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70.
adv. şi adj. « lat. udpost)
1. Loc. a dj. (Local) Mai apoi de toate = ultim; care e situat la urmă. O curte
ghizdavă şi mai apoi de toate. act 49v/18.
II. L Adv. (Temporal)După ce s-a încheiat o acţiune. apoi multe ceasuri
ţânură aşea spândzurat, îl pugorâră abiia viu şi deaderă la temniţă. act. 95'/31,
Spun că apoi, că după ce-l arsără, i s-au tocmit limba de la D'[uţmnţăjdzău de
grăiia curat. ian, 23'/3. Apoi de astrucat vădzură orbi ş':'auprorocit surorelor
cum "aceaia ce faste să-m iau, îm voi lua după 40 de dzâle". apr. 88v/6.\) Loc.
a d v. Mai de apoi = (mai)pe urmă;ultim;mai târziu(decât altcineva).Ceaia ce-au
murit mai de-apoiau spus de-amănuntde stăpâna lor cine-işi de unde-i.ian. 31v/22.
Mai apoi de = după, În urma. Şi mai apoi de alte munci fi dusără 'inNicomidiia,
de le tăiară s[fijntle]le capete. act. 40v/20.Mai apoi de izgnaniia inv,(jţâtoriului
îmblând, cercetând svfinjţii de prin temniţe. Yâ.44v/27.Mai apoi dt:;munci îi
tăiară şi s[fâţntul cap. apr. 86f/27. Mai apoi = mai târziu. Iară,j/mai apoi,
impăratulfiindu-i a minte şi dorind cum mai curund să audză ca.e(e gata..., Îi
spusără de toate. oct, 49'/13. Iară mai apoi, după moartea lui' Dioclitian,...
mearsă iarăş la Tir. ido57'/33.
,
2. Adv, Pe urmă, viitor. De cealea ce vor fi apoi au proroc il. nov. 103'/18.
Vedera strălucoarea ce avea să aibă i'n cea de-apoi cuconul. apr. 94'/19 (în
ultimul exemplu, posibilă loc. adv. in cea de-apoi, cu sensul menţionat). \) (În
construcţia)
pre o dzi c-.=
după ce s-a scurs o Apoipre o
iaiena ... i-au
adusu-iplată. marto20/36.
3. Loc. a dj. (În opoziţie cu bătrâni Mai apoi = nou, recent; nu vechi. Leagea
ellinilor iaste bătrână..., iar credinţa creştinilor faste mai
şi puţâni o
priimiră. apr. 82(/5.
4. Loc. a d v: (Mai) apoi de
= ultimul (dintr-un şir), la urmă, la sfârşit. Iară
mai apoi de toţ adusără şi pre fericitul ... Aretha, legat. oct. 84 1. Apoi de toţ,
la Tertii,deaderă-şfericita fărşenie. mai 121'/21.
, Partea1a studiului
a apărutîn1.XXXIX-XU
alpublicaţiei
defaţă,p. 33--63,
undesegăseşte
şi listadeSigleşi abrevieri.
AUL,t. XLII XLIII,2002- 2003,Bucureşti,
p.9-36

10

LAURAIvIANEA.

2

5. Loc. a civ.
de toate la urmaurmelor,la
sfârşitului;Într-un
final. Îl deaderă herilor 807-1
mănânce, mai apoi de toate fi spintecară pântecele.
sept.
Mai
de toate l-au izgonitla Cucusul
nov. 1
Mai
apoi de toate au cunoscuttată-mieuadevara. 1
6, Lo c. a d v: Că
= altminteri;de nu... Fă porunca împăratului,că apoi te
voi trimitela anthipatul.apI'.85v/I4.
Ifl, 10Loc. a d v . (Cei,
= ultinuă); cel
din urmă.Aceastea i-au
la noaptea cea de-apoi D[oJmnul. nov. 168'/10. Deade giudeaţul cel
de-apoi. mai 119vI15.O S pe c.
sau
venire = vremea
judecăţii din urmă; sfârşitullumii. Giudeţul
act 97 (ef.
Începând
la faptul lumii şi zidirea întâiului strămoş,până de-apoi venire a D[o]mnului
Hjristo]s. nov. 162v/25.
2. Loc. a d v. Cel de-apoi (in opoziţie cu
din spate, de dinapoi; din
capăt, din margine.Iarăş întorcându-să,ieşi mearsă la pritvorul cel de-apoi
besearicii ce··i denainte, şi să-ncuiară uşile sţfijntei besearici de D'[ujmnţăţdzău
nov, 133r/3S.
3. Loc. a d v.
mai
= În cele din urmă. Cu Il/uite bătăi de rane fu
căznit. cea mai de-apoi,îl răstignirăpre cruce. sept 22'/]7. cea mai de-apoi,
înfocfu băgat. ian, 81/9.
71. APRINDE vb, III. T r a n z, şi re fL « lat. appre[heJndere)
1. T r a n z. (Despre obiecte care servesc la luminat)A face să lumineze.Adusă un
creştin neştefăclii mare şi frumoase, şi-ngăduipănă le aprinsă. act. 89'/6. Iosif
indată ieşi să aprindză candilă, lumânare. deaca aprinsă, o lipi la zidiu.
2. T r a n r: A da foc; a face să ardă ("a încălzi un cuptor, un feredeuprintr-unfoc
mare",DA).l-au făcut a-i sluji ca neşte robi. Ioan să aprindă iadulferedeului, iară
Prohor să pornească apa la feredeu. sept. 28v/20, Un cămin foarte-mfocat
aprinsără. id. 3
1..Aprinsăofocare mare şi-i aruncă pre toţ. oet. 84v/6.Au dzâs
acelora carii să
i'n robie să ia focul. Acestafix: era nestâns a beseancu,
carele era În besearică, din care aprindeajrătvele şi tămâia.
116[/15.ORe f l.
pas.
context
Foc nestdns vă strânge(, ticăloşilor. Acela
să va
de iad
foc veacinic.mai 14S/21.
3. T r an z. A
coliba fi aprindea tiranul acela. oct.
Te vom
flnri""jt:>
cu toatâ casa ta. fEbr..
ieşUacălare den afară de oraş,
aprindză,sâ··iardzâpre tOf.mart. 5 1'/11
sentimente, pasiuni) A izbucni, a se încinge. lklăniia tiranului
mai mult .y..au aprins.
7'/25.
r a n z. A provoca, a face S[1se ivcasdi.
impetuos).
om..iubitorule D[oa]mne. iejiinătăţâle, pornindu-ţ
bănatul carele
pururea păcatele noastre. oeI. 88'/28. Aceastea.., icoane
cu aceastea chipuri s[jijnte ce aratâ tuturor, nu numaiproştilor ce nu ştiu carte, ce
şi cârtularilor, ca mai multâ dragoste pre D[ulmn[ăjdzâu aprind prâvindu-le şi
cinstindu-Ie,ducând cinstea sus, cu inemala D[uJmn[â]dzâu.mai 136'/].
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5. Re fl, (Despre oameni; construit ClIun complementindirect introdusprin prep,
cu) A se înflăcăra,a se încinge. Ual' s-au aprins cu D[uJh[uJl sv[â]nt şi a stătut
naintea ighemonului.act. 73'/22. Atunce s-au aprins cu s[uZll[eJtulcredinciosul
inpărat. ido84v/33.
la locul unde era lepădat trupul sffâ]nt[u]lui, cu inema
aprindzându-săşi asupră-i lăcrămând, de-acolo... veni la locul undefăcea bulciul
idoloslujitelii. febr.
ORe fl, (Cu determinări introduse prin prep. de)
Tiranul aprindzându-săde mânie. nov. 175V/LSă aprinsă de mânie. nov. 175v11.
Aprindzându-să
mănie ighemonul.
1
16." Re fi. p o s e s i v
(Complementuldirect este un sentiment,o pasiune etc.; deseori întărit printr-un
fals instrumental)A provoca, a face să izbucnească,să răbufneascătrăiri care au
drept urmare luarea unei atitudini sau a unei decizii extreme, îndeplinirea unor
acţiuni, în opoziţie/discordanţăcu firea celui care va înfăptui aceste acţiuni.
Aprindzându-şdragostea credinţeicătră Dţuţmnţăjdzău cufierbinteală,... mearse
la mănăstirea s[fâjntului Vasian.nov. 11 7-18. Aprindzându-şsfu]fl[e]tul cu
dor cătră D'[oţmnţu]l Hjristo]s, s-au pugorât de la munte şi întră în mijlocul
idoloslujitelilor,de stătu. ido 117'/23. Aprindzându-şmâniia, trimisă de chemă
pre .. dec, 221[/15.Aprindzându-şdorul ce avea câtrâ·Qfo!mn[ujl Hţristo]s ..,
să răpedzî, ca un leu de la pustie, la oraş. iau. 3f/15. + S P e c. A să aprinde
inema (sau
(cuiva) poate fi considerată o expresie sau o construcţie
echivalentăcu expresia a durea (pe cineva) inima (sau sufletul) = a suferi, a se
mâhni, a se tulbura. Cu cât să trecea vremile, cu atâta mai mult să aprindea
inemilelor, dorind să le vie veaste de iubitul lor. mart. 42v/9..Mi-aduceamaminte
vinul
mult ce beam în Eghipet. Şi mi să aprindea inema, că
măcară apă să beam. apr. 65v/34.
6. T r a 11Z. (Despre oameni; construitcu prep, asupra) A incita
să facă
un anumit lucru, să ia o anumităatitudinefaţă de altcineva;a
a instiga, a
asmuţi, a aţâţa. Pre acesta necurat oarecând îl aprinsără şi-li îmfocară asupra
creştinilor sfeatnicii lui. mart. 32v/3-4. ORe fL pas. Îmblândzândspre puţânel
sbdjletul
iarăş să aprindeade agenti dimonsă ardzăpre apostolul.nov, 129'/12.
Aprindzându-să-mpăratulde aflătoriui răului, veni să umoară sângur, cu mânule
sale, pre apostolul.ido129v130.
72. AI)ROAl'E adv. lat. ad prope)
1. construc:ţia/loc.
prep., DA,aproape sau aproape la) La o mică distanţă
în
de ceva sau de cineva;in preajmă,în vecinătate.Săface săborul ei unde-i
aproape la-ntraturile Domionu/ui. dec. 233v/9. .M[uJc[eJn[i]ciia
unde-i
aproape de Constantiane. ido 241'/21. O (Însoţit de advcrbe care precîzează
distanţa) Să dusâ la trlt metoh, aproape de-acolo. oct. 63'/32. rUf dusără la
ostrovul ce-l chiamă Levcada, că era acii aproape. nov. 160[/23.Îl chemarâ nu
aproape undeva, ce la Trachiia. febr. 65V/15.Să mergi la apa Iordanului, la
mânăstirea ce-i acolo aproape. apr. 63v/9-10.O (Rar, construit cu prep. de, care
poate lipsi) Săpară un părem de-aproape de-acolo. sept 8V/23--24.
O Loc. a d v.
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Pre aproape = prin apropiere,După apusul soarelui nu cutedzanime a treacepre
aproape. Dară preste puţân s-au mântuitlocul de dimoni.mart. 20/2. De aproape
= din apropiere.Ivindu-să.., un zmău mare de-aproape, din pustie. nov. 99v/24,
Ermioni.: dzace la acel muntede-aproape.mai 112v1l6.
2, Loc, a dj. Pre-aproape (Nu PUtCIl1
preciza deocamdatădacă este un calc sau o
creaţie a lui Dosoftei;despre persoane)Cel apropiat(rudă, prieten, în opoziţie cu
cel străin). Să feace la toţ, şi pre-aproape, şi pre departe, tuturor dorit. nov.
100f/8·-9,
3. Adv. Cât pe ce, gata-gata,mai-mai.Si o cerca domnulei, şi apropiindu-ola o
piatră, aproape era să o prindză. sept. 22r/5-6.
4. Loc. a d v. Aproape de = asemănătorcu, la fel ca, aidomacu; cam ca; ca şi.
Într-aceastaşdZI:s[fâJnt[uJImţuţcinicAlexandru,aproape de sv[ijnţii apostoli.ian.
121/16.
73. APROPIA vb. I. T r a n z. şi re fi. lat. appropiareţ
1.1, Refl. A se deplasaîn spaţiu (tot) mai aproapede ceva sau de cineva. Venisă
umoară cu mânule sale pre apostolul. Şi deaca să apropie aproape, îmbla
îmvărtindu-să.... că orbisă. nov, 129v/32.Unde... veţ audzî pre Arsenie, nu vă
apropiiareţ acolo. mai 1131/15.O (Construit cu prep, la) Vădzu acolo şi pre
magherul mănăstirii... şi apropiindu-săla dânsul, îl întrebă. sept. 14v/13.Sosând
la ostrovulHion, s-au apropiat la un munte.mart. SOr/19
. ., A ajunge din urmă pe
cineva.Şi-ndată stătu de mă apropiiaiuşi mergeanaintea mea şi m-au dus 2 dzâle.
act. 821/3L .. A se contura, a se zări, a se vedea În apropiere,nu departe; (spre
direcţiade deplasarea cuiva).Mariia Magdalinaşi cei 70 otroci sânt În muntelece
să apropie, de să chiamă Hilion.mai 112vIl4.O (În contextfigurat)Apropiindu-să
dţujmnţăţdzăescul dar la inema lui, l-au străluminat. nov. 1471/3-4.Cu credinţă
să te apropii, şi cu frică mare, şi cu pocăinţă adevărată, şi cu ştiinţă curată la
dţuţmnţăjdzăeştile taine şi la sţfiţnţie te atinge. apr. 73'/34.• T r a fi z: A veni
aproape de.. ; a ajunge pc cineva urmărindu-l,cu scopul de a-l prinde.Şi o cerca
domnul şi apropiindu-o o piatră, ... era să o prindză. sept.
