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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Prezenta ediþie revãzutã a micului Dicþionar latin–român al pro fe -
sorului Gheorghe Guþu — excelent instrument de lucru, ce a ga ran tat în
mare mãsurã multor generaþii de tineri asimilarea spiri tua litãþii latine la
noi — apare dupã succesivele ediþii (1966, 1969, 1973) de la Editura ªtiinþi-
ficã. Timpul n-a alterat defel valoarea ºi pres tigiul acestui opus exemplar.
Dimpotrivã, el s-a fixat în conºtiinþa pu blicului românesc ca normã a cali -
tãþii în domeniul limbilor clasice.

Ediþia Humanitas reproduce ediþia a III-a a celebrei lucrãri, apã rutã în
1973. Controlul ºtiinþific al textului de faþã a fost realizat, cu erudiþie ºi com-
petenþã, de doamna prof. univ. dr. Lucia Wald, cãreia Editura Huma nitas îi
mulþumeºte ºi pe aceastã cale. Pentru regimul cantitãþilor de pe vocalele
termenilor latineºti, am consultat cu folos dicþionarul Langenscheidt
Wörterbuch Lateinisch, Erster Teil, Lateinisch–Deutsch al prof. Hermann
Menge, apãrut în 1963 la Langenscheidt KG, Berlin ºi München.

Am urmãrit ca toate intervenþiile în text sã respecte spiritul ºi li tera
celor din ediþia revãzutã ºi adãugitã a marelui Dicþionar la tin–român,
apãrut la Editura Humanitas în anul 2003. 

Am renunþat la unele formulãri învechite: am utilizat, de pildã (la expli-
carea între paranteze a unor termeni), perfectul compus în locul perfectului
simplu.

Am eliminat forme ca: ac de cap, burdufe, camerã de culcare, con -
ºcolar, îndemnãtor, propunãtor, pantã grea, poezii neruºinate, vânjoºie, a
vroi, a zgârâia, în locul cãrora am utilizat ac de pãr, bur  dufuri, dormitor,
condiscipol/coleg de ºcoalã, cel care în deam nã, iniþiator, pantã abruptã,
poezii licenþioase, vitalitate/vlagã, a voi, a zgâria etc. 

S-au adus „la acelaºi numitor“ nume de persoane, personaje, denumiri
geografice etc. scrise în multe feluri, optându-se pentru grafiile origi -
nare sau apropiate de forma originarã: Aeneas pentru Enea, Caesar pentru



Cezar, Dionysius pentru Dionisius, Latium pen tru Laþiu ºi Laþium,
Libya/Libyca pentru Lybia/Lybica, Pompeius pentru Pompei etc.

Am eliminat inerentele greºeli de literã ale ediþiei de bazã.
Am rearanjat, unde a fost cazul, succesiunea articolelor, pentru a res -

pecta ordinea alfabeticã.
Îi mulþumim, pe aceastã cale, doamnei Livia Micu-Ioniþã de la Bi blio -

teca Naþionalã a României, pentru amabilitatea cu care ne-a comunicat
reperele bibliografice ale ediþiilor anterioare prezentului Dicþionar la tin–ro -
mân al prof. Gheorghe Guþu (inclusiv cotele res pectivelor titluri, aºa cum
figureazã la BNR): Dicþionar la tin–ro mân, Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1966 (A I 749); Dicþionar latin–ro mân, ediþia a II-a, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1969, 519 p. (A I 896); Dicþionar latin–român, ediþia a III-a,
Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1973, 624 p. (A I 1067).
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Abl. = (cazul) ablativ
abs. = absolut
abstr. = sens abstract
Ac. = (cazul) acuzativ
act. = (sens) activ
adj. = adjectiv
adv. = adverb
agr. = termen agricol
arh. = termen arhaic
astr. = termen astrologic
bot. = termen botanic
comp. = (gradul) comparativ
concrt. = (sens) concret
conj. = conjucþie
Conj. = modul conjunctiv
coord. = propoziþie coordonatã
în corel. = în corelaþie
D. = (cazul) dativ
def. = defectiv
dem. = demonstrativ
dep. = deponent
dim. = diminutiv
dir. = direct(ã)
euf. = eufemism, eufemistic
ex. = (de) exemplu
f. = (de genul) feminin
fig. = (sens) figurat
filoz. = termen filozofic

frecv. = frecvent
G. = (cazul) genitiv
geogr. = termen geografic
gr. = grec(esc)
gram. = gramaticã, gramatical
Imper. = modul imperativ
impers. = impersonal
impf. = imperfect
Ind. = indicativ
indecl. = indeclinabil
indir. = indirect(ã)
Inf. = infinitiv 
inf. = infinitivalã
instr. = instrumental
interj. = interjecþie
interog. = (propoziþie) interogativã
jur. = termen juridic
lit. = termen literar
m. = (de genul) masculin
mar. = termen de marinã
med. = termen medical
mil. = termen militar
m.m.c.pf. = mai mult ca perfect
n. = (de genul) neutru
neg. = negativ
nehot. = (pronume) nehotãrât
N. = (cazul) nominativ
num. = numeral

