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Pentru oarecarea mănăstire ce să ajutoriia minunat la nevoia cea de apoi de spre cea născătoare a lui Dumnezeu. 
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Coordonatele cercetării 

Lucrarea de față are în vedere, în primul rând, editarea textului Mântuirea păcătoșilor cuprins 

în cele mai vechi două manuscrise păstrate până în prezent (ms. rom. 2517 și ms. rom. 494). 

Menționăm că aceasta este prima editare a traducerii din secolul al XVII-lea, deși textul a fost 

discutat în mai multe rânduri de către cercetătorii care au avut în vedere tradiția manuscrisă 

românească. O analiză mai amănunțită a tradiției manuscrise a textului Mântuirea păcătoșilor, dar 

și o descriere mai detaliată a acestor două manuscrise, au fost realizate de către N. A. Ursu și Liviu 

Onu. Textul a mai fost menționat și în articolele și lucrările ale altor filologi, printre care Zamfira 

Mihail, Virgil Cândea, Mioara Dragomir, Eugen Munteanu ș.a. 

De asemenea, teza de doctorat a avut în vedere realizarea unui studiu filologico-lingvistic, în 

care atenția ne-a fost concentrată, în prima parte, mai ales pe problemele legate de identitatea 

traducătorului, nefiind neglijate, în același timp, istoria textului, autorul originalului grecesc, 

răspândirea și importanța  textului în epocă, traducerea lui în alte limbi. În a doua parte, am realizat 

un studiu lingvistic, care cuprinde o analiză a faptelor de limbă, fără a avea pretenția unui studiu 

exhaustiv (având în vedere și dimensiunea destul de întinsă a celor două manuscrise). Am realizat 

însă o prezentare din perspectivă sincronică și diacronică a faptelor de limbă existente în ms. 2517 

și în ms. 494, căutând ca acest demers să scoată în evidență atât apropierile lingvistice dintre cele 

două manuscrise, cât și fenomenele fonetice, gramaticale și lexicale specifice limbii epocii. 

Menționăm că cercetarea noastră a avut în vedere studiile anterioare realizate asupra 

traducerilor românești ale textului în general, precum și cele concentrate efectiv pe manuscrisele 

avute și de noi în vedere în cadrul lucrării de față. Așa cum am precizat, cei care au cercetat mai 

îndeaproape cele două manuscrise sunt lingviștii N. A. Ursu și Liviu Onu, considerații cu privire 

la text apărând însă și în alte studii, așa cum se poate observa în cadrul lucrării propriu-zise. 

Teza de doctorat se încadrează într-o serie de alte studii care au la bază editarea și cercetarea 

vechilor texte românești păstrate în copii manuscrise și reprezintă un studiu aplicat asupra unui 

text care a avut parte de o bună recunoaștere în epocă. 

 

Opțiuni de transcriere 

Ediția critică cuprinsă în această lucrare prezintă transcriere integrală a textului Mântuirea 

păcătoșilor, așa cum se regăsește acesta în cele mai vechi manuscrise păstrate până în zilele 

noastre. Precizăm că ms. rom. 2517 cuprinde traducerea românească a primelor două părți ale 
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textului grecesc, iar ms. 494, pe lângă alte texte, cuprinde partea a treia a traducerii textului lui 

Agapie Landos. 

În cele ce urmează, vom descrie în linii generale cele două manuscrise și vom numi principiile 

de transcriere pe care le-am adoptat în alcătuirea ediției de față. O descriere mai detaliată asupra 

conținutului manuscriselor se regăsește în studiul filologic care urmează introducerii.  