Vădzuun
cerb şi incepu
lua în goană. Si apropiindu-l să-I agiungă, veade între
coarne-i cinstita-i cruce. ido
1. e In t r a 11z. A veni aproape.Dzâsără slugii
să-i ducă la stăpânul casii.Si apropiindla intralulcâtrâ s[fâJntaraclâ ... oct. 88'/12.
2, 1n t r a n z. /\ fi gata să... , an pe punctulde.. o,a fi aproapeS3.... " il fi cât pe ce....
Vâdzupre cei doi oameni ce-i hlăstâma.Era naintea sa. la gura aceii prâpăşti
discate, ingroziţşi tremurând,şi să scăpâta dinpicioare câte puţân, de apropiia să
cadză in prâpaste. oct. 41 8. Sâ măhniiajăcând voia rea, căce nu era cădzuţ,şi
apropiindu-li-sâde multeori să cadzâ... oct. 41''127.
II. T r a fiz. A duce, a aduce, a aşeza, a pune mai aproapede ceva sau de cineva.
Giuru-te... ca sâ nu fai ceva de la mine, smeritul,parte de-a trupului mieu. Nice
pânâ la un păr. 1Vicesă apropii de dâns imbrăcământde hainâ. ap!'. 771/23.(În
context figurat) Au i'nduplecat pre mulţ de-au apropiiatu-i la D[oJmnu[17
HI'.rzsto1s. mari. ,)
·...7r;26
! .
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74.
vb.L T'r a n z. şi re
lat. aucupareţ
1. L T r an z: A lua, a inhăţa, a înşfăca (cu mâna);p. e x t. a opri. Stânga era inflată
ca un
Goală şifoarte râstinsă. Cu carea apuca pre cei osândiţ de-i arunca
intr-aceaprăpaste. oct, 46'/19. Zosimvru să-i facă metanie.Şi-l apucă sţfâjnta de
nu-l lăsă. apr,
O (La imperativ)Apucă reapede puţănea apă din tăntâna
mea să o duci împăratuluisă bea, să să tămăduiască.iun, 152v/5.
2. T r an z: A prinde,a lua cu
(pe
trăgându-I).Apucândpre alt călugăraş,
il trasă in.: besearică să-i arate s[fâjnta icoană. oct. 63'/14.
sălbătăceaşte, il dusără la paliaţul cel de sfat. nov, 126'1/6.
3. Re fi. A se prinde (cu mâna), a se atârna, a se agăţa de ceva. Să apucă de
veşminteles[fâţntţujlui Ioan". şi
ochiu, în cap. nov. 112'/28. O
(Construit cu prep, pre) Si-aufrânt curabiia şi s-au necat tot Numai eu am rămas,
o becisnică.Msamapucatpre o scândură ş-am scăpat. nov. 152r/36,
4. Re fl. re cip r o c (Uneori construitcu la lupte!)A se lupta, a se
a se
Si apucându-să cu Lie, l-au lovit intr-inemă.oct, 89v/13.Nu să mai apucă
sângur la luptă, ce strânsăpre toţ şerpii vicleanicu sine şi purceasă. dec. 209v/2-3,
Il, T r an z. L A pune stăpânirepe un lucru al altuia, a
În stăpânire,a ocupa cu
puterea sau cu de-a sila, a uzurpa; a cuceri. Apucasă frâncii Ţ[aţrigradul de-l
ţânea. oct, 65v/28.Ea apucasă viia unii sărace. nov, 123'/2. Fiind eu
mi-au
apucat scaunul mieu.ian. 39v/LApucasăneştepărţ de Anatol. apr. 99'/2.
2. A elibera, a salva, a scăpa, a slobozi. Am apucatficioara din mânule voastre
cealepăgâne. apr. 73'/14.
3. A lua din
sau de sub stăpânireacuiva. Temându-sâ
i-l apuce
de-a mână, fmvăţâ de-l dusără ... i'n Maghedon. novo 136v/29./lcf:!,ţ1"ea
ce tu le
pusăş de ruşine şi ocară, Păstoriul cel Bun le-au apucat de la
le-au băgat
la locul unde va să vie şi Drosila. mari.49"/3.
4. A
a lua cu fixţa. Strnu o lase S[jijnţia Sa sâ o ia şi să () 1puce slujitorii cei
domneşti,oet. 54v/25, O E x p r. A apuca (pe cineva) UrAdimori a se îndrăci, a
deveni îndrăcit L-cn!apucat pre ighemol1un dinwn. Si
la sLfâlntul,
isţealit. mart. 1
A apuca
(de la cineva) = a învăţa, a fi educat,
învăţat (de cineva); a lua învăţătură (de la cineva). Apucând l'nvâţătură de
s[fâlntul Nonon,ep[i]sc[oJp[uJl,şi pocăindu-sâ,... lepâdă toate. act 5]
III" T r anI.
(Determinatde cu giurământuri)A lua pe cineva din scurt, a trage
Ia răspundere, a interoga, a Întreba sub jurământ. Aflând]Jre E\jrosân în săbor,
la besearicâ, l-au apucatu-l cu giurâmânturi sâ-i spuie unde au jiJst astă noapte.
sept 14v/28.Pentr-aceaia {e·-amapucat cu giurământuri,pentru vâditul Jnâririlor
lui Dfu]mn[âldzău, ido1 1
2. A prinde să... , a începe să... ; a se adresa.Începui a-ntreba... şi apucă de-mgrâi.
apr. 75'/26.
:1.A opri, a întrerupe (pe cineva) dintr-un discurs (pentru a-l convinge să-şi
schimbe părerea; eventual, o locuţiune verbală) Sh4itorii lui, indatâ apucându-i
cuvantu,l· Il dzasara:
' . "lvuJace
'H {' . aceasta, doamne..f" apr. 89'/14.
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IV. 1. Re fl. pas. A primi sau a moşteni (ceva) prin tradiţie. De atunce s-au
apucat de să ţâne sărbătoare a sv[iţntei cruci. sept. 18'/15.
2. Ţ r a il z. A avea
a avea când să facă ceva, a avea
a găsi momentul
potrivit.Deaca audzi, apucă vreamea şi alergă după spăsâtoriul, cursă s[fâ]nta
besearică,cade la pământ ... oct. 53r/6.
3. T r a n z: E x p r. A apuca nainte (de... ) = a prinde să... , a avea răgazul să... Au
poruncit să-i aducă naintea sa. Dară Glafira au apucat nainte de s-au răpăosat.
apr, 99r/17.
4. 1n t r an z. A recurge
Împăratul pusti grija cătră svţâjntă, ispitind în tot
chipul să o-ntoarcă păgânăţâia lui. Si neputând cu siloghizmefilosoficeşti,
apucă cu dezmierdări.
J66vIl9..
5. Re f l. A începe o nouă viaţă (o nouă meserie, o nouă ocupaţie)Să apucă de
viaţă
oct,
1.
6. T r a r: E x p r, A apuca
(cuiva) = il
înaintea
Svţâjntul
acesta Moisi... apucat-au înnainteaDomnului.: 1485de ai. sept. 6v/25.
V. L ReA
porni într..o direcţie oarecare, a călători undeva.Sămnându-necu
numele
şi a Fiiuluişi a sţfâjntţuflui D'[ufh.ne-amapucat de cale. net 79f/8.
2. 1n tril n z: A o lua inainteacurva.Dimitrieapucă nainte, de le ieşi I'ntâmpinare,
deşchidzându-leuşea. act.
2. Apucănainte... şi aşteptapre Climent.ian. 27v/22.
3. 111t r a n z: E x p r A apuca.inainte = a o lua unul înainteaceluilalt.Cunoscând
că s-or svădipentru trupul lui după mutarea cătră ceriu,făcând besearicişi racle,
gătindu-să carii de carii să apuce inainte. Pentr-aceaia giură pre uciniculsău cel
mai mare... să ascundzătrupul lui departe. nov, 100'/11.
VI. Re f l, (Uneori construitcu cu giurământşAragădui, a promite,a se prinde, a
se lega (să îndeplineascăo
un angajamentetc.); a se angaja solemn să, .. ;
asuma responsabilitatea.Chinops s-apucă să j··l aducă viu. sept 31'n. Va
cădea la primejdea capului, precum s-au: apucat. febr, 58v/15. Împăratul au
rvrvr-nrrr-it
să să apuce Veniaminsă nu mai aducă la mijloc imvăţătură ca aceaia,
rnarL61
Dzâceam. "Fie-vâ milă de mine şi mâ voipoeâi-·mâ".Atuncedzâsă
unulcâtrâ altul: "Apuci-tesâ sâ pocâiascâ?". Si el
". apr. 1
ORe AjuTa.De toate s-au apucat sluga că vaface deplinporunca. nov, 101r/36.
Deci s-au apucat solul eli doarâ s-a feri diaconul... de··aceasta. mart. 62f/2.
că
cu giurământapudindu-să.Îun. 155'/6.
75,
vb. nI. 1n t r a n z. « lat apponere)
A dispărea,
a trece sub orizont; a
a scăpăta. Soarele
,,-au rugat lui
soarele din calea sa Selnu
2'/4. O(În
context figurat) Au răpăosat in 5
a lui ghenuarie cătră sartI,
soarele in mâna lui D[u]mn[â]dzelu.ian, 5v1l9.
76. ARA vb. L Tranz. « lat. arare) (În context figurat; atestarea nu este
înregistratăîn DA şi nici in TDRG)Gheorghie,trupullăsându-ş În ţarii,Sufletească
hrană creştinilor ară. febr. 78f/13.
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50f
"aramen,
asimilare
aeramen",
S1: L EX, p. 16,n.Ll.l)
L (La singular,folosit de Dosoftei
ca epitet) Cupru; din
Un uriiaş
foarte mare, legat cu 8 lanţuje de aramă
trup, oct.
nontru, alt
n/1T'p,'Jtp
de aramă. id. 81 Îmvăţă
o topitoare mare şi să bage cu dânsele
aramă multă,să să meastecearama cu cenuşea trupurilor sţfijntelor, topindu-săşi
arama ŞI iale. Şi dintr-acea aramă să
fundurile căldărilor feredeului celui
mare de
mart. 49r/14-16.În bou de aramă şi Pelaghiia arsă. mai 1
1.
imvăţă00
o de feaceră cămeaşe de aramă cu gauri
patra părţ să-I bage, ido
118v/37. \)
ellinilor sân! numai leamne şi pietri, aur şi
aramă şi fier, act.
. <>(in comparaţii)Stătu nemişcatşi necreţât, ţâindu-ş mâna
zdravănă ca de aramă sau
nov. 1311/2.
2.,(La pl., in varianta arămiş Obiecte făcute din aramă; vase de aramă. Mai apoi
s-au mutat.: la Halcopratie,
unde să vând arămile.
83'/17.
"Spuneţi-miaceasta. Doară
de la creştini"oIară ei d7.fi,·;h·;;
"Ba, împărate. Ce arămile ce s..ou făcut din
canonicelor... o
aceastea "oDeci
să facă alte arămi. mart,
78.
vb.LTranz. şi refl.«lat*arrectare)
1. T r a n z: L A expune ceva intenţionatprivirilorcuiva; a 'înfăţişavederii; a da la
a
să se vadă. Vădzuminunepreaslăvită. Ce i-au arătat mult milosiivul
să să umileascăinema lui
141[IlO..Sjârşitul drumuluimieu au sosât, precum
Despuitoriulmieu mi-auarătat. nov. 15sn 7.
2. A da pe
il dovedipe cineva
o.,a descoperi(pe
ca pre neşte cuconipre aceia ce le
a fi nalţ şi nemvinciţ.
3. A indica printr-un gest pe cineva sau ceva; a face semn
sţfâjntul Dimitrie călare viind, cu suliţa asupră-i, de
boiarilor şi a
"Căutaţ ia cum vine călare
grec ... '1.oct,
audzi pre dascalul că arată pre Iţ isu]s H[risto}s cu deagetul şi dzâsă: "Iaca
mieluşelulluiD[u]mn[ă]dzău",il/ăsă şi urmăD[olnmuluiH[risto}s.nov, 176[/12.
4. (Construitcu un complementin acuzativ)A da dovadă de... ; a
a dovedi;a
demonstraoAu arătat mare bărbăţâe la nevoinţelepentru ..o credinţă. oct.
a pusă iarăş la podvig Carea arâtâ atâta nevoinţă, lacrâmi, post şi trudă. ido
30 Veţarăta inţâlepciuneade la moşii voştri. nov 164v/19.O (Construitcu o
propoziţie circumstanţialăde ex,;epţie)Darâ vedereala
deşertăciuni, ce
altâ arată,
numai eâ desâvârşitdireptate oarece ştirbă avurâ. mai I
5, (Este un posibilcalc de expresie)A avea
a dovedi.
câ giudeţul
lui D[ujnm[â/dzâu au arătat asuprâ-i mai multâfacere decâtfocul cest trecătoriu.
dec. 202v/16.
