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ACADEMIA Română, chiar dela începutul ei, pe când se numiâ Societate 
Academică, a căutat să alcătuească un Dicționar al limbii române, și în anul 
1869 a însărcinat pe membrii săi I. Eliade-Rădulescu, A, T. Laurian și I. C. 
Masaim cu elaborarea unui asemenea proiect. Acești membri, ajutați mai 
târziu de colegii lor I. Hodoș și G. Bariț, au dat la lumină DicU-otutriulw 
limbei romane și GJofisariu, care coprinde vorbele d'in limb’a rotnawi 
străine prin originea sau form'a lom, cumu si celle de origine indouiosa. 
Meritoasa lucrare însă nu corespundea cerințelor științei, deși autorii au 
terminat-o cu cel mai mare zel.

în anul 1884, Protectorul Academiei Române, M. S. Regele Carol I, des
chizând într’o ședință festivă sesiunea generală, a ridicat din nou ches
tiunea Dicționarului și a pus la dispoziția Academiei și mijloacele matt^riale 
trebuitoare.

în urma acestui generos îndemn. Academia Română a încredințat lu
crarea celui mai renumit linguist co-1 aveau Românii în acel timp, d-lui B. 
P. Hasdeu, care a început oj)era sa sub titlul „Mtignwn Etymologicum Ro- 
maniai“: însă în decurs de 13 ani d-1 Hasdeu a publicat trei volume, cu
prinzând numai litera A și începutul literei B, și o vieață de om nu ar fi 
fost în stare să ducă la capăt lucrarea subt forma aceasta.

îii anul 1897 însărcinarea de a alcătui Dicționarul s’a dat d-lui jirofesor 
universitar Al. Philippide, căruia i s'au adaos colaboratori, pentru strângerea 
materialului, d-nii S. 1*1. Marian, membru al /Xcademiei Române, .1. Urban .larnik, 
profesor la Universitatea din Praga, și patru foști studenți ai d-lui Philipide 
aleși de d-sa. Extragerea materialului lexical a ținut 2 ani, după cari d-1 Phi
lippide a începui redactarea. Dar și de astă dată planul lucrării a fost atât 
de vast, încât sfârșitul ei nu se putea prevedea decât într’un timp foarte înde
părtat. Coinisiunea Dicționarului, aleasă de Academie încă din anul 1897 
și care a răma.s până astăzi compusă din d-nii I. Kalinderu, T. Maiorescu, 
N. Quintescu, D. Sturdza și Gr. Tocilescu, a propus — pentru o mai grabnică
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înaintare — câteva prescurtări la planul de lucrare al d-lui Philippide. Insă 
d-1 Philippide nu s’a învoit cu modificările propuse, și la 1 Ianuarie 1906 
lucrarea a fost încredințată d-lui profesor Sextil Pușcariu, membru corespondent 
al Academiei Române, care a prezentat un program în conformitate cu dorințele 
Comisiunii. Programul se publică în fruntea acestui întâiu fascicul, rămânând 
ca introducerea pentru întreaga operă să apară la sfârșitul ei.

D-1 Pușcariu lucrează după materialul lexical cules în cea mai mare parte 
de d-1 Philippide și de colaboratorii săi, iar în lucrarea sa este ajutat de 
d-nii profesori C. Gălușcă și C. Lacea pentru prima redactare a materialului, 
de d-1 profesor I. Rădulescu-Pogoneanu pentru revizuirea părții formale a 
lucrării, pentru controlarea traducerii franceze și pentru redactarea neologis
melor, precum și do alți colaboratori pentru extragerea și rânduirea cuvintelor.

București, Martie 1907.



CUVÂNTĂRI
PRIVITOARE LA DICȚIONARUL LIMBII ROMÂNE

ROSTITE ÎN ACADEMIE

DE

MAIESTATEA SA REGELE

I.

Cuvântare rostită la 23 Martie 1884.

Având onorul de a ii membri ai acestei adunări, Regina și Eu venim tot
deauna cu bucui-ie în mijlocul d-voastre, spre a ascultă discuțiile voastre știin
țifice, pe cari Ie urmărim cu un interes neîncetat. Insă cum poate să fie altfel, 
când lucrările de căpetenie ale Academiei sunt istoria și limba, temeliile exi
stenței noastre naționale? Țara datorește astăzi Academiei un șir de documente 
istorice, ascunse până acum și cari au fost scoase din întunerec prin ostenelile 
neobosite ale membrilor ei, răspândind nouă lumină asupra trecutului nea
mului românesc. Nu mai puțin însă trebue să ne ocupăm și de viitor. . . de 
limba noastră, care s’a păstrat neatinsă în câmpiile roditoare ale Dunărei, în 
plaiurile mărețe ale Carpaților, aceste ținuturi încântătoare, descrise cu măie
strie și în o limbă așâ de curată de poetul nostru popular V. Alecsandri. Ce 
sarcină mai dulce poate aveâ Academia decât a luă sub paza sa această limbă 
veche, pe care poporul o înțelege și o iubește? Mănținem dar aceste frumoase 
expresiuni întrebuințate de străbuni, și nu ne temem de cuvinte cari au că
pătat de veacuri împământenirea: Superflua non nocent.

Ce limbă are norocul de a dispune de patru cuvinte pentru o însușire, 
care trebue să fie mândria fiecărui popor, care trebue să fie scrisă pe steagul 
fiecărei armate: voinicie, vitejie, bravura, eroism? Să ne ferim însă de o îm- 
belșugare de expresiuni moderne, cari, nepunând o stavilă la timp, va în
străina poporului limba sa.

Am fost îndemnat a rosti aceste câteva cuvinte prin dragostea pe care o am
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pentru frumoasa și bogata limbă română și fiind încredințat că dorința mea— 
îndrăznesc a zice și a Academiei — nu va rămânea un apium desidevium».

Supun dar la chibzuirea d-voastre, dacă nu ar ii folositor de a face un 
fel de «.Etymologicum magnuni Jiovnanioe», conținând toate cuvintele vechi, 
cari altmintrelea vor ii pierdute pentru generațiunile viitoare: Verba volant, 
scriptd manent.

Spre a sprijini această întreprindere, pentru care patru, cinci, șase ani 
vor ii trebuincioși, pun în fiecare an modesta sumă de șase mii lei la dis
poziția Academiei.

într’adevăr, lucrarea aceasta este foarte întinsă, j)oate că nemărginită; 
să ne amintim însă cuvântul lui Horațiu: Est niodus in rebus, sunt certi 
denique fínes și sunt convins că opera Academiei, care își va ridică șie-și 
un monument nepieritor, va li încoronată de o izbândă fericită.

II.

Cuvântare rostită la 1 Aprilie 1891.

Privesc ca o coincidență fericită, că tocmai în anul suirii Mele pe Tronul 
României s'a pus temelia Academiei noastre, care serbează astfel al 25-lea an 
al constituirii sal(‘ împreună cu acela al Domniei Mele. Cu vii mulțumiri 
Mi-aduc aminte de ziua când am venit pentru întâia dată în mijlocul Socie
tății Literare, cunoscând încă puțin limba română, și când bătrânul Heliade, 
salutându-Mă cu urări călduroase, exprimă nădejdea că Mă voiu îngriji de 
hrana sufletească a Românilor. Tot în acelaș an, la solemnitatea inaugurării, 
prezidată de d-1 Ștefan (iolescu, ministrul își sfârșiâ cuvântarea sa asigurând 
că națiunea întreagă, și Eu în deosebi, vom urmări cu inima și cu mintea 
lucrările d-voastre.

Aproape un pătrar de secol a trecut de atunci, și în acest lung șir de 
ani am avut neîncetat cel mai viu interes pentru tânăra Societate Academică, Ij 
care, sub ochii noștri, a crescut, s’a desvoltat și a ajuns a Ii o însemnată 
instiluțiune de cultură, având înrâuririle cele mai binefăcătoare asupra limbii 
și literaturii noastre. Fericită eră cugetarea d-lui N. Krețulescu și hotărîrea 
răposatului C. A. Roselti, care ceruse, sunt tocmai 25 de ani, convocarea 
grabnică a unei societăți literare, având mai întâiu de toate scopul do a se 
ocupă de limba și literatura română. Cu drept cuvânt, zicea acest mare patriot, 
fiind Ministru al instrucțiunii publice, în referatul său, că prin schimbarea 
literelor vechi, fără pregătire destulă, și jirin transformarea repede a siste- | 
mului nostru politic, s’a adus în limba română o mare perturbație, care, ' 
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nepunându-i-se capăt la timp, ar putea chiar că aibă rele influențe asupra însuș 
spiritului național. Din norocire, această teamă a putut ii înlăturată prin silin
țele Societății lătcrare, cu toate că, la început, piedicile erau mari si luptele 
destul do arzătoare, mai ales din cauza neînțelegerii ivite asupra stabilirii 
ortografiei, neînțelegere provocată prin diferitele vederi intre susțiitorii eti- 
mologismului și acei ai fonetismului. Lupta aceasta, ale cărei faze ar trebui 
descrise do o pană ca aceea a președintelui actual al Academiei, d-1 Ion (Ihica, 
a răspândit însă lumină, și în sfârșit s’a stabilit o învoeală care a dat roade 
bune; dovadă vădită sunt publicațiile Academiei dela 1881 până astăzi.

Rezultatele dobândite intr’un pătrar de veac pot dar fi privite cu vie mul
țumire. Frumoasa limbă română, in al cărei geniu M’am silit a pătrunde 
și po care am îmbrățișat-o cu atâta căldură și dragoste, s’a întărit po temelie 
trainică și a reînviat în vechea sa strălucire. însă, cu toate perturbațiile, dânsa 
n’ar fi putut niciodată să fie primejduită, având rădăcini prea adânci și un 
razim prea puternic în cărțile bisericești, în cronici și în poezia populară.

Literatura bisericească, cu toate înrâuririle slavone și grecești, este un 
izvor bogat al limbii vechi, păstrând unitatea în scriere și vorbire, și a fost 
astfel adevărata legătură intre toți Românii din diferitele țeri.

Cetirea acestor cărți vechi, cari înalță sufletul și cari sunt o mângâiere 
în ceasul de suferință, deschide scriitorilor noștrii un câmp întins și arată că 
limba strămoșească este limba noastră clasică, având pentru popor un sunet 
așâ do atrăgător. Cronicarii noștri ne grăesc în această frumoasă limbă tre
cutul și zugrăvesc intr’un mod cumpătat, însă în coloare așâ de vie, furtunile 
și luptele crâncene înfruntate de Români, încât fiecare trebue să fio cuprin.s 
de mirare, cum n<>amiil românesc a putut să biruească atâtea greutăți și să 
stăpânească atâtea primejdii, cari îl aduceau adesea la marginea prăpastiei, 
fără a fi fost înghițit de valurile îngrozitoare ale vremurilor turburate și întu
necoase de pe atunci.

D-l M. Kogălniceanu, in patriotica sa precuvântare a Letopisețelor, scrisă 
cu măcstrie, zice cu drept cuvânt: «. . . Provedința luâ de mână pe națiunea 
noastră ca pe o fiică iubită intre fiicele cele mai iubito, o scotea din toate peri
colele și o realțâ mai tânără și mai zdravănă decât fusese înaintea orei pieirii»

Poezia populară răsfrânge într’un chip minunat aceste vremuri grele ale 
unui trecut plin de nesiguranță și de durere. Pe când munca intelectuală, do
rința și trebuința de a învăță și de a-și ascuți mintea s’au deșteptat și au luat 
o desvoltare însemnată cu vieața politică, poezia erâ, de veacuri, adânc sădită 
în inima Românului, și orice popor s’ar putea făli cu cugetările — unele mă
rețe, altele drăgălașe și atrăgătoare — adunate în această comoară bogată a 
limbii noastre. Simțimintelo înalte, spiritul răsboinic, durerea și nădejdea, tân
guirea și mângâierea, cari răsuflă în acest frunziș poetic, sunt tocmai oglinda 
unui trecut plin de bărbăție, de încercare și de necazuri, un învățământ pu
ternic pentru generațiile prezente și viitoare. Mândru poate li dar poporul 
român do geniul său poetic, pe aripele căruia s’a ridicat la o înălțime care
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l-a ferit de înrâuriri străine și nepriincioaae, ocrotind chiar credința și națio
nalitatea sa. Poezia a devenit astfel cea dintâi temelie a limbii, un adevărat 
tezaur al istoriei, un izvor nesecat al literaturii române.

Poveștile' și legendele, cântecele și doinele, râmase, de veacuri, ascunse 
în văile sălbatice ale Carpaților, sau rătăcind prin câmpiile roditoare ale Du
nărei, trebue să răsune adeseori în Academie, spre a însufleți lucrările sale; 
ele trebue să strălucească deapururea ca o podoabă a neamului românesc, 
și ne vor aminti și pe iubitul nostru Vasile Alecsandri, care, trecând într’o 
vieață mai fericită, a lăsat un gol așâ de simțitor în mijlocul nostru, al cărui 
nume însă va rămânea neșters în inimile tuturor.

Nu se poate dar tăgădui că literatura bisericească, cronicarii și poezia 
populară cuprind un material prețios și că au avut o influență din cele mai 
fericite asupra’ limbii române, de care cunoscutul geograf Hoffmann zice, în 
opera sa dela 1840, că «este atât de bogată, încât dacă s’ar cultiva, ar merita 
să fie limba a tot genului uman».

Academia primind la întemeierea sa, ca un sfânt depozit, paza, îngrijirea 
și desvoltarea limbii, trebue să iie mândră de această însărcinare, care este 
și vrednică de o așâ înaltă adunare literară.

Etymologicum magnum Romániáé ce am propus, sunt șapte ani, să fie 
alcătuit și a cărui încheiere sper încă a o vedea, va arăta lumii învățate 
ce comori însemnate de cuvinte felurite și do cugetări înalte și frumoase sunt 
ascunse în limba și literatura noastră. Această operă, odată sfârșită, va ră
mânea un monument nepieritor.

Urez din tot sufletul ca Academia să strălucească în totdeauna prin lu
crările sale, să încălzească toate inimile românești și ca ușile sale să fie des
chise jjentru întâlniri i)acinice și lupte științifice, un teren pe caro toți Românii 
să poată întinde o mână frățească.

Renumele Academiei noastre, încă tânără, deși serbează nunta sa de 
argint, trebue să aibă un răsunet departe peste hotarele țerii, spre a atrage 
in capitala României pe bărbații însemnați, cari să se încredințeze că vechile 
Principate Dunărene s'au transformat într’un centru de civilizație și de pro
pășire și au devenit, prin vitejia armatei — ce a uimit lumea prin avântul 
său și tăria sa — un Stat puternic și neatârnat, stabilit pe temelii așâ de tari, 
incât nici o sguduire nu-1 mai poate sdruncinâ.

Sunt adânc convins că iubitul Meu nepot. Moștenitorul Coroanei, care 
face deja parte din Academie ca membru onorar, va ști, in ziua când va ii 
chemat de Pronie a împlini înalta Sa misiune, să mănțină tradițiunile noastre 
și să dea sprijinul Său pentru prosperarea acestui însemnat așezământ de 
cultură al patriei noastre.
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III.

Cuvântare rostită la 18 Martie 1894.

Simt totdeauna o vie mulțumire, când pot arăta Academiei marele interes 
ce am pentru activitatea sa. Viu dar astăzi cu deosebită plăcere în mijlocul 
d-voastre, spre a vă aduce urările Mele de bună venire și a luă parte la 
lucrările d-voastre.

Sunt tocmai zece ani, de când am întemeiat un premiu anual pentru o 
carte cuprinzătoare a tuturor cuvintelor limbii române, așâ de bogată în felu
rite expresiuni. Un început, de o erudițiune vrednică de adniirațiune, s’a făcut. 
Toți dorim să ne bucurăm intr’un timp nu prea depărtat de această lucrare 
însemnată, și mai ales noi, cari am trecut pragul unei jumătăți de secol din 
vieața noastră. Prin «Magnum Pltymologicum Romániáé», distinsul său autor, 
ca și Academia, își vor ridică un monument nepieritor; iar Eu pururea voiu 
n mândru că am îndemnat la o muncă, ce va deveni un izvor nesleit pentru 
limba noastră și filologie.

Mulțumindu-vă pentru simțiinintele de dragoste și credință, ce Academia 
îmi mărturisește în toate împrejurările, și mai cu seamă in fericitele eveni
mente ce privesc familia Mea, declar ședința deschisă.

IV.

Cuvântare rostită la 1 Aprilie 1905.

Urările cu cari și de astă dată salutați venirea Mea printre domniile 
voastre și credincioasele mărturisiri ce Mi le rostiți din partea Academiei, îmi 
sunt deosebit de scumpe. Cu aceeaș căldură de inimă vă mulțumesc și vă 
reînnoesc statornicul Meu interes pentru lucrările voastre.

Mă bucur de câte ori am prilejul de a lua cuvântul în acest locaș, unde 
am auzit atâtea conferințe atrăgătoare și disertațiuni iscusite, cari au răspândit 
lumini nouă asupra trecutului nostru și îndrumări înțelepte pentru propășirea 
științei, adunând astfel un material de mare preț pentru lărgirea templului 
caro adăpostește sufletul neamului românesc.

La temelia acestui templu se află limba, această duioasă limbă românească, 
care Mi-a devenit îndoit de scumpă din ziua când am auzit-o răsunând pe 
buzele neuitatei Mele copile și de când, spre a mea mângâiere, urmașii Mei 
o grăesc în jurul Meu.

Mânat de această simțire, am propus Academiei, acum 21 de ani, întoc-
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mirea dicționarului «Etymologicum magnum Romániáén, având mai ales în ve
dere culegerea și păstrarea acestor cuvinte vechi, cari — deși obârșia lor este 
slavonă, grecească sau turcească — alcătuesc originalitatea și bogăția limbii. 
Dorința Mea erâ ca Academia să scape aceste odoare amenințate a cădea 
în uitare, redându-le locul la care au drept și să puie o stavilă la acest val 
de nepăsare pentru graiul bătrânesc, stârpind totodată buruienile neologis
mului care înnăbușe limba strămoșească. Limbile își au intr’adevăr vieața lor 
proprie, care se desvoltă du))ă niște regale statornice; însă înrâurirea scriito
rilor de frunte și a academiilor asupra acestei desvoltări este de asemenea 
netăgăduită.

De ce să ne ferim de aceste locuțiuni vechi, cu obârșie așâ ile curată, 
ca aceea a liturgiei și a letopisețelor țerii, și cari nici măcar arhaisme nu 
sunt, deoarece le întâlnim în limba bisericii și a ])oporului? Mult mai de 
temut sunt aceste neologisme sterpe, cu formă și înțeles pocite, cari nu aduc 
nici o idee nouă, ci izgonesc numai cuvinte curat românești, spre a le înlocui 
cu altele străine cu înțeles absolut identic, ca spre pildă: «avansare» in loc 
de «înaintare», «voiaj» în loc de «călătorie».

Aceste parazite răutăcioase sunt mii: numărul lor crește po zi ce merge 
și sfârșitul va li schilodirea limbii. Strecurarea lor o datorim în mare parte 
vieții politice, obiceiurilor apusene și educațiunii copiilor în străinătate. Aceste 
înrâuriri n’au fost totdeauna norocite, nu numai asupra limbii, ci și asupra 
njoravurilor, cari au pierdut poate mai mult decât au câștigat. Urmarea cea 
mai de plâns a acestei greșite îndrumări este șanțul ce se sapă între limba 
claselor culte și neprihănita limbă a poporului. Despărțenia aceasta trebue 
dar cu orice preț preîntâmpinată ca o primejdie pentru neamul românesc, a 
cărui unitate se întemeează pe legea și limba sa. Știu că Academia și un 
mănunchiu do scriitori vrednici luptă cu o patriotică osârdie spre a alungă 
această vătămătoare cotropire, însă i-âvna și silințele tuturor nu vor fi de 
pri.sos spre a duce la bun sfârșii această operă de însănătoșare.

Iată pricina pentru care o grabnică dare la lumină a dicționarului este 
atât de dorită de Mine. îmi dau seama de greutățile lucrării, de timpul ce 
cere; totuș, cred că în acest lung șir de ani s ar fi putut îndeplini în mare 
parte programul alcătuit. Dacă mai zăbovim, știrbirea și schimonosirea limbii 
se vor întinde tot mai mult; iar îndreptarea va ii cu atât mai anevoioasă. 
Aștept dar cu nerăbdare ca Etymologicum să iie cât mai curând pus în mâna 
tuturor, avându-se grija ca întocmirea lui să fie cât de întreagă, cu un număr 
de citațiuni bine alese, însă limitat, spre a nu se înnămoli lucrarea într’o prea 
mare întindere. Perfecțiunea iui are mai puțină însemnătate decât ființa lui.

Sunt încredințat că domniile voastre veți întâmpină aceste mici îndrumări 
ce Mi-am permis a le așterne ca un semn al vioi Mele dorințe de a vedeâ 
Etymologicum odată desăvârșit, spre cinstea Academiei și folosul gonerațiu- 
nilor viitoare.



RAPORT CĂTRE COMISIUNEA DICȚIONARULUI.
Aștept dur cu nerăbdare ca Ety- 

mologicHM să fie cât tnui curând 
pus in mâna tuturor, itvâudu-se 
grija cu itib/cmirea lui să fie căt de 
întreagă, cu un număr de citațiuni 
bine alese, insă limitat, spre « nu se 
înnămoli lucrarea intr’o prea mare 
întindere. Perfecfiunai lui are mai 
puțină însetnnătate decât ființa lui.

M. S. REGELE 
cAtre .Icatlcmic, la 1 Aprilie liMK».

Am citat în fruntea acestui raport cuvintele Augustului Inițiator al Dic
ționarului, căci în ele se cuprinde programul după care voiu lucră. Dorința 
M. S. Regelui este sși dorința Academiei și a întregei națiuni românești. Chiar 
cu lipsuri și cu greșeli, Dicționarul va aduce deocamdată mai bune servicii 
decât făgăduința unei lucrări desăvârșite. Să nu uităm, că este cu mult mai 
ușor a îndrepta greșelile și a completă lipsurile unei opere isprăvite, decât 
a ocoli ivirea lor în decursul lucrării, oricât fie conștiincioasă și de înde
lungată ar li munca noastră.

Ținta mea nu poate li a da un dicționar ideal și—cel puțin in împre
jurările de astăzi — nerealizabil, ci numai a mă apropia de acest ideal, întru 
cât se poate intr’un timp cât mai scurt. Dintre condițiile care mi se păreau 
că garantează buna reușită a unui dicționar, am primit numai pe cele indis
pensabile și am renunțat la acelea cari ar ii putut face lucrarea mai completă, 
dar ar li întârziat-o prea mult.

în alcătuirea programului pe caro îl voiu desfășură in cele următoare 
am fost ajutat și de prețioasele observațiuni și indicări publicate in Analele 
Academiei Române de Comisiunea Dicționarului și cuprinse mai cu seamă în 
rapoartele făcute de d-1 I. Kalinderu.

întreaga lucrare se împarte in trei părți distincte:
I. Materialul lexical,

II. Redactarea și
III. Tipărirea lui.
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I. MATERIALUL LEXICAL.

ADUNAREA MATERIALULUI.

Prin faptul că Academia mi-a pus Ia dispoziție cele vreo câteva sute de mii 
de extrase culese de d-1 A. Philippide și de colaboratorii săi, am fost scutit de 
cea mai anevoioasă dintre lucrările pregătitoare, de munca grea și obositoare a 
adunării materialului. Acest material face abstracție de numirile de persoane 
și de localități și de lexicul dialectelor: aromân, meglenit și istro-român, dar 
e scos, în schimb, din opere literare daco-române din toate timpurile și do 
pretutindeni. Judecând după lista cărților extrase și după cuvintele redactate 
până acuma, d-1 A. Philippide adat o deosebită atențiune scriitorilor moldoveni 
din sec. XVII-lea, epocei dela sfârșitul secolului XVIII-lea până la Alecsandri 
și Odobescu, lui Eminescu și generației următoare, apoi literaturii populare, 
întru cât ea a fost publicată in volume și reviste speciale. La acest mate
rial sunt în fericita situațiune a mai adăogâ vreo 55.000 de extrase adunate 
de mine, mai ales din scriitorii cei mai noi, cari prin stilul lor bogat în ex
presii populare contribuesc mult la desvoltaroa limbii noastre literare. Ori
cât de bogat ar fi acest material, e natural că el poate fi îmbogățit prin ex
tragerea de cărți nouă.

Sunt multe scrieri vechi de cea mai mare importanță, cari au rămas 
necercetate. Ca să nu pomenim altele, vom numi aici numai P(tlia dela 0- 
răștie, Praviia de Govora și Noul testament de Bălgrad, care se distinge, 
mai mult chiar decât Biblia dela 1688, printr’o limbă frumoasă și îngrijită. 
Manuscripte n’au fost extrase de loc, iar dintre publicațiunile de documente 
vechi, în cari mai cu seamă se găsește limba populară a veacurilor trecute, 
neinfluențată de originale streine și un tezaur lexical cu mult mai bogat decât 
in traducerile de scrieri bisericești, a fost ales numai Uricariul, o lucrare 
cu multe greșeli. Și în privința scriitorilor mai noi se observă o preferință 
— poate neintenționată—pentru poeții și prozatorii moldoveni, ceea ce face 

<-a din repertoriul cărților extrase să lipsească nu numai nume ca Bud/ii-De- 
leanu, Cârlova, Nicoleanu, Mureșianu, ci chiar și Bolintineanu și EUade 
Bădidescu. Cărți de terminologie științifică, în afară de câteva manuale de 
școală, n’au fost extrase aproape de loc, de asemenea n’a fost consultat, 
pentru termenii de drept, politică, armată, finanțe, învățământ, etc. Monitorul 
Oficial. Adevărata comoară lexicală nu se află însă în nici un fel de scrieri, 
ci ea zace în limba vorbită de popor. Un dicționar al limbii române va 
putea deci numai atuncea să se apropie de desăvârșire, când va cuprinde 
și acest material, cules prin chestionare trimise în toate părțile locuite de 
Români.

Dar ar trebui ani de zile pentru a se culege acest material nou. Afară 
de aceea, dacă pe de o parte mulțimea extraselor facilitează redactarea dic
ționarului, — căci dintr’o sută, de exemple mai ușor se găsește cel caracte-
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ristic și mai bine se pot preciza cele mai amănunțite schimbări semantice,— 
pe de altă parte ea îngreunează lucrarea, căci examinarea lor cere un timp 
material și o cheltueală de puteri înzecit mai mare.

Acest dicționar e însă așteptat de atâția ani, încât azi trebue să oco
lim tot ce ar puteâ întârzia apariția lui și i-ar îngreuna redactarea. Stră
dania noastră va li deci deocamdată mai ales gruparea și rânduirea exem
plelor, așâ ca pe viitor, la o a doua ediție, să se poată adăogâ cu ușurință 
materialul nou, să se împlinească lesne lipsurile și să se îndrepteze aproape 
de sine greșelile cari au trebuit să se nască din aceste lipsuri. Câteva mii 
de cuvinte și etimologii nouă, câteva zeci do mii de subînțelesuri mai pre
cise și de citațiuni mai bine alese vor apropiâ ediția viitoare mai mult de 
idealul unui bun dicționar, — dar a ajunge acest ideal, a atinge desăvârșirea, 
nu va fi cu putință niciodată, căci limba unui popor e un aparat atât de 
uriaș și întrețesut de atâtea subtilități, e supusă la atâtea transformări zilnice, 
încât nu o pot încăpea scoarțele câtorva volume scrise de mână omenească.

Această conștiință ne face să renunțăm mai ușor la completarea mate
rialului caro ni s’a pus la dispoziție și să nu adăogăm decât ceea ce ni se 
pare absolut necesar, luând încolo de bază extrasele, de multe ori neegale 
ca valoare și exactitate, pe cari a le fi adunat rămâne, în cea mai mare 
parte, meritul d-lui A. Philippide și al colaboratorilor săi.

ALEGEREA MATERIALULUI.

Dacă acest dicționar s’ar scrie numai pentru filologi, ar trebui să înre
gistreze tot materialul adunat. Din punct de vedere lingvistic, orice cuvânt 
întrebuințat odată în scris sau în vorbire e de însemnătate; une-ori o formă 
sporadică, o formațiune efemeră, poale prezentă pentru lingvist mai mult in
teres decât cele mai uzuale cuvinte. Pe de altă parte, cu cât se vor da mai 
multe citațiuni pentru fiecare cuvânt, cu atât cercetările asujira lui vor puteâ 
fi mai întemeiate. Dar scopul dicționarului acestuia nu este și nu poate fi atât 
de unilateral; el nu se adresează numai acelor puțini cari so ocupă în mod 
științific de limba română, ci tuturor acelora care se interesează de ea, din 
orice punct de vedere. Iar ceea ce pentru cei dintâiu poate fi de folos, e adesea 
stricăcios pentru cei din urmă. Filologul are critica necesară pentru a deosebi 
momentele esențiale de cele accesorii, el e obicinuit cu cercetări metodice, 
ochiul său este destul de ager ca să distingă cuvintele elementare de cele 
ce n’au avut niciodată sorți de a se încetățeni în limbă, să observe gre
șelile lexicografice și să-și scoată din sute 
racterislice. Dar publicul mare, căruia mai 
va ști să spicucască dintr’un material prea 
fără să deosebească părțile esențiale, și cu
orarea de selecțiune să nu fie lăsată în sarcina lui, ci să fie făcută de filo
logul care redactează dicționarul.

de citațiuni pe colo ce sunt ca- 
ales i 80 da acest dicționar, nu 
vast, 80 va pierde în amănunte, 
drept cuvânt poate cero ca lu-
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0 alegere bine chibzuită din niateriahil vast care-mi stă la dispoziție 
este deci una dintre grijile mele do căpetenie. Am redus numărul citațiu- 
nlior la minimul posibil ții, în loc să umblu după cuvinte rare, am căutat, 
cu rizicul de a nu fi complet, să omit toate acele vorbe, cari mi se păreau 
că se potrivesc mai bine intr’o colecție de curiozități decât în dicționarul 
limbii române. Numai astfel se poate micșorâ volumul dicționarului și grăbi 
terminarea lui. Pentru ca să so vadă însă, că in acțiunea rnea de spi
cuire n am lost condus de considerați uni neștiințifice, cum e o clasare 
subiectivă-estetică a cuvintelor în «frumoase» și,«urîte», nici de tendențe 
patriotice cari nu admit cuvinte de origine neromană, mă simt dator a arătă 
unele dintre principiile pe cari le-am urmat.

CRITICA DICȚIONARELOR.

Cel ce scrie azi un dicționar trebue să iea de bază dicționarele existente. 
Din nefericire lucrul acesta se face adesea cu prea puțină critică, mai cu seamă 
când autorii de dicționare nu urmăresc decât scopuri mercantile. Ei introduc 
unele iaovațiuni, mai mult formale, scurtează sau complotează vreunul din 
dicționarele mai vechi, știind că vor primi dela editor bani grei pentru această 
muncă ușoară. Controlul le lipsește, căci nimenea nu cunoaște tot tezaurul 
lexical al limbii sale, ca să știe dacă cutare cuvânt înșirat în dicționare 
există sau nu în limbă, de fapt, și dacă traducerea care i se flă este sau nu 
cea adevărată. Pretutindeni, nu numai la noi, dicționarele so copiază unele 
pe altele, — atât doar că noi am mai avut nenorocul ca coi mai mulți autori 
de dicționare să fio streini, să nu cunoască bine limba noastră, așâ încât, 
în loc să recunoască greșelile predecesorilor, de multe ori le-au îmmulțit nu
mărul cu greșeli de ale lor.

Dacă ținem seamă de acest fapt, trebue să recunoaștem, că un cuvânt 
suspect, pe care îl întâlnim în toate dicționarele, tot suspect rămâne, căci el 
a trecut din cel mai vechiu în toate celelalte, i)ânâ la cel mai nou. Astfel 
se repetă une-ori simple greșeli de tipar, ca ancre boiteitse pentru ancre 
ioueuse în dicționarele franceze, sau mistilicațiuni dintre cele mai curioase, 
precum e cazul faimosului aciidia în dicționarele spaniole, relevat do 
d-1 Cuervo (Rotnania, XXIX, 574—578). în istoria Indiei a lui Antonio Iler- 
rera se găsește următoarea descriere a insectei cocuyo; aTomabanîe de 
nocite con tison&s porque aciiăta á ta tnmbre. y Itamandole por su nom- 
bre, acudia, y es tan törpe que en cayendo tion se podia leeentar», pe 
românește; «se prinde noaptea cu tăciuni, căci se apropie de luminași dacă 
il chemi pe nume, vine; și e atât de leneș, încât, dacă a căzut, nu se mai 
poate ridică». Francezul N. de la Coste, traducând pe Herrera în franțuzește 
(Paris, 1659 — 1671) a înțeles greșit cuvântul acudia, care o verb și în
semnează «aleargă, vine, se apropie», și a tradus textul spaniol astfel: «aceste 
animale de noapte se prind cu tăciuni, căci ele vin și sboară în jurul focului;
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pe, nuine, H se spune acudia, sânt atât de leneșe... etc.». De aici a pornit 
odiseea cuvântului acuăia prin dicționare și vedem cum lexicografii se co
piază unii pe alții și cum, pentru ca să pară totuși originali, fac unele schim
bări cari, bine înțeles, sunt toate în detrimentul adevărului. Astfel, în dicțio
narul lui Furetiere (La Ilaye și Rotterdam, 1690), (icttdúi se definește astfel: 
«E un animal din India occidentală, de forma unui melc, mai mic decât o 
vrabie, cu ajutorul căruia vezi noaptea de.stul de bine ca să poți scrie și 
țese și ca să poți îndeplini și alte lucruri nocturne. Are două stele aproape 
de ochi și alte două subsuoară. Dacă-ți freci mânile sau fața cu lichidul ce-1 
secretează aceste stele, cât timp lichidul nu se usca, faci impresia că arzi. 
Indienii îl întrebuințează la luminat, căci, înainte de venirea Spaniolilor, ei 
nu cunoșteau lumânările de seu, nici pe cele de ceară (Herrera)». în alte 
dicționare găsim numele insectei sub forma masculină acudio și patria ei 
mutată în America (D. Nemesio Fernandez Cuesta, Madrid, 1878) și alte 
minunății.

Dar și în dicționarele românești găsim astfel de exemple. Voiu cită cazul 
cuvântului rânCf. Iată câteva citați uni, din cari i se poate preciza înțelesul:

Dar într’înaul țîn caicl cine-mi șude, 
Cănd pC‘O rână, când pe-o coastă, 
in covoare verzi culcați 
Și de arme încărcați ?

(î. Dein. Teodorescu : Poezii populare, 550.

Țăranul runiăn nu mănâncă niciodată culcat, sau intr’o rână., ci în capul oaselor. 
A. Vlahuță: Dan, 89.

Acolo se lăsară jos: arendașul fnfr'o rână, boierul lungit cu fața în sus.
C, SandU'Aldea : Kămănătorul, IV, 910.

Unii își așezară coasele pe crăci, alții le rezimară de trunchiuri, apoi se lungiră 
pe jos, care ’nlr'o rână..., care pe jos.

T. (.«ercel; Semănătorul, III, 443.

(Șed, stmi, sac) într'o rână stă deci în opoziție cu: „în coate, în capul 
oaselor, j)e foaie, pe spate.» etc., și însemnează totdeauna ajjozițiunea pe o 
lăture a trupului, cu capul răzimat în cot.» Cuvântul e prea cunoscut celor 
mai mulți dintre noi (în Mold. se găsește șî forma râiă), ca să fie de lipsă 
a mai aduce și alte exemj)le. Nu tot atât de bine îl cunoștea Cihac, care 
nu erâ Român și care, găsindu-1 în zKnton Pann (Povestea vorbei, I, 
154) în fraza: «i/ găsi culcat pe-o rână», n a știut cum să-l traducă. Știm 
că Cihac (țrâ preocupat ta alcătuirea dicționarului său înainte de toate de 
j>artea etimologică. ^Astfel se explică de ce, aducându-și aminte de cuvântul 
paleo-slav runo, «toison, peau de mouton avec la laine». nu mai stătu la în- 
doeată că și românescul rână însemnează apeau de mouton avec la laine, 
pelisse de mouton» și-l (hirivă din cuvântid slav. De fapt rână e de origine 
latină, ceea ce cred că am dovedit în «Convorbiri literare» XXXMII, 455 sqq; 
iar în fraza scoasă din Pann nu e vorba de nici un cojoc.
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După Cihac veniră alți doi streini, d-1 Șăineanu, care traduse pe rână 
cu «Schafffell mit der Wolio», și d-1 Alexi, care dă poetica traducere eFliess» 
— poate și alții pe cari nu i-ani mai controlat. E interesant însă cum vrea 
să iasă din încurcătură d-1 Șăineanu, care, po de o parte nu cutează să nu 
jure pe vorbele lui Cihac, iar pe do altă parte cunoaște sensul adevărat al 

ui ráliá. Zac infr’o rână poate însemnă, in anumite împrejurări, «trândă
vesc», adecă nemțește: «icb liege auf der faulen Hăul» sau «icli liege auf 
der Bărenhaut». Această locuțiune germană i-a dat d-iui Șăineanu soluțiu- 
nea și el admite, după Cihac, că rână derivă din slavul rinin și că însem
nează «piele de oaie, cojoc», crezând insă că în sac infr’o rână s’a întâmplat 
aceeași trecere de sens ca în germanul «icb liege auf der Bărenhaut», fiind 
natural ca vechii (iermani să-și aștearnă subt ei «o piele de urs» când 
voiau să trândăvească, iar vechilor Români să le li fost mai la îndemână 
«cojocul de berbece».

Vedem din acest exemplu, cu câta precauțiune trebuesc întrebuințate dic
ționarele și ca este bine a-ți da seama și despre felul cum au fost lucrate 
cele mai multe dintre ele. Astfel vom avea cea mai mare încredere în Le
xiconul de Buda, care, fiind cel d’inlâiu dicționar român, n’a putut primi 
greșeli de ale predecesorilor, dar nu vom uita câ autorii lui, în tendența 
lor de latinizare, au făurit unele cuvinte fără drept de existență; vom con
sideră că Barcianu aveă cunoștințe temeinice pe terenul științelor naturale și 
vom pune mai mult preț pe numirile de flori cari se găsesc in dicționarul 
acestuia decât în altele. Ceea ce azi e necunoscut din Lexiconul do Buda 
poate să ii dispărut din graiu fie 80 de ani încoace, așâ încât vom primi 
verbul acahnă, citat numai acolo, care face impresie cu totul românească, 
vom fi însă mai rezervați față de verbul acurtje, jie care nu-1 mai întâlnim 
aiurea și care poate ii făurit după latinescul accurrere; o numire de jilantă 
ca abagiubă, care se găsește mai întâiu la Barcianu, o vom consideră ca un 
provincialism din jurul Sibiiului, dar când găsim la d-1 Dame o formă ca 
abținenfă în loc de abstinență ne vom sfii s’o primim. Tocmai în această 
privință se cere o critică severă. Autorii dicționarelor, chiar dacă facem ab
stracție de Laurianu și Massiniu, de Costinescu și alții, cari voiau cu tot 
dinadinsul să introducă în limba comună cuvinte făurite de dânșii—sunt foarte 
des ispitiți să creeze ei înși-și cuvinte după modele existente. Nu este într’a- 
devăr nimic mai natural decât a traduce într’un dicționar german-român pe 
«Nadelfabrikant» prin acar, format din elementele ac și sulixul ar, întocmai 
ca blănar, argintar, culdărar. etc. Dar, cât timp nu există în România fa
brici de ace, e foarte puțin probabil ca vreun alt Român, decât autorii de 
dicționare, să ajungă în situațiunea de a întrebuința pe acar cu acest sens. Deși 
abținență, acar, se găsesc aproape în toate dicționarele, noi nu le vom înre
gistra, cât timp nu le putem documentă prin vreo citațiune. Materialul de 
care dispunem e destul de bogat, așâ încât numai rare-ori se întâmplă ca
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un cuvânt cu adevărat românesc să nu se găsească Ia nici unul din scrii
torii extrași.

între dicționarele române se află unele lucrate cu multă pricepere. De 
câte ori am găsit în acestea vreun exemplu mai potrivit decât cele cuprinse 
în extrase, le-am primit, indicând izvorul, când opera citată nu se cuprinde 
în «bibliografie». Tot astfel am primit acele explicări ale predecesorilor, car" 
mi s’au jrărut bune, socotind că autorul unui dicționar nu trebue să aibă 
tendința de a fi original, chiar și atunci când o compilație poate fi mai de 
folos pentru cetitor.

CRITICA MATERIALULUI.

Materialul lexical cuprins în dicționarele apărute până acuma, la care 
se adaogă multe cuvinte necunoscute acestora, culese din limba veche și nouă, 
literară și dialectală, constitue un material vast, care, după cele spuse mai 
sus, nu poate încăpea întreg în Dicționar, ci trebue supus unei spicuiri cu 
atât mai riguroase, cu cât suntem grăbiți a vedea cât mai curând opera 
aceasta terminată. Care e norma de care vom fi conduși în spicuirea mate
rialului, care e criteriul după care se poate spune lămurit: acest cuvânt 
trebue primit, acela nu ? lin astfel de criteriu nu există. Dacă dicționarul 
care mi-a slujit în cea mai mare parte de model : Dictionnaire général de 
la langue fran^aise, par A. Ilatzfeld, A. Darmesteter et A. Thomas 
(Paris, Delagrave) admite că: «L’usage est ici le supreme arbitre; c’est Iui 
qui donne la vie aux mots de formation nouvelle, qui la retire ă ceux qui 
tombent en désuétude, <jui parfois rajeunit des mots viellis et surannes» 
(Introduction, p. IX), — acest principiu, foarte elastic, se poate aplică la alcă
tuirea unui dicționar al limbii franceze, e însă șubred cu privire la limba 
română. Noi nu avem o literatură veche ca cea franceză, nu putem nu
mără sute de stiliști desăvârșiți și un public cetitor cari să-și dee silința de 
a vorbi ca ei, nouă ne-au lipsit aproape toate condițiile cari au făcut la po' 
porul francez să se hotărască un uz al limbii. Sântem încă într’o stare de 
transiție. Dacă uzul limbii a îngropat pentru totdeauna multe cuvinte lite
rare de origină slavă, grecească și turcească ale literaturii mai vechi și s’a 
pronunțat în potriva școalei latiniste, limba noastră literară de azi, care ur
mează tradiția veche și se îmbogățește din comoara nesecată a graiului po
pular, încă nu a ajuns să 
presei rău scrise, care nu 
ale publicului mare. Dacă 
de azi cu toate podoabele 
după ce limba literară se va întări și va prinde rădăcini tot mai adânci, nu 
ar mai corespunde realității, ci ar aveă numai o valoare istorică, ar fi o 
piesă de muzeu.

Dacă deci pe de o parte programul acestui dicționar este mai limitat decât

cumpănească influența galomanilor și mai ales a 
formează numai opinia, ci și limba de toate zilele 
am căută dară să fixăm în dicționar limba uzuală 
ei streine, am face o carte care peste puțini ani,
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cel al limbii franceze, neadmițând toate cuvintele cari sunt astăzi în uz, p‘ 
de altă parte el este mai larg, căci noi vom da și cuvinte vechi, ieșite din lini j 
comună și vorbo dialectale, neinlrate încă în ea. Multe din aceste cuvinte vec 
s’au uitat, numai pentru că nu sunt cunoscute, pentru că nu se citesc îndeajun.^ 
scrierile strămoșilor noștri, și ele pot li împrospătate cu folos, recucerindi 
li-se locul uzurpat do venetici; iar între 
cuvinte, cari merită a ii întrebuințate de 
j)uteă legă o prietenie strânsă.

Deși nu se poate stabili un criteriu
cele spuse, un cuvânt trebue sau nu primit în Dicționar, totuși se poale arăta 
prin câteva exemple, ce fel de considerațiuni ne-au condus în spicuirea ma
terialului.

ceJe dialectale se vor găsi sute c j 
toți Românii și cu cari literații vf ,

I 
sigur, care să hotărască dacă, dup?

CUVINTE POPULARE ȘI VECHI.

Cuvintelor populare am căutat a le da un loc cât mai nerestrâns, căci 
ele sunt adevăratele elemente ale dicționarului limbii române, în ele se oglin
dește geniul limbii noastre. Chiar când înțelesul acestor cuvinte nu se poale 
preciza din textul în care se găsesc—acesta este, bunăoară, cazul cuvântului 
acie — le-am primit, punând în loc de traducere și definiție un semn de în
trebare și căutând a da o citațiune cât mai exactă. Când același cuvânt are 
în deosebite dialecte forme deosebite, și deosebirile acestea nu se reduc nu
mai la o pronunțare generală dialectală, cum ar li bunăoară chicior, ghine, 
în loc de picior, bine, ele se vor indică totdeauna, căci examinarea lor ne 
dă putința de a trage une-ori concluziuni foarte importante asupra etimologiei 
(cfr. cuvântul adui) și asupra istoriei limbii noastre. Am căutat însă totdeauna 
să dăm formei generalizate în literatură, când uzul nu eră șovăitor, locul de 
frunte, iar celeilalte un loc secundar. Astfel uzul limbii încă nu a ales între 
acum și acii (deosebite ca etimologie, dar cu același sens), nici între aciua 
și aciolă sau între coborî și pogorî (sinonime de aceeași origine), nici între 
acâu și acov (cari sunt același cuvânt, împrumutat odată dela Unguri și altă 
dală dela Sârbi), așă încât iiecare dintre ele a trebuit să lie privit în parte. 
Dai- când în Banat se spune aclo în loc de acolo, sau în Sălagiu abor în loc 
de obor, am vorbit de amândouă formele la locul care se ocupă de cea literară. 
Același sistem a fost urmat și când un cuvânt are în diferite provincii diferite 
înțelesuri, bunăoară la poamă, cu înțelesul moldovean de «strugure», etc.

b’ireșh*, nici fiecare cuvânt întrebuințat de popor nu poate intră în acest 
dicționar. Astfel, dacă într’o glumă despre 'l’igani găsim cuvântul acană, luat 
deadreptul din limba țigănească, nu-l jiutcnn consideră ca un element al limbii 
române. Nu vom înregistră nici pe Abaroca, pentru că în «Nașterea la Ro
mâni» de d-l Marian cetim între credințele populai-e: «Actd duh necurat a 
răspuns că are 19 nume, precum: Aripa-Satanei, Abaroca, Ogarda, Nesuca, 
Muha, Aspra, etc.», vom lăsă la o parte și acele provincialisme cunoscute

1
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numai în ținuturi restrânse, mai ales ta hotarele cătră alte neamuri, și vom 
vece și peste acele împrumuturi efemere pe cari poporul le face din limba 

* jlasei culte, fără a le da însă dreptul de cetățenie.
Astfel d-l Weigand (Jahresbericht III, 313) notează între cuvintele dia- 

ectale din Banat pe uinmoci, bachendl. Nu ne îndoim că le va fi auzit 
’,oștite de vreun țăran din Banat, care a mâncat și prin birturi nemțești, 
' iar dela a te auzi odată până la a le considera de elemente lexicale ale dia
betului bănățean e încă mult. E aproape de sine înțeles că, dacă primim în 

acest dicționar cuvinte dialectale, vorbite și înțelese de Românii unei regiuni 
ntregi, nu le putem primi pe cele individuale și vom refuza pe ainmoct și pe 

bachendel, ca și pe afiliat (în loc de «atestat», prin contaminare cu «afiș»), 
pe care-1 găsim în gura unui țăran în «Amintirile» lui Creangă (pag. 109).

Ar fi de dorit ca un dicționar, care primește pe lângă cuvinte literare 
și cunoscute de toți Românii și de cele dialectale, să le distingă prin vreun 
senin convențional. A trebuit să renunțăm insă la această distincție, ori cât 
ar fi fost ea de binevenită cetitorului, pentru două motive: La scriitorii mo
derni se vede azi o tendință puternică de a împrospăta limba literară cu vorbo 
dialectale, care trec repede dela un scriitor Ia altul și dela ei la cetitori. 
Astfel ceea ce azi e dialectal, mâne poate fi literar. Afară de aceea dialectele 
noastre sunt atât de puțin studiate, mai ales cu privire la tezaurul lexical, 
încât nu e cu putință a spune care e extensiunea geografică a singuraticelor 
cuvinte. Tot ce am putut face a fost ca, de câte ori un cuvânt dialectal a 
fost primit și în literatură, să arătăm aceasta prin vreun exemplu; cetitorul, 
cunoscând originea scriitorilor, va putea face din citațiuni deducții asupra 
extensiunii cuvintelor, cel puțin în mod aproximativ.

Cevâ mai puțin primitori am fost față cu cuvintele vechi, ne mai întrebu
ințate astăzi. Le-am primit, în general, numai atunci când ele erau într’adevăr 
înțelese și întrebuințate pe atunci, de popor sau de cărturari, iar dintre neolo
gismele scriitorilor vechi am admis numai pe acelea cari au pătruns din scrie
rile lor în limba uzuală. Adese-ori a fost nevoie de o critică filologică, spre a 
distinge ce erâ într’adevăr odinioară un element al limbii române și ce nu erâ.

Ca un XsȚ6p.£V0V găsim în Psaltirea Scheiană llS/g^ cuvântul des-
tind pentru «deșting», iar într’un glosar slavo-român din sec. XVII de două 
ori cuvântul acept pentru «aștept». Cel dintâiu corespunde, sunet de sunet, 
latinescului descendo, cel de al doilea lui accepto. Cu toate acestea numai 
cel dintâiu ni s’a părut că poate intra în Dicționar. Iată de ce. Forma 
deșting, cu înțelesul latinescului descendo, întrebuințată astăzi, nu poate 
fi originală. Trecerea finalului d în g nu se poate explică după regulele 
fonologiei noastre, ci este datorită aceleiași analogii care a prefăcut și pe 
tieid, purced, în ucig, purceg. Deoarece participiului întins îi corespunde 
prezentul întind și înting, lui încins prezentul încind și încing, s’a format 
și din participiile deștins, ucis, purces un prezent analog deșting, ucig, pur
ceg. Dar aceste forme analogice trebue să fie relativ recente, deoarece ele 
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nil sunt ciinoseulo dialeeUUor <lo miazăzi si apus ; In vechime nu j)uleau 
exista decât prezentele regulate deșUnd, ucid, purced. Aceste considerațiuni 
ne silesc să vedem în forma deștind, păstrată în unul dintre cele mai vechi 
texte românești, în Psaltirea Scheiană, o rămășiță prețioasă a unui cuvânt 
care a existat de bună seamă odinioară in limba strămoșilor noștri. De aceea 
îl vom primi fără rezervă în dicționar.

La alt rezultat ne va duce examinari'a filologică a cuvântului ucepf 
n a existat niciodată în limba 

i păstrat în nici o limbă roma- 
. din vechime prin excepto, cart» 
i timpurile și în toate dialectele, 

ar ii existat vreodată, să nu

și avem motive puternice să credem că (•! i 
română. lată-h^: 1) Latiiuiscul accepto nu s a 
nieă, ca vorbă populară, iar noi l ain înlocuit 
a dat aștept, acesta foarte răspândit în toate 
2) E foarte neprobabil ca acest cuvânt, dacă 
ni se păstreze decât într'un singur text, relativ recent. 3) în amândouă locu
rile el traduce pe slavul ndw și e mai mult ca verosimil că dneiiTii datoreșle 
pe al său m cuvântului slav, deci că avem a face cu o greșală de scriere. 
Aceste considerațiuni ne îndeamnă să trecem cu conștiința curată peste el. 
Filologii îl vor găsi în glosarele edițiilor speciale, ceilalți ar puteâ fi induși 
în eroare, dacă l-arn primi în dicționar, unde nu putem tipări și toate în
doielile noastre.

De multe ori scriitorii noștri vechi, traducând din limbi streine, nu gă
seau cuvinte românești, ca să redea idea exprimată în original, și erau nevoiți 
să creeze ei vorbe. Astfel, precum Slavii au format \in blagosloviți {^bene. 
dicere), tot așâ l-au tradus Românii prin biue-cuvânta. Deși felul acesta de 
compozițiune e strein limbii noastre, cuvântul a prins rădăcini și s’a încetă
țenit în graiul tuturor.

A voastră-i jalea cea mai mare, 
A voastră-i truda cea mai sfântă, 
Stăpânul vitreg vă lovește, 
Dar cerul bine vă cttvântă

zice poetul Goga (Poezii, 8) în versurile adresate plugarilor obidiți.
Dar nu toate aceste cuvinte literare vechi au pătruns în limba comună. 

Astfel Mitropolitul Dosofteiu (Viața svinților etc.), negăsind un
cuvânt românesc pentru «spectacol», formează din paleo-slavul posoriste (po- 
soru -- «privire») de-a dreptul priviriște, sau nu-și dă seama că slavul tîma 
nu însemnează numai «întunerec», ci și «mulțime mare», și împrumută lui 
întunerec și înțelesul din urmă. Vom notă și aceste cuvinte, căci, deși nu au I
fost niciodată uzuale, ele sunt documente interesante pentru desvoltarea limbii 
noastre literare.

Când însă același Dosofteiu (Psaltire, ps. 26), fără să-și bată mult capul, 
formează de-a dreptul din grecescul un aposcoracliință, ca să
rimeze cu «socotință», când Zilot(Cron. 45), urmând modei aduse de Fanarioți, 
introduce de-a dreptul din grecește (axataoTaota) un cuvânt ca acatastasie, 
sau când un .scriitor ca Stolnicul Dumitraclie (Istoria, 370), care și-a împe
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strițat Jiniba de streinisine, în loc de a zice «nebun», da preferență turce
scului abdal, nu vom îngreuna dicționarul cu acest balast de cuvinte, cari 
n’au fost niciodată românești.

NEOLOGISMELE.

Nu orișicine are darul, când vorbește, să afle cea mai fericită expresie 
pentru gândul său și, când scrie, să-și îmbrace idea în cuvintele cele mai 
expresive. De multe ori ne lipsesc chiar terminii cei mai simpli și lipsa lor 
căutăm s’o acoperim cu împrumuturi. Mai ales omul cult, care cunoaște mai 
multe limbi, când nu-și aduce îndată aminte de cuvântul românesc, e ademenit 
să-l înlocuească, în graba căutării după expresia cea mai fericită, cu un cu
vânt echivalent strein. Cu cât cineva va ținea mai puțin la limba sa și cu cât 
își va da mai puțină osteneală să vorbească bine, cu atât o va face mai des. 
Dar cel oare, venind din Paris, va spune în București, că «la gară a fost o buscu
lada mare», neaducându-și aminte de vorba românească îmbidseală — sau a- 
fectânda o fi uitat — nu îmbogățește întru nimic tezaurul lexical al limbii sale.

Dar de multe ori e nevoit să ceară ajutor strein chiar și acela care își 
dă cea mai mare silință să vorbească cu adevărat românește. Și nu mă gândesc 
la terminii tehnici, pe cari suntem siliți să-i primim, pe zi ce merge, în nu
măr tot mai mare din limbi streine, căci știința e cosmopolită și Românul, 

' în momentul când face matematică sau chimie, e mai înrudit sufletește cu 
dascălul său francez, decât cu tatăl său dela țară. De multe ori nu găsim în 
limba noastră nici chiar expresii pentru cele mai uzuale noțiuni. Do pildă, 
cuvântul noțiune lipsește în limba populară, deși el e mai mult decât un 
termin tehnic al filozofiei, e o valoare cu care omul cult operează zilnic. Dar 
chiar și pentru cuvinte ca forma, a formă, coloare, etc., ne lipsesc termini 
în graiul poporului. Une-ori se poate să înlocuim pe formă prin înfățișare 
sau făptură, pe a formă prin a alcătu/i, a întruchipă, a înjghebă, a plăs- 
miiî, iar pe coloare prin văpseă sau prin față, — dar aceasta nu-i totdeauna 
cu putință, căci noi lucrăm cu nuanțe mai fine decât țăranul și avem nevoie 
de cuvinte mai expresive. Văpseă e echivalent cu coloare numai când cu
vântul se iea în înțelesul material, deci: cade coloarea de pe sid sau cade 

' văpseaua de pe zid. în înțelesul abstract însă, de exemplu în; coloarea pă- 
ruhti oamenilor bătrâni e albă, nu se mai poate înlocui prin văpseă. Ță
ranul zice în cazul acesta față, și tot astfel zice: fața lui e roșie, fața la- 
cuhti e verde. Cărturarul însă are une-ori nevoie de analiză și va trebui să 
zică coloarea feții lui e roșie, coloarea feții lacului e veide, făcând deose
bire între «visage», «surface» și «couleur». Numai în fraze ca: hoțul, prins, 
schimbă de frică fețe, va puteâ adopta și omul cult expresia populară, fără 
să se teamă că va fi echivoc.

Din cele precedente rezultă că un cuvânt ca bzisculadă nu are loc în 
dicționarul limbii române, că noțiune, formă, a formă, coloare trebue însă
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cel al limbii franceze, neadmițând toate cuvintele cari sunt astăzi în uz, p« 
de altă parte el este mai larg, căci noi vom da și cuvinte vechi, ieșite din lim 
comună și vorbe dialectale, nointrate încă în ea. Multe din aceste cuvinte vec : 
.s au uitat, numai pentru că nu sunt cunoscute, pentru că nu se citesc îndeajun.,, 
scrierile strămoșilor noștri, și ele pot ii împrospătate cu folos, recucerindi ; 
li-se locul uzurpat de venetici; iar între cele dialectale se vor găsi sute C7 
cuvinte, cari merită a ii întrebuințate de toți Românii și cu cari literații vf , 
puteâ legă o j)rietenie strânsă. ,

Deși nu se poate stabili un criteriu sigur, care să hotărască dacă, dup-* 
cehi spuse, un cuvânt trebue sau nu primit în Dicționar, totuși se poate arăți, 
prin câteva exemple, ce fel de considerațiuni ne-au condu.s în spicuirea ma
terialului.