ABREVIERI



ord. = ordinal
pas. = pasiv
peior. = peiorativ
pers. = personal
person. = personificare
poet. = termen poetic
pos. = posesiv
pl. = plural
pf. = perf.
p.pf. = participiu perfect pasiv
p.pr. = participiu prezent
pr. = prezent 
pred. = predicativ
prep. = prepoziþie
pron. = pronume
prop. = propoziþie
p.viit. = participiu viitor
rel. = termen religios
refl. = reflexiv

relat. = relativ
ret. = termen de retoricã
semidep. = semideponent
sg. = singular
spec. = (sens) special
subînþ. = subînþeles
subst. = substantiv
superl. = superlativ
tehn. = termen tehnic
trad. = traducere
v. = vezi
vb. = verb
vi. = verb intranzitiv
V. = (cazul) vocativ
vt. = verb tranzitiv
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(1) = adjectiv cu o singurã terminaþie
(2) = adjectiv cu douã terminaþii
(3) = adjectiv cu trei terminaþii
(I) = verb de conjugarea I
(IV) = verb de conjugarea a IV-a
~ = (tilda) în exemplele ilustrative, înlocuieºte, de regulã, cu vân tul-ti -

tlu; în cazul verbelor, înlocuieºte forma de infinitiv.
// = (bara oblicã dublã) separã cuvinte aparþinând diferitelor categorii

gramaticale, dar tratate în cadrul aceluiaºi articol, pe consideren-
tul derivãrii lor din cuvântul-bazã.

= = (semnul egal) indicã echivalenþa.
+ = (semnul plus) se citeºte „urmat de“.
[  ] = (parantezele drepte) închid indicaþii suplimentare despre unele

ne regularitãþi gramaticale, desinenþe speciale etc. privind cuvân-
tul-titlu. De exemplu: 
dea, ae f. [D.pl. de deŸbus] zeiþã.

(  ) = (parantezele rotunde) închid:
a) explicaþiile româneºti (cu litere cursive) la cuvântul definit.

De exemplu: d�thyrambus, i m. ditiramb (cântec liric în onoa -
rea unui zeu sau a unui erou).

b) completãrile la definiþie (cu aceleaºi caractere ca traduce rile).
De exemplu: ded�scš, ere, dedici vt. a uita (cele învãþate)...
sau degš, ere vt. a-ºi petrece viaþa (timpul, bãtrâneþea)...

c) variante la definiþie. De exemplu:
pharetrŸtus (3) adj. cu (purtând) tolbã.

d) abrevierile ºi indicaþiile de domeniu.
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A (în pre scur tãri) 1. = Au lus (prenu -
me). 2. a.u.c. = ab Urbe con  di ta de
la în te me ie rea Ro mei. 3. a.d. = an te
diem îna in te de ziua de. 4. = ab sol -
vo achit.

a1 (ah) in terj. ah! vai!
a2, ab, abs prep. (cu Abl.) I. (sens

spa þial) 1. a) (arã tând punc tul de
por ni re al unei ac þiuni, dupã ver -
be de miº ca re) de la, din: ve ni re a
theatro a veni de la tea tru, dis ce -
de re a Ger go via a ple ca de la Ger -
go via, ab Urbe pro fi cisci a ple ca
din Roma; b) (ori gi nea, în ce pu tul)
de la, din: ini tium ca pit a flu mi ne
Rho da no în ce pe (por neº te) de la
flu viul Ron; c) (pro ve nien þa) de la:
Ci ce ro lit te ras a Cae sa re ac ci pit
Ci ce ro pri meº te o scri soa re de la
Cae sar. 2. (au to rul ac þiu nii, dupã
ver be pa si ve sau in tran zi ti ve) de,
de cã tre: la u da tus est a ma gis tro a
fost lãu dat de (cã tre) pro fe sor. 3.
(mo ti vul) de, din ca u za: fe rox ab re
bene ges ta tru faº din ca u za fap te -
lor sale de vi te jie, inops urbs ab ob -
si dio ne oraº sã rac de pe urma ase -
diu lui. 4. (arã tând par tea din care
se pri veº te ceva) din spre, din par -
tea, de la: erat a sep ten trio ni bus
col lis era o co li nã din spre mia zã -