6. A (se) manifesta, a (se) exterioriza; a-şi face cunoscute sentimentele(pentru
cineva) prin vorbe, gesturi, atitudini. D[u}mn[ii}dzâu... arătă câtrâ dânsă
socotinţă. nov. 168'/1. Vrândsc'i..ş arate câtră fmpâratulpriinţao idol 68'/33. Carele
arâtând asuprâ-i multereale, câznindu-lcufoamea multedzâfe.apc 100'/10.

16 .._---------_.----_
.__

LAURA
MANEA
..__._--_
..__
.•_._-----

8

7, A explica; a indica (se include şi ideea de a învăţa pe cineva).Mearsă la acea
cinstită roabă de o rugă să margă să-i arate chipul de besearică, cum să face
besearica. Nu ştiia. Şi mearsă roaba de-au arătat, şeruind chipul pre pământ.
act. 90'/30--32.Zosima, audzând că grăiaşte din carte, o-ntrebă: "Siie carte? Şi
arătatu-i-au cineva?". apr. 66[/19.
8, A părea, a semana cu... Deci tată-mieu arăta că-i Simon Şi aceasta o feace
spurcatul cu vicleşug... Ca să piiaie tată-mieuin locul lui. nov. 154v/9.
n. Re fi. L A se înfăţişa (înaintea cuiva). Mearsă în Tarigrad şi s-au arătat la
patriarhul Gheorghie.nov, 148f/4.
2.A apărea mod miraculos, a se ivi pe neaşteptate.Acesta marele nostru de
spăsenie socotitoriu şi folosâtoriu..., la mulţ ivindu-să,s-au arătat. Arătatu-s-au
lui Avraamşi lui Lot la răsâpitura şi prăpăditura sodomilor.nov. 113[/3--4.
A se da pe faţă;
da la iveală o însuşire sau o calitate; (construit cu un
elementpredicativsuplimentar)a se dovedi,a se vădi. Trăgând cătră sine cu bine,
până CInu-ş arăta păgânăţiia, pre toţ epţijscţojpii. rnart, 45T/13.Să arătă
ascultători. dec. 229"/1
4..E x p r. i ITIper s. A i se arăta a se părea (că vede).Acesteagrăind.. spunea cel
i s-au arătat de vădzu că să de pripă cutremură casa unde sta şi despicându-să...
oct. 47Yl. Nici la slfiJnt[eJle nu începea taine a sluji deaca nu i să vrea arăta
videnieÎntâi, la-nceputulm[oJI[i]tvelor.mai 133vl7
79"
III. 111t r a n Z., T r a IIz. şi re fi. lat. ardere)
LIn t r a n z: A fi aprins (focul). Supt căldare foc mult
păzându-l cu
leamnele.nov, 142'/22.
2.1 n t r a 11z. Exprimă acţiunea distrugătoare a focului. Pomina tnţocaru s-au
tămplatprin păcatele noastre şi au ars Ţarigradulcufoarte mare infocare.: Şi-au
ars mai multăparte decât au rămas. sept. 1v/9-10, -+T r a n z. (Subiectuleste focul)
A distruge prin foc, a mistui, a preface 'In cenuşă; p. e x t. a nimici, a face S11
dJE:parâ;
a
Învâţă
batâ... şi Selardză sv[ilntele icoane în capul lui, ce i
s··au
oet.
1. S-au aplecat bobotaia in afară asupra oamenilorvărtucioş
şi i-au ars, de i··aufăcut zgurâ. nov. 130'/23. împărate.'" mă tem să nu cumva
cad:::ă din ceriu să mă ardză şi
mă mistuiască. mart. 46f/5. O IZe f l. şi
t r an 7..(În context figurat)
să va aprinde in pantecele vostru cel de
ne.stlJ'dos,
foc veacinic,foc de tnuncă vcacinicâ,de s-a arde toată
voastră.
mai 1
. Penfr-aceaiafocul vostru va arde-vă şi urgiia voastră vâ va mânca.
J45'/34. O 1n t r a il z. Ciirarii vrascuri şi tearşuri uscatepregiur besearică, sef
să ardză creştinii. dec.
De viu ardzu înfoc pentru s[fâlnta maică
D[ulmn[ăjdzău, Mariia. hm. I50v/6. O
context figurat) De-a vedea că
te·ndoieşti, va râsuci inema ta, să nu eş de la voia
ce ca să te bage în focul
nestâns, să ardz cu dânsul În veaci. marto21/25.... T r a n z. (Subiectuleste omul)
A omorî; a curma viaţa (cuiva) prin aruncareîn foc sau prin incendiereaclădiriiîn
care se află. Îngrozând că-Î vor da foc casii de l-ar arde cu totul. sept. 29V/6.
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Aprinsă o focare mare ŞH aruncă pre toţ de-i arsă. act.
+ (în context
figurat) A incendia,a şterge de pe suprafaţapământului.Această seacere mâniia
lui D[ulmn[ă]dzău iaste, să sloboadedin mâna D[o]mnu[luiJasupra acelora ce să
giură cu strâmbul,să le ardză casele lor. rnart.30vl2,9.
3. T r a n z. A încinge, a încălzi tare, a face să dogorească,a Înfierbânta.Simplichie
învăţă de arsără un cuptoriuşi aruncară i'nnontrul cuptoruluipre ... sept. 21fl1.
4. Re fl. A se încălzi, a se innegri, a se pârli la soare. Căută din fereastră de-l
vădzupre acest cinstitşi bun om ardzându-săÎn soare şi inpulbărat.nov, 102f/2.
5. T r a n z: (fact.)A suferi sau a face să sufereo durere
o arsură, ia atingereacu
focul sau cu un obiect foarte fierbinte.O spândzurăşi o arsă, frigându-i pântecele
multeceasuri. sept. 20v/24,Uncropulherbea aruncând unde, iară s[âfnta nice leac
nu să ardea. 110V,142'/23.ii arsără urechile cu jigale de her înfocate. ian. 3v/24.
1n t r a n z. A fi cuprins de foc, ii suferi acţiunea mistuitoare a focului. Aşea,
ardzându-i palma şi topindu-să, s-au spart, rumpându-să vinele. nov, 13
Aflară moştiilelor întregi şi nebetejite,că nicepărul nu le-au betejit să ardză.
166v/12.OTr a n z, (în context figurat)A ce arsăş inema mea cujeale ca aceasta?
marto43v/37.Cumu-ţ voi povesti, avvo Zosima,focul ce-mi ardea inemapentru
curvie? apr, 661/4.Să pare că-ţ scăpa de foc nestâns a iadului şi elu-i ascuns in
pântecele vostru,cu care ardeţ voi inemileasupriţilor.mai 145[/33.
6.1 n t r a n z. A fi cuprins de un sentimentprofund,puternic (de dor, de iubire, de
nerăbdare etc.; în contexte figurate); p. e x t. a fi chinuit de (sete). Ardzând de
dragostea ce avea cătră Dumnădzău. nov, 114vj]O. S[uţflţeţtul mieu ardea în
grijea besearicii. nov, 158v/l,Ardzândcu inema la D[ujmn[â]dzău.!dec.247'/14.
Odăllăoarâ,... de seate ardzdnd, cu sămnatul crucii în văzduh,am4ia şi nebăuta
mare fn dulceaţă o premeni. febr. 76V/27
, Cu caldă şi mare nevoi(lPaardzând, să
silita a să ostenipentru a cunullelordobândă. ido80'/6.
:
,
I
80. ARE, ari(!c) Sof. « lat. area,oum) Arie. Cum grâul riu..l bagă in jitniţe
părul nu-l curâţâsc cu-mblâcie fntr-are, de-l osâbăsc de la pleavă, aşea şÎ
s[u]fl[e]tul mieu nu poate mtra in slavafericinţei. febr. 55v/10.Aflândlângă arile
satului o căşcioară pustie,petrecu intr-insă. ido81'/16. Atâta-l at"'ără, cât." oasele
săfeace ca şi pravul cel dintr··are,mart. 33'/9. În această variantă, cuvântul este
atestat în DAnumai în scrierilelui Dosoftei (v. şi N. A. Ursu, Glosar Ia V,Lit,).
Varianta este Întâlnită. şi astăzi în anumite
din Bihor Ccf. Pompiliu,
Bih. 1004).
81.
s. m. « "lat. aries, arJetem", Arvinte, ST. 1.. FAC., p. 85,
IV.1.1.2) Este un cuvânt specific limbii române literare vechi" cu circulaţie în
Moldova şi Transilvania (ef. DLRLV); astăzi, se întâlneşte în Banat, dar şi în
Oltenia şi în Transilvania,precum şi în părţile învecinate cu aceasta (cf. DA).
Primele atestări înregistrateîn DA sunt din scrierile lui Dosoftei (Ps V,Parimiile),
apoi din Cantemir,Istoria ieroglţficâ,BIBLIA 1688 (v. şi N. A. Ursu, Glosar la
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PsV, Arvinte, loc. cit). Sensul cuvântului este cel de berbec (de reproducere).
() ucisără cu un corn de areate. mai 136'/34.
82. ARGÎNT s. n., arginţi (2) s. m. lat. argentumş
I. Metal preţios de culoare albă-cenuşiestrălucitoare(Apare şi ca epitet). Satan
feace meşterşug de s-au aprins besearica s[fâJn[tJului... şi ardea ca argintul
[icoana (de argintj] s[fâ]nt[uJlui de să tapita. act 87v/2t. Uşile de argint. sept.
l1v/3,nov, 1351/28.Hainele... aceale scumpe,de argint şi de aur ian. 29v/4.Raclă
de argint mart, 44vl7.O(În contextfigurat)Idoliipăgănilor sâni argint mutşi aur,
făcuţ de om. ian. 21y/3.
2. (La pl.) Bani (de argint); p, e x t, plată. Minuni-făcătorifără arginţ, Cazmaşi
Damian. mai 11Of/29.Acest sens este înregistratîn DA şi în Ps V.El face obiectul
comentariuluilingvistuluiV. Arvinte,care îl atestă şi în paginileBibliei(v. Arvinte,
ST.L LV, p. 36, IV2.2.S). Autorulîl consideră"arhaicşi popular".
3. P. e x t.Avere, avuţie. Dbdmn[ă]dztll.L nu l-au lăsat să-ş împle lăcomiia
argintului.febr. 57v/5.
83. ARiNĂ s. f. « lat. arena). În TDRG,prima atestarea acestuicuvânt este
înregistratăîn scrierile lui Dosoftei, dar, În DA, substantivulîn discuţie apare în
Codicele Voroneţeanşi în Psaltirea Şcheiană, apoi la Dosoftei.Acest termen este
un element propriu limbii române vechi (v. Arvinte,ST. L. FAC., p, 85, IV.I. 1.3,
ST 1. EX, p..29, IV.1.l.l), care avea circulaţieîn Moldova(cf DLRLv).Astăzi,
cuvântulse mai întâlneştei'n centrulşi În nordul Transilvaniei,fără Maramureş,şi
in unele regiuni din Moldova Gheţie, BD, p. 179).Se defineşteprin sinonimul
său, de origine bulgară, "nisip" (v. şi Lacea, Untersuchung,N. Ursu, Glosar la
Ps V).La Dosoftei,'în VS,intră şi în comparaţii.Îl băgară Într-unsac plin de arină.
mart. 39f/12.Un sac plin de arină i-au încărcat. mai l09v/17.Mulţâmede cuconi.
Ca arina mării de mulţ. act. 46'/35. Nimen-ar putea lua sama ca şi arina mării să
le numere.dec. 216'/30.
84.
aripi s. f
lat a/apa). În cazul acestuicuvânt este interesantă
notarea accentuluipe silaba iniţială. Este un tip neobişnuitde accentuarepentru
limba literară din aria nordică a ţării" mai precis pentru moldoveni(cf şi DA),
acesta fiind specific (cf. Gheţie,BD, p. 94) Banatului,Transilvanieişi Munteniei.
(Numai la pl.) Organ al păsărilor,al unor insecteşi al unor mamiferecare serveşte
la
,p, e x t. Înzestrarea Ingerilor.1 s-au arătat un chip de vultur cu aripile de
aur. nov. 125v119.Cei cu şase aripi serafimi. marto46v/23.Că păsărilor drept
aceaia li s-au dat aripile, să scape de mrejile şi laţele vănătorilor. apr. 70v/31.
O Fig. (în sintagma)Aripile gl"ijinţei= ocrotire,protecţie.Nedejdiuiesccă darul
lui D[u]mn[ăJdzăuva acoperi şi pre voi cu aripile grţjinţei /)"ale,să biruiţ toate
nevoile.nov. 158v/34.
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85. ARMĂ, arme s. f. « lat. arma)
1. Obiect, unealtă etc. care serveşte la atac sau la apărare. Pre acesta mearsă să-I
prindză slujitorii idolilor, iară sţfâfntul, În loc de armă, scoasă herul plugului.
!IOV.111[/9. O (în context figurat) Sărutându-o cu dţujmnţăjdzăiască frică la
partea de gios, acea cinstită şi d[uJmn[ăJdzăiascâarmă. dec. 239v1lI.