CUVINTE POPULARE ȘI VECHI.

Cuvintelor populare am căutat a le da un loc cât mai nerestrâns, căci 
ele sunt adevăratele elemente ale dicționarului limbii române, în ele se oglin- 
dește geniul limbii noastre. Chiar când înțelesul acestor cuvinte nu se poate 
preciza din textul în care se găsesc —acesta este, bunăoară, cazul cuvântului 
ncie— le-am primit, punând în loc de traducere și deliniție un semn de în
trebare și căutând a da o citațiune cât mai exactă. Când același cuvânt are 
în deosebite dialecte forme deosebite, și deosebirile acestea nu se reduc nu
mai la o pronunțare generală dialectală, cum ar li bunăoară chicior, ghine 
în loc de jneior, bine, ele se vor indică totdeauna, căci examinarea lor ne 
dă putința de a trage une-ori concluziuni foarte importante asupra etimologiei 
'cfr. cuvântul <iăiă} și asupra istoriei limbii noastre. Ani căutat însă totdeauna 
să dăm formei generalizate în literatură, când uzul nu crâ șovăitor, locul de 
frunte, iar celeilalte un loc secundar. Astfel uzul limbii încă nu a ales între 
acum și acu (deosebite ca etimologie, dar cu același sens), nici între aciua 
și aciola sau între cobori și pogorl (sinonime de aceeași origine), nici între 
acâu și acoc (cari sunt același cuvânt, împrumutat odată dela T’nguri și altă 
dată dela Sârbi), așâ încât lleeanț dintre ele a trebuit să lie privit în parte. 
Dar când în Banat se spune aclb în loc de acolo, sau în Sălagiu abor în loc 
de obor, am vorbit de amândouă formele la locul care se ocupă de cea literară. 
Același sistem a fost urmat și când un cuvânt are în diferite provincii diferite 
înțelesuri, bunăoară la poamă, cu înțelesul moldovean de «strugure», etc.

l'lrește, nici fiecare cuvânt înln^buințat <le jiopor nu poate intrâ în acest 
dicționar. Astfel, dacă într’o glumă despre Țigani găsim cuvântul acană, luat 
deadreptul din limba țigănească, nu-1 putem consideră ca un element al limbii 
române. Nu vom înregistrâ nici pe Abaroca. pentru eă în «Naștei'ea la Ro
mâni» de d-1 Marian cetim între credințele populare: «Acel duh necurat a 
răspuns că are 19 nume, jjrecum: Aripa-Salanei, Abaroca. Ogarda, Nesuca, 
Muha, Aspra, etc.», vom lăsă la o parte și acele provincialisme cunoscute
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numai în ținuturi restrânse, mai ales Ia hotarele cătră alte neamuri, și vom 
rece și peste acele împrumuturi efemere pe cari poporul le face din limba 
jiasei culte, fără a Ie da însă dreptul de cetățenie.

Astfel d-1 Weigand (Jahresbericht III, 313) notează între cuvintele dia- 
ectale din Banat pe uinntocl, bache-nâi. Nu ne îndoim că le va fi auzit 

’ .oștite de vreun țăran din Banat, care a mâncat și prin birturi nemțești, 
Iar dela a le auzi odată până la a le consideră de elemente lexicale ale dia
betului bănățean e încă mult. E aproape de sine înțeles că, dacă primim în 

acest dicționar cuvinte dialectale, vorbite și înțelese de Românii unei regiuni 
ntregi, nu le putem primi pe cele individuale și vom refuză pe aintnoct și pe 

bachendel, ca și pe afișiat (în loc de «atestat», prin contaminare cu «afiș»), 
})e care-1 găsim în gura unui țăran în «Amintirile» lui Creangă (pag. 109).

Ar fl de dorit ca un dicționar, care primește pe lângă cuvinte literare 
și cunoscute de toți Românii și de cele dialectale, .să le distingă prin vreun 
semn convențional. A trebuit să renunțăm însă la această distincție, ori cât 
ar fl fost ea de binevenită cetitorului, pentru două motive: La scriitorii mo
derni se vede azi o tendință puternică de a îraprospătâ limba literară cu vorbo 
dialectale, care trec repede dela un scriitor la altul și dela ei la cetitori. 
Astfel ceea co azi e dialectal, mâne poate fi literar. Afară de aceea dialectele 
noastre sunt atât do puțin studiate, mai ales cu privire la tezaurul lexical, 
încât nu e cu putință a spune care e extensiunea geografică a singuraticelor 
cuvinte. Tot ce am putut face a fost ca, de câte ori un cuvânt dialectal a 
fost primit și în literatură, să arătăm aceasta prin vreun exemplu; cetitorul, 
cunoscând originea scriitorilor, va puteă face din citațiuni deducții asupra 
extensiunii cuvintelor, cel puțin în mod aproximativ.

Cevă mai puțin primitori am fost față cu cuvintele vechi, ne mai întrebu
ințate astăzi. Le-am primit, în general, numai atunci când ele erau într’adevăr 
înțelese și întrebuințate pe atunci, de popor sau de cărturari, iar dintre neolo
gismele scriitorilor vechi am admis numai pe acelea cari au pătruns din scrie
rile lor în limba uzuală. Adese-ori a fost nevoie de o critică filologică, spre a 
distinge ce eră într’adevăr odinioară un element al limbii române și ce nu eră.

Ca un XsȚ0|xevov găsim în Psaltirea Scheiană 113/25 cuvântul deș-
tind pentru «deșting», iar într’un glosar slavo-român din sec. XVII de două 
ori cuvântul acept pentru «aștept». Cel dintâiu corespunde, sunet de sunet, 
latinescului descendo, cel de al doilea lui acixpto. Cu toate acestea numai 
cel dintâiu ni s’a părut că poate intră în Dicționar. Iată de ce. Forma 
deșting, cu înțelesul latinescului descendo, întrebuințată astăzi, nu poate 
fi originală. Trecerea finalului d în g nu se poate explică după regulele 
fonologiei noastre, ci este datorită aceleiași analogii care a prefăcut și pe 
ucid, purced, în ucig, purceg. Deoarece participiului întins îi corespunde 
prezentul întind și înting, lui încins prezentul încind și încing, s’a format 
și din participiile deștins, ucis, purces un prezent analog deșting, ucig, pur
ceg. Dar aceste forme analogice trebue să fie relativ recente, deoarece ele 
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nu sunt cunoscute dialectelor «le niiaz.áz'i si apus ; în vechime nu puteau 
exista decât prezentele regulate destină, ucid, purced. Aceste considerațiuni 
ne silesc sâ vedem în forma deștind, păstrată în unul dintre cele mai vechi 
texte românești, în Psaltirea Scheiană, o rămășiță prețioasă a unui cuvânt 
care a existat de bună seamă odinioară în limba strămoșilor noștri. De aceea 
îl vom primi fără rezervă în dicționar.

La alt rezultat ne va duce cxaininar(>a filologică a cuvântului acept 
și avem motive puternice să cred<‘ni că el n’a existat niciodată în limba 
română, lată-le: 1) Latinescul uccepto nu s'a păstrat în nici o limbă roma
nică, ca vorbă populară, iar noi l-am înlocuit din vechime prin eji'cepto, care 
a dat a-ștept, acesta foarte răspândit în toate timpurile și în toate dialectele. 
2) Ii foarte neprobabil ca acest cuvânt, dacă ar fi existat vreodată, să nu 
ni se păstreze decât într'un singur text, relativ recent. 3) în amândouă locu
rile el traduce pe slavul sdw și e mai mult ca verosimil că A'ieiiTa datoreșle 
pe al său m cuvântului slav, deci că avem a face cu o greșală de scriere. 
Aceste considerațiuni ne îndeamnă să trecem cu conștiința curată peste el. 
Filologii îl vor găsi în glosarele edițiilor speciale, ceilalți ar putea ii induși 
în eroare, dacă l-ara primi în dicționar, unde nu putem tipări și toate în
doielile noastre.

De multe ori scriitorii noștri vechi, traducând din limbi streine, nu gă
seau cuvinte românești, ca să redea idea exprimată în original, și erau nevoiți 
să creeze ei vorbe. Astfel, precum Slavii au format un bîago-sJoviti {- bene, 
dicere), tot așâ l-au tradus Românii prin bine-ciwântâ. Deși felul acesta de 
compozițiune e strein limbii noastre, cuvântul a prins rădăcini și s’a încetă
țenit în graiul tuturor.

A voastră-i jalea cea mai mare, 
A voastră-i truda cea mai sfântă, 
Stăpânul vitreg vă lovește, 
Dar cerul bine vă cuvâniă

zice poetul Goga (Poezii, 8) în versurile adresate plugarilor obidiți.
Dar nu toate aceste cuvinte literare vechi au pătruns în limba comună. 

Astfel Mitropolitul Dosofteiu (Viața svinților ’Vss? “Asj etc.), negăsind un
cuvânt românesc pentru «spectacol», formează din paleo-slavul pozoriste (po- 
sorii-- «privire») de-a dreptul priviriște, sau nu-și dă seama că slavul tî^na 
nu însemnează numai «intunerec», ci și «mulțime mare», și împrumută lui 
intunerec și înțelesul din urmă. Vom notă și aceste cuvinte, căci, deși nu au 
fost niciodată uzuale, ele sunt documente interesante pentru desvoltarea limbii 
noastre literare.

Când însă același Dosofteiu (Psaltire, ps. 26), fără să-și bată mult capul, 
formează de-a dreptul din grecescul ázo3X0pa%íCe> un aposcorachință, ca să 
rimeze cu «socotință», când Zilot (Cron. 45), urmând modei aduse de Fanarioți, 
introduce de-a dreptul din grecește (âxaTaotaoia) un cuvânt ca acatastasie, 
sau când un scriitor ca Stolnicul Dumitrache (Istoria, 370), care și-a îinpe
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strițat limba de streinisme, în loc de a zice «nebun», da proferența turce
scului ăbdal, nu vom îngreuna dicționarul cu acest balast de cuvinte, cari 
n’au fost niciodată românești.

NEOLOGISMELE.

Nu orișicine are darul, când vorbește, să afle cea mai fericită expresie 
pentru gândul său și, când serie, să-și îmbrace idea în cuvintele cele mai 
expresive. De multe ori ne lipsesc chiar terminii cei mai simpli și lipsa lor 
căutăm s’o acoperim cu împrumuturi. Mai ales omul cult, care cunoaște mai 
multe limbi, când nu-și aduce îndată aminte de cuvântul românesc, e ademenit 
să-l înlocuească, în graba căutării după expresia cea mai fericită, cu un cu
vânt echivalent strein. Cu cât cinevâ va ținea mai puțin la limba sa și cu cât 
își va da mai puțină osteneală să vorbească bine, cu atât o va face mai des. 
Dar cel care, venind din Paris, va spune în București, că (da gară a fost o buscu
lada mare», neaducându-și aminte de vorba românească îmbulseală — sau a- 
fectând a o fi uitat—nu îmbogățește întru nimic tezaurul lexical al limbii sale.

Dar de multe ori e nevoit să ceară ajutor strein chiar și acela caro își 
dă cea mai mare silință să vorbească cu adevărat românește. Și nu mă gândesc 
la terminii tehnici, pe cari suntem siliți să-i primim, pe zi ce merge, în nu
măr tot mai mare din limbi streine, căci știința e cosmopolită și Románul, 
în momentul când face matematică sau chimie, e mai înrudit sufletește cu 
dascălul său francez, decât cu tatăl său dela țară. De multe ori nu găsim în 
limba noastră nici chiar expresii pentru cele mai uzuale noțiuni. Do pildă, 
cuvântul noțiune lipsește în limba populară, deși el e mai mult decât un 
termin tehnic al filozofiei, e o valoare cu care omul cult operează zilnic. Dar 
chiar și pentru cuvinte ca formă, a formă, coloare, etc., ne lipsesc termini 
în graiul poporului. Une-ori se poate să înlocuim po formă prin înfățișare 
sau făptură, pe a formă prin a alcătui, a întruchipa, a înjghebă, a plăs
mui, iar pe coloare prin vâpseă sau prin față, — dar aceasta nu-i totdeauna 
cu putință, căci noi lucrăm cu nuanțe mai fine decât țăranul și avem nevoie 
de cuvinte mai expresive. Văpseă e echivalent cu coloare numai când cu
vântul se iea în înțelesul material, deci: cade coloarea de pe sid sau cade 
văpseaua de pe sid. în înțelesul abstract însă, de exemplu în: coloarea pă
rului oamenilor bătrâni e albă, nu s(‘ mai poate înlocui prin văpseă. Ță 
ranul zice în cazul acesta față, și tot astfel zice: fața lui e roșie, fața la
cului e verde. Cărturarul însă are une-ori nevoie de analiză și va trebui să 
zică coloarea feții lui e roșie, coloarea feții lacului e verde, făcând deose
bire între «visage», «surface» și «couleur». Numai in fraze ca: hoțul, ptins, 
schimbă de frică fețe, va puteâ adopta șl omul cult expresia populară, fără 
să se teamă că va fi echivoc.

Din cele precedente rezultă că un cuvânt ca busculadă nu are loc în 
dicționarul limbii române, că noțiune, formă, a formă, coloare trebue însă
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jirimite. Vom primi deci — și în acest sens a vorbii șl înaltul fundator al 
acestei lucrări—dintre neologisme numai pe acelea cari exprimă o idee sau 
nuanța unei idei, pentru care limba noastră 
vom înlătură pe celelalte. Criteriul cel mai 
dat de scrierile autorilor noștri mari: Când 
vom primi și noi, căci faptul că-l găsim la 
lui în limba românească.

Dar ceea ce se potrivește în teorie, nu se potrivește une-ori în practică.
E evident, că limba științifică a fost nevoită să lase cea mai liberă in- 

liare neologismelor. Aproape toată știința la noi e adusă din streini, cuprinde 
noțiuni in cea mai mare parte streine gândirii românești, deci și cuvinte cari n au 
echivalente în limba noastră. în asemenea împrejurări neologismele trebue pri
mite fără rezervă, căci ele completează limba. Am putea lotuși să ne întrebăm, 
îii ce măsură încap acești termini în dicționarul nostru, care nn vrea să fie 
o enciclopedie, ci înainte de toate Dicționarul limbii literare și comune. Sta
bilirea unei granițe e cât se poate de grea, precum se vede din următorul 
exemplu: O invenție a anilor din urmă este și telefonul și O(7oh/7, așâ încât 
introducerea acestor două obiecte nouă la Români a avut drept urmare și 
introducerea numirilor lor în limbă. Dacă am voi să lini consecvenți prin
cipiului exprimat mai sus, ar trebui să le primim pe amândouă. Ce față ar 
face însă cuvântul odol în Dicționarul Academiei Române ? Orîja noastră nu 
trebue deci siă fie de a fi numai consecvenți, ci de a fi de folos, și vom pune 
mai mult preț pe bunul simț, decât pe aceea că avem sau nu motive indis
cutabile ca să justificăm alegerea noastră.

S’a făcut însă și se face și azi mare abuz cu introducerea terminilor 
științifici, căci învățații noștri de cele mai multe ori nu și-au dat osteneala 
să cerceteze mai întâiu, dacă vorba streină e într’adevăr necesară sau nu. 
Când avem cuvinte românești ca picior sau boală și auzim totuși pe profesorii 
de medicină vorbind de gambe și de maladii, nu le putem da dreptate și 
vom închide ușile acestor termini, pentru același cuvânt pentru care nu am 
primit pe aposcorackințâ sau pe busculadă. Dar și aici se impune o limită, 
pe care, după dorința C(»misiunii Dicționarului, trebue să o concep mai largă de
cât aș fi fost aplecat eu personal, și să primesc chiar și cuvinte ca a seeisă (se- 
fsisă), care într’o scriere literară ne-ar părea monstruoase, cari sunt însă termini 
(Ie toate zilele în gura advocaților români. Codul nostru e în cea mai mare parte 
tradus după cel franțuzesc, fără nici o grijă pentru termini! noștri vechi; cu 
vremea terminii neologi juridici s’au încetățenit, și nu numai că se spun(> a 
ncționă pentru «a da în judecată» sau a acusă pentru «a pârî», ci unii din 
ei au trecut chiar hotarul de termini tehnici și au devenit cuvinte ale limbii 
uzuale, așâ încât a acusă se aude chiar și pentru «a învinovăți, a învinui» 
(când nu e vorba de tribunal și judecători).

Mai multă grijă decât învățații au avut pentru puritatea limbii române | 
literații noștri. în scrierile critice și politice și în discursuri au intrat mai |
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multe neologisme decât în proza literara și în aceasta mai multe decât în 
poezie. Scrierile autorilor noștri recunoscuți ne pot da măsura, precum am 
spus mai sus, după care putem sau nu primi un nelogism în dicționar. Dar 
acest principiu nu poate fi considerat totdeauna ca o normă. De multe ori 
întâmplarea a voit ca în operele acestor autori să nu se găsească astfel de 
cuvinte, pe cari ei de bună seamă le-ar fi întrebuințat. Astfel, în materialul 
bogat cules de d-l A. Philippide nu găsim atestat prin nici o citațiune cu
vântul abona, deși nu există un echivalent românesc cari să exprime aceeași 
idee. Derivatul abonatnent ni s’a păstrat din întâmplare într’o scriere fie C. 
Negruzzi. Pe do altă parte, găsim la unul dintre poeții noștri care s’au ferit 
mai mult de neologisme, la d-1 Coșbuc, următoarele versuri: «Mantaua cea 
grea de podoabe și de aur și haina cea cu ’nflorite figuri, tivită cu galben 
ncantus» {Eneida, 26). Cuvântul acantioi e luat de-a dreptul din originalul 
latin și așezat în versul românesc. Faptul că acest lucru a fost făcut do 
poetul Coșbuc nu ne îndreptățește a-l primi în dicționar (1). Cât de nepo
trivit ar fi bunăoară a înregistra toate cuvintele schimonosite din comediile 
d-lui Caragialo, pe motivul că ele se găsesc în cartea unuia dintre cei mai 
însemnați scriitori ai noștri! Știm cu câtă înverșunare a luptat Alecsandri, 
ca să alunge pe onoare și să-l înlocuească prin onor ; știm și că Bolinti- 
neanu, apucat de curentul italienizător, a introdus în poezia română cuvinte 
ca bellă, etc. Dar și onor și bellâ au fost tot atât de puțin primite do limba 
românească ca și aberăciitnile latiniștilor, ca și absorviruesc {- absolv) al 
lui Țichindeal sau acompaniatnan ( - acompaniament) al unui alt scriitor 
(Gorjan) dela începutul veacului trecut. Toate aceste cuvinte pot fi considerate 
ca niște încercări nereușite de încetățeniro de streini și noi vom urmă do astă- 
dată uzul, care a refuzat a le primi, indiferent de numele autorfdui care le oră 
protector. Dacă acești autori ar trai azi, poate le-ar osândi chiar oi, precum 
d-l Hasdeu, care în «Istoria Critică» {pag. 28) scrieâ încă accentat, azi nu mai 
întrebuințează decât accentuat. Prin direcția sănătoasă a literaturii de azi se 
îngroapă tot mai multe neologisme de prisos. Astfel I, Ghica scria încă: «Se 
află cu totul abandonatăi). (Scrisori, 134). Astăzi un Caragialo pune cuvintele: 
«Abandonândurtnă curajul de a intră într’o stradă fără lampe gazoase, m’am 
întors îndărăt» în gura lui Rica Venturianu (Teatru, TI, 47) (2).

De asemenea nu am primit în dicționar, decât doară acolo unde .se 
putea vorbi de ele între parenteze, nici acele neologisme dialectale întrebuin
țate și pricepute numai în Ardeal sau Bucovina, precum: (=deputat

(1) Instructiv tn această privință e următorul caz. în specimenul d-lui Philippide, in care a fost 
trecut tot materialul lexical cules in fișe, se gă.sește cuvântul abimat. D-1 Maiorescu, ca membru al 
comisiunii, a protestat împotriva primirii lui în dicționar. Spre marca sa mirare vede insă că cita- 
țiunea e făcută după «Discursurile parlamentare» ale d-sale. Examinând însă citațiunea mai cu bă
gare de seamă, vedem că acest cuvânt nu este al d-sale, ci e citat între ghilemele dintr’o telegramă 
tradusă din franțuzește, tn care labtmé» are o deosebită importanță. Acest exemplu arată cu câtă 
grijă trebuesc făcute citațiunile.

(2) S'a dat insă terminul tehnic comercial: abandon.



— XXII —

în parlament) acuză, onsă, concede, plane, sista etc., cari sunt pe calea cea 
mai bună de a dispărea din graiu. Am primit pe abdică, căci e un neologism 
care nu se poate înlocui prin nici un cuvânt românesc și e cunoscut de toți 
cărturarii din România, am refuzat însă pe absice, corespondentul lui arde
lean și bucovinean, care la aparență are o înfățișare mai românească, de fapt 
însă e traducerea germanului «absagen», precum cele mai multe dintre aceste 
«ardelenisme» sunt latinisme primite dela Nemți și Unguri. Acei dintre Ar
deleni și Bucovineni cari își dau silința să scape de ele, le vor ști prin fap
tul că nu le vor găsi în acest dicționar.

Dacă n’am primit însă «ardelenismul» controlă, ci numai forma control, 
acceptată în România, a trebuit să înregistrăm pe programă alături de pro- 11 
gram, pe aboliție alături de ăbolițiune, întrebuințate de același autor (Chica, j 
Amintiri, 511 și Scrisori, 195), etc., căci uzul încă nu s’a pronunțat pentru nici 
una dintre aceste două forme. Mai mult decât atâta, a trebuit să primim, 
cel puțin intre parenteze, chiar și astfel de cuvinte cari n’au nici o îndreptă
țire, dar cari au devenit atât de uzuale, încât le găsim până și în publica- 
țiunile Academiei Române. Astfel, pe lângă abundant (din latinește) și abon- i 
dant (din franțuzește) se întrebuințează și forma abondent printr'o recon- 
strucțiune greșită din franțuzescul «abondant» (cfr. dantelă, însă dentist, din 
fran. «dentelle», «dentiste»), ba chiar și abundent, în care o greșală expli
cabilă la un cuvânt luat din franțuzește e trecută și asupra unei forme îm- j 
prumutate din latinește («abundans»). Tot astfel și complect, alături de forma | 
corectă; complet.

tn general, acest dicționar nu trebue consiclerat ca un îndreptar al Aca
demiei Româno, prin care unele cuvinte se condamnă iar altele se aprobă. 
Nu avem acest drept. Numai timpul poate consacră sau îngropa o vorbă: limba 
nu se plăsmuește în Academii, ci se cristalizează din scrierile autorilor mari 
și din cuvântările și povestirile oamenilor cu darul vorbirii. Ceea ce poate face | 
autorul unui dicționar de dimensiunile celui prezent, este de a recomandă numai [ 
în mod indirect unele îndreptări. înaintea ochilor săi trece tot tezaurul lim
bii din toate vremile și din toate locurile, așă încât el ajunge să vadă co
moara aceea care nu i-e dată nimănui s’o aibă. El poate deci să afle cum 
exprimă poporul român idea pe care cărturarul o spune cu vorba streină. 
De câte ori mi-a fost cu putință să dau echivalentul românesc al neologis
mului, am făcut-o, și cu cât, înaintând în redactare, voiu cunoaște tot mai 
mult bogăția limbii românești, cu atât o voiu face tot mai des. în acest chip dic
ționarul acesta poate servi mai bine lastârpirea neologismelor nefolositoare și nu 
numai a celor literare, ci și a celor științifice. Medicii vor învăță cum nu
mește poporul boalele, termini! geologici streini vor puteă ii înlocuiți cu ter
mini românești, — chian și mecanicul, care introduce bunăoară locomotiva cu 
numirile ei franțuzești, va puteă înlocui o mare parte din acestea cu termini 
românești, căci multe din părțile locomotivei se găsesc și la carul țăranului 
nostru ș. a. ra. d.
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Cel ce își dă seama de greutățile împreunate cu o astfel do încercare, 
va înțelege cum trebue să primească aceste echivalente românești. Un țăran 
are voie să spună, că fiul său e la «școala înaltă», un om cu carte va zice 
universitate; țăranul nu va face deosebire între valoarea estetică a cuvintelor 
foaie, burtă sau pântece, între oameni culți foaie și burtă trec de vulgare, 
iar învățatul s’a obicinuit să zică abdomen; un nuvelist va scrie mai bu- 

. curos «băgare de seamă» sau «luare aminte», într’o scriere filozofică va fi 
însă mai potrivit cuvântul atențiune; «înfrânat, cumpătat» nu pot redă 
niciodată întreagă noțiunea exprimată prin abstinent; în loc de abil putem 
spune totdeauna «îndemânatic», dar pe accident nu-l putem înlocui totdea
una prin «întâmplare», căci avem și accidente de teren. Une-ori cuvintele 
băștinașe au sens diferențiat în deosebite provincii, așâ încât neologismul 
devine inevitabil pentru a se ocoli echivocități. Astfel, bunăoară, pentru ne
cesar se zice în Muntenia «de nevoie», iar în Ardeal «de lipsă.» Pentru Arde
lean n&voie are însă mai ales sensul de «pacoste» sau «epilepsie», pentru Mun
tean lipsă este fran. «absence» sau «manque», așâ încât neologismul devine 
„necesar.^ Alt caz. Poporul în Muntenia zice «nu e voie», în Ardeal «nu 
e iertat», pentru «mie permis». Dar expresia munteană «n’am voie» o tra
duce Ardeleanul, po nemțește: «ich habe keino Lust», iar cea ardeleană în
semnează în Muntenia «es ist unverziehen.» Pentru a ocoli echivocitatea și 
a reda idea «es ist unerlaubt» se poate zice pretutindenea «nu e slobod.» 
Dar chiar această expresie, mai potrivită, n’a putut deveni literară și a fost 
ales neologismul permis. Do cele mai multe ori cuvântul neologic nu se aco
pere po deplin cu cel băștinaș; dar să nu uităm că noi, scriind și vorbind, 
nu avem să traducem cuvinte, ci să exprimăm idei, iar în acest sens «încor
dare» «prisos» poate înlocui pe acuitate, abundanță în exemplele citate după 
d-1 Maiorescu (cfr. s. v.).

în sfârșit trebue să mai observăm, că am cercat să reducem la valoarea 
adevărată nu numai însemnătatea neologismelor față de cuvintele băștinașe, prin 
aceea că le-am ilustrat prin mai puține citațiuni, oi și prin aceea că nu am 
dat toate derivatele lor posibile (d. e. aconiodabil, acomodament, acomodant, 
acomodație, acomodațiune, acomodator, etc.), ci numai pe cele mai întrebu
ințate (acomoda, acomodare) și i)e cele cari au })utut fi ilustrate prin 
citațiuni (acomodat).

CITAȚIUNILE.

Ain arătat mai sus, de ce credem că numărul cita|iunilor trebue redus 
pe cât se poate. Va trebui să spunem acuma, după ce fel do principiu s’a 
făcut spicuirea lor.

Ceea ce s’ar puteă cere dela un dicționar caro se ocupă de limba română 
do pretutindeni și din toate timpurile, este să arate extensiunea geografică 
și vechimea fiecărui cuvânt. Ori-cât ar fi aceasta de dorit, dicționarul Aca-
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demiei n’o poate face, deocamdată cel puțin, decât în măsură foarte mică. 
Cauza este evidentă: lipsește materialul și lipsesc datele necesare. Ar fi trebuit 
să se trimeată chestionare pretutindeni și să se extragă cuvânt de cuvânt 
toate scrierile și documentele noastre vechi, pentru ca să se poată face acest 
lucru. După putință însă s’a ținut seamă și de această cerință. Un exem
plu o va arătă. La cuvântul aba s’a spus, după comunicările culese de d-1 
Hasdeu, că într’o mare parte a Transilvaniei nu-i cunoscut, ci în locul lui se 
spune «pănură», iar în alte părți «dimie», totuși între citațiuni s’a dat și un 
exemplu din d-1 Slavici, care, cel puțin în cele d'intâiu novele ale sale, scrie 
în limba vorbită prin jurul Aradului. Pentru ca să se vadă cât de vechiu o 
cuvântul, s’a dat cel mai vechiu exemplu găsit până acuma, din 1660, 
dintr’un document brașovean. Afară de aceea s’au mai dat încă două exemple, 
unul din Beldiman și altul dintr’un document moldovean dela 1761. Sunt 
acestea de prisos, când prin cele două citațiuni dintâiu s’a arătat, că vorba 
erâ întrebuințată la 1660 și se mai întrebuințează și astăzi? De sigur că nu, 
căci amândouă citațiunile ne spun lucruri nouă. în documentul moldovean 
se arată că abaua se făceă și colorată și se arată prețul ei pe acele timptiri, 
iar din exemplul scos din Beldiman nu se vede numai că abaua are și sen
sul de «haină de abă», ci vedem din el și aceea că pluralul este: abale.

în acest sens s’a făcut alegerea exemplelor. Acolo unde am putut, am 
ținut seamă de extensiunea geografică și de vechimea cuvintelor, fără să o 
facem însă în dauna altor considerațiuni. Astfel prepoziția pre, înaintea 
acuzativelor cuvintelor cari însemnează ființe, se găsește numai în dialectul 
daco-român, deci e o inovațiune a acestuia. De fapt, textele cele mai vechi 
scriu încă vădu tatălu, rogu domniilu. etc. E deci important a se ști, când
și în cari cazuri apare mai întâiu uzul de a pune prepoziția pre înaintea
acuzativelor. Dar un adverb ca acasă, caro se găsește șl la Aromâni și Ia 
Tstrieni și la Megleniți, chiar și la Italieni și la Spanioli, o atât de vechiu
și atât de răspândit la noi, încât ar fi o muncă zadarnică dé a căută care e
scrierea cea mai veche în care so găsește; mâne, descoperindu-se un docu
ment și mai vechiu, îl von) află probabil acolo. în cazuri de acestea altceva 
ni s’a părut mai important: să ilustrăm prin mai multe exemple trecerile sen
sului. Astfel cuvântul (mă.) abat însemnează în primul rând: «ies din calea 
apucată». Din acest sens s’a desvoltat apoi acela de: «rămân, în treacăt, acolo 
unde am ieșit din calea apucată». Pentru ca să so vadă aceasta, am ales urmă
torul exemplu, care ni s’a părut foarte expresiv: îi ieși înainte o muiere și-i 
sise «abate-te la mine (adică: «lasă calea apucată și vino la mine»'), odiknește- 
te, nu te teme» . . . și s’au abătut la dânsa in cort, (adică: «s’a dus la ea 
și a rămas în cortul ei»). Citațiunea e scoasă dintr’un calendar vechiu. Am 
preferit-o însă altor citațiuni din marii noștri autori, căci ni s’a părut mai 
caracteristică decât ele. în general am crezut că, dacă de regulă trebue să 
alegem citațiunile din scriitori recunoscuți, în cazuri speciale ne putem abate 
dela acest principiu, căci de multe ori scriitorii de mai puțin talent găsesc
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și eii expresii fericite. în același timp am căutat ca din citarea autorului sa 
iasă și alte lucruri în evidența. Astfel bunăoară același verb abat se între- 
buinițează, de câtva timp încoace, subt influența francezului abaitre, și într’un 
înțel-es pe care nu-1 avea cuvântul românesc, anume: «a doborî» (în sens propriu 
și ligurat). Atât Alecsandri, cât și Eminescu l-au scris. Cu toate că două ci- 
tațiuini, din acești doi poeți, ar li fost de ajuns ca să ilustreze influența franceză 
asupra unor cuvinte vechi, am mai adăogat una din Ispirescu, căci ni s’a 
păriut prețios a ști, că l-a adoptat chiar și acest autor, care scriâ o limbă 
populară. Mai ales cu privire la neologisme vom căută prin citațiuni caracte
ristice să arătăm, întru cât ele au pătruns numai în scrierile științifice și în 
limba oratorică sau și în limba literară a prozatorilor și poeților români. Do 
asemenea no vom sili să arătăm și întru cât cuvintele populare au pătruns în lite
ratură și, deși vorbe ca abă (intorjecțiune), acioală, sunt pe deplin lămurite prin 
comunicările luate din «Etimologicul» d-lui Hasdeu, am ținut să mai cităm și 
exemplele din scrierile d-lor Caragiale și Delavrancea. în sfârșit a trebuit 
să ținem seamă și do partea gramaticală și ni s’a părut vrednic de însemnat 
faptul, că același C. Negruzzi conjugă odată el abordează (I, 273), și altădată 
el aboardă (l, 342), sau întrebuințează pluralele accente și accenturi (I, 347, 
348) sau că, într’un vers frumos, d-1 Coșbuc scrie acâpâr (Aeneida, 27), în 
loc do obicinuitul acaparez.

Printr’o astfel de alegere am crezut că putem corespunde mai bine 
dorinței M. S. Regelui : «întocmirea Dicționarului să fie cât de întreagă, cu 
un număr do citațiuni bine alese, insă limitat, spre a nu se înnămoli lucrarea 
într’o prea maro întindere».

lî. REDACTAREA.

LIMITELE EXTERNE ALE DICȚIONARULUI.

înainte fie a se începe redactarea unui dicționar, este necesar a se ști 
până unde ajung limitele lui. Cu cât ele vor li lărgite in afară, cu atât lu
crarea va deveni mai voluminoasă și alcătuirea ei va cere mai multă vreme; 
în același timp partea lingvistică va pierde din însemnătatea ce i se cuvine. 
Cel ce a pus temelia acestui dicționar n’a voit să aibă o operă enciclope
dică, ci lingvistică; de aceea noi ne vom îngrădi din capul locului hotarele 
față de toate științele Înrudite sau streine lingvisticei, lăsând la o parte tot 
ce nu intră în cadrele stricte ale acesteia din urmă.

Dar îngrădirea aceasta nu este totdeauna ușoară, când avem a face cu 
științe de aproape înrudite, cum sunt: istoria, istoria culturala și folclorul. 
Nu se poate bunăoară preciza înțelesul cuvântului ban și nu se poate afla 
originea lui, dacă nu se vor face unele mici digresiuni istorice. Aceste consi- 
derațiuni istorice vor putea fi însă exprimate în câteva cuvinte, căci, dacă 
am spus de când, până când și unde întâlnim instituția banilor, de unde
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am luat-o, împreună cu cuvântul, și întru cât am desvoltat-o, am dat și eti
mologia și istoria și definiția cuvântului, singurele note cari ne privesc pe noi. 
De asemenea am arătat la cuvântul aba, cum am căutat, prin spicuirea 
citațiunilor, prin localizarea geografică, prin alegerea exemplului celui mai 
vechiu și, în sfârșit, prin etimologie, să spunem tot ce ne erâ cu putință, 
într’un cadru restrâns, despre acest cuvânt, care are și o oarecare impor
tanță istorică-culturală. în dicționar nu putem stărui asupra datinelor și cre
dințelor populare; la cutare numire de pasăre sau insectă nu putem înșira 
și tradițiunile și legendele, de sigur foarte frumoase, cari se leagă de ea; 
la cutare numire de boală trebue să renunțăm a arăta și leacul sau descân
tecul prin care se vindecă și nu mergem prea departe, de bună seamă, daca 
nu primim nici cimiliturile, nici proverbele populare în dicționar, decât 
atunci când ele pot servi de citațiuni caracteristice: a le da pe acestea ar 
însemnă a-l face îndoit de voluminos prin copiarea cărților d-lor Marian, '
Gorovei și Zanne. Firește, nici față de folclor nu ne putem îngrădi absolut, căci 
de multe ori o credință sau un proverb popular explică cu ușurință cele 
mai mari sărituri semantico și greutăți etimologice. Astfel bunăoară cuvântul 
abraș are două înțelesuri cu totul deosebite: 1) «cal cu o pată albă subt 
coadă» și 2) «violent» (când e vorba de om), «neizbutit» (când e vorba de o 
întreprindere). S’ar putea crede, că un cal cu pată albă subt coadă e mai 
violent decât un altul și că dela cal a trecut acest sens la om; cât despre 
înțelesul de «neizbutit», ar depinde de iscusința lexicografului cum l-ar derivă 
din celelalte. Lucrul însă stă cu totul altcum: cuvântul turcesc, din care 
derivă al nostru, are sensul de «cu păr deschis», păstrat încă la Aromâni, de 
aici, pe de o parte, aplicat la cai, «cu o pată albă», pe de altă parte, aplicat 
la oameni, «cu păr și cu gene albe-gălbuie» (la Aromâni). Oamenii aceștia, ca 
și cei cu părul roșu, trec, în credința poporului, do răi, violenți, oameni de 
cari trebue să te ferești și cari îți zădărnicesc întreprinderile. Un alt 
exemplu: în locuțiunea «o iau la sănătoasa», din punct de vedere lexical, 
sănătoasa e un substantiv femenin, cu sensul de «fugă». Cum ar fi posibil 
să explicăm înțelesul și originea acestui cuvânt, dacă n’am cunoaște proverbul 
foarte răspândit: «fuga-i rușinoasă, dar e sănătoasă»?

LIMITELE INTERNE ALB DICȚIONARULUI.

Redus la proporții pur lingvistice, dicționarul face parte din gramatica. 
(Ja atare el are puncte de atingere comune cu toate celelalte ramuri gra
maticale. Fiecare cuvânt consta din sunete, de aceea dicționarul are párti 
comune cu fonologia; majoritatea cuvintelor poate fi supusă unei flexiuni: 
de aici contactul cu morfologia; cele mai multe cuvinte sunt derivate 
sau compuse după legile derivațiunii; cuvintele nu pot fi scoase din frază, 
deci ele sunt elemente ale sintaxei; și când fraza este supusă unor consi- 
deratiuni estetice, cuvintele din cari e compusă sunt factorii cu cari



- XXVII —

lucrează stilistica. Legătura dicționarului cu toate aceste ramuri ale grama
ticei, din care face și el parte, ca o ramură de sine stătătoare, este atât de 
strânsă și de organică, incât în cele mai multe cazuri este cu neputință a 
se trage granițe bine precizate față de ele. Din această cauză, cel mai bun 
dicționar modern, «Dicționarul general al limbii franceze», citat mai sus, s’a 
văzut nevoit să dea ca introducere un tratat complet de gramatică, împărțit 
în paragrafe, la care se referă dicționarul, de câte ori materia lui se îmbucă 
cu vreuna din celelalte ramuri gramaticale.

în împrejurările în cari ne aflăm nu putem face și noi același lucru, 
căci ar trebui să fie dicționarul terminat, pentru ca să se poată scrie, cu 
multă cheltueală de timp, introducerea gramaticală. Cunoștința gramaticei 
române trebue deci presupusă pentru toți cei ce consultă acest dicționar. 
Astfel vom fi scutiți a ne pierde în digresiuni, cari ar trebui să se repete 
mereu și vom da explicări gramaticale numai în cazuri excepționale.

De pildă, la etimologia cuvântului par se va spune numai, că vine din lat. 
palzis, presupunându-se că cetitorul știe că p latin rămâne neschimbat înaintea 
vocalelor a, o, w, că a accentuat se păstrează de asemenea nealterat, că l 
simplu între vocale se preface în r, că s final dispare din graiu și că ace
eași soartă a avut-o mai târziu și M, ajuns final prin căderea lui s. Dar cu
noscând aceste legi fonetice elementare, cetitorul se poate întrebă, cu drept 
cuvânt, pentru ce lat. populus nu a dat pópiir, ci popor. în acest cuvânt 
s’a urmat o desvoltare neregulată, care va trebui explicată.—Tot în cadrul 
fonologi.ei intră și accentul. El s’a însemnat printr’un acut, de câte ori a 
fost cu putință, iar în cazuri când accentuarea e șovăitoare (mijloc-tnijloc, 
acőlo-acoló, etc.) s’a notat și aceasta.

Substantivele, adjectivele și vorbele, adică cuvintele supuse unor schim
bări flexionare, s'au scris, ca titlu al diferitelor articole, sub formele cele 
mai simple, adică în nominativ singular și în infmtiv, presupunându-se 
că cetitorul știe declină și conjugă. Dar dicționarul acesta va fi consultat și 
de streini, și în multe cazuri uzul încă nu s’a pronunțat pentru o singură 
formă flexionară, așă încât am crezut, că nu ajunge a da după fiecare cu
vânt numai definiția gramaticală, d. ex. acvw adc. (= adverb), rlvo.! vb. I 
{:= verb de conjugarea I), ci că e bine de astă dată a se da părții morfo
logice o mai mare atențiune. Pe de altă parte însă, n’am voit nici să în
cărcăm lucrarea cu prea multe amănunte și de aceea am admis o declinare 
și o conjugare regalată, în mod destul fie arbitrar, firește, dar în același 
timp practic (cfr. «îndrumările gramaticale» publicate după «Prescurtări»), 
și am notat în parenteze colțuroase [ ] numai formele acelea cari se deo
sebesc de cele «regulate».

Când uzul încă nu s’a pronunțat pentru o singură formă flexionară, noi Io 
vom înregistră pe toate câte Ie aflăm, fără să decretăm, în mod arbitrar, care 
trebue urmată. Cu timpul, când limba literară va fi fost întrebuințată de mai 
mulți scriitori de valoare decât putem numără astăzi, uzul se va pronunță
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pentru o singură formă. Tot ce putem face, este să dăm formei mai uzuale 
locul dintâiu, deci, de pildă, la verbul luct'ă să cităm mai intâiu prezentul hicfGS 
și numai in rândul al doilea lucru, la gol să dăm pluralul goi și să spunem că 
un plural goli se găsește la Beldiman, la mormânt să dăm după următoarea 
ordine pluralele mormânturi, morminți. Cât privește neologismele,
cele mai multe dintre ele sunt încă refractare față cu vechile legi. Astfel bună
oară verbul rog arată trei schimbări: rogi, roagă, rugăm; neologismul abrog 
arată numai schimbul între g și g: abrogi, șovăe cât privește schimbul o-oo, 
deci unii spun abrogă, alții abroagă, și se opune împotriva schimbului o- u, 
deci: abrogăm. Am relevat acest caz aici, 
dicționar nu ne mai putem ocupă de cele asemenea lui, aceasta fiind grija 
gramaticei elementare, nu a lexiconului. Í

Despre derivațiunea cuvintelor prin prefixe și sufixe sau prin com- , 
poziție trebue să presupunem că cetitorul are o cunoștință lămurită. A spune j 
bunăoară că aurar e derivat din aur prin sufixul -ar în același mod ca blănar, j 
argintar, căldărar, etc., și a repetă aceasta mereu, ar însemnă a mări în 
zadar volumul dicționarului. Tot ce putem face în asemenea cazuri, e a spune i 
că aurar e derivat din aur prin sufixul -ar și a preciza pe scurt funcțiu
nea sufixelor, adică sufixe prin cari se derivă diminutioe, augmentative, ab
stracte, numiri de instrumente, adverbe, etc.

Foarte maro e influența sintaxei, și une-ori lucrarea lexicografului nu-i 
altceva decât un capitol din sintaxă. Dacă luăm bunăoară conjuncțiunea 
să, în zadar vom căută să spunem ce însemnează. Din punct do vedere 
lexicografic să nu-i un cuvânt, ci o combinație de sunete care nu are nici 
un înțeles. Scos din frază și pronunțat singur, să nu poate produce 
în noi nici o imagine si nici o idee. Când zicem masă, albastru, mananc, 
acum, etc., cuvintele acestea se leagă de-a dreptul de o reprezentare a minții 
noastre, dar când zicem să, mintea noastră nu-și poate închipui nimic. Numai 
in momentul când avem fraza întreagă, capătă și să un înțeles și exprimă : 
o intențiune, traducând pe latinescul ut, în: Aș vrea să fiu acasă, o po- . 
runcă în Să nu furi! etc. Dacă no aducem aminte, că latinescul si, din care 
derivă, eră o conjuncțiune condițională, deci exprimă cu totul altceva, 
vedem cât de necesar e să facem sintaxă, pentru ca să putem da explicațiuni 
lexicografice. Firește, pe de altă parte, nu trebue să uităm, că astfel de cazuri 
sunt excepționale și că, în fond, lexicografia și sintaxa privesc limba sub ra
porturi cu totul deosebite.

Și mai organică e în sfârșit legătura intre lexicografic și stilistică. 
Orice limbă e săracă, în comparație cu aparatul complicat al creierului ome
nesc, care poate da naștere la idei atât de subtile și nuanțate, încât graiul 
nu le poate urmări. Dacă ar există, într adevăr, câte un cuvânt pentru fie
care gând, n’am ajunge niciodată în situațiunea, în care ne găsim atât de 
des, să «căutăm expresia» și «să nu avem cuvinte». Numai rare-ori cuvântul 
e o formă în care idea să încapă întocmai; de obiceiu el e o formă sau

1
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prea mare sau prea îngustă. Dar scopul omului, când vorbește și când scrie, 
este de a fi înțeles, de aceea își ajută cum poate mai bine și știe că de cele 
mai multe ori își va ajunge scopul prin aceea că se va adresă fantaziei cetito
rului sau interlocutorului. Cuvântul, care e o formă rigidă, devine, prin între
buințarea unei imagini, a unei comparațiuni, o formă elastică și se acomo
dează, mărindu-se sau îngustându-se, după cum cere idea care trebue expri
mată. Astfel vorbim de «sunete înalte», de «roșu deschis», de «întunerec 
besnă», de «coloare strigătoare», de «voce groasă», de «singur cuc», de 
«sărac lipit», etc. Toate aceste expresii intră în cadrele stilisticei; dar ele in
teresează deopotrivă și pe lexicograf, pentru care vorbele înalt, deschis, 
besnă, etc. au un înțeles nou, deosebit de cel etimologic. Firește eă cercetările 
stilistice și cele lexicografice, dacă se ating, se și deosebesc. Astfel, .stilistul 
va vorbi în același capitol despre expresiile: «mă obsedeasă nn g&nâ», «mă 
muncește un gând», «mă chinuește un gând», «mă paște un gând», căutând 
mai ales să stabilească care e gradația lor; va vorbi în alt capitol despre 
figura poetică: «albinele pășteau pe pomii înfloriți», și nu va găsi nici un 
interes în fraza: «boii pășteau pe luncă». Lexicograful, din potrivă, va alege 
cele trei fraze în cari se întâlnește cuvântul paște și va arătă, că sensul eti
mologic se găsește în boii pășteau pe luncă și că, printr’o figură ușor de 
înțeles la un popor de păstori, s’a spus și mă paște ungând. Imaginea aceasta 
a prins rădăcini în limbă, a devenit un idiotism, care azi îmbogățește limba. 
Când însă poetul St. O. losif (Sămănătorul, IV, 946), într’un stil avântat, vor
bește de albine cari pasc, avem a face cu o figură poetică frumoasă, ade
vărat, care însemnează o îmbogățire a stilului poetic, nu însă și a limbii ro
mânești. Dacă lexicograful ar face din pricina acestui exemplu o subîmpărțire 
nouă a cuvântului a paste, spunând că el nu se întrebuințează numai despre 
«vite», ci și despre «albine», ar face o greșală.

CLASIFICAREA ÎNȚELESURILOR.

Până acuma grija noastră a fost să arătăm tot ce nu încape în dicționar, 
arătând însă ce nu trebue să facem, ni s’a dat de multe ori ocazia să spunem 
și ce e de făcut, așâ încât acum nu ne mai rămân multe de adâogat.

Grija de căpetenie a lexicografului e clasificarea înțelesurilor. Ea 
nu trebue făcută după criterii formale. Astfel, Ia unele verbe, funcțiunea tran- 
sitivă, reflexivă și intransitivă are înrâurire și asupra sensului. Eu duc cevă 
exprimă altă idee (cfr. «port»), decât eu vnă duc (cfr. «merg»), eu adorm (cfr. 
«dorm») se deosebește de eu adorm copilul (cfr. «culc»). în cele mai multe cazuri 
însă înțelesul rămâne același și când funcțiunea se schimbă ; a trece subt două 
rubrici deosebite exemple ca: eu laud faptele mele și eu mă laud îmi pare greșit. 
Afară de aceea lexicograful nu are numai să coordoneze, ci să le și subordo
neze, pentru ca tabloul pe care-l dă să fie adevărat. Un exemplu. Adverbul abia 
are două înțelesuri lămurite: 1) unul temporal: uabiă muri și se iviră moște-
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nitorii» și 2) unul modal: «abiă puteă duce povara». Intr'o frază ca: «hai 
cu mine, abiă nu ne va fi urît», apare deodată un al treilea sens, cel de 
«cel puțin». Ar fi însă greșit a face pentru acest înțeles o a treia împăr
țire, coordonată celorlalte două, căci după o examinare cevă mai minuțioasă 
se vede ușor, că aceasta accepțiune s’a desvoltat din cea temporală. într’a- 
devăr, cănd abiă' o adverb temporal, precum reiese din exemplul citat la 
locul dintâiu, el exprimă «momentul cănd o acțiune se termină, ca să în
ceapă alta»: «abiă muri ni se iviră» . . . «Scurțimea de timp» e și mai bine 
accentuată intr’o frază ca: «abiă-l atingi și țipă», căci aici abiă poale ii sub
stituit de-a dreptul prin «puțin»: «țipă, când îl atingi puțin». lată-ne deci 
ajunși la «cel puțin» din exemplul al treilea, care la prima vedere ni se 
păreă că trebue coordonat celorlalte două, nu subordonat unuia din ele. 
Dacă căutăm în limba latină, vedem că rix, din care derivă abiă, aveă și el 
cele două sensuri distincte: cel temporal și cel modal, deci constatăm că îm
părțirea aceasta e totodată etimologică. Acest lucru nu se întâmplă însă tot
deauna. Un exemplu o va arătă, și, pentru ca să fie mai lămurit, vom alege 
un cuvânt format pe teritoriu românesc. Judecând după: cumeirie, cusct'ie 
prietenie, frăție, etc., cuvântul soție ar trebui să fie un substantiv abstract. 
De fapt însă el însemnează aceea ce se exprimă prin soață (întru cât e vorba de 
căsătorie), deci corespunde cuvintelor cumătră, cuscră, prietenă. Explicarea 
acestei schimbări de sens neobicînuite se găsește numai dacă cunoaștem în
treg trecutul acestui cuvânt. La început soție însemnă «tovărășie», înțeles pe 
care-l păstrează încă la Aromâni, unde suțiVe e tradus de d-1 Weigand prin 
«Genossenschaft» (ca și albanezul éok-erí). Mai în urmă cuvântul a avut aceeași 
soartă ca ital, eamerafa, fran. camarade, etc., — cari la început înseninau 
un abstract («tovărășia celor ce dormiau într’o cameră»), — și deveni con. 
creț, însemnând deocamdată «soț», fără deosebire de gen. în acest sens 
ni s’a păstrat încă în texte vechi, unde cetim bunăoară, că doi inși «au în
soțit către sine pe Manea Grecul, ca să le fie soție», adecă tovarăt} (Hurmu- 
zachi: Documente XI,318, dina. 1593;alte exemple laDosofteiu: Viațasfin- 
țilcrt', 21‘’/h, 96’’/,8, la Gaster: Chrestomatie, II, 69 etc.). La început, și astăzi 
încă în unele părți, soție, cu înțelesul de «soț, tovarăș», puteă fi întrebuințat 
fără deosebire de gen, precum incidental găsim și cazul invers, că o fată se 
numește pe sine soțul unui bărbat.

«...Rămas bun, mândrucă dragă 
M’oiu duce și n’oiu veni, 
Plânge-m’ii și m’ii dori...» 
«O, lea, nu, bădiță bade, 
La inimă nu mă arde !
Cât ți am fost soț cu dreptate,
Bade, m'ai iubit...»

(Weigand, Jahresbericht, VI. -17- 48) 

în urma însă genul gramatical a învins și soție, în limba literară de astăzi, 
poat<‘ li numai «o femeie căsătorită cu un bărbat».
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Exemplul acesta ne arată totodată ce cale vom alege în clasificarea înțele
surilor: pe cea etimologică, singura care ni se pare îndreptățită. Când un 
cuvânt are mai multe accepțiuni, nu vom înșiră deci la locul dintâiu pe cea 
mai răspândită, lăsând să urmeze mai Ia vale pe cele mai puțin obicinuite, 
ci vom așeză în frunte sensul cel mai vechia, — care de multe ori se păstrează 
mai bine intr’un exemplu modern, decât într’unul din sec. XVI —lăsând să 
urmeze în mod natural pe celelalte, așă cum ele s’au desvoltat în decursul 
timpului. Numai astfel putem vedeă la fiecare cuvânt și istoria lui. Dacă am 
porni (lela înțelesurile cele mai răspândite, am ajunge une-ori la concluzii 
cu totul curioase. Astfel adjectivul iute art* două accepțiuni cu totul deose. 
bite, in «om iute de lire» și în «brânză iute». După simțul limbii românești 
s ar păreă că sensul original se găsește în exemplul dintâiu, iar cel derivai 
în exemplul din urmă. Din punct de vedere semasiologic am fi însă în cea 
mai mare încurcătură de a explică această trecere de sens. Dacă căutăm 
însă etimologia, vedem că vorba slavă din care derivă a noastră are înțe
lesul de «sale, piquant, mordant», din care apoi ușor se explică cel figurat 
de «violent, vehement, vif, vile». Cuvântul a presără o pe cale de a-și 
pierde cu totul înțelesul etimologic, căci zicem și: a presără cu sahăr, cu 
făină, întocmai ca fran. saupoudrer, care con.stă din sel+poudrer. înainte 
de a da însă sensul lui generalizat de astăzi, va trebui să-l arătăm pe cel 
vechiu, care eră «a sără puțin.» Firește că trebue să fini băgători de seamă 
și în privința aceasta. Do aceea, la pronumele altul nu vom plecă dela înțe
lesul «celelalt între doi inși», findcă în limba latină clasică acesta e sensul 
lui ali&r, căci în limba poporului roman și în toate limbile romanice altér 
aveă, din cele mai vechi timpuri, toate accepțiunile lui «alius».

OMEOTROPII.

De multe ori înțelesurile unui cuvânt sânt atât de deosebite, încât ele nu 
pot fi derivate nici unul din altul, nici nu pot fi reduse la un prototip co
mun. Astfel francezul loiier însemnează une-ori «a lăudă», alte-ori «a închiria». 
Evident că aceste două înțelesuri, atât de deosebite, nu pot fi combinate în 
nici un chip. Enigma se explică însă ușor, dacă aflăm că, în urma legilor fo
netice ale limbii franceze, lat. laudare și lat. locare au trebuit să dea același 
rezultat: louer. Astfel de cuvinte se numesc —• după Silvio Pieri — ome- 
otropi. De aceștia sunt mulți și în limba română, fie că derivă din două vorbe 
latine diferite, d. ex. frig = 1). lat. frigus, 2). lat. frigó, lie că unul dintre 
ei e de origine latină și altul de origine streină, de ex. somn= 1"). lat. sora- 
nus, 2). slav, somu (peștele), sau râs=l). lat. risus, 2). slav, rysu (ani
malul, despre care poporul, printr’o combinație etimologică, crede că și-a pri
mit numele din pricina botului, care îți face impresia că râde), fie în sfârșit 
că unul dintre cuvinte e vechiu, iar altul e neologism, d. ex. fin = l'). lat. *fi- 
lianus, 2). franc, fin, sau posf = 1). paleo-sl. postii, 2). rus. postii (cuvânt



- XXXII

intrat în limba noastră în secolul trecut). Poporul știe foarte bine să deose
bească cei mai mulți omeotropi și face de multe ori glume pe seama lor. 
Astfel, când cineva susține că cutare seamănă ( = lat. similat) cu cutare, 
i se răspunde că «seamănă (= lat. seniinat), dar nu răsare», sau când copiii 
în școală se apucă de păr, cu întrebarea «ce-i asta?» și dacă nu răspund «lână, 
s’o lași din mână», ci «părn ( = lat. pilus și pirus), atunci vin «scuturate pe- 
reley>. De multe ori însă etimologia cuvintelor e necunoscută și atunci e greu 
a se ști dacă avem a face cu omeotropi.

Astfel sunt de bună seamă omeotropi cuvintele acar, care însemnează 1). 
«cutie în care se țin acele» și e derivat din ac prin sufixul instrumental -ar 
( — lat. -arium) și 2). acar cu sensul de «macagiu», derivat din ac ( = macaz) 
prin sufixul de noinen agentis -ar (= lat. -arius). Dar dacă mai întâlnim 
un al treilea acar, cu sensul de «un instrument în jurul căruia își fac țăran
cele conciul», avem de sigur un omeotrop față de acar 2, poate și de acar 
1, dacă înțelesul lui original nu a fost «instrument în care se înlig acele care , 
țin conciul». în sfârșit cu totul alt cuvânt e dialectalul acar, care se accen
tuează pe silaba dintâiu. i

Substantivele; an, parte sunt omeotropi față de adverbele an, parte, 
căci cele dintâiu sunt continuarea lat. annnm, partém, cele din urmă ale lat. 
anna, partim; deci le vom d.a la două locuri deosebite. Când însă frumos 
e adjectiv și adverb, bun adjectiv și substantiv, ele vor fi tratate în același 
articol, căci 
române, nu

de astă dată avem de a face cu o întrebuințare sintactică a limbii 
cu două cuvinte de origine deosebită.