Manuscrisul rom. 2517 a fost copiat de către grămăticul Vlad, sub porunca episcopului de 

Râmnic, Ilarion, și este datat cu anul 1691 (la pagina 447v). Textul este scris îngrijit, cu cerneală 

neagră și roșie (titlurile capitolelor și prima literă din paragraful inițial, precum și inițialele la 

începutul titlurilor, în cadrul cuprinsului) și cuprinde 450 de file (900 de pagini), dintre care 6r, 6v 

și 7r sunt pagini nescrise. Mai precizăm că paginile 1r și 8r prezintă frontispicii colorate; inițiale 

ornate apar de-a lungul texului, la început de capitol (spre exemplu, la 8v, 9v, 19r, 26r, 27r, 27v, 31v  

etc.); două însemnări cu sigiliu inelar se regăsesc la pagina 8v; viniete simple apar la paginile 102v 

și 448v; apare și o numerotare cu slove chirilice, însă aceasta nu este consecventă (am ales să 

menționăm în note de subsol prezența acestora atunci cînd a fost cazul); unele cuvinte, aflate la 

sfârșitul paginii, prezintă ornamente. În afară de textul propriu-zis (care începe la pagina 8v), 

manuscrisul mai prezintă cuprinsul (de la 1r la 5v), numeroase însemnări ale posesorilor, pe care 

le-am menționat în note de subsol (7v, de la 8r la 12r, 209r, 312r, 250v, 346r 449r etc.) și un cuvânt 

de încheiere. Diferite notații marginale oferă variante lexicale ale cuvintelor marcate în text prin 

vrahii scrise deasupra cuvântului (același semn repetându-se marginal). 

Din cuprinsul notațiilor făcute marginal, dar și din cuvântul final al copistului, reiese că 

manuscrisul a fost în posesia episcopului Râmnicului și Noului Severin, Ilarion, apoi acesta s-a 

aflat în custodia popei Dumitru (pe numele de botez Sava), și a popei Petru (fiul popei Dumitru). 

De la Muzeul de Antichități, manuscrisul va ajunge la Biblioteca Academiei, unde se află și în 

prezent. 

Cât privește ms. 494, acesta este un manuscris miscelaneu, care provine din Țara Românească 

(1661-1699) și cuprinde: 1. Scara Sf. Ioan Climax în traducere românească, 2. Cuvântul către 

păstor al aceluiași, 3. Plângerile și tânguirile unui stareț, adică a unui părinte păcătos și stranic, 

ci cu dînsăle să părăia cătră sufletul său, 4. Cuvântul la înălțarea Domnului (titlu slav) de Chiril 

monahul, 5. Învățătură la duminica lăsatului de brânză, 6. Învățătură la Duminica lăsatului de 

carne, 7. „A mântuirei păcătoșilor” parte a treia, 8. Carte cu multe întrebări foarte de folos pentru 

multe trebi ale credinței noastre tălmăcită de Nicolae Spătarul Milescu de pre limba grecească 
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pre limba noastră proastă rumunească, întru trecutul anilor de la Hs. 1661 în luna lui ghen(arie) 

10 dni. Menționăm că în vederea transcrierii, la dispoziția noastră s-au aflat fotocopiile lăsate de 

N. A. Ursu la Biblioteca Filialei din Iași a Academiei Române. Textul, cu o scriere mai puțin 

îngrijită, este scris cu cerneală neagră și roșie (titlurile capitolelor), este cuprins între filele f. 191v-

253v, 271r-274v, 280r-281v și prezintă o interpătrundere a ultimelor două minuni, cauzată de legarea 

deficitară a manuscrisului. Partea a treia a traducerii cuprinse în acest manuscris prezintă 68 de 

minuni ale maicii Domnului, cuvântul către cititori, precum și o a doua prefață a autorului. 

Marginal, apar diverse notații, unele dintre ele greu de descifrat. Atunci când notațiile marginale 

nu au putut fi înțelese, în general din cauza precarității documentului, am notat acest fapt în note 

de subsol. În cazul titlurilor ce nu au putut fi identificate (fiind „șterse” de timp), am ales să oferim, 

tot în note de subsol, titlul capitolului corespunzător din traducerea românească a textului realizată 

în secolul al XIX-lea. 