2. (În sintagma)Mai marele armelor = şeful, conducătorulunei armate;căpetenie
de oşti. S-au venit cu alalţ ş-acesta, anume mai marele armelor, maghistrian, şi
nepotu-său.dec, 247'/5 (este posibil să tie o traducerea polonezuluihetman, chiar
dacă şi împrumutul,hatman,apare în textul VS).
86. ARMĂTIJRĂ s, f. « lat. armatura; poate şi prin "filiaţie polonă",DA)
Totalitatea armelor unui soldat. După ce să-mbrăcară cu platoşile În toată
armătura şi darul ce luară de sus a s[fâţruului... Duh..., să găta spre calca
evţanţgţhejliii. nov. 179[17.
87. ARSURĂ, arsuri s. f. « lat. ars ura; în TDRGeste dat ca etimon ars,
participiu!verbuluia arde)
.
1. (La pl.) Faptul de a arde (pielea cuiva) cu foc, provocândru-i)leziuni grave (în
VSeste doar unul dintre modurile barbare în care sunt torturaţi sfinţii). Golită, o
fripsără cu ars-uri. act. 61v/23.Adevăsâtăfiindu-i carnea de ars urile focurilor,
stând tare in credinta D[o}mnu[lui]Hlristo]s, l-aruncară în mare. apr. 69r/16.
2. Rană, leziune provocată de foc (sensul nu este atestat, în DA şi lDRG, din
scrierilelui Dosoftei).Preste arsură o sărară. dec. 16r/28.
l'
3. (La sg.) Incendiu(nici pentru acest sens nu există atestări din Dasqftei în DA).
Dzidi.: besearica... carea o a izbăvitşi de arsura cea mare. Că incungiurându-o
focul ... ian. 10[/16.
;'
!
88. ARUNCĂvb. L T'ra n z. lat. eruncare: 'inDA:averruhcareţ
L T'r a n z. A azvârli (ceva), a face (ca ceva) să ajungă Într-un alt loc (printr-o
mişcare violentă), Aruncară pietri asupra sţfâjntuhn. oct, 29'/16. Aruncându-i
rasa de o-mbrăcă,mearsă de-ifeace metanie.apr, 64'/6.
2.1 n t r a Elr: Loc. v b. A arunca sorţ = a trage la sorţi. Aruncând sorţ s[fijruii
apostolicui unde-iva cădea să margă să strige s[fâJntaev[anJg[heJlie.sept.28'/2.
3, T r an z. A trânti, a culca, a trimite, a dobori (pe cineva) la pământ; a face să
cadă,Aruncându-lla pământ. nov. 143'/25 Aruncândşi trântind gios pre vicleanul
boinicşi luptătoriul.ian, 3"/10.
4. T r an z. A da afară, a scoate, a azvârli (ceva din sine). Uncropul herbea
aruncând unde, iar sLfâlntanice leac nu se!ardea. nov. 142[/22.
5. T r a IIz. A împinge(pe cineva)In... Apucapre cei osândiţ de-i arunca într-acea
prăpaste căscatâ. :Siacei osândiţ, aruncându-i i'nprăpaste, striga: "Vai, vai!".
oct. 46[/2J. O Loc. v b. A arunca (pe cineva) in (sau la) temniţă = a închide, a
întemniţa.L-au aruncat in temniţâ.sept.36'/31.l-au aruncat la temniţă.apr. 103'/23.
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6. T r a fi z. A smuci, a trage, a smulge"I-au băgat În temniţă aruncându-i şi
trăgându-i. sept. 23'/12.
89. AS.ĂMĂNAvb. I. T r a 11z: şi re fI. lat. assimilo,-ăreş
1. T r a n z. (Despre terenuri cu diferenţe de nivel) A nivela, a netezi; a aduce la
acelaşi nivel. Cădzură dealurile imbe preste şearpe, de vindecară tăul şi il
asămănară, de să feace şes. dcc. 210r/3.Aruncă pre sţfâjntţu]! ... intr-adâncă
căscătură de pământ, legat. Si asămănă groapa cu brazdă şi deasupră-ş pusă
scaunulpreste vindecăturaprăpăstii. ido219'/30,
2. Ren. A se face asemenea(cu), a deveni,a ajunge,a fi asemenea... , a fi ca.. " a
semăna cu... Înpărăţâia ceriului să asâmeneadză cu dzeace feate. sept. 14'/6.
O(Construit cu dativul) Hie-ţ milă de o păcătoasă, părinte preacuvioase,
asămănându-te Stăpânului tău. act. 531/10.Mă voiu asămăna Ţie. id, 88'/30, Te
asemeneadzălui Stefan.marto46v/33.
3. Re fi. A se compara, a se egala (cu), a se asimila (cuiva). Acea dinceput
crescutăpăgânătate cu carea nu să cade să să asamenecreştinii.apr. 82r;s.
90. ASĂMĂNĂREs.. f. (consideratde majoritateadicţionarelorca abstract
verbal de la asemăna; in ST.L. EX.,p. 12,1.3.10.2,V. Arvintedă.ca etirnonlatinul
assimilo,-are; trebuiefăcutăprecizareacă în DAnu suntînregistrateatestăridin VS)
1. Faptul de a se asemăna (2); similitudine,analogie,corespondenţă.Asămănarea
sau cuviinţa.OCt.59V(notă marginală).Înpărate, să trăeşti în mulţ ai. Cu carea să
cade bună priinţă şi vreadnică închine/dune inchinăm împărăţâii tale. Pentru
asămănarea credinţeinoastre. dec. 193'/35.
2. Chip, figură identică,leită cu a altcuiva.Eu sâni ţarină şi tină. Şi m-auplăzmuit
D'[ujmnfăjdzău in formă ca aceasta. Si m-au cinstit cu inchipuirea sa şi cu
asămănarea. nov. 164'/29.
9L

S. m. V. a s â n.

92.
adj. invar.şi adv. lat. assimileş
10Adj, L (Construitcu prep. de, cu sau cu dativul)Asemănător,deopotrivă;la tel
(cu); care seamănă (cu). Atare mţujciniţa şi aseamene cu apostolii, Thecla.
sept. 26'/32. O adevereadzămarele dascal şi aseamenea.apostolilorLimbade Aur,
Ioan. id. 32v/30.Ruga D[u]mn[â]dzăusă ştie cu cine-i aseamenea de ceia ce-au
slujit lui D[u}mn[ăjdzău. Şi audzî că iaste de-aseamene în impărâţâia lui
D[ujmn[âjdzău lui CornUie A1imon,carele lăcuia în Damasc. dec. J89vll-2..
Poveasteaceii de-aseameneacu îngerii infemei,Mariei Eghipteancei.marL28'/7.
2. De acest fel; de această natură; ca acesta; analog, similar. Aşijdere sâ vâd
şi alte de-aseamenede ocara d[ulmn[â}dzăilorvoştri.nov. 165v/6.De-aseamenea
dar H[risto}.>lui Achepsimaşi lui Isidorprinfocu! ce le-au dat stima. dec. 201v/25,
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3,
atât de ... , una ca asta. D'[oţmnul mieu, Totputearniculvraci carele are
de-aseameneaputeare cu vrearea. dec, 19f/22.
Il, Adv, L Tot aşa, tot astfel, în acelaşi mod, aşijderea, la fel. Au scris şi pre
svţâţntţuţl în cuconii lor, osăbind şi lui parte din tot, de-aseamenea
cartea cea de limbă de moarte. dec. 227v/33.
2. (Asemănarease indică
prep, cu sau
dativ) Deopotrivă,ca tot ca,
la fel ca. Carea făcând de-aseamenea nevoinţelormaicii ceii s[u]flfe]teşti... să
dusă cătră Hjristo]s. IlOV.J
Ardzându-icoastele, l-au Închis în temniţă.
Pentru să paţă
ClIde-mpreunănevoitoriulsău. ido135'/18.
93.
vb. L T r a 11z, şi in t r a il z. «
ascultare [==auscultareîş
1. r a 11r: (La imperativ;prin adresare directă se cere atenţie deplină din partea
persoanei căreia îi vorbeşte cineva) Dzâsă svfâfnt[u]l Ioan: "Ascultă, dimon
spurcat! Iacă-ţ porunceaşte apostolul... să nu te mişei".
30[/34.
2. T r a n z. A fi atent la vorbele cuiva. 0, oameni orbi şi prelestiţ, ascultat calea
direptăţâi. sept. 3Cnl1.
3.1 n t r a n r: (Construit cu dativul) A lua în seamă,
"'ţ
.., a lua aminte; a împlini
>- (1
rugăminte,o dorinţă. Tu,frate, nu vreai să-mi asculţ.
D'[ujmn[ăţdzăumi-au
ascultat ruga. mart. 36v/2.Msamrugat de trei ori cătră parintele mieu. dara nu
mi-au ascultat. mai 141
4. T r a n z: A urma sfatul sau îndemnul(cuiva).Să-nduplecarăsupt îmvăţăturalui
şi ascultară de să botedzară.nov. 1381/12,Mai bine ascultă-ne,giudeţulevicleane,
şi cadz cu tot s[u]jl[e]ful tău la adevăratulD[uJmn[i'i]dzăulnostns. ian. 21[/35.
5. T r a n z. A SI;)
supune,a se conforma,a da urmare(uneiporunci.jşiu!ordin)."Darei
a ce-l ascultat?". Si dzâsă dimonul:"Toatâ putearea Satanei lJirţuiaşte-ntr-insui
şi
au făcut ceată cu toţ mai marii şi eu cu dânsul, şi el cu noi. cei el ne-ascultăşi noi
l-ascultăm". sept. 30'/30·-32.De te veipleca
cum te vo;iruga, ţ voijrxe mult
bine şi mănăstirii tale. Iară de nu mi-i asculta, te voi spândzura. mart. 29vl2.De
precizatcă in DA sunt înregistrateexemplenumaidin Ps V.
94. ASCUNDE m. Tranz. şi re
lat. abscondere)
L T r an z. A face (ca cineva sau ceva) să nu fie văzut dc alţii; a sustragevederii
sau căutărilor.Râspunsă câ
ştie unde-i.selvaică eltl ascunsease. dec.
(\ P. e x 1.A ingropa(pc cineva),ast1c!încât să nu poată fi descoperit.Să ascundzeJ
trupul lui departe de la colibă, să nujie price. nov. 100'/14.O(Construitcu prep.
de cătră -- după gr. anxJ,cf. TDRG-, prin care se indică fiinţa sau lucrul de la care
vine primejdia sau ameninţarea)Vrândsă tăinuiascâ şi .să ascundzâ nu numai de
cătri1 vrâjmaş, ci şi de cătră puterile ceriului..., spusă taina numai unuia din
s[fijnţii Îngeri. mart
.. Fig. A tCtinui,a faee să nu fie cunoscut, ştiut sau
inţeles de alţii; a disimula,a acoperi, a masca. Pentru să poată ascunde, sâ nu...
priceapâ că-i femeaie, priimi acea năpaste. sept. 14'/20. Ascunde taina mea,
Varvaro' act. 69'/34.Spune-mi,nu ascundenemică.apr. 64v/3.

2. Re f l. A se sustrage vederii sau privirilor (cuiva). il sfătuiră să să dea în
laturi, să s-ascundză. sept. 91/18. Clevetit fiind la ighemonul, s-au ascuns
pre sine. ian.rI18 ... (Construitcu prep. de cătrăţ A scăpa din vedere. Sta În
gânduri diaconul de cugeta cândai va fi înger acesta ce să veade om. Si nice
aceasta nu s-au ascuns de cătră acel s[fâJnt om. sept. Il v116.O(Construitcu prep.
pentru, indică motivul acţiunii) Aceştea... să ascundea ("tăinuia" - sinonim
marginal)pentru frica tiranilor. dec. 214v116.O(În context figurat)De vreame că
bunătăţâle nu să pot ascunde,stăi tu patriarh în Râm.febr, 77'/25.
.J. Ref 1. (Despre aştri) A apune. Luceafărul ascundzându-să,nu giunghiară pre
Theodul.ian, 13v/33.Acest ultim sens (cuvântuleste folosit În context eu valoare
stilistică)nu este înregistratîn dicţionarelecercetate.
95. ASCUŢI, ASCUŢÎ vb, IV. T r an z: şi re f l , (probabildin lat. "excotire
< cos, cotis "gresie") cf DA, 1'1JRCJ;
din cotem "cute", cf. Cioranescu,DER,
Şăineanu,DU)
1. T r a n z: A face vârf tăios unui obiect, prin cioplire. Ascuţi trestii şi le bătu
pres te tot trupul lui. sept. 37v120.
2. (În context figurat) Tr a n z. (Construit cu prep. la) A îndemna (spre); a
determina pe cineva să-şi canalizeze toate forţele într-o singură direcţie, pentru
atingereaunui singur scop. Că multesânt măestriilediavolului,cu carile văneadză
oamenii". Pre alţâi la mândrieascut şi la scumpeateîmvaţă.apr. 71r/3
3. Re fi. A se pregăti, a sta gata (să ripostezesau să argumenteze);a nu renunţala
un punct de vedere; a se îndârji,S[făJnt[u71nemicădomolindu-să,ce încă mai tare
ascuţându-să;râsă de nebuniiaighemonuluişi batgiocuriticăiţiiaidolilor.romi.16/15.
