
Chipul r bd rii cel adev rat i întru tot des vîr it, mai vîrtos minunat, îl vedem la 
fericitul Ióv (86v). În scrierile române ti din epoca veche, acest cuvânt cunoa te o 
frecven  mare, cu o varietate de sensuri deductibile din context. 
 

2.2. Cuvinte create pe teren românesc de la cuvinte de origine latin  
acufundá vb.  I,  refl.  i  tr.  (derivat  de  la  cufunda <  lat.  confundo, -are + 

pref. a-) „a se afunda, a se adânci”: de vor tr i m car cît de mul i ani, îns  de-a 
pururea or petrece nevoi, de-a pururea s  vor acufunda i toat  viia a lor alt  nu 
iaste f  decît de-a pururea s  vor acufunda (64v); „a compromite, a distruge, a 
face s  dispar ”: Cei ci vor [...] s  s  îmbog asc , vor c dè în n ti i în la uri 
i în pohte multe, necuvînt re e i strîc cioas  care acufund  pre om la periciunea 

cea de tot (156v); „a scufunda”: marea vie ii ace tiia nu leap , nici acufund , 
precum i altele, ci de-a pururea i în tot locul arat  pace i bun  lini te (206v). 
Forma aceasta este atestat  înc  din secolul al XVI-lea în Psaltirea lui Coresi. 

lc tór s.m. (derivat de la lca <  lat.  calcare + tor) „persoan  care 
încalc  un jur mânt, o lege, o porunc  etc.”: Cine au putut s  fiie c lc toriu i n-au 

lcat i s  fac  r u i n-au f cut, ca s  s  înt reasc  bun ile lui (156r); dac  
iaste zavistnic, apoi iaste decît to i mai spurcat [...], mai c lc toriu de lege decît 
precurvarii (166v).  Cuvântul  este  înregistrat  pentru  prima  dat  în  secolul  al  
XVI-lea, în Psaltirea diaconului Coresi. 

duc tóriu s.m.  (derivat  de  la  vb.  duce <  lat.  ducere +  suf.  –tor) 
„conduc tor, c uzitor, îndrum tor”: Calea vie ii ace tiia, f  de pov uitoriu i 

 de duc toriu de mîn  pre care, o, cî i de mul i tîlhari sînt! (26r). Primele 
atest ri ale termenului sunt în secolul al XVII-lea în Lexicon slavo-românesc i 
tâlcuirea numelor din 1649, apar inând lui Mardarie Cozianul precum i într-un 
fragment de text din anul 1691, în care reg sim aceea i expresie – folosit  de V. 

reanu în Ms. 67 – duc toriu de mîn : Iat , dar , adev rate cre tine, 
duc toriul de mân i buna pova  la acea fericire (BV I, 324). În traducerea c ii 
Ithica ieropolitica, din 1747, nu întâlnim expresia mai sus amintit , în locul ei 
Ghenadie Cozianul folose te termenul st pânitoriu (22r). 

dumnedzeí  s.f. (derivat de la Dumnezeu < lat. dom[i]ne deus + suf. -i ) 
„zei ”, în textul studiat ocur  într-un singur context: acel chip, în capi tea marii 
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dumnedzei  Izídi, îns mnînd ca fie tecine s  s  socoteasc  întîi pre sine i apoi 
i de chidz  gura sa (72r). Conform DLR prima atestare este în Lucrul 

Apostolesc. Apostolul diaconului Coresi: Nece den besearec  au furat, nece hulesc 
dumnezei a voastr  (93/7), apoi în Letopise ul lui N. Costin: Cu mintea sa au aflat 
de au sleit bozi, chipuri i bozoaie sau dumn e de lut (64). 

rí vb.  IV (derivat  de la  are [< fa  < lat. pop. faciam] + suf. –i) în 
opinia lui Al. Cior nescu termenul pare s  aib  origine cult , al turi de substantivul 

rie, f  s  cunoasc  o circula ie popular . În traducerea lui M reanu are o 
singur  ocuren , cu sensul „a se preface, a disimula”:  numai o dat  de a f ri 
cineva, apoi tuturor iaste urît pentru c  pre cei nef arnici i pre cei ci nu s  
prefac to i îi iub sc. (113r). Ca verb reflexiv este atestat la Coresi: i f ri à-se cu 
nu ii i alal ii Iudei, ca i Varnava st tù cu acei f arnici (apud GCR  I, 16). În 
textul studiat întâlnim i substantivul cu forma de feminin ríie (derivat  de  la  