TRADUCEREA.

limbii streine în care trebue să se dea arătarea înțelesurilor cu-Asupra 
vintelor românești Comisiunea Dicționarului a botărît: traducerea are să se B 
facă numai în limba franceză. De cele mai multe ori lucrul acesta se poate ■ 
face fără greutate, căci limba franceză e atât de bogată, încât în ea găsim 
aproape toți terminii corespunzători celor din limba noastră. Une-ori însă nu-i 1 
cu putință, fie că vorba românească exprimă o idee necunoscuta de Francezi, d. 
ex. mămăligă, fie că avem a face cu conjuncțiuni sau alte cuvinte, cari nu ex
primă nici o idee de-sine-stătătoare, ci capătă un sens numai prin întrebu
ințarea lor sintactică. în cazul dintâiu va trebui să dăm, în loc de traducere, 
definiție; «sorte de polenta, de bouillie de farine de mais», în cazul al doilea 
nu vom da nici o traducere. Aceasta o putem face cu atât mai ușor, cu cât scopul 
acestei lucrări nu e a scrie un dicționar român-francez, ci numai un dicționar al 
limbii române. Traducerea franceză e numai o înlesnire pe care o facem stre
inilor, nu scopul lucrării noastre; iar streinul va cunoaște înțelesurile unei con
juncțiuni numai examinând-o în frazele citate și nu va aveă nici un folos dintr’o 
simplă enumerare a corespondentelor în limba cunoscută lui. Tot aceasta e cauza 
pentru care nu se înșiră toate sinonimele franceze cari corespund vorbei
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românești. Aba se traduce numai prin «bure», fara a se mai adaoge «burat», 
sau chiar definiția «etofTe grossiere, drap trés commun», etc. în schimb 
însă se vor da în traducere, pe cât e cu putință, toate sensurile unui cu
vânt și anume la începutul fiecărui articol, în ordinea în care s’a făcut 
clasarea înțelesurilor, așâ încât chiar traducerea franceză va arătă toate des- 
voltările semantice ale fiecărei vorbe românești. Une-ori, firește, aceasta nu-i 
cu putință, căci și cuvântul francez, ca și cel românesc, are mai multe sen
suri. Astfel academie însemnează două lucruri cu totul deosebite: 1) «școală 
înaltă»,’ 2) «societate literară-științifică». Amândouă aceste accepțiuni se găsesc 
întrunite și în francesul «academie», așă încât disticțiunea lor se poate face 
numai prin definițiile românești. Acesta e și cazul multelor derivate românești 
cu nuanțe de înțelesuri atât de subtile, încât nu se pot arătă în limba fran
ceză, cu mult mai săracă în această privință. Pentru acreală, acre ață, acri- 
dune, acrime, acritură avem numai pe «aigreur», pentru acrișor, acruț, 
acricios, acriu numai pe «aigrelet» și «aigret», pentru vindere, vámáré, 
vătidut și vânsătură numai pe «vente». E adevărat că am puteă traduce 
pe vindere și vândui prin «action de vendre», ca să arătăm că sunt mai 
abstracte decât vâneare și vămătură, dar aceasta nu-i o traducere, ci o 
definiție.

în sfârșit trebue să mai amintim, că drept normă a lexicului francez 
n’am putut admite dicționarul, prea exclusivist, al Academiei franceze, ci am 
primit și unii termini ai limbii comune, întru cât ei au fost acceptați de «Dic
ționarul general» citat mai sus, sau de Dicționarul lui Littré. Așă bunăoară, 
pentru ca să traducem pe familiarul abitir, am dat preferență fanuliarului 
«extra», o prescurtare des întrebuințată a lui «extraordinaire» ^-•dicționa
rului Academiei franceze.

DEFINIȚIA.

Pe lângă traducerea franceză e necesar a se da definiția românească 
a înțelesului cuvintelor. într’adevăr, dacă luăm un cuvânt ca abscieă, prin faptul 
că l’am tradus prin franțuzescul «abscisse», din care-i împrumutat, n’am făcut 
cetitorilor români nici un serviciu, căci cel ce deschide dicționarul, ca să caute 
acest cuvânt, nu știe nici ce însemnează cel franțuzesc, prin care l-am tradus. 
De aceea va trebui să-l definim «una dintre cele două coordonate drept- 
liniare cari servesc a determină un punct în spațiu», neuitând să adăogăm 
un (Mat.), prin care se va înțelege că avem a face cu un termin tehnic al ma
tematicei. Dar pe cât e de folositoare și de ușoară une-ori definiția, pe atât 
de greu, chiar imposibil, este alte-ori de dat, și pe atât de nefolositoare e 
adesea. într’adevăr, cum vom defini un cuvânt ca. a fi, a face, roșu, etc.? Dar 
chiar admițând că s’ar găsi definiția cea mai potrivită și roșu ar fi definit prin: 
«coloarea produsă prin 957 de bilioane de vibrațiuni ale eterului și care ocupă 
in curcubeu poziția complementară a verdelui», — cui folosește oare această

Dieționarnl 1. r, III
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tlefiniție? Cel care vrea să știe ce e roșu, din punct de vedere fizical, nu va 
deschide din capul locului acest dicționar, ci o enciclopedie sau un manual 
de fizică. Dacă un Român caută pe roșu în dicționar, o va face pentru oa 
să afle ce treceri de sens a suferit, în cari idiotisme se găsește, care îi 
e etimologia și cari sunt particularitățile lui gramaticale. Asupra noțiunii 
însăși fiecare Român are, din momentul când a început să vorbească, o idee 
lămurită; iar streinul va găsi în traducerea franceză «rouge» toate explică
rile necesare. Tot atât de inutilă ca definiția științifică, atât doar că mai e și 
inexactă, e definiția obicinuită prin dicționare; roșu = «coloarea sângelui, 
a focului, a trandafirului.»

Definiția formează neajunsul de căpetenie al celor mai multe dicționare. 
Noi însă ne punem într’o situațiune deosebit de favorabilă în această privință, 
prin faptul că dăm și traducerea franceză. Ne vom folosi deci de ea, iar de 
câte ori avem a face cu vorbe înțelese de ori-cine — acestea sunt de obiceiu cele 
mai grele de definit — precum:-a fi, a face, bun, roșu, ac, albină, scaup, etc., 
ne putem dispensă de ori-ce definiție, după ce le-am tradus prin «étre», 
«faire», «bon», «rouge», «aiguille», «abeille», «chaise», etc. De asemenea nu 
vom da nici c definiție, când exemplul pe care îl cităm e definirea cuvân
tului. Acesta e cazul multor termini tehnici și al unor cuvinte dialectale, tra
duse și explicate de autorii din cari au fost extrase.

Dela fiecare verb românesc se pot formă, ca de pildă dela a cumpără, 
următoarele patru derivate: 1) cumpărare (d. e. «cmwpdrarea armelor este 
oprită»); 2) cumpărat («am plecat în târg la cumpăratey>y, 3) cumpărat («marfa 
OMwpdraM erârea»); 4)CMWpiîrdfor («cfiWîpdrăfoî’Mse tocmesc»). în cazul 1 și 
2 avem a face cu abstracte verbale dela a cumpără, adică cu substantive cari 
exprimă acțiunea cuprinsă în verb, în cazul 3 și 4 cu două adjective, dintre cari 
cel dintâiu arată o însușire rămasă după terminarea acțiunii, cel din urmă o 
însușire câștigată prin decurgerea acțiunii exprimate de verb. Dacă considerăm 
că în limba română se găsesc câteva mii de verbe, pricepem cât de anevoios 
ar fi să se repete de mii de ori definițiile date mai sus. în locul lor pre
ferim, după cele arătate la acest loc, a da următoarele definiții cu mult mai 
simple:

1.
2.
3.
4.

suf. -ător}.
Aceste definiții, pe lângă partea lor bună, că sunt scurte, explică tot

odată și etimologia sau, mai bine zis, formațiunea acestor cuvinte. Tot astfel 
cuvinte ca înălțime, dobitocie, brâdet, acșor, omoiu, preoteasă se vor de
fini prin: 1) «abstractul adjectival al lui înalt (format prin suf.-ime)»; 2) «ab
stractul substantival al lui dobitoc (format prin suf.-ie)»; 3) «colectivul lui 
brad (format prin suf.-e/l»; 4) «diminutivul lui ac (format prin suf.- șor)»; 5)'i

cîiWîpdmre=Infinitivul Iui cumpără, devenit abstract verbal. 
CMMpdra/=ParticipiuI lui cumpără, devenit abstract verbal. 
cumpărat,•ă = Participiul lui cwwpdrâ, devenit adjectiv. 
cîimpăr«ior<ioare=AdjectivuI verbal al lui cumpără (derivat prin
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«augmentativul lui om (format prin suf. -oiu}»; 6) «femeninul lui preot (format 
prin suf.-easd^», etc., înțelegându-se subt «abstract adjectival» un substantiv 
care exprima, ca abstracțiune, însușirea cuprinsă în adjectiv; subt «abstract 
substantival» substantivul care exprimă, ca abstracțiune, j^artea cea mai pro
nunțată din caracterul unei ființe; subt «colectiv» totalitatea unor lucruri sau 
ființe de aceeași specie, privită ca o unitate; subt «diminutiv» ceea ee este mai 
mic, și de cele mai multe ori mai simpatic, decât primitivul; subt «augmenta
tiv» ceea ce e mai mare, și de obiceiu mai urît, decât primitivul; subt «ferae- 
iiin» același fel de ființă, având însă sexul femenin, etc. Numai atunci când vre
unul din aceste derivate a ajuns cu timpul să aibă un sens mai larg, ne vom 
abate dela acest fel de definiție. Astfel mâncare și mâncat nu exprimă nu
mai ceea ce am numit noi «infinitiv, devenit abstract verbal» {^mâncarea cărnii 
e oprită în post») și «participiu, devenit adjectiv» («poama mâncată de pasări 
pică din pom»), ci mâncare e mai adesea un substantiv concret («am căpătat 
o ciorbă, o mâncare și o friptură»), iar mâneai, deși rămâne «un participiu 
devenit adjectiv», are cu totul alt sens în: «Ești mâncat sau flămând?» Tot 
astfel mânușă nu mai e un «diminutiv» al lui mână, cum erâ la început, ci 
are un înțeles cu totul deosebit. Cât de greu e une-ori a distinge adevăratul 
înțeles, se vede dintr’o frază ca: «Poftiți la mâncare!» Ce e mâncare în acest 
exemplu: un abstract sau un concret?

în sfârșit accentuez, ceea ce de altfel e de sine înțeles, că definițiile nu 
sunt, în mare parte, originale, mai cu seamă în ce privește termini! tehnici 
și că în această privință, mai mult decât în ori-care alta, am găsit un po- 
vățuitor bun în pomenitul «Dicționar general» de Hatzfeld-Darmesteter-Thomas.

SINONIMELE.

Din cele precedente rezultă că am redus definiția la adevărata ei va
loare. în schimb am dat o însemnătate cu atât mai mare părții seman
tice, căutând, de câte ori sensul unui cuvânt s’a desvoltat în direcțiuni nouă, 
să arătăm ce proces s’a petrecut în creierul românesc pentru a pricinui aceste 
schimbări. Aceasta s’a putut face cu atât mai lesne, cu cât clasarea înțele
surilor a fost făcută, precum am spus, în mod istoric. De multe ori se întâmplă 
ca un cuvânt sa ajungă, în urma unor schimbări, să însemneze același 
lucru ca un alt cuvânt. în astfel de împrejurări căpătăm sinonime. Verbul 
înțep, bunăoară, însemna la început numai «bag o țeapă în cevâ», mai târziu 
însă sensul i s’a lărgit, legătura etimologică cu țeapă s’a uitat, și astăzi se poate 
zice: «n’am înțepai cu un ac». Astfel înțep a devenit sinonim cu împung. Dar 
a avea doi termini pentru aceeași noțiune e un lux, pe care limba nu-l sufere bu
curos și, când două cuvinte ar putea ajunge sinonime, limba caută sau a) să 
înlăture pe unul dintre ele, scoțându-1 din uz, precum s’a întâmplat cu aratru 
(păstrat încă la Aromâni), care fu dat uitării din pricina slavului plug și cu 
multe alte cuvinte de origine romană, — sau b) să le deosebească, mărind

i
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sau strimtând sensul unuia dintre cele două cuvinte. Astfel sufixele -ie și 
-ințâ au aceeași funcțiune: prin amândouă se derivă substantive abstracte. 
De aceea derivatele datorie și datorinfă ar trebui să fie sinonime. De fapt, 
ele au amândouă același sens de «devoir», dar cel dintâiu, format cu un 
sufix neasemănat mai productiv, are pe lângă accepțiunea aceasta și pe cea 
de «dette», necunoscută lui datorință. Mai mult decât atâta: astăzi tendența 
e de a despărți cele două sinonime și mai hotărît și de a întrebuința în sensul de 
«devoir» numai pe datorință, iar în sensul de «dette» numai pe datorie. O jus
tificare etimologică pentru această diferențiare nu există, căci dator se poate în- 
trebuințâ și în înțeles moral și în înțeles material, iar sufixele -ie și -ință 
au, precum am spus, aceeași funcțiune; dar evoluțiunile limbii nu țin seamă 
de drepturile etimologice, ci își urmează calea lor. Tot astfel în limba de azi se 
cunoaște tot mai deslușit tendința de a diferenția sensurile cuvântului vechiu 
soi și al celui mai nou tovarăș. Se întovărășesc bunăoară doi negustori sau 
doi călători, dar se însoțesc doi prieteni sau cei căsătoriți.

De aici urmează că lexicograful trebue să iie foarte precaut cu sino
nimele, cari numai foarte rar sunt desăvârșite. E adevărat că limba lite
rară are cu mult mai multe sinonime decât dialectele, căci ea primește cu
vinte din toate regiunile. Acolo unde se zice micșuneă nu se zice viorică, 
unde se întrebuințează porumb nu-i cunoscut i^dpușoinl sau cucurusid; 
sinonime devin aceste cuvinte numai în limba literară, în care intră de o po
trivă cuvinte moldovenești, muntenești și ardelenești. Deci, vorbind de vio
rică, putem să trimitem pe cetitor la articolul „micșuneă‘^, unde s’a dat tra
ducerea și definiția acestui cuvânt; dar ar fi foarte greșit a trimite pe ceti
tor dela articolul „apîică“ la „prinde'‘, sau dela „ajunge'^ la „sosi“. Aceste 
cuvinte sânt sinonime numai pentru cel ce nu cunoaște bine limba română și 
nu caută să pătrundă în subtilitățile ei. Cel mai sigur mijloc pentru a desco
peri deosebirea între sensurile astorfel de cuvinte e încercarea de a sub
stitui pe unul în locul celuilalt. într’adevăr, dacă înlocuim pe apuc prin 
prind in fraza: «l-am apucat de urechi» sau pe prind prin apuc în fraza: 
«am prins mingea cu jjálária», vom vedeă ce deosebire există între aceste 
două cuvinte, cari în „apucă să vorbească» și în „prinse a vorbi» sunt si
nonime între ele și cu verbul încep („începii să vorbească»); tot astfel deo
sebirea între ajung și sosesc, la aparență sinonime, se cunoaște lămurit, dacă 
încercăm să-l înlocuim pe ajung prin sosesc în fraza «mergi încet și ajungi 
departe» sau, invers, pe sosesc prin ajung, în «știrea a sosit ca din senin.» 
Ajungerea presupune o călătorie, adese-ori anevoioasă; sosirea evocă în 
noi numai momental final, atingerea țintei. Deosebirea între apuc și prind 
e greu a se redă prin cuvinte, căci e inexact a zice că a apucă însemnează 
«a prinde cu mâna» și a prinde însemnează «a apucă cu brațele sau cu 
altceva». Mai bine se va vedea deosebirea aceasta, dacă asemănăm pe fiecare 
dintre aceste două cuvinte cu cea mai apropiată noțiune și arătăm grada- 
țiunea: a înhăță pe cinevâ a apucă pe cinevâ — a prinde pe cinevă —
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a ajunge pe cineva. Deosebirea între înltaț și ajung e atât de evidentă, încât 
ea explica, redusă la proporții mai mici, și deosebirea între apuc și prind.

O exagerare în deosebirea sinonimelor trebue ocolită, și dacă lexico
graful caută cu tot dinadinsul deosebiri și acolo unde nu sunt, poate prea 
ușor să ajungă, prin autosuggestiune, la concluzii subiective și neadevărate. 
Dacă d-1 Hasdeu («Etymologicum magnum» 2854—2855) constată că bă
dica, are o nuanță desmierdătoare mai slabă decât bădiță și hădișor, aceasta 
poate li adevărat, dar eu, personal, nu sunt în stare să fac această deosebire, 
ci cred că câteși trelo aceste diminutive sunt egale și că desmierdarea crește 
sau scade numai în urma mlădierii glasului cu care se face pronunțarea lor.

ETIMOLOGIA.

(Cunoașterea obârșiei unui cuvânt e necesară pentru stabilirea sensului 
lui și pentru ca să se poală arătă, în mod istoric, desvoltările semantice pe 
cari le-a suferit. Originea cuvintelor poate servi, mai ales la noi Românii, 
ca să elucideze multe probleme ale istoriei și ale istoriei noastre culturale. 
Etimologia e, în cele rnai multe cazuri, temelia ori-cărei cercetări filologice.

Dar, pre cât ar fi de dorit ca acest dicționar să dea toate etimologiile 
cuvintelor românești, pe atât e aceasta de greu și, in împrejurările în cari ne 
găsim, do multe ori peste putință. Studiile etimologice de până acuma sunt atât 
de puține și necomplete, cunoștințele cari se cer dela un etimologist român 
atât de vaste, — căci el trebue să fie romanist, slavist, să cunoască limba 
albaneză, turcească, neo-grecească, ungurească și germană, — mijloacele cari 
îi stau Ia dispoziție atât dc imperfecte, — un dicționar bulgăresc, cât de cât 
complet, lipsește, când cele mai multe cuvinte slave primite de Români sunt 
de origine bulgărească, — încât, dacă mai adăogăm că lucrarea aceasta tre
bue terminată intr’un timp foarte scurt, pricepem de ce chiar partea etimo
logică va fi cea mai nedeplină.

De sigur că, având mai mult timp la dispoziție, am fi putut da mai multe 
etimologii. Neavându-1 însă, a trebuit să ne mărginim asupra acelora cari 
erau cunoscute și găsite de alții și asupra celor ce le-am putut află fără 
multă pierdere de vreme.

Grija noastră de căpetenie a fost însă ca dicționarul acesta să dea, în 
ceea ce privește etimologia, numai achizițiunile sigure ale științei. N’am voit 
însă nici să exagerăm, căci lucrarea aceasta nu are de scop numai să dea 
date sigure, ci să lie și un punct de mânecare și un îndemn pentru cerce
tări viitoare. De multe ori etimologiile sunt probabile, fără să fie însă docu
mentate pe deplin. în asemenea împrejurări le-am primit ca «etimologii în- 
doioasex), fără să intrăm în discuții lungi cu autorii lor. Numai în acest caz 
am citat numele celor ce le-au dat și locul unde se găsesc publicate, pentru 
ca să dăm cetitorului posibilitatea de a cunoaște toate argumentele aduse 
de autorul lor. Când o etimologie ni s'a părut sigură, am crezut că ne
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putem dispensă de a cita pe descoperitorul ei, căci presupunem că fiecare om 
de știință lucrează pentru a arătă adevărul, nu pentru a i se cită numele. 
Cei ce vor crede că prin aceasta le-am făcut vreo nedreptate, să se mângâie 
cu aceea, că în tovărășia celor nedreptățiți avem și pe un Diez, Miklosich, 
Hasdeu, Cihac și Meyer-Lübke! în introducerea care se va scrie la începutul 
volumului I al acestei lucrări vom arătă în câteva cuvinte meritele etimo- 
logiștilor și lexicografilor de până acuma.

N’am ținut să fim prea scurți în redactarea părții etimologice, căci mo
tivarea unei etimologii, care nu e evidentă, e necesară, precum e necesar a 
arătă și cari sunt greutățile cari fac îndoielnice alte etimologii. E adevărat că 
prin aceasta s’a mărit volumul dicționarului, dar reducerea întinderii lui tre
bue să ne preocupe numai întru cât e împreunată cu pierdere prea mare 
de timp. Prin aceea însă, că redăm motivarea și dificultățile unei etimologii și 
cităm forme romanice sau analogii din alte limbi, nu se pierde vreme.

Dimpotrivă, am fost foarte laconici, când am arătat etimologia neologis
melor. Prin aceea că am însemnat: «N. din franfțuzește]», am spus tot. Cu- 
vântul francez din care derivă cel românesc nu se mai notează, când el s a 
dat ca traducere, deci : oabhhA = abdiquer ... — N. din fran.» ni s’a jiăiut 
că ajunge. Când neologismele au primit o formă românească d. ex. preșe
dinte, care e franțuzescul president, modificat după verbul românesc șed, 
atunci, în loc de a scrie: «din fran.», am scris «după fran.» Tot atât de bine ; 
puteam scrie: «după lat. praesidensy). în cele mai multe cazuri e cu nepu- 
tință a distinge, dacă neologismul e un împrumut din latinește sau din franțu- j 
zește, căci de obiceiu ne-au slujit de model amândouă limbile acestea. ,

III. TIPĂRIREA.

Pentru ca această operă să poată fi întrebuințată cât mai iute, nu vom 
aștepta cu tipărirea ei până ce va fi redactat materialul întreg, ci dicțio
narul va apărea în fascicole de câte cinci coaie de tipar. Deși e de netăgă
duit, că o revizuire a întregului manuscript, înainte de a se da la tipar, ar 
fi folositoare, nu e mai puțin adevărat, că atât revizuirea aceasta, cât și ti
părirea, dacă nu se face în același timp cu redactarea, vor pricinui o întâr
ziere de cel puțin doi până’n trei ani. Afară de aceea, făcând să apară dic
ționarul în fascicole sau în volume, dăm publicului românesc posibilitatea de 
a se folosi cât de curând măcar de o parte din el și nu vom sili pe cei ce 
vor să caute un cuvânt care se începe cu a sau cu b să aștepte până va fi 
redactată și revizuită litera &.

Deși tiparul este numai îmbrăcămintea care se dă unei cărți, și ca atare 
nu poate atinge valoarea lucrării însăși, totuși, la un dicționar, mai mult decât 
ori și unde aiurea, se cere ca partea formală să fie cât mai îngrijită. în dic-

I
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ționare nu cetini, ci căutăm; iar ochiului care caută trebue eă-i stăm într’a- 
jutor, să-i înlesnim găsirea. Aceasta se poate face cu mai mult succes prin 
diferite caractere tipografice, întrebuințațe consecvent pentru aceleași valori, 
precum pentru titluri, pentru citațiuni, pentru numirile autorilor citați, pentru 
etimologie, pentru traducere și pentru textul explicativ. Semnele convențio
nale trebue reduse la minimul posibil, căci ținerea lor în minte e anevoioasă. 
Tot astfel sunt obositoare prescurtările ce le găsim în toate dicționarele, căci 
cetitorul e silit să recurgă mereu la tabelele explicative, ca să le poată în
țelege. Cu totul, nu ne putem dispensă nici noi de ele, căci a scrie pr^osi- 
fiune, substantiv, etc., în loc de prep., subst., nu are nici un înțeles. Dar vom 
căută să fim raționali și în alegerea prescurtărilor și să le reducem numărul 
pe cât se poate. Mai ales într’o privință ni s’a părut că nu e potrivită prescur
tarea: când dăm numele autorilor din cari s’au scos exemplele. E de cea mai 
mare însemnătate a ști, dacă autorul acela e poet sau prozator, e scriitor 
vechiu sau nou, e un cărturar sau e poporul, e din Moldova sau din Ungaria, 
etc. etc. Dacă scriem ALECSANDRI, CREANGĂ, CORESI, etc., oricare cititor in
teligent va găsi răspunsul, pe când dacă prescurtăm A. CR. CO. el trebue 
să caute întâiu deslegarea acestor prescurtări, care poate se găsește tocmai 
la începutul celuilalt volum. Autorii dicționarelor fac prescurtările acestea 
din comoditate și după îndemnul editorilor, cari vreau să cruțe hârtie și 
tipar. Noi nu avem nevoie să facem economii de acestea, nici nu trebue să 
ne înlesnim munca în paguba cetitorilor. Dimpotrivă, e numai do interes se
cundar a ști din care scriere anume a lui Alecsandri, Creangă sau Coresi a 
fost ales exemplul, și prin aceea că arătăm cartea și pagina voim mai mult să 
încredințăm pe cetitor că citația dată nu e falsificată, să dăm, celor ce vor să 
se convingă, posibilitatea unui control. De aceea după CREANGĂ, do pildă, 
ajunge un P. («Povești») sau un A. («Amintiri»), etc., cu indicarea paginei.

Dar nu numai execuția tehnică a tiparului, ci și împărțirea textului tre
bue să fie consecventă și făcută astfel, ca cetitorul să găsească îndată ceea ce 
caută. Ordinea adoptată de noi a fost următoarea: După cuvântul pus ca 
titlu urmează definiția lui gramaticală și, une-ori, specificarea categoriei de care 
se ține; d. e. ac «o. (—substantiv ambigen), mAmn s.w. (Bot.) (= substan
tiv masculin. Termin botanic). La începutul noului alineat se dă traducerea 
franceză a tuturor înțelesurilor cuvântului. Urmează apoi clasificarea lor și par
tea semantică. Cu cifrele romane I, II, etc. și cu cele arabe 1°, 2®, etc. se face 
coordonarea și subordonarea înțelesurilor. în tot locul unde ni s a părut 
necesar, am dat, înainte de a face citațiuni, definițiile românești, sinonimele 
și explicări semasiologice (aceste din urmă adese-ori indicate numai prin 
^. = afiguratB, p. ea;i. = «prin extensiune», etc.). Liniuțele verticale despart 
diferitele subînțelesuri, și anume liniuța simplă | pe cele mai puțin deose
bite, iar liniuța dublă || pe cele mai marcante. Une-ori, la verbe, aceste liniuțe 
despart pe transitive de intranzitive și de refíexlve. Idiotismele și locuțiu
nile proverbiale urmează după clasarea înțelesurilor, cu alineat nou, așe-
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zându-se înaintea lor semnul #. Apoi se dau în parenteze colțuroase [ ] ex
plicările gramaticale necesare și se citează variantele, iar în urmă de tot, 
după o liniuță orizontală—, etimologia.

Ortografia acestui dicționar este ortografia Academiei. în această orto
grafie au fost transcrise și citațiunile, căci reproducerea întocmai a ortografiei 
originalului (care mai de multe ori e a tipografului, nu a autorului) ar ii dat 
dicționarului o înfățișare foarte curioasă și, dacă ținem seamă că cei mai mulți 
dintre scriitorii noștri mai bătrâni nu mai scriu azi ca acum 30 de ani, am 
fi fost chiar neexacți. Altceva e cu exemplele vechi și cu formele dialectale. . 
Acestea din urmă s’au transcris, cel puțin în partea etimologică a articolelor , 
cu semnele fonetice adoptate de filologia romanică. Cât privește exemplele 
vechi, o transcriere exactă eu litere latine e peste putință, iar introducerea 
cirilicelor în dicționar este inoportună astăzi, când puțini numai știu să le 
cetească. Do aceea le-am transcris, menținând, po cât s’a putut, caracterul i 
vechiu (+.=ea, A=îa, ^=în) și dialectal (s=dz etc.) al textelor, fără să ne 
facem însă sclavii șovăelilor ortografice (am scos pe ü final și am scris po 
ă, î ca în pronunțarea modernă), pe cari le-am reprodus numai în cuvântul 
pentru care s’a făcut citația. (Cfr. «îndrumările ortografice^) publicate după 
«Prescurtări»).

Din toate cele arătate până acuma so vedo, că Dicționarul limbii ro
mâne, în împrejurările în cari se scrie azi, e încă departe de desăvârșire. El 
însă e temelia pe caro so va putea clădi mai ușor în viitor o a doua ediție, 
care va putea purtă titlul de Magnum elținwlogicum Romániáé, căci gre
șelile și lipsurile nu se pol prevedea dela început, ci numai după ce am greșit 
ajungem să învățăm a ocoli greșala și numai simțind ce no lipsește putem 
ști cum vom puteă îndeplini lipsa.

După experiența pe care o vom fi făcut cu această ediție dintâiu, va | 
trebui să adunăm un material nou din operele literare cari ne-au scăpat din J 
vedere și mai ales din limba vorbită de Românii de pretutindeni. Cu ajutorul 
lui vom puteă preciză mai lesne și vechimea și extensiunea geografică a cu
vintelor, vom putea descoperi mai ușor evoluțiunea schimbărilor de sens, vom 
găsi adese-ori zalele pierdute ale lanțului oe-1 ținem cu un capăt în mână I 
și-l vom putea urmări până la celălalt capăt: etimologia, și nu va fi anevoios 
să completăm și să înlocuim citațiunile, pe cari am fost siliți să le dăm acuma, 
prin altele mai frumoase și mai expresive. Când vom dispune de un material 
mai bogat și pe dinaintea ochilor noștri va fi trecut odată aproape toată co
moara lexicală a limbii noastre, atunci vom fi în stare să arătăm, cum se pot 
exprima, cu adevărat românește, multe dintre acele idei pe cari azi, cu atâta 
ușurință, le îmbrăcăm în veșminte împrumutate dela streini, — vom putea 
deci face din acest dicționar, dacă nu un îndreptar, cel puțin un povățuitor 
bun al celor cu tragere de inima pentru limba lor.

Alăturea cu munca de câțiva ani ce se va depune pentru adunarea ma
terialului, cel oare va fi însărcinat cu redactarea ediției următoare, va trebui
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să scotocească, timp îndelungat, prin lexicoanele și textele populare ale dia
lectelor romanice și ale popoarelor cu cari am fost în contact, pentru ca să-și 
adune datele necesare pentru aflarea etimologiei sigure a multor cuvinte 
românești a căror origine e necunoscută până acuma.

Tot numai după ce se va ii publicat ediția dintăiu se va putea stabili, 
odată pentru totdeauna, ortografia română, fără șovăeli și fără contraziceri, 
întemeiată pe principii sigure, cari vor ținea seamă de cele mai mici amănunte.

Cu toate imperfecțiile sale, cred însă că acest dicționar al limbii ro
mâne, ce se scrie acum pentru întâia oară, va face servicii mari acelora 
cari nu-1 vor lua în mână numai ca să-i caute greșelile. în nădejdea aceasta 
voiu munci din toate puterile și cu inimă curată.

SEXTIL PUȘCARIU.
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(liman: Istoria lui Numa Pompilie, al doilea 
craiu al Romii, tălmăcită din limba franțu
zească de Dumnealui.... Anul 18^. [tn două 
volume).

BELDIMAN, O. = Maréle Postelnic Alexandru Beldi- 
man: Tragedia lui Orest, de prea învățatul și 
cu învăpăiată dragoste spre procopsirea nea
mului romanesc... Acum intáiú tălmăcită din 
limba Franțuzească în cea Romanească. Buda, 
1820.

BIBICESCU, p. p. = i. G. jBt5icesc».'Poesii populare 
din Transilvania, culese și adnotate de... Bu
curesci, Imprimeria statului, 1893.

BIBLIA (1688)= Biblia,adecăDumnezeiască scriptură 
ale cei vechi și ale cei noao leage toate care 
sau tălmăcit dupre limba elinească spre Ințe* 
leagerea limbii rumâneștl cu porunca Prea

>) In bibliovrafla «.ceasta se cuprind toate cArț'l^ extrase de D-1 A. Pbilippide și de colaboratorii a&i, precum ți cAtera 
xtrase in urmA. Lista aceasta, precum și cea a „Prescurtărilor** se ra completă cu flecare faecicolă următoare.

Cift-ele arată pagina și șirul, de răte on cuvintele no se ifăsiau rânduite in ordine alfabetică (dicționare, glosare etc.). 
>) Pag. 1 a ediției de la 1876 (voi. III) corespunde p^. 196 In ediția de la 1897 (voi. II).
*) Cele urmate de senmui *) nu se ^sesc tn biblioteca Academiei (sau nu se găsesc in ediția citată, ci In altele, care 

'au pus In parenteză), iar Útiul lor se dă după „Prescurtările** d-lui Pbilippide.
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bunului creștin și luminatului domn loan Sár
ban, Catacozino Basarab Voevod și cu în
demnarea dumnealui Costadin Brăncoveanul 
Marele Logofăt... Tipăritusau Intăiu în scau
nul mitropoliei Bucureștilor... la anul 1688.

BOLINTINEANU, p. I-II = Dmitn'e Bolintineanu: 
Poesii, culegere ordinată de chiar autorul, cu 
o prefață de G. Sion. Voi. I: Legende istorice. 
Florile Bosforului. Basme. Note. Voi. II: Ma- 
cedonele. Reverii. Diverse. București. Socecöát 
Co., 1877.

BRANDZA, D. — Iir. D. Brandsa: Flora Dobrogei. Edi- 
țiunea Academiei române, Îngrijită de Snbba 
if'tefanescu. Bucuresci, 1898.

BRANDZA, FL. = Doctorul D, lirandsu: Prodromul 
Florei române saö Enumerațiunea plantelor 
până astă-ijl cunoscute InMoldova și Valachia. 
Bucuresci. 1879—1883

BRĂTESCb'-voiNEȘTl, L. D. = loan Ai. BrătescH-Voi- 
ne^if: în lumea dreptății, lași. 1906.

BUGNARIU. N. = luliu Bugtiariu: Dicționar poporal. 
Cuvinte românești din jurul Năsăudului, de 
popor grăite și tot pentru popor alcătuite. Adu
nate de dascălul... (In „Gazeta Transilvaniei". 
No. 261 -265. a., 1887 și No. 48-54, a. 1888. 
Brașov).

CJ;s. = Caesar.
CALENDARiu (1814) = Calendariu ce slujeaște pre 

100 de ani, începând de la Anul 1814 până Ia 
Anul 1914. /\cum întâiu Româneaște alcătuit, 
șî cu chieltuiala lui Nicola Nicolau din Brașov 
dat In tipariu la Buda, 1814.

CALENDARIU (1844) =Calendariu pe anul de la Hris- 
tos 1844 întocmit pe gradurile și clima țării un
gurești, a marelui prințipat al Ardealului, a 
țării romanești și a Moldaviei... In Buda, la 
crăiască typografie a universit. ungurești.

CANTEMIR. mi.=l^incipele Dimitrie Cawicwtr.- Hro
nicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, pu
blicat... de Gr. G. TocileMii. București, 1901. 
Cu un glosar.

CANTEMIR, iST.-=Operele Principelui llefnetriu Can- 
teniim, publicate de Academia română. Tomu
VI: Istoria leroglifiră, operă originală inedită, [ 
scrisă în limba românească la 7704... Bucu- 
rescl, 1883.

CAKAÜEA, L. = Legiuire a prea înălțatului și prea 
Pravoslavnicului Domn și Oblăduitoriu a toată 
Ugrovlăhila Io loan Gheorghie Cnrageă Vv. 
București, JSI8.

CARAGIALE, u. = Caragiule: Momente. București, 
SocecQ, 1901.

CARAGIALE, N. F. = I. L. Caragiaie: Notițe și frag
mente literare. București, Biblioteca pentru 
toți, 1897.

CARAGIALE, N. 8. = 1. L. Caragiaie: tiote Și schițe. 
București, Sfetea, 1892.

CARAGIALE, s. = Z. L. Caragiaie: Schițe. Iași, Șa- 
raga, 189T.

CARAGIALE, S. V. = I. L. Caragiaie: Schițe ușoare. 
București, Biblioteca pentru toți, 1896.

CARAGIALE, T. I —II. = I. L. Caragiaie: Teatru. Voi. 
I —II, Iași. Șaraga.

CÂTANĂ, B. = Gheorghe Cătană: Balade poporale, 
din gura poporului bănăț0n, culese de... Bra
șov, Ciurcu, 1895.

CĂTANĂ, p. B. i-iii. = George Cătană: Poveștile 
Bănatului, culese din gura poporului bănățan 
de... Tom. 1—111. Gherla, Aurora, 1893 -1895.

CCR. = Tim. Cipariu: Crestomația seau Analecte 
literarie... Adunate și alese de... Biasiu, 1858. 

cic. = Cicero.
CIHAC, I—II. =A. de Cihac: Dictionnaire d’étymo- 

‘ logie Daco-romane. Francforts/M I. Éléments 
latins, comparés avec Ies autres langues ro- 
manes. 1870. II. Éléments slaves, magyars, 
turcs, grecs-moderne et albanais. 1879.

CIOCÂRLAN, p. p. ■= Ion Ciocârlan: l’e plaiQ. Schițe 
de la țară. [București].

CLIMEBCÜ, A. =s Constantin Climescu,: Aritmetica 
raționată. Ediția II, corectată. Iași. 1896.

C. NEGRUZZI, i—III. = Constantin Nețtrwsi: Scrie
rile lui.. Volumul I: Păcatele tinerețeloru. 
Volumul II: Poesii. Volumul III: Teatru. Bu
curești, Socecu, 1872—1873.

CODICĂ Țiv. = Codicățivilă seau politicească a Prin- 
țipatului Moldovil. Eșl, 1833. (A. = „Tălcuirea’' 
de la sfârșitul cărții).

CODREBCU = Theodoru. Codresco: Dicționariu fran- 
ceso-romanu, dupre editiunea Domnilor P. 
I’oienaru, F. Aron și G. Hill. Sporitu și adau* 
gitu cu latinește depe dicționariulu lui Boiste. 
Volumenulu I. A —H. Volumenulu II, I—Z. 
Iașii, 1859.

COD. VOR. = Codicele Voronețean, cu un vocabularlfi 
și studiu asupra Iui, de Ion al lui G. Sbiera. 
Cernăuț, 1885.

COLUMNA = Columna lui Traianu. Buc., 1870—1883. 
Directoru B. P. Hasdeu. [Anul I și II, jurnal bi- 
săptămânal (Martie 1870—Get. 1870), apoi săp
tămânal (—Dec, 1871); a.niGenariul872—Sept. '
1872, revistă săptămânală. Sept.—Dec. 1872, bi
lunară, apoi lunară].

CONV. LIT. i sqq. = Convorbiri literare [Revistă]. 
Anul I—XVIII, lași, XIX—București. Redactor 
facob He/p-mgi (1—XXV), Un comitet de re
dacție (XXVI—XXXV), Director: I. Bogdan 
(XXXVI—XL), Director: S. Mehedinți (XLI—), 
Anul 1: 1867, 68.

CONTEMPORANUL, I—VII = Contemporanul, revistă 
știențifîcă șî literară. Redactori: V. G. Morfuu 
și I. Nădejde, lași, 1882—1889.

CORCEA, B.“ Aeram Corcea: Balade poporale, culese 
de... Caransebeș, 1889,

CORESI, E. = Coresi: Cârtea ce se cheamă Evan
ghelie cu învățătură... In anii și în zilele mă
riei, Iu BâtărO Criștovă... eu jupânulQ Hră- 
jilft Lficacl, județulfl Brașovului.. Și se-au să
vârșită lucrula la ]!)81.

CORESI, M. = Coresi.'Fragment din Molitvelnicul dia
conului... (1564'1. tn „Prinos lui D. A. Sturdza". 
București, 1903, pag. 235—276.

CORESI. P8. = Diaconul Coresi: Psaltirea, publicată I 
românește la 1577 de... Reprodusă cu unC J 
studiu bibliografica și un glosarü compara- j 
tivű de B. Petriceicu-ffasdeh Tomulu I: Tex- 
tuia. București 1881.

COȘBUC, .E. = George Coșbuc: P. Vergilius Maro: 0- 
pere complete. Partea 1. Aeneis. Traducere în 
formele originale de... București, Sfetea, 1896.

COȘBUC, B. = George Coșbuc: Balade și idile. Bucu
rești, Socecu, 1893.

COȘBUC, ¥.=“ George Coșbuc: Fire de tort. Versuri. i 
Ediția II. București. Sfetea, 1898,

COSTÎNESCU = Ion Costinescu: Vocabularu romano- 
francesu, lucratu dupe dicționarula Acade
miei francese dupe alâ lui Napoleone Landais 
si alte dicționare latine, itallane, etc. Bucu
resci, 1870. -

CP. = T. Cipariu: Principii de limbă și scriptură. 
Biasiu, 1866.

CRĂINICEANU, IG. = Dr. Gheorghe Crăîniceanu: 
Igiena țăranului român. Bucuresci, 1895.

CREANGĂ, A. = loan Creangă: Scrierile lui... Voi. II: 
Diverse. [„Amintiri din copilărie", etc,]. Iași 
tipogr. Goldner, 1892.

CREANGĂ, GL. = Al Vasiliu, Învățător (Tătărușl- 
Suceava) și Gh. T. Kirileanu: Tălmăcirea 
cuvintelor mai neobicinuite, făcută de... (în 
formádé glosar la; Ion Creangă: opere com
plete, cu o prefață și un indice, ediție nouă 
revăzută. București, Minerva. 1906).

CREANGĂ, p. = loan Creangă: Scrierile lui... Voi. I: 
Povești, lași, tipogr. Goldner, 1890.
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Cülianu, A. = A’. CHÍianu: Cursu elementaru de Al
gebra. Edițiunea a V-a. lassi, 1894.

CÜLIANÜ, c = AT. Culiamc Cursu de Cosmografie, 
pentru usulü școalelor secundare, lași, 1893. 

CDV. D. BĂTR. I—III. = B. Petriceicu-Hasdeu: Cu
rente den b&truni. București. Tom. I [1878]. 
Limba română vorbită Intre 1550—1600, Stu
dio paleograf co-linguistic. Cu observațiunl fl- 
loiogice de Hugo Schiichartlt. Tom. II. 1879. 
Cărțile poporane ale Românilor în secolul XVI, 
In legătură cu literatura poporană cea ne
scrisă. Tom. III. [1881]. Istoria limbei române. 
Partea I. Principie de linguistica.

DACIA LIT. = Dacia literară, subt redacția Iul Mi- 
chaU Kog&lnicean. Ediția a doa, lașii, 1859.

DAME, T. ^Fr^tJéric Damé: Încercare de termino
logie poporană română. Bucuresci, 1895.

DDRF, =syr^d^ic Damé: Nouveau Dietionnaire rou- 
main-franțais. Voi. I-IV. Bucarest, 1893-1895. 

DELAVRANCEA, H. T. = Delavrancea: Hagi-Tudose. 
Tipuri și moravuri. București, Socecü, 1903. 

DELAVRANCEA, 8. De la IVanceo; Sultănica, [nu
vele]. Bucuresci, 1885.

DELAVRANCEA, V. v.=Delavrancea : între vis și viață. 
București, Socecű. 1903.

DHLR. = Ovidé DensaeianH'. Histoire de la langue 
roumaine, Tome premier: Les origines. Paris, 
iTeroux, 1901.

DiONisiE, c. = Dionisie Fclisiarculu; Chronografulu 
Tierei-rumanesci, de la 1764 pana la 1815 scrisu 
de... la anulu 1814. In tes. II, 159 sqq.

DOC. = Document (vechiu).
DOINE = 1000 Doine, Strigături și Chiuituri, culese 

de Mai mulți Învățători zeloși (șl: Culegere 
de Doine, Strigături și Chiuituri, ce să obicl- 
nuesc la jocurile și petrecerile nóstre popo
rale). Brașov, Ciurcu, 1891.

DONici, F. I—II. = A. Doiiici: Fabule. Partea I (edi
ția a doua) — n. lașii, 1842.

DOSOFTF.IÜ, PS. = Dosofteiu Mitropolilul Moldovei, 
(1671 — 1686): Psaltirea în versuri, publicată, 
de po manuscrisul original și de pe edițiu
nea de la 1673 de 1‘rof. I. Jiianu. Bucuresci, 
1887.

DO8OFTEIÜ, V. 8. = Mitropolitul Dosofteiu: Viața și 
petreacerea svinților. laș. 1682.

DRĂGHICI, R. = Sardariul Vaaile DrAghici: Robin
son Cruzoe, seau întâmplările cele minunate 
a unui tânăr, compu.s de Kampe și tradus pe 
Românie de...Partea I (pag.l —136) —II (pag. 
137- 338). Eșl, 1835.

DÜMITRACHE = Div vel Stol. Dumilrache: Istoria 
evenimcnteloru din orienta cu referință la 
principatele Moldova și Valabia din anii 
1769—1774, scrisă de... și editată după copia 
din anii 1782 do V. A. Urechia. In: „Analele 
Academiei române", Seria II, Tom. X, Memo
riile secțiunii istorice, pag. 351 sqq.

ECONOMIA = Povățuirea cătră Economia de câmp, 
pentru folosul școalelor românești celor din 
Țeara ungurească, și din părțile el împreu
nate. Buda, 1806.

EMINESCU, G. p. = M. Eminescu: Geniu pustiu. Ro
man inedit. Cu o introducere critică și cu note 
de Ion Scurtu. București, Minerva, 1904.

EMINÉÍBCU, 8. = Mihail Eminescu: Nuvele, lași, Șa- 
raga. Fără an.

EMINESCU, L. p. = M. EmDiescu: Opere complete, 
I. Literatura populară („Motive din popor", 
pag, 100—216). Bucuresci, Minerva, 1902.

EMINESCU, P. = Mihail Eminescu: Poesii. Ediția a 
șaptea. București, Socecu, 1895.

EMINESCU, S. P. I. = M. Eminescu: Scrieri politice 
și literare. Manuscrise inedite și culegeri din 
ziare și reviste. Voi. 1. (1870—1877). Ediție 
critică [îngrijită de I. Scurtu], București, Mi
nerva, 1905.

EPURE, p. = loun Epure: Poesii și Cântece popo
rale din Bănat, culese de.... Brașov, Ciurcu, 
1892.

E. VĂCĂRE8CUL, IST. s» lanache Văcărescul: latoiie a 
preputernicilor împărați otomani, adunata și 
alcătuită pe scurtu a Dumnealui... în TES. II, 
237 sqq.

FILIMON, c. I — u.=N. Filimon : Ciocoii vechi și noi 
In „Revista romana" II și III (Bucuresci, 1862, 
1863).

FRÂNCU-CANDREA, M. = Teofil Frâncu și George Can- 
drea: Românii din Munții apuseni (Moții). 
Scriere etnograf că cu 10 itustrațiuni în foto
grafe. Bucuresci, 1888.

FRÂNCU-CANDREA, R. = Teofil Frâncu și Gheorghe 
Candreii: Rotacismul la Moți și Istrieni. Bu
curesci, 1886.

FUNDESCU, L. P. = I. C. Fundescu: Literatura po
pulară, Basme, Orații, Păcălituri și Ghicitori, 
adunate de... Cu o introducere despre litera
tura populară de D. B. P. HajdeO. Edițiunea 
a IV, revăzută și adăogită. Volumul I: Basme. 
București, 1896.

FUSS. = Mihael Fuss: Alphabetarlsche Zusammen- 
stellung der săchsischen, ungarischen, wala- 
chischen und deutschen Triviainamen in Sie- 
benbUrgen wild wachsender oder allgemein 
cuitivierterpflanzen. (In: „Archiv des Vereins 
fur Siebenbürgische Landeskunde" I. Her- 
mannstadt, 1843. pag. 177 sqq.).

GAVRIL, NIF. == Chir Gavriil Drotul, adecă mal ma
rele Sfetagorel: Viața și traiul sfinției sale 
părintelui nostru Nifon, Patriarhul Țarigradu- 
lul scrisă de... București, 1888.

Gf'R. 1 —II. = M. Gaster: Chrestomatie română. 
Texte tipărite și manuscrise (Sec. XVI—XIX], 
dialectale și populare, cu o introducere, grama
tică și un glosar româno-francez. Leipzig-Bu- 
curești, 1891. Voi. 1. (Introducere, Gramatică, 
Texte 1550—1710). Voi. II. (Texte 1710-1830. 
Dialectologie, Literatură populară, Glosar).

GHICA, A. — Ion Ghica: Amintiri din pribegia după 
1848. Noue scrisori către V. Alec.sandri. Bu
curești, Socec, 1889.

GHICA, 8. = Ion Ghica: Scrisori către V. Alecsandri, 
Edițiune nouă. Bucuresci, Socec, 1887.

<}HICA-8TUR1)2A, A. = lon Ghicd Șt Dimitrie A. 
Sturdsa: Ajutorul Comerciantului, al Agri
cultorului și al Ingineriului. Greutăți și mă
suri, etc. Bucureștii, Socec și Comp., 1873.

GOGA, p.= Octavian Goya: Poezii. Budapesta, Lu
ceafărul, 1905.

GORJAN, H.i—IV. = 1. Gherasim Gorjan; Halima, saQ 
Povestiri mitologiceștl arabești, pline de bă
gări de seamă, și de întâmplări foarte fru
moase, și de mirare. Compuse In limba Ară
bească de prea învățatul derviș Abubekir și 
traduse din alte limbi streine In cea româ
nească de... Tomul I—IV. Í83Ö—1838.

GOROVEI, C. = Arlur Gorovei: Cimiliturile Românilor. 
Bucuresci, 1898.

GORUN. F. = I. Gorun: Goethe, Faust. Traducere 
în versuri de... București, Carol Göbl, 1906. 

GRECESCU, FL. = Doctorul D. Grecescu: Conspectul 
Florei României. Plantele vasculare indigene 
și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul 
României, considerate subt punctul de vedere 
sistematic și geografic. București, 1898.

GUGUȚEL= XXX... Guguțel, fiul viclénuítii Meșter- 
Perdaf, Galaț. *)

HAMANGiu, c, C. = Cojwfi. llamunyiu: Codul civil 
român. București, Biblioteca pentru toți, 1897.

HASDEU,!. c. «D. F. Hasdeu: Istoria critică aRo- 
maniloru. Pamentulu Terrei-romanesci. Volu- 
mulü 1. Bucuresci, 1875.

HEM. = D. Petriceicu-Hasdeu: Etymologicum ma- 
gntim Romániáé. Dicționarul limbei istorice
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și poporane a Românilor, (A—Bărbat). Tom. 
1—III. București, 1886—1893. (Add. după nu
mărul volumelor 1—III însemnează „Addenda**). 

HODOș, C. = E. Hodoș: Cântece bănățene, cu un răs
puns d-lui dr. G. Weigand. Caransebeș, 1898. 

HODOȘ, P. P. = Etiea Hodoș: Poezii poporale din 
Bănat. Culegere publicată de... I. Caransebe.s, 
1892.

lARCU, R. G. = Hemetriu Jarcu. Romanul glumeț. 
Anecdote (308), culese și arangiate ast-felu 
de... A 4 edițiune, mai complectă și mai cor- 
resă. Bucuresci, 1874.

lARNiK-BÂRSEANV, D. = Dr. loan Urban larnik și 
^Iwdrei'u Bârseanu: Doine și strigături din Ar
deal, date la iveală de... Bucuresci, 1885.

I BÂRSEANUL, P. c. = lon Bărseanul: Primele cân
turi. Budapesta, 1906.

I. NEGRUZZI, = lacob Neyrnisi: Scrieri com
plecte. Voi. I: (Jöpii de pe natură. Scrisori. 
Voi. II: Poe&ii. \'ol. III: Mihai Vereanu. Plim
bări prin munți. Voi, I\': Teatru, Voi. V: Pe 
malul mării, Din Carpați, Traduceri din Schil
ler. Voi. VI: Traduceri din Schiller. București, 
tíocecü, 1893—1897.

I IONESCU, C. = loan Ionescu: Calendar pentru bu
nul gospodar, lașii, 184,’).

I. IONESCU, D. =/o» Ionescu: Agricultura română 
din judetinlu Dorohoiu. Bucuresci, 1866.

I. IONESCU, M. = 2'on Ionescu: Agricultura romana 
din judetiulu Mehedinți. Bucuresci, 1868.

I. IONESCU, P. =• Ion Ionescu: Agricultura romana 
din judeciulu Putna. Bucuresci, 1869.

IORGA, B. R. = N. Iorga; Brașovul și Românii. Scri
sori și lămuriri. București, 1905.

IORGA, C. I.'I—11 = Ii. Iorga: Istoria Românilor In 
chipuri și icoane. I—11. București, 1905.

IORGA, c. D. = Ii, Iorga: Câteva documente de cea 
mai veche limbă româneaspă. (Sec. alXV-lea și 
al XVl-lea). București, 1906. (E.xtras din Ana
lele Academiei române. Seria II, Tom. XXVIII, 
Memoriile secțiunii literare).

IORGA, N, B. A. i—ii = N. Iorga: Neamul românesc 
In .ârdeal și Țara ungurească. Voi. I—II. Bu
curești, Minerva, 1906.

IORGA, 8. D. I sqq. = A’. Iorga: Studii și documente 
cu privire la istoria Românilor. București, 
Socec, 1901 sqq.

lOSlF, PAT. = St. O. losif: Patriarhale. Poesii. Bu- 
curesci, Steinberg, 1901.

lOSiF, p. = Si. O. losif: Poezii (1901 — 1902). Bucu
rești, Socecu, 1902.

I. PANȚU, C. C. = 1. C. Panțu: Curs complet de 
corespondență comercială, cu esplicarea ter- 
minilor comerciali, de... Ediția a doua prelu
crată și augmentată. Brașov. Mureșianu, 1904. 

ISPIRESCU, L. = P. Ispirescu: Legendele sau Basmele 
Românilor, adunate din gura poporului. Bu
curești, 1892.

ISPIRESCU, M. V. = P. Ispirescu: Isprăvile și viața 
lui Michaiú-Vitézul. Editiunea a doua. Bucu
resci, 1885.

ISPIRESCU, u. = P. Ispirescu: Poveștile Unchiașului 
sfătos. Basme păgânesci Întocmite de... Cu o 
precuvântare de A. I, Odobescu. Partea I. Bu
curesci, 1879

lszER. = Andreas Isser: Walaehisch-deutsches Wör- 
terbuch, Kronstadt, 1850.

I. VĂCĂRESCU, P. = /. Văcărescu: Colecție de poe
ziile D-lui Marelui Logofăt... București, 1848. 

JAiiRESBER. I sqq. = Dr. Gustav Weigand: Jahresbc- 
richt des Instituts fUr rumănische Sprache 
(Rumănisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig. 
I sqq. 1894 sqq.

JIPESCU, O. = Gligore 21. Jipescu: Opincaru, cuini 
Ieste și cumQ tribuie să hile săteanu. Scrilere 
’n limba țăranului inuntleanQ, dă... București, 
1881.

LET.

KONAKI, P. = Logofătul Costuchi Konaki: Poesii, 
alcătuiri și tălmăciri. Ediția a doua. Iași, Șa- 
raga, 1887.

KRETZULESCU, a. = N. A. Kretzuîescu: Manualu de 
Anatomie descriptivă, Bucuresci, 1843.

LB. = Ijesicon Romanescu—latinescu—ungurescu— 
nemțescu quare de Mai multi autori, in cursul’ 
a trideci, si mai multoru ani s’au lucratu. Seu: 
Lexicon Valachico—latino —hungarico — ger- 
manicum quod a pluribus auctoribus decursu 
triginta et amptius annoriim elaboratum est. 
Budae, 1825.

LEON, MED. = Dr. N. Leon: Istoria naturală medi
cală a poporului român. (Extras din „Analele 
Academiei române*', Seria II, Tom. XXV, Me
moriile secțiunii scientifice). Bucuresci, 19U3.

LET. I—III. = Ai. Kogălniceanu: liOtopisețile țării i 
Moldovii, publicate pentru Intâiasi dată de.... I 
lași. Tom. 1,1852; Tom. II, 1845; Tom. III, 1846. 
(Cronicarii: Miron Costin, Nicolae Costin, 
Grigore Ureche, loan Neculce. N. Muște, Axin- 
tie Uricariul, Alexandru Amiras, Spătarul 
loan Canfa, Enachi Kogălniceanu. Gheorgachi | 
Logofătul, Simeon Dascălul, Evstratie Logo
fătul și iiisail Călugărul). Un A. după 11 în
semnează „Apendicele" tomului II.

I— III 5. = A/. Kogălniceanu: Cronicile Româ
niei sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei. A 
doua edițiune. București. Tom. I-III, 1872-1874. 

LEX. BOBB. = Dicționariu rumanesc, lateiiiesc și un- 
gureșe dein orenduiala... pre ostintitului loan . 
Pcbb, vladeicul t'agarasului. Clus, 1822. 

LIUBA-IANA, ii.= Sofronie Liuba și Aurelie lana: 
Topografia satului si hotarului Măidan [ur
mată de „Studiu despre Celți și numele de 
localițăți** de dr. At. M. Manenescu]. Caran
sebeș, 1895. i

LM. = .d. T.ljourianu si I. C.Massimu: Dietionariulu 
limbei romane. Tomu I. A-H; Tomu II (collá- ' 
boratori loscfu Hodosiu șî ti. Barițiu) I-Z; i 
(Tom. III) Glossariu, carecoprinde vorbele d’in 
limb’a romana străine prin originea sau form’a 
loru, cumu și celle de origine indouiusu. Bu
curești. 1873-1876.

LUC. I sqq. = Luceafărul. Revistă literară. Buda
pesta, 1901 sqq. ■

MAOAZ. IST. I—V. = Magazinu istoricu pentru Dacia.
Subt redacția lui A. Treb. Laurianu și Nicolae 
Bălcescu. Tomu I—V. București, 1845—1847. 

MAIORESCU. CR. i~ui. = Titu Maiorescu; Critice 
(1867—1892). Voi. I—III. Ediție nouă și spo
rită. București, Socecu, 1892—1893.

MAIORESCU, D. I—IV. = Fitu Maiorescu: Discursuri 
parlamentare, cu priviri asupra desvoltării po
litice a României sub Domnia lui Carol I. Voi. 
1. (1866-1876); Voi. II (1876-1881); Voi. 111 
(1881—1888); Voi. IV (1888-1895). București, 
Soceefl, 1897, 1899, 1904.

MAIORESCU, L. = Titu AírttorescM; Logica. Ediția a 
cincea. București, Socecü, 1898.