O E x p r. A-şi ascuţi dinţii (asupra cuiva) = a se pregăti să atace (pe cineva).
Deaca audzî aceasta, antipatul să feace in totfealiul de mânie şi-ş ascuţâia dinţii
asupra s[iri/nt[ullui ca leul. nov. 183v112.
4. R e fl. A se amplifica, a creşte, a se intensifica(dorinţa a realiza ceva); a
prinde(mai multă) inimă pentru a-şi îndeplini(cineva)visul; a-şi întări inima (sau
Mai vărtos s-au ascuţât şi s-au într-aripat cătră podvigurile nevoinţei.
ASEMENi\. V. as ă măn a (2). Nu dzâce aşea, ce le asemeneadzălui
Iacov... Pentru ceia ce-ţfac râu te roagă. mart, 46V/33.
97,
ASĂ.NĂ(pl. asâni, dar şi asini) s. m. şi s. f. lat. asinus)Măgar
(domestic sau sălbatic). Odânâoară iarăş mearsă 'inpâdure a leamne cu asânul.
L Dobândind ca şi Saul ce-ş pierdusă asinii... act 68'/33 Mă tlâni
asână sălbaticăpăscând. ido82'/2.9.Făcea shUbaasănului.mart 17/11.
98. ASPRU adj. şi adv. « lat. asper)
r. Adj. 1, (Despreobiecte)Care nu este neted; cu suprafaţazgrunţuroasă,ce dă (la
pipăit) o senzaţieneplăcută.Cămeaşea Îi era teaT/ăaspră. ian. 12v/9.
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2. (Despre anumite locuri, regiuni) Care este greu, dificil, anevoios de străbătut.
Într-acea aspră pădure IŞfeace fericitul trup ca ţestul broaştei de muşcăturile
ţânţarilor ce era în pădure. ian, 4r/20.Fu legat la cai şifu gonit in vreamede iarnă
pres te locuri greale şi aspre, febr.
3.
oameni) Care este lipsit de indulgenţă,sever, neînduplecat,necruţător,
crud, neîndurător,nemilos,neomenos,rău. Stareţulfiind aspru, nu s-au Înduplecat
nemică spre milă. dec. 196v/9. Un om aspru şi fără omenie, anurne Dioghen.
mart. 10111.+ (Construitcu prep. asupra) Care este Înverşunat,pornit (împotriva
cuiva), drastic (cu cineva); de neîmpăcat,de nestăpânit,de neîmblânzit,Adusără
pre Neon iarăş intr-aceaia hire ca şi dintăi, aspru asupra păgân ului. act. 95v/9.
4, (Despre modul in care cineva îşi duce existenţa) Care este plin de privaţiuni;
anevoios, greu, auster. Cu aspră petreacere. 110'1.110v114,cf. dec. 226v/27,
ian. 18v/12,mai 108v113.Petrecaniia cea aspră. mai 113r/9.Petrecând viaţă
aspră. id. 1
O (În context figurat) Petrecea cu totul înpănat cătră
D[uJmn[â]dzău. Ascuţâtă şi aspră cale călcând. act
IL Loc. a d v. Cu aspru = fără milă, fără îndurare (cu certare). Fură trimiş... de
la patriarhul Ierusalimului la-mpăratul Theofil iconoboreţul cu aspru; carii,
stând naintea lui de faţă, il înfruntară ca pre un luptătoriu inpotriva lui
D[uJmn[âJdzâu.act. 6(//31
99.
adv. « lat.'ista die sau elinastă + zi)
1. în ziua de faţă, în ziua în curs, azi Veivedea două cununifrumoase de flori ce
ne-au adus astădz din rai. nov, 140[/22.O(Cu funcţieadjectivala,precedatde prep.
de) Trei sânt părechile a svţijnţilor bezsrebrănici,pre numeleaCţ?Jlaşi pre acesta
meşterşug... A treii sânt aceştea de astădz. oct, 70v/12.+ (În cojelaţie cu mâine)
a) când... , când... Astădzmănea Într..un loc, mâineaiurea. ian. i:HvIl7;b) (posibilă
loc. adv.) Zi după zi, zi de zilnic; mereu,în permanenţă.Ea mâhni!şi astădz şi
mâine. nov. 12(f'll7 . OLoc. a d v. De astădz de mâine = de pe o zi pe alta; de azi
pe mâine (cf DA). Să nu mutăm vreamea pocăinţii zăbăvindu-ne in păcate de
astâdz de lmiine.Că nu ştimpănă mâineagiunge-vom?apr.
O.
2, În prezent, în zilele noastre, în contemporaneitate.Acolo i să strânge sâborul
sv[iJnţiii sale astădz. dec. 205'/11. O (Deseori precedat de prep. pânâ; arată că o
acţiune sau un proces inceput(ă)cu mult înainte nu şi-a Încetatnici până în prezent
desfăşurarea) Jaste de trăiaşte făntâna pânâ astădz intru slava D[oJmn[uJlui
nostru I[isu}s H[ristols şi pomană sili/ntei. sept. 5'/31. I-au svinţitu-i casa
besearicâ denaintea ei, carea iastepână astădz în Râm şi o ţân la multă cinste [of.
nov. 142v/6.
100, ASTRUCA.vb. L Tranz. şi refl. pas. lat. *astrulcare [==astruere]
cu sensul lui obstruere, cI'.DA) T r a 11z. A înmormânta,a îngropa (cu determinări
care indică locul: în pâmânt, sau obiectul: În secrii). Sâ adunară ... să astroce
s[fiJnteleei moştii.oct. 54v/9,eL mai 113'/28.[ÎJI ast[rJucarâ Înpământ.act. 86v/15.

Astrucându-l i11secrii. dec, 241[IlS. O astrucară intr-un secrii de marmure.
febr, 57'/19. {>Re fl. pas . Adormiră şi ei... şi să astrucară lângă svfâ]ntfu]l.
dec, 246[/3L S-au astrucat... În câmp. lan. 3r/5.
menţionatcă în
101.
1. T r a n z. lat. "asstuppareş
DA nu sunt înregistratearestăridin scrierile Dosofteişi că, în liS, acest cuvânt
apare numaiîn expresii.
1, A(-şi) astupa urechile = a nu voi să audă sau să cunoascăceva. 4 dzâle audzând
şuieratul zmeilor, ne-am astupat urechile, că nu puteam răbada şuieretele lor.
act. 79[/27.Ca o aspidă astupându-şurechile,II-auvrut să-nţăleagă. marto26'/15.
2. A astupa gura (cuiva) '" a face (pe cineva) să tacă, să nu mai clevetească;
p, e x 1. a închide gura (cuiva); a amuţi (pc cineva);a reduce la tăcere.Au astupat
şi le-aufăcut mute acelora ce să sâmeţâsă cufilosofiia lor. dec. 213v/6.Au
priimit şi obreazaniia legii. Pentru să astupe şi gurile ereticilor. lan. 1f/14.Astupa
pricitorilor. mart. 17/32. ORe fi. pas. Să să astupe gura ereticilor.
dec. 238v/14,De s-ar astupa aceaia gură carea grăiaşte hulenii spre D[o]mnul
mieuHţristo]s. dec. 245v1l5.
102. AStmĂ vb, I. 111t r a n r: şi re fi. « lat. assudarei
1. I Ilt r a 11z: A transpira, a năduşi. Mâncaiupuţântea şi am asudat cum aş nota
într-apă şi fără de grijă fu sfulflfe]tul mieu şi măfeei ca nice dănăoară ostenit.
apr. 74v/16.
2. Re fl. (în context figurat) Spun că ceale şeapte săptămâni de păreasemi a
sj]âjnt[ujlui post, numai 15 somochine uscate mânca.
aceastea sudori
asudându-să,În noîdzăcide ai vieţuind,au şi mai bine. febr, 69v/11.De precizatcă
în TDRGeste înregistrat,ca primă atestare pentru sensul 1, un citat din Eminescu,
iar pentru sensul 2, un citat din Ureche. În DA, pentru sensul 1 este citat
iar
pentru sensul2, Iancu Văcărescu.
prep. şi adv. lat. supra)
L
peste; deasupra.fÎ]i adusă racla mţujcinicului.Si spusă... că cu dânsa
au
în Persidapre un Îndrăcit,puindu-o asupra lui.
O.
2. (Cu partitiv) Loc. p re p. De deasupra = de pc, Descărcând de deasupră-ş
acea multă avuţâe, mearsă la Alexandriia.dec. 246'/18,
3,
Ex p r, A fi (ceva) asupra (cuiva) = a purta răE:pundena(pentru ceva);
a (se) muta responsabilitatea(la, către altcineva).Dă-m
să hrănesc oamenii
aceştea şi datoriia-ţ vafi asupra mea.
126r;].
4.
E x p r. A avea asupdi = a putea numi (ceva) al său; a avea la activul sfm.
Eu sân! un ompăditas. Si fl-mnasuprâ nice un lucru bun. nerv.133v/18.
5. Prep. (După verbe care exprimăo domnie, o stăpânireetc., indică.persoanasau
obiectul asupra căruia se intinde puterea, stăpânirea etc.) impăratul... ii deade
puteare asupra a tot creştinul.sept. 35Y/25.
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6. Prep. (După verbe care indică o năvală, o năpustire,o lovire) Spre, pe, peste,
Năroadele să porniră asupra sţfâjniţuţlui Ioan. sept. 3 3. Cândfu demineaţă,
slobodzâră asupră-le multe fealiuri de gadine cumplite. nov. 138f/20.Năvăli
asupră-i un varvar. ian. 23'/35.
7, Prep. (Mişcarea înspre cineva sau ceva, asupra cuiva sau a ceva se face cu
intenţie duşmănoasă)Împotriva,contra.Biruire asupră de vrăjmaş. sept 5 pr. (cf.
DA).Eu i-am invitatpre toţ pre-aceştea asupra voastră. sept 29"/18.O(În context
figurat) Amară frântura şi necătura holburilor ce-au venit asupra besearicii, o
ştiu aceasta şi eu. ian. 39v/1O.OE x p r. A se scula asupra (cuiva) = a ataca (pe
cineva) pe neaşteptate.Să sculă noaptea asupra oaspelui şi-l ucisă. nov, Il T'!1,
Să seu/ară asupră-le necredincioşii de-Î legară fără milă. mart. 23/2. A veni
(ceva, cuiva) asupri! = a veni pe neaşteptate,Pentru leagea noastră şi credinţă
nu vom răbda tot răul ce ne va veni asupră. oct. 94v/27.Cându-ţ vine asupră
gândul cel viclean,smulge-ţsabiia.: şi-ţ vei tăia pre toţ vrăjmaşii. mai 136v/13.
8. Prep. (Despre spusele, gândurile, sentimentele,acţiunile îndreptate Impotriva
cuiva sau legătură,referitor la cineva)Împotrivă,în contra; p. e x t. I'nlegătură
cu, referitor la. Iacă-ţ porunceaşte apostolul lui D[ujmn[ă]dzău, Ioan, să nu te
mişei nice dânăoară să te ispiteştiasupră de om cu ·ă. 'sept 30'/36. Pornindu-să
cu ibostespurcate asupră-i maică-sa,şi el nevrând, i-aupusu-i în pizmă o năpaste.
31v1l3.Dau/eră acesta sfat asupra s[fâJnt[uJlui.ido37'/22. Au dăruit asupra
diavoluluisţfâjnta cruce, iară asupra mreji/ar lui, s[fi]nt[e]le cărţ. apr. 71'/9.
9. Prep. Pentru, Tigaia... carea el gătasă asupra sţfiţnţilor. febr, 60T/29.
10. Loc. a d v. (Mai) cu asupri! = (şi) mai mult; cu prisosinţă;peste măsură,din
cale-afară.Din rudă ca aceasta luminatăşi vederoasăfiinds[lâ]ntbr(, şi mai mult
crescând în credinţa cea bună, luă mai cu asupră, cu multul,de la;#1păratul,de-l
pusă preste altă boieriece avea. Îi deade şi hătmăniiacea mare. dro: 216'/12.
11. Adv, (Urmat de prep. de ajută la formarea superlativuluiiabsolut) Foarte.
Poruncit fiind sâ facă puţântea rugă pre vreame de năduşală,jfntindzându-ocu
asuprâ de marefală ce avea, indată amurţîşi râmasă mut. dec, il "Y/21.
104.
vb. IV. 1ntranz. « lat. *a.,surdfre)A deveni surd. Îndată
i--ausăcat mâna şi i-au orbit şi ochiul aeetia părţ ş-au asurdzât d'imbe urechile.
nov. 126v/23.
105. AŞCHIE (Numai Ia pl., aşchi) s. f. « lat. ascla re.:;astuia sau assulaJ)
Bucăţele mici şi subţiri, desprinse dintr-un material. Strujind pre sv[â]nt[u]l cu
aceale brânci au mănuşde ha ... sărind aşehi de carnea sv[âJnt[uJlui.oct. 97'/] L
106. AŞEÂ adv. şi adj. invar.« lat. eccumsic + -a, cf. Arvinte,57: L FAC.,
p. 56, 1.3.52)
L Adv. 1, În felul"în modul, în chipul acesta, astfeLl-au turnatu-ijeratec preste
cerbice şi aşea o au mutat dintr-această viaţZitreditoare. sept 20v/8.Nu iubi,
cinsti/âfecioriţă, a muri aşea,fără de cinste, cafăcătorii cei de râu. nov. 141v119.