ri, prin suf. abstr. –ie) care ocur  în trei contexte cu sensul „f rnicie, 
pref torie”: De f rie ca de moarte s  fugim (113r); riia la faptele cele 
viclene i pref toare (205r); de va face voia lui Dumnedz u, f  de riie, [...] 
unul ca acela s tiie c  s-au g tit pre sine a (un) bun l ca  lui Dumnedz u (218v). 
Pe lâng  atestarea din secolul al XVI-lea în Codicele Vorone ean: Fra ii miei, nu în 

rie pr vind se ave i credin a Domnulu[i] nostru Iisus Hristos al slaveei (116/6), 
termenul apare i mai târziu în: Cazania lui Varlaam, Noul Testament (1648) Biblia 
de la Bucure ti, Mineiul (1776), este consemnat, de asemenea, în Cuvente den 

tr ni (tomul II). 
întramá vb. trans. i refl. (derivat de la arm < lat. armum „partea de sus a 

piciorului” + pref. întru-, pu in probabil  der. din lat. trama „urzeal  a pânzei”) 
forma rezultat  pare s  fi fost întrarma (care mai este cunoscut  azi prin Moldova 
i Bucovina) din care întrama, în opinia autorilor DLR „s-a n scut prin disimilarea 

complet  a lui r”. Aceasta este varianta învechit i regional  a verbului întrema i 
cunoa te  în  textul  studiat  o  singur  atestare,  cu  sensul  (fig.)  „a  se  înt ri,  a  se  
fortifica”: Pentru c  era îmbr ca i cu smireniia [sfin ii], întramîndu-s  cu blînde e 
sta împrotiva lor (80r). Aceea i form  a verbului o întâlnim, începând cu secolul al 
XVII-lea, în scrierile lui Dosoftei, Psaltirea în Versuri: Carii c tr  Dumnedz u au 
team , Le ajut  Domnul i-i întram  (397) ori Via a i petreacerea svin ilor: 
Într mându-i în credin a cea direapt  (1832),  dar  i  în  Hronicul lui Cantemir: 
Priam [...] într mându- i puterile, î i tocmì o tile, î i înt rì cet ile (91/14). 

tí vb.  VI,  refl.  (oaste  <  lat.  hostis, -em + –i) în textul studiat cuvântul 
ocur  în dou  contexte, având semnifica ia „a se lupta, a se r zboi, a duce r zboi” – 
urmat, în primul paragraf selectat, de determ. introdus  prin prep. „împotriva”, iar 
în  al  doilea  de  sinonimul  „a  se  bate”:  dz alt  lege în m dularile mele care s  

tesc împotriva legii min ii mele i m  robe te cu legea p catelor (9v); dac  ne 
tim sau ne batem, atunci departe suntem de la Dumnedz u (88r).  Cu acest  sens 

verbul apare în multe dintre textele secolului al XVII-lea i al XVIII-lea, provenind 
din regiuni diferite locuite de români: Cazania lui Varlaam, Herodot (1645), Noul 
Testament (1648), Via a i petreacerea svin ilor a lui Dosoftei, Letopise ul lui N. 
Costin, este înregistrat în paginile dic ionarului Anonymus Caransebensiensis, în 
Mineiul (1776), precum i în Ithica ieropolitica, traducerea din anul 1745 a 
arhimandritului Ghenadie Cozianul. 

periciúne s.f. (derivat de la vb. pieri < lat.  perire + suf.  –ciune) un prim 
în eles al termenului este „pieire”care în Ithica ieropolitica a ajuns s  mai 
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semnifice „distrugere, ruinare, r cire”: De aici, dzice, periciunea cea mult  a 
eresurilor (68v); (bis. în opoz. cu „mântuire”, salvare”) „p timire, pieire, moarte”: 
Cei ci vor, dzice, s  s  îmbog asc , vor c dè în n ti i în la uri i în pohte 
multe, necuvînt re e i strîc cioas  care acufund  pre om la periciunea cea de tot 
(156v). Exist  scrieri în care se atest  folosirea acestei forme începând cu secolul al 
XVII-lea în Biblia de la Bucure ti: S  da i pre unul ca acela satanii spre 
periciunea trupului, ca d[u]hul s  s  mîntuiasc  în zioa D[o]mn[u]lui (8262/2), dar 
i  în  secolul  urm tor  în  Predicele lui Antim Ivireanul: Au sc pat de periciunea 

care [...] le-au fost spus proorocul (44), Acestea ce facem ne duc pe calea 
periciunei (ibid., 155), apoi, într-un text de limb  româneasc  din anul 1749, cules 
i publicat de I. Bianu: Iarna va fi z joas , prim vara ploioas  [...] poame 

pu ine, dobitoacilor peri iune (CAT. MAN. II,  141)  precum  i  în  Mineiul 
episcopului Chesarie (1776): Au c zut la periciune i au dat cinste pietrilor 
(129r1/29).  