MÂNDRESCU, L. R. = Simeon C. Măndrescu: Litera
tură și obiceiuri poporane din comuna Rlpa- 
de-jos, comitatul Mureș-Țurda (Transilvania), 
publicate de... București, 1892.

MÂNDRESCU, UNG. = Smeort C. Mândrescu: Ele
mente ungurești In limba română, cercetate 
de... București. Göbl, 1892.

MANOLESCU,I. = Dr. N. Manolescu: Igiena țăranului. 
Locuința, luminatul și încălzitul ei, îmbrăcă
mintea, încălțămintea, alimentarea țăranului 
In deosebitele epoce ale anului și în deosebitele 
regiuni ale țărei de... Scriere premiată și tipă
rită de Academia Română. Bucuresci, 1895.

MARCOVICI, c.=Serdarul Simeon Afarcovici.'Culegere 
din cele mai frumoaso nopți alelui Yung. Adoa 
ediție, Îndreptată și adăogată cu un cuvânt al 
lui lung asupra adoa veniri și cu un cuvânt
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dintr’ale Episcopului Masilion. București, 183ij. 

MARCOVICI, D- = Paharnicu Simeon Marcovici: Da
toriile omului creștin intemeete pe învățătu
rile Sfintei Scripturi și date la lumină pe limba 
patrii... de... București, 1839.

MARDARIB, L. = Mardarie Cosiannl: Lexicon slavo- 
romănosc și tăicuirea numelor din 1648. Pu
blicate cu studiu, note și indicele cuvintelor 
românești de Grigorie, Crețu. București, 1900. 

MARIAN = Comunicat de d-1 S. Fl. Marian.
ii/iRîÂîi, CH. s=iS. F/. Marianii: Chromatica popo

rului românQ. Discurs de recepțiune, rostita 
In ședința Academiei române de la 12 MartiQ 
1882. București, 1882.

MARIAN, D. = 5. Fl. Marian: Descântece poporane 
române, culese de... Suceava, 1886.

MARIAN, î. 5= S. Fl. Marianii: Înmormântarea la 
Români. Studiu etnografica. București, 1892. 

MARIAN, INS. = Sí»í.í’í. Morjan. = Insecteleln limba 
credințele și obiceiurile Românilor. Studiu folk- 
loristic. București, 1903.

MARIAN, NA. =S. J'Z. Mortanii.- Nascerea la Ro
mâni. Studiu etnografica. București, 1892.

MARIAN, NO. = &‘. Fl. Marianiila Români. 
Studiu istorico-etnograficQ comparativa. Bu
curești, 1890.

MARIAN, O. 1—11 = S. Fl. Mannnit; Ornitologia po
porană română. Tom, 1—li. Cernăuți, Eck- 
hardt, 1883.

-MARIAN. p.p.=:S.Fl. Marianii: Poesiipo poraié despre 
Avram lancu. Suceava, 1900.

MARIAN, SA. = 8. J?"/. Marian: Satire poporane ro 
mâne. București. 1893.

MARIAN, 8E. I—III. = Sim Fl. Marian: Sărbătorile 
la Români. Studiu etnografic. Voi. 1: Cârni- 
legile; Voi. II. Păresimile; Voi. III. ('incl-ije- 
cimea. București 1898—t^l.

MARIAN, T. = Marianö.- Tradiții poporane ro
mâne din Bucovina, adunate de.... București, 
1895.

MARIAN, V. = S. Fl. Marianü: Vrăji, farmece și des
faceri, adunate de... București, 1893.

MBiiBDlNȚi, o. K. = <Si. Mehedinți: Geografia fisică 
pentru clasa V-a secundară. București, So- 
cecfl, 1903.

MEHEDINȚI, p.» S. Mehedinți: Pământul. TexL-atlas 
pentru clasa IV primară urbană și pentru di
vizia 111, anul 11 ai școalelor rurale. București, 
Alcalay, 1905.

MEHEDINȚI, R. = iS'. Mehedinți: România, schiță geo
grafică, ln „Călăuza oficială și Catalogul expo- 
zițiunei, autorizat de comisariatul general“. 
București, Socec & Co., 1906. (pp. 1—25.) 

melik, Q. = I. M. Melik: Elemente de geometrie. 
Edițiunea a IX-a. Iași, 1897.

MINEIUL (1776) =s= Chir Chesarie, Episcopul Râmni
cului: Mineiul, luna lui Octobrie, care sau ty- 
părit acum IntâiQ rumâneaște Intru întâia 
Domnie a prea înălțatului Domn Io Alexandru 
Ypsilanti Voevod..., prin usărdia sfinții sale iu- 
bitoriului de Dumnezeu..., la anuldela Hs. 1776.

MOLDOVAN, Ț. îi. = Silvestru Moldovon: Țara nostră. 
Descrierea părților Ardélului dela Murăș spre 
mé(já-()i și valea Murășului. Sibiiu, 1894.

MON. OF. = Monitorul Oficial. București, 1906. 
MSS. = manuscris.
MOXA = Cronica lui Mihail Moxa. Oltenia, 1620. tn 

cuv. D. BĂTR. I, 313 sqq.
MURGOCI-LUDWIG, M. = Dr. Cr. M.-Murgoci și I>r. E. 

iMdmig: Noțiuni de mineralogie, manual pen
tru clasa VI liceală... Bucuresci, Göbl, 19C^.

MURNU, GR. ass Georpe G. Murnu: Studiu asupra e- 
lementului grec antifanariot In limba română 
de... București. Göbl, 1894.

N.REV.R. 1—II. = Noua revistă română, pentru po
litică, literatură, știință și artă. Anul I —II, 
1900—1901. București.

ODOBESCU, I—III. = A. T. Odobescu: Scrieri literare 
și istorice. Voi. 1: Primele încercări tipărite 
(1851—1865), Scene istorice din cronicele ro
mânești (1857—1860), Literatură și archeolo- 
gie din „Revista română" (1861—1862)! Voi. II. 
Gestiuni de interes național (1863—1868). Ar- 
cheologie preistorică (1869—1873), Din tipări
rile Academiei române (1869—1881); Voi, III. 
Ț*ETâO-KTNHrETIKOS (1874), Fragmente 
de literatură poporană (1874—1879), Istorie 
contimporană (1876 —1887). București, So- 
cecu, 1887.

OLLÂNESGU, H. A. P.= Dumitru Constantin OUa- 
nescu: Quintus Horatius Flaccus. Ad Pisones 
iArs poetica). Traducțiune In versuri de... 
iucurești, Carol Göbl, 1891.

OLLÂNESCU, H. o. = Dumitru Constantin Ollanescu: 
Quintus Horatius Flaccus. Ode, epode, carmen 
saeculare. Tradicțiune In versuri de... Voi. I. 
București, Socecü <ft Comp., 1891.

OLLÂNESCU. T. = Dimitrie C. Ollănescu:'lea.tral la 
Români. Partea I. Datine, năravuri, jocuri, 
petreceri, spectacole publice și altele. Bucu
rești. Carol Göbl, 1897. Partea 11. Teatrul In 
Téra Románéscá, 1798—1898. întâiul memoriu, 
ib. 1898. (Extrase din Analele Academiei Ro
mâne].

PAMFILE, J. = Tudor Pamfile: Jocuri de copii adu
nate din salul Țepu (jud. Tecuciu) de... Bu
curești, 1906 (Anal. Acad, rom., tom. XXVIII 
Mem. secț. lit.)

PANN, Â.=iB Anton Pann: Înțeleptul Archir cu ne
potul său Anadam. Ediția adoa București, 
Pann, 1864.

PANN, E. I—V. = Anton Pann: NoulErotocrit, com
pus ln versuri de... Tomul 1—5. Sibiiu. Klo- 
zius, 1837.

PANN, H.= Anton Pann: Nesdrăvăniile luiNastratin 
Hogea, culese și versificate de.... București, 
Pann, 1853.

PANN, P. V. I—III. = .4mîoh Pann: Culegere de pro- 
verburi sau Povestea vorbei. De prin lume 
adunate Și iarăși la lume date. Partea 1—3. 
București, Pann, 1852—1853.

PANN, ș I—II. =: Anton Pann: O șezătoare la țară 
sau Călătoria lui Moș Albu. A doua ediție. 
Partea 1,18.53. Partea II. [întâia ediție], 1852. 
București, Pann.

PANȚU, PL. = Zach. C. Panțu : Plantele cunoscute 
de poporul Român. Vocabular botanic cu
prinzând numirile române, franceze, germane 
și științifice. București, Minerva, 1906.

-PANȚU, V. B. = Zach. C. Panțu: Vocabular botanic, 
coprinzând numirile știentiflce și populare ale 
plantelor. București, Minerva, 1902. (Extras din 
„Buletinul Flrbariului Institutului botanic din 
București", Anul I).

piacDPESCU.O- = Ștefan VasiliePiscupescu: Oglinda 
sănătății și a frumuseții omenești. Mijloacele 
și leacuri de ocrotirea și de îndreptarea stri
căciunilor. Alcătuită și întocmită spre folosul 
neamului rumânesc de... București, 1829.

p. MAIOR, iST.sssJVtru Maior de Dicio-Sânmărtin: 
Istoria pentru începutul Românilor In Dachia, 
întocmită de... Buda, 1834.

POENAR = P. Poenar, F. Aaron, și Gh. HUI-. Vo
cabular franțezo-romănesc după cea din urmă 
ediție a dicționarului de Academia franțo- 
zească. cu adăogare de multe ziceri, culese 
din deosebite dicționare de... Tomul 1. A—K; 
II. 1—Z. București. Sf. Sava, 1840.

POLIZU = G. A. Polieu: Vocabular româno-german, 
compus și întocmit cu privire la trebuințele 
vieței practice de.... Înavuțit și cores de G. 
Bariț. Brașov, 1857.

POMPILIU, B. = Mironu Pompiliu: Balade populare 
române, adunate de... lassi, 1870.
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POMPItlü, BIH. = M. Pompiliw: Graiul românesc 

din Biharea, In Ungaria. în conv. lit. XX, 
pag. 993—1022.

PONi, ca. = Petru }*oni: CursQ de Chimie elemen
tară, fundatu pe teoria atomică. Edițiunea a 
treia. lassii, 1891.

PONI, F. = Petru Pont: Elemente de hsică. Edițiunea 
Vll-a. Iași, 1897.

PONTBRIANT = Paoul (le Pontbriant : Dicțiunaru ro- 
mâno-francesu. Bucuresci și Göttinge, 1862. 

POP. = popular.
POPOVici-KlRiLEANU, B. = X. Popovici și Gh. Kiri- 

leanu: Descrierea moșiei regale Broșteni, ju
dețul Suceava. București, C. Göbl, 1906.

POPOVICI, R. D. = losif Popovici: Rumaenische Dia- 
lekte, 1 Die Dialekte der Munteni und Pădu- 
renl im Hunyader Komitat. Halle a. d. S., Nie- 
meyer, 1905.

PRAVILA (18Í4)=Adunare cuprinzetoare In scurt din 
cărțile împărăteștilor pravile. Acum întâi typă- 
rită eu pozvolenila prea învățatului Domn și 
Stăpânitorio Moldaviel Scarlat Alexadru Cai- 
limah Voevod... Alcătuită cu osteneala și osâr- 
dila bolarlulul Moldaviel Andronaki Donicl. 
lașL 28JJ.

PRAVILA MOLD. = Carte românească de învățătură 
de la pravilele împărătești și de la alte giu- 
deațe, cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Va- 
silie Voivodul. Iași. 164fi.

PRETORIÁN, DR. C. = Alessandru Pretorián: Noțiuni 
de Drept constituțional și administrativ,pentru 
usul școalelor publice din țară, Edițiunea IV, 
corectată și adăogită. București, Alcalay, 1899. 

PSAL. SCH. = Psaltirea .scheiaiiă, publicată de Prof. 
I. Binnu. Tomul I: Textul In facsimile și tran
scriere cu variantele din Coresi (1577). Bucu
resci, 1889.

PSALT. (16.51) = Psaltirea ce se zice cântarea a feri
citului proroc și împărat Dávid, Belgrad țin 
Ardeal].1601, [Dupăglosarul făcut de ionPapp 
în JAHRESBER. IU. 170 — 182).

RĂDULESCU-CODIN = Jiădiilescu-Codin: O seamă de 
cuvinte din Muscel, cu o introducere de dr. 
Gustav Weigand. Ediția 1. Câmpulung. (1901).

RÂȘCANU, J.. = l^tru Păi/canu: I^efile și veniturile 
boierilor Moldovei In 1776. Document de laGri- 
gorie A. Ghica VV., publicat cu o Introdu
cere de... Iași, 1887.

RETEGANUL, CH. = Ion Popu Reteganul: Cine nu 
știe striga, Cetăscă cartea asta, adecă Chiui
turi do care strigă feciorii în joc, adunate din 
popor de... și date poporului de A. Todoran, 
tipograf, Edițiunea II. Gherla, Aurora, 1897.

RETEiJANUL, P. I—V. = Toaw Popu-Peteganid: Po
vești ardelenescl, culese din gura poporului 
de... Partea I—V. Brașov, Ciurcu, 1888.

RETEGANUL, TR. =/o« Pop Jteteganul: Trandafiri 
și Viorele Poesil populare culese și ordinate 
de... Edițiunea II, amplificată. Gherla, Au
rora, 1891-

REV. CRIT. I—V. = Revista critică-literară. Directorü 
Xr. Densușianu: 1—V. Iași, 1893—1897.

REV. NOUĂ, I—VI. = Revista nouă. Director B. P. 
Hasileu. Anul I—VI. Bucuresci, 1888 — 1893. 

REV. p. IST. I sqq. = Revista pentru Istorie, Archeo- 
iogieși Filologie, sub direcțiunea lui Gregoriü 
G. Totnlescu. Voi. I etc. Bucuresci 1883 sqq. 

ROMANIA = Romania. Recueil trimestriel consacre 
â l’étude des langues et des littératures ro- 
manes, publié par Paul Meyer et Gaston Paris. 
Paris 1872—1903, iar de la 1904—sub direcția 
lui Paul Meyer și a lui Ant. Thomas.

ROMÂNUL GLUMEȚ. = ***Românul0 glumețO.Basme, 
Legende, tradițiunl populare, orațiunl de anulă 
noü și de nuntă, cântece populare vechi, ghi
citori, povestea vorbii sau proverburi etc. Par
tea I; ProverburI șl ghicitori. Bucuresci, 1871.

RUDOW, XVII—XIX, XXII = IV’. Rudom: Neue Belege 
zu tiirkischen Lehnwortern im Rumănisohen, 
în ZEITSCHRIPT,XVI1—XIX. NeueBelegezu ru- 
mănischen Wörtern nichttürkischerHerkunft, 
în ZEITSCHRIFT, XXII.

SADOVEANU, D. = Mihail Sadoveanu: Dureri Innă- 
bușite. București, Minerva. 1904.

SADOVEANU, P. = Mihal Sadoveanu: Povestiri. Bu
curești, Minerva, 1904.

SADOVEANU, ș. = Mihail Saăoveanu: Șoimii. Roman. 
București, 1904.

ȘAiNEANU = iMs/ir Șaineanu: Dicționar româno- 
german. conținând Nomenclatura completă a 
Vocabularului român; termenii technici și neo
logismele cele mai întrebuințate; Înecarea eti
mologiei și a accentului, fraseologia și expre- 
siunile idiomatice. București, 1889.

ȘAINEANU, T. = L. Șăineanu: Elementele turcești în i 
limba română. în rev. p. i8t. iv și V.

SĂM. I sqq. = Sămănătorul. Revistă literară săptă
mânală. Anul I sqq. București, 1901 sqq.

SANDU-ALDEA, D. N. = C. Sandu-Aldea: Două nea
muri (roman). București, Minerva, 1906. '

SANDU-ALDEA, U.P. = C- Sandu-Aldea: în urma piu- i 
gului. Nuvele și Schițe. București,Minerva, 1905. ■

SANDU, D. P. = C. Sandu: Drum și popas. Note de 
drum. Schițe. București, Minerva, 1904.

SBIERA, F, 8. = Dr. Ion G. Sbiera: Familiea Sbiera, 
după tradițiune și istorie și Amintiri din vilața 
autorului, Cernăuț, 1899.

SBIERA, P. = D-nd Ion al lui G. «iuera.-Povești po- ' 
poraié ronilnescl. Din popor luate și popo
rului date de... Cernăuț. 1886. ‘

SEVASTOS, C. = Elena Didia Gdorica Sevanto8: Cln- 
tece moldovenești. Iași, 1888.

SEVASTOS, N. — Elena Sevastos: Nunta la Români, 
Studio istorico-etnograficO comparativ. Bucu- | 
resci, 1889.

SEVASTOS, P. = Elena D. 0. Seva.stos. Povești. Iași, 
Șaraga. [Fără an). (Ediția 1).

SIMA, M.= Gr. Sima al lui Ion. Materîalurl de limbă. 
In rev. p. ist. ii, 183.

ȘINCAI, HR. I—Ui. = Gheorghie fineai din .Șinca: 
Hronica Românilor și a mai multor neamuri, 
Incâto au fostO oalo amestecate cu Românii.... 
alcătuită de,... Tom. I—III. lașii, 1853—1854.

ȘIO. I —II a, II h.^Lasdr Saineanu: influența orien
tală asupra limbei și culturei române. I. In
troducerea. II. Vocabularul: 1. Vorbe popu
lare. 2. Vorbe istorice. București, Socecu, 1900.

SLAVICI, N I—II. = loan Slavici: Novele. Voi. I—II. ' 
București, Socecu, 1892—1896.

SLAVICI, P. = loan Slavici: Pădureanca. Novelă. Si- 
biiu. Biblioteca poporală a Tribunei, 1884.

SLAVICI. V. P. = /. Slavici: Vatra Părăsită. Nuvelă 
din popor. București, Minerxa, 1900.

ȘEZ, I. sqq. = Șezătoarea, Revistă pentru literatură | 
și tradițiuni populare. Director: Artúr Goro- 
vei. [Fălticeni], 1892 sqq.

STĂM ATI = Pah-, Teodor Stamaii: Vocabulariüde lim
ba germană și română, cu adăogirea celor mai 
obicinuite și în conversăciune primite cuvinte 
streine. Iașii, Tip. Buciumului romană, 1852. 

STĂNCESCU, B. ='Dumitru StAncescu: Basme, culese 
din gura poporului.Cu oprefațăde d. lonnescu- 
Gion, Bucuresci, Haimann, 1892,

ȘTEt'kîiESCC,c. = Tkeodor^tefănescu: Curs de Com- 
tabilitate în partidă dublă, Bucuresci, 1896.

STURDZA, E. = Dimitrie A. Sturdsa: La morminte 
de eroi. Cuvinte rostite de... București, Carol 
Göbl, 1896.

STURDZA, M. íí. = Demetrűt X. Sturdsa: Memoriu 
asupra numismaticei românești, de... Bucu
rești, Tipogr, Societ. Academice Romane, 1878.

STURDZA, H. = Dimitrie Sturdsa: Numismatica ro
mână. București, Tipogr. Națională C. N, Ră- 
dulescu, 1878.



- XLIX -
TAFRALI, 8. = 0. Tafraii: Scene din viața dobro

geană. București, Nițeanu, 1906.
TDRG. = Dr. H. TiKtin. Dicționar român-german. 

Voi I. A—C. Buouresoi, 1903.
TEODORESCU, P. P. = G. Dem. Teodorescu: Poesii 

populare rom&ne. Bucuresci, 1885.
TE8. = A. Papiu Ilarianu: Tesauru de monumente 

istorice pentru Rom&nia, atât din vechiu tipă
rite câtu și manuscripte, cea mai mare parte 
străine, adunate, publicate cu prefațiuni și 
note ilustrate de.... Tomu I—IU, 1862—1864.

TETRAEV. (1574^.= De Intru Mathei sfântă bună 
vestire [din Tetraevanghelia lui Radul Gră
măticul], Publicată de M. Gaster in Archivio 
glottologico italiano, XII, p. 197—254.

ȚICHINDEAL, F.=B. Țichindeol: Pilosoficeștlși poli- 
ticeștl prin Fabule moralnice Învățături, acum 
Întâia oară culease și Intru acest chip pre 
limba românească întocmite de Parohul Becl- 
cherecului mic și al shoalelor preparande ro
mânești din Aradul vechio Rátehet... Buda. Cn 
typarlul crăeștel typograffl a universitate! un
gurești din Peșta. 1814.

ȚIPLEA, p. p. = Alexandru Țiplea: Poezii populare 
din Maramureș, adunate de... (Extras din Ana- 
iele Academiei Române, Seria 11, tom. XXVIII, 
Mem. secț. lit.) București, 1906.

URICARIUL, I—XXV = Theodor Codrescu; Uricariul, 
sau Colecțiune de diferite acte care pot servi la 
Istoria Românilor. Voi. I—XXV. Iași, 1871-1895 
(Voi. I—III tn ediția a doua).

VAIDA = Vasilie Vaida: Material jargon de dia
lect sălăgian. (tn „Tribuna" din Sibiiu, 1890, 
No. 83 sqq.).

VAHLAfiii, c. = Mitropolitul Varlaam: Carte româ
nească de învățătură Duminecele preste an și 
Ia praznice Inpărătești și la svănți mari. Iași. 
1643. Cn II după C. însemnează „Partea 11“.

VERG. = Vergilius.

VICIU, GL.’saAlexiu Viciu: Glosar de cuvinte dia
lectale din graiul viu al poporului român din 
Ardeal. Extras din Analele Acad. Rom. t. XXIX, 
Mem. Secț. Lit București, 1906.

VLAHUȚÂ, CL. = A. Vlahufa: Clipe de liniște. [Nu
vele]. Bucuresci, 1899.

VLAHUȚĂ, d. = a. Vlahuță: Dan. [roman]. Bucu
rești, Graeve, 1894.

VLAHUȚĂ, N. = A. Vlahuță: Nuvele. București, So- 
cecu, 1886.

VLAHUȚĂ, P. = Al. Vlahuță: Poesii vechi și nouă. A 
treia ediție București. Steinberg, 1894

WEIGAND, AR. l—U.^Gustav Weigand. Die Aro- 
munen. Ethnographisoh- philologisch -histo- 
riscbe Untersuchungen Ober das Volkder so- 
genannten Makedo-Romanen oder Zinzaren. 
Erster Bând.- Land und Leute. 1895. Zweiter 
Bând: Volkslîtteratur der Aromunen. 1894. 
Leipzig, Barth.

WEIGAND, B. B. » Prof. Dr. Gwttav Weigand: Die 
Dialekte der Bukowina und Bassarabiens. 
Leipzig, Barth, 1904.

ZAHFIRESCU, R. = Ihiiliu Zamfîrescu: In războiu 
[roman]. București, 1902.

ZANNE, p. I—îx. = Iuliu A.Zanne: Proverbele Ro
mânilor din România, Basarabia, Bucovina, 
Ungaria, Istria și Macedonia. Proverbe, pică- 
torl, Povățuirl, Cuvinte adevérate, Asemănări, 
Idiotisme și Cimilituri, cu un Glosar româno- 
francez (apărut numai pentru Voi. I—VI) de... 
Voi. I—IX. Bucuresci, 1895—1901.

ZEiTSCHRiFT, 1. sqq.=Zeitsohrift fOr romanische Phi- 
lologie, herausgegeben von Dr. Gustav Grő- 
ber. Bând I sqq. Halle, Niemeyer, 1876 sqq.

ZILOT, OROH. = Zilot Românul: Scrierile inedite ale 
lui... (publicate de Gr. G. Tocilescu în Re
vista pentru Istorie, Archeologie și Filologie, 
Voi. V). Cronica (p. 58 — 88), Adunare de sti
huri (p. 331—358).

l
Oicționarol I, r. IV



PRESCURTĂRI

absol. 
abstr.

adj.

adv.

(Agric.) 
alb. 
fAnof.} 
aor.
ap.
(Apic.) 
(Arheol.) 
(Arhit.) 
(Aritm.) 
arom. 
nrt. 
(Artil.) 
asimil. 
(Astr.) 
attg.

aux.

anul.
3= absolut.

abstract. fSaf abstr. = sufix, prin 
care se derivă abstracte).

adjectiv. (Suf. adj.—ea&Ti, prin care 
se derivă adjective).

adverb. (Suf. adu.-sufix, prin care 
se derivă adverbe).

Agrlonltură.
= albanez.

Anatomie.
= aorist.
= apud [ la].
--- Apicultura.
î= Arheologie.
5= Arhitectură.

Aritmetică.
= aromânțesc) (=•-macedo-romăn).
— articol.
ss Artilerie.
= asimilat, asimilație.

• Astronomie,
= augmentativ. (Sm/. aMtf . = sufix, prin 

care se derivă augmentative), 
auxiliar.

disimil.
(Dog.)
(Dnlgh.)

engad.
(Éniont.) 
etc.
etim.

■= disimilat, diaimilație. 
Dogărie.

— Dulgherie.

= engadin (=dialect reto-roman). 
Entomologie.

= et oaetera [—și celelalte].
o etimologie.

Ban. 
Bas. 
(Bot.) 
Bncov. 
bnlg.

- Banat (Banatul Timișoarei].
- Basarabia.

X-. Botanică. 
Bucovina, 
bulgăre.ște.

I fact-
I, fam.
1 fForm.) 

/ifw.

(FU.) 
(Filol.) 
fi'»".? 
(Fis.) 
(Fisic.)

I
' fran.
j (Francm.) 

I pen.
I (Ceogr.)

( GeiĂ.) 
(Geom.) 
ijerm. 
(Gram.) 
(Grav.) 
grec.

= factitiv,
»= familiar.

Farmacie, 
femenin. 
Bgurat.

— Filosofie
-- Filologie

Finanțe.
= Fiziologie. 
= Fizică.

Fortificație, 
francez, franțuze.ște. 
Francmasonerie.

^generalizat", _ln genera?'. 
Geografie.
Geologie.
Geometrie, 
german.
Gramatică. 
Gravură, 
grecește.

c.

catal. 
cdt. 
(Cisni.) 
(Chim.) 
(Chir.) 
col.

com. 
(Comere.) 
comit, 
coner. 
conj. 
conjug. 
(Cor.) 
(Conții.) 
(Cui.)

= circa (d. e. „c. 1000" = pe la anul 
1600).

= catalan.
cehește (—boemește)

— Cismărie,
= Chimie.

Chirurgie.
= colectiv. fSuf. cof.-sufix, prin care 
ss se derivă substantive cu înțeles co

lectiv),
= comunicat de....

Comercin.
comitat ( județ, In Ungaria), 
concret.

= conjuncțiune.
= conjugare.

Coreografie.
= Constituție.
= Arta culinară.

(üwt.)
(Brom.)

idem
(IM.) 
(indtrăc.) 
imper.
impf. 
inderd. 
(Inănstr.) 
inf. 
(Instit.) 
instr.

diai, 
dint.

= după Cristos.
= de exemplu.
E declinare.

i defectiv.
demonstrativ(Pro». dew. = pronume 
demonstrativ).

= dialect, dialectal.
= diminutiv. (Suf. dim. = sufix, prin 

care se derivă diminutive).

interj, 
intrans. 
inv. 
istr. 
ital, 
iter.

(•/«rj

lat. 
lat.-med. 
l. c.

Horticuitură. 
= nromatic&.

„același autor", „același sens". 
Ihtiologie 
îmbrăcăminte.

= imperativ.
= imperfect, 

indeclinabil.
■= Industrie.
= infinitiv.
=3 Instituții.
= instrumental. (Suf. tns<r.^=sufix, pnn 

care se derivă numiri ou sena in
strumental).

inteijecțiune.
= intransitiv.
= invariabil.
— istro-romăn.
= italienește.
= iterativ fSMf «er. = sufix, prin 

care se derivă verbe cu Înțeles 
iterativ).

= Jurisprudență

- latinește.
= latina medievală. 
s= locul citat.



loc.

loc.

(Mar), 
mase. 
(Mat.) 
(Med.) 
megl. 
(Met.) 
(Meteor.) 
(Metr.) 
(Min.j 
(Mit.) 
Mold.
(Mor.) 
mofiun.

Munt
(Mm.)

N.

neol. 
nom. agent.

(Oiic.) 
Olt. 
(Opt). 
(Omit.)

paleosl. 
p. anal, 
part.

peior.

pere.
(J^.)
P. ext.

(Plug.) 
plur. 
plur. tant.

poet.
(Poet.) 
pol.
(PoHt.) 
pop. 
portg. 
pos.

prep, 
pree.

- LI -
= local. (Suf. loc. sufix, prin care se 

derivă substantive cu sens local).
= locuțiune. (Loc. adv. = locuțiune ad

verbială ; loc. conj. locuțiune con- 
juncțională; loc. prep. = locuțiune 
prepozițională).

— Marină.
= masculin.
» Matematică.
= Medicină.
= meglenit.
= Metalurgie. 

Meteorologie.
- Metrică.

= Mineralogie.
= Mitologie.
= Moldova.

Morărie.
= moțiune. (Suf. mofiun. = sufix, prin 

care se derivă femenine din mascu
line și invers).

= Muntenia.
- Muzică.

Neologism.
- neo — (d. e n.-grec. = neo-grecește). 
= neologic.
» nomen agentis. (Suf. nom. agent. — 

sufix, prin care se derivă nomina 
agentium).

= übioeiari. 
Oltenia. 
Optică.

•= Ornitologie.

s paleo-slav (^vechiu-bulgar).
— prin analogie.
= participiu.
= pasiv.
= peiorativ. {Suf. peior. — sufix, prin 

care se derivă cuvinte cu Înțeles 
peiorativ).

= personal.
Pescărit.

= prin extensiune.
= Pictură.
=“ Plugărie.
= plural.
= plurale tantum [ = Întrebuințat nu

mai la plural].
= poetic. 

Poetică.
= polonește.
— Politică.
— popular.
= portughez.
= posesiv (pron. pos. = pronume po

sesiv).
= prepoziție.
= prezent.

I

pron.
proo.
fisa.;
reci'pr. 
re/î.

reto-r. 
rom.
rus.
rut.

seil.
s. f. 
sing.
sing. tant.

slav, 
slov.
8. m. 
spân.
Spec.
(^. nat.) 
8ubj. 
subst.
suf.

= pronume. 
= provențal. 
= Psihologie.

reciproc.
— reflexiv.
= Retorică.
= reto-roman.
= român, românește. 
= rusește.
= mtenește.

= secolul, suta.
- substantiv ambigen.
= sârbește.

- sardic (= limba romanică vorbită ln 
Sardinia).

=: 8cilicet[—adică].
= substantiv femenin.
= singular.

singularetantum[-întrebuințat nu
mai la singular].

= slavic, 
slovenește.

= substantiv masculin.
a» spaniolește.
- -In special", „specializat". 

Științe naturale.
= subjunctiv.

- substantiv.
sufix.

(Tăbăc.) » Tăbăcărie.
(Tehn.) • Tehnică.
(Teol.) Teologie.
term. = termin.
(Tos-) = Țesătorie.
(Tesl.) o Testărie.
(I^pog.) = Tipografie.
(Top.) Topografie.
trans. transitiv.
Transilv. = Transilvania.
turc. = turcește.

ung. == ungurește.
unip. = unipersonal

V. = vezi.
- vechiu (d. e. v.-fran vechiu-francez). 
= Vânătoare.
:= Văpsitorie.

Ivân.)
(Văps.) 
vb. T, II, III, IV = yeib de conjugarea I—IV (v.

pagina următoare).
= vegliotț limbaromanioăvorbităodi- 

nioară în insula Veglia) 
Veterinărie.

= vocativ.
= vulgar.

vegl.

(Veter.) 
voe. 
vvig.

(Zool.)
= Zidărie. 
= Zoologie.

SEMNE CONVENȚIONALE

Astenicul înaintea unui cuvânt însemnează că 
existența lui e numai presupusă, fără ca să se 
poată documentă prin citațiuni.

Crucea arată că vorba sau înțelesul respectiv 
a ieșit din uz.

> = „a devenit".
< = „derivă din".

După semnul urmează idiotismele, locuțiunile 
proverbiale etc.

t



îndrumări gramaticale

A. Formarea pluralului.

Declinarea I cuprinde substantive femenine ter
minate In -ă sau în -d (-ed). Cele d’intâiu formează 
pluralul In -e, cele din urmă în -Ze; casA-case, basma- 
basmale (mAsed.-măsele). Puținele substantive In -d 
care au genul natural masculin primesc -t în loc 
de-d; «« popă-doi popi.

Declinarea II cuprinde substantivele terminate în 
-u (plenison și semison) sau In consonantă. Cele 
masculine formează pluralul în -i: socrn-socri, 
bou-bot, [ochiu-ochi), domn-domni; cele ambigene 
în -e: inel-inele.

Declinarea lll cuprinde substantivele In -e. La 
plural, acest -e se schimbă In -f. De remarcat e că 
substantivele (nu și adjectivele și substantivele neo
logice) femenine care au In silaba accentuată un a 
11 schimbă la plural In d; Femenine: mare-mări 
(dar adjectivul: mari), soție-soții, sSrbdtoare-s&rbă- 
tori; masculine: p^fe-pcșW.

Ca substantivele (cu excepția arătată mai sus) for
mează pluralul și adjectivele; plin-plinA, plur. plini- 
pline, iute-iufi.

Se vor notă deci In dicționar numai acélé plurale 
care nu sănt formate In modul admis ca „regulat", 
deci la declinarea I femeninele cu plurale In -i și 
•uri: scară-scări, aramă-arămuri, la declinarea II 
ambigenele cu pluralul In -uri: vad-vaduri, iar la 
declinarea III femeninele cu pluralul tu -e și-wr*; în- 
văfătoare-învățătoare, came-cămuri, precum și ca
zurile cu uz șovăitor.

B. Coojagrarea.
Conjugarea I. Infinitivul se termină în -â: I: 

cânld-cănt (cdnfim) botesă-botăe {boteeăm), lăirâ- 
Idtru (lătrăm), tăiă-tiiiu (fdiém).— P: Î«a»«fd-ÎMa- , 
intig {înaintăm}, ! V, «t, t, e » luure bo uu<ii.upoșw uu ucsiuouya./.

Conjugarea II. Infinitivul se termină In -eă: ^edeă- ! j înainte de desinența plnralului -i: prost-proști, 
^ed {ședim). ' vale-văi, viteae-viteji.

Conjugarea III. Infiuitivul se termină In -e; arde- i Se vor notă deci în dicționar numai acélé cuvinte, 
ard {drdem). . j ale căror forme ne.xionare nu se potrivesc cu aceste

Conjugarea IV. Infinitivul se termină în -i (-Î). ! regule fonetice.
IV; sufen-súfer {suferim),^ omon-ombr (o»«or?m). i
iF* t«bi-i»bésc (iubim), url-ur&sc (ttrîm). 1

Se vor notâ tn dicționar numai formele verbelor 
„neregulate", precum lud-iau etc., iar la verbele de 
conjugarea II și III se va da și forma aoristului și 
a participiului trecut {șaeMtw, șeeut; arseiu, ars), 
precum și cazurile cu uz șovăitor.

C. Regrule fonetice.
Următoarele regule fonetice, care explică „neregu- 

laritățile" flexiunii și derivațiunii românești, se vor 
consideră cunoscute. (Pentru neologismele cfr. Intro
ducerea pag. XXIII):

1) Regula accentului: Orice o> d și orice o>«, 
când pierde accentul: Ids-lăsăm, lăud-lăudărăm, 
păcdt-păcătui; j0c-jucdt-jucărie, róg-rugAm-rug&- 
c»ii«c.

2) Regula metafoniei: Orice o accentuat > oa îna
inte de a {&) și e, și orice e accentuat ea înainte 
de a (d) din silaba următoare: os-oase, frumos-fru- 
moasă, înnod-înnoaăă — (să) îwwoade; ales-aleasă, 
leg-leagă.

3) în^MeM^a labialei premergătoare. Orice e pre
cedat de labiale (p, b, f, v. »t). dacă vocala urmă
toare nu este un e sau un i, se schimbă, și anume: 
în d în oxitoane sau înainte de u, în a Înainte de 
a (d). Astfel avem: invăț-inveți- ielifinvețe-învafă, 
părul-păros-perii-pâra-perele; masă-mese-mesean- 
măsor. Tot astfel se schimbă orice i provenit din e 
(Înainte de nasale) în d, când e precedat de labiale 
și vocala următoare nu este un e sau un i: vănă- 
vine^vinișoară i mormănl-mormănturi-tnorminte.

5) Influența vocalelor palatale asupra consonan
telor precedente este următoarea:

a) c, g. SC > c, §, șf înainte de e, i: fae-faci, merg- 
merge, ^oască-broaște.

b) 8, t, d > ț, e înaintea desinenței -t; pas-pați, 
cânt-cănți, aud-ausim.

c) st, l, gy ft, i (care se contopește cu desinența).

îndrumări ortografice

Pentru texte scrise cu altă ortografie decât cea admisă In acest dicționar, să se noteze următoarele: 
d trebue căutat subt ea 
d „ „ „ oa
4 ...........................I

Când un cuvânt scris cu i nu se găsi tn dicționar, să se caute subt d 
, », 11 ® n 11 11 n 11 « n n n n sau X” * îî „ „ 8 „ „ „ „ „ „ „„„„ ie

", ” 1, «ce SC» „ „ „ „ „ 1, n 11 11 n
.... .. „ es „ -n n 11 n w 11 11 n 11



La cele precedente mai sânt de adaos nrm&toarele;

La BIBLIOGRAFIE

1. Cărți.

ALECSANDRI, PR. = Fostfe Alecsandri, Opere com
plete: Proza, ed. ll-a, Bncnrești, Minerva, 1910 
(Biblioteca scriitorilor români).

ALEXi = 2’A. Afex». Rumânisch-deutschos Wiirter- 
biich, fűr Schule «nd Uingang, 2. Anfl. Kron- 
stadt, Zeidner, 1905.

ANGIIEL și lOSIF, c. L. =«= 1). Au'jheî șI St. O. losif. 
Cireșul lui Lncnilus. București, Minerva, 1910.

ANTiPA, r>. = Dr. Gr. Aniipa, Regiunea inundabilă 
a Dunării. Starea ei actuală și mijloacele d“ 
a o pune in valoare, de... Cu trei hăr^, 106 
figuri in text și 23 tabele fototipioe. Bucu
rești, Carol Göbl, 1910.

ANTIPA, F. I. = Dr. Gr. Antipa, Fauna ichtiologică 
a României. Cu 31 tabele In fototipio. Bucu
rești, Carol Göbi, 1909 (Nr. XVI din Publica- 
țiunile fondului Vasile Adamachi. editate do 
z\cademia Română).

APOLZAN, n. = i. Aptilian, Uneltele de mână de la 
lemnărit. Partea primă; 1. Rândelele. II. Băl
țile. III. Ferestraele. (No. 1 din Biblioteca me
seriașului) Sibiiu, Drotlefî, 190S.

BĂRBIER DE MEYNARD = A. C. Barftter (le yieynară, 
Dictionairo turc-franțais. Supplément aux dic- 
tionaires publiés jusqu'â ce jour, renferment: 
P Ies mots d’origine turque, 2° Ies motsara- 
bes et persana employéa en osmanii, avec 
lour signification particollăre, 3* un grand 
nombre de proverbes et de locutions popu- 
laires, 4° un vocabulaire géographiquo do 
I'empire ottoman. Paris, Leroux. Volume pre
mier, 1881. Second volume, 1886.

BASARABESCU, V. = 7. A. Bossarobescu, Vulturii. 
București, Minerva, 1907.

BERNEKRR, 8L. WB. = Dr. Erich Bemeker, Slavi- 
schesetymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 
Winter, (a început să apară in anul) 1908.

BIAND, D. 8.=» DocfomÎ Vasile Bianu, Doctorul de 
casă, sau Dicționarul sănătății. Buzău, Geor- 
gescu, 1910.

BOGDAN, 0. = / Bogdan, Documentul Răzenilor 
din 1484 și Organizarea armatei moldovene 
In sec. XV. București. Analele Academiei 
Române, tom XXX, mem. secț ist.

BRĂTESCn-VOlNEeTl,î. = 7oanAI. Brătescu-Voinești, 
întuneric și Lumină.Nuvele și schițe, lași, 1912.

BREBENEL, GR. P. = i. B. Brchciiel, Graiul popular, 
In jurul ocupațlunilor și obiceiurilor țăranu
lui român de pe vatra Oltului In Transilvania, 
(în jurnalul „Țara Oltului", 1907, nr. 25-30).

BUD, P. P. = Tit Bud, Poezii populare din Mara
mureș. București, 1908. (Voi. III din colecția 
Din vieața poporului român. Culegeri și stu
dii. Academia Română.)

Dicționarul limbii române. 26. Xll. 1012.

âdâose și îndreptări.
CANDREA, Ț. O. = 1. A. Cundrea, Graiul din Țara 

Oașnl'u (Extras din Buletinul Societății filolo
gice, II). București, Socec, 1907.

CARAGIALE, 8. N. = I. L. Caragiale, Schițe nouă. 
București, Adevărul, 1910.

CÂRLOVA, P. = Fostie Cdriooo,Poezii (In volumul; 
E Nicolettnu, Poezii și proză, Fasife Cârlova, 
Poezii. C. Stamati, Poezii și proză, publicație 
Itigrijitâde G. Bo^dan-Dincd), București, Mi
nerva, 1906.

CDDE.= /. A. Candrea [și| Oo. Densusianu, Dicțio
narul etimologic al limbii române. București, 
Socec, (a început să apară In anul) 1907.

CÉRNA, p.=P. Cérna, Poezii. București,Minerva, 1910. 
COD. siLV. = Cel mai vechiu Cod silvic românesc: 

Orânduiala de pădure pentru Bucovina, dată 
de Împăratul losif al 11-lea In 1786. Publi
cată cn o mică introducere și un indice do 
Qh. T.Kirileanu. București, Göbl, 1908.

DALAMETRA, D. = l. Balametra, Dicționar macedo
român, de... Edițiunea Academiei Române. Bu
curești, Carol Göbl, 1906.

DG. 1.-Aurelia Candrea [și] Ovid Densusianu, 
Dicționar general al limbii române din trecut 
și do astăzi, cuprinzând; formele literare cu 
citațiuni din scriitorii vechi și de astăzi, for
mele dispărute azi din limbă, cu indicarea iz
voarelor din sec. al XVI—XVIII-lea, formele 
populare din tot domeniul daco-român cu in
dicarea regiunii unde se întrebuințează, eti
mologia cuvintelor a căror etimologie e bine 
stabilită. București, Socec & Co. 1909. [Fasci
cula i A - Aevărli.]

DOMBKOWSKi = Ititter von Dombroioslti, Materia- 
lien zu einer Omis Rumăniens (In Buletinul 
Societății de științe XII, 296-336). București, 
1903.

DUNÂREANU, CH.=jV. Dunăreanu, Chinuiții. Nu
vele și schițe din viața de popor. București, 
Minerva, 1907.

DUNÂREANU, it. = N. Dunărcanu, Răsplata. Bucu
rești, Minerva, 1908.

EMINESCU, I. V. = M. Eminescu, Icoane vechi și 
icoane nouă. Vălenii-de-raunte, Neamul ro
mânesc, 1909.

BNCICL. R. i-ill sa: Enciclopedia română, publicată 
din Însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura poporului 
român, de Dr. C. Diaconovich. Sibiiu, W. 
Krafft. Tomul I: A-Cop«nhaga (1898). Tomul 
II: Copepode-Keman (1900). Tomul 111: Ke- 
met-Zymotic (1904).

FURNICĂ, I. C. = D. Z. Furnică, Din istoria co
merțului la Români, mai ales băcănia, publi
cație de documente inedite 1593-1855. Bucu
rești, socec, 1908.

GÂRLEANU, ti.ssEm. Gărleanu, Nucul lui Odobac. 
București, Minerva, 1910.

Q. loa^acu,c.T.= Gheoryhe Ionescu, Călăuza Tipo
grafului. Istorie, tehnică, vocabular, rețete

*
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nească.) [Aceste poezii populare sânt din Ar
geș și Teleorman.]

MAT. FOLC. = Materialuri folkloristice, culese și pu
blicate prin Îngrijirea Iui Gr. G. Tocilsscu. 
Volumul I. București, 1900.

MERA, L. B. = I. T. Mera, Din lumea basmelor, cu 87 
ilustrațlunioriginale. București, Minerva, 1906. 

MEYER-LÜBKE, ROM. GRAM. = Wilhelnt Meger- 
Btibke, Grammatlk der romanischen Spra- 
chen. Leipzig, Reisland, 1890-1899. Erster 
Bând: Lantlehre. Zweiter Bând: Formlehre. 
Dritter Bând: Syntax.

MF.YER-LÜBKE, R. WB. = VP. Meger-Lübke, Romani- 
sches etymologisches Wörterbuch. von.... Hei- 
delberg, Winter, (a început să apară la] 1911.

MiREA c i-n. = Caleidoscopul lui A. Mirea, publi
cat de D. Angha și St. 0. losif. București, 
Minerva, Voi 1, 190S; voi. II, 1910.

MON. IST. I ș. u. = Buletinul Comisinnii monumen
telor istorice. Publicație trimestrială în edi
tura Adminlstraței Casei bisericei. București, 
Gutenberg. [A Început să apară la] 1907.

MÜRNÜ, I. = Omer: lliada. Douăsprezece cânturi, tra
duse in versuri de George Mnrnu. Cn ilustrații. 
Budapesta, Luceafărul, 1906.

MUSCEL = C. Rădulescu-Godin și D. Mihalacfie, 
Sărbătorile poporului, cu obiceiurile, credin
țele și unele tradiții legate de ele. Culegere 
din părțile Muscelului. (Voi. VII din publi
cata: Din viața poporului român. Culegeri și 
stndi.'. Academia Română). București, 1909. 

NATURA, I ș. a. = Natura, revistă științifică de po
pularizare. publicată prin Îngrijirea d-lor 
G. Țițeioași G. G. Longinescu.'HuiiaK'țti, tipo
grafia Gutenberg. [Anullș. u.: 1905-1906 ș.u.] 

NEGULESCU, F. K. = E. E. Negulescu, Filosofia re
nașterii. București, Carol Göbl, Voi. I, 1910. 

NICOLEANO, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză (In 
volumul; N. Nicoleanu, Poezii și proză, Va- 
sile Cărloua, Poezii, C. Stamati, Poezii și 
proză, publicație Îngrijită de G. Bogdan- 
Duică). București, Minerva, 1906.

NI8TOR, II. w. = Dr. I. Nistor, Handel und Wan- 
del in der Moldan bis zum Ende des 16. Jahr- 
hundorts. Nach den Qoellen dargestellt von... 
Czernowitz, Pardini 1912.

ODOBESCU, ICON. TR. = A. 1. Odobescu, Iconografia 
lui Trdan. București, Stabilimentul grafic So- 
cectt & Teclu, 1888 (extras din Convorbiri 
literare).

OTESCU, CR. = I Oteseu, Credințele țăranului român 
despre cer și stele. București, 1907. (Analele 
Academiei Române. Mem. secț. lit. Seria 11.— 
Tom XXIX.)

PĂCALĂ. R.= Victor Eăcald, Din etnografia comu
nei Rășinari. Construeținnea și Întocmirea 
locuinței și a celorlalte clădiri economice. [Pu
blicat în revista Transilvania din Sibiiu,XLl, 
(1910), pag. 57-84.)

PAMFILE, C[Im]. = Tudor Eamfde, Cimilituri româ
nești, introducțlune și glosar. București, 1908. 
(Voi. II din publicația; Din viața poporului ro
mân. Culegeri și studii. Academia Română).

PAMFILE, I. C. = Tudor Eamfde, Industria casnică 
la Români. Trecutul și starea ei de astăzi. 
Contribuțiuni do artă și tehnică populară. De 
... București, Socec, 1910. (Voi. VIII din co
lecția: Din viața poporului român. Culegeri 
și studii. Academia Română).

PAMFILE, 6. = Tudor Eamfde, Sărbătorile do vară 
la Români. Studiu etnografic de... București. 
(Voi. XI din publicația: Din viața poporului 
român. Culegeri și studii. Academia Română). 

PAMFILE, J. îii = Tudor Eam/de, Jocuri de copii. 
București, 1909. (Voi. VI din colecția: Din 
viața poporului român. Culegeri șl studii. 
Academia Română.)

G.

tehnice. București, Göbl, 1906. (S’a extras 
„Vocabularul 4,6 cuvinte tLpograflcești“ de la 
pag. 407 ș. u.] ■

MEYER, A. w. = Gustau Mejfer, Etymologisches 
Wörterbuch der albanesischen Sprache. (Vo
lumul III din „Sammlung indogermaniacher 
\Vörterbücher“.) Strassburg, TrUbner, 1891.

GOOA, c. P. = Octaoian Goffa, Ne chiaraâ pămân
tul (Poezii). București, Minerva, 1909.

QOLESCU, î. = Constantin (Dinicu) Golesc», Însem
nare a călătoriei mele, făcută In anul 1824, 
1825, 1826. Tipărită din nou și Însoțită de o 
introducere de iVerca Hodoș. București, Coo
perativa, 1910,

GRAIUL = Graiul nostru, texte din toate părțile lo
cuite de Români, publicate de I.-A Candrea, 
Ov. Densusianu [și] Tk. D. Sperantia, 2 voi. 
București, Socec, 1906-1907.

OR. BĂN. = KowmI S. JdoUn. Din graiul Bănățenilor. 
(Glosar, publicat In] N. REV. R., 1910, nr. 
13-14, pag. 191-196.

GRIGORIU-BIGO, M. P. i-ii = Gr. Griffwiu-iiiffo, Me
dicina poporului. Memoriul I: Boalele oameni
lor. Memoriul 11: Boalele vitelor. (Extras 
din Analele Academiei Româno seria II, 
tom. XXX, mem. seoț. lit.) București, Gobl, 
1907.

ION CR. I ș. u. = Creani/d, revistă de limbă, 
literatură și artă populară. Bârlad, (a În
ceput să apară do la 1 August) 1908.

lOhESCU-BOTENi, 8. N. = lou ionsscu-Botoni,'D'm 
satul nostru. București, Minerva, 1908.

IONESCO-TEOD08IÜ, J. ș. = D. lonsscu și Gr. Teo- 
dosiu, Jocuri școlare, pentru uzul familiilor 
și al școalelor. Ediția a Il-a. București, Stein- 
berg, 1905.

IORGA, D. B. 1-11 —N. Iorga, Documente românești 
din archivole Bistriței. (Scrisori Domnești și 
scrisori private). București, SooecQ. Partea 1. 
1899....

IORGA, L. i-ir =» N. Iorga. Istoria literaturii române 
In secolul al XVlII-lea (1688-1821). Voi. 1-11. 
București, Minerva, 1901.

IORGA, L. iii-v = lV. /o»VGi Istoria literaturii româ
nești -- do la 1821 Innainte — In legătură 
cu desvoltarea culturală a neamului, de.... Voi. 
1 București, Minerva, 1907. Voi. II București, 
Minerva, 1908. Voi. III, Vălenii-de-Munte, 1910, 

IORGA, L. R. = N. Iorga, Istoria literaturii religioase 
a Românilor până la 1688. București, Sooecö, 
1904. (Publicată și ca introducere la iokqa, 
8. D. vii).

IORGA, N. u. B. = H. Iorga, Neamul românesc in 
Bucovina. București, Minerva, 19t6.

IORGA, v. F. = N. Iorga, Viața femeilor in trecutul 
românesc. Vălenii-de-Munte, Neamul româ
nesc, 1910.

I8TRATI-LOKGINE8CC, Cii. = Br. G. I. Istrati și G. 
G. Longinoscu, Curs metodic de chimie și 
mineralogie pentru licee și cursuri speciale, 
de... București, Carol Göbl, 1908.

LÖBGL, c. r^Teofil L6bel (Ijőbel Efendi), Contribu- 
țiuni la stabilirea originii orientale a unor 
cuvinte românești. Observațiuni relative la 
opera „Influența orientală asupra limbii și 
culturii românești” de Lazăr Șăineanu. (Ex
tras din Analele Academiei Române. Seria II, 
tom. XXX. Memoriile secțiunii literaro.) Bu
curești, 1908.

MARIAN, H. = iS'm. El. Marian, Hore și Chiuituri 
din Bucovina, adunate de... București, 1911 
(Voi. IX din publicația: Din viața poporului 
român. Culegeri și studii. Academia Română). 

MATEESCD, B. = C. V. Mateescu, Balade, adunate 
de..., cu o prefață de N. Iorga. Vălenii-de-, 
munte, Neamul românesc, 1909. (Volumul I 
din colecția: Din literatura populară romă- .
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PANÓKV — T. PancevA, DOpölnenie na BQigarskija 

recnikă otü N. GerovO. Plovdivö, 1908.
p. ANTONE8CÜ, A.. = Petre 4m{ow«sc«, Amenajamen- 

tul pădurei după munții statului. Mușoroa- 
ele mari și mici din județul Muscel. (Extras 
din buletinul ministerului agriculturei, in
dustriei, comerciului și domeniilor), București, 
1903.

p. ANTONESCU, 8. = Pete» Antonescu, Studiu gene
ral pentru punere tn exploatare de complexe 
forestiere. (Extras din Buletinul ministerului 
domeniilor), București. 1902.

PANȚU, PR. = Z C. Panțu. Procent, promil, inte
rese și teoria conturilor curente. Brașov, Ciur- 
cu, 1910.

PAPAHAQi, B. k. = Per. Papahagi, Basme aromâne 
și Glosar. București, 1905.

PAPAHAGI, M. R. = Pe.ricle N. Papahayt. Megleno- 
Romănii. Studiu etnografico-filologic [cn Glo
sar]. București, 1903- Parteal-ll. (Analele Aca-
demiei Româno, Tom. XXV, Memoriile secț. li
terare.] .

PAPAHAGI, I’. A. = Per. Papahagi. Parallelé Aus- i 
di-iicke und Redensarten im Rumănischen. i 
Albanosischen, Neugriechlschen und Bulgari- ' 
schen. Inaugural-Dissertation zur Eriangung i 
derDoklorwürdederphilosophischon Fakultat I 
dér Universităt Leipzig. Leipzig. Barth, 1908. 

PÂRVE8CU, c.^Pompiliu l^roescu. Hora din Car
tai. Gu arii notate tle C. M. Cordoneanu. Bu
curești, 1908. (Vol. 1 din colecția: Din viața 
poporului român. Culegeri și studii. Acade
mia Română.)

PĂSCULESCU, L. P. = Nicolae Păsculescu, Literatură 
populară românească, adunată de... Cu 30 arii 
notate de Gheorghe Mateiu. (Voi. V din co
lecția; Din viața poporului român. Culegeri 
și studii. Academia Română.) București, So- 
cec, 1910.

PĂTRÂȘCANU, 8. k.— P. D. Pătrășcanu, Schițe și 
amintiri. Iași. Viața Românească, 1909.

PITIȘ, ȘCH. = G. 1. Piti^, „Nunta In Șcheiu până pe 
la 1830“, In REV. nouă, I 104-112 și 150-156. - 
„Jocuri de petrecere". In rev, nouă, i 231-236. 
- „Comori", In rev. nouă, I 434-437.

POPOVICI-BĂNĂȚEAND, V. M.= /on Popovici-Bănă- 
țeanu, Din Viața Meseriașilor, nuvole. Cu o 
biografie de dl. Titu Maiorescu și cu portre
tul autorului. București, Biblioteca pentru 
toți. (Fără an).

PRAV. = Pravila Moldovei din vremea lui Vasile 
Lupu Însoțită de l’ izvoarele sale, 2’ de va
rianta sa muntenească întrupată In îndrep
tarea legii a lui Mateiu Basarab, de S. G. 
Longineseu, S** de tălmăcirea sa In franțuzește 
de A. Putrognet. (Voi. I din Legi vechi ro
mânești și izvoarele lor). București, Gobl, 
1912. (Cifrele sânt cele din glosarul acestei 
lucrări. In parenteze se dau variantele pre
cedate de un „Mold.“ s. „Munt.“, după cum 
varianta e din Pravila Moldovei sau din cea 
a Munteniei.]

PUȘCARiu, ET. WB.=« Dr. Sextil Pușcariu, Etymo- 
logisohes Wörterbuch der rumănischen Spra- 
che. I Lateinisches Element, mit Beriick- 
sichtigung aller romanischen Sprachen, von.., 
Heidelberg, Winler, 1905.

RĂDULESCU-CODIN, L. = C. Bădulsscu-Codin, Le
gende, tradiții și amintiri istorice, adunate 
din Oltenia și din Muscel de... București (1910]. 
(Voi. X din colecția: Din viața poporului 
român. Culegeri și studii. Academia Română). 

RUSSO, 8. = Alexandru Busso, Scrieri, publicate de 
Petre V. Haneș. Edițiunea Academiei Române. 
București, Göbl, 1908. [Cu un glosar.]

SADOVEANU, M. = AÍ»ÁatI Sadoveanu, Mormântul 
unui copil. București, Minerva, 1906.

SADOVEANU, P. s. = .W»Aa»/ HadoiKanu. Povestiri 
de seară. Huenrești, Minerva, 1910.

șĂINEANli, D. Ü. = Lasár Dicționar uni
versal al limbei române. Craiova, Samitea 
(ediția I 1896, ediția II 1908).

samy-bey = /'CA. Samy-Bey Praschery,] Diction- 
naire turc-franțais, par Piran Kélékian. Con- 
stantinopole, Miliran, 1911.

SANDU, s. = Constantin Sandu, Selecținnea me
todică a cerealelor și bazele științifice ale 
selecțiunii. București, Minerva, 19i)7.

SANDD-ALDEA, A. M. = G. Sandu-Aldea, Ape mari, 
nuvele și schițe. București, Minerva, 1910.