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o (În construcţie)Nice aşea = nici Într-unfel; cu nici un chip. L-oupusu-I şi fără
voie În slujitorii cei de oaste. Iară sv'[ijnţia sa nice aşea nu-ş părăsi' podvigul.
febr. ]3[/26.
2"Astfel, (după) cum urmează; cum se va vedea În continuare.Deci aşea i-au
fostu-i incepătura. dec. 208"/8.I-au venitu-igând aşea ....apr.
3. (Întărindun adevăr)Astfel, în acest mod. Aşea aufost voia lui Dţuţmnţăjdzău,
să seftâmpletrei, de vreamece şi svţâţnta scripturăaşea adevereadză.dec. 224vl7.
4, (Întărind o afirmaţie) Întocmai, exact. "faste adevărat aşea ce spun de tine?"
"Aşea taste adevărat". dec. 188'/29.
5. (Cu nuanţă conclusivă,mai ales in construcţiaşi aşea) Aşadar,prin urmare; aşa
stând lucrurile; după aceea. Şi aşea sv[i]nţii lui D[u]mn[ă]dzău luptându-să cu
focul şi cu apa, să afundară. sept. 35r/28.Învăţă boiarinul de-i tăiară capul. Şi
aşea mearsă la D'[ujmnţăjdzău.dec. 189'/18.
6. E x p r. Aşea cum = pe când, în timp ce. Sv[â]nt[u]l...făcea rugă intru sine aşea
cum era spândzurat. sept. 36vl7.Aşea cum sta ei legaţ denaintea nărodului la
giudeţ, să scorni vivormare. l1OV.
148[/21,
7, Pe loc, în aceeaşi clipă; numaidecât; numai ce. Şi deaca le dzâsă, aşea fu
nevădzut.oct. 48vll. Cumera În cort, unde descălecasă,aşea veadepre sv[â]nt[u]l
Dimitrieviindcu suliţa asupră-i. ido88v/22,
8, (Urmatde un adverb)Atât de, . Cumte schimbaşaşea Îndată.febr, 85'/3,
IL Adj. invar.Asemenea,atare.Să părăsască aşea mare oraş care l-au răscumpărat
cu cinstitulsău sânge. act. 88r/23.
107. AŞEDZ.Avb. L T r a n z. şi re f'I. « lat. "assediare; ad sed/are,
Arvinte,ST L. FAC.,p. 57,1.3.5.4)
L Re fi. pas. A (de)pune trupul unei persoane decedateîn biserică. Să feaceră
ş-alte minunicând să aşedzăfericitulpărinte. febr. 83v/14.
2, T r a n z, A pune, a instaura ordine (într-o ţară); a institui disciplină, supunere;
p. e x t. il linişti, a potoli revoltă); a reorganiza. L-au mâna!... de-au aşedzat
fmpărâţâiapersilor ... când s-au rădicat asupră-i..ian.9v/29.
3. T r a n z. A aranja definitiv
a pune în bU.nărânduială; a rânduL
Aşedzându-iin sv[â]nta credinţă, să dusă cătră parti. nov. 1
7. Aşedzând
besearicişifâcând multeminuni,mai apoi s-au săvârşitdepâgâni eufocul. ido129'/9.
4. Re fl. A se stabili (cu lâcuinţa) definitiv Într"Uflanume loc; a se să1ăşlui.Să
aşedză în ţara Senaar. sept
S-au aşedzatcu lăcuinţa la munţ.apc.69v/3.
5, T r a n z. A găzdui
a lua primi) în gazdă.Sv[â]nt[u]l îl aşedzâ la
casa sa. oet 9T/28.
6. T r a n z. A domni, a conduce, a guverna. Acest sv[â]nt aşedzând j\lfaximian,
l..adusără la dânsullegat. sept.
7. (S P ee.) Re
A se resorbi; a se pune la loc; a reveni (in poziţia iniţială).Să
apucâ de veşmintelesv/âJnt[u]lui Ioan, ce era-mbrăwt, şi pusâ preste ochiu, i'n
cap. Şi indată ... i s-au aşedzat ochiulla loc. new.1J2f/30.
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8. T r a n z. A distribui,a împărţi,a repartiza;a amplasa.[Îlş aşedză... bine avearea
ei şi ieşi din toată grijea. marto
În DA sunt înregistrate atestări din scrierile lui Dosoftei numai pentru
sensurile4 şi 6.
108.
vb, I. T r an z. şi ref 1.pas. « lat. "astăctare [= adspectare,
printr-o formă intermediarăasteclare]; cf deştepta) T r a n z..(Cu sens figurat)A
se pregăti, a se găti (cuiva ceva); a fi prevăzut pentru cineva. Pre ... Rim aştaptă
cuiul. ian, 2r1l6. Muncivă aştaptă. mart. 57V/3.Spuindu-islava ce-l aştaptă să-I
priimască. apr. 98vl1.ORe fI. pas. E x p r. A i se aştepta (ceva de la cineva)= a
se cuveni (cf DA).Lăsă cinstea ce i să aştepta de la-mpăratul.new. 103v/6.Pentru
sensulfigurat,în DAnu sunt înregistrateatestăridin scrierilelui Dosoftei.
109. AŞTERNE vb. III. Tranz.
lat. asternereţ
1, A Împrăştia(ceva) pe jos. Şi aşternândpietri, o pusără în temniţă.mai 126v/32.
2. A întinde (pe cineva)în poziţie orizontală;a culca, a lungi (pe cineva),cu scopul
de a(-I) ucide.Îi aşternurăpre grătariu înfocat.nov. Il }r/JO.
110. ATINGE vb. Ill. T r a n z. şi re « lat. attingere)
1. T r a 11z. (Prin prep. la se indică locul în care se face contactul)A lua contact
direct (sau superficial, uşor sau în treacăt) cu un lucru sau cu o suprafaţă.
GazneanulIoan". bolind la ochi de curs-oare,l-au tămăduit atingându-lla ochi cu
părticea de svţâjnta priceaştenie. sept. 3'/33. Nu l-au atins focullice la un păr.
mai 122'/29.ORe f'l. (Prin prep. la se indicăobiectulsau partea supq.ftăcoutactului
din partea subiectului)Năroadele să-ndesa să să atingă la sv[i]n,tlle lor trupuri.
mart. 28v119.+ P. e x t. A întinde mâna cu scopul de a apuca; a mânca (?). Dzâsă
părintele cătră Pavel: "Sedz la masă. Si ia aminte să nu te plingi la bucate".
mart.. 25[/10. <>(Prin prep. cu se indică.obiectul sau partea 'prin care se face
contactul) Mearsă de să atinsă cu mâna de căldare
rămasără unghile la
căldare lipite. sept.
2. Re fl, (Glosat marginal) A se stropi. Părându-i că-i stâmpărată apa, cercă
anume că-Î reace şi, cum să atinsă (stropi - notă marginală)pre obraz, i-au ars
ochii şi i-au scos şi sufletul.febr. 52'/24.
Re fi. (În context figurat) (Despreprivire)Ferice de ochii t('iică nu cutedzară,
nice sâ atinsără de ceva omeneştilucruri. apr. 75'/3.
4. Re fi. A se apropia de.,,; a îndrăzni să... Cu credinţâ set te apropii şi cufrică
mare, şi cu pocăinţă adevăratâ, şi cu ştiinţâ curată la d[uJmn[ăJdzâeştiletaine, şi
sv[i]nţie te atinge. apr.
5.
5, Ref l. (Construitcu prep. la) A răni, a vătăma.Să nu să teamă de ceia ce ucig
trupul şi la s[uIJ1[e]tnu pot să să atingă. apr. 81(/14.
111. ATITEA adj. neh. V. atât.
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U2. ATÂT, atâta, atâţ(a), atitea adv., pron. şi adj. neh. « lat. eccum
tantumi
1. Adv, 1. E x p r. De
= pe măsurăce... , tot mai mult.De cât mai mult
il munceaşte,de-atâtamai multsă-ntăriiaceialalţtorsv[Unţiicreştini.nov. 157r/4.
2. (Corelativ) Atâta ... eât.i. = în aşa măsură (atât de ... ), încât..; Neştiind ei
acesta meşterşugferedeuşesc, i-au dr[âlmâlitu-i atâta, cât i-au domolit, de i-au
făcut a-i sluji ca neşte robi. sept. 28v/20.Atâta-l zmâciră şi-l dărâmară, cât îl
lăsară nume de mort. ido31'/14.
3. Loc. Co nj. Atâta cât = Încât. Întărind şi-nvăţândpre ucinici, atâta cât şi
pre-mpăratul mai apoi l-au înduplecatde s-au creştinat. act 48"/14.Gurile li să
strâmbară şi să schimosârăgraiurile, atâta cât să-nspăimară toţ de mare minune.
nov..148'/32.Fu bătut.: atâta cât tol locul s-au roşit. dec. 213"/25.
4. (În construcţia)Atâta de (+ adj.)... ce (+ vb.) = deoareceatât/a) ... (cf. DA).Le
era greu că Il-aveaapă aproape să să stâmpere În zăduvullucrului,atâta de greu
la marmuri împărăteştice tăia. nov. 156v/24.Virgula introdusăde autorii DA după
substantivullucrului poate, pe de altă parte, să fie pusă şi după adjectivulgreu,
rezultând,astfel, o construcţiealcătuitădintr-unadverb + prepoziţiecare, stiindpe
lângă un adjectiv, creează. superlativul absolut al acestuia. Situaţia este
interpretabilă,ambele soluţii fiind viabile. Rezolvarea aparţine cititorului, care
poate să decidă,în context,unde cade accentulîn frază.
5. (Restrictiv) Numai acest (singur, unic) lucru, mai mult nu. Nu nădejdui altă
mai mult de-atâta de la mine. oct. 95f/16.Şi atâta-i mai mult a dzâce: Că de-ar
trebui la oamenisă să facă o icoană..., săfiefăcută de-amănuntuldin totfealiul de
bunătăţ, insuş acesta era marele Grigorie. ian. 3Y/15.
6. (Nu) tocmai, (nu) în aşa măsură de". Şi târpiră toată truda, neavând atâta trup
tare. febr, 80f/4.
H. Pron. neh. (Înlocuieşte un nume sau o propoziţie, exprimând o cantitate, o
măsură etc.) Atâţa mi-s banii. nov. 134f/5.Hrana ei era puţântea, cât o unghie, a
treia sau a patra dzi, altă nemica,fără numaipită. Atâta. dec. 245'/26.
III. Adj. neh. Astfel de... ; care este aşa de (mult,îndelungatetc.), Undeerai atitea
ceasuri şi la ce videnie Îl suiai mintea? oct. 45V121.
Să mira de-atitea lacrămi. ido
53r/18.Acestă blâdnică.:. au spurcat atâţea oameni.marto3/18. O (În construcţia)
De-atâta (+. adj.) MilostivulD[u/mn[â]dzâu nu o au părăsât, nice-i fu greaţă
de-atâta spurcată şi necurată. act. 51v/17 ("de o femeie aşa de spurcată şi
necurată",DA).
113. ATUNCE(A)adv. V. atu n c i.
114, ATUNCI adv. lat. ad *tunce)
L 1. (Cu sens temporal, în opoziţie cu acum) Pe vremea aceea, în acel timp, în
momentulacela (despre care este vorba). Era giudeţ a un neam atunce, in dzâlele
când n-avea Împărat. sept. 23v/29. Şi era atunce toate besearicile închise şi
pecetluite.nov. 145v/S.
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2. Într-un moment concomitent cu o acţiune sau urmând imediat după aceasta.
Silindpre toţ să facă jrătvă dracilor, atunce această svţâţntă stariţă.: începu a
cânta. oct. 57f/4. O astrucară acolo, precum Xeniia au poruncit. Atunce şi
cearcănul cel de steale s-au ascuns, deaca S-(1U
astrucat svţilntţe]le ei moştii.
31v114.O(Însoţitde alte adverbe,cu sensulprecizat
Petră atunce amu
era plătit cu slujba şi iertat de robie. ian.
1. O (Precedat de propoziţii,cu
sensul determinatde acestea)Pre-atunce = (cam) în timpul acela, (cam) pe vremea
aceea. Împărăţând pre-atunce Dechie. dec. 188f/2.Pre-atunce tămplându-să o
vicleană şi cumplită eresă.: ian. 22v/8.
de-atunci (inainte, mcoace,
pănă astădz, până acmu) = a) începândClIacele timpuri;din acel momentsau din
acea epocă (până astăzi). De-atunce s-au apucat de să ţâne această sărbătoare a
sv[iţntei Cruci. sept. 18'/15. De-atunci pănă astădz pururea varsă mir de bun
miros. dec. 21
CinstitulZotic de-atuncepână acmu... face minuni multe. ido
24W/6.Sânt mai cinste aceastea decât toate câte ..s făcute de-atunce încoace
şi câte s-ar face. ian. 44V/1S.De-atunce înainte şi pănă astădzfraţâi aceiia au
mare agiutoriupre fericita Thomaidain războiul trupului.apr, 84V17;
b) încă de pe
acele vremuri; chiar din timpurile acelea. Pancratie de-atunce cunoscându-săcu
svjâţntţu]! Petră, când fu după Nălţarea Dţojmnuţlui] Hţristo]s, urmă lui.
febr. 63'/33. O (Cu funcţie adjectivala)ne (pre-) atunce =
vremurile acelea;
contemporan(cu ceva din trecut).Ep[i]sc[oJpulde-atunce.DOV.1291/34.