noap te, ce ci de re ab Ro ma nis du -
centi equi tes din par tea ro ma ni lor,
cã zu rã douã sute de cã lã reþi, a ter -
go din spa te, a fron te din faþã, a
lae va de la stân ga. 5. (arã tând o
de ter mi na re mai apro pia tã) în pri -
vin þa: fir mus ab equi ta tu pu ter nic
în pri vin þa ca va le riei, la bo ra re a re
fru men ta ria a su feri în pri vin þa
apro vi zio nã rii cu grâu. 6. (fe lul ac -
ti vi tã þii) în sãr ci nat cu: Nar cis sus ab
epis tu lis Nar cis sus (în sãr ci nat) cu
co res pon den þa, Pal las a ra tio ni bus
Pal las (în sãr ci nat) cu con ta bi li ta tea.
7. a) (arã tând de pãr ta rea, dis tan -
þa) de, la o dis tan þã de: pro cul a pa -
tria de par te de pa trie, cam pus est
ab op pi do cir ci ter mi lia pas su um
de cem câm pul se aflã la o dis tan -
þã de vreo zece mii de paºi de ce -
ta te. b) (dis tan þa în tr-o în ºi rui re)
dupã: he ros ab Achil le se cun dus al
doi lea erou dupã Achil le. c) (se pa -
ra rea) de: Gal los ab Aqui ta nis Ga -
rum na flu men di vi dit pe galli îi des -
par te de aqui tani râul Ga rum na,
Ita liam ab hos ti bus de fen de re a
apã ra Ita lia de duº mani. II. (sens
tem po ral) 1. (arã tând mo men tul de
când du rea zã o ac þiu ne) de, din, de
la: a mane ad ves pe rum de di mi -
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nea þã pânã sea ra, a pu e ro de co pil,
a pu e ri tia din co pi lã rie, ab ini tio de
la în ce put, ab urbe con di ta de la în -
te me ie rea ora ºu lui. 2. în da tã (ime -
diat) dupã: ab hac con tio ne le gati
missi sunt în da tã dupã aceas tã cu -
vân ta re au fost tri miºi soli.

abŸctus (3) p.pf. v. abigš.
aba cus, � m. 1. ma sã de joc. 2. bu -

fet. 3. ta blã de cal cu lat.
abali±nŸtiš, šnis f. în strãi na re.
abali±nš (I) vt. a în strãi na, a în de -

pãr ta: aba lie nati iure ci vium în de -
pãr taþi de la drep tu ri le ce tã þe neºti.

aba vus, � m. 1. strã bu nic. 2. strã moº.
Abd±ra, šrum n.pl. Ab de ra (oraº în

Thra cia). // Abd±r�t±s, ae m. ab -
de rit, lo cui tor al Ab de rei.

ab dicŸtiš, šnis f. 1. pã rã si re, re nun -
þa re: ∼ dic ta tu rae (G.) re nun þa rea
la dic ta tu rã. 2. (jur.) dez moº te ni re.

ab dicš1 (I) vt. 1. a re nun þa (la o func -
þie): dic ta turš se ab di cat sau dicta -
tu ram ab di cat re nun þã la dic ta tu rã.
2. (jur.) a nu re cu noaº te, a tã gã dui:
∼ fi lium a dez moº teni un fiu.

abd�cš2, ere, x�, ctum vt. a res pin ge,
a re fu za.

ab di tus (3) p.pf. v. abdš. // adj. as -
cuns ve de rii, de pãr tat, se cret. //
(sub st.) ab di ta ter rae mã run ta ie le
pã mân tu lui, ab di ta re rum no þiuni
ne cu nos cu te.

abdš, ere, did�, di tum vt. 1. a în de -
pãr ta. 2. (refl.) a se re tra ge: se ∼ in
mon tes a se re tra ge în munþi, se to -

tum in lit te ras (sau lit te ris) ∼ a se
afun da în li te ra tu rã. 3. a as cun de:
∼ au rum in ter ram a as cun de au -
rul în pã mânt. Iu pi ter ven tos spe -
lun cis (D.) ab di dit Iu pi ter în chi se
vân tu ri le în peº teri; (po et.) a vârî;
la teri ab di dit en sem vârî sa bia în
coas tã.

abdšmen, inis n. pân te ce; bur tã; (fig.)
lã co mie.