STAMATI, D. = Ptoh. T. Stamati, DicionărașO ro- 
mânescO de cuvinte tehnice și altele greu de 
Înțeles de... Intâiea ediciune. lașii, 1851. Ti- 
pografiea Buciumului Romană.

STAMATI, p. ass C. Stamati, Poezii și proză (In vo
lumul: N. Hicoleamt, Poezii și proză. Vasile 
Cárl^)va, Poezii, C. Stamati, Poez i și proză, 
pnblicatie Îngrijită de G. Bogdan-Duied). Bu
curești, Minerva. 1906.

SZINNYEI — Jóssef, Magyar tájszótár. A
magyar tudományos Akadémia megbízásából 
szerkesztette... Budapest, Hornyánszky. Első 
kötet A-NY, 1893-1896. Második kötet Ó-ZS, 
1897-1901.

TAPRALI, 8. = 0. Tafrali, Scene din Viața Dobro
geană. București, 1906.

ȚARA OLTULUI = Țara Oltului, ziar săptămânal, 
social, economic. Făgăraș. (S’a extras „Glo- 
sarul“ de „cuvinte și expresiuni populare'* 
din Țara Oltului, In Transilvania, publicat 
de loan Berescu Brebenel, In nr. 12-44, a. 
1909.)

TOCILE8CÜ, MON. = Gr. G. Tocilescu, Monumen
tele epigrafice și sculpturali ale Museului na
țional de antichități din București, publicate 
sub auspiciile Academiei române. Partea 1, 
colecțiunea epigrafică a museului până Ia 
anul 1881. București, 1902.

TDRCD, E. = loan Turcu, Escursiunî pe munții Țărei 
Bârsei și ai Făgărașului, din punctul „La om'' 
de pe „Buceciü" până dincolo de „Negoiul**. 
Descrieri, întregite cu schițe istorice despre 
castelele și Țeara Făgărașului. Brașov, Mure- 
șianu, 1896.

VA8ILIÜ, C. = Alexandru Vasiliu (învățător la Tă- 
tăruși, jud. Suceava), Cântece, urâturi și bo
cete de-ale poporului, adunate de...; Însoțite 
de 43 [de] arii notate de d-na Sofia Teoăoreanu. 
București, 1909 (Voi. IV din colecția; Din viața 
poporului român, culegeri și studii. Academia 
Română).

2. Comnnlcári.

a.) II. i-xvin = Răspunsurile la Chestionarul 
lui Hasdeu, legiste In 18 volume, cn următorul 
cuprins:

Voi. I. ARGEȘ
Paglna

2. Curtea-de-Argeș, E. Baican
" ' Grăbloști, plaiul Loviște, preo- 

tul-lnvățător I. Negoescu (12/XII 1884) 
Slobozia, plasa Cotmeana- 
Gălășești, preotul D. Re- 
ceanu

3-4.

5-11.

13-14.

(28/1 1885)

BOTOȘANI

Brăteni, plasa Ștefănești, în
vățătorul 1. Petrescu (tO/II 1885)

É



(24/11

(12/11 
(8/11

15 30. Brîhîiești, plasa Siretiului, în
vățătorul Gh. Vicol

31-40. Călinești, plasa Siretiului, în
vățătorul Gr, Gheorghiu

41-49. Cocorăni, învățătorul comunei
60-81. Cristpști, plasa Coșula, Învăță

torul I. lordăchescu
82-89. Poiana-lungă, plasa Siretiului
90-93. Fântânelele, învățătorul C. 

Mandinescu
94-113. Rănghilești, plasa Ștefănești, 

învățătorul Gh. Th. Sireteanu (24/1

(16/1

(1/n

(27/IV 1885)

BRĂILA

115-124. Cazasu, plasa Vădeni, Învăță
torul T. N. Popârian

125-164. Ceacâru, învățătorul P. Mi- 
hăescu 

165-184. Cotu-lung 
185-198. Filipești, învățătorul V. Dimttnu 
199-230. Lacn-Rezi 
231-250. Latinu, plasa Vădeni, învăță-

torul Constantin Tudor (28/XlI 1884) 
251-257. Naziru, plasa Vădeni, învăță

torul V. Mocan» (
258-265, Rușețu, plasa Balta, Învăță

torul comunei.
266-281. Slujitorii-Albotești, plasa Balta, 

învățătorul 1. Dan
282-291. Slujitorii-Alboteșli, plasa Balta, 

preotul ȘSrbanft loniță 
292-311. Stâncuța-Stanca, plasa Balta, 

Învățătorul 1. Păișescu (31/XIl 1884) , 
312-321. Surdila-Greci . .
322-337. Suțești, plasa Vădem, învăță

torul C. D Văsculescu (?)
338-357. Tătaru. plasa Balta, Învăță

torul Alb» Bujoescii 
358-377. Tichilești, plasa Vădeni 
378-399. Viziru, plasa Balta, învățătorul 

I. Demetrescu
400-409. învățătorul N. Călinescu 
410-445. (Din spre baltă) învățătorul 

S. M. Cînou

(I/I 1885) <

(XII 1884) '
1

400-409.

Voi. n. BrzĂv
2-'î. Beceni, tnv&t&tornl I. Conatan- 

tinoBcu
8-19, Bl&jani. plaiul Slftuic, Invâlă- 

torul I. Milea (
20-23- Boldești, Învățătorul T. Rădu- 

căneanu (
24-47. Chiojdu-Băsca, plaiul Buzău^^ 

48-63. Cilibi^ plasa Câmpul, Învăță
torul C. O. Păturescu (

54-75. Fundeni, plaiul Slănic, Învăță
torul 1. Ionescu

76-85. Găvănești, plasa Câmpul, preo
tul Constantin Stănescu (:

86-95. Găvănești, plasa Câmpul, învă
țătorul Alexandru Georgescu 

96-113. Gberăseni, plasa Câmpul, În
vățătorul S. Ionescu 

114-123. Glodeanu-Siliștea, plasa 'fo- 
hani, Învățătorul comunei 

124-129. Lipia, Învățătorul ion Ștefan 
130-137. Macsenu, plasa Câmpul, Învă

țătorul N. Coman (24/V 
1.38-163. Mărăcineni, învățătorul N. Po-

pescn
164-173. Pietroasa, plasa Tohani, In- 

vățăiorul A. Nestor
174-183. Pogoane,învățătorul comunei 
184-187. Săgeata, învățătorul N. Efrem

(12/V 1885) ; 

(5/VII 1885) i 

(10/lV 1885) !
—- -------- , 1

învățătorul T. Poppesou (29/V, 22/X 188o) i
(U/IV 1885) I

1885)

1885)

(1/V 1885)

- LVI -
I 188-201. Sărulești, Preotul Constantin
i Stănescu (15/11 1885)
: 202-205. Sourtești, învățătorul A. Geor-
i gescu (12/IV 1885)

206-211. Stâlpu, plasa Sărata, învăță
torul I. Theodorescu (28/IV 1885)

i 212-215. Tăbârăști, învățătorul G. Do-
î brescu (20/lV 1885)
I 216-237. Zărnești-Câlnău, plaiul Slănic, 

învățătorul I. Ștefan (29/IV 1885)

1885) '
1885) '

(1885) i 
; 1885) I

11885) :
1 1885) ! CONSTANȚA

i 238'240. Aliman, plasa Silistra-nouă,
■ învățătorul I. Alexandrescu
I 241-248. Beilicu,plasa Sili8tra-nouă,ln- 

ilgR5\ I vățătorul N. Andriescu (ll/VII 1885)
1 249-260. Ciobanul, plasa Hârșova, în- 

(XII 1884) I vățătorul G. A. Eftușescu (18,'VI 1885)
Í 261-268. Dăeni, plasa Hârșova, învăță- 

(1884) ' torul lonășescu
I 269-278. Gârliciu. plasa Hârșova, Invă-
! tătorul D. Gavrilescu
i 279-284. Mârleanu, plasa Silistra-nouă. 

învățătorul Al. Vasiliu
j 28.1-286. Oltina, învățătorul At. Petru (4,VII
I 287-294. Parachioi, plasa Silistra-nouă,
! învățătorul I. Negrescu (12,/VII

295-306. Rasova, plasa Megidia, învă
țătorul C. Măldărescu (30/VI

307-318. Satu-nou. plasa Silistra-nouă,
I învățătorul Gh. Ștefănesou (26/VI
I 319-320. Topal, plasa Hârșova, învăță

torul C. Mihăllescu 
321-326. Urum-bei, plasa Hârșova, în

vățătorul Adani (?)

18R5)

1885)

1885)

Voi. III. COVURLUIU
2-7. Băleni, plasa Șiret, învățăto

rul Paul Mităchescu (27/lV 1885)
8-27. Bălintești, învățătorul Gh.

Enache (20/IX 1885)
28-35. Băneasa, plasa Horincea, în

vățătorul Al. Grossu (15 V 1886)
36-41. Băneasa,plasa Horincea,preo

tul V. Baiaeș (16/XI 1884)
42-60. BereștL plasa Horincea, învă

țătorul P. Petrovici 1885)
61-82. Braniștea, plasa Șiret, învă

țătorul I. Tăcu (15/VI 1885)
83-92. Cuca, plasa Șiret, învățătorul

V. Magheru (22/X 1884)
93-99. Cuca (Oasele), plasa Șiret, în

vățătorul N. Andriescu (22/XI 1884)
100-105. Cudalbi, plasa Șiret. Învăță

torii C. Decusară și M. Do- 
breanu (1/VIIl 1885)

106-113. Cavadinești, plasa Horincea,
învățătorul V. Duma (15/V 1885)

114-125. Rogojeni (Chirilești), plasa
Horincea, preotul T. Dobrea (18/XI1884,

126-137, Rogojeni (Chirilești), plasa 
Horincea, învățătorul I. Ne- 
grescu

138-141. Ueocheți-Drăgușeni, plasaHo- 
rincea, învățătorul Gh. T. Va- 
sileanu (?)

142-147. Pârțăne.ști. plasa Prut, învă
țătorul Tutovanu

148-161. Foltești, plasa Prut, sachela- 
rul M. Țigău I

162-189. Foltești, plasa Prut, învățăto
rul P. Antohe

190-203. Frumușița, plasa Prut, învă
țătorul C. T. Onose

6/VI 1885)

(6/II 1885)

(niX 1885)

(18/H 1885) 

(2G/X1 1884)

(6/V 1885)
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204-205. Galați, sachelarul M. Bujeniță (6/Xl 1884) 
206-221. „ econom Gh. Theodorescu (23/XI 1884) 
222-223. „ sachelarul I, Thoma (3/Xll 1884)
224-237. Gănești, Învățătorul C. Me-

linte (1/V, 30/V 1885)
238-253. Jorăști, plasa Horincea, învă

țătorul Munteanu (3/11 1885)
254-277- Lupești, plasa Horneea, În

vățătorul C. Nicolau (6,VII 1885)
278-283. Măcișeni, plasa Șiret, preotnl-

Invățător N. Ionescu (9/V 1885)
284-297. Măluștoni, Învățătorul I. Șuș-

nea {15/V 1885)
298-301. Mănjina, învățătorul 1. Hu-

zum (21/IV 1885)
302-321. Mastacani, plasa Prut. învă

țătorul D. Alboteanu (II, 7/Vl 1885) 
322-339. Moscu, plasa Prut, Învățăto

rul D. Arghirescu
340-355. Oancea, plasa Prut, învățăto

rul Em. I. Mironescu (6/VI 1885)
356-376. Piscu, plasa Șiret, Învățătorul 

N. Țărcuș
376-381. Prodănești, învățătorul V. Dă-

nilă (31,VII 1885)
382-395. Șivița, plasa Prut, învățăto

rul 1. Prodăneson (1/V 1885)
396-405. Slobozia-Conachc, învățătorul

V. I. Popa (13/VllI 1885)
406-413. Smulți, plasa Șiret, preotul T.

Sirioanu (16/XI 1884)
414-421. Smulți, plasa Șiret, preotul D.

Râpă (17/XI 1884)
422-435. Smulți, plasa Șiret, învățăto

rul 1. 1. Bejan (7/Vll 1885)
436-445. Târgul-Berești. învățătorul T.

Goatu (4/VII, 30/IX 1885)
446-459. Tărgul-Bujor, învățătorul P.

Boureanu
460-467. Tulncești (Odaia), învățătorul 

Gh. C. loachim
468-483. Țuțeani, plasa Horincea, în- 

vă^torul I. Ștefănescu
484-493. Vărlezi, Învățătorul (indesci

frabil)
494-509. Vlădești, plasa Prut, învăță

torul G Sacanu

148-171. Pietroșița, plaiul Ialomița, În
vățătorii T. M. Vlăingioiu (?) 
și D. Negoescu (2.5/Xi 1884)

172-187. Poiana-de-sus, Învățătorul T.
Sebeșanu (dă vorbirea din Ba- 
nat-Comloș) (VII 1885)

188-215. Raciu. plasa Deilul, Învățăto
rul Stan Negoescu (18/X 1884)

216-237. Runcul, plaiul Ialomița, învă
țătorul G. Secăreanu (întoc
mai ca cele din Pietroșița) (15/VlI 1885) 

238-261. Săcuieni, plasa Dealul, învă
țătorul B. Ionescu

262-309. Sărdanu, plasa Bolintin, învă
țătorul A Iliescu

310-315. Slobozia - Moara, învățătorul 
I. Constantineseu

316-331. Titu, plasa Bolintin, învăță
torul loan Rădescu

Voi. V. DOU
(1885)

(5/VI 1885)

1885)

(15/11

(6/Vl

1885)

1885)

Voi. IV. DÂMBOVIȚA

2-19. Bălenii-sărbi, plasa Ialomița, 
învățătorul D. Poppescu (14/Vin 

20-41. Bălenii-romăni, plasa Ialo
mița, învățătorul N. Simio- 
nescu (întocmai ca și cel pre
cedent, aceleași răspunsuri și 
aceeași scrisoare) (16/VlII 1885)

42-49. Bela, plaiul Ialomița, învăță
torul N. Petrescn (XII 1884)

50-71. Bilciurești, plasa Ialomița, în
vățătorul Stan Stănescu (14/V, {22/X 1885) 

72-79. Bogați, plasa Dămbovița, în-
vățătorul-preot G. Rădulescu (4/VI 1885) 

80-95. Cobia, plasa Cobia, învățăto
rul Șt. Istrătescu (3I/I 1885)

96-101. Corbișori, pluurile unite Nuc- 
șoara-Dămbovița, preotul-In-
vățător I. Lnpescu (24/VI 1885)

102-111. Cucuteni, plaiul Dâmbovița,
învățătorul I. Stănescu (9/VII 1885)

112-129. Finta, plasa Ialomița, învăță
torul M. Rădulescu (29/V 1885)

130-137. Izvoarele, plaiul Dămbovița-Ialo-
mița, învățătorul B. Mihăiescu ÂVIV 1885) 

138-141. Mănești, plasa Dămbovița 
142-147. Petroaia, plasaGobia, învăță

torul 1. Diaiiiantescu (21/lV 1885)

1885)

(1885)

(C/X 1885)

(7 VI 1885)

(IV 1885)

(1885)

1885)

1884)

73-86.

87-96.

97-98.

99-110.

2-7. Adunații-de-Geormane, plasa 
Jiul-de-jo3 (și Leul, Jud. Ro- 
inanați), Învățătorul C. Io- 
nescu

8-13. Argetoaia, plasa Jinl-cle-sua 
Învățătorul 0. Alexandrescu (28 111 1885)

14-26. Băilești, plasa Balta, Învăță
torul I. Poppescu

27-30 Bârca. plasa Balta, învățăto
rul M. P. Virvescu (29 IV

31-44. Bodăești, plasa Amaradia, în
vățătorul I, Georgescu (29/XI

45-68. Botoni, plasa Răurl-Argeșelu, 
(din județul Muscel), învă
țătorul I. Bădeacu

69-78. Breasta, plasa Ocolu, învăță
torul Șt. lonnescu 

Bucovăț, Învățătorul PloreaNi- 
culescu (29'IV

Bulzești, plasa Amaradia, în
vățătorul M S. Bnlzescu (28/lV 

Galopăm, învățătorul G. Băr- 
bnlescu 

Găpreni, plasa Amaradia. în
vățătorul P. Roșculescu (29/Xl

111-114. Catanole, plasa Balta, învăță
torul V. Boureanu 

115*118. Cetatea, plasa Cămpul, Învă
țătorii! Petrescn și A. Dimi- 
trescu (’JO.'IV

Cioroiașu, plasa Balta, învă
țătorul D. Pompiliu 

Ciuperceni, plasa Găinpul, în
vățătorul S. Georgescu (30/1V

Ciutura, plasa Dumbrava 
Comoșteni, plasa Jiul-de-jos, 
Învățătorul S, Constantineseu (24/IV 

Coțofenii-din-dos, plasa Jiul- 
de-sus, învățătorul G. Ionescu (5/V 

Goțofenii-din-față, plasa Jiul- 
de-sus, AI. Constantineseu 

Craiova, G. Tanoviceanu (17/11 
Secuiul, plasa Ocolul-Amara- 
dia.N. P. Ouran (din Craiova) (30,VI 

Dobridoru, plasa Găinpul, în
vățătorul N. Mihăiescu 

Drănicu, plasa Jiul-de-jos, În
vățătorul P. Marineanu (2/V

Făntăna-Banului și cătunul 
Moroni plasa Cămpul învăță
torii 1. Predescu și G.Popescu 

Filiași, plasa Jîul-de-sus, în
vățătorii P. și I. Bădescu 

Florești, plasa Jiul-de-jos, în
vățătorul Gh. Schintee |

119-128.

129-130.

131-132. 
133-136.

137-138.

139-140.

141-142. 
143-156.

157-162.

163-168.

169-172.

173-178.

1885)

1885)

1884)

1885)

1885)

1885)

1885)

1886)

1885)

1885)

(1885)
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205—218. Galiciuica, plasa Gămpul, în

vățătorul P. D. Ciocllteu (27/XI 1884.
23/X 1885) 

219-232. Găngiova, plasa Jiul-de-jos, În
vățătorul I. G. Antonia (12/lV 1885) 

233-244. Ghercești, plasa Ocolul, Învă
țătorul T. I. Vălcănescu (6/lV 1885) 

245-254. Goești, plasa Amaradia, învă
țătorul I. Adamescu (30/IV 1885)

255-264. Gogoșul, plasa Dumbrava, în
vățătorul C. Stănescu 

265-266. Goicea-mare, plasa Balta, În
vățătorul St. B. Qaliceann 

267-270. Goicea-mică, plasa Balta, În
vățătorul I. B. Momărleanu 

271-276. Grindeni, Învățătorul I, Florescu(25/IV 1885) 
277-283. Gubancea, plasa Jiul-de-sus,

învățătorul I. Oeorgoscu 
285-292. Ișalnița, plasa Ocolul, Învăță

torul lonnescu (10/IV 1885)
293-294. Ixjcusteni, plasa Jiul-de-jos,

Învățătorul N. Botescu 
295-300.Măceșul-de-jos, plasa Balta, În

vățătoarea Domnica Gheorghiu 
301-310.Maglavit,lnvățătorulI.Tescoveanu(4/V 1885) : 
311-316. Mălăești, plasa Amaradia, În

vățătorul Ilie Șerbănescu 
317-322. Melinești,Învățătoarea Lucsița

Beoerescu 
323-328. Murgașu, plasa Amaradia, in-

vă^torul M. Vassilescu ( 
329-348. Negoești. plasa Amaradia, în

vățătorul D. Gonstantinescu | 
349-364. Peloști, plasa Ocolul, Învăță

torul G. Vulcănescu 
365-372. Piscu, plasa Gămpul, Învăță

torul N. Poppescu I
373-378. Plenița, plasa Gămpul, Învăță

torii M. P. Glocălteu, N. Po- 
tărcă și E[lena] Gorcoveanu 

379-384. Plosca, plasa Balta, învăță
torul I. Popiiianu 

385-388. Poiana-de-8U8, l.ivățătorul V, 
Pretorianu ,

389-390. Poiana, plasaGămpul.Învățăto
rii P. CWrițescu și S. Naiculescu 

391-400. Risipiți, plasa Gămpul, Învă
țătorul I Negrețu 

401-402. Salcia, plasa Jlu-de-sus, învăță
torul D. Gecrgescu 

403-405. Sălcuța 
406-411. Scăești, plasa Jiul-de-sus, În

vățătorul I. Săndulescu 
412-426. Seaca-de-cămp, plasa Balta, 

Învățătorul Oprea Băloanu 
427-432. Seaca-de-pădure, plasa Dum

brava, Învățătorul I. Vasilescu (24/lV 1885) 
433-440. Secuiul,învățătorulM. lonnescu 
441-444. Seliștea-Cmcii, plasa Balta, În

vățătorul N. Greblescu (30/lV 1885)
445-452. Simnicu, plasa Ocolul, Învă

țătorul I. lonnescu (24/IV 1885)
453-470. Tălpășul, Mierea, Amărăști .și

Zăicoin,plasa Amaradia, învă
țătorii G. Popilian, 0. Vladimi- 
resca,G. Poppescu, S. Vasilescu (16/IV1885) 

471-476. Tencăneu, plasa Dumbrava,
Învățătorul comunei 

477-480. Țănțăreni. plasa Jiul-de-sus,
Învățătorul N. Pretoriană (30/IV 1885) 

481-486. Vela, plasa Dumbrava, Învă
țătorul N. Bărsănescu (2/V 1885)

6-13. T&rnauca, parohia Probotești, 
preotul N. Sandovici (25/1 1885)

Voi, VI. UOKOUOlV

(1885)

(3,V 1886)

(27/IV 1885)

(10,'IV 1885)

(R/V 1885)

(30/lV 1885)

(7/V 1885)

' (25,dV 1885)

I

2-5. S&rbi, plasa Bașeu, Învățătorul 
(indescifrabil)

(Î3/V 1885)

(1/IX 1885)

15-18. Albești, învățătorul Al. D. Hói
ban

19-42. Băsești, plasa Mijlocul-Prutul, 
învățătorul 1. Ghibănescu 

43-46. Bohotin, plasa Podoleni, Învă
țătorul Al. Bucur

47-54. Boțești, plasa Grasns, învăță
torul Pavel Onofreu (28/IV 1885)

55-58. Bunești, plasa Grasna, Învăță
torul Gh. C. Șendre (20ZVn 1885)

59-72. Govasna
73-76. Gosmești, plasa Podoleni, În

vățătorul P. Dăscălescu (24/vn 1885)
77-88. Deleni, plasa Mijlocul, Învăță

torul D. Danija
89-108. Podești, plasa Mijlocul-Prutul, 

învățătorul S. Bălțatu 
109-110. Polhești, Învățătorul A 1. Si- 

mionescu
111-122. lepureni, plasa Prntul-Mijlocul 
123-127. Găgești, plasa Prutul-Mijlocul 

Învățătorul G. Miroea
128-139. Grumezoaia, plasa Prutul-Mij- 

locul, Învățătorul I. Pândele 
140-147. Hurduci, plasa 'Rjlocul, Învă

țătorul G V. Cireș
148-169. Ivănești, Învățătorul G. Tode- 

rașcu
170-175. Mălăești, plasa Mijlocul-Prutul,

(13/VIl 1885) 
176-179. Mosna, ptasi Podoleni, Invă-... . z. . m ., ..

Învățătorul Ghiga

(1/111

(16/V

1885)

1885)

1885)

țătorul C. A. Trifan
180-185. Oltenești, plasa Crasnu, învă

țătorul 1. Trandafiru (15,'IV
186-195. Păhuești, plasa Podoleni, În

vățătorul N. Sofronie
196-203. Roșiești, plasa Crasna, Învăță

torul Gavril lancu l
204-213. .^ișcani, plasa Mijlocul, Învă

țătorul T. Manoliu 
214-218. Stălinești, plasa Prutul 
218-225. Stoeșești, plasa Mijlocul-Pru- 

tul
226-229. Zberoaia, plasa Podoleni, În

vățătorul N. Oghinescu

UUKJ

1885)

1885)

(26 iV 1885)

(1885)

(10/V 1885)

231-232. Bălța, plaiul Vulcan, preotul 
Grigore Bălteanu

233-234. Părău, plaiul Vulcan, preotul 
Gh. Cărstoiu

235-238 Mănăsti i ea Polovragi, superio
rul mănăstirii Dionisle Niho- 
laiyoviț

(1884)

(14/U 1885)

(1884)

(6/1 1885)

Voi. VII. IALOMIȚA

2-21. Alezeni, plasa Gămpul, Invă- 
țătorul-preot I. Negulescu 

22-45. Borănești, plasa Gămpul, În
vățătorul U. Ionescu (31/XII 1884)

46-65. Broțftenii-noi, plasa Gămpul, 
Învățătorul G. Poppescu

66-73. Gacomeanca (Mănucu), plasa
Borcea,Învățătorul I). Ionescu 

Geaca, plasa Borcea, Învăță
torul M. Michăiicscu

Gegani, plasa Balta, Învăță
torul G. Nicolescu (11/XlI 1884)

Chioara, plasa Balta, Învăță
torul 1). Pavelescu (2/Xll 1884, .5/VI 1885)

(1885)

80-93.

94-101.
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102-109. Ciochina, plasa Ialomița. In- 

’ vățătorul M. Dobrescu
110-117. Cocargeă. plasa Borcea. Învă

țătorul comunei
118-125. Copuzn, plasa Ialomița, Învă

țătorul A Copiiseanu 
Cosămbești, plasa Ialomița, în
vățătorul Șt. Dobrescu 

Coșereni. plasa Cămpul, Învă
țătorul i). Georgescu 

Dudești. plasa Balta, învăță
torul C. Theodorescu 

180-203. Gârbovi, Învățătorul M. Rădu- 
lescu '

202-217. Grindu. plasa Câmpul, învă
țătorul D. Ștefănescu 

218-241. lazu, învățătorul-preot A Petru 
242-249. Larga, Plasa Ialomița, Învăță

torul Th. Mănescu 
250-301. Lupșanu, plasa Borcea, învă- 

țătornl T. Theodorescu (10 XII 
302-309. Malu, învățătorul Ion Canciu 
310-323. Măroulești, plasa Balta. învă

țătorul 1. Mănescu 
324-333. Ograda, plasa Balta, Învăță

torul 1. Constantlnescu (XII
332-351. Perieți, plasa Ialomița, învă

țătorul At. Stoenescu 
352-366. Petroiu, plasa Borcea, învăță

torul 1. Teodorescu 
367-378. Piua-Petrii, plasa Balta, Învă

țătorul comunei (28/Xll 1884)
379-402. Poiana, plasa Ialomița, Învă

țătorul A. Băibulescu
40.3-410. Poiana, plasa Ialomița, învă

țătorul R. Bărbulescu 
413-432. Pribegi, plasa Ialomița, învă

țătorul A. Bărbulescu (l/III, 
433-474. Răviga, plasa Ialomița, Învă

țătorul C. Aloxandrescu
475-478. Slobozia, plasa Ialomița, învă

țătorul 1. Ionescu (i
479-500. Șocariciu, plasa Borcea, învă

țătorul P. Theodorescu 
501-517. Țăndărei, plasa Balta

(2/1 1885)

(XII 1884)

(1884)

142-167.

168-179.
(24/11 1885)

(l/I 1885)

(23/IV 1885)

(29/XII 1884)

1884)

1884)

(1/1 1885)

154-161.

162-179

180-198.

199-202.

(2 VI 1885)

(1885)

Voi. VIU (1). IAȘI
2-3. Audrieșeni-lepurenijcoin.lepu- 

reni, plasa Turia, învățătorul 
Sava Mândru

4-13. Aroneanu,com. Copou. plasa Tu
ria, preotul Maxim Uăscălescu 

14-31. Aroneanu, com. Copou, plasa 
Turla

32-65. Bădeni, plasa Bahiuiu, Învă
țătorul S. H. Velișcu,.......... ....................(14,V 1885)

66-93. Bădeni, preotul l. Em.Rugesca (5/Vll 1885) 
94-105. Băicenl, plasa Bahiuiu, învăță

torul D. Georgescu (27,'V
106-115. Belcești, plasa Babluiu, preo

tul 1. Movilescu 
116-123. Bivolari, plasa Turla, Învăță

torul V. Tanasachi (21/Vl
124-131. Bivolari, plasa Turia, preotul

Gh. Vrănceanu 
132-135. Cătunele Blăndeștii-Haiu, Că- 

minărești și Tărgu-Țigănești, 
com. Cărniceni, plasa Turia, 
Învățătorul M. Lazăr <

136-139. Bosia, plasa Braniște, Învă
țătorul I. Sofiicu 

140-147. Buciumi, plasa Codru, Învăță
torul V. Lohan 

148-149. Cătunele Bărlești, Ierbiceni, Spi
noasa, com. Bârloști, plasa Bali- 
tuiu, Învățătorul 1. Georgescu

1885) i

1885)

(20,V

(6/V 1885)

(4/V 1885)

150-153. Bul buoani, com. Gropnița, preo
tul I. Petrovanu (lO/VIl 1885)

Biserica Bărnova, com. Bu
ciumi, plasa Codru, preotul
Gh. Mireuțe (2/Xll 1884)

Cărjoaia, plasa Bahiuiu, Învă
țătorul I. Gheorghiu 

Chișcăreni, com. Șipotele, plasa
Bahiuiu, Învățătorul G. Bottoz 

Ciurea, plasa Codru. Învăță
torul P. Ionescu

203-210. Comarna-de-sus și -de-jos, com.
Poieni, plasa Codru, preotul 
C. Oana 

211-222. Copou, plasa Copou-Turia, În
vățătorul V. Miroea 

223-230. Cornești, com. Miroslova, În
vățătorul P, Teodorescu 

231-234. Costuleni, plasa Braniște, În
vățătorul 1. Petrov 

235-240. Crucea, com. Sirca, plasa Câr- 
ligătura 

241-248. Cucuteni, plasa Stavnicu, preo
tul Al. Arbore

Cucuteni, com. Băiceni, plasa 
Bahluin, învățătorul V. Hor- 
nescu

Cucuteni, plasa Stavnicu, în
vățătorul Carare

Cucuteni, com. Băiceni, plasa 
Bahiuiu, învățătorul V. Hor- 
nescu 

Dădești, com. Băiceni, plasa 
Bahiuiu, preotul Cosma

Galata, plasa Codru, învăță
torul și Învățătoarea Brăila 

Găureni, com. Miroslava, plasa 
Stavnicu, învățătorul M. Lu- 
pescu

Golăești, plasa Brani.ște, preo
tul Zaharia Simionoscu

Golăești, plasa Braniște, Învă
țătorul G. T. Poppoviciu

313-316. Goroni, com. Toniești, preotul
A. Pătrașcu

317-324. Gropnița, plasa Copou, Învă
țătorul 1. Vasiliu (28/IV 1885)

325-336. Gropnița, plasa Copou, preotul
Gh. Ursachi (lO/VI 1885)

337-346. Gropnița, plasa Copou, învă
țătorul I. Vasiliu (2/Vl 1885)

347-352. Hodora, com. Cotnari, plasa
Bahiuiu, învățătorul C. Liciu (10/V 1885) 

353-362. Horlești, com. Cucuteni, plasa
Stavnicu, învățătorul T. Po- 
povici

249-250.

251-270.

271-280.

281-285.

293-304.

305-308-

309-312.

(1885)

(12/1

(ÖV

(2/V

1885)

1885)

1885)

(25/V 1885)

(22/V 1885)

(1/XI 1885)

(IS/V

(27/V

(25 X

{4/V

1885)

1884)

1885)

(1/Xll 1884)

(6/V 1885)

(I/V 1886)

Voi. VIII (2). IAȘI
2-5. Icușeni, com. Stânca, plasa Bra

niște, învățătorul M. Stoica 1885)
6-9. Lungani, com Sărea, plasa 

Cârljgătura, preotul I). 1. Spe
ranță

30-13. Măcărești, com. Costuleni, plusa 
Braniște, învățătorul N. lo- 
ne.scu

14-19. Măcărești,com Costuleni, plasa 
Braniște, preotul A. Romano 

20-23. Mânjești, com Mogoșeștl, plasa
Stavnicu,lnvățătorulE.Cosma (22 IV 1885) 

24-27. Miroslava, plasa Stavnicu,
preotul G. Ionescu (5/XII 1884)

28-49. Miroslava, plasa Stavnicu, în
vățătorul P. Teodorescu (15/Vl 1885)

50-53. Mogoșești, plasa Stavnicu, In-
vă^torul Al. Popov ci

(25/V 1885)

(24/IV 1885)
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64-57. Moroni, com. Prisacani, plasa

Braniște, preotul N Ionescu (8/XlI 1884) 
58-63. Movileni, plasa Copou-Turia,

Învățătorul D. lonășescu (30/IV 1885) 
64-71. Cătnna Osoiu, com. Tomești.

plasa Codru, Învățătorul 1. 
Runescu

72-77. Perieni, com. Cărniceni, pla.sa 
Turla, învățătorul A. Dobrea (1/V 1885) 

78-88, Podul-Iloaei, învățătorul I. Mi-
ronescu

89-94. Poieni, plasa Codru, învățătorul 
A. V. Vassiliu (9/V 1885)

95-106. Popești, plasa Cărligătura, în
vățătorul N, A. Petriceanu 

107-112. Popești, plasa Cărligătura,
preotul D. Kostino (10/VlI 1885)

113-116. Podul-Iloaei, preotul A. Tjăsă-
rescu

117-118. Prisacani, plasa Braniște, în
vățătorul (indescifrabil) 

119-120. Prisacani, plasa Braniște, preo
tul sachelar Gh, Agappe (10/XII 1884) 
Rediul-lui-Tatar. com. Tău- 
tești, învățătorul Gr. S. Creții (1/V 1885) 

Rediul-Iui-Tatar. plasa Copou, 
preotul Gr. Constantinescu

Romănești.com. Movileni,plasa 
Copou Învățătorul I. Poppá (20/IV 1885) 

Rădeni, com. Roșcani, p'asa 
Turla-Copou, preotul sachelar 
St. Vrsachi

Roșcani, plasa Turia, Învăță
torii St. Mironescu și A. Laii- 
rescii (?) (16/V 1885)

163-170. Sculeni, Învățătorul P. Hu- 
șianu ■ (12/V, 21/V 1885)

171-174. Sinești, plasa Cărligătura, pre
otul econom O. Ionescu —....... 

175-176. Sinești, plasa Cărligătura, În
vățătorul S. Dimitriu 

177-190. Șipote, plasa llahluiu, preotul
A. Bottes

191-198. Șipote, plasa Kahluiu, Învăță
torul G. Gorescu 

199-202. Sărea, plasa Cărligătura, Învă
țătorul Mancaș (30/lV 1885)

203-210. Stănca, plasa Braniște, Învă
țătorul Gr. Bantaș

212-216. Stomești, com. S.ncști, plasa 
Cărligătura, învățătorul N.
Teodorescu (10/V 1885)

217-224. Târ^l-Prumos, preotulG. Gri-
goriu

225-232. Tărgul-Frnmos, preotul G. Tal- 
palaru (29/X 1884)

233-238. Tomețti, plasa Codru, parohul
N. Patrașcu (?) 

239-242. Tomești, plasa Codru, liivăță- 
toiul Podhaischi

243-246. Țuțora, Învățătorul Nogrescu (2Ü/1V 1885) 
247-248. Valea-adăncă, com. Galata.

plasa Codru, preotul C. D. 
Gheuca 

Voineștî,plasa Stavnicu. preo
tul Gh. Gtosu

Voineștî, plasa Stavnicu, Învă
țătorul comunei 

Vorovești,com.Miroslava, plasa 
Stavnicu, învățătorul G. Gri- 
goriu (8/V

273-294. Zaboloteni, comuna Hermeziu, 
plasa Turia, Învățătorul An- 
driescu (20/'Vn 1885)

295-299. Zahorna și Horlești, com.
Tăutești, preotul V. Suce- 
vanu

299-304. Zahorna, com. Tfiutețti, plasa 
Copoii, Învățătorul T. Popescu (9/V 1885)

(11/n 1887)

121-136.

137-138.

139-148.

149-158.

169-162.

249-256.

257-262.

263-272.

(22/X

(22/X

(9,^’

1884)

1884)

1886)

1885)

(1885)

(8/V 1686)

(XII 1885)

Voi. IX, MEHEDINȚI
2-15. Baia-de-aramă, Tismana, etc.,

1. D. Spineanu, licențiat In 
drept, profesor-snplinitor la 
gimnaziul din Tiirnu-Seve- 
rin

16-21. Bistrița, plasa Ocolul, Învăță
torul C. Drăghicescu

22-33. Braniște, plasa Câmpul, preo- 
tul-invățător G. Pușcășanu

34-37. Cătunele, plasa Motru-de-sus, 
preotul G. Prundeanu, Învă
țătorul G. Roș'iiescu

.38-47. Cleșnești, com. Glogova, plasa 
Motru-de-sus, Invățătornl-preot
I. M. Păunescu {2Ö/V 1885)

48-53. Comănești, plaiul Gloșani, în
vățătorul N. N. Sărbulescu

54-57. Cosovețu, plasa Dumbrava, 
preotul-lnvățător C. Bunge- 
țeanu (lO^CXII 1884)

58-65. Isverna, plaiul Cloșani, preotul
R. Popescu (ll/I 1885)

66-79. Prunișor, plasa Ocolul, preotul
G. Manianu

80-111. Rudina, plaiul Cloșani, învă
țătorul D. Gerbulescu 

112-119. Șișeștii-de-jos, plasa Ocolul, 
preotul C. Ionescu {28/XlI

120-134. Vânjul-mare, plasa Blahnița, 
învățătorul R. Mihăileann 

135-136. Plasa Dumbrava

(1884)

(2/V

1884)

1885)

MUSCEL
Invățătonil N.138-149. Albești, 

șanu 
150-161. Băjești, . -

Învățătorul N. Panaitescu (19/V1,2O/X 1885)
164-185. Ilălilești, plana Răurile, pre

otul loan Bălilesou
186-191. Bălilești, plasa Râurile, Învă

țătorul Al. Nicolescu (12/VI
192-197. Cetățenil-din-deal. plaiul Dăm- 

bovița, Învățătorul C. Enă- 
chescu (26/V

198-209. Glumești, plasa Rluri-Argeșel, 
Învățătorul I. Marinescu (3/VlI 

210-217. Cotești, plaiul Nucșoara, În
vățătorul C. Becuțu 

218-227. Davidești, plasa Răuri-Argeșel, 
învățătorul M. Popescu 

228-239, Glămbocel, plasa Podgoria, În
vățătorul N. Vasilescu 

240-261. Godeni, plaiul Nucșoara, în
vățătorul P. Diaconescu 

262-275. Hârtiești, plasa Răuri-Argeșel, 
învățătorul I. lorgnlescu 

276-300. Mățău, plasa Dâmbovița-Nuc- 
șoara, Învățătorul 1. Vișo- 
ianu (20/V, 10/Xl 1885)

Isbă-
(8/VII 

plasa Răuri-Argeșel,
1885)

1885)

188.5)

1885)

(22/X

(3/VI

1884)

1885)

(7/V.1885)

(V 1885)

301-332. Micloșani, plaiul Dâmbovița, 
preotul A. Dămbovițeanu 

333-368. Micloșani, plaiul Dîmbovița, 
învățătorul 1. Prunescu i

359-370. Mihăești, plasa RAuri-Argeșel, 
învățătorul I. Enăchiescu 

371-380. Schitul-Coleșli,plaiul Nucșoara, 
Învățătorul N, Anastasescu (28/V 1885) 

381-392. Poienari, plasa Kăari-Argeșol, 
Învățătorul Gh, Gh. Mușetescu (23/V 1885) 

393-402. Rădești, plasa Răuri-Argeșel, 
învățătorul C. Petreacu (29/VI 1885)

(31,'V 1885)

(4/Vl 1885)

Rom%25c4%2583ne%25c8%2599ti.com
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403-412. Sl&nic, plaiul Nucșoara-D&in- 

bovița, Învățătorul Gh, Bă- 
descu (22/'Vin 1885)

St&Ipeni. plaiul Râuri, Învă
țătorul G. Diaconoscu (Y1 1885)

Țițești, plasa Râuri, Învăță
torul I. Nicolăescu

Valea-Mar<»,nlaiul Dâmbovița, 
învățătorul G. B, Țuțuianu lb85)

Valea-mare,' plasa Podgoria,
preotul A.M. Paraschivescu (4 '11,28/IX1885) 
Văleni, plaiul Dâmbovița, În
vățătorul I. V. Duculescu (21/V 1885)

Văleni, plasa Podgoria, Învă
țătorul G. Nicolescu (1/VII 1885)

480-489. Vlădești, plasa Râuri-Argeș"!,
Învățătorul I. Vasilescu (l/Vll 1885)

490-50.5. Voinești, plaiul Dâmbovița,
Învățătorul I. .Aldoiu {25/VI 1885)

•506-507. Vulturești, plasa Argeșel-Râu-
riie,tnvățătornl MoiaePopescu (24/VI 1885) 

" ” ’ 1885)

413-426.

427-432.

433-444,

445-463.

464-469.

470-479, 325-328.

329-330,

331-344.

508-511. E. Pascal {23/V

Voi. X. SEAMȚL
2-13. Bălțătești, plasa De-sus-Mijlo

cul,învățătorul T. Bălănescu (29/lV 
14-17. Bărgăoani, plasa M jlocul, în

vățătorul V. Șemeșanu 
18-27. Bistricioara-Grințieș.plasa Pia- 

tra-Miintole, preotul Gh. Baltă 
28-41. Bistricioara,plasa Piatra-Mun

tele, preotul C. Alessandrescii 
42-63. Gura-Bistricioarei, plasa Pia- 

tra-Muntele, Învățătorul P, • 
Căderea

64-75. Bistricioara-Grințieș.plasaPia
tra-Muntele, învățătorul Ko- 
șcscu

76-79, Bodeștii-Precistei, Învățătorul
1. Hanganu

80-83. Petricani-Boiștea, preotul (in
descifrabil)

84-89. Bozieni, plasa De-sus-Mijncul, 
învățătorul Gh, Theodorescu 

90-91. Budeșt i-Ghicăi, plasa Mijlocul, 
învățătorul L. Matasariu ( 

92-93. Budeștii-Ghicăi, plasa Mijlocul, 
preotul (indescifrabil) 

94*101, Buhahiița, Învățătorul Gh. Că
derea (26/lV, 22/Vl 1885)

102-115. Buhuș,Învățătorul Gh.Nicolau 
116-127. Buhuș, parohii Gh. Dimitrescii 

și Gr. iJîitru 
128-135. Cârligi, plasa Piatra-Muntele, 

învăi^torul 1. Verdeanu ( 
136-139. Cârligi, plasa Piatra-Muntele, 

parohul 1. Stăcescu 
140-145. Costișa, plasa Bistrița, preoții

V. Dimitriu și Gh. Mihăilescu (1/V 1885) 
146-182. Cracaoani, plasa Piatra-Mun

tele, învățătorul Gr. Nicolau
183-196. Cracaoani, plasa Piatra-Mun

tele, preoții Stahi, G. Verdian, 
V. Ohiorgbiescu și D. Marin (W/V

197-200. Davidești, com. Păstrăveni, în- 
vățătorul-diacon Ü. Vasiliu(?) (24/lV

201-242. Doamna-Mănăstirea Bistrița, 
plasa Piatra-Muntele, învăță
torul Gh. Constantiuiu (1/V, 2/Vl 1885) 

243-250. Dragomirești, învățătorul I.
Căilin (18/IV 1885)

251 -256. Pilioara, învățătorul Gh. A. Po
povici "

257-272. Frumoasa și Bălcani, comuna

i Tazlău, pla.sa Bistrița, învăță
torul 1. Mironescu (lo.T I88-'>)

(19/V

(8/V

(H/V

(I/V

(6/V

1885)

1885)

1885)

1885)

188.'>)

1885)

(11/lV 1886)

(1885)

(1885)

(22 IV 1885)

(15ZV 1885)

(IA’ 1885)

1885)

1885)

(5/V 1885)

i

(21 V 1885)

(18/V 1895)

371-381.

382-385.

386-393.

273-286. Galu, plasa Piatra-Muntele, Gh.
Gavri'ițanu 1885)

287-302. Gărcina, plasa Piatra-Muntele,
preotul I. Teofănescu (12/lV 1885)

303-308. Gruinăzești,plasa De-8U.5-Mijlo-
cul, preotul Marin Mirăuțâ (l/IIl 1885) 

309-312. Grumăzp.ștl, plasa De-sus-Mij- 
locul, învățătorul V. Sevine-
scu (20/V 1885)

313-322. Hangú, Învățătorul Gh. Leo-
nescu (10/VI 1885)

323-324. Humulești, preotul TeoFan
Focșa

Humulești,Invățătorul-preot I. 
Possa

Lunci, com. VFinătorii-Neam- 
țului, preotul I. Theodoreseu 

Margine, preotul (indescifra
bil)

345-348. Târgul-Neamțu,preotul I.Possa 
349-364. Negrești, com. Dobreni, Învă

țătorul I. N. Mironescu (II,'IV, 20/lX 1885)
Pângăraț', plasa Piatra-Mun
tele, preotul Gh Grigoriu (lO/V 1885) 

Petricani, pla.sa De-sus-Mijlo- 
cul, învățătorul G. Vrânceanu 

Grași, comuna Petricani, preo
tul C. Pionoscu 

Tărpe.ști, comiina Petricani, 
preotul 1. Stamati

394-397. Boiște, comunaPetricani,învă
țătorul N. Bicleanu

Petricani, parohul 1. Stamati 
Petricani, pai ohul Toma Sco- 
bai

Preutești, com. Tiinișești, pre
otul G. Antistescu <

Preutești, com. Timișești. În
vățătorul N. lordăchescu 

415-434. Schitul Răpciuno,eom.Hangu, 
plasa Piatra-Muntele, Învăță
torul P. Sălăgeanu <

435-438. Roziiov, învățătorii C. Gervescu 
și Gh. Teofănescu 

439-462. Ghlgoești, com. Șerboști, plasa 
Piatra, In vățătorul I. Neculau 

463-472. Siliște, pla.sa Bistrița, preoții 
comunei 

473-488. Siliștea, plasa Bistrița, învă
țătorul Gh. Popovici 

489-492. Talpa, plasa De-sus-Mijlocul, 
învățătorul G. Anghel 

493-502. Tazlău, plasa Bistrița, învăță- 
torul-preot Gr. Stupcanu ( 

503-504. Tazlău, plasa Bistrița, parohul
Gr. Coste 

505-506. Timișești, plasa De-su.s-Mijlo- 
cul, Învățătorul V. Chirieac 

507-508. Timișești, plasa De-sus-Mijlo-
cul, preotul lordachi Nicolan (29/V 1885) 

509-510. Topolița, com. Humulești, în
vățătorul Gr. Alisandrescu 

511-514. Urecheni, plasa De-sus, învăță
torul D, lordăchescu 

515-530. U.scați, plasa Mijlocul, preotul
V. Mare.ș 

531-552. Uscați, plasa Mijlocul, Învăță
torul 1. Dumbravă (10/Xl, 30/V 1885) 

553-564. Valea-aibă, comuna Uscați,
plasa De-sus-Mij!ocu], pre
otul V. V. Mareș (15/lV 1885)

565-575. Vânători Dumbrava-roșie, plasa
Piatra, preotul G. I. Mironescu 

576-577. Vânătorii-Neamțului, plasa De- 
sus, D. Resmiriță 

578-593. Zenești, plasa Bistrița, Învă
țătorul V. l’arie (I/IV 1885)

398-404. 
405-40.8.

409-412.

413-414.
(2/XlI 1884)

' (92/V 1885)

(9;'vn 1885)

(1/V 1885)

(20/IV 1885)

(20/V 1885)

(22/V 1885)

' <18/V 1885)

(27/IV 1885)

(15,V 1885)

(7/V 1885)



LXII
Voi. XI. OLT

2-13. Alimănești-Isvoarele, învăță
torul C. 1. Corboanu (14/VIlI 

14-23. Bălănoști, învățătorul C. D. Ali- 
mănescu (

24-35. Chilia, plasa Oltul, învățătorul 
Anton Preot Teodor (

36-43. Constantinești, învățătorul P.
Rădulescu (

44-49. ComunaCrăciuneii-de-sus, plasa
Șerbănești, învățătorul M. A. 
Popescu 

50-53. Cucuieți, plasa Vedea, preo
tul I. Nițulesvu 

54-69. Gura-Boului. plasa Oltul, învă
țătorul, I. Drăgulescu 

70-83. Ibănești, plasa Vedea, învă
țătorul B. Stănculescn 

84-85. Mereni, plasa Vedea, preotul
I. Cioriceanu

86-91. Mogoșești, plasa Vedea, învă
țătorul 1. Voiculescu 

92-105. Negrești, plasa Vedea, preotul
S. Alexandrescu 

106-111, Oteștii-de-sus, plasa Oltul, În
vățătorul Gh. Stănescu 

112-123. Potcoava, învățătorul loan An-« 
gelesou 

124-127. Rădești, plasa Vedea, preotul
I. Theodorianu 

Râjlețul-Govora, plasa Oltul, 
preotul D Bălan 

EÎfljlețuI-Vieroșu, plasa Vedea, 
preotul I. Prcoțescu (12/11, 22,'X 1885) 

Scornicești, plasa Vedea,învă
țătorul D. Lețuț?) 

174-185. Segarcea-din-vale, Învățătorul
M. Armeanu

Spineni, plasa Vedea, învăță
torul Gh. Stănescu 

Tempeni, plasa Mijlocul, învă
țătorul M. Ionescu 
Urluiasca, plasa Oltul, preo
tul I Stănescu 

218-225. Valea-Merilor, plasa Mijlocul, 
Învățătorul Gh. D. Marinescu (l/lll

Vața, plasa Oltul, Învățătorul 
Nestor Constantin (10,'II

Viișoara-Mărunței, plasa Șer
bănești, învățătorul Gh. Po
pescu (3/1, 23/X 1885)

Vlaicu, plasa Vedea, învăță
torul 1. Necșulescu (30/V 1885)

128-141.

142-162.

16.3-173.

186-209.

210-213.

214-217.

226-243.

244-257

258-263.

PRAHOVA

(305

1885)

1885) 399-406.

265-270.

(24/1 1885)

(12,1 1885)

407-414.

415-424.

PIoețtiori, plasa Tărgșor
Provița-de-jO3, învățătorul
P. Georgescu

Râncezi, plasa Teleajen, În
vățătorul St. Sersca (12/VJ 1885)

Scăeni, Plasa Podgoria, învă
țătorul D. Mihăileacu (30/lV 1885)

Sinaia, plaiul Prahova, învă
țătorul P Chitianescu (8/V 1885)

Stari-Chiojd, plaiul Teleajen, 
învățătorul C. Poppescu

(24/V 1885)

(8/11

(28,1

(VI

(V

(R/Í

l’ETNA

1885)

1885)

1885)

18851

(28/11 1885)

(12/1 1885)

(24/V 1885)

(21/1 1885)

(27/1 1885)

(1885)

1885)

(11 1885)

(14/11 1885)

1885)

1885)

271-309.

310-315.

Băicoiu, plasa Filipești,învăță
torul St. Alexandrescu (4/VIl 1885)

Brebu, plaiul Prahova, preotul 
Gh. Brebeanu și învățătorul 
loan Dinulescu

Călinești, plasa Filipești, învă
țătorul Ilie Georgescu (5/1 1886)

316-331. Drajna-de-.sus, plasa Teleajen,
Învățătorul D. Basilescu (lO/VII, 8/X 1885) 

Măgureni, pla»a Filipești, în
vățătorul Uernionescu 

Mălăești, plasa Podgoria-Cri- 
cov, preotul-învățător G. I.
Voiculescu (3Ü/X1I 1884)

Măneșt, plasa Filipești, învă
țătorul N. Preutescu (O/V 1885)

Mărginenii-de-sus, plasa Fili
pești, preotul Andrei Bădescu (29/Xl 1884) 

Nedelea, plasa Filipești,preotul-
învățător A. Ionescu (IV 1885)

332-348.

349-354.

365-358.

371-376.

Pâurei, plasa G&rlete-Bilieștl 
Găuri, p'asa Vrancea

426-431.
432-465. . , ..... ______
466-481. Irești, plasa Gârlele, învăță

torul A. S Minculescu
482-497. Năruja, plasa Vrancea, Învă

țătorul 1. Chiceorea(?) '
498-514. Palten, plasa Vrancea, învă

țătorul C. Săulescu (11
515-520. Răcoa.sa, plasa Zăbrăuți

Voi. XII. RÂMNICUL-SĂRAT

(31/1 1885)

2-11. Bălăceanu, plasa Râmnicul-de- 
sus, învățătorul I). Damianu 

12-89. Bogza, plasa Marginea de-sus 
învățătorul C. Șt. Negoescu 

90-103. Buda, plaiul Râmnicul, învă
țătorul M. Chirițcscu 

104-107. Budești, preotul-învățător P. 
Rădulescu (12/XI

108-131. Corbu, plasa Marginea-de-jos, 
învățătorul Coman R. Cană (XI 

132-133. Dediulești,plasa Râmnicul-de- 
sus, preotul I. Moisescu (IS/XII 

134-146. Dediulești, plasa Râmnlcul-de- 
sus, învățătorul 

147-152. Domnița, plasa Grădiștea, în
vățătorul V. Thoodorescu (2/XII

153-164. Jirlău, plasa Grădiștea, Invă- 
țâtorul P. Anghele.scu (28'XI

165-190. Obilești, plasa Marginea-de- 
jos, învă^torul A. V. Mogoș 

191-199. Uăcoasa și Păduroni, plasa 
Răcăciuni (Jud. Putna), învă
țătorul Gh. I. Balaban 

200-211. Sgârciți, plasa Râmnlcul-de-
SU8, învățătorul FI. Balaban (22/11 

212-222. Slobozia, cătunul Coroteni,
preotul I. Ionescu

223-232. Tâmboești,plasa Marginea-de- 
sus, învățătorul C. Dimitrescu 

233-252. Vișani, plasa Grădiștea, învă
țătorul C. Poppescu (30/Xl

ÎS/Ill

1884)

1884)

1884)

1884)

1884)

1885)

(1885)

1885)

(28/11 1885)

1884)

KOMANAȚI
254-256. Citieni, învățătoarea Teodora

Popescu (8/V
257-267. Rusăneștii-de-jos, învățătorul

Florea Popescu (8/V
268-269. Gostavățul, plasa Ocolul, Invă-

. țătorul D. Poppescu (28/XII 1884)
270-271. Leu, plasa Ocolul, învățătorul

Marin Stănescu

1885)

1885)

Sl'CEAVA
273-280. Baia, plasa Moldova, învăță

torul P. Gucescu
281-283. Bogdănești, învățătorii Gh. I.

Grigorescu și N. Cărlănescu 
284-297. Borca, învățătorul 1. Solescu 
298-306. Broșteni, plasa Muntole, învă

țătorul M. Liipescu (1885)

R%25c4%2583coa.sa


- LXIII
307-314. Broștoni, plasa Muntele, func

ționarul de la subprefectură C. 
I. ȘtefSnescu

315-318. Brusturi, com. Drăgănești, In- 
vățâtortil N. I. Ciucă (

319-338. Dolhasca, plasa Șiret, Învăță
torul 1. T. Stupkanu 

339-348. Dolhești 
349-352. Dorna-Gura-Negrii,plasa Mun

tele, Învățătorul P. Ciolan 
353-360. Farcașa, plasa Muntele 
361-362. Forăști, plasa Moldova-Șomnz, 

învățătorul N. Theodorescu 
363*369. Găinești, com. Mălini, Invăță- 

to ul V. C. Trifan
370-383. Giurgești, învățătorul I. Bon- 

descu
384-.389. Horodniceni și Rotopănești, 

plasa Șomuz-Moldova,învăță
torii T. Lițescu și V. Vanianu 

390-397. Lămășeni, plasa Șomuz, în-

(21/IV

(18/V

(6/VI

95-110.

1885)

1885)

1885)

vățătorul V. Radovici (30/lV, 9/VI 1885) 
398-399. Lămășeni, învățătorul 1. So-

lescu (11/XI 1885)
400-407. Lespezi, Învățătorul Gh. Po-

povici
408-425. Litenj,învățătorul P. Androne-

scn
426-437. Mălini, plasa Muntele, preotu

Gavril Pope.scu
438-449. Mălini, plasa Muntele, Învă

țătorul comunei
450-460. Miroslăvești, plasa Șiret, preo

tul V.Manoliu (
461-470. Pașcani-Stolniceni, M. Busuioc,

N. Rălănescu și 1. Hudiță (26/V 1885) 
471-494. Preuteștii-uuiți,plasa Șomuzul,

preotul I. Ionescu (24,ÎV 1885)
495-502. Mănăstirea Probota, com. Dol

hasca, egumenul (indescifra
bil) (30/XII 1884)

503-536. Rădășcni, învățătorul comunei (24,'V 1885) 
537-544. Rădășeni 
545-566. Ruginoasa și Va.scani, învă

țătorul D. Gh. Ursu
567-575. Ruginoasa, plasa Șiret, preotul

V. Florescu
576-581. Șaru-Dornei, plasa Muntele,

învățătorul V. Iftimescu
Tătăriiși. plasa Șomuz-Mol-
dova, învățătorul N. Gavri- 
lescu

Țolești, plasa Șomuz-Moldova, 
învățătorul 1. Stamatin 

Valea-Gloduhii. învățătorul 1.
Gornea

(30/V 1885)

(30/V 1885)

(1885)

(23/IV 1885)

(1885)

(28/'V 1885)

(1884)

682-595.

596-605.

606-313.

2-5.

6-19.