Au minunat
şi pre-acei de-atunce şi pre aceşti .de-acmucu minunata lui răbdare. nov, 171'/1.
Arhiepiscopulde pre-atunce. febr. 75r/36.
Il, (Cu sens restrictiv)Numai în acest caz; numai aşa; numai astfel.
pre svţâţntţuţl Ioan, nu i-au lăsatu-i..., dzâcând: .Lăsaţ! Deaca
mai mare, atunce va fi de certare". sept. 30v/36.În DA nu sunt
s. a.,
atestăridin scrierilemitropolituIui.
I
115,
S. f. lat. aeia) S pe c. Sfoară specială, întrebuinţatăîn '""..cu,...·,
pentru măsurători(verticale şi orizontale).În TDRG şi în DA apare înregistrată
doar sintagma aţa zidarului (ziditorului),cu o unică atestare, din Biblia (1688).
Dosoftei întrebuinţeazăcuvântul cu aproximativacelaşi sens ca cel menţionat ÎI1
DA (numai că În VSnu sc indică numai direcţia verticală), dar fără determinare,
Cerşu de··jdeade galbeni să mâe să curnperece trebuiepentru temelie,arătându-i
cu ala mâsura caselor şi locul... Cu lesne măgulifirea ..mpăratului, că luând a
mână aţa cu vărtealniţa,şi zugrăvindu-iurdzâturilecu măsurâturi, de-l bucură şi-i
ogoi gândul (jet.48v/28-30.
116.

APlvb.lV. V, aţâp i.

117.AŢÂPI vb. IV. Intranz. « lat. *attepire tepere]) A înccpe să
doarmă, a fi cuprins de un somn uşor şi scurt; a aromi. Pre acea rogojioarâ a
hiicâ-sa aţâpind, râpâosă. sept. 27v/19.M-au mănat la pomătul lui Agrippa...
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Şi-amaţăpit, de-am adormit supt umbră de un pom. nov. 106'/35.Fiind la utrăne,
cetindu-săciteniesjujjl[e]tească, am aţâpitp uţănel. apr, 70v/3.
118.
vb. L T r a 11z. şi re fi. pas. lat. "attitiare [< titio, -onis
"lacmoe
_
.
"])
1. T r an z. A incita, a întărâta,a asmuţi,a provoca,a stârni(sentimentele,pasiunile
cuiva). Aceastea cuvinte aţâţară şi trasără la multă turbare.: pre trufaşul.
dec. 188[/33.
2. Re
pas. A instiga,a provoca,a agita, a stârni(o acţiune).Trecândtrei dzăci
de ai. Întru carii aţâţându-să de la vrăjbitori ca de la nescare vivor turburătura
goanei, da în creştini mare iscuşeniide munci.mart.61rn.
119. AU conj, şi adv. « lat. aut)
1. Conj. (Cu funcţie disjunctivă)Sau, ori. Anuluinou au tânăr, sept. 1'/6. Acestea
le adeveriia... că le-au vădzutavidomăau in buiguit.ocL88'/9, Patra au cinci mile.
mart, 39v1lI.O(Cu funcţie explicativă)Zidinddţu'[mtr[ăţdzăeştibesearici.Au mai
vărtos a dzâce, isprăvind şi pre oameni besearici
D[ujmn[ă]dzău.
nov. 182'/]O.Şi la 70 de ai a toată viaţa sa, au dzâce-voma umorâciunii sale,
ş-au datu-ş .., sţujflţejtul. dec. 201'/16. O (Leagă propoziţii sau noţiuni care se
exclud ca opuse sau contradictorii;mai ales în interogaţii)Oare numai tu, Teofile,
şi cu de-ai tăi, v-aflaţfără mintecu-nchinăciuneaicoanelor?Au împăratulşi cu ai
de noi ce sântemvederoşşi dţojmnim?oct, 59vl7.Aceasta-icetateaau rătăcitu-m-am?
nov, 106[112.Plânge-ţ-voimoartea au prăznui-t-voiaflarea? marto44'/3. Dar să-ţ
dobândeşti au urgie să-ţ iai?
46vi17.O(în alternanţăcu sau) Au lipsecu-văcai
sau haine sau bani? mai 118v120,
2. Adv, (Singur sau precedatde prep. de sau de adv. dară; în propoziţiiinterogativOare, dar. Dară au nu..i şi el împărat? Au nu poartă alurghidă şi
cunună? nov, 146''I20-·2l. Oare stricatu-i-au ceva sărăciia celuia, de au nu-l
dusără i'n sânurile lui Avraam? iau. 38')27. De au nu ca pre un tălhar legat il
netrecurâ de-l băgară În groapâ, ducându-şs[u]fl[eJtulgol de la lume? ido38T/32.
O (Singur sau precedat de doară) Dacă. Si-! Întrebă:
diaconul lui
NOr/os?"...
el dzâsă:
". oct. 54'/31. Spune-mi. au doară tu eşti
nazorian? mart. 45v
• ()-nfrebă au voia fi taste tnzpreunâcu dinsele sti fie i'n
petreacere şi-n vieţuire?mai 1
120.
vb.IV.Tranz., intranz. şi ref 1. lat.audire)
L T r a n Z. A percept sunetele, zgomoteleetc. cu ajutorul auzului.
spodobit
audzât glas de-acolo. dec. 203v/5. Celi... de audzâia toţ. marto 43v/28.
() (Absol.)idolii păgănilor sânt argint mut şi aur, făcuţ de om. Au gură şi nu
grăi. Au ochi şi nupot vedea. Urechi au şi n-aud. ian. 21v/4.() Re fI. Fiind mare
plânsoare de Romana, s-au audzât preste tot oraşul Efesului,şi audzî şi tatâl lui
Dioscorid.sept. 28''131.râpetele i să audzâia 30 de mile.oct. Î9'/30.
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2. l n t r a n z: A afl despre ceva sau despre cineva.
împăratul că-i tot
viu... sept. 36'1/1
O.lntorcându-săde la Africa,audzî minunilesvţâjntţuţlui ...
deaca audzî de ciudease,... mearsă la svţâţntţujl. oct, 74v!l6,18.Foarte o-ndrăgisă
audzândde bunătăţâle ei şi
nov.16n17.
3.1 Ilt r an z: (ConstruitClIpronumelereflexivîn dativ) A asculta(vorbele
a
se şti vizat (de vorbele cuiva). În DA se dă echivalarea semantică:"auzindu-se
batj
. Osntrebă: "C'ineeşti tu?" Iară !lv{â]n/afi dzâsă: "Poate fii că ţi's-au
intunecatmintea.Că de-aifi treaz, m-ai cunoaştecă sân! Teodotiia".Şi audzându-ş
aşea Simplichie,tnvăţă de arsără un cuptoriu şi aruncară în non/ruf cuptoriului
pre svţâjntă. sept 20v/35.
.
4. T r an z. A afla, a cunoaşte.Să audz din rostul lui adevărul. nov, 150r/23
5. I n t r a n z. (Construit cu dativul) A asculta, a se supune (poruncii) cuiva. De
vreame că-m porunceşti, de nevoaie-i să-ţ audzu împărăţâii tale. mai 117'"'/23.
Acest ultim sens nu este înregistrat'innici
dintre dicţionarelecercetate.
s. n. lat. aurumş
I. Metal
galben lucitor, din care se fac obiecte valoare (prep, de indică
materialuldin care este tacut un obiect). Si cine a sta povesti neatedul zidiului şi
porţâle zidiului tocmite cu aur şi argint de-ameastecul.oct. 46"/24.
nontru
i'n cetate, pre o pomostină de aur, case de aur cu jilţuri aurate şi
secrie de aur. ido 46v/25--26.Luă bodzâi cei de aur şi de argint. febr. 61v/22.
Veşminte aur. ido80'/6. Podobise cu haine scumpe, cu aur şi mărgăritar. mai
] 17'/9. O (În sintagma) Cămara cea de aur
posibil ca, pe !âgi1 sensul de
"camera în care se află obiecte de valoare"din aur"
că aytţastaaparţine
unei fiice de împăratsau chiar împăratului-,
lărgeascăj"nţeleufspre "camera
în care sunt strânse bogăţiile,averea cuiva; un fel de vistierie"),lnâţă să bage...
pre svţâjnta Fotini, cu cinci a ei
să o ducă În cămara
I lui cea de aur.
febr, 86f/2.
să-mparţe la săraci avuţâia ce să afla in cămara ei cea de aur.
ido86'/17. O sintagma)Aur curat (probabil
contaminarecu argint curat),
se întăreşte sensul de "pur", "real", "adevărat".Schimbândşi premenind multfân
in aur curat.
32r/12 (se referă şi la calitatea/valoareasuperioară a acestui
metal). O(În context figurat)Dau tină şipâmânt putred, ce nu-i de nice un preţ, şi
voiulua aur de multâ cinste.nov. 14r/25.
2, Fig. (în sintagma) Rostul (sau cu rostul) de aur: se zice despre cel care
vo,rbcşi:.e
cu eleganţăşi cu uşurinţă,despreun orator bun. Tradus din Ch;:vSQSi0/110S,
epitet ce i se dădea vestituluiorator
sfântulIoan cf. DA, unde nu sunt
însi înregistrateatcstări din scrierile lui Dosoftei.Fericitul Ioan, cu rostul de aur.
nov. 137"/3.Ioan, Rostul de aur. ian. 36vI14.D[u}mn[â]dzâesculRost de Aur. ido
43v/32.Pentru variaţie, căci sintagmaeste frecventăIn VS,Dosoftei recurge şi la
construcţia:Mareledascalşi aseameneaapostolilorLimbade Aur, Ioan.sept.32v/31.
3. P. e x t. Bani (de aur); bogăţie; tezaur.Apostolulimpârţând tot aurul in mânule
mişeiloI'.oct 49'/1. Tremisă şi altâ cwnpânâ de aur la apostolul. ido 49'/6. Un
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zmăufoarte mare, de dzăcea la uşea visteariului(cămările - sinonim marginal),
unde era tot aurul împărătesc.febr.
122.
vb. Il. T r a n z. şi re fi. « lat. habere)
1. Tril n z. 1. A deţine, a poseda; a stăpâni. Înţălepciunea şi cartea, de-ar hi
amândoaă la omul, acela-i ca cu amândoi ochii intregi având la trup. apr. 70v/30.
După doidzăci de dzâle mi să fărşi şi apa ce aveam,şi slăbiiu. ido74vl7.OP. e x t.
Eu. s-aibu în ceriu curţ? Dară de unde? act. 49Y/20.O Loc. v b. A(-şi) avea
lăcaşul ="a locui; a avea domiciliul,reşedinţaÎn. Lăcaşulavându-ş in Damasc. ian.
15'/30.A(-şi) avea ruda =-ec
a se trage, a veni (din... ); a fi originar(din... ). Acesta...
avea ruda sa de la Antiohiia.nov. 130v/28.O(La imperativ;construitcu pronumele
posesiv în dativ) Aibi-ţ cămeaşea ta şi păgânăţâia ta! marto61V/3].+ A deţine o
anumită.poziţie socială, un rang. Brâu. carele fi era sămn de comiţiia lui, boierie
de oaste ce avea. sept. 9'/22. Aveamultea ţărâi boierii mari. mai 125r/lO.OE x P r
A avea putere = a avea dreptul nelimitat şi necondiţionatde a acţiona.Lavrentie,
bărbatul Hrisippei,hiică-sa, carele avea mareputeare în ostrov. sept. 30f/6.Eu am
puteare să umarpre toţ. nov. 142T/LO(În construcţienegativă)A nu avea putere
(asupra cuiva) = a nu putea atinge (pe cineva); a nu putea provoca nici un rău
(cuiva); a nu avea nici o influenţă.asupra cuiva. Ni-auputeare asupra voastră.
oct.
. + (La imperativ) Foloseşte! Ia! Pune mâna pe... ! Slujeşte-te de... !
Frate, cându-ţ vine asupră gândul cel viclean, smulge-ţ sabiia, adică frica lui
Dţujmnţăjdzău. şi..ţ vei tăia pre toţ vrăjmaşii. Şi-n loc de trâmbită, aibi
dţujmnţăţdzăeştile cărţi Că în ce chip trâmbiţa strânge oşteanii, aşea
svţijntţe]!e cărţ strigă cu noi, şi strâng gândurile noastre la frica lui
D'[ujmnţăţ dzău. mai 136v115,O E x P L A (nu) avea (ceva) la mână = a (nu)
avea la dispoziţie,în stăpânire;aici, în sens figurat: a fi sărac, a fi lipsit de bunuri
materiale. .Roagă-te pentru mine,părinte, că sân! om păcătos şi n-am la mâna
mea nemică" Iară eu
lui: "Hire-aş vrut şi câte ai să nu aibi", marto56Y/34.
A avea (ceva) pre mână 0=a dispune de... Mearsă cu aurul ce avea pre mânule
sale. act. 51 8.
2. (Complementuleste parte integrantăa subiectului)A purta (un semn, o urmă).