Vom expune în continuare principiile de transcriere pe care le-am avut în vedere în editarea 

celor două manuscrise: 

Scrierea continuă a textelor vechi a fost transcrisă prin separarea cuvintelor, respectând în 

același timp despărțirea unităților lexicale prin cratimă acolo unde este cazul. 

Cât privește problematica î – â, am optat pentru notarea consecventă a lui î, întrucât limba 

originală a textului nu cunoaște distincția modernă dintre cele două grafeme. Am procedat la fel și 

în cazul lui sînt, sîntem, sînteți, optând pentru păstrarea formelor etimologice. 

Scrierile marginale, erorile copistului, omisiunile unor cuvinte, eventualele ștersături, 

repetițiile de cuvinte, inversările de cuvinte, autocorecturile au fost semnalate prin note de subsol. 

În cazul utilizării cratimei, am avut în vedere respectarea normelor actuale ale limbii române 

literare. La fel am procedat și în cazul cuvintelor compuse, acolo unde lipirea elementelor a fost 

definitivată; am transcris, spre exemplu, untdelemn , dar untul de lemn.  

În cazul inconsecvențelor grafice de tipul, spre exemplu, în ms. 2517: Σbiçáü [8v] - Σbiç™∆ü 

[121v], am menținut inconsecvența, transcriind obiceaiu – obicêiu. 

Accentul nu prezintă reguli fixe, ci este notat mai degrabă în mod aleatoriu. Am decis notarea 

accentului în cazul numelor proprii, atunci când acesta apare; atunci când prin notarea accentului 

se diferențiază formele verbale de prezent, perfect simplu sau viitor, dar și pentru a face distincția 

între forme verbale și alte părți de vorbire. Precizăm că am notat accentul și în cazul unor cuvinte 

care sunt accentuate în mod diferit de accentuarea din limba actuală. Spre exemplu: aÊkΣlΣ @ = acoló 
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(ms. 2517, 62v), aÊkolΣ @ = acoló (ms. 494, 194r), a∞kΣl™ʼ = acolea∆ (ms. 2517, 351r), åkol™ʼ = acolea∆ 

(ms. 494, 249v), ꙟÊkol™ʼ = încolea ∆ (ms. 2517, 372v), kol™ʼ = colea∆ (ms. 494, 239v), Ωi∆dΣvi = 

jídovi (ms. 2517, 39r), Ωi∆dΣvˆ = jídov (ms. 494, 225r), pêli∆cß = pielíță (ms. 2517, 78r), pêli∆cß = 

pielíță (ms. 494, 140r). 

Consoanele finale m, ș, ț, când apar la final de cuvânt neurmate de i sau ´, având deci rostire 

dură, au fost notate ca în limba română actuală. 

Am scris cu majusculă antroponimele, toponimele, teonimele și titlurile. Precizăm că nu am 

scris cu majusculă și pronumele prin care se identifică Dumnezeu, Isus Hristos sau Duhul Sfânt. 

Citatele în slavonă (prezente în ambele manuscrise) și unicul citat în limba greacă (din ms. 

2517) au fost notate între paranteze pătrate. Întrucât aceste citate sunt însoțite de explicații sau 

chiar de citarea lor și în limba română, nu am recurs la traducerea lor (am procedat astfel și pentru 

că nu deținem cunoștințe de traducere din aceste două limbi). 

Prescurtările frecvente ale cuvintelor au fost întregite, iar suprascrierile (marcate de cele mai 

multe ori de titla,  ˆ ) au fost redate în rând cu celelalte slove. Exemple de prescurtări, în ms. 2517: 

dÓmnzê∆Á [49v], ÛÊÓS xÓS [50v], dÓvd [70r], dÓxÁlˆ [8r], ÛÊêrŝli∆m´ [106r] etc. Și în ms. 494: mlŝñivˆ [191v], 

ÛÊÓS xÓS [193v], dÓx´ [193v], dvid [203r], m}çnik´ [194v] etc. Exemple de cuvinte care prezintă litere 

suprascrise, în ms. 2517: mïêrÃkÁr™ [23r], l™kÃ [28r], v´nÃza∆r™ [59r], sñra∆‚nikÃ [27r], l™∆ne‚ÁlÃ [29v] 

etc. Și în ms. 494: lanÃc´ [250r], prêcÃ [231r], dÁxovÓnikÃ [211r], sixasÃñrÁlÃ [212v], vßzdÁx [224r], dÁx 

[242r] etc. 