(12/V 1885)

(1885)

{5/VI 1885)

(10/V 1885)

(27/V 1885)

Voi. Xin. TECLCIV

Barcea, plasa Bărlad, invăță- 
torul Al. Doraș 

Boghești, plasa Zeletin, învă
țătorul V. Popesou

20-21. Orașul Bărlad, preotul G. Po- 
hribu 

22-31. Brăhășești,învățatorul Gh. Bu- 
nescu 

32-39. Buda, plasa Zeletin, învăță
torul G. Urechia ___ ,

40-45. Gorbasca,Învățătorul A. Cazan (16 XII 1884) 
46-58. Matca, plasa Bărlad, și Gor- 

bița, plasa Zeletin* preotul 
V. Tomescu (20/11 1885)

59-74. Gorodu, plasa Bărlnd, Învă
țătorul V. Stegariu (28/XI 1884)

75-94. Gorodu, plasa Bărlad. preotul
T, Jalbă (30/Xn 1884)

(15/X 1884)

(21/V 1885)

Gosmești, plasa Nicorești-Băr- 
lad, învățătorul M. Roșea 

Crăești. plasa Zeletin, învăță
torul N. Bradea (

Fundeni, plasa Bărlad, preotul 
N. Krivăț (

Fundeni, plasa Bărlad, învăță
torul V. Buțurcă (întocmai ca 
precedentul) 

Găioeana, plasa Berheciii, În
vățătorul Miron 

165-186. Găiceana (cătunul Recea),plasa 
Berheciu, preotul A. Florea (1/IV 1885) 

Giurgiana, Învățătorul S. Si-
lion (18/V 1885)

Glăvăncști, com. Muncelu, în
vățătorul N. Berdanu (29/XII 1884) 

Godinești, plasa Berheciu, în
vățătorul Severin (3/X 1885)

205-209. Homocea, plasa Nicorești, În
vățătorul P. Ghinea (22/lV 1885)

210-212. Homocea,plasa Nicorești,preo
tul Gh. Tomescu

213-224. Huruești. plasa Berheciu, In- 
văță'orul I. Torna (17,-IV 1885)

225-241. lonășești, plasa Nicorești-Bâr-
lad, învățătorul 1. Chirvăsuță (1885)

242-245. Ivești, învățătorul A. Pașoanu (20/1 1885) 
246-253, Lespezi, com. Homocea, plasa 

Nicorești-BArlad, preotul N.
Leon și invâțătorulGh Ba.soou (5/I1I 1885) 

254-261. Motoșeni, plasa Zeletin, învă
țătorul I. Berdan (7/V 1885)

262-283. Movileni, plasa Nicorești-Bâr-
lod, preotul I. Gălugăreanu (I6/X1I 1884) 

284-28.'). Muncelu, plasa Zeletin, învă
țătorul I. Chibzuin (28 IV, 1885)

286-299. Nărtești, plasa Zeletin, învă
țătorul D. Huțu (28/V 1885)

,300-321. Negulești, plasa Berheciu, în
vățătorul Gh. Popoviciu (8/VIII 1885)

322-331. Nicorești, preotul G. Iftemie (30/V 1885) 
332-341. Nicorești, plasa Nicorești, în

vățătorul 1, Nazare (4/Vl 1885)
342-357. Gcheni,com. Gondrăchești, pl.

Berheciu, preotul V. Spiridon (20/IV 1885} 
358-367. Onceștii-noi, plasa Berheciu, 

învățătorul I. Huștiu (?) 
368-385. Onceștii-vechi, Învățătorul Gh.

Gh. Bechescu
386-397. Poiana, plasa Nicorești-Bărlad, 

învățătorul A. Negru (?) 
398-413. Răchitoasa, plasa Zeletin, în

vățătorul N. Corciovă 
414-419. Șendraști, plasa Pereschivu, 

preotul Gb. Palladi 
420-433- Șerbănești, comuna Liești, În

vățătorul Șt. Vechiu 
Miesta, comuna Spriea, plasa 
Zeletin, Învățătorul Lascăr 
Rebegea

Stănișești, plasa Zeletin, învă
țătorul Gh. Voiou (25/VIl, 6,X 1885) 

Puțeni, plasa Bărlad, preotul 
I. Ionescu (H/iV 1885)

; 466-477, Țepu, plasa Nicorești-Bărlad,
Învățătorul G. I, Peptenariu (25/1V 1885) 

478-485. Țigănești, plasa Bărlad, învă
țătorul C. Decusară (28/X 1884)

Torcești, plasa Bărlad, preotul 
Gh. Rarinca (19/lV 1885)

Tudor-Vladimirescu, plasa Bâr
lad, preotul P. Ștefănescu 

Tudor-Vladimlrescu,plasa Băr
lad, învățătorul T. Vasiliu 

491-499. Umbrărești, plasa Bărlad, în
vățătorul V. 1. Gățulescii

111-122.

123-131.

141-164.

187-190.

191-194.

195-203.

434-441.

442-459.

' 460-465.

489-491.

492-493.

(14/1 1885)

(30/V 1885)

(10/V 1885)

(23/1 1885)

(5/VI 1885)

(26, V 1885)

(28/1 1885)

(7/X 1884)

(1885)

(5/XI 1884)

(6/XI 1884)

(15'V 1885)



500-605.

506-511.

512-515.

Valea-rea, plasa Zeletin, In- 
vățâtorul V. Negruți

Vizurești-Hințești, plasa Ni- 
corești, preotul Efr. Dămă- 
ceanu

Vultureni, plasa B&rlad, învă
țătorul E. Demitriu

Vultureni, plasa Bârlad, preo
tul Șt. Gh. Lungu

- LXIV

390-391. Moru-ghiol,plasaTuleea, preo
tul T. Simion

392-412. Niculițel, plasa Tuleea, învă
țătorul N. Ludovic 

413-424. Pecenoaga, învățătorul T.
Mârza (16/Vn 1885)

425-428. Sari-ghiol, plasa Tuleea. învă
țătorul V. Popov (31,^11 1885)

429-431. Sari-nasuT, învățătorul Silve
stru Arieșianu

432-433. .Satu-nou, plasa Sulina, preotul
I. Geiica (21/XI 1884)

434-441. Satu-nou, plasa Măcin, învă
țătorul Gh. Ghisencu 

442-451. Somova, plasa Tuleea. învă
țătorul Șt. Voinea 

452-459. Turcoaia, plasa Măcin, învă
țătorul I. Plesnilă (5,Vil 1885)

460-470. Văcăreni, plasa Măcin, Învă
țătorul G. Țarălungă (27/Vll 1885)

471-504. (Lângă comuna Gongazu) în
vățătorul D. Nițescu (I6/VII 1885)

(29/X 1884)

(1885)

(l/Il 1885)

(10. III 1885)

(30,IV 1885)

(V 1885)

(9/VI 1885)

, 24/111 1886)

(20/1 1885)

(10/11 1885)

(18/1 1885)

Voi. XIV. TELEOR.MAN
2-15. Bălțați, plasa Târgul, învă

țătorul 1. Panaitescu (
Băneasa, plasa Gălmățuiu, 
preotul V. Popescu 

Brănceni, plasa Marginea, în
vățătorul N. P. Ranu 

Garavanețu, plasa Gălmățuiu, 
învățătoarea Elena Hur
muz (8/11 1885,

58-61. Ciocești-Mândra, plasa Teleor
man, învățătorul S. Dumitre- 
scu (?)

62-70. Cioara, plasa Călmățuiu-Margi- 
nea, învățătorul C. Popescu

71-74. Crângeni, plasa Gălmățuiu, în
vățătorii M, Soiculescu și M. 
Florescu

75-78. Cucneți, plasa Târgul, învă
țătorul P. Marinesev.

79-92. Dracea, plasa Gălmățuiu, în
vățătorul Al. Grueanu

93-98. Maiu, plasa Teleorman, preo
tul (j. Ghinescu

99-144, Odaia, plasa Gălmățuiu, învă
țătorul L Stănescu 

145-155. Papa,învățătorul (indescifrabil) 
156-169. Pielea, plasa Marginea, învă

țătorul P. Ghristescu 
170-182. Pârlita, plasa Târgul. învăță

torul N. Prițescu 
183-192. Râioasa, plasa Călmățuiii-Mar- 

ginea, 1 Ionescu 
193-205. Scrio.ștea, plasa Târgul. învă

țătorul Al. Stănescu 
206-218. Socetu, plasa Târgului, învă

țătorul I. Mirea 
219-232. Spătaru, plasa Marginea, în

vățătorul E. Anghelescu i 
233-238, Traian. plasa Marginea, învă

țătorul M. Ștefănescu 
239-278. Tufeni, plasa Teleorman, învă

țătorul 1. Popescu 
279-280. Urlueni, plasa Teleorman, preo

tul 1. Ghițulescu 
281-292. Viișoara, Învățătorul C.Voiculescu (1885) 
293-332. Voivoda, plasa Marginea, în

vățătorul 1. Gomănesru

20-25.

26-57.

Tl’LCEA

(1885)

(írtba)

2-7. Avrăiiiești, plasa Tutova, învă
țătorul Gh. Cojocariu 

8-13. Bacani, plasa Siuiila-Tărgu, 
14-21. Bălăbănești, plasa Corodu, în

vățătorul S. Cașșn (?) 
22-47. Orașul Bârlad, lancu D. Nour 
48-59. Blăgești, plasa Târgu, învă

țătorul S. Furnescu (8/V, 28,'X 1885) 
60-62. Bogdana, plasa Simila. preotul

Gh. Ciorescu (6/XI 1884)
63-78. Bogdănița, plasa Simila, învă

țătorul A. Părvan (‘J/XII 1884)
79-84. Boge.ști, plasa Tutova (14/IV 1885)
85-86. Bogești. plasa Tutova, învă

țătorul G. R. Perieanu
87-96. Bi'ădești, preotul Th. Fellea (6/Xll 1884) 

97-104. Căbești, plasa Pereschivu, în
vățătorul C. Voicu 

105-126. Lălești-Călimănești, plasa 'Fu
tóvá, învățătorul I. Oniciu 

127-134. Cărăpcești, plasa Gorodu, în
vățătorul G. Antoneseu (24/V 1885)

135-190. G&rjăoani, plasa Tutova, învă
țătorul 1. Ghirica (30/VlI 1885)

191-196. Gărlomănești, plasa Gorodu,
învățătorul 1. Simionescu (30/V 1885)

1884) , 197-210. GhilienijpIasaPereschivii,învă
țătorul i. Dodanu

211-228. Corodești, plasa Tutova. învă
țătorul I. Georgin '

229-238. Gostești, plasa Simila-Tărgu, 
învățătorul N Ghirică și preo
tul M. Topoloiuț?)

239-260. Docani, plasa Tărgu, învăță
torul 1 P. Gorciovă (6/V, 1 

261-270. Dragomirești, plasa Tutova, 
învățătorul G. Solomon (?) (30/Vl 1885)

271-294. lepureni, plasa Târgu 
295-.3O2. Florești, plasa Simila-Târgu,

învățătorul Stan (19/V 1885)
303-312. Fruiitișoni, plasa Târgul, preo

tul C. Tudorán (9/Xll 1884)
313-324. Gâlțe.ști, com. târgul Puești, 

plasa Tutova, Învățătorul 1. 
Cartojann 

325-333. Grâjdeni,com.Fruntișeni,pla8a
Târgu, învățătorul T. Cioban (27/XlI 1884) 

334-340. Grăjdeni, com. FrunGșeni, 
plasa Târgu, preotul Gh. Ro- 
tariu (28/XI 1884)

341-350. Ibănești, plasa Simila, învăță
torul C I. Mironescu (29,V 1885)

(1885)

(1885)

(6/11

(26,1

(H/V

1885)

1885)

1885)

1885)

(5/V 1885)

(12V

(25/1 1885)
(8/V 1885)

(12/V 1885)

18/XI 1885)

334-337. Garaman-chioi, plasa Babadag, 
preotul D. Belinschi

338-339. C&rjelari, învățătorul C. Ma- 
teescu (20/\^ll 1885)

340-341. Enisala, plasa Babadag. învă
țătoarea E. Bosku

342-351. Garvânu, învățătorul M. Ne- 
cuiau (1/VIl, 20/VIl, 7/VIIl 1885)

352-357. Greci, plasa Măcin
358-361. Hagl-ghiot, învățătorul Clir.

Caraman
362-369. Isaccea, învățătorul Th, Pa- 

raschivescu
370'389 Luncavița, învățătorul 1.1. Dia-

conu (29,ĂVI1I 1885)

(13/V188Ó)



I.XV

(1885)

(10/V

<11/V

1885)

1885)

(lO/I 1885)

(23/V 1885)

351-356. Ivești, plasa Peroschivu, învă
țătorul I. Burghelea

367-366. Lungești, plasa Corodu, învă
țătorul D. Demetriu

367-374. Mânzați, plasa Simila-Târgu, 
învățătorul N. Mereuță

i
 375-388. Micești. plasa Tutova, învăță

torul D. Iepure 
389-396. Obârșeni, plasa Târgul, învă

țătorul V. Iftimiu 
397-404. Odaia-Bursucani, învățătorul

C. Bumbaru
405-422. Perieni. com. Bogești, plasa

1 Tutova, învățătorul Gr, Pe-
j rieanu (3, VIU 1885)
J 423-431. Plopana, plasa Tutova, Invăță-
F torul G. loan Maior (IV, lú/XII 1885)

432-449. Pogonești, plasa Corodu-Pe- 
reachivu,învățătorul Eui. Co
lea (15/VlI 1885)

450-453. Prisecani, plasa Pereschivu 
454-469. Puoști, plasa Tutova, învăță

torul P. Mohor (31/III 1885)
470-479. Puntișeni,plasa Simila-Târgu,

învățătorul N. Ghenghea 
480-488. Rădăești, învățătorul Gr. Ma- 

stacanu
489-494. Șendrești 
495-500. Stâncășeni. com. Corodești, 

plasaTutova,preotul loanGh. 
Filip

i 501-504. Stânuești, plasa Pereschivu,
I invățăt rul 0. Gartaș
■ 505-510. Bogdănești, plasa Târgu-Si- 

' mila, învățătorul I. luga
511-530. Vinderei, plasa Târgu. Învă

țătorul G. Rogojină

167-186, Duiueștei, plasa Fundurile, În
vățătorul V. Macovei (8/V 1885)

187-192. Ferești, plasa Mijlocul, Învă
țătorul I. Șuba(?) (7-V 1885)

193-204. Găroeni, plasa Racova, preotul
Mironesou

205-214. Gărceni, plasa Racova, învă
țătorul D. Chirllovici (28/lV 1883)

215-220. Ipatele, plasa Fundurile, învă
țătorul Băncescu Í16/VI 1885)

221-230. Ivănești, plasa Racova, învă
țătorul N. Bălăuț (13;V 1885)

231-234. Laza, plasa Racova, învăță
torul C. Marin (?) (26/IV 1885)

235-244. Lipova, plasa Racova, învăță
torul C. Teodorescu (24/IV

245-254. Lipovățu, învățătorul l.Vasiliu (1/Vl 
255-264. Mânjești, plasa Crasna, învă

țătorul T. Popescu (3/VI
265-268. Miclești, plasa Crasna-Mijlocul, 

învățătorul Gh. Petru 
269-276. Mircești, plasa Mijlocul, învă

țătorul 1. Demetriu (16/V
277-284. Muntenii-de-jos, plasa Crasna, 

învățătorul i. Smarandescu (17/VII 1885) 
285-292. Negrești, plasa Fundurile, In- 

vă^torul N. Habar 
293-298. Poienești, plasa Racova, învă

țătorul 1. N. Băbușeanu 
299-302. Șcheia, plasa Fundurile, învă

țătorul Dăscălescu 
303-306. Știoborăni, învățătorul M. C.

Mândru
307-318. Tangujei, plasa Fundurile, 

Învățătorul Gh. Alesandre- 
scu

319-324. Telejna, plasa Mijlocu, învă
țătorul N. Băncescu 

325-334. Țibănești, plasa Fundurile, 
preotul I. Vasiliu

335-342. Valea-Rea, plasa Mijlocul, În
vățătorul C. V. Danu 

343-366. Zăpodeni, plasa Mijocul, în
vățătorul A. Ciureanu

1885)
1885)

ir>85)

il,/V 1885)

1885)

(14/X 1884)

(11/n 1885)

Voi. XVI. VÂLCEA

2-7. Crăpăturile, plasa Oltețului. 
preotul Petru Dohovnicu(?) (20/Xn 

8-19. Recea, plaiul Horezu, preotul 
loachim Iliescu (20/VI

20-27. Recea, plaiul Horezu (și Vai- 
deeni, Slătioara, Fometești și 
R8covița),prootul-învățăt'. r I. 
Stănescu

28-33. Suțești, plasa Oltul, preotul
M. Sacerdoteanu

34-61. Zăvoieni, plasa Otăsău, preotul 
D. Nissipescu

1884)

1885)

(l/X 1885)

(6/n 1885)

VASLLIi:
63-72. Bărzești, Învățătorul I. Mateiu
73-92. Bereasa, plasa Mijlocul, preo

tul I. Manoilescu t
93-100. Bodești, plasaM.jlocul, învăță

torul N. Vuga (?) (19,'IV

(4/V 1885)

{3/XII 1885)

.................................................................. 1885)
101'110. Borești, Învățătorul M. Gafencn (24/V 1885) 
111-114. Buda-Rafaila, învățătorul I.

Spiridon (5/V 1885)
116-122. Buhăești, plasa Stemnicul, În

vățătorul Gh. Galinescu {29/lV 1885)
123-126. Ciortești. plasa Crasna, învă

țătorul D. Manoilescu
127-140. Codăești, plasa Mijlocul, învă

țătorul V. Stăm?)
141-144. Cosmești, plasa Stemnicul, În

vățătorul Gentimir
145-148. Dănești, plasa Mijlocul, învă

țătorul V. Ionescu
149-156. Deleni, plasa Crasna, învăță

torul Simionoscu 
’ 157-166. Doagele, plasa Racova, învă- 
. țătorul Á. Popovici

Dicționarul limbii române. 29. XII. 1918.

1885)

(lî/V 1885)

{7/V 1885)

(VI 1885)

(28/V

(2/V 1885)

(1885)

(l/v 1885)

(6 V 1885)

(12/V 1885)

(7/V 1885)

(I7V 1885)

(6/V 1885)

(30/V 1885)

LOCALITĂȚI FĂRĂ INDICAȚII PRECISE
368-369. Gh. Gh. Cojocarii
370-377.
378-393. Gogoșul (jud. Dolj), preotul S. 

Băsicescu
394-399. Dirmănești, preotul L. Dobre 
400-401. (Vânju-mare, jud Mehedinți) 

învățătorul P. Mihăileanu 
402-403. (Moldova) Preotul I. Bnlan 
404-409. (Din Moldova) 
410-417. (Din Moldova) învățătorul Gh.

Botezat
418-441. (Din Muntenia)
442-449. (Din Moldova: Fălciiu?) învă

țătorul I. Michiu (29/IV

(1/XI 1885) 
(1885)

(5/XI 1884)

(18/X 1885)

(29/V 1885)

1885)

Voi. XVII. ARDEAL

2-5. Blaj (și alte regiuni), profe
sorul Alexlu Viciu

6-11. Clopotiva, cercul Hațeg, preo
tul Pop Avei Bociat 

12-45. Copăceln, comitatul Făgăra
șului, învățătorul D. Popn

46-53. Cugieru, învățătoarea Sofía 
Bria, născută Bărsan

54-87. Hațeg, învățătorul N. Sânzianu 
(31/1 1886, 24/1 1885) 

88-113. Hațeg, învățătorul Paul Ü1-
teanu (l/III 1885)

V

Í4/V1 1887)

(10/n 1885)

(25/1 1885, 
(18/11 1886)

L



LXVI

38-57.

<3/11 1885) 58-64.
65-84.

(1/V 1878)
85-101. 

102-107.
(30/1 1885)

108-133. 
134-221,

(3I/I 1885)

(28/11 1886)
222-237,

(31 1 1885)
238-255.

(24/11 1885) 256-257. 
258-265. 
266-273.

(4/in 1885)
274-281. 
282-286.

(5/11 1885)

(5/11 1885)

114-131. Lisa (și alte sate), comitatul 
Făgărașului, învățătorii Ga- 
vril Popu și Ion Popu 

132-137. Lodroman, liceanul losif Ho- 
rațiu Lița

138-147. Mărț^neni, comitatul Făgăra
șului, învățătorii N. Tr. Pop 
și AI. Crișan

148-161. Ohaba, comitatul Făgărașului, 
învățătorii Daniil Pandrea, I. 
Crișan. E. Crișan, i. Popa, Au
relia Timarin

162-222. Orlat, comitatul Sibiiului, în
vățătorii R. Sima și N. Grancea 

223-248. Orlat, comitatul Sibiiului, în
vățătorul R. Simu

249-262. Ostrovul-mare, comitatul Hu- 
niedoarei, preotul Șt. Grațian 
și învățătorul Șt. Bojincă(?) 

253-260. Păucenești, comitatul Hunie- 
doarei, învățătorul D, Ange- 
loni

261-265. Râu-de-mori-Suseiii, Ostrovel- 
Gnreni, Vaiea-Dilaii-Sibișel, 
preoții M. Inbușiu și 1. Bernat 

266-267. Sâncel, Învățătorul I. Pop-Re-
teganul (13/VilI 1885)

268-295. Năsăud-Sângeorgiu, învăță
torul Al. Pop

296-301. Scorei, comitatul Făgărașului, 
I. Georgescu

302-326. Cugieru, învățătorul Teodor 
Crișan

327-342. Jina (scris Șina), comitatul Si- 
biiulni, învățătorii 1. Floca, 
I. Radu și 1. Dobre

343-346. Spini, comitatul Huniedoa- 
rei, învățătorii Aron Mun
teanu și Gh. Chiriac

347-356. Țânțari, comitatul li^gărașu- 
lui, învățătorii Gr D. Pălti- 
neanu, P. P. Danciu și I. Ga- 
vrilescu

367-384. Tohanul-vechiu. com. Făgă
rașului, învățătorii Șt. Josanu 
și Torna Simu

385-404. Vaidarecea, com. Făgărașului, 
Învățătorii Arseniu P. Bunea, 
Sofronie Prună, Regina Bă
nea, loan Petrișor

405-408. Vestem, comitatul Sibiiului, 
învățătorii V. Petrișor șl N. 
V. Popu

409-420. Vețelu, Herepeo, Vulcez și 
Caonlu, comitatul Uuniedoa- 
rei, învățătorul Augustin De- 
gan

421-430 Vistea-de-jos, com, Făgăra
șului, învățătorii G. Mun
teanu, N. Stanciu și I. Popu- 
Borzea

431-464. Voila, Învățătorii G. Dobrinu, 
Sofia Glia și I. Muntean

(1878)

(3/1 1885)

(2/11 1885)

(5/11 1885)

(311 1885)

(III 1885)

(26/1 1885)

Voi. XVIII. BÁNÁT ȘI VNttARI.V

2-9. Bănat-Gomloș, comitatul To- 
rontal, parohul Laurian Luca (I2/I 1885) 

10-23. Bărseui-de-jos, Sălagiu, Unga
ria, preotul Emilia Bran 

24-31. Borlova, lângă Caransebeș, 
preotul Mihail Dragallna 

32-37. Bouțariul-de-josși -de-sus, preo
tul Andrei lonaș și preotul 
Andrei Pop Bociat

{SO/l 1885)

(9/11 1885)

Butx)va. învățătorul Dim. tte- 
ceanu

(Mai alea) Orăștie, E. Ordeanu 
Făget, advocatul Dionisi© Pa- 
scuțiu

Gărceia, comitatul Sălagiu 
Grădiște, cercul Hațeg, Învă
țătorul N. Triinbițouiu

Lipova, Banat, luliu Tuducescu 
Maidan, comit. Caraș-Severin, 
Învățătorul Sofroniu Liuba

{2e/l 1886)
(12/1 1888

(18/1 1885)

(3/III 1885) 
{S/Xl

1889)

(28/1

297-318.

(16/1, 9/11,
14/111 1885; 5'IX 
1885: 25/11, 2/II1 

1887; III 
Șugatag, comitatul Maramu- 
răș, parohul-vicar Titu Biid (4/Xll 

Nevrincea. comitatul Caraș-Se
verin, Învățătorul P. Pintea (29/1 

Oravița, protopopul A. Ghidu 
Orșova și Mehadia 
Srediștea-mică, lângă Vârșeț, 
Banat, preotul Mihaiu Juica (17/Xll 1884) 

Timișoara, parohul G. Traila 
Teregova, comitatul Caraș- 
Severin, preotul 1. Bombăollă 

287-292. Tincova, cernit. Caraș-Severin, 
preotul Dionisie Popoviciu 

293-296. Vermeș. comit. Caraș-Severin.
Învățătorul Paul Munteanu 

Vișagu, comitatul Caraș-Seve
rin, Bobălna și Baia-de-Crlș, 
amândouă In comit. Hunie- 
doarei. parohul Liviu lancit

1890)

1885)
1885)

(10/1 1885)

1885)(31/1

(l/III 1885)

b.) Alte Comunicări:

I.

A. BANcru — Comunicat de dl. A. Banciu (profesor 
In Brașov), din Săliște, în Transilv. 

(61 1885) A. COCA = Comunicat de dl. Dr. A. Coca (advocat 
în Sasca-montană), din ceroiirilol 
Oravița și Sasca-montană, In Banat.

A. TOMIAC = Comunicat de dl. Aron Tomiac (stu
dent), din Vicovnl-de-suB și Straja, 
In Bucovina

DRAGU Poezii iK>pulare inedite din Vâlcea, comu
nicate de dl. Dragii.

G. NISTORaa Comunicat de d-1. (}. Nistor (student 
in Cernăuți), din Vicovul de-sus, în 
Bucovina.

G. TOFAN = Comunicat de dl. G. Tofan (profesor 
în Cernăuți), din Bilca, In Bucovina.

COKBÜ = Comunicat de dl. I. Corăw (funcționar,' 
in Bistrița), din Zagra, lângă Nă- 
săud, in Transilv.

GRĂ.MAnÂ = Comanicat de d-1 l (B-ămadă (stu-' 
dent In Viena), din Zaharești, in 
Bucovina.

IONESCU = Comunicat de dl. I. Ionescu din Și- 
șeștl, în Mehedinți.

NANDREȘ = Comunicat de dl. /. iiandreș (stu
dent In Viena), din Mahalâ, In Bu
covina.

PANȚU =! Comunicat de dl. l. Panțu (profesor In 
Brașov), din Brașov.

PAVELESCU = Comunicat de dl. l, Paoeleacu (pro
fesor In București), din Ilfov.

LIUBA = Comunicat de dl. S. Liuba (învățător pen
sionat), din Măldan, comit. Garaș- 
Severin, în Banat.

MARIAN = Comunicații de B. Pl. Marian, în cea 
mal mare parte din Bucovina.

s. POPE8CÜ = Comunicat de dl. Ștefan Pnpescu 
(pictor), din părțile Buzăului.
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La PRESCURTĂRI:

(Agron.) 
(Aniic.) 
A.-U. 
(Băieș.) 
(Biol.) 
(Biaierj.) 
(Căș.) 
eomb. de sv,f. 
comp, 
doc. a. DOC. 
(Bonét.) 
gént.

(In'jin.) 
(Ist.) 
l.
(lAn.) 
(Legat.) 
loc. adj.
(Măc.) 
(Mec.) 

■(SiUlit].)
ma. s. MS.
(Numiam.) 
(Păat) 
(Petrogr.) 
p. kipei-h. 
p. gener. 
p. reatr. 
pronunț.
a.
ș. d. 
(Silv.) 
ș. «.
S. V.

(Tehnol.J 
(Tdegr.) 
(Tumăt.) 
Ung.

Agronomie. -J.-
Antichitate.
Austro-Ungaria.

= băieșag (= exploatare de mine). 
Biologie.
Biserică, termin bisericesc. 
Cășărit.
combinație de sufixe, 
compus, compoziție, 
document.
Fonetică.
„gentilicia“. {Suf. gent. sufix prin 

care se derivă numiri de popoare, 
de cetățeni, s. de familie, din nume 
locale.)

Inginerie. 
Istorie, 
lângă. 
Lânărie. 
legătorie de cărți, 
locuțiune adjectivală. 
Măcelărie.
Mecanică.

= Termen militar.
— manuscris. 

Numismatică. 
Păstorit. 
I’etrografie. 
prin liiperbolă-
prin generalizare* (a Înțelesului), 
prin restrlcțiune (a înțelesului), 
pronunțarea.

și derivatele. 
Silvicultură, 
și următoarele, 
subt vorba (respectivă), vezi cuvântul 

de care e vorba.
= Tehnologie.
- Telegrafie. 

Tumătorie.
- Ungaria (ținuturile românești 

Ungaria).

Prij, urmare, când nu se relevează pronunțarea unui 
V ejiVânt, aceasta înseamnă că vocalele os urmează una 

;-^apă alta formează diftongii și triftongii obicinuiți 
In limba română: lupoaică se va ceti deci trisilab 
(cu triftongul -oo»-), etc.

La cuvintele-de-titlu compuse, accentul ascuțit 
arată accentul principal, iar cel grav accentul se
cundar al cuvântului.

La Îndrumări ortoqbafice:

din

Când un cuvânt scria ca ea nu se va găsi In 
Dicționar, să se caute subt ia.

Când un cuvânt scris cu ta nu se va găsi In 
Dicționar, să se caute subt ea.

Când un cuvânt scris ou ch sau k, th, ph nu se 
va găsi In Dicționar, să se caute subt c sau h, t, f.

Nefiind fixate definitiv de Academia Română toate 
normele ortografiei noastre, notăm aici că in acest 
Dicționar se urmează cu privire la ea și ia, la e și 
ie și la s și s următoarele regule:

a. ) Scriem ia, nu ea, de câte ori in celelalte forme 
ale cuvântului acest diftong se schimbă In ie (pia- 
tră-pietre,piară-pier), la Începutul cuvintelor (iară; 
excepție ea. femininul de la el, spre deosebire de 
interj, ia și de a treia persoană de la a luă), iar ln 
dezinențele verbale, după vocale (trebuiă.bănuială)*. 
încolo scriem ea (ceară, cheamă-chem, vedea, auzea).

b. ) La Începutul cuvintelor (afară do formele pro
numelui el și ale verbului o fi: este, eram, etc.), 
după vocale (afară de sufixul verbal -esc) și când 
ln alte forme flexionare apare ln locul lui ie dif
tongul ia (cfr. punctul a.), scriem totdeauna ie, iar 
nu e-.tepure, taie, nevoie. Ploiești, pieră (piardă), etc.

c. ) Ca Întâiul element al unui grup de consonante, 
scriem totdeauna e In Ioc de a, când urmează con
sonantele fonice b, d, g (zbier, edruncin, sgăriu), 
afară de cazurile când a aparține unui prefix simțit 
ca atare ln limbă (de.abrăcă: imbrăcă, desdoi: În
doi, deagrădi: îngrădi). înainte de l, m, n, nefiind 
stabilită ortoepia cuvintelor, nu putem nici noi urmă 
o regulă, ci vom hotărî tn fiecare caz, după pro
nunțarea cea mai obicinuită.

La ÎNDRUMĂRI GRAMATICALE: La SEMNE CONVENȚIONALE:

D. Acneiitnl și despărțirea silabelor.

I Cuvintele care n’au accent In titlul articolului 
Q sânt sau monosilabe, d. e. baviv pronunțat bac, 

baic = baiu, sau (mai rar) sânt cuvinte caro In 
limba literară au accent variabil, d. e. akii*A: 
âripă și aripă (ln care caz cele două accentuări se 
vor notă ln parentezele finale) sau (mai rar) cuvinte 
al căror accent nn-1 știm, d. e. balbaî^.

Precum a trebuit să admitem că cetitorii acestui 
dicționar cunosc gramatica limbii române și de aceea 
ne-am mărginit a cită numai formele „noregulate“ 
ale declinării și conjugării, tot astfel presu] unem 
că cel ce ia In mână această operă va ști să redeâ 
ln mod corect prin sunete cuvântul ce-1 vede or
tografiat. De aceea, nu Însemnăm pronunțarea cu
vintelor decât In cazuri excepționale, cu deosebire 
atunci când ar puteă fi cinevă ln nedomirire asu
pra despărțirii ln silabe. Nefiind admisă In ortogra- 

Ifia noastră trema (••), am însemnat In parentezele 
colțuroase de la sfârșitul articolelor pronunțarea 
acălor cuvinte ln care urmează imediat două sau 
mai multe vocale ce nu formează diftongi sau tri- 
ftongi, d. e la cuvintele făurar, teatru, făină, viață 
— nefiind admisibilă aeiiete^ făiirar, făină, viață, 
téatru -se înseamnă: „Pronunț, fă-u-, te-a~\ etc.

C&nd Intr’o citațiuno g&sim parantezele colțuroase 
{], literele, cuvântul s. cuvintele din ele au fost 
ad&ogate de noi spre a Înlesni înțelesul cuvântului 
ori ai frazei sau spre a*i da o construcție corectă; 
In parantezele rotunde () se Închid literele sau 
cuvintele de prisos din exemplul autorului sau se 
explică înțelesul cuvântului după care urmează.

In transcrierea fonetică a cuvintelor am urmat 
normele ln general admise In filologia romanică. 
Mai adesea întâlnim consonantele muiate «, f, a’, 
s, f, (f, apoi e, un sunet apropiat de al nostru ă,

N.B. Cifrele *•’ etc., puse sus la dreapta unui cu
vânt, arată dacă e vorba de întâiul, al doilea, etc. 
dintre mai multe cuvinte ou aceeași formă (omeo- 
tropi); d. e. v. arină’ însemnează: vezi pe al doilea 
dintre cuvintele arină din acest Dicționar.

Literele și ", puse sus la dreapta unui număr care 
arată pagina, Însemnează coloana Întâia (“) sau a 
doua (") a acelei pagine.

La citatele din poezii, cuvântul cu literă mare, când 
n'ar trebui scris astfel după obicinuitele regulo or
tografice. arată începutul unui vers.

•) Această regulă din urmă n’a fost urmată de la Înce
putul Dicționarului.



Lxvni
Jn textul Dicționarului sânt de făcut următoarele

ÎNDREPTĂRI și AUAOSE:

La pag. 3*, înainte de cuvântui-de-titlu abandon, 
adaogă: ABALOi-BĂiȘA i* s. m. v. balghbașa, ahA* 
urÂT 8. a. T. bánata

La pag, 5* înainte de cuvântul abilitate, adaogă: 
ABILITA vb. P (ș. d.) V. habilitâ ș. d.

La pag. 6”, rândul 23, adaogă după iabraș; .cfr. 
cabraș.

La pag. 9*^, la cuvântul abușile, trebue buș, în 
loc de bnșe.

La pag. 11“, la traducerea cuvântului acasâ, tre
bue maison, în loc de maidon; rândul al 8-lea de 
jos, trebue GCR. în loc de CGR.

Lapag.l2”,Ia cuvântul ocău, trebue pus accentul; 
ACAV-

La pag. 13”, rândul din urmă, trebue accesalbi* 
Utas în loc de aceesslblltas.

La pagina 15”, la cuvântul aceră, exemplul de subt 
3® trebue trecut subt 1°, cu înțelesul de „stau la pândă, 
pândesc cevâ“ (corn, Á. COCA); la traducere trebuo 
adăogat, subt 1®: Guetter, i^pier, élre â l’affiit, iar 
.sensul 3° trebue șters.

La pagina. 29, la cuvântul adânc, trebue pus ac
centul: ABÁMV.

La pag. 34*, rândul al 2-lea, trebue întru'n, In loc 
de într'un.

La pagina 35, la cuvintele aduptâ și ndupfoftii, 
e pus greșit accentul: trebue abaptâ șl aoap- 
TĂBIL.

La pagina 37, la cuvântul ademană. ultimul ali
neat trebne înlocuit astfel:—Din ung, adomăny, 
„donațiune, ofertă*', lacea. Asemenea la cuvântul 
aăe»neni (accentul greșit; trebue aüemiíní): —De
rivat din ademană; înțelesul primitiv a fost „a 
atrage (pe cinevă) prin donațiunl**. lacea.

La pag. 38*, rândul al 11-lea de jos, trebue; Alipire, 
In loc de: Alilipire. ,

La pag. 40”, rândul al 3-lea și al 17-lea, trebue 
GCR., în loc do CCH.

La pag. ÎS”, rândurile 22 și 33 de jos, trebue îi« - 
tout, In loc de sourtout.

La pag. 46*, la cuvântul adoi, trebue: IV*, în loc- 
de: IP; la traducerea cuvântului adoire, trebue Mpé- 
tition, în loc de Répeiition,

La pag. 48”, rândul Intâiu, trebue Conduire, în loc 
de Conduir.

La pagina 49*, șirul al 2-lea de jos și 49”, rândul 
întâi de sus, trebuo rappeler, în loc do rappeller.

La pag. 51”, rândul al 29-lea, trebue recueiili în 
loc de reciteUi.

La pag. 54”, la traducerea cuvântului aer, tro- , 
bue voile în loc de voille. i

La pagina 55, la etimologia cuvintelor aerogrn fie, : 
aerolit, aerowefrw, aeronaut și aero«faf, trebuo 
pretutindeni âT|P, în loc de

La cuvântul aeroplan, definiția dată trebuo În
locuită cu aceasta; Aparat automotor și mai greu 
decât aerul, cu ajutorul căruia se încearcă a se 
Imită zborul pasărilor, mașină de zburat.

La cuvântul aerostatică, Înțelesul dat rămâne ca 
1®. și trebue adăogat încă; 2®. (Fizic.) Teoria echi
librului corpurilor gazoase.

La pag. 66*. la traducerea cuvântului afânr't, tre
bue ^ais. In loc de epais.

La pag. 58*, înainte de afazic, adaogă: a-fAta 
adj. invar, v. fătă.

La pag. 59*, la etimologia cuvântului afet, adaogă 
după Ija(f)fet(l)e: grec, atpétt^í.

La pag. 59”, rândul întâi, trebue adj., în loc de s. m.
La pag. 60*, la cuvântul afiniș, trebue pus afin’, 

In loc de afin.
La pag. 62*, rândul a! 4-loa de sus, trebue adăogat 

r. 29 după CREANGĂ.

I

La pag. 62”, la dufiuiția cuvântului află, trebue 
„membranele", în loc de „membrele".

La pag. 66”, la traducerea cuvântului ageamiu, 
trebue inexpérimenté, în loc de ineayierimenté.

La pag. 67®, rândul al 9-lea de jos, trebue pri- 
uința, în loc de priouifa.

La pag. 68”, la cuvântul agesti, adaogă Ia sfârșit: 
cfr. gistrul.

La pagina 69”, la cuvântul agialâc, trebue adăogat 
un V. înainte de liagialăc.

La pag. 72”, rândul al 3-lea, trebue: Făget, în loc 
de: Frăget, ’

La pag. 77*, la traducerea cuvântului aieve, tre- j 
bue positioement, în loc de pnstioement.

La pag. 78*, la cuvântul ait, adaogă la sfârșit: 
Cfr. haide.

La pag. 80”, la traducerea cuvântului ajunge, tre-1 
bue adăogat 2® după se (rejjoindre.

La pag. 81”, rândul al 4-lea, trebue: vorba, în locj 
de: vorbă.

La pag, 85®, rândul al 44-lea, trebueSă,în loc de «ót.l
La pag. 86', rândul al 2-lea de jos, trebue ajutător, 

în loc de ajuător.
La pag. 88”, rândul Intâiu de .sus,trebue Meyer- 

Lübke, în loc de Mayer-Liibke.
La pag. 93”, rândul al 7-lea de jos, trebue cm, îni 

locul lui de. '
La pag. 94”, rândul 21 de jos, adaogă la sfârșit: ; 

cfr. sârb, bijela néMja, idem, ’ 1
La pag. 97*, la etimologia cuvântului albeață, 

adaogă la sfârșit: și paleosl. belhtno „ktuxwva, .Star 
am Auge", rus. belhtnó „Star", rut. b'il'mă „Star".

La pag. 97”, rândul al 24-lea de jos, la albi I, 3®, 
trebue de, în loc de des.

La pag. 99*, rândul al 17-lea, după ebârnăit, ada
ogă: bor n ăi t.

La pag. 99”, rândul al 3-Iea și la pag. 100*, rân
dul ul 5-lea, trebue petite. In loc de petit.

La pag. 103®, după cuvântul alcool, Irebue s. a., 
in toc de s. n,

La pag. 104*, rândul al 4-lca de la cuvântul aldan, 
trebue numele, în loc do n«fne/eZe.

La pag. 109”, la traducerea cuvântului alergâ, rân
dul al 5-lea, trebue Errer, în loc de Îrrer.

La pag. lll”, la traducerea cuvântului ales, tre
buo de7im*tat»on,in loc do deZinHtcdton,' rândul al 
23-lea de jos, trebue préférable. In loc de pré- 
ferable.

La pag. 112®, la traducerea cuvântului ales, tre-| 
bue délimité, în loc de delimitiS.

La pag. 116”, rândul al ö-lea, trebue Muțpdrcr, in' 
loc de teniperer.

La pag. 117*, trebue șters întreg articolul alînc. 
Cuvântul acesta nu există. A fost cetit greșit, In 
loc de cdnic (v. pag. 120*).

La pag. 119”, etimologia cuvântului alivanta tre-! 
bue îndreptată în: — Formă stâlcită din fran. eu 
avaiitî „înainte I®

La pag. 120®, rândul 13, trebue șters cuvântul cel, 
iar in rândul 14 trebue de, în loc de din.

La pag. 120”, rândul al 31-lea, trebue pus HR. 
după ȘINCAI.

La pag. 124”, înainte de altar, adaogă: ai.tăN 
s. a. v. balcon.

La pag. 128*, rândul al 16-lea, trebne bârneața, 
in loc de bâreuță.

La pag. 128*, rândul al 7-lea, trebue în, In loc de n.
La pag. 131*, la traducerea cuvântului amA, tre

bue vérűé, in loc de vérité.
La pag. 133®, rândul al 7-lea, trebue Síiséricorde, 

în loc de ilisericorde.
La pag. 136®, rândul al 25-lea, trebue: H, In loc 

de: N.
La pag. 139*, rândul al 3-lea de jos, trebue véhé- 

ment, în loc de vekément.
La pag. 144®, rândul al 8-lea de jos, trebue w8- 

langer, In loc de meldnger.



LXIX

r

La pag. 146“, la traducerea cuvântului amețeală, ' 
trebue infantile, în loc de enfantine.

La pag. 150“, rândul Intâiu de sus, trebue Mo
numente, In loc de Monumentele și neasemMtfd, In 
loc de nesămuită.

La pag. 152‘, la cuvântul amoniac, trebue a. a., 
In loc de s n.

La pag. 153*, la traducerea cuvântului amorți, 
trebue In loc de hebété.

La pag. 155“, rândul al 11-lea, trebue jeúne. In 
loc de jeune.

La pag. 164, la cuvântul anatimisi, trebue pus 
accentul: ANAT1MISÍ.

La pag. 172“, rândul din urmă, trebue, âvu)p.«'A&ț, 
In loc de &v(u[xaXo<.

La pag. 174*, rândul al 25-lea de jos, trebue 
nvant-^as, în loc de avantibras.

La pag. 176“, trebue adâogat la anticărie alineatul; 
—- Derivat din anticar, prin suf. abstr. loc. -ie.

1.-a pag. 184* rândul at 34-lea de jos, trebue: com
poziție, in loc de: compozițe.

I-a pag. 186*, rândul al 17-lea de jos, trebue; HEM., 
In loc de: HEH.

I-a pag. 188“, rândul al 6-lea, trebue: éventail, în 
loc de: eventail.

La pag. 189*, rândul penultim de la apărea, tre
bue III, In loc de II.

La pag 192*, rândul Întâi, trebue: privința, în loc 
de: privița.

La pag. 193*, la traducerea cuvântului 
trebue délai, în loc de delai.

La pag. 199*, rândul al 13-lea, trebue: foarte, în 
loc de: forte.

La pag. 201*, rândul cel din urmă, trebue: Atri
but, In loc de: Aribut.

La pag. 207“, după aprobatív trebue adaos: 
,-A.

La pag. 213*, rândul at 20-lea, trebue: krăftig, în 
loc de: Krăftig.

La pag. 222“, rândul al 23-lea, trebue: lâ, In loc 
de: la.

La pag. 226*, rândul 32-33, trebue Păstorii... 
eăresc din depărtare Joindu-se pe munte o naltă 
arătare, In loc de Păstorii Zăresc din depărtare 
Ivinduse pe munte O naltă arătare.

La pag. 231*, după cuvântul abcAt, -A, trebue 
adaos: adj.

La pag. 232*, la traducerea cuvântului arcuit, tre
bue cambré In loc de canibre; In exemplul citat la 
arcuieț, trebue pAsAréle tn loc de păsările; In rândul 
al 28-lea de jos, trebue: vioara, in loc de: vioară.

La pag. 234“, rândul al 6-lea, trebue adaos: â, 
după ou. 1

La pag. 235“, rândul al 17-lea, trebue: Derivat, 
In loc de: Drivat.

La pag. 236“, rândul al 18-lea de jos, trebue lO
NESCU, In loc de lONNESCU.

La pag. 237“, după cuvântul abestA, trebue șters 
s. f.

L La pag. 240*, rândul al 3-lea, trebue Tanné, In 
loc de Tanne.

La pag. 242“, la cuvântul ar^ntă, In rândul întâi, 
trebue: a suflă, In loc de: suflăt.

La pag. 244“, la etimologia cuvântului argon, tre
bue -T|, -6v, In loc de -a, -ov.

La pag. 246*, rândul al I4-lea. trebue Romanilor, 
In ioc de Ramanilor.

La pag. 247“, la traducerea cuvântului arhierie, 
trebue prélature, In loc de prelature.

La pag. 248*, la etimologia cuvântului arhiman- 
drie, trebue TDRG., In loc de DDRG.

La pag. 249“, rândul al lO-lea de jos, trebue âf/ov-coț, 
în loc de

I
La pag. 250*, la traducerea cuvântului arhondărie 
trebue l’kébergement, în loc de l’hebergement.
La pag. 258“, rândul al 18-lea de jos, trebue TDRG., 

în loc de DDRG.
Dlcționarnl limbi) romane. 89. XII. 1918

La pag, 260*, la traducerea cuvântului artnAsărel, 
trebue charint in loc de cluirriot.

La pag. 262“, la cuvântul arminturi, trebue: Ar
mate, oști, In ioc de: ?

La pag. 266“, rândul al 7-lea de jos, trebue adâogat 
P. după ALECSANDRI.

La pag. 268“, rândul tntâiu, trebue Brülé, In loc de

La pag. 275*,după abtîstic, -A adj.,trebue adăo- 
gat:, adv.; înainte de cuvântul-de-titlu artorisi 
trebue adâogat aktoî vb. IV* v. fârtuL

La pag. 278“, rândul al 24-lea, trebue: A se nă
pusti, In loc de: A se a năpusti.

La pag- 288“, la cuvântul asasinat*, trebue: îm
plinit, in loc de: împlinit.

La pag. 294*, rândul al 23-lea, trebue imblăm,in 
loc de umblăm.

La pag. 297“, rândul al 16-lea de jos, trebue: In 
Banat, In loc de: n Banat.

La pag. 298*, rândul al 19-lea de jos. trebue: /n- 
vățară. In loc de învățătură.

La pag. 299“, la traducerea cuvântului a.selghicesc. 
trebue débauché, In loc de debaucké.

La pag. 301*. rândul al 16-lea de jos, trebue jăr- 
lăvnicului, In loc de părtăvnicului.

La pag. 301“, rândul al 12-Iea de jos, trebue pus 
accentul; ASÉMENEtA).

La pag. 304*, rândul al 36-lea de jos, trebue décret 
în loc de decret.

La pag. 307*, trebue pus accentul : așeză- 
«ÁST.

La pag. 322*, rândul al I9-lea de jos, trebue 
adâogat c. după sevastos.

La pag. 327*, lândul al S-lea, trebue a^iteapt’, în 
loc de oștepi*.

La pag. 337“, rândul al 23-lea, trebue trista, In loc 
de trsita; rândul al 39-lea, trebae gândurile, in loc 
de geăndurile; rândul al 40-lea, trebue Ferește, In 
loc de Frește.

La pag. 340“, rândul al 9-lea, trebue 1814, In loc 
de 1816; rândul al 10-lea, trebue adâogat N. după bel- 
DIMAN.

La pag. 341*, rândul al 6-lea, trebue asurzită. In 
loc de oaurstM; In rândul al 10-lea de jos, trebue 
^hn4, in loc de Innă.

La pag. 342“, rândul al 28-lea, trebue aoănt eroic. 
In loc de avAnter oic.

La pag. 345“, la traducerea cuvântului atârnat, 
trebue In loc de attache , ln rândul al 31-tea
de jos șl al 18-lea de jos, trebue P. după zanne.

La pag. 355“, la etimologia verbului ațintă, tre
bue țintă In loc de țință.

1 La pag. 358*, la traducerea cuvântului atocmat, 
trebue ámené, în loc de amemé.

La pag. 363*, rândul al 16-Iea de jos, vă trebue 
lăsat afară, iar după: Au nu hulesc...? trebue adăo- 
gat: BIBLIA (1688),

La pag. 363°, rândul al 2-lea de jos, trebue: plasti- 
In loc de: plastil

La pag. 365*, rândul al 5-Iea de jos, trebue c. după 
MARCOVICI.

La pag. 369“, rândul al 33-lea, trebue adâogat 
după tartalac: cfr. boicuș, rnmez.

La pag. 379“, rândul al 13-lea, trebue numai, In 
loc de nu mai.

La pag. 382“, rândul al 35-lea, trebue număr, In 
loc de numai.

La pag. 383“, rândul al 28-lea, trebue pusă trăsura 
de unire Intre coules și vous.

La pag. 385*, rândul al 8-lea de jos, trebue răs
punde, In Ioc de răspunse; rândul al 7-lea de jos, 
după ALECSANDRI, F. trebue adâogat încă un p.

La pag. 385“, rândul al 17-lea, trebue $i. In Ioc 
de Si; rândul al 11-lea de jos, trebuesc puse sem
nele citației după mulți.

La pag. 389*, rândul al 9-lea de jos, trebue des
părțit cuvântul Prunul de se.



La pag. 392**, Ia etimologia lai aeil dup& grec. 
azil'.i; trebue ..loc, In loc de „Io.

La pag. 4U3% r&ndnl al ll-lea de sus, trebue des
părțit place de a.

La pag. 404*, trebue pus accentul; kíbét.
La pag. 40H*, rândul al 29-lea de Jos, trebue des

părțit ne de strică.
La pag. 409**, rândul din urmă, trebue bácsi, In 

loc de bacsl.
I^a pag 411**, r&ndul al 27-lea de Jos, trebue a- 

dăogat fășcuță după balercuță.
La pag. 414\ rândul al 22-lea, trebue; acesta, In 

Ioc de: aceasta.
La pag 416*, tn rândul al 5-lea de la cuvântul 

bădiuluț, trebue; bâdic(ă). In loc de: bâdi(că).
La pag. 416**, In rândul al 11-lea de la traducerea 

cuvântului băgă, trebue: dans..., In loc de: dan...8.
La pag. 417* rândul al 45>Iea de sus, trebue Nu-și, 

In loc de Nuși,
La pag. 418**, rândul al 47-Iea, trebue; închisoare, 

tn loc de: Inchsoare.
La pag. 424**, rândul al 8-tea de Jos, trebue: cu

prinse, In loc de: cuprinsă.
La pag. 425**, rândul al 8-lea de jos, trebue: vor

nicul, In loc de: vornicului. In rândul al 7-lea de 
jos, trebue: postelnicului. In Ioc de: postelnicul, iar 
in rândul din urmă trebue; s’au găsit, in Ioc de: 
s’augăsit.

La pag. 429**, rândul al 20-lea de jos trebue a- 
dăogat Ia sfârșit: cfr. fecior II.

La pag. 430'*, șterge cele cuprinse In parentezul 
din rândurile 17-19. Cuvintele buibălău. butbeleu 
tiebue despărțite de baibarac; v. pentru acestea, 
pag. 679**.

La pag. 433*’, rândul al 20-lea de jos, trebue: 
I'occupation, In loc de; l’ocupation.

La pag. 436'*, rândul al 17-lea și al 18-lea de sus, 
trebue ștearsă forma bvăigui, care se găsește Intr’a- 
devăr in izvorul citat, dar, după informații ulteri
oare luate chiar de la autor, e in ȘBZ. o greșală de 
tipar, in loc de

La pag. 437*, rândul al 2-lea do jos, trebue: Plur. 
-ituri, In loc de: -itură.

La pag. 439*, rândul al 44-lea și urm. trebue; 
Crișmă cui ti place, boii’n jug baiu nu-i face [--be
țivul n’are grija boilor, fiindcă nici nu-i are: din pri
cina beției ajunge sărac, iși vinde boii.] (Vașcău* 
Bărăști, comit. Bihor) ap. zanne, etc.

Ia pag. 440*, rândul al 22-lea de jos, după boj
băi vb. IV*, trebue adăogat: Scris și bâsbăl vb. 
IV* CIHAC, n 15; BARONZI, L. p. I 100/-.

La pag. 442**, rândul al 24-lea de jos. trebue: 
fiind, tn loc de: fiind; rândul al 18-lea de jos, trebue: 
HODOș, p. ?., In Ioc de: ibid.

La pag. 444*, la traducerea lui băii^jănire, rân
dul al 3-lea. tiebue; bien du mal, in loc de: bien 
de mal.

La pag. 448*, la traducerea lui bălan, rândul 
al 2-Iea, trebue; donné, In loc de: donnée.

La pag. 451”, trebue pus accentul: bAlávmíi..

LXX

. I La pag. 452*, rândul al 28-lea, trebue; 177, In loc 
1 de: 171; rândul al 5-lea de jos, trebue: strâmbă. 

In loc de strâmba.
La pag. 453*, rândul al 11-lea, după brândză, 

trebue fl. In loc de: pl.; rândul al 12-loa, după 
grecescu, trebue fl., în loc de: PL.

La pag. 454*, rândul al 51-lea de sus, trebue 
I boicsu, in loc de: boicsb.

La pag. 459*, rândul al 11-lea de jos, trebue; mo- 
ft(uri), în loc de mof(tari); rândul al 4-loa de jos, 
trebue: bavarder, in loc de: ba arder.

I La pag. 459**, rândul al 30-lea de sus, trebue: bol- 
meșești, In loc de: bdmo^ști.

1 La pag. 460*, rândul al 3-iea de sus, trebue; vb., 
în loc de: v. b.

I La pag. 460”, rândul al 10-lea de jos, după băl- 
moși trebue: vb.. In Ioc de: ob.

, La pag. 462”, rândul al d5*lea de sus, trebue; 
creștetul. In loc de; creștetul.

, La pag. 463*, rândul al 28-lea de jos, trebue des
părțit fie de lui.

La pag. 468*, la bălticeă, trebue șters v., și pus 
după 8. f.

La pag. 477**, rândul al 1 l-Iea, trebue jah resb ER., 
I In loc de jahresbr.

La pag. 498*, rândul al 19-lea de jos, după ȘIO. 
trebue adăogat: cfr. burdac; la rândul al treilea 
de jos, trebue adăogat la sfâi^it: bAbmAoÂmA s. f. 
V. burduhos.

La pag. 498**, trebue adăogat înainte de cnvântul- 
I de-titlu bărdoiu: bâbdizAn s. a. v. bnrduhan. 
i La pag. 503**, trebue adăogat Înainte de cuvântul- 
, de-titlu bârfă: bÂktA 8. f. (Anat.) v. burtă.

La pag. 561”, rândul al 29-lea de jos. In loc de 
-a-i, trebue: -ai.

La pag. 062**, rândul al 8-Iea. In Ioc de De-a -, 
, trebue: J»e-a-le.

La pag. 569* trebue bisericuce, In loc de bese- 
ricuce.

i La pig. 5(2*, Ia cuvântul blagoboref, trebue a- 
dăogat la s^rșit:Gfr. bogoboreț.

La pag. 572”, Ia cuvântul blagoiaolenie, trebue 
adăogat la sfârșit; Cfr. bogoiavlenie.

La pag. 582”. rândul al 19-lea, trebue blagodarji, 
in Ioc de blogodarji.

■ La pag. 586”, la cuvântul boarfe, trebue adăogat
■ la sfârșit: Cfr. borfe.

La pag. 604**, la etimologia lui bojoriță, trebue
■ bazsarózsa, In loo de baasarcaa.

La pag. 607* rândul al 13-lea de sus, trebue: 
ascunzători, in loc de; ascuzători-

La pag. 617”, rândul al 10-lea de Jos, după bor- 
geăe trebue adăogat; , burceâg.

La pag. 619*, rândul întâiu, după bordelu trebue 
adăogat: și burduf. După aceea adaogă: bobdcișî 

I vb. IV* V. burduși.
La pag. 634”, ihainte de B»znA trebue adăogat: 

1 bbzinAb -f* s. a. V. buzunar.
La pag. 640**, rândul al 15-lea de jos, după brâ- 

. nișor, trebue adăogat; , burnețe.



A

A s. Hí. '■Jo.—Litera d'intAíii a alfaboüilui șî su
netul pe care-1 reprezenta.

— N. din lat. A.