prepús s.n. (format prin conversiune de la participiul verbului prepune < 
lat. praepon re) „presupunere, b nuial , îndoial ” (în text este parte a unei 
construc ii cu vb. „a fi”): ace tiia m rturisiia asupra Susánii c-au g sît-o în 
gr din  numai cu un tîn r [...]. Prepusul era porti a c  era de chis , pentru c  pe 
acolé putè s  scape cineva (184r). Primele atest ri sunt în secolul al XVI-lea în 
Carte de înv tur  a diaconului Coresi: i s  ne sfin im sine , ca f  prepus s  ne 
cuminec m cu cinstitul trup i cu sîngele lui Hristos (549) i în Palia (1581): Eu 
sînt Atotputernic Dumnezeu, îmbl  înaintea Mea i fii f  prepus (61/4), 
continuând s  fie semnalat, apoi, în Letopise ul fiec ruia dintre cronicarii Gr. 
Ureche, N. Costin i I. Neculce, dar i în Didahiile lui Antim Ivireanul: To i sfin ii, 

 de nici un prepus sînt drept înaintea lui Dumnezeu (129) ori în Hronicul lui 
Dimitrie Cantemir:  prepus iaste c  pe vremile a vreunui ficior sau nepot a lui 
trebuie s  s  fie tîmplat (465). 

spuitór s.m. (derivat de la spune < lat. expon re + suf. –tor) este o variant  
a substantivului (de asemenea învechit) „spun tor”, cu sensul de „propov duitor”: 

 nimic  nu ne împiedec  pre noi a-l ave pre vr jma ul nostru în loc de 
îndrept toriu i spuitoriu de cele ne tiute, f  de nicio plat  (134v). În textul 
studiat întâlnim i substantivul cu forma de feminin spuitoáre „cea care 
preveste te, care propov duie te” (în context este „t ria cre tineasc ”, întruchipat  
de „semnul crucii”): mnul biruin ii noastre, lauda cea aleas , de teptarea cea 
spre silin i spuitoarea înainte (89r). Termenul este atestat în texte din secolul al 
XVI-lea precum: Psaltirea Hurmuzaki (cca 1500-1510): Nu v  atinge i de 
botedza ii miei i în sponietorii mie nu hiclenire i (88v/6), Codicele Vorone ean: 
Noe [...] al drepta iei spuietoriu (86r/12), Lucrul Apostolesc. Apostolul diaconului 
Coresi: Slugi f  prorocii i spuitori aceii venite (533/24). 

záca  adj. (derivat de la zac [prez. ind. al lui cea < lat. iac re] + suf. –a ) 
este varianta fonetic , învechit i regional  a adjectivuui ca , cunoa te în textul 
tradus  de  V.  M reanu  o  singur  ocuren  cu  sensul  „f  putere;  (ext.)  lene ,  
trândav”: Feciorii lor s i hr neasc  pas rile i cîinii i slugile cele zaca e, iar  

rin ii s  s  dea însu i pre sine de a lor bun  voie mîncare viermilor (151r). Nu 
dispunem de atest ri pentru secolele al XVI-lea i al XVII-lea, termenul fiind 
consemnat începând abia cu secolul al XIX-lea, în paginile unor dic ionare.  
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3. Concluzii 
Lucrarea de fa  cuprinde un num r restrâns de termeni foarte vechi în 

limba român  mo teni i din latin i caracteriza i în mare parte printr-o bog ie de 
semnifica ii, unii dintre ei având o gam  larg  de posibilit i combinatorii de la un 
context la altul. În mare parte, întâlnim substantive comune, apar inând diferitelor 
genuri: aústru, fúr, duc tóriu (s.m.), fortúna, muiére, dumnedzeí  (s.f.), prepús 
(s.n.), urmate fiind ca frecven  de verbe: lep dá, viiá, purcéde, rí i doar într-o 
mic  m sur  de adjective / adverbe: vîrtós, cu variate note semantice, záca . Dup  
cum  am  putut  observa,  numerotarea  fiec rui  citat  extras  din  transcrierea  
interpretativ  a Manuscrisului 67 a fost realizat  având în vedere notarea veche cu 
slove chirilice c rora le-am redat valorile cifrice, astfel c  num rul filelor este 
înregistrat cu cifre arabe de la 1 la 229, cu r i v suprascrise, în italic, delimitate de 
paranteze rotunde. Din cauza unui spa iu restrâns, în prezentul studiu nu au fost 
înregistrate decât în mic  parte, din fi ierul personal, atest rile unui fenomen, ale 
unei forme sau ale unei variante din Ithica. Am optat în semnalarea i prezentarea 
elementelor lexicale întâlnite în manuscris pentru o metodologie preponderent 
clasic-descriptiv , având ca reper perspectiva stabilit  de tradi ia dic ionarelor 
academice.  
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