Frecvent, i final apare suprascris și redat prin semnul …. Și în acest caz, l-am notat pe i în 

rândul literelor împreună cu care formează cuvintele respective.  

Punctuația folosită în cele două manuscrise nu corespunde cu punctuația actuală. Am 

întrebuințat astfel în transcrierea textului punctuația în conformitate cu regulile actuale ale limbii 

române, având în vedere mai ales evoluția logică a enunțurilor. 

Paginația în ms. 2517 nu impune dificultăți, notarea acesteia fiind consecventă. În cazul ms. 

494, precizăm că există o întrepătrundere între ultimele două capitole, pe care am semnalat-o prin 

note de subsol. Precizăm că am transcris aceste două capitole așa cum se regăsesc în cuprinsul 

manuscrisului. 
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I. Studiu filologic 

În cadrul studiului filologic, am discutat următoare aspecte: 

 

I.1. Autorul textului Mântuirea păcătoșilor – Agapie Landos 

Urmărind activitatea lui Agapie Landos putem percepe și transferul care are loc de la utilizarea 

unei varietăți de limbă la o altă varietate. De asemenea, răspândirea textelor lui în spații mai 

îndepărtate, prin traducerile în limbile arabă, turcă, română, slavonă, ne convinge, încă o dată, de 

popularitatea, succesul, dar și impactul pe care l-au avut tipăriturile modestului călugăr antonit 

asupra perioadei culturale europene a secolului al XVII–lea și a celui următor. 

Excelent traducător din limbile greacă, latină și italiană în limba vernaculară, Agapie Landos 

este unul dintre autorii ale cărui texte se bucură de o editare permanentă, uneori cărțile sale fiind 

editate și de trei ori într-un an. Astfel, Mântuirea păcătoșilor este editată de trei ori în anul 1765. 

Monahul cretan participă în mod evident la permutarea de la o varietate a limbii (standard) la alta 

(populară). El face accesibilă pentru poporul său o serie impresionantă de cărți, fiind îndemnat, 

după cum singur declară, de către Dumnezeu. 

 

I.2. Profilul traducătorului și al traducerii sale 

Obiectul capitolului de față îl constituie încercarea de a stabili identitatea celui care, în a doua 

jumătate a secolului al XVII-lea, s-a decis să traducă o carte de morală creștină destul de sofisticată 

și cu un volum deloc redus. Cum, în urma cercetărilor, nu se poate dovedi exact originea acestui 

cărturar, întrucât niciunul dintre manuscrisele cunoscute până în prezent nu conțin semnătura 

traducătorului sau vreo precizarea explicită asupra identității sale, cercetătorii au făcut anumite 

presupuneri. Acestea se bazează, pe de o parte, pe o notă scrisă de către copistul unuia dintre 

manuscrise și, pe de alta, pe particularitățile lingvistice ale textului (ms. rom. 2517, ms. rom. 494).  

 

I.3. Edițiile Mântuirii păcătoșilor în limba greacă. Circulația și traducerea textului în alte 

limbi 

Cartea lui Agapie Landos, publicată pentru prima dată la Veneția, în anul 1641, va fi editată 

după acest an în numeroase rânduri (1664, 1671, 1681, 1703, 1711, 1725, 1740, în 1765 de două 

ori, 1766, 1773, 1779, 1780, 1793, 1795, 1798, 1803, 1806, 1840, 1851, 1859, 1883, 1889 etc.). 