A prep. 1’. Exprimă un raport local, răspunzând 
la Întrebările unde? (stare) și tncătrău?(mișcaro). 
Din cele mai vechi timpuri acest a a fost înlocuit 
prin la, mai rar prin în. S'a mai păstrat până azi 
în unele construcțiuni devenite adverbe locale, pre
cum : acasă, afund, alături, alocuri, aleș, 
amână, aminte, amoiu, amunte etc. tn texte 
vechi și în dialecte a se simte Încă, în unele dintre 
aceste adverbe, ca element prepozițional: Vădeuiii 
un diacon ieșind din olfariu cu cădealnița a mână. 
DOSOFTEIU, V. S. 12',. Bădișor ca badiu mieu. Nu-i 
cât ține Dumnezeu, Făr'mai este-un brad a munte. Ca 
bădița mieu de frunte, ap. HEM. (Orlat, tn Transilv.). 
Tot astfel se mai găsește prep, a In cazuri unde astăzi 
putem spune numai la sau in; Jucă fata hódia
déi a mijloc. RADU D. MĂNICEȘTI (a. 1574), ap. HEM. 
(:„saltavit filia Herodiadi.s in mc.dio“.)l{anul,având 
a ochiu pe Nicolai-Vodă, apat-au vreame... de au 
scos domnia țării lui Dumitrașeo-Vodă. N. COSTIN, 
LET. II’. 89. Lucru mic a samă a tiii se băr/ă... a ne
bunilor lucru lasfe. CANTEMIR, IST. 174. .Se xcmW și-și 
ridică patul a umăr, varlaam, c. 52/,. umeri so 
aude șl astăzi în Transilv. și Maramurăș. jahresber. 
VI, 40). (lăsim chiar: Puțini hani aveam a mine. 
FURDUI (a, 18181, ap, GCR. II, 22G.';4. tn vechime: 
.Se sul la ceriu și șădeă a dereapta Tatălui, cuv. 
i>. bAtr. ii, 103 (s, XVI), azi: de-a-dreapta, de- 
a-stânga: do asemenea: Cm foporit d'a spinare. 
ap. HEM. 42. (Vălenii-de-munte).

2®. Exprimă un raport de timp, răspunzând la 
întrebarea când? Azi înlocuit prin Im. Adverbele în 
care s’a păstrat sânt puține : aorea, aseară (cfr. 
amână), căci cele mai multe au devenit substan
tive: achindie, amiaz, amiazăzi, amproor, 
amurg, aprânjor, aprânz, asfințit, ave- 
cerne. Ca element prepozițional se mai simte a In 
vechiul a timp: Și nu va răspunde cela ce-i în 
strâmtoare pănă a timp, dosofteiu, ap. HEM. 39 
(:„et non dehciet qui in angustia fuerit usque ad 
tem pus). Dar că odinioară aveă vitalitate mai mare, 
so vede din exemple ca: Când au fost Sâmbătă pe 
a prânzul cel mare, iată că au și sosit Belcir Aga. N, 
COSTIN, let. ii’. 12.5. sau din formațiuni ca: a-bună
oară, a-dese(-ori), a-une-ori, a-rare (-ori), 
in care a s’a adăogat iu mod pleonastic.

3®. Exprimă un raport instrumental sau mo
dal, răspunzând la întrebarea cu ce? sau cum? 
une-ori la amândouă. Astfel, în loc de privesc a milă, 
so poate spune, fără ca sensul fundamental să se al
tereze, privesc cu milă (cu instrumental) sau pri
vesc milo.s (adverb modal). Acest a se mai pă
strează In unele adverbe, ca abunăseamă, alene, 

(anevoie, anume, arasna etc. și se adaogă In 
mod pleonastic și la adverbe ca tocma (v. nfocnin)

Dicționarul limbii române, 1. XII. 1906. 

ieven (v. aíeeert), úlnma {y:. ai<lo»ta). tn texte vechi 
mai Întâlnim : Nu cu evanghelia nutnai ftirigă, ee fi 
CM (lunine^ee^ti pronrnci... a niănunt spune, mss. (a. 
XVin, ap. HEM. 38, unde azi spunem: cu de-amă- 
nuntul. Aici trebuie .socotite și adverbe ca: cu de- 
a-xila, de-a-rostogol'ut etc. și numirile de jo
curi copilărești, precum: i7e-a-orMj«f«i, de-a- 
asvărlita etc.

II Din acest sens instrumental-modal s'a dosvoltat o 
funcțiune nouă : a e.xprimă o asemănat e. tu fraza: 
f Vcd-fc, leică, într'u n cnpaeiu mare f»<e uită in toate 
părțile, doară de vei vedeă așă cevă, care să semene 
a sat. ISPIRESCU, L. 33(1, sau : Un pr de mătase alba, 
subțire, strălucită, ce semănămai midt a o vie raeă 
de lună..., decăl a pr de tort. EMINESCU, N. 8, prepo
ziția a corespunde instrumentalului ch. Prin analo
gie, s'a trecut de ia apercepțiunea prin simțul văzu
lui la cea prin simțul mirosului și a auzului și, In 
loc de a se mai spune „semănând a“, s’a exprimat 
în mod eliptic: De la ușă îmi mirosea a asiniă caldă. 
VLAHUțA, CL. 40. VíMHÍ acesta sună a spart. LB. ; 
Astfel a ajunge, prin extensiune, să aibă un sens 
apropiat do al conj. ca: Barba și pungii... ie făceă să 
calci a popă. CREANGĂ, A. HG. l\ea eră pipernicită 
și slută, prea strenfuită f* nespălată și-ipăreă mai 
mult a beleă decăt a om de ajutor ín casă, slavici. 
V. P. 39. I Acest «, urmând cu predilecție după verbe 
care exprimă o „prevestire", sensul „asemănării" face 
loc pe încetul celui de presentiment: 0 adiere 
rece.... șuieră a primejdie, idem. v. p. 15G. A lupilor 
potaie vine... urlând a moarte, alecsandri, p. in, 
478. S/a în loc și Puieră a pagubă. ISPIRESCU, L. 139. 
Un vultur țipă a ploaie. ȘEZ. II, 151. ^Să știți, măi, 
r.& asta nu-i a hine~. gise Moș Niță a Saftii. Ș'ade- 
vărat că n'a fost a bine,. VLAHUȚĂ, CL. 115. | VdHf 
a secetă, semn a bucurie. HEM. 44. Mănâncă a foa
mete. șez. iii, 85. Pj-îh noapte se bat apieire. coș
buc. F. 83. Ți se lungesc ochii a drum. vlahuțA, 
p. 118. Mustățile îi caută a oală, pann, p. V. I, 111. 
Cdfe-orfaM,2>rert a-rare, A lâreiu când arde lampa... 
eminescu, p. 5. Cănii.... la el se rep&l Și latra 
pustiu Și url’a morțiu. ALECSANDRI, p. p. 187.

4®. Exprimă un raport final, răspunzând la în
trebarea d e o e ? Acest sens s’a desvoltat din cel local 
care, arătând direcția, exprimă de multe ori șl sco
pul. Astfel, In trage a somn, a mare, a sărăcie, se 
exprimă direcția, dar In: Mearsă înpădure a leamne. 
DOSOFTEIU, V. s. 26/„ Ieșind a vânat vădsu un cerb. 
idem, 22/,, Că șî dracul mi-o bocește, Când pornește’n 
vale-a pește, marian, sa. 63, Mergjrrin sat a păpu
șoiu. RETEGANUL, CH. 201, e exprimat și scopul. | tn 
vechime, și azi Incăln Sălagiu (vaida), întâlnim foarte 
dese ori și un a ce? = „pentru-ce?“ A ce iubești de
șertăciunea? DOSOFTEIU, V. 8.125. pMHtMcadM/ mieu, 
ia-mi aminte; a ce mă părăsiși? PSALT. SLAVO-ROM. 
(a, 1680). ap. HEM.48. (:„quare me dereliquisti?").

II Din acest sens final s’a desvoltat prep, a înaintea 
infinitivelor, Se găteă a-l strivi cu piciorul. ISPi-

1



A 2 AHA
RESCU, L, 44,2V'o»i venit a peți. ALECSANDRI, p. P, 451». 
T'/ecrtrd a se întoarce de unde veniseră, ispirescu, l. 
78 etc. Din astfel de cazuri s'a generalizat uzul de 
a exprimă infinitivele prin prep, o (cfr. germ, su, 
engl, to) și după verbe care nu indică o direcție sau 
un scop. [Infinitivele fără rc s'au mai păstrat numai in 
următoarele cazuri: după verbele ajutătoare: ioni 
face, aș dori; la imperativul prohibitiv: nu lucră; 
după pot și știu: pot merge, știu cântă; după un 
timp al verbului aveă urmat de pron. rel. sau de 
adverbe, en sau fără prep.: Trebuie să ai ce pune în 
locul ei. ispirescu, l, 2Ü7, Nu mai știau ce face. 
idem, 294. N'am cui spune. Jwi la cine alergă la o 
nevoie. N'are după ce beă apă, de sărac ce e. N'are 
cunt grăi altfel. N'am de unde șt'i. Infinitivul poate 
li despărțit de a numai prin negațiune, forme pro
nominale și particule: E greu a nu-lprea supără^ 
Une-ori prep, a e întărită prin alte prep, finale: îl 
rugaiu să se lase de a face călătoria, ispirescu, l. 4, 
.Sd-i deschidă toate tronurile cu haine spre a-și a- 
lege. idem, 3. -4 lumilor părțile infelurite pentru a'n- 
chegă pre totul sănt înțelept potrivite, konaki,P.272.

Exprimă genetivul și dativul declina- 
țiunii nedeterminate și anume: a) Când sub
stantivul atributiv e precedat do un numeral sau de 
un cuvânt care Însemnează o cantitate, el se leagă 
prin prep, a de substantivul de care depinde: î-au 
tăiat capul lui și a trei prunci, dosofteiu, v. 
8. 5,'j. învierea a toată lumea, varlaam, C. 321. Pre. 
acest cucon înaintea a atâtea năroade învise-l. idem, 
320/,. Să le lege de codițele a trei cai neînvățați. re- 
TEGANDL, P. II, 40. Cu ocatia a trei alegeri, dela
vrancea, p. Gő/^. A sa a tot putere nici mai scade, 
nici slăbește, konaki, p. 272. Ochiul soacră-sa ceJ a 

văeătoriu. CREANGĂ, p. 7; de aici: utofpMÎer- 
nic, atotvăgător. atotștiutor etc. b) f in 
limba veche se exprimă prin a dativul nedeterminat, 
mai exact ca azi, cănd, dacă nu admitem pe la, tre
buie sau să alegem forma articulată, sau să circnni- 
scriem prin dativul pronumelui nehotărlt: Să nu 
te închini a llumnegeu striină. CORE31, PÜ. 224. în
durate iJoamne. dsi a înger blănd să ia cu pace 
sufletul mieu. varlaam, c. II. 14,',. Deade pâne « 
flămândei. DOSOFTEIU, v. s. 18/, (Cfr. al).

— Este lat. ad, păstrat In toate limbile romanice 
bensul lui fundamentat este 1°. cel local, al apro
pierii, gândite ca stare sau mișcare: servum sibi 
habere ad manum (=a mână), sîîm.s ad dejcteram 
( a dreapta) esse, proficisci ad euni fundum (a- 
fund); ital, andare a casa ( acasă), fran. élre 
ă la maison. Cănd apropierea eră gândită In legă
tură cu un timp, a erâ 2”. temporal: nb hora 
octava ad meridiem; ital, renire a meeeo di { -a- 
meazăzi), spân, anoche (aseară). Pentru sensul 3°. 
instrumental, cfr. ital, fiarlare a sangue freddo. 
fran. crier â haute voiiC, spân, hablar d bocn llena. 
„a vorbi cu gura plină“. Pentru sensul modal: fran. 
battre ă fort, v.-prov. vezer a itenas, „a vedeă ane
voie", spân, d menudo (—amănunt). Când apro
pierea erâ gândită ca ajungere la scop, se nășteâ 
4’. a final: natus ad. alere canes ad venandum (cfr. 
a vânat), ital, condannare alia mitrie, spân, nacer 
á la virtud. 5". înlocuirea dativului prin a se în
țelege ușor tn cazuri ca: mifto e.j>isfidnm ad ami- 
c.urn = mitto epistulam amico, după care urmă și 
un dare ad, dicere ad aliquem, până când In cele
lalte limbi romanice ad deveni prepoziția caracte
ristică a dativului. Ușor de explicat e șl ad ca pre
poziție a genetivului, care e, mai ade.sea, cazul po
sesiunii. Posesiunea Insă poate fi gândită ca o a- 
propiere nemijlocită a stăpânului de obiectul po
sedat, așâ încât In latina de mai târziu Întâlnim pe 
o piatră mormântală: hic reguiescunt membru ad 
duus frutres: Oallo et t'idencio (Thes. lingiiae lat. 
1,5.59), „aici odihnesc mădularele a doi frați..." Dintre 
țările romanice numai Franța și Provența cunosc 
astfel de construcții: v.-fran. I(t robe tt la dame. 

v.-prov, /‘raire al rey, astăzi: fils-â-putain. bitrque â 
('aron, și In limba populară: la femme A .lacques etc.

A! interj. „Ali.'“ — Sunet reflex, pronunțat In fața 
neașteptatului. .4. tâlharule, vii de stinghirești fata? 
ALECSANDRI, T.940. [ De aceea exprimă mai ales mi
rare, ca efect imediat al surprinderii: A, vis oare, 
este, nălucire sau adevăr? marcovici,C. 32. | Sur
prinderea e mai rar plăcută: I’epelea: „Să ciocnim, 
jupâne! Noroc și'ntr'iin ceas hun!“ Arvinte: „Amin! 
(bea...) Al... bun 11!“ alecsandri. t. 841. ] Mai des 
surprinderea e neplăcută și se preface In indig
nare: N'apucă să sfârșască, căci busduganul ur
mașului. lovindu-l (Irefit în frunte, il doborî la pă
mânt. ,.A, voi ocăriți pe domnul vostru!" strigă 
acesta... c. NEGRUZZi, i, 123. [Cfr. ah!]

II Prin câte-va mijloace formale se poate modifică 
și sensul acestei interjecțiuni: a). Când întâmplarea 
eră așteptată, dar rămâne neașteptat momentul când 
apare, so exclamă ad!. In unele părți cu aspira
ție Intre cei doi a: ahd!: Când sicein cuivă, că i 
s'a întâm2)lat așă cum îi prevestisem: „a! a! bine 
ți-a făcut!" sau: „a! a! nu ți-am spu.s eu să te fe
rești ?“ap. HEM.,56 (Pietroșița, în Dâmbovița). „Ahâ.' 
ia acit i-am găsit leacul!" zise ea în gândul său. 
CREANGĂ, P. 29. Această intorjecțiune, mal mult po
pulară, e înlocuită adese-ori, în limba literară, prin 
simplul a!: „Mă rog, cine vorbește?" „Domnul Pe- 
ruianu". „A!... Eram sigur!“ VLAHUȚĂ, D. 336. | b). 
Când surprinderea e foarte mare, a se aspiră: ha!: 
Pepelea: „.Tupâne Arvinte!" Arvinte (deșteptându-se 
sfieriat); „Ha!... ce este ?... am visat că s’o spânzurat 
Pepelea'n cuiu"... alecsandri, t. 836. Acest ha! 
fiind expresia unei stări de buimăceală, de surprin
dere așâ de mare, încât nu sântem In stare să pri
cepem ce vedem sau ce auzim, poate deveni o par
ticulă Întrebătoare; /ia?=„co?‘‘; „Dar ean spu
neți, ce-ați mai cerut?... Note și inele? sau numai 
drăgostile, ha ? drăgosINe tot cn de cei tineri, ha?" 
idem, T. 2Í5.

A pron., art. v. al, ăl.

A rfe. v. adnce. avea, vrea.

Â s. m. Literă a alfabetului roinănesc și sunetul | 
care-i corespunde. i*ronunțarea lui ă e grea 2>entrH 
«fm'w*. —Modificat din ,1*.

tn.4 s. f. „fíitre. vétemmi (le 6iire". — Stofá groasă 
do lănă, numită In Transilv. mai alos pănură, pol 
alocurea (Ialomița, Buzău, etc.) dimie. Bum&acx/D 
au fost scump și... n'am cumpărat, ce am cumpă-\ 
rai abâ. c'au fo-st cam ieftină abaoa. lORtJA, B. R. , 
(Brașov, c. KiiMJ). Abâ albă de 14 bucăți un leu vechiu; ;l 
abâ roșie de 7 bucăți un leu vechiu. ap. HEM. 61 ' 
(Mold. a. 1761). Cioarfici slrimți de abâ. slavici, n. 
I, 136. I Spec. „Haină de abâ“: To/i din marginile 
lumei in Moldova adunați, Veniți goli. în straie 
proaste, in abale înibrăcați. BEl.DlMAN, TR. 342. [In 
Transilv., pe Tărnave, se aude dbă, poate din cauza 
ung, rt?»a, cn sensul de „țesătură mai tină“. ap. HEM. 
76—77; după LB .și; babă, hâbă. cu aspirație, ca 
în rut. Itaba.]

— Turcescul aba, „idem“.

AHÁI interj. (Fam.) „Vogons! Disdiinc! Dites 
tlonc!".— Sunet rellex, exprimând mirar** ftt.') ame
stecată cu îndoială fb a!). mă! când ai venit?'
Abă, neică! de ce mai vorbești ș'i d-ta?^' Mai tot
deauna în proi>osițiuni interogative și în asociare 
cu un vocativ, ap. HEM. 59 (Craiova). Ejcpresinne 
cit care facem atent pe altul, la începutul unei cow-l 
vorbiri: „abă-mă, de câți uni eștiîc^ RĂDI'LEBCC-I 
CODIN. .liwL Dragomire, când pleci tu? caragiale,



ABAC
T. 3,3. [In Mold. și; habă. liabă, cucoană Varvară, 
Ia poftim pe prispă-afară. sevastos, c. 311 ,. | 
Cfr. abó.]

AKÁC s. a. boidier-comptenr". - Tablă
grafică pentru calcul. 5pee. Aparat de nuinerațiune 
pentru copii, format dintr'un cadru de lemn cu zece 
vergele paraléle, pe care sânt înșirate căte zece sfere 
mici mobile, de colori diferite.

— N. din fran.

AKAtiÉK X. m. = abagiu Se aude In Moldova. Aba- 
gerii să nu (ie volnici a vinde marfă subfire. URI
CARIUL, 11,43 (Mold. a. 1783). J6opertu = He^itstor de 
sunianiși de alte stofe de natura abalei, șez. Il, 12.5 
|Dial. și t șl; abagéríu.]

— Derivat din abagiu, cu suf. noin. agent -or.

ABĂtiKRESC,-KÂ8<'Ă adj. „Appartenant au me- 
tier d'abager*^.— Adjectiv format din nbager. prin 
suf. -e-sr. .Ic abăgp.resc. ap. HEM. 110 (Olt).

t. ABAOF.RÎR s. f. „1A Fabrique ou magasin d abâ. 
2“. Mtíier d’abager^^. — V. Fabrică sau prăvălie de 
abâ. Duca Vodă... au fost la du/jlieană la abagerie. 
MUȘTE, LET. III, 9. || 2®. Meseria de abagiu. Totilu- 
a-ătorii cari metnhirisesc meseria abageriei și a 
pămăriei de aici din politia Jiucureșfilor. DOC. (a. 
1775), ap. ȘIO. II, 1, Ő.

— Derivat din nbager, cu suf. abstr. -ie.

.4BAUÍL' .ț. w. „Fabricant ou marclianil d ubă 
ou i;éíe«!e-«ís il’abâ‘'.— Fabricant, negustor de 
abâ, croitor de haine de abâ. Casa lui l’efco aba- 
fpnl. DOC. (a. 1684), ap. HEM. 63. Straiele ce fac 
abagiii sânt.- tmluci. nădragi, minte.ne scurte până 
la brâu, epingele. i. lONKSCU, M. 697.

— Din turc, alinul, „idein**.

AB.AOii'HĂ s. f. (Bot.) = mălinițA. Niiînni la RAR- 
CIANU.

— Etimologia necunoscută.

abă!«'ârĂ^.v. f. t 1 '’■

ABAJÎ'K s. a. ,Abat-jour''.— Invelitoare de pânză, 
de sticlă, sau de hârtie, a.șezată in jurul unei lumini, 
ca să concentreze razele In jos. [Plur. -yiiriiri'.l

— N. din fran.

ABÂl.nĂ X. f. t ,Depot de marcliandises'‘. — „Ma
gazie**, .IbaZdiî Horreum, emporium iiierc/nin..,die. 
Niederlaye der Waaren. LB.
—Probabil, prin metateză, din germ. .\blade{rnum.| 

l ABAMitÓM s. a. (Jur., Coinerc.) ..Abandon". -A- 
liandon „renunțare", d. ej-. asiguratul renunță la 

El restul de marfă avariată: iibandoii maritim. I. 
PANȚU, C. C. 287.

— Á’. din fran.

ABANÓN s. m. (Bot.). „Éhéne: Fbenus, ÉbéniM-“.— 
Arbore din familia Ebenaceelor, eu lemnul negru 
greu și tare. Foiuleană de-abanos. Iai luncuța ra- 
ră’n jos Trece Gkiță cel frumos, șez. ii, 80 (Buda, 
Iu Suceava). | Spec. „Lemn de abanos**. J săcreiu 
vearde, J săcreiaș de. abanos și poleit, doc. (a. 1669, 
Mold ), ap. HEM. 67. Un lung caic de abanos, in aur 
prelua-at. alecsandri, p. 147. I Poet. Două lacrimi 
udă geana-i de-abanos. BOLINTINEanit, p. 274.

— Turc, abanos, luat de la Arabi, care 11 au 
do la Greci (epev9;),iar aceștia do ia Hebrei (eben - 

j „piatră").

’ ABĂKLĂV s. a. „Vaisseau dans lequel on filtre le 
»lait^‘. — Ahărlău = un blid In care se sfrăcură lap-

3 ABATE
feZe. FRÂNCU-CANDREA, M- 97. RĂDULESCU-CODIN.
VICIU, GL. (Plur. -Zttie.j

— Ung. abârlfl, „vas dp opărit" (afidtohii, „a opări“)-

ARĂTĂTOARE s. Mftcrfje**.— „O8pătărie“( loc 
unde se abat drumeții). Abâtutoare.. —direr8orium. 
die Herberge. FAnkehr. LB.

— Derivat din abate (1,2’), prin suf. instr. -ătoare.

ARĂTĂT0B,-ToÂRE adj. „Assidu, actif"Áá.}e- 
ctivul verbal al lui abate (derivat prin suf.-Ator). 
„Străduitor, harnic**: Aresta e oni abătător. In Rra- 
.șov (com. Lacea).

ABÂTĂTÎ'KĂ s, f. ecartenieiit: urriere-
pensée>*. — (’uvănt rar. Fig. „Intenție lăturalnică, 
gând ascuns**. Scoposul mieu privește la njutwiil 
și folosul neiiniuliii, tur nn la vre-o netrebnică și 
rea abătăturfi. piscupescu, O. 48. (Plur.

— Derivat din abate (I. P), prin suf. ab.str. -ătură.

ABÁTE rli. III. „I. Dévier. 1». llériver (un cours 
d’eau), (se) detourner : s'ecarter: fairé nn detour. 2". 
H'arrfiter qgne part en passant. 3®. (Impers.) ll lui 
passe. par la tete, il lui prend une envie. S’eni- 
presser (ă). s'efforcer (de)... II. (S')gbattre“.

I. 1®. A ieși (sau a scoate) din direcția apucată, 
pentru a merge (sau a duce) în treacăt In altă di
recție. Trans. Abătând din matca sa apa Sarghefii. 
i-au aflat toată avuția. CANTEMIR, HR 83. Văsând 
baba că nu poate abate pe (îciorașul său din voia 
lui, i-nu gătii merinde de dtică. sbiera, p. 141. | 
Re.fl. Se abătu Israel dela dinsul. biblia (1688), 
111;,. I)in calea bețivului șt Hristos s'a abătut, ba- 
ron’zi, l. I, 59. i Áö.soZ. ,1 doua si mergând iarăși 
CM vitele la păscut, abăfii din drum și dele iarăși 
la copaciul cu pricina, ispirescu, L. *231. || Spec. A 
se abate din (de la) vorbă = „a face digresiuni": 
„s'^carter du sujet, fairé une digression.^' l)ar ne-am 
cam abătut de la vorba noastră, fără să simțim.

2®. Părăsirea direcției apucate devine un element 
secundar, pentru ca săapar^ca notă principală, ideea 
opririi ia un loc. Refl. îi ieși huiinte o muiere, 
și-i eise: ^abate-te la mine, odihneșie-le,nu le teme'-'... 
^i s'au abătut la dtnsa în cort. CALENDARIU, 
(1814), 111),,. iȘfefan cu câțiva dintre căpitanii săi 
se abătură pe ta pârcălabul Hrăgoiii. marian, t. 
ilO. I Absol. Ah plecat după leac, abătând iarăși 
pe la Ileana Cosâmeana. sbiera. p. 29. Mai abate 
pe la câle-o cârciumă. JIPESCU, o. 142.

3®. In sens figurat poate există și o abatere a gân
dului. Prin omiterea subiectului „gândul", se zice: 
îi abate (intr'o parte) = „î'i cășună, li vine, i se 
năzare, li trăsnește (prin cap), ll apucă". Cănd ii 
abate ei într’o parte, n'o mai poți scoate dintr u ei. 
CONTEMPORANUL, VIII, 4. Mai deunăsi îi abătuse 
strigoaicei să-mi puie coarne de fier, alecsandri, 
T. 939. lîii instinct..., Ce le-abate ș4 la pasări de z'reo 
două ori pe an. EMINESCU. P. 25.5.

4®. Părăsirea drumului, sau (In mod figurat) a ac
țiunii vechi, însemnează Începutul unei acțiuni 
nouă, care presupune, la rândul său, o încordare, 
o străduință. De aici s’a născut: abat de...=„lmi 
dau silința, mă străduiesc, dau zor, zoresc, mă gră
besc să"... Oblicind episcopul [că păgânii vor da foc 
bisericii|, abătu de. bofedeă pe toți oglașenicii. DO
SOFTEIU, v. S. 242',. ?lft(ÎÎM într'nceeași dei, de mă
rită fata a doua, varlaam, C. 31 ,. Păstrat încă 
In Transilv. Abate, de pornește age moveas:... frachte 
dass du aufbreckest. LB. La Brașov (com. Lacea): 
Mult a abătut, jiână și-a văzut feciorul om. Abate 
ș'i tu, că ești tânără! (Cfr. abătător).

II. „A doborî, a culcă la pământ". Trans. ...Nă
prasnica săcure. Abate toți copacii mari din falnica 
pădure, alecsandri, p. iii, 438. | Fig. Nenorocirea 
asta l-a abătut grozav.

[Se conjugă ca bate.)



ABATE
— Dacă facem abstracție de 11, care-i un franțu- 

zism. sensurile lui abate se deosebesc și de lat. 
abbattire (Tkes. tinyuae lai.}, și de corespondentele 
romanice: ital, abbaffere, engad. aftater, fran.afio/h-f’, 
spân, abafir, portg. abater, care însemnează toate „a 
doborî". Dar nu numai abate, ci șl străbate și răe- 
bate arată aceeași depărtare de sens de primitivul 
bate (cfr. ital, sfrabattere „a chinui"), care în aceste 
compozițiuni are sensul de împing («-baisa „îm
ping la o parte"). FIxplicarea acestei schimbări se
mantice trebuie căutată tn influența slavului biti, 
care însemnează „batuere" și „percutere". Intr'ade- 

' văr, răzbate și răebi (s= paleosl. rasbtf t) sânt 
sinonime, și cel d'intâiu s'a născut din al doilea, prin 
Înlocuirea slavului biti cu românescul bate.

ABATE «. »H. „Abhe“ ~ 1®. starețul unei mănăstiri 
catolice de bărbați, instituită ea abație. 2°. Titlu 
onorific, dat unor clerici catolici, fără a cârinui e- 
fectiv o abație.

— N. din fran. (-=lat. abbas,-ateiii, iar acesta 
s= grec. care-i siriacul abba, „tată").

ARÁTERE a. f. „Deviation, écarf; digressii/n: ex- 
ception". — Infinitivul lui abate, devenit abstract ver
bal. i'iîriî nici o abatere fa sirdmbâtate, am dat 
mărturia, uricariul, xi. 248 (a. 1776, Mold.), 
trecut a-i spune despre abaterile Turciei de fn trac- 
tatefe ce at^edcu domnii no^tri.GmcÂ, s. 179. Spec. 
.^batere din vorbă — „digresiune". Abatere de la 
regală =- „excepțiune"

.ARAȚÎE s. f. „Abhu,ye'\- M&n&âtirc catolică ale 
cărei venituri constitueau un beneficiu pentru cel 
orânduit ca stareț al ei.

— Din ital, nbbazin.

ABATÓRIU s. a. „Abattoir". — Locul unde se taie 
vitele, „Salhanâ. zahanâ". (Ri: abaidr ]

— N. după fran.

ABAtÎ’T.-â rtffj. „IA lirarté. 2'‘. .Ihaftu.'■]'>. liattu '.— 
i’artieipiul lui abate, devenit adjectiv, IA „Depărtat"; 
.1 Dachilor limbă saniănă-.ș cn a Italilor. însă afâta-i 
de strioită și abătută, cât de-abila poate să ințăieagă 
Italul". CANTEMIR, IIR. 1,127. Prin „abătut" înțelegeți 
aceea ce francezul zice prin „ecarte". c. NKORUZZI, l, 
257. 2A „Descurajat, deprimat". Dan se. simțeă... 
abătut. EMINESCU, N. 78. Obosită de drum, abătută 
de mâhnire. ISPIKE.SCU, L. 55, 3”. „Bătut" (In Banul), 
Unul eră mai isteț... celalalt eră mai inutălău,mai a- 
bălulcu /ftfcn. (-bătut cu leuca) cĂTANĂ, P. B. ll, 130.

ABCES «, a. (Med.) v. iibsce*.

ABDICĂ vb. 7. .,Abdiquer‘\ — A renunță la cevâ, 
mai ales la tron. Intenția de a pără.^ tronul erâ dar 
oficial indicată...; aveâ .'«î abdice, peste două luni. 
MAKiKESCU. D. 1,6. | P ext. .1 abdică de la datorie 
„a nu-și Îndeplini datoria".

— .V. din fran.

ABDICÁREf. „Abdication'^. — Infinitivul lui ab
dica, devenit abstract verbal. Priiicipefe... .se hotă- 
rește să părăsească țara... ^i... chiamă fa patai pe 
foștii Locotenenfi })omneijti ... peHÎrn a remite în 
niănife, de la care primise stăpânirea..., actul de 
abdicare. MAI0RE8CÜ, D. I, .34,

.ARDOMÉK a. (Anat.). „.líidoHíen’'. - - „I’ântpce“. 
[Plur. -mene; -menuri.]

— N. din fran,

ABDOHINĂE.-Â adj. (Anat.) „JMoin/ixi/". — Ce 
ține de pântece. Căpătâiul de jos sna abilominal (al 
sternului], krețulescu, â. 35.

- y. din fran.

4 — ABIA
ARDEUTl^NE s. f. (An&t.) „Abduction".— Mișcare 

care depărtează de axa trupului unul dintre mădu
larele sale (prin mușchii legați de acea parte).

— N. din fran.

ARDi'CTÓR.-TOÁRt: adj. (Anat.) „Ahdueieiir-. — 
Care produce abducțiuno. Aiușchitt abductor.

— N. din fran.

ABECEDAR Í?. fi. „Abécé^. — Cartea din care se în
vață literele și cititul, numită mai do mult azbu- 
coavnă. A'rtl iin abecedar, cu stove de un paîmac 
de mnri. c. NEGRUZZI, I, 7. (Și, subt influență ger
mană; abețedâr, apoi: abițedur, abițidâr (Bu
zău), abețadâr. ȘEZ. ii, 12.').]

— N, din lat. abecedarius.

AiiEKÂNT,*Â adj. (Bot.) „.bioufffi". — Care prin 
conformațiunea .sa se abate de la tipul normal. Va
leriána dioica e un tip (djerant, căci are mai ales 
iiuniai nryane de itn .sinynr sex.

— N. din lat. iiberrans, -tem.

ABERAȚIE S. f. ) 
ABEBAțl^NE S. f |
..Aberration“. — IA „Rătăcire" (In sens moral). Ce 

stranie aberațiune, ce lipsă de cugetare și de ma
turitate politică.’ MAIORESCU, D. I, 515. || 2A (Astr.) 
Deviațiunea aparentă a razelor luminoase care por
nesc do la o stea.

— A', din fran. (lat. siberratlo).

ABÉ$ interj, sârl~ — Se înfrebnințeasă (în
Banat] iji corhire ca udre-rb afirmativ. De ex. „abeș 
că i sic oamenii prost, că nu-i zic în zadar". De 
asemenea, unul vorbind cevă, celalalt afirmă vorba 
zicând: „obe^!~ ap. HEM. 80. (Măidan, comit. Ca- 
raș’Severin). Atestat, fără explicare, și In aNON. CAR.

— Etimologia necunoscută (cfr. bas!).

ARIA at/u. „Í". .4 pcine; prestpie pas; au moins. 2''. 
Avec peine, diffic.ilement''''.

P. Adverb do timp, arătând momentul când so 
.sfârșește acțiunea exprimată prin verb. Relevarea 
acp.stui moment are loc In.să mai cu seamă atunci, 
când vrem să mai spunem și „ce s'a Întâmplat după 
aceea", deci propoziției în caro se găsește abiă ii 
urmează alta, mai rar nelegată prin conjuncțiune: 
Ș'i abiâ plecă bătrânul: ce. mai freamăt, re mai shu- 
cium! EMINESCU, P. 241. de obiceiu legată prin: și. 
.și unde, când: Daha...abiâ zice, și de-odată valea. ! 
muntele vuiesc. alecsandri, p. i, 70. Abiâ sfârși de i 
zis, și unde începii reteveiul a le’înnuiă ale oase. ISPI- ll 
RESCV, ap. GCR. II, 356. Abiâ armata creștină sosi..., I| 
când o mare turburare ameți toată tabăra. nAl.- : 
CESCU, M. V. 143. I Eoarto des amplificat prin pre
poziția de: De abiâ apucasem a adormi, și un vis I 
fantastic veni. c. negruzzi, i, 60. || Când însuși mo- I 
montul acțiunii devine punctul esențial asupra căruia 
ni se concentrează atențiunea, iar nu cele ce urmează 
după acest moment, atunci sensul do ..scurtime do 
timp"prevalează,și abiâ se apropie de „puțin". Pică 
poamele când se coc, abiâ mișcând pomul la rădă
cină. ZILOT, CRON. 113. Plângeam pe aceâ femeie...,pe 
care abiâ o cunoșteam. C- negruzzi, 1,49. Abila vie, 
o aruncară în temniță. DOSOFTEIU, V. 3.91/.. > De aici 
apoi sensul de „celpuțin": Hai și fu cu mine...;de abiă 
te-imai încălzi mergând... CüF.Mitík.p. 241. I,asă-l 
să plece; abiă nu ne-o mai supără cu vorba fui.

2’. Adverb de mod : „cu greu, anevoie". cjtj seiij. 
pre lângă n« ostrov, yi abila pufitm țireâ corahiîa. 
COD. vor 87 ',. ilbiâ ow scăpat puținei, de au fugit in 
Crâm. NECULCE, LET. 11,428.1 Absol. intr'aceă zi se 
fârîră... Cu vai cu chiu și abiâ. pann, P. V. lii, 96. 
Une-ori Însoțit de alte cuvinte, care exprimă aceeași i 
idee: Până’n seară abiâ numai au ajuns la lăcașul I 
său. DRĂGHICI. R. 148. Abilă CH mult greu am scris )



ABIELțTȘCA —
șl aceaslăsfântă carie. DOSOFTEIU, ap. GCR. 1.251 
Adese-ori noțiunea e întărită prin repetare: în cinci 
șase sate abiă abia putu nemeri una după placul 
său. creangă, p. 4. [ Foarte des amplificat prin prep. 
de: îi străvi bietul suflet, de deabiîă se îngână, no- 
8OFTEIÜ, V. 8.131. Cdnd eraw să se lase jos..., d abiă 
d'abiă afiM.se cu piciorul, ispirescu, l. 7.

— Derivă din lat, vlx, care are aceleași două sen
suri fundamentale: P. temporal: vix laj-averaf, e'... 
VERG. și 2®. modal: affirmare vix possumus. cic., 
păstrat și in diai, surselvic al Reto-romanilor, sub 
forma ves. La noi s’a compus cu prep, a (2® și 3’): tot 
astfel in vechea spaniolă: abes. .Ibiă, dialectal agă 
(Transilv,), oțje (Mold,), s’a născut din * abia, iar 
aceasta din abi (Turnu-Sevorin),,iAiiRBSBER. in,312, 
la caro s’a adăogat adverbialul -«. Forma oft» e re
flexul regulat al latinului vulgar ves ( vfjr), cu pre
facerea lui -M In -i. Alături de abi se aude însă și 
(ibe, și, cu adăogarea adverbialului -a: oftiiuțtrisilab), 
JAIIRESBER. III, 312 (Topoloveți In Banat), id. vii, 
82,din care s’a născut apoi: abeâ. Forma abé presu
pune căderea lui -s final din ves ( vJx). probabil din 
pricina poziției neaccentuato în frază, pe care o are 
în înțelesul temporal („abiă zise, .și..,“).

ABIKLV'^CA înln. I
ABIELLfȘA arfe. '
ABIELÎ'TA afle. f
.. .t granilcpeine, trespeii:« peine". -lliminutive din 

abia (2’) (derivate după modele ca: nuia 
nitieluf’Â etc. cu păstrarea finalului adverbial -a), A'cu 
i'ăeul orbețului, când săreze irahieluifa, ca prin sild, 
ori ca prin ciur. .IIPESCU, o. ,50. A'itiuni' de-agln - 
lușca ratinseiu. (Râmnicul-Sărat, com. Rădulescu).

AqheJnfn iesebăietu în lume, și-i sire-t si rtiu. SEZ. 
Hj >83, ,0.

ABÎL.-Ă adj. ,.7/abi7e’, — „tndeinănatic, priceput, 
iscusit, dibaciu^". Un parlamentar vechiu și abil, ma- 
IORE8CU, 1). I. 537.

— A’, din fran.

ARILITÁTE 8. f. ..Uabilele'*. — „îndemânare, pri
cepere, iscu.sință, ăib&cie". împrospătând.... cu puțin 
■scriipid. dur cu multă abilitufe, rasa purtiduliii..., 
izbutește. MAIORESCU, I). II. 128.

— A’, din fran. (lat. babilitatei»).

ABIRl'ÎRi: 8. f. t V. bil'Uiie.

ABÍN s. a. „Abime". „Prăpastie, genune". Caimac, 
gugonșe. alivenci... se îngropau in stomahul lui ca 
intr'un abis. c. negruzzi, I, 286. Jnina umple, de 
văpaie cereșfile abisuri alecsandri, p. iii, 288. 
(Plur.-7>7sfi,'-bisuri.]

— N. din lat. abyssns.

ABITAȚI^VE .«./■. (Jur.) „7/rti>t7a/toH“.—„Lăcuire". 
Drept urile de us și ahitațiune se stabilesc și se pierd 
in același chiji ca și usufructul. ha.mangiu,C. C. 141.

— N, după fran.

ABITÍB adv. (Fam.) „Ancore plus, encore mienj*, 
extra“.—In Munt. Se Întrebuințează numai la compa
rativ și corespunde Iui „și mai și", sau mold. „mai 
dihaiu". 0 lumină, ce strălucea mai abitir ca un 
soare. CALENDARUL BASMELOR 0881). 20. S'a văzut 
acum în brațele unui om, care-l țineă mai abitir 
ca tată-său chiar, ap. HEM, 88 (Bilciurești). Are 
ambiț băiatul, ca să fie compania noastră cevă mai 
abitir din toate. CARAGIALE, T. II, 18.

— Etimol. Indoioasă. Probabil că mai abitir s'a 
generalizat din fraze ca cea citată la locul d’intăiu, 
unde Însemnează „mai luminos", și corespunde turc, 
abeter, comparativ din abe „luminos". ȘIO. n, 1,6,

ABiî'țAadi’.—nbieința. In Banat. £a

f. ABOLI
incliiațfă ’n ca-s .șt nrtld, aile-că lajytele se tiicdlreifle 
(rabiiițn .șt in el se pune chiay livba-iana, m. 111.

— Ilerivat din abia prin suf, dim. -uf, cu păstra
rea finalului adverbial-a.

ABLAS s-m. t „C’onfriiiitabie". — Numirea birni- 
cilor de la sate. In județul Mehedinți, până la a. 1H.Ő9, 
Cea mai de pe urmă tabelă despre popitlațiunea ju
dețului Mehedinți a fost următoarea: 27.300 birnici 
români din sate, ziși ablași, 200 birnici români din 
târguri l. IONESCU, M, 18.Ö,

— Derivă probabil din germ, Ablass, „indulgență", 
numindu-so astfel și persoanele care se bucurau do 
un drept de indulgență la plătirea birului.

ABLAȚii'NR s. f. (Chir.). ...ililali»u'\ — Opera
țiune prin care se scoate din trupul omenesc o 
parte bolnavă.
~ N. din fran.

ABLATIV s. n. (Gram.) —Acel caz al de
clinării. care arată că substantivul respectiv ser
vește ca punct de plecare, sau ca instrument, la ac
țiunea exprimată prin verb.

— ,V din lat. ablativiis.

abi.egAt .V. m. „Ablpgaf'\ — Trimis al papei. [In 
Transilv. _ „deputat".]

— A’, din fran.

AHI.IUKÁNÁ s. f. (Bot.) V oblîțreaiiA 

ahi.inuAră s.f. (Bol., Iht.) V. flibișoarâ

ARLL'TILNE 8. f. .,.‘lbllltion'‘. — „SpU&tUTk-’. 1" 
(Med.) Spălare pe corp, mal ales cu buretele.2’(Teol.) 
Spălarea trupului prescrisă de religia musulmană, 
evreiască etc.

— A', din fran.

ABNEGÁ vb. L „Benie.r’‘. — „fiL tăgădui, a se le
pădă do..,“. abnegat credința slrSmnșească.

— A’, din lat. abnegare.

ARNEGÁRE 8. f. „.Ibnegalioii". — Infinitivul lui 
abnegă, devenit ab.stract verbal „.Iertfă de sine, fă
cută de bună voie, lepădare de sine". O țara mea!... 
Cerutu-ți-aucopiiiinzile deurgie?I-ai dat cu abne
gare. AÍ.KCfiÁVDRl, P. III, 476.

ABNEGAȚIE 8. f. | 
ABNEGAȚltlNE S. f. |
= abnegare. Vine de la natură... acea abnegație 

de sine [a femeii], pentru a se consacră soțului, 
părinților, copiilor ei. C. NEGRUZZI, l. 289. S'au 
împăcat numai din abnegațiune patriotică, maio
rescu, i>. II, 247.

— A', din fran, (lat. abiiegatio).

ABNORMITÁTE s. f. „Ce qui est anormal'. — Cevâ 
ce e nenormal și, prin urmare, rău. Societatea este, de
stul (le bine- organieată pentru a se garantă in 
contra unor asemenea abnormiiăți. MAIORESCU, CR. 
I, 313.

— N. după germ. Âbuormltăt.

ABVt «HÎer/. t Sunet reflex, exprimând mirare. 
Abó=A(lmiraniis particula. AltoN. CAR. (Cfr. abâ’).

ÁBOALÁ S. f. y. bvalÂ.

ABOLI 1'6. JV®. „Abolir".— „A nimici, a anulă, a 
oborl, a desființă cu desăvârșire". .4r fi mutf mai ni
merit pentru societate a renunfâ la uniformitatea 
proiectului |șij a aboli toate regalele restrictive și 
stabilite, odobescu, ii, 322

A', din fran.

afiM.se
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ABOLÎȚIE 8. f. I
ABOriTI^ME 8. f. )
,.16oh'ijon“. — „Nimicire, desființare, anulare"*. Co

muniștii noștri, aci sânt nentulfumiți că n'a»t cerut 
abolifia proprietății... giiica, a. 511. 46oft/«tMea ro
biei..., abolițiuiiea drepturilor de naștere... sânt vic
torii ale libertății, idem, 8. 135.

— N. din fran. (lat. abolitlv).

ABONA ÜÍ,. I". ..(S)'abonner'‘. — .A înscrie de mai 
nainte cu plata la o gazetă, la o revistă, la teatru, 
sau la alt serviciu public folositor. — Trans. și refl. 
Abonez o lojă la teatru. M’am abonat la primărie 
pentru ridicarea gunoaielor, ilă abonez la un jurnal.

— K. din fran.

î. a..iBONAMÉSiT s. a. — învoiala fă
cută cu cinevă spre a se abona lacevă. Cd/j .sdrací 
am puteă face fericiți cu abonamentul unei loje 
fa teatru ! c. NEGRUZZI, i, 2Ő3. /«m mm abonament 
la căile ferate. Carte de abonament.

— A’, din fran.

abvnAre 8. f. „Abonnement". -- Infinitivul lui a- 
bonă, devenit abstract verbal. Au sprijinit acest așe
zământ prin cumpărare, i abonare la tipăriturile 
asociației, uricariul, xiii, 343 (a. 18.')1, Mold.).

-ABONAT, -A adj., subst. „Abonné". — Participiul 
lui abonâț devenit adjectiv și substantivat In parte, 
Persoanele abonate la teatru. Abonații unei reviste.

.AnoNi>Â 1-6. I. v. abundă.

ABOKl»Â rb. I. „Aborder^.— 1’. Intrans. (Mar.)A 
trage la țărm și a se opri acolo, spre a debarcă. Bas
timentul, pe care eram, a abordat intr'una din 
■tchele. GiiiCA, s. Ő32. |5pec. A izbi un alt vas. ,2’.i’'ip. 
Trans. A se Îndreptă spre cinevă și a începe vorba. 
îl abordează cu piept deschis, sicându-i... c. NEGRV- 
zzi, I, 273. I A .se apucă de cevâ, mai ales pentru În
tâia oară Iluziile juneței. care abordă cu curaj orice 
întreprindere... făcu pe improvizații impresari ase 
apucă cu totdinadinsul de lucru, idem, i, 342. [Abörd 
și abordiis.]

A’, din fran.

ABORUĂoiiJ 8. m. (Mar.) „Abordaje". — Izbirea 
a două corăbii. [Se pronunță și ae scrie șl: aborddj].

— N. din fran.

ABOttf vb. IVV. übori.

.ABOR1UÉN,-A adj., subst. ..Aborigene-. — Gel care 
aparține populațlunii primitive a unei țări. „Băștinaș”.

— N. din fran. ( lat. aborigines).

abortA vb. I". (Med.) v. avurtâ.

ABOțÎT, -A adj. V. boțit.

abracababrAnt, -a adj. „Abracadabrant ă— . - v»» w.c
Termen familiar și glumeț, cunoscut numai de cla- două coordonate dreptlineare (cea orizontală) care 
sele culte: „neobicinuit de tot". Apare pe scenă | servesc a determină un punct al unei curbe plane. 
intr’un costum abracadabrant. CARAGIALE, N. S. 92. ' Un exemplu luat din geometria analitică.... ar pre-

— N. din fran. supune deplina înțelegerea operațiilor cu ordinate
și abscise. MAIORESCU, L. 173.

— N. din fran.ABBÁ9, -A adj. „I. 1°. [Blond (en parlant de 
rhomme)]; avec des tackes blanehes (en parlant d'un 
chevalj, arzel. II. 1®. Bizarre, étrange. 2’. Afecfcanf, 
mauvais, violent. 3®. JfoMgué.*'

1. 1°. Sensul original se găsește la Aromâni, unde 
abraș Însemnează: „cu peliță albă-gălbuie șt cu păr 
și gene de aceeași coloare^. weigand, ar. ii, 122. ’ 
La noi s’a specializat asupra cailor. Calul se nu- : 
«Keșfe abraș, când are o pată albă sid) coadă, ap. ' 
HEM. 90 (Galata tn Iași, Măcișeni InCovurluiu, Giur- I
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gești in Suceava etc.). Cdud fruntea și ochii (ca
lului] sânt cărărați, se zice cal iabra.ș. ap. HEM. 
90 (Macsenu. In Buzău).

II. 1®. Din acest sens s'a desvoltat cel de „ciudat”. 
Abra.șa -ciudat, al dracului; om abrașa=Qm căruia 
nu-i suflă mulți în borș, anapăda. șez. ii, 125/,, 
(Suceava). 2". Dar de omul și animalul „Însemnat" 
poporul crede că trebuie să te ferești. De aici sen
sul de „rău, nărăvaș, violent”. De oamenii cu pă
rul roșu să te ferești, că sănt oameni abrași. (Vâ
nători, în Neamț), ap. HEM. 30. Poporul crede că oa
menii cu părul roșu sânt pociți: dacă mergând cu 
o treabă, întâmpină in drum vr'un om roș. n’o să 
izbutească în cele dorite: le, mai zice că sănt abrași. 
(t^opou, In Iași), ap. HEM. 90. 3®. Din e.xemplul din 
urmă se vede, cum abraș poate Însemnă „neizbutit", 
când e vorba de o întreprindere. Planurile cele mai 
bine întemeiate rămân adese abrașe. ALECSANDRI, 
T. 791. .4 ieși abra,ș -„a nu izbuti”: „ne pas r^u.s-
sir-. S’au gudurat pe lângă Bomăni. doar i-a în
șelă...: dar ieșind abraș,... ati luat calea judecății. 
idem, T, 143'.l.

[în Munt. iabraș. ( Se găsește și ca adj. inv.: a- 
6rrfșa.]

— Din turc, abraș, „bariole, (cheval) nuance de 
tacheș blanehes”, poate prin mijlocire bulgărească. 
(abraș = „bălan”).

IBKEVIÁ vb. ..Mn-pyer-. — „A piesciirtá**. 
N. din lat. iibbiTviare.

ABREViÂRE 8. f. „Afneviation'. liifii.itivul lui 
abreviă, devenit abstract verbal. „Pre.scurtarc**.

-ABREVIÁTIE 8. f. I , ,
ABREVIAȚrtWE S.f. f
— A’, din fran abrévlatlon (lat, ablirevialio).

ABREV1ATÍV, -A adj. (Mat.) „.lăi-euirtf//-. — „De 
prescurtare”. Semnele abreviative ale algebrei, cu- 
LIAN, A. 1.

N. din fran.

ABKUUÁ cb. I. „.IbrogeV. — A docluTá, nevalabil, 
desființat, cevă ce fusese stabilit printr'o lege, un 
decret, o ordonanță. „A desființă". .1 abrogă o lege, 
o dispoziție ministerială etc.

— A', din lat. abrogare (după fran.).

abrooAke s. f. ,.Abrogation-. Infinitivul lui 
abrogă, devenit abstract verbai. „Desființare*". f

abrouAt,-A fidj. ...lăro^f’^''. — Participiul lui a- 1 
brogă, devenit adjectiv. „Desființat”. Begulamen- | 
tele exterioare sănt și rămân abrogate, maiorescu, I 
D. I, 165. '

ABSCÉs 8. a. (Med.) „-4í>cé8".— „Bubă cu puroiu, 
buboiu“. [Și: afcc^, după fran.]

— N. din lat abscessas.

ABNCÎMĂ 8. f. (Mat.). ,.zl6scwse". — Una dintre cele

AnsrizitNE 8. f. (Chir.). ,.4í>scí8Mm-. — înlătu
rarea unei părți moi, prin tăiere.

— N. din fran.

ABHÉWT.-Á adj. „Absent-.— Care lipsește, care nue 
de față. Absent diniași.precum eră, d-sanu a ciinoscnt 
adresa decât după prezentarea ei ia Cameră. MAIO
RESCU, D. I, 63. I (Jur.). Cel care lipsește de acasă
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și despre care nu se știe de mai multe luni unde 
se află.

— N. din fran.

ABSENTĂ vb. f''. .,S’uhsenler". — „A lipsi" (de 
undevă).

—— N. din fran.

ABNENȚĂ .s. f. .Absence". — „Lip.să" (de undevă). 
— N. din lat. abscntin.

ABSESTĂRE s. f. .Abse.nce'' .̂ — Infinitivul lui ab
sentă, devenit abstract verbal. „Lipsire".

ABBÎBĂ 8. f. (Arhit.). ..Abside". Absida san 
fundul [bisericii], odobescu, i, 3811. O tnieă absidă 
sau altar peataffoH. idem, i. 4oR.

— N. din fran.

ABSÍXT s. a. „Absinthe^.—C băutură alcoolică fă
cută cu foi de ab8inthium(„pelin“).|Plur.-,«iMfcși-sin- 
furi.]

■— N. din fran.

AHSObÚT,-A adj.. 8. a., adv. ...ibsolu. .Absoiit- 
tneni".-- Adj. Nesupus nici unei condițiuni (contra
riul de la co«f2t|io«a<) și nici unei restrângeri (con
trariul de la relativ). „Necondiționat, deplin, nemărgi
nit, desăvârșit". Sântem pentru libertatea absolută a 
rostirii ideilor. MAIORESCU, D. 1,58. i (Gram.) Genetiv, 
ablativ absolut = Propoziție In care verbul e Înlocuit 
printr’un participiu sau printr’un adjectiv atributiv 
pus in genetiv (In 1. greacă) sau în ablativ (in I, la
tină). (Fizic.) Mișcarea ejde absolută, când corpul își 
schimbă locul său în spațiu față cu un altul care se 
află în stare, de repaos absolut. PONI, F. 1. 1 (Chim.) 
„Curat, neamestecat, pur". Alcool absolut. |i Subst. 
(Fii.) .i&iio/ufxf Ceea ce există prin sine. In afară de 
orice condiții ale fenomenelor. || Adv. „întocmai, ai
doma", Să ne închipuim lumea redusă la dimensiu
nile unui glonte și toate celea din ea scăeute în ana- 
logie...-, locuitorii acestei lumi ar pricepe toate celea 
absolut în felul și în proporțiunile tn care le i>rice- 
pem noi. eminescu, n. 31. [In Transilv. și In înțele
sul de „absolvent". Teolog absolut „absolvent do 
teologie".]

— N. din lat. absolutus.

ARMoi,^1*iE 8. f. (Teol.) V. ttbsoluțiune.

ARSOLVTÎsn s. O. .,.4b«oÎM<is»fe".—1’. Regim po
litic In care suveranul are o putere absolută. || 2°. 
Teorie care admite acest fel de regim. || 3“. P. ext. 
Purtare sau judecată a unui om care cere supunere 
absolută. Ijegislațiunea devine personală și astfel 
forma guvemuUă este ceea ce numim noi modernii: 
absolutism, maiorescu, cr. iii, 121.

—- N. din fran.

ABSOLUTÎeiT, -A od/. „ Absolutiste". — V. Stăpânit 
de absolutism. |{ 2°. Partizan al principiilor absolutis
mului. în Rusia absolutistă (arul este și capul si- 
nodillui. MAIORESCU, D. I, 112.

— N. din fran.

ABSOLDTiÚME S.f. (Teol.) „.^IbsoZufton*.—Ierta
rea păcatelor din partea ierarhului (a papei). Papa 
i-a dat absoluțiunea.

— 2Í. din fran. (lat. absolntio).

ABSOLUTORII', -ToĂRE adj.tsubst.)„Attestaiit la 
fin des eiudes". —Care adeverește terminareastudiilor. 
Propria experiență este cea mai bună școală; numai 
că taxele acestei școli sânt prea, scumpe... și eând-ți-ai 
câștigat testimoniul absolutoriu, ai ajuns adese.ori 
la sfârșitul vieții, maiorescu, cr. n, 133. [InTransilv. 
șl Bucov, Întrebuințat și ca substantiv, după germ. 

ÁbKolnüiriuiiucii sensul de „testimoniu absolutoriu", j 
— N. din lat. absointorlus.

ABSOLVĂ vb. I. V. absolvi.

ABSOLVENT, -A subst. .Qui u termine ses etu- 
des^. — Persoana care a isprăvit studiile, adesea 
cu Înțelesul mai restrâns: ('el carea terminat anii 
de studiu fără a fi luat insă diploma finală.

— N. din lat. absolvens^-entem.

AK8OLTÍ î’b. IV. „1". Tcriutiicr fsss études). 2*. 
,4bOTH<2rfi“.—1". A termină studiile, „a isprăvi", || 2°. 
A da absoluțiunea, „a iertă păcatele". iAbsâlv și ab- 
solvesc. II In Transilv. și Bucov, șl: absolvă vb. I, care 
se aude și în Rom., Insă numai In sensul 2°. | Absâiv 
și absrtívás.]

— N. din lat. iibsolvărc, trecut la conj. IV și la 
conj. 1.

ABSOLVIRE s. f. „1®. Fin (des études). 2®. Ab- 
solution". — Infinitivul lui absolvi (1®—2®), deve
nit abstract verbal. [?i: absolvrire «. f. Cfr. ab
solvi.]

ABSORBI vb. IV, ,Ab8orber‘‘. — A sorbi cu de
săvârșire, .atrage in sine, a suge, a Înghiți". Hârtia 
sugătoare absoarbe cerneala. | Pig. Ki căutau să 
absoarbă proprietățile cele mici, bălcbscu, m. V. 12. 
Politica din afară mi-a absorbit toate gândurile. 
GHICA, s. 611. [Se conjugă ca sorbi.]

— A', din lat. absorberc.

ABSORBIRE s. f. . Absorption". — Infinitivul lui 
absorbi, devenit abstract verbal.

adj. „l*longș (dans),ubsorbețpar)". 
Participiul lui absorbi, devenit adjectiv. „Cufundat 
cu totul tn cevă" (de obiceiu: în gânduri). Se ptise 
pe un Jilț, unde șezit absorbită in gânduri, c. NE- 
GRUZZI, I, 27. .Ibsorbifd prin propriile gânduri. 
MAIORESCU, CB 11, 123.

ABSORBITOR,-TOĂRE adj. „Qui absorbe''.—Ad
jectivul verbal ai lui absorbi (derivat prin suf.-îfdr). 