abd�cš, ere, d�x�, duc tum vt. 1. a duce
(de un de va), a lua: ∼ co hor tes se -
cum a lua cu sine co hor te le, ∼ in ser -
 vi tu tem a duce în scla vie; (fig.) ab -
duc ta ar men ta ci re zi le fu ra te. 2. a
aba te, a atra ge (la rãu): ab du cuntur
ho mi nes mag ni tu di ne pe cu niae oa -
me nii sunt atraºi prin mari sume
de bani.

abeš, �re, i�, itum vi. I. 1. a ple ca, a
se duce, a scã pa: abeam an ma neam?
sã plec, sau sã rã mân? pauci in tegri
abe unt pu þini sca pã te feri. 2. a ple -
ca din tr-o func þie: con su lat� abi it
a ie ºit din con su lat. 3. a se de pãrta,
a lãsa la o par te: abea mus a fa bulis
sã lã sãm po veº ti le. 4. a se trans for -
ma, a tre ce e in u abi it e s-a trans -
for mat în u, abit tu te la ad pro pin -
qu os tu te la tre ce asu pra ru de lor.
II. a pieri, a dis pã rea: abi it il lud
tem pus s-a dus vre mea aceea.

abe quitš, Ÿre, Ÿv� vi. a fugi cã la re.
aberrš (I) vi. 1. a rã tãci de par te de:

∼ pe co re a rã tãci de par te de tur mã.
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2. (fig.) a se de pãr ta, a se aba te:
∼ a pro po si to a se aba te de la scop.

ab hinc adv. de aici (în co lo); de acum
(îna in te), acum (nu mã rând din
mo men tul de faþã îna poi): ∼ an nos
pro pe vi ginti acum aproa pe douã -
zeci de ani.

ab hor reš, ±re, u� vt. ºi vi. 1. a se da
îna poi cu groa zã, a avea aver siu ne
faþã de: om nes il lum ab hor re bant
toþi se re trã geau cu groa zã din faþa
lui. 2. (fig.) a nu se po trivi, a fi de -
par te de: ∼ a nos tris mo ri bus a nu
se po trivi cu mo ra vu ri le noas tre.

abiciš, ere, i±c�, iec tum vt. I. (se pa -
ra re) 1. a arun ca, a az vârli: ∼ tela
ex val lo a arun ca sã geþi din în tã ri -
tu rã. 2. (fig.) a pã rã si, a re nun þa la:
∼ do lo rem a lãsa la o par te du re rea.
II. (miº ca re de sus în jos) 1. a arun -
ca: ∼ anu lum in mare a arun ca ine -
lul în mare; (refl.) ∼ se ad pe des a
se arun ca la pi cioa re. 2. a do bo rî:
luc ta tor abiec tus lup tã tor do bo rât
(la pã mânt). 3. (fig.) a de pri ma, a
în jo si: mae ror men tes abi cit ja lea
de pri mã su fle te le.

abiect± adv. (în chip) jos nic, laº.
abiec tus (3) p.pf. v. abiciš. // adj. 1. de

jos, umil. 2. abã tut, des cu ra jat.
abi±gnus (3) adj. de brad.
abi±s, etis f. 1. brad. 2. (fig.) obiect

(co ra bie, lan ce) fã cut din lemn de
brad.

abigš, ere, ±g�, Ÿctum vt. 1. a alunga,
a iz goni: ∼ vo lu cres a goni pã sã rile.

2. a aba te din drum: ∼ am nem a
aba te râul; (fig.) ∼ pe cus a fura o
tur mã.

abi tus, �s m. ple ca re, ie ºi re.
abi�dicš (I) vt. 1. a re fu za, a res pinge.

2. a lua (prin ju de ca tã) ceva cuiva,
a cu ceri: ∼ ur bem a po pu lo Ro mano
a lua de la po po rul ro man ora ºul.

abiungš, ere, i�nx�, i�nctum vt. 1. a
des ju ga, a de shã ma. 2. (fig.) a des -
pãrþi, a în de pãr ta.

abi�rš (I) vt. a tã gã dui (prin ju rã -
mânt fals).

ablŸtus (3) p.pf. v. au ferš.
abl±gŸtiš, šnis f. tri mi te re, ex pe die -

re: ∼ iu ven tu tis ad bel lum tri mi te -
rea la rãz boi a ti ne re tu lui.

abl±gš (I) vt. 1. a þine de par te. 2. a
în de pãr ta.

abl�dš, ere vi. [cu Abl.] a nu se po -
trivi.