Succesul acestei cărți, dar și a altor scrieri ale sale care, în mare parte, se ocupă de traducerea din 
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limba greacă standard, „elevată”, în limba poporului, fac din Agapie Landos un autor cu siguranță 

popular în epocă. Activitatea sa se concentrează pe editarea cărților hagiografice, prin transpunerea 

în varianta populară a limbii textelor, sau în jurul traducerilor și editărilor cărților sale. Până în 

anul 1972, cartea cea mai cunoscută a lui Agapie Landos, Amartolon sotiria, cunoaște în limba 

greacă 34 de ediții. Cartea va fi editată de-a lungul a două secole și jumătate, din secolul al 

XVII-lea, trecând prin secolul al XVIII-lea (Veneția, 1765, 1780 etc.) și al XIX-lea (Veneția, 

1859). De asemenea, va beneficia de traduceri în limbile română, arabă, turcă sau slavonă. 

 

I.4. Textul Mântuirea păcătoșilor în manuscrisele românești din secolele al XVII-lea și 

al XVIII-lea 

Tradiției manuscrise a textului Mântuirea păcătoșilor între secolele al XVII-lea și al XIX-lea 

i-a fost dedicată deja o lucrare complexă, Tradiția manuscrisă a unei sinteze europene la români 

în secolele al XVII-lea – al XIX-lea, Mântuirea păcătoșilor (Amartolon sotiria), de către 

cercetătorul român Liviu Onu, apărută în 2002, la București. Din consultarea acestei lucrări, 

precum și a Catalogului manuscriselor românești (vol. I-IV) și a bazelor de date ale bibliotecilor 

românești și străine, până în prezent avem cunoștință despre un număr impresionant de manuscrise, 

în general aflate la Biblioteca Academiei Române din București (119 manuscrise). În alte biblioteci 

din țară se află aproximativ alte 22 de manuscrise, „dintre care 12, păstrate la Biblioteca 

Mitropoliei din Sibiu”, după cum ne informează Liviu Onu, iar alte 14 manuscrise se află în 

biblioteci din străinătate. 

 

II. Studiu asupra foneticii din ms. 2517 și din ms. 494 

II.1. Inventarul grafemelor şi valorile lor fonetice 

II. 2. Aspectele fonetice ale limbii textului cuprins în ms. 2517 și în ms. 494 

Discutate în linii generale de către cercetătorul N. A. Ursu, aspectele fonetice din cele două 

manuscrise prezintă particularități specifice atât graiului nordic, cât și celui sudic. Acestă stare a 

lucrurilor se datorează faptului că traducerea a fost operată de către un cărturar moldovean (cel 

mai probabil Nicolae Spătarul Milescu), în timp ce copierea traducerii se datorează, în cazul ms. 

2517, unui copist de origine oltenească (grămăticul Vlad), iar în cazul ms. 494, unui copist care 

provine, după părerea cercetătorilor, din cercul de fideli ai lui Nicolae Spătarul. În articolele sale, 

N. A. Ursu demonstrează, apelând la argumente lingvistice, între care se înscriu și cele de ordin 
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fonetic, apropierea mai mare a celor două texte de limba dialectului nordic, deci, după opinia 

cercetătorului, de limba lui Nicolae Spătarul Milescu. În expunerea ce urmează, am adus în 

prim-planul cercetării noastre acele elemente ale foneticii textului care ni s-au părut relevante și 

ilustrative pentru limba secolului al XVII-lea, fără a avea pretenția de a înregistra în mod complet 

fenomenele fonetice care apar în cele două manuscrise. Am încercat astfel să numim și să analizăm 

acele fenomene fonetice care nu mai sunt prezente în limba română actuală și care aparțin în mod 

exclusv limbii românești vechi sau care, fiind prezente astăzi numai în arii lingvistice restrânse, 

merită un tratament special în cadrul scurtei noastre cercetări. În cadrul expunerii de față, am dorit 

ca toate fenomenele fonetice să arate, într-un mod organizat, în ce măsură textul întregii traduceri 

se apropie de dialectul nordic și, respectiv, de cel sudic. Prin oferirea de exemple, am încercat să 

arătăm și apropierile fonetice dintre cele două manuscrise. De asemenea, am ținut seama și de 

expunerile realizate pe această temă de către cercetătorul N. A. Ursu, precum și de lucrările de 

specialitate privitoare la aspectele fonetice ale limbii române vechi. 