(Fizic). Se numește putere absorbitoare a unui corp 
raportul între cantitatea de căldură absorbită de 
acel corp și între cantitatea de căldură absorbită 
in aceleași circumstanțe de cătră cărbunele de fum. 
PONI, F. 149.

ABSORFȚiVNE S.f. subsorbirc.
— N. din fran. absorption.

ABSTEXTiÉXE s. /'.—abținere. | Spec. (Jur.) .4b- 
5<en/iitweo «wm» judecător: faptul de a nu luâ parte 
la judecată, existând motive pentru care ar puteâ fi 
recuzat.

— N. din fran. abstentioii.

ABSTINENT,-Ă 0(2/.,suW. „A6«íí«ení“. —Persoană 
care se abține de la anumite plăceri trupești (pre
cum: băuturi alcoolice, fumat etc.).

— N. din fran.

ABSTiifÉNT A s.f. „.46sf»«e/ice“.—Faptul de a se ab
ținea de ia anumite plăceri trupești (precum: băuturi 
alcoolice, fumat etc.).

— N. din fran.

ABSTRACT, •Aad/.,s.a'. „Abstrait.Substantif abs- 
trait^'. — Ce nu se poate percepe prin simțuri, ci nu
mai prin puterea de. abstracțiune a minții noastre 
(contrariul de la concret). (Fii.). Cu cât o noțiune 
are mai puține note în sine ți mai multe noțiuni 
sub sine, eu atât este mai abstractă, maiorescu, 
L.39. [ [Met.). Nouă, șaptesprezece... sănt numeri ab-
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stracfi, iar 9. chilogrnme, 11 sile.... sânt numeri 
conerefi. Climescu. a. 6. r(Gram.). Substantiv 
abstract, sau simplu: afisiraci - numele unei ab
stracțiuni.

— N. din lat.-med, abstrartn.s.

8

Abstrâctik s. f. (Fii.). ) 
ABSTRACȚIUNE S. f. (Fii.). J 
„AWrncMoH“.--lo. Operația gândiriide ase înălță 

de ta națiuni cn conținuturi mai mari și sfere mai 
mici ta noțiuni cu conținuturi tot mai mici și sfere 
tot mai mari se nuntește abstracțiune, operația in
versă determinare, .maiorescu. l. 39. | 2®. Rezultatul 
operației precizată subt 1®. 4^:1 face abstracție de 
cevâ = „Faire abstraclion de qqcJt^. Atitudineii opo- 
siției, făcând chiar abstracție de pericolul ei imediat 
față cu preponderanța Germaniei, frehueâ să apară 
condamnabilă, maiorescu,i). i, 47,

N. din fran. (lat. abstractlu).

abstrAge t)î». III. ..Abstraire'^ — K consideră o 
parte, scoțând-o din întreg, (.Se conjugă ca trage.] i

— N. după fran. abstralre, a.siinilat românescului 
trage.

ArstrAgekks. f. .Abstraclion''. — Infinitivul lui 
abstrage, devenit abstract verbal.

AB8^RU,-Ă adj., adv. ..Absurde. Absurdeine.nt".— 
Nepotrivit de fot, împotriva dreptei judecăți, împo
triva bunului simț, „fără Înțeles", rnii... fn cap le^aii 
înrădăcinai, măcar de-ur fi... pline dct cuvinte pro- 
tivnice, și, pre sctirt să sicem. absurde {netreabnice}. 
ȚICHINDEAL, F. 224,

—- .V din fran. (lat, absurdus).

abnerditAte 8. f. ..Absurdifé-.—('evă împotriva 
dreptei judecăți, a bunului simț. E o absurditate a 
se bate cinevă pe.ntru ochii unei actrițe, c. negruzzi 
i. 212.

— X. din fran. (lat, absurdllas.-atem).

ABȚINEA vft. H refl. .S'abstenir". — 1’, .A se țineâ 
la o parte, spre a nu luă parte la cevă (mai ales: 
la vot). Mitrescii: Negreșit, nupot să votes! cu opo
ziția... Petrașcu: Nici să te abții de- la vot nu poți. 
1- NEGRUZZI, IV, 274. II 2®. A renunță Ia o plăcere tru
pească, „a 80 stăpâni". M'am abținut două luni de la 
fumat. (Se conjugă ca țin. | Și: abține vb. 111.]

— N. după lat, abstlnere, asimilat lui țin. Prefixul 
neobicinuit abs- a fost înlocuit prin ab-.

ARȚINi:BE s. f. „Abstention-. — Infinitivul lui ab
ținea, devenit abstract verbal. Mai ales: abținere de 
la vot. [Șl: abținere. | Cfr. abstențiune.]

ABÉA interj, r. bua.

Abi'bA 8. f. (Med.) V. bubă.

ABVNĂ adv. 1
abvnAoArA adv. 
abenAseAmA adu. I

V, buu.

ABCNDĂ t'b, J. „Aftortder" — A fi sau a aveă din 
belșug,cu prisosință.[Dupăfran. și-.abondâ. | Ăbiind 
și abónd și abonări.]

— N. din lat. abundare.

abendAnt, *A ody. „Abondant". — „îmbelșugat". 
(După fran. și: «ÖonddMt, -& și, printr’o reconstruire 
falsă, abondént, chiar și abundént.]

— N. din lat, abundans, 'antem.

abvndAnțA 8. f. „Abondance^. — „Belșug, pri
sos". Magica figură... poetul a creat-o din abundanța 
inimii sale, maiorescu, cr. l, öl. [După fran. șl: a-

— ABUR
bonddnfă și. printr’o Kreșitft analogie, nbnndențil, 
chiar și abundénfii.]

jz. din lat. abiindantin.

abvnoAre 8. f. „AboHdanre“. — Infinitivul lui 
abundă, devenit abstract verbal. „Imbel.șugare". (.Și: 
aöondarc.]

AbVR 8. ni. _1®, Vapeur,ejrhalaison. fitmce: buée : 
vapenrs, fumees (du vin); émauation. efftuve, fűmet. 
2® Res-pirafion, souffle. 3®. Âme (ies aniniaux“.

1®. Vapor, lichid trecut fn stare gazoasă. Ce ra fi 
vilața noastră? Aburii faste, cea ce puținei iveașle-se, 
după acea pfare. COD. voR. 130,',( aburu-i. n. tes
tament 1648; aburb Iaste. BIBLIA 1688, (:„(iu'est- 
ce notre vie? Ce n’est certes qu'iine vapcur"). Toți 

I sorbeau astă băutură, care face nu mai puțină cinste, 
I aflătorului ei, de căt aflătorului corSbieriei cn abur. 
: C. NEiJRUZZl, I. Io. Calul erâ numai spumă; muș- 
, chii i se întinseseră ca coardaunui arc și aburi groși 

ieșeau din el. idem, i, 43. CdwijJiH scoate aburi... ALT.- 
I C8ANDRI, r. III, 24 I Fig. „Tărie, e.xalație, miros, 

efluvii". Și apoi, când aburii vinului și ochii rrăș- 
măresei an produ.s efectul lor, încep horele, ră.'airile, 
tropotele, c. negruzzi, 1. 315. Trage aburul ce! băr
bătesc pe femeie și împotrivă, cel femeiesepe bărbat, 
ca magnetul pe fier. piscui’ESCU, o, 159. || iipec. 
La niorți l'omana aceasta se pune de. aceea, ca pe, 
de o jiarte să i se ierte mortului păcatele, iar po de 
alta să aibă și el aburi, adecă căldură sau jertfă 
în cealaltă lume, marian. î. 191. .Ir fi răbdat bă
taia cea mai cruntă..., numai să fi găsii ban: spre 

■ a-și îngropd copilul și spre a-i face o fărâmă de. a- 
bur.iar mai apoi pomenile, sandu-aldea, d. n. 246.

2®. Din exemplul următor: Caii se întrec, scoțând 
aburi lungi pe nare. ALECSANDRI, P. iii, 12, se vede 

' cum abur poate ajunge la sensul „răsuflare, su
flare". Urechi au și nu pofit să audză, Nice aburii 
nu le îasfe’n budsă. DOSOFTEIU, PS. 457(=nece Iaste 
suflet în ro.stulu lor. coREsi: = nici Iaste răsu
flare in rostulu lor. silvestru:-nice Iaste suflare 
Intru gurile lor. arsenie din bisericani, ap. HEM. 
97). In Orlat (Transilv.) copiii se vindecă de deoehiii 
așâ, că mama sau tata lor le suflă peste cap și le 
descântă: Fugi deochiu fierbinte, că fe-ajung aborii 
de părinte, ap. HEM. 97.

3°. De la „suflare" până la „siiflet" este — precum 
arată și înrudirea acestor două cuvinte—pentru 
imaginația poporului, numai un pas. Dar subt forma 
de vapori se arată mai ales răsuflarea animalelor, 
așă încât abur însemnează In special „sufletul do
bitoacelor". Aburul dobitocului, muritor și în ne
mică întorcător. cantemir, ap. HEM. 98. Poporul 
eice desiire dobdoc, că nu are suflet, ci numai abiire. 
ap. HEM. 98. (Tincova, în Banat).

4Í: A senate abnri pe gurâ= „a vorbi zadarnic". 
zanne. p. I, 309.

[Și:dbures. m.v.sub3®, dbures.î.: Oile...,deâburea 
și vapura care fașă din vite, se nădușesc, economia, 
91, I dbor 8. m. v. sub 2®, | dbore s. m. LB.]

-- Etimologia necunoscută. După O.Densusianu 
(Romanța XXV, 130 —131), abur ar fl un substan
tiv verbal din aburi, care presupune un tip latin 
vulgar *ab-bnrîrf (cu schimb de conjugare din ab 
-I- ^bur^e, acesta din urmă reconstruit după bu- 
stum). S’ar puteă porni și de la abură — aceasta e 
și forma aromână, — căci un tip *abbnrare (după 
Meyer-Lübbe: Rom. Gramm, ii, § 117, pentru 
amburere) e comun tuturor limbilor romanice : ital, 
(diai.) aiburare, „a se pârli la soare", v.-prov. abrd. 
în Lyon abilro, spân, aburar, „a aprinde". Atât di
ficultățile formale (verbele par a fi derivate din 
substantive, nu invers), cât și cele semantice („ard, 
aprind" — „vapor") sânt mari, iar albanezul oumI, 
avei, cu același sens, și care — după G. Meyer: Alb. 
Wortb. 21 — presupune o formă mai veche *abuî, este 
atât de apropiat, încât sântem aplecați să admitem



ABURA
ru Miklosich: Alb. Forsrh. 11, f»9 și cu G. Meyer: 
l. c. o Înrudire strân.să Intre cuvântul român și cel 
albanez.

ABi'RÂ vl). 7'*.■= aburi 1". Trans. I,(d ecâmpul 
celei lupte.. . plin de sânge ce l pătează Și văzduhul 
aburează. alecsandri, P. ii, 18. I liefl. (In aier] se. 
afumpgă și se aburează toate. PISCUPESCO, o. (>8. 
*2®. Jntrans. l'ădurile fumează și dbură de, ne
gură. CALENDAHIU, (a 1811), 83. |] 3’. Intrans. Din 
rare parte abură sau bate vântul in ziua de Bobo
tează. in acea parte se culcă grăul fn anul curent. 
marian,S. 1,193. (.47»itrcișirt6iir. | t'fr. burâ. ahu ri ]

— Pentru etimologie vezi abur.

ARI’RÂT,>A adj. „Coiivert de rapeiirs. ilc Iiiip'k". - 
i’articipiul lui ahurii (1®) devenit adjectiv. „Acope
rit cu aburi**. (Luceferii] ascunși printre piscurile 
ahiirale ale Cdprdrc.selor... ne adinieneau. odobe
scu, II, 501.

ABURCĂ f6. l. ..1®. Grimppr sur un arbre, aide.r 
qqn. ă grimpe-r sur un arbre. 2®. -lúfcr ggn. ă son- 
lever, ă lever, â churger ggch. sur son dos. 3". 
s'élever. (en l'air). — Cuvânt întrebuințai in Mold. și 
Bucov. 1”. liefl. .,i\ se urcă, a se cățăra pe pomi**. 
/ncepp a ,sp aburcă pc cerăș in sus. creangă, a. 49. 
Trans. ajută cuivâ să .se urce in pomi**. Aburcă-tnă
în prun. || 2". 1'. ert. Tra ns. Aburc ... ajut să se. ră
dice. CREANGĂ. GL. 415, .Ibnwî-iui sacul in spate. 
ajută-mi să rădic .sacul, idem. I ,..â ridică, a luă In 

r spinare", Oșlobunul ia atunci lemnele, din carul o- 
j mului..., apoi, .săltându-le și aburcându-le cam ane- 
[. voie, le umftă'n spate, creangă, a. 49. Fata aruncă 

fragii de pe șervețel in oboroiică și, aburcând-o în 
i' .spinare, pornește. I. adam, n. rev. r. ii. 299.JI Befl.

Mă aburc mă suin. CRKsvah, GL. 415. încăleca 
pe cal și se nîiurcrt cu dinsul în înaltul cerului. 
SBIERA, P. 55.

— Din lat. popular *arb«rlcare (derivat din ar
bor. „arbore**, cu suf. -icare) devenit *arhur(e)câ, 
apoi, prin disimllarea primului r (și, mai In urmă, in
fluențat de urcă), aburcă. (Cfr. burtea, Imbârcâ),

AHl'RKĂi.Ă .s'. f. „1®. Fjclialaisoir. emanations (du 
gibier): buce; haleine. 2®. Bouffle legrr (du vent), 
brise". — 1". „E.valare**. tíe simte miresmele răcoroa.se. 
ale codrilor și. ca să zic așa, abureala pătrunză- 
toarp a fiarelor sălbatice. ODOBESCU, III, 148. || 2®. 
„Adiere**, (.'ând vântul suflă foarte încet... avem a- 
burPĂtlă. ȘEZ. V, 140. |Și: aboreală. LB. l Plur, -reli.

Cfr, aburel.]
— Derivat din aburi (I® și 3").prin .suf. abstr.-caid.

ABi'KGL 8. m. ..Brise, z^phire:souffle lpger-‘. — Pe 
când abureafd e mai abstract, exprimând mai mult 
„adierea** vântului, abiirel e concret, însemnând „vân
tule]**. Deosebitele vân'uri se ehiamă : crivăț, austru, 
vârtej, furtună și aburel, cănd e-sțe prea mic. ap. 
HEM. 103 (Latinu, în Brăila). I Fig. „Suflare**. Frii- 
mițiroaăa Duhului svántü,roS înfocată, rouă nu 
uinădă și cu aburelii de ránt pemintesc. ce roaă în
focată cu aburelu dumnedzăesc ce sufiă cu foc. DO- 
8OFTEIU, ap. HEM. 103.

— Diminutiv în-ef din abur.

ABVKÎvb.lV''. „t®. Ejcposer ăl’action des vapeurs, 
soumettre ă des fumigations; couvrir de bu^. 2®. 
Produir des vapeurs, exheder: fumer. (Refl.) Avoir 
des bouffées de chaleur. 3®. Soufflei- l^gbrement (se 
dit du vent)**.

1°. Trans. A expune la aburi. (Pe]/e»ieea bolnavă... 
moașa o aburește cu ovăz, cu coji de ceapă.... MA
RIAN, N. 134. I A acoperi cu aburi. își luă ochelarii... 
ii aburi, îi șterse și-i puse, vlahuță, d. 12.

2®. A produce aburi, a produce miroase, a exală 
/ Trans. îinpărătea.sa,luăndaromate,mirosuriscum-

9
1^ ,0' ț

pe, ce aburesc dulci miroase, unsă trupul n svânln . Í
sa hiică. DOSOFTEIU, V. 8. 38',, D'o săptămână.,. , /
zăpada se topise; muscelele... abureau uii fum ce ae. '
ÍH4/f«<i7eiíP-DELAVRANCEA,S.51. ' In trans. Pecâm- 
pul. de sânge aburind, se văd trei cai in fugă, alk- 
CSANDRI, P. ni, 348. I) Befl. A. se roși la față din 
pricina căldurii sau a unei emoțiuni. J’arcă te-ai 
cam. aburit la față, nu știu cum CREANGĂ, P. 163.

3". Vnipers. „Adie** (despre vânt). Zefirul aburîa. 
CANTEMIR, IST. 125. .S'uö un pom. am adormit. Și 
mi-o fost pomu’nflorit, Și-un vânt raid ce-o aburii. 
Florile le-au oboril. POMPILIU, B. 45, || Fig. S'e simți 
aburit de-o sensafie dulce, ca și cum o mână caldă 
și măngâie.toare îi netezea fruntea. VLAHUȚĂ, N. 35.

[Și: oberi, LB. l Cfr. abură.]
— Pentru etimologie vezi abur.

ARI KÎRE 8. f. .Action d'pjcbnlp.r. iIp. rcpnndrp dpJi 
vnțip.urs. Ki-halafioii. aoufftp. ]ialeiiie“.— lufinitivul 
lui abnri, devenit abstract verbal. | „Suflare**. Fiin- 
fple in.iuftetate...de cereasca abnrirp... alearf/d mare 
8» mied fărd de a se abate, konaki, p. 29I). |Și: n- 
borirP. LB.]

ABl'RÎT, -Ă adj. „FumanI, erhalanf dc la vapeur: 
couvert de. bue'e., échauff^". — Participiul lui aburi (1® 
și 2®), devenit adjectiv. Văzând gâscanul in glipveciu 
adus, aburit, fierbinte și 'nainte-i pus. zise... pann, 
p. V. I. 37. II Crt din somn sări domnul rînnăn. <.'« 
dc vin ce-i aburii și șumăn. DOSOFTEIU, PS, 265. ■; 
Ia lasă. .. nu ie mai aprinde, destul de aburit ai 
venit de n/'io-d. alecsandri, t. 95(I. [Cfr, aburat.]

ABl'KITOK. -TOÁKE uHj. .. Fumunt, pxinditnl des 
vapeurs". — Adjectivul verbal al lui iibiiri (derivat 
prin suf.-?7or). (Diai, și +: <diuritiiriu.]

AHURÓM.-RÂNĂ adj ..Vaporcur". - - Plin de 
aburi. Torente curg in văile-nhiiroa.sc. alecsandri, 
P. III. 363. II 2". De o aparență ușoară, ca aburul. Tâ
năra fecioară se arată cu conciut sp-mănat cu dia
mant uri, cu aburosul zoron de p'hdim.odoiîescu. 1,7l5.

— Derivat din abur, prin suf. adj -os: In sen
sul 2® e cuvânt literar, având de model pe fran. 
vaporeu.r.

ABl'IȘILR (Idc. bnșe.

.ABI'Z s.a. ...Ugî.s, cjccps". întrebuințare fără mă
sură. prin urinare rea sau neperniisă, a unui lucru. 
l 'n guvern prin prea mult us sau abuz al puterii sale 
ajunge a nu mai fi necesar țării sale, maiorescu, 
D. n. 22(5. 1 apec. (.lur.) Abue de pufe.re = V&i)t3 
unui funcționar (al statului, județului, comunei) care 
trece peste împuternicirea ce o are, Abue de în
credere delict făptuit prin Înșelarea încrederii 
cuivâ. [l’lur, -bueuri.]

— A', din fran. (lat. aliusus.)

ABL'ZA vl». I" .Abuser~.—A intrebuințâ cevâ fără 
măsură, prin urmare rău sau nepermis ód ne servim 
de accenturi. ferindu-ue de a abută prea midi de ele. 
C. NEGRUZZI, I, 348. Creditfireleabmă denmniief. IIA- 
MANGIÜ, c. C. 423. lAbmf^s, mai rar n^w^,]

— N. din fran.

ABrzĂBE 8. f. = abuz. Infinitivul lui abiizâ; de> 
venit abstract verbal.

ABi'ZÂT, -Â adj. „Dont on a trop et mal ușă".-— 
Participiul lui abuza, devenit adjectiv. In poeziile 
române de ast-ăzi sănt mai ales trei imagini uzate 
și abuzate: florile, stelele și filontelele maiorescu, 
CR. I, 31,

ABCziv.'Ă adj; adv. „Abusif. Abusivement’'. — 
Ce constitue un abuz. Ardfdnd... in^u^irea abueivă

r%25c4%2583coroa.se
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de a nu se rânduî niifropolil .. blasfămă. c. NE- 
GRUZZI, I, 241.

— A’, din fran.

AC s. a. „I. 1®. .îiguille. 2®. Aiguillon, dard del'a- 
beille. duserpenf-, pointe. 3. Aiguille.-:. douleurs lanci- 
nantes, poignantes. II. Aiguilles de chemin de fer".

I. 1®. Am poate incăpeâ căinilii pretn urechile acu
lui derept multă sfrinilură. CORESi (a. 1580), ap. 
HEM. 112. îi scoate limba afară și i-o străpunge cu 
acul. CREANGĂ. P. 13. Eu te-oi btăstămâ: Cându-i 
trage ru acul. iSd .ve rupă bumbacul, iarnik-bâr- 
8EANÜ, n. 347- # Ar cu gâmălie=„hold“; „epingle". 
I Urechile acului: ..chas de raiguille", 1 Acul ciu
rului : „crochet“. .sevastos, n. 91). i .Ac dc păr :

ă cheveux'^ | (Bot,) Acul-Doamnei. = ai- 
guille-de-berger: Scaiidix pecten Veneris, In Mun
tenia. o plantă din familia umbeliferelor,.., florile 
albe... fructul cu cioc foarte lung (de aici numi
rea).. cu peri. Crește în Maiu-Iulie. Acul pământului = 
(planta) strașnic, panțu, pl. 1.

Am ac dc cojocul cuivâ = „știu să ies la cale 
cu el, știu să-i viu de hac", l’ardosul va apă ac de 
cojocul lupului. CANTEMIR. IST. 96. De le mâncă co
jocul, am eu ac de el. reteganul, p. l. 7. ' Ca priu 
urechile acului = „cu mare greu, cât po-aci“. -Îmi 
scăpat de dînsul. ca prin ttrechile acului. CREANGĂ, 
p. 202. Ca prin urechile acuhii, de n'a făcut mucenic 
pe părintele Duhu. idem, A. 80. | A călca ca pe ace. 
ZANNE, P. II, 512 = „a merge cu pași mărunți, par'că 
tresărind mereu". I A căută acul iu carul cu fâu = 
„a se apucă de un lucru zadarnic, peste putință": 
„chercher une aiguille dans iiiie boite de foin". 
Bag sau ascund ac in nii<*i'e = „vâr zizanie Intre oa
meni". ZANNE, p. I, 309. 111, 676 I Nici cât vârful 
acului = „de loc, de fel".

2®. P. ext.-. Organul cu care împunge albina și vies
pea: limbile șarpelui. Albina, rând iiiușcd pe cinevă, 
îl rămâne acul... î»i carnea Românului. șEZ. III, 27. 
Viespea,miere după ce nu face. Sare și te'mpunge 
cu ace. PANN, P. V. ii, 112 Zeace femei zdrobiră dcele 
șarșielui. dosofteiu, v. 8. 14 ,. i J'oef. Acidă înșe
lăciunii și legăturile iadului in Iordan afundân- 
du-le... lOAN DIN viNȚi (a. 16K9), ap. HEM. 114. Ai 
veselit cu nădeujdea învierii pre cei vătămați cu ! 
acută marții, idem.

3®. Fig. Prin substituirea efectului In locul cauzei í 
(numai la plural): rtce=dureri acute și repețite,„îm- 
punsături, înțepături". îmi dă niște ace prin ochiul 
drept.

II. (Tehn). O porțiune de șine mobile, care mijlo
cește mutarea trenului de pe o linie pe alta „Macaz".

— E lat. acus,-ns, care, trecând la deci. II, a de
venit masculin, ca și ital, ago, pe când vegliotul i/uak 
și sardul agu au rămas femenine. Unele dialecte ita
liene, păstrând genul femenin, au schimbat declina
rea: astfel abruzzezul aha și aretinul ega Celelalte 
limbi romanice l-au înlocuit prin derivate: fran. ai- 
guille, spân, aguja etc. Tot un derivat: ital, agu- 
glione, fran. aiguillon, spân, aguijón. ca și lat. acu- 
leus, pentru ac 2®. In sfârșit ac ll e traducerea română 
a fran. aiguilles.

ACADEA 8. f. „Sorté de caramel ou de sucre d'orge". 
— Un fel de zaharicale făcute din zahăr topit. A- 
runcă căte-o vorbă vicleană, pe care o suge ca pe o 
acadeă. delavrancea, s. 145. Chirițoaie, ești o 
zină... o acade. alecsandri, t. 511.

— Turc, ’akyde, „caramel”.

.ACADEMIC, -i adj. „Académique".-—!”. De aca
demie (1“); (prin influență germană)„universitar": A 
trecut la filosope și la drept, ascultând prelegeri in 
Berlin și Viena, fără a dobândi vreun titlu aca
demic. MAIORESCU, CR. II, 331. Societatea acade
mică „România jună**. H 2®. De academie (2®). Fij. 
In felul cuvântărilordin academii (2®). „Rece" (In sens 

moral), „obiectiv". Discursul lui prea a fost acade
mic, pentru un public ca al nostru.

— N. din fran.

ACADEM1CÉNTE odv. „Academiquement^. — tn 
felul, cu puterea academici (2°). .4 le da cu totul a- 
fară și a decretă academicește alte cuvinte în loc, 
este cu neputință, maiorescu, cr. ii, 268.

— Derivat din academic, prin suf. adv. -eșle.

ACADEniciÁN «, Ut. „Acatlémirifn^.—Membru al 
Academiei (2®).

— A’, din fran.

A€AnF.nÍE 5. f. „Acadétnie^*^. — 1". + Școală înaltă, 
care de obiceiu nu aveâ, ca universitatea, toate fa
cultățile. Fusese chemai de Dnmu ul Moldovei ca das- 
cfil de matematică și filosofie la Academia din So- 
cola. EMINESCU, N. 52. Chiar și In înțeles de „uni
versitate". Fat.’ tot mai gândești la anii, când vi
sam iu academii, Ascultând pe vechii dascăli, câr- 
pocind la haina vremii, idem. P. 230. | P. ext. Âșe- 
zământ privat, in care se învață practica mai adâncă 
a unor arte sau meșteșuguri. Academia de muzică 
și artă dramatică din București (cfr. conservator). 
Absolvent al academiei de croitorie din Dresda. Aca
demie de biliard. || 2’. Societate de scriitori și de învă- 
țați (în unele țări și de artiști) recunoscută ca insti
tuție de stat. Membrii ei se aleg pe viață de colegii 
lor. Analele Academiei Române. ] Spec.Academie=‘ 
„Academia Română". iȘ'ediH/eZe Academiei se (in Vi
nerea. Accentuat do unii după iat, și; acadt‘mie].

— N. din fran.

A€Aj^ s. m., sing. tant. (Bot.) „.âcnjow: Sivieienia 
Mahagoni“. - - Un arbore exotic din familia melia- 
ceolor, din al cărui lemn se fabrică mobile prețioase. 
PANȚU, PL. 1.

— N. din fran.

ACALMÍK s. f. (Marină). „JccoîtMie". — Potolire 
trecătoare a vântului, care, une-ori, prevestește fur
tună. I Fig. tn luptele noastre, politice avem azi o 
perioadă de. acalmie.

— N. din fran.

i acAst » HI. aiH.7. tant. (Arhit.). „Acanthe^. (Jr- 
! nament arhitectonic imitând foaia de acanthiis (= 
1 „talpa-ursului", „pălămidă").
' — N. din fran.

AC APARĂ r6.1"^. „Aceaparer". — A Iuâ,a cumpără 
tot numai pentru sine (in paguba altora). 1r\istul 
american vrea să acapareze, foaie sursele și fabri- 

j cile de pefroleu, pentru a aveă monopol, i. panțu, | 
I c. 0.287. Deci, măsocot dintru’ntâius’acapăr regina ' 
! și'n pieptu-i Dulce văpaie s’aprind. coșbuc, a:. 27. 11 
I [Acaparez, mai rar: acdpăr.] !|
I — N. din fran.

ACAPARÁRE s. f. „.Icca/jareMient".—Infinitivul lui 
acaparâ, devenit abstract verbal. f}tie. ovreiul să-și 
întindă mrejele puterii lui de acaparare, vlahuță, 
D. 269.

.ACÁRS. a. „Étui â aiguilles, a^Mi/iier".—Cutie in 
care se păstrează ăcele. Uneltele de cusut [sânt:] ac, 
ață, acar, foarfece etc. ap. HEM. 120. (Măstăcani, în 
Covurluiu).

— Derivat din ac (i, l°),prin suf. instr.-ar (cfr.
I fran. aiguillier>.

! ACAR ș. a. ..Instrument pour soutenir le chignon 
I despagsannes^^ ~ Acarul este o unealtă de per, ori șl 
[ de aramă, tătuță de un deget, la ambele capete ro- 
I tuntiiă și (cu capetele] adunate nițel spre olaRă, 
I având astfel forma unui corn — chipă — de mâncare
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Pe lAiiffrt acest acar se construește conciul și peste 
dinsul se pune mai pe urmă învălitonrea. MARIAN. 
N. 37». 707.

— Etimologia necunoscută, i’oate e același cuvânt 
ca cel precedent, având ta Început sensul de „instru
ment în care pe înfig âcele care țin concilii**.

ACÁK K. UI. ..Aiifuilleiir-. — ('el ce manevrează 
acele la căile ferate. „Macatfiu".

— Derivat din ac (ii^J-prin suf. nom. aKcnt.-ar.

ĂCAK* adv. „Qui que ce soit, quoi que ce sotf, 
n’importp (qui, quoi, commenl etc.)~.— Numai In com
poziții cu pronume, adverbe și conjuncțiuni: acar- 
rine, acur-ce. acar-care, acur-cănd, acar- 
unde, acar-cum, acar-ca. Are, in părțile ungu- 
rene, același sens ca; ori-, măcar-, batăr-. I'nul 
crede că e slobod acarce a mânca. N. testament 
(a. 1648), 219. Akarkare=s‘quicunque. quivis. ANON. 
CAR. Aearcine ar întrebă: ce florică-i a.sta?‘‘ [Răs- 
punde-i] „Asta-i floare de mușcată", reteganul. 
TR. 141. In Sălagiu: Acarce zâci, tăt pă ionic nu 
ți-oiu face. VAIDA. (Și: dcăr-. jahresber. iv, 325.J.

— Din ung. akár, cu același sens și cu aceeași fun
cțiune (din akarni = „a vrea**, cfr. „ca re-va" etc.): 
akárki, akármi, akărmelii,akărmikor.akărliol, nknr- 
miit/, akfirliogji.

AC'AKBT s. a. ..Iînnieuble attennnt (d une mai
son. â une ferre)". — Clădiri și obiecte cari se țin de 
o proprietate. „Heiuri**. Creditorul... iaste hidatorit 
a răsjiuttde pentru stricarea acareturilor, adică a 
morilor, viilor și altor lucruri, pravila (1814), 51. 
El se opri înaintea unei case, ce se ridica izolată în 
mijlocul unei ogrăzi pustii... Sici un copaciu, nici 
un acaret lângă rasă. EMINESCU, N. 51. [tn Munt. 
și: ecarét. | Plur. -rete și -returi.]

— Din turc, ’acaret, „idem“.

.icĂRÎțĂ s. f. = acar'. Ciobanii poartă uneltele 
lor de cusut iiitr'o aeărifă. ap. HEM. 131. (Ta«lâu, In 
Neamț).

— Diminutiv în -iță din acar'.

AUĂRÎ'ȚĂ s. f. (Entom.) =câpușă. Arnarifiii=iO 
goangă, adecă căpușă: ricinus, bypobosca ovina,.. 
die Scbaaflaus. LB.

— Din grec, «x'xps, cu același sens, și diininutivat 
prin-i/iî.

ACÂKNi'i'Ă .s. f. =acar*, dar cu un sens cevă mai 
întins; 7>a ciobanii de pe la noi acamifa .se chiamă 
locul, cutia sau traista, unde ei fin acele,- foarfecile 
ele. ap. HEM. 121. (Buciumi. Iași).

— Format din acar', eu sufixul instrumental-nifă; 
îngrămădirea celor două sufixe cu același sens (-ar=: 
-ntțd) se explică prin analogia unor formațiuni ca 
zahar-nifă etc.

ACASĂ ndv. „Chez soi, â la maison"A,Ta,lk di
recțiune: Îpafe iși fură copilul din covățică și 
fuge cu dinstd acasă, creangă, p. 173. Ce folos că 
frag acasă? Că n’am nevastă frumoasă, iarnik- 
bărseanu, D. 183. I Arată stare: intr’o zi, aftân- 
du-ntă singură acasă, îmi vestiră pe doamna Olga. 
C. NEGRUZZI, I, 49. N» știă sărmanul Harap-Alb, 
ce-l așteptă acasă, creangă,?.276. | In legătură cu 
prep. Și după slujbă meargă creștinii la orașe și la 
sate să caute oamenii beteagi... pe acasă, coresi, 
ap. CGK. I, 25p Cei de acasă=„rudele de-aproape, 
familia**. Poruncitu-mî-a maica... Să mă duc la 
ea la cină. Eu maichii i-ani poruncit... Să cine cu 
cei de-acasă. Că pe mine nu mă lasă, iarnik-bâr- 
seanu, d. 179.

Na l-s boii acasă = „nu se simte In apele sale, nu

acățĂ vb. 1. „P. Saisir (avec les serres, les grif
fes). 2®. (Refl.) S'arcrocher, sependre par les mains, 
se siispendre; grimper. 3’. Accrocker, pendre, sus- 
pendre".

1®. Foarte rar: „A apucă, a prinde**. Putu de corb... 
Bămăneare-ai fără cioc, Și (i-ar cădeă ungkile. Să 
n'acați eu dinsele. alecsandri, p. p. 141.

2°. De aici: Refl. „A se apucă,a se prinde, a se 
anină de cevă**. El [=râsul] ajunse căprioara ■fși] 
se acăță cu ghiarele de piephd ei. odobescu, ap. 
TDRG. 7. Sepo»»e»i că se agață de spinarea lui o 
bufniță. ISPIRESCU, L. 212. S’acafă de om, ca scaiul 

__________ „_____________ ,______de OOÍC. RETEGANUL, P. III, 59. „Tra^ dwpâ 
se simte bine, n'are chef, nu-i bine dispus**: „ii ft’esf tine‘‘.<~„Eu aș trage-o, dar «w vine, Că s’acață’n ră-

pas dans son assietfe^. iwt .Vo^ Eichifor nu-i erau dăcine'^. DOINE, 292 [ Dé obiceiu ne aninăm de un

— ACĂȚ.â

acum mai niciodată boii acasă. CREANGĂ, P. 111. 
Mai vii de-acasă = „vorbești po înțelesul, pe placul 
tuturor**. Ei. așă mai vii de-acasă. Bravos! Zi-i îna
inte! CARAGIALE, T. II, 21. A-șl străiige lioarba 
acnsă = „a-și țineă gura (flooanca). a tăcoă**. Bacă 
ar ști el, ticăitul, de unde am pornit aslă noapte, 
și-ar strânge lioarba acasă. CREANGĂ, A. 127. [ (l 
vrea măneasâ, lăptoasă și dc vreme acasă = „cere 
prea de tot. multe**. ZANNE, P. I, 570. || In limba vâ
nătorilor din Munt. Aide acasăS = „iată vânatul!** 
Dintre comunicările publicate la HEM. 124, cităm 
pe cea din l’iscu, In Dolj, care explică șl nașterea 
acestui idiotism: La vederea vânatului, zbieretul vâ
nătorului este: „ocol. aid'acasăP, crezând că iepu
rele- sau vulpea sau alt ce ra fl [înțelege și, lăsân- 
du-se ademenit,] se oprește pe, loc, de se ponte da 
cu nușra [in el.J

[In vechime se construeă și cu pron, pers, și refl. Se- 
duseră arâsă-ș. DOSOFTEIU, v. 8. 58la patul tău și 
te du acdsâ-fi. VARLAAM, C.48 'j..S'an întors acase-și. 
CANTEMIR, HR. 315. Se mai găsește încă la C. NE- 
GRUZZI, I. 71: Toți alergară pe acasă cu părul zbur
lit, cu grija în suflet... și femându-se să mai gă
sească asemenea priveliști pe acasă -le... || Mai ales 
în vers, dar și în proză, găsim șl forma acas’: Ca să-l 
lasacas'. nu-mi place. iarnik-BÂRSEANU, d. 53.]

— Lat. ad casam. închegarea acestei construc- 
țiuni într'un adverb local trebuie să fie foarte veche, 
căci aca.să nu se găsește numai In toate dialectele 
române,—la Arom acasă, la Megl. și Istr.. unde a ini
țial neaccentuat se pierde: rasă, râse.—ci șl in ital.n 
casa (scrivere a casa=&scrie acasă, iener la lingua a 
casa = „a-și țineă gura acasă**) și spân, d casa. Ideea 
de „edificiu** a lui casă s'a pierdut cu totul, ca In 
franc, rliez ( = lat. casa), așă că pentru un haiduc 
acasă e ,,în codru**, pentru un cioban „la stână** etc.

At'ĂSTĂl' s. «., s._ ni. _1’. Fourches patibulaires 
gibet, potence. 2®. Écliafaudage: édiflee. 3®. E'lan- 
drin“ — 1®. „Furci, spânzurătoare**, /h comitatul AIu- 
răș-Turda și Bisirița-Năsăud, du-te-'n acăstie, mân- 
cate.-ar acăsteiele... [e] formulă de blăstămare. MĂN- 
DRESCU, UNG. 30. |[ 2°. Acăsfăi = case mari, grajduri, 
schelele din jurul unei case în lucrare, și ingenere 
orice lucrare măreață de construcție. ȘEZ. V, 25/,.

3’ Fig. [In Sălagiu] se zice,în sens translat, despre 
omul din cale afară înalt și subțire: acăsfău. vaida. 
(cfr. cheresteă). [Plur.-sfeie:-sidi].

— Derivă din ung. akasztó, „care atârnă**, akasz- 
tofa, „spânzurătoare** (din akasztani „a atârnă** și 
fa „lemn**).

ACÁT s. »«. (Bot.) = salcâm, panțu. pl. 1. Aproape 
necunoscut în România. Unghia-găii... seamănă la 
frunze, floare și păstăi... cu acațiul (salcămull. ma
rian, O. 1,170. tn Sălagiu: oca/, vaida. [Șî: acdfie, po
lizu, i acdf»M,v. exemplul;' după HEM. 126 și: orccii. 
prin contaminațiune cu arțar; | In Șaroș (Transilv.) 
.șl: acdțăn. JAHRESBER. vi, 75, după frasăn etc.]

— Din ung. akác sau germ. Akazie, împrumutate 
din lat. acacia.



12acAțAcios -
lucru așezat mai sus decât noi, de aici sensul „a se 
atârnă, a se spânzură". Muma zmeului se agăță de 
rumuri, ispirescu, l. 25. ! P. ext. „A se urcă apu- 
cându-se de ramuri, a se cățăra". S"au acățat j>e măr 
să iaie merele, sbiera, p 210.

3’. Din verbul reflexiv s a reconstruit în urmă un 
verb Zr«HS., cu sensul de „a anină, a atârnă, a 
spânzură". în pom sahia-și acață. UARAC, A. 15. Co
drule, .. creangă ți-oiu tăia, Sd-»ii acăț ar
mele ■» Cfi. RETEGANUL,CH. .51. Căci c .srri.s [omului] 
dorul să și-l agațe Numai de, umbre și de năluce. 
VLAHUȚĂ, P- 35. C’óíc-ufZHrc funia, l’e-acela l-om a- 
cățâ, ȘEZ. IV, 233.

[Și: agăță cu trecerea lui c în g, datorită vreunei 
analogii. I Acăț fagăț) și «cdf iagăț} v. sub 3'’.]

— Presupune un tip ‘accaptlare, compus din ad 
și captiare (derivat din cajitiis-capio și atestat în 
sec. IV. d. C.. cfr. Archív fiir lat. I^ex. VII. 183), din 
care derivă și ital, cucciare, ongad. k'atser, v.-prov, 
cassar, fran. riiasA-cr, spân, Cfi^nr, portg. cofrtr. In 
dialecte are sensul, atât de rar la noi,de „apuc, prind", 
și anume cu toate nuanțele de Înțeles ale acestor 
verbe: istr. cațot-a-v-o de peri = „a apucafo de păr", 
megl. cățg .să aîicarcă = „incepii să încarce", fe drum 
.să cnff»»M?=„cedrum să luăm?", arom. rZîZitiin ncrt/fî 

„pisica prinde șoareci", istr, hoZ acațân riba 
cu udița „noi prindem peștele cu undița". Aceste 
douăexempledin urmă arată,cumacățâ poateajunge 
la sensul de „a vâna", singurul cunoscut limbilor ro
manice.

ACÁ'|'Á€lóS,-t>ÁKÁ (idj ..Qui enrcrfirhc fncilp.- 
iupiit“. -('are se acață ușor. Scniul c «cdfdcio.s. [Și: 
m/âfâriâ.i]

— Derivat din ftcâlâ. prin suf adj.-fic/o.s.

A<-ATAi.it'Ti<’,-Ă nd). (Metr.) „.dcato/ecitf/Mc-, 
Contrariul de la (versul) catalectic. Cu toate pi
cioarele complete, deci și c,u cel din urină.

— A’, din lat. ncatalccticiis.

ACÁ'fÁKÁ vb. 1. V. cătăni.

acAtAri: rtdj. iwnr.. nilv. .V.Ce.rlaiii. determine. 
2’. TfcwiurquitbZc, rnpnble. De bon auyure".

1’. t In vechime: „Anumit,oare-care". îngerul Dom- 
nului pogorîla în acătare ceasuri în lac și turburii 
apa. IOAN DIN VINȚI (a. 1689), ap HEM. 133. AAd- 
fnre= Quidam. ANON. CAR.

2". Mai ale.’ după negațiune: „De seamă". Duca 
Vodă.... își cernea hnrbn;2>e atâta se cunoștea, că 
nu aveâ a căfare minte sau. frica lui Dumnezeu. 
NECULCE, LET. II. 245. Acăiărea = bun de cevâ. Nu-i 
ncătărea = nu-i nici de o treabă, nu-i bun de- ni- 
mică. ȘEZ. it. 120/3,. De-i femeia acăfărilca, o ucid 
și nu le jilace, ardă-i focul de bărbați, contempo
ranul, VII, II, 6. Se vede treaba, că nu sânt tocmai 
a călării, ianov. conv. LIT. Xlir, 67. [ Adverbial: 
„bine, a bine". A’ioua n casd sd tot șezi, ncătăreinii 
mai este contemporanul, i, 567. iSowuuZ, ced pălea 
mereu, nu-i păreâacătămlea. CONTEMPORANUL,V,l, 
293. (Și: acătărei. acătării, acătărea. acătărilea.]

— Etimologia necunoscută. Poate avem a face cu 
două cuvinte deosebite. în sensul 1’ pare a fi com
pus dintr’un element prepozițional acă-. care se gă
sește și In albaneză (ake-kus „oare-care". ake-ku 
,.unde-va“, cfr. G. Meyer: Alb. \Vörtb. 6) și din tare 
= lat. talis (ca în a-Zorc, cu-fare). In sensul 2’ pare 
a fi o compoziție românească: a călare (cfr. a mi
rare etc.). „vrednic de privit“=„de seamă". Nu-i ex
clusă nici influența paleosl. kotoryî, koterpî. „quis".

AcAțAre ,s. f. ..Accrochement“. — Infinitivul lui 
acățâ, devenit abstract verbal. [Și: agățdre.]

aoAțAt a. a. =1 acățare. — Participiul lui acățâ, 
devenit abstract verbal. (Și: agățdt.]

- ACCEA
acAțAt,-A «f?j. „Accroché, susjienduțâî^.— Par

ticipiul lui acățâ, devenit adjectiv.
entus. ANON. CAR. iSdHt Zidiri de cefățuie. Acățat de 
jiieire sure un voinic cu greu le suie, eminescu, P. 
184. Doagă uscată, in cuiu agățată (—„Scripru"). 
(iOROVEI, C. 337. (Și: «i/dfrtf.J

ai'AțAtoAke «. f. .Atlache''^-' IJieutoarea de 
care se acață hainele în cuiu. [Și: agățâtodre. | Plur. 
•loare. -Zor/.]

— Derivat din acâță, prin suf. instr, -ăloure.

.\.i^Ji-\'Á'TÓK.-T»ÁM:ndJ...(lriui2ianl,grimpeni-,
Adjectivul verbal al lui acățâ (derivat prin sui.-ător).

Sper, (Bot.) Plante nrățătonre: „jdantes ipdm- 
jiantos. (Zool.) Ordinul agăfăântrelor: „Ies grim- 
/>eHrs‘'‘. [Și: agățător.]

acAtAtckA s. f. =a acățare. [Și: agățăhiră. 
Plur.-Znri,]

— Derivat din acățâ, prin suf. abstr.-Zurfl.

ACĂȚfcl.K #. f. jilur. lant. (Bot.). „Vrillej< de, la 
vigne". — Acățele = cârcei la vița de vie-, Viticuliim, 
LEX. HOHB.

— Derivat din acățâ, prin suf. dim. -el.

acAtist .s’. fl. (Teol.). ,,l®. LilniiifD. 2'". Becui-il de 
Iiianies".--1". Vtíiilare bisericească, în decursul că
reia credincioșii stau în picioare (grec, ft privativ-t- 
x'i'jiCio ,.șed“) șl care se cântă la începutul sau la 
sfâr.șitui altor servicii niserice.șli. Cel mai însemnat 
neniisto al Maicii Domnului, care constă din 25 de 
imnuri. 13 condace și 12 icoase, și so cântă sin
gur Vineri seara în a cincea săptămână din păre- 
simi. iînre bucurie fu și părere de bine... înfr'aceâ 
ei uenra nu ira.<! toate clopotele la toate bisericile și 
nu făcut paraclis și ncnfhisl. ACSINTE VRICARUL, 
LET. Jl, 158. (,’djifZ e să cază pă capul omului pe
deapsa uea.icultărei a lăcomiei, cade, măcar d ar 
da șf sece ncatesfe. delavrancea, ö. 252. || 2’. = 
acatister. Cel mai vechiu acatist românesc, tipărit 
este acel modoveiiesc al mitropolitului Bosofteiu. 
HKM- 12R. (Și: acaffisi, acatest, scris și cu a (th). [ Ac
centuat șl: acatist (Transilv.).]

— Din paleosl. nkâthi.stii (=gr. ujivc.;
sau xavinv).

acatister s. o. (Teol.), ^Kectteil de lilaiiies-. -
< 'artea ín care sânt adunate acatistele, Acatisiier... 
Hlnș, 1774. Acatister anun întâi» întru (u'eftf chip 
fipârif... Bucurefti, 1823. (Și; acafiiitii<r. dcaffí.'itéi-.]

— Derivat din acatist, prin suf. col. -nr, mndiricat 
in -er.

acAv A-. n. ,.Certuine wcsure de capacite, seau. I 
mHÍd'‘. — Numai în părțile ungurene. Aquâit, plur. ll 
nqHóá = o măsură de 4Ó de cupe: amphora, urna : H 
der Kimer. LB. ylcdii, [plur ] acaud = o «idsurfl de . 
capacitate mai mare decât vadra, pompiliu, bih. 
Uu acău de rachie, De rochie marmaeie, Și-un acău 
de vin roș, Vin d'al roș din Lupoș. bibicescu, P. P. 
330 — 331. I în Sălagiu onîii = ocâ. vaida [Cfr. 
acoi’.]

— Din ung. ako, „idem“.

ACÁvii,-Á adj. (Bot.). „Acaule'‘. — Cii cotor (coadă) 
invizibil.

— A', din fran. (= grec, âxayko; : â privativ 
x'xuXóí, „cotor").

ACCEÁ f. t ,A»cienne monnaie^. —Un bau de 
aramă de forma unui „sou“ francez. Cuvântul occe fi
gurează mai Intâiu pe un ban moldovenesc din 1573 
al lui lon-Vodăcel Cumplit. ,4 w scos báZrdwMÍ o occA— i 
un ban—din boeinariul söw. bârâCj ap. TDR(i. 475. I

— Din turc, aqia, „petite monnate“.



ACCEDERE — 13 — ACCESIBILITATE

ACVÉDERE s. f. .^Accessinn, apprnchtf^. — „Ajun
gere (la), pătrundere (In)“. î'ie-care űinire noi... 
simte în sine... voința... de a înlesni oamenilor de 
științii accederea la misterele limbei din secolii fre- 
Cufi. ODOBESCU, II, 401.

— Infinitiv substantivat de-a dreptul din lat. ac- 
cedérc.

ACCELERĂ vb. I'*. „Accelérer'‘.—„Á iuți, a grăbi 
(cevâ)“. tntrebuințat mai cu seamă ca termin fizical 
(cfr, accelerat).

— N. din fran.

ACCELERARE .«./■. (Fizic.) „ílccelération^.— Infini
tivul lui acceleră, devenit abstract verbal. „Grăbire, 
iuțire“.

ACCELERAT,-Ă adj. „Acceléré.'* --Participiul lui 
acceleră, devenit adjectiv. „Grăbit, iuțit.“ | (Fizic). 
Bacă am aveă un mobil oarecare, ,supus la acțiu
nea unei puteri constante, el se va mișcă după ace
leași legi la care este supusă și căderea corpurilor. 
Mișcarea, în acest cas general, se numește mișcare 
uniformamente accelerată, iară cantitatea constantă 
(fl) se eice atunci accelerațiune. poni, k. 24. || Spec. 
Tren accelerat: „rapide".

ACCELERAȚIE S. f. )
ACCELERAȚitrNE f. )
= accelerare (Fizic.)Cfr. accelerat.
— N. din fran. accélératioii (- lat. acceleratio).

ACCÉNT s.a.„.lccent". —1" .Schimbarea vocii In in
tensitate sau tn înălțime pentru marcarea unei si
labe In cuvânt, a unui cuvânt sau a unei combinații 
de cuvinte In frază. Gândirea rămâne logic aceeași: 
deosebirea este numai... in accentul stilistic, maio- 
REScu, L. 91. Accent dinamic. Accent mmical. 1 
ext. „Pronunțare." Virbcște românește cu un accent 
strein. | Fig. „Ton." Să pot a-ți spune in accente 
omeneșii, căt de mult Iu ești iubită, alecsandri, 
P. II, 161. Gingașa privighetoare prin accente iscu
site rădivl fota încântat, c. neu.ruzzi, n, 14. 2®.
Semnul grafic prin care .se însemnează schimbarea 
vocii. .Accentele. .. acut, grav, circumflex, spiritus 
a.sper și lenis se sice că sânt descoperirea lui .iri- 
slophane fíysanfius. MAIORESCU, CR. lll, 2.VJ. -kitm, 
când am reluat literele .străbune... sântem nevoiți a 
întrebuințâ șl noi fot soiul de accenie.... Să ne ser
vim de accenturi, ferindu-ne de a abmâ prea mult 
de ele. C. NEORUZZI, i, 347—348. [Plur. -cente, mai 
rar -crh/jo'/.]

— N. din lat. acrentns și — In sensurile figurate 
din fran.

ACCENTUA rb. Í “. „Accenfuer".- Á marca o silabă 
din cuvănt, unul sau mai multe cuvinte dintr'o frază, 
prin schimbarea vocii, când vorbim, printr'un semn 
grafic, când scriem. Accentuăm pe silaba din urmă. 

Piu. scoatfi la iveală.“ facem câteva observări
în contra încercării unor autori de a accentua mai 
ales părțile slabe din întinsa lucrare a lui Ale
csandri. MAIORESCU, CR. II, 200.

— N. din fran.

ACCENTUARE s,/. „Accenluation-^.—Infinitivul lui 
accentuă, devenit abstract verbal. [i\ivântul| ace
lași... cuprinde o accentuare specială, .maiorescu. 
CR. I, 148. I Vre-0 accentuare a spiritului separatist 
nu era de temut, idem, ii. i, 13.

ACCENTUAT,-Ă «(Zy. „Accentué".—Participiul lui 
acceiitoă, devenit adjectiv. ..lAtera h o introduceau 
părinții noștri [=Roinanii| în foarte multe cuvinte, 
pentru a le întări pe ciît se puleâ mai mult și a le 
face fonul mai tău și mai accentuat ', maiorescu, 
CR. in, 219. (traducere din Aulii üelliu.)

ACCEXTVițlE ». f. 1 _
ACCENTUAȚIÎNE s. f. / Rcceniuare.
— N. din fran, accentuation (lat.-med. accen- 

tiiatio).

ACt'ÉPT A a. (Comerc.). -Iccepfnfiou".—Declarația 
garantului pe poliță, că va plăti la scadență. | P ext. 
Poliță. „Tras\d'‘, iscălindu-se pe o cambie, se zice 
cA „accepteasă", devine „aceeptant^, ț-’t pentru el po
lița se numește „accept", i. panțu, C. C. 287.

— W. după germ. Akzept.

ACCEPTĂ vb. I. „Accepter"’. — „A primi, a-și da în
voiala la cevâ". (Gontrariul do la „a' refuză"). Dar 
ncMHj ee însemneasă moțiunea majorității?... Pste. 
oare acceptațiunea prealabilă? Apoi am acceptat, gu- 
vemiul a acceptat! Ori nu primiți d-v. acceptarea 
aceea și atunci dați un vot de neîncredere..., ori. dacă 
nu.., apoi acceptarea este dejă făcută .și moțiunea 
rămâne un act de prisos, maiorescu, d, ii, 189.) (Co- 
merc.) .4 accepții o poliță~a se angajă de a o 
plăti la scadență. (Cfr. accept), și accept^s.]

— N. din fran.

ACCEPTĂRII.,-A adj. „Aceeptable ‘. — i'&Tese poate 
primi, „care merge", _de I)oamne-ajută“. Singurele, 
strofe acceptabile ne par a fi cele d’intâiu. maio
rescu, CR. I, 2.-).

— A', din fran.

.At'CKPTĂST, -Ă subst. (('umere). ..Acceptunt. 
■ante". - Per.soana care acceptensrt o cambie. I. 
PANȚU, c. C. 2H7. (Cfr. accept.)

— A', din fran.

ACVKPTÂREs /'. ^-ircpptaiifiw.—Infinitivul lui ac- 
ceplii,devenit abstract verbal. „I‘riniire“. Ditcă nnei'<t 
1111 jioaie reftisii n obiiț/aliiine, ponte insă xă refuse 
iicreplnren unui ilrept. .MAlOltEsctr, D. Il, 2DI.

ACCEPTAȚILXE «. f. = Hcccptarc. | (.lur.). Con
simțirea legală de a primi cevâ. Nimeni nu e.ste 
obligat a face acee/dațiunea unei moșteniri ce i se 
cuvine. liAMANOiu, C. C KM».

— A’, din fran. acreptatlmi.

ACCÉP'flE îl. f. I
ACCEPȚIÎFNE s. f. |
„Acceptiou''. - Luarea unui cuvânt Intr'un anumit 

sens, „înțeles". Cât i-a trebuit lui Eminescu casă 
trăiască, in accepțiunea materială a cuvântului, a 
avut el toldeauna. maiorescu, cr. II, 291».

— A’, din fran. ( - lat. acreptlo).

ACtfeN .*. a. ..Acces". — l”. Putința de a ajunge 
până la un loc, de a pătrunde până la o persoană, 
„intrare slobodă". Cșorul acces la curtea noastră. 
MAIORESCU, D. II, 134.112'’. (Med.) Ivirea sau reve
nirea unei stări acute de boală. Ka se uită sălbatec, 
fiioros, în păreteledin fată... Dan sefemii de un nou 
acces. VLAIIUȚĂ, n. 202. /Icce* de friguri, l-a venit 
un nou acces de nebunie. [Plur.-re.se .și -ce.>fi(rZ.| 

A’, din fran.

ACCE.SÎIIIL, -Ă adj. „Arces.sible“. - La care se 
poate ajunge lesne,„primitor âv..." Marele său simț 
politic... li înlesnește înțelegerea situației reale: el 
devine mai accesibil sfaturilor principelui. MAIO
RESCU, D. II, Ó3.

— iV din fran.

accesibilități;n.f. „ArcessibiUté".- Piitintade 
a ajunge lesne undeva, la cevă. La cei ce imti sânt 
în viață din vechea „■liiiiime." a rdiiias... n mai mare 
accesibilitate pentru orice idee de. interes neneral. 
MAIORESCU, CB. II, 340.

— A’, din Iran. (lat. aceessIblliliiK.-aleui).

b



ACCKSIE

AccÉsiK s. f. V. accesiune.

ACC'ESÎT a. a. ,.Aceessit“. — Distincție dată celui 
care se apropie mai mult de condițiile care deter
mină premiarea. A căpătat premiul 1 la muzică și 
accesitul 1 la învățătură.

— N. din fran.

ACtESirNF. 8. f. = accedere. | (Jur.) Ceea ce se 
adaogă unui lucru și aparține proprietarului său. 
I^oprietatea se mai dobândește prin accesiune sau 
incorporațiune, prin prescripfiune, prin lege și prin 
ocupațiune. hamangiu, C. C. 155. (Șl: accésie.]

— A', din fran. accessioii (lat. accessio).

ACCESORIU,-IE ar//., »ubnf.
„Aecessoire“.—1®. zid/ „De a doua inânâ".Do?jrotf«« 

{<» Vidinu/, ca ceva de tot accesoriu,.., contpletened 
profilul Munteniei, hasdeu, i. c. 31. |J „In al doilea 
r&nd“. Traducătorul să cuteze a se apucă de lucru, 
ajutorându-se, în mod accesoriu, cu dicționarele 
cele mai complete, odobescu, ii, 364. j| 2”. Subst. 
Cele ce însoțesc un lucru principal sau (se) țin de 
el. Este aceeași apă, lipsită insă de