şi chipul lui
pu.sără, având in cap cuiele răstignirii D[a]rnnufiuil
nostru
H[risto}s. mai 122v/6.+ A fî vinovat;a fi răspunzător(pentru... ); a
purta
Savinşi cu Crischentinşi alţ mulţ,ce avea mai multâ vină, nu numai ce
ce şi gurile li sâ strâmbară. nov. 148'/30,.
3. A
asupra sa (ceva) în permanenţă.Avândla sine,
pârinţii săi, parte
aveare. ace. 188r/4.O Fig. Avându-l În limba sa, şi-n rostul său numindu·.f,
goneaşte dracii. nov. 124v/12.Câte aveam in cugetulmieu. idolSOv/Ht
4. (Construitcu un complementcircumstanţial)A fi posedat de... ; a fi locuit, a fi
bântuit de... El im spusă că fntru sine de-avidomâare pre Satana. I1OV.lSf/6.
Acela ce-i iubitoriu la argint şi la mărseaiele averii... are in sine pre lvfercurie,
idolul ce··idzâc Ermis. apr. 102'/28.Acela ce slujeaşte curviei... are in sine idolul
Afroditei.mai 114r/15.
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5. (Ca o posesie pot fi consideratedrepturilepărinţilor asupra copiilor; p. e x t.
puterea stăpânului asupra slugii) Având un ţăran un cucon... oct. 42v/30.Avea
slujnice şi slugi multe. ido51Y/13.Iertându-ş robii ce avea. apr. 79'/18. De-aş mai
avea un cucon, l-aş da la mănăstire şi i-aş da giumătate de avearea mea .. Si
cealalalt să-I căsătoresc. Dară avându-minumaipre tine, mă mir carea din doă
otjace.
'.f: " tun, l-gv/')
).
6. (Construitcu acuzativdublu, când este numităpersoanasau fiinţa care este rudă,
prieten etc. cuiva)Avândsar creştină. oct. 45'/21.Aşijdereunjidov, avândpriiatin
pre un creştin..., [f]ş lăsa multe ori la dânsul odoarăle casii şi aurul. nov. 118Y/2.
O E x p r. A avea (pe cineva)ca pc o soră ==a ţine, a iubi (pe cineva)ca pe... Nice
leac atingându-sădefemeaie-ş,ce avându-oca o sar. oct, 44'1/18.
7. (Construit cu un adverb) A fi pregătit (pentru ceva). Ascultându-l împăraţâi,
mănară cine avură gata să aducă mai curund. marto32'/14.
H, 'J'r a n z. A considera, a socoti, a ţine (pe cineva) drept..; Carii încă le era
minteapemintească.Si avea mai de cinstepre Ioan decâtpre Iţisu]s. nov. 177v/21.
OA avea (pe cineva) chip = a considera(pe cineva)ca model.Ampre Isaiia chip.
ian. 38f/9.A avea (pe cineva)la cinste = a pune mare preţ (pe cineva);a considera
(pe cineva) superior;a crede foarte mult (în cineva). O samă de dânşii îl avea la
cinste ca unul dintru svţijnţi. dec. 203'/4. A avea veste (în.,,) = a fi renumit, a fi
recunoscut.Avea mare veaste în creştini,fiind de rudă mare şi întrecândpre alalţ
la răvna svţijntei credinţe.marto38'1/16.
III. T r a n z. (Complementulindică o noţiune de timp sau de spaţiu) E x p r. A
avea vreame (de ai) = a trăi, a vieţui, a locui undeva de mult ti,fl1p.Are multă
vreame de ai intr-acel loc. sept. 30!/24..A avea cale a avea inaitea sa un drum
(lung). Odânăoară având cale departe, lăsă la dânsul o punguliţă cu 100 de
galbeni. nov. 118v/4.
IV, 1n t r a fiz. Fig. (Complementule o noţiune abstractă) x pl'. A (nu) avea
gri.iă = a (nu) se teme; a (nu) se îngrijora. Să n-aibă nice o grijă. nov. I 83v/27.
A avea grljă (de cineva) = a fi îngrijorat (pentru cineva); a-şi face gânduri În
legăturăcu cineva.Avândgrijă de sv[â]nt[ull, că era numaicu o hainâ. apl'.105'/6.
V. Tranz. A se ocupa (de ceva anume),a se îndeletnici,a se preocupade... Avea
mare grUă a-ş podobi s[uJfl[eJtul cu bună/âl. sept. 251/1.Pârinţ. .. ce ... avea grijea
şi slujba pregiur oaspeţ. oet. 601/25.Avea
pre-ascuns, de râdica s[fi]nt[ejle
lor moştii. mari. 37'/32. O E x p r. A avea (ceva) de grijă a fi atent la."., a lua
seama la... ; a se îngriji, a se preocupade... Să aibă de grijea strigatului ce-i era
prc samâ datâ. nov. 180v/24.Luminâ prc toţ. Având de grţjea s[ulfletelor,
agiutând sâracele şi săracii. febr. 76'/9.
VI. T r a Il z. 1. (Complementulindică noţiuni abstracte)E x p r. A avea nădejde =
a nădidui, a spera, il avea încredere.Aibi nedeajde, câ vei avea... pre H[risto]s
agiutându-ţ. nov. 167v/20.Sâ aibi bună nedeajde. nov. 1831/25.A avea nădejde
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(spre cineva) = a-şi pune speranţa în cineva. Mă Închin a D[u]mn[ă]dzăufără
moarte. Iară mincinoşiidumnădzăisânt draci şi vă momăscsă vă ia s[u]jletele la
pierdzare. Deci să n-aibi spre mine nedeajde nemică,ci fa cum iţ iaste voia. mai
116v/31.A avea prepus (pre cineva)= a bănui.Aveaprepus pre împărăteasa. iun.
156'/20.A avea În gând (ceva) = a avea intenţia;a voi să... De măritat... n-avea
in gândul ei. nov, 139r/20.A avea gând asupra (cuiva) =,a avea intenţiirele faţă
de cineva; p. e x t. a dori (pe cineva); a-şi propune(ceva) (in legăturăcu cineva).
O răhneaşte... şi are gând asupra ei. apr. 99'/1O.A avea silă = a fi silit, a fi obligat
(eventual,a fi grăbit să... ) Mă opreaşte o puteare de la Dţulmnţăjdzău şi mi să
cutremură oasele. Si n-am nice o sâlăocs. 69v/3.
2. (Împreunăcu un complementabstractcorespundeunul verb cu sens pasiv)Ce om
hi greşit, s-avemiertare de la iubiţiilui Hţristo]s şi svfijnţiicititori.febr.90r/19.
VII. T'r a n z: (Despreoameni)A fi Înzestrat(cu). Acestaau avut multăputeare la
cuvinte,fiind ep[iJsc[o]p Ţ'[ajrigraduiui.nov. 121f/10.Înţălepciunealui ce avea la
cuvânt şi la poruncă de-mvăţături.ian, 33v/22.Pentru cugetulşi mintea ce avea a
gândurilor... să feace episcop.febr, 26n. Bună stidinţăce avea de mic. apr. 8r/25 ..
\; E x P L A nu avea ştire (de ceva)= a (nu) avea cunoştinţă(despreceva),a (nu) şti
(nimic)(despreceva).Fu scoasă den afară de poarta mănăstiriitrei ai. Si cuconulce
ea n-au avut ştire, i-l lepădăfata. febr. 66'/3.
VIII. T r a n z, 1. (Complementule o stare sufletească)A simţi. Având dor să
mărturisască de D[o]mnu[l] Hţristo]s. nov. 142Y/28.Având dor ca acesta
nepărăsât la inema sa. id, 150r/34.Am dureare la inemă şi frică, nu cumva
păcatele meale să-m ţâe calea de cătră Dţojmnuţl]. lan. 30v120,De atunce nu mai
avu nice o supărare de iscuşenie.apr. 66'/9.
2. (Construit cu prep. cătră, la) A nutri un sentimentfaţă de cineva. S-au aflat
oarecarefemeaie in Ţ[aţrigrad, anumeAnastasiia.Avândfrică la D'[ujmnfăţdzău.
mart. 26' bis/9,Toţ creştinii, de priinţa şi de credinţa ce avea cătră D[o]mnu[l]
Hţristo]s, sar de să aruncă înşiş in fix, În cuptoare, ido49v/13.O E x p r. A avea
(la ceva sau undeva)= a se gândi permanentla cineva (sau la ceva); a fi cu
gândurilela cineva (sau la ceva). Si soarele apuind, având inemă la războiu. s-au
rugat lui D'[uţmn[ăjdzău şi dzâsă să stea soarele. sept. 2"12.Alexieavea inel/la in
ceriu cu fot s[ulfl[ejtul. marto41r/4. A avea nevoi,e il avea necazuri,a se afla în
impas, la necaz, la greu; a suferi (din pricina cuiva) greutăţi, necazuri.Agiutând
.'lv[iJnteibesearici, ce avea nevoaie şi război de cătră eretici. dec. 211r/6. Nu era
om... lipsit... să aibă nevoie, ce era inger acela. marI. 30f/1. A avea oarece =
a avea trecere; a fi luat în seamă, a fi preţuit. Noi cu totul celora ce ne vor face
sârbâloarea şi pomenirea, vom nevoi ,sprespăseniia lor. Că socotima avea şi noi
oarece la D[u]mn[â]dzău.ian. 44'/3.
3. A sta sau a fi cu cineva într-un anume rapOIt.Pentru libovulce avea î'mpăratul,
s-au fnşelatde s-au lepâdat de D[o]mnu[l] H[risto]s. mart.45vbisll5.
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IX. Tranz, 1. A suferi. Firea sa cea dţuţmnţăjdzăiască n-(IUavut nice o patimă,
nice are. nov. 120r/32--33.
O E x P r. A nu avea nici o pagubă = a nu suferi nici un
prejudiciu moral. Eu n-am pagubă, căce mă uit ţie, de vreame că din coasta ta
m-au zidit Dţujmnţăjdzău. ian. 40v/14.
2, A provoca (cuiva) o suferinţă.Nice o mănie fi-au avut cătră Împărăteasa,nice
avea de mâna noastră ceva rău. apr. 71v/20.
X. T r a n z. A primi ceva de la cineva;p. e x t. a i se permite cuiva să facă ceva.
Acesta sămn au vădzut şi dzua, şi noaptea. Si În vis incă au avu! răspuns.
sept. 17'/31.Având voaie veghiată la-mpărăţâe, să strângea la dânşii neguţătorii
ce veniia acolea, creştinii din ţara creştinească. nov. 185[/29.Având slobodzenie
tol fără de fiice o sâială în vedeare să margă la dânsă, carele cum vrea.
ian. 24r/32.Avea de la sv[âJnt[uJI socotinţă să o ducă la loc pustii, să nu afle
oamenii. marto3r/4.Eghipteanii,având bine de la sţfilnţia sa, l-au slăvit cu cinste,
mai l05v/5-7.
Xl. 1. (Construitcu infinitivul)A trebui, a avea Îndatorirea,a fi dator să... Având
poruncă de la necestivulsă aibă toţ a să lepăda cu giurământ de D[oJmnu[l]
Hţristo]s, şi ceaia ce nu s-orpleca, să lefie moarteagloabă. ian. svs.
2. (Exprimândviitorul) De-i adevărat...r să aibă a da herilor pre boiarinul, să-I
mănânce.febr. 58'/27.
3. (Construitcu infinitivul,fără prep, a) Până când nu veţ mai sătura adunând...?
mai 145r/9.
.!,
XII. (Construitcu un conjunctiv)Urmează să, .. S-au spus de maintecă va să fie
vas de ales. apr, 9r!3. Va să margă. mai 132[/31.Amar voi carii fâtleţ, că veţ să
plângeţ şi să tânguiţ. mai 145r/26.
!'
(Construit cu un participiu cu funcţie de element predicativ suplimentar,
rnarcând mai mult ca perfectul) O femeaie oarecarea cerşîndu-ş odorul ce
avuseasedat pre mânulehiică-sa. dec, 213r/1O.
XIV. (Construitcu adv. cum sau cu pron. rel. ce, urmatede infinitivfără prep. a) A
(nu)
a (nu) putea. fnsuş s-au legat pre sâne şi legătura sti dezleage n-au avut
cum. oct. 45T/25.Îngerul feace: "N-ai tu cum lâcui Într-aceaia curte, că-i a
frâţline-tău". ido49v/6.Avândce-i da vină şi cu creştinăţâia. nov. 184111.
XV. T r a n z. A fi alcătuitdin, a se compunedin. Octovrieavănd dzâle 31. Dzâua
are ceasuri 11. oct. 39'/6.jlvfaie({re31 de dzile.Dzua are ceasuri 14 şi noaptea 10.
apr. 1051/21.Iunie are 30 de
Dzuaare ceasuri 15. inn. 14rl1.
XVI. Ref 1.A fi (probabillatinism,ef. res sic se habet = lucrul
este astfel; cf.
DA). Micşor Ioan de pre stat sâ are,
la D[ujmn[ă]dzău are cinste mare.
nov. 115T/20.
OE x p r. A se avea în cunoştinţă (cu cineva)=-ce
a se cunoaşte(de mai
multă vreme); a fi prieteni, cunoştinţevechi. Rugatfoarte de Nichifor Foca ..., cu
care s··aveain cunoştinţăşi i'npriinţă, ... zidi o sv[âJntă besearică. iul. 3'/15.
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