 

III. Studiu asupra morfologiei din ms. 2517 și din ms. 494 

La fel ca în cazul studiului fonetic al celor două manuscrise, și în cadrul studiului morfologic 

am recurs la analiza diacronică și sincronică a diverselor elemente lexico-gramaticale care fie 

reprezentau fenomene specifice limbii epocii, fie erau reprezentative pentru un anumit stadiu de 

dezvoltarea al unui fenomen lexico-gramatical. A fost posibil astfel să fie supusă analizei fiecare 

clasă lexico-gramaticală, prin evidențierea unor fenomente stabile sau în curs de desfășurare, 

precum și unele care reprezentau, în epocă, inovații. Am recurs la exemple din ambele manuscrise, 

în același scop, pentru a observa apropierile dintre ms. 2517 și ms. 494. 

 

IV. Studiu asupra lexicului din ms. 2517 și din ms. 494 

Având în vedere volumul mare al textului Mântuirea păcătoșilor, am ales să tratăm în cadrul 

studiului asupra lexicului, acele cuvinte, sintagme sau expresii care îl pun în dificultate pe cititorul 

de astăzi în privința înțelegerii sensului lor, dar și acele lexeme pe care le-am considerat ilustrative 

pentru limba traducătorului în special, dar și pentru limba română a secolului al XVII–lea în 

general. În cadrul expunerii de față, care se limitează la o analiză mai generală, am decis să numim 

acele cuvinte care sunt specifice textului nostru și care sunt comune cu alte texte traduse de Nicolae 

Spătarul Milescu, sau care reprezită o prezență aparte, fiind inedite și ridicând dificultăți de 
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înțelegere pentru cititorul contemporan. Pentru fiecare termen în parte am specificat prezența lui 

fie într-un manuscris sau altul, ori, de cele mai multe ori, în ambele manuscrise. Credem că acest 

fapt este esențial, nu numai în încercare de a vedea care este gradul de coeziune dintre limba celor 

două texte, dar și, eventual, în cea de a observa în ce măsură traducătorul lor se poate identifica cu 

aceeași persoană, fapt relevant cu atât mai mult cu cât unele dintre aceste cuvinte sunt „specifice” 

limbii scrise utilizată de Nicolae Spătarul Milescu.  

 

IV.1. Cuvinte din fondul autohton  

Numim în această parte a studiului nostru acele cuvinte care s-au păstrat în limba română din 

fondul autohton sau care, având o etimologie necunoscută, au fost încadrate în această categorie. 

Este vorba despre lista care cuprinde acele cuvinte din limba română care, se presupune, au fost 

moștenite din limba traco-dacă. Cum cunoștințele despre limba dacilor și a tracilor sunt reduse, 

originea în fondul autohton a acestor cuvinte se află sub semnul probabilității. 

 

IV.2. Cuvinte de origine latină sau cu bază de derivare latină 

În cea de a doua jumătate a secolului al XVII–lea, atunci când textul Mântuirea păcătoșilor a 

fost tradus, în limba română elementul romanic era deja bine conturat, înrădăcinat atât în structura 

lexicală cât și în cea gramaticală. Oferim în cadrul acestui subcapitol câteva exemple ale 

elementelor lexicale moștenite din limba latină în faza primară și care se regăsesc și în textul 