abluš, ere, u�, �tum vt. 1. a spã la, a
cu rã þa spã lând. 2. (fig.) a în de pãr -
ta, a face sã dis pa rã.

ab negš (I) vt. 1. a re fu za. 2. a tã gã -
dui.

abnšrmis (2) adj. în afa rã de re gu -
lã, ne con form cu (nor ma, re gu la,
sis te mul).

ab nuš, ere, u� vt. 1. a face (din cap,
din ochi) semn de ne ga re. 2. a re  fuza:
∼ pug nam a re fu za lup ta, ∼ me  lio -
ri bus pa re re a re fu za sã se supu nã
ce lor mai buni ca ei. 3. a res   pin ge:
∼ pa cem a res pin ge pa cea. 4. a tã -
gã dui: ab nuit a se com mis sum
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esse fa ci nus a tã gã duit cã a fost co -
mi sã de el cri ma. 

abn�tš, Ÿre vt. a re fu za.
abo leš, ±re, ±v�, itum vt. a ºter ge, a

în lã tu ra, a des fi in þa.
abol±scš, ere, ±v� vi. a dis pã rea, a

pieri.
abo litiš, šnis f. su pri ma re, în lã tu rare,

des fi in þa re.
abšmi nor, Ÿr�, Ÿtus sum vt. dep. 1. a

dori sã nu se în tâm ple: qu od abo -
mi nor de care sã mã fe reas cã zeii.
2. a res pin ge cu groa zã (fi ind de rãu
au gur): qu od nos abo mi na mur, vos
op ta tis ceea ce noi res pin gem cu
groa zã voi do riþi.

Abor�gin±s, um m.pl. abo ri geni (bãº -
ti naºi).

abort�vus (3) adj. nãs cut îna in te de
ter men.

abor tus, �s m. naº te re pre ma tu rã.
abrŸdš, ere, rŸs�, rŸsum vt. 1. a rade.

2. (fig.) a su pri ma.
abripiš, ere, ripu�, rep tum vt. a smul -

ge; a duce cu for þa, a rãpi; se abri -
pe re a se re fu gia.

abrogŸtiš, šnis f. abro ga re (a unei
legi), anu la re.

abrogš (I) vt. 1. a abro ga (o lege),
a anu la. 2. (fig.) a re tra ge, a lua
(cui va) o func þie.

abro to num, � n. (-us, � m.) (bot.) pe -
li ni þã.

abrumpš, ere, r�p�, rup tum vt. 1. a
rupe (smul gând), a smul ge; (fig.)
∼ fi dem a vio la le gã mân tul de cre -

din þã, ∼ fas a în cãl ca le gea zei lor.
2. a tãia, a în tre ru pe: ∼ pon tem post
ter gum a tãia po dul în spa te, ∼ ser -
mo nem a în tre ru pe dis cu þia.

abrupt± adv. brusc.
abrup tum, � n. prã pastie.
abrup tus (3) p.pf. v. abrumpš. // adj.

1. prã pãs tios, abrupt. 2. (fig.) a) (de -
 spre stil) abrup tum ser mo nis ge nus
stil abrupt; b) (de spre ca rac ter) ∼
homo om neîn du ple cat (vio lent).

abs v. a2.
absc±dš, ere, cess�, ces sum vi. 1. a se

re tra ge, a se de pãr ta: le gio nes abs -
cesse runt le giu ni le s-au re tras, ab -
sces sit som nus som nul a pie rit. 2.
a re nun þa la: ∼ ob si dio ne a re nun -
þa la ase diu.

ab sces sus, �s m. re tra ge re, în de pãr -
ta re.

absc�dš, ere, �d�, c�sum vt. 1. a tãia
(în de pãr tând), a în de pãr ta: ∼ ra mos
a tãia ra muri. 2. (fig.) a tãia (des -
pãr þind): ab sci sus in duas par tes
exer ci tus ar ma ta tã ia tã în douã.
3. (fig.) a lua, a rãpi: ∼ spem a rãpi
spe ran þa.

ab scindš, ere, scid�, scis sum vt. 1. a
smul ge (des pi când), a sfâ ºia: ~ tu -
ni cam a sfâ ºia tu ni ca. 2. (fig.) a des -
 pãrþi: ∼ cae lo ter ras a des pãrþi pã -
mân tul de cer. 3. (po et.) a tãia, a
îm pie di ca: ~ re di tus dul ces a îm -
pie di ca dul cea re ve ni re.

absc�sus (3) p.pf. v. absc�dš. // adj.
abrupt; (fig.) as pru, dur.
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