Mântuirea păcătoșilor. Dintre cele comune ambelor manuscrise, cităm: apleca, cerbicie/cerbicea, 

cura, doftor/dohtor, genune, împlînta, înturna/înturnare, mêser, muta (cu sensul de a schimba, a 

transforma), păsa, răpaos, spămînta, sînge, vas, vîrtos, vîrtute, muiere, purcede, vistiiariu, 

visterie. Dintre cele prezente numai în ms. rom. 2517, numim: arie, arină, austru, delfin, delunga, 

dimica, fur, îmbla, îndurat, îndurată, învinci, măduhă, mîneca, musichie, ochiianului/ochianului, 

organe (...ale musichiei), planită, polat, sărbat (s. m. sărbații), theologhie, trufă; iar cele regăsite 

numai în ms. rom. 494 sunt: avgust, astruca, împuta, răposa, vintre, patrichie. 

Acestora li se adaugă cuvintele care sunt formate de la cuvintele primare moștenite din limba 

latină, prin derivare sau schimbarea valorii gramaticale. Dintre acestea, am selectat câteva din ms. 

rom. 2517: fuște, fușture, fuștaș, îndulci, preaîndulci, lingări, lingăriciune, măruntaie, mesearniță, 

mînecare, mînecată, neputința, neputincios, neputincioasă, păscar, pucios, pucioasă, rășchira, 

rulătură, suire (cu sensul de înălțare), vîrtoșime; și câteva din ms. rom. 494: desfui, înfrumuseațe, 
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neputincios, neputincioasă; și câteva comune celor două manuscrise: aflătoriu, auzitoriu, curător, 

curătoare, cuviitoriu, cuviitoare, cuviintoare, necuviitor, necuviitoare, despuitor, despuitoare, 

meserêe, meserătate, plini, plinire, strigătoriu. 

 

IV.3. Cuvinte de origine slavă sau cu bază de derivare slavă 

Am ales acele unități lexicale care fie nu se mai folosesc în limba română literară standard, 

fie au în text un alt sens decât cel actual, multe dintre ele fiind greu de înțeles în prezent, și care 

provin din limba slavă sau sunt cuvinte cu baza de derivare de origine slavă. Comune celor două 

manuscrise sunt: basnă, bdenie, becisnic(ă), blagoslovi, blagoslovie, blagoslovit(ă), boiarin/boier, 

boz, caznă, căzni, cinie, cinste, ciudată, cleveti, clevet, clipeală, covîrși, crin, dodăi, 

dodiială/dodeială, dosădită, iscusit(ă), isprăvi, ispravă, iznoavă, leni, milostivi, milostiv(ă), 

milostenie, nemilostenie, năpăstui, nărav (în contextul Oglinda năravurilor), nărod, năsilnic(ă), 

nemernicie, nemêrnic,  neclătit (cu sensul de „care nu se clatină”), obraz, obrezui, odraslă, 

opreală, pamite/pamene, peliță/pieliță, împielițare, posluși, poslușnic, poslanie, poslușanie, 

pravilă, praznic/praznec, price, prost, prostime, rod, săvîrși, săvîrșit, săvîrșenie, nesăvîrșit(ă), 

scîrbi, scîrbă, scîrnav, silă, silnic, sminteală, spodobi, stepenă, tîrpenie, trezvire, usebit, văznisi, 

vlădică, zavistui, zavistie, zavistnic, zbor; cuvintele din această categorie care apar numai în ms. 

rom. 2517 sunt: apipăi, aspidă, împistrit, împistritură, balegă, bată, blăzni, brudiu, chitos, ciudi, 

colibă, clăti (cu sensul de „a (se) clătina”), clătit (cu sensul de „clătinat”), clinci, diacon, dodăit, 

dosadă, dosădi, dvori, finic, gadină, găvozdi, găvozdit, gropniță, ghizdăvie, iboste, iuboste, 

ibovnic, iscusenie,  ispravnic, isprăvire, izvodi, izvod, izvodire, jiganie, jirtvnic, năemnic, 

năprasnă, năprasnic(ă), nedee/nedeie, neizmenit(ă), obezit, oborî, ocăzuire, odrăslită, oprăvui, 

oprăvuință, neoprăvuit, oprealiște, organe (ale musichiei), oteși, oteșire, peveți, plașcă, plod, 

podobi, preapodobnic, posadnică, posmag, priatnic, prici, prilăsti, pripi, pripă, pristăni, 

pristănitor, răpști, răpștire, rîvni, rîvnă, rîvnire, rîvnitor, sad , săblaznă, scîrnăvie, silnic, silnicie, 

nesilnicie, nesîlnic(ă), sminti, smirnă, stîlpare, stidi, stideală, tîlcovanie, tină, usebi, usebire, 

vetridă, vetreli, voievod, zalog, zăbavnic, zăpodie, zlătar, zminteală; iar cele care sunt prezente 

doar în ms. rom. 494: cin, ciudi, ciudesă, dvorbă, ghizdavă, iscusire, ispravă, iznavă, jitniță, 

năpasnic, năpăstuială, nedodăit, nemernicie, nemêrnic, neoprăvuit, nesilie (năsălie), nesilnic, 

năsilnică, obîrși, ocină, osebi,  pamenită, pofală, poslușie, posmat, poticală, pravoslavie, 
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pravoslavnică, priceștui, pricêștenie, priiaten, pristav, procleți, proclet, săbor, sili, spodobi, 

șovăit(ă), usnă, văleatul, văznesenie, veatril, vlădicie, zăbavă, zminti. 

 

IV.4. Cuvinte de origine grecească sau cu bază de derivare grecească 

Dintre cuvintele care provin din limba greacă sau care au ca bază de derivare cuvinte grecești 

și care nu se mai folosesc astăzi sau care au un sens diferit față de cel actual, am selectat din ms. 

rom. 2517: aspidă, canoni, canon, chitoasă, diadmă, epicon, marghilie/marghioliie, parimie, 

patriarh, pendicostiiu, scafă, scandăl, talant, vlastar; iar din ms. rom. 494: afcatist, canonisi, 

canon, epicon, haldeean, harap, marghiol, patriarh, varvar. 

 

IV.5. Cuvinte de origine maghiară sau cu bază de derivare maghiară 

Această categorie cuprinde următorii termeni din ms. rom. 2517: aleș, birui, biruință, biruit, 

biruită, nebiruit, nebiruită, caie, cheltui, cheltuială, chielciug, chinui, chin, chinuire, chip, curvi, 

curvie, curvariu, curvă, feredeu, hiclean, hotar, marfă/marhă, ponoslui, ponos, sîrgui, sîrg, 

sîrguială, pildă, ponciș; din ms. rom. 494 am reținut următoarele cuvinte (majoritatea comune cu 

ms. rom. 2517): aleș, birui, biruit, biruită, nebiruit, nebiruită, cheltui, cheltuială, chezaș/chiezaș, 

chică, chip, curvi, curvie, curvar, curvă, feredeu, hiclenie, hotar, marfă, ponoslui, ponos, sîrgui, 

sîrg, sîrguială, pildă. 

 

IV.6. Cuvinte de origine turcă sau cu bază de derivare turcă 

Am reținut pentru această categorie cuvintele bir și divan. 

 

IV.7. Cuvinte cu etimologie multiplă 

Printre cuvintele cu etimologie multiplă am extras din textul Mântuirea păcătoșilor următorii 

termeni: drahmă, loitră, mitră, stemă, vasilisc, zamfir. 

 

IV.8. Cuvinte din limbile slave moderne 

Din această grupă, următoarele cuvinte provenite din limba bulgară: gadină, gropniță, gușter, 

clinci, oțărî; din limba polonă: povață; din limba rusă: nacealnic; iar din limba sîrbo-croată: 

rulătură. 
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V. Glosar terminologic 

Glosarul terminologic cuprinde o serie de termeni inediți sau având un statut special, greu de 

înțeles pentru cititorul contemporan sau având un sens diferit în epoca veche față de sensul actual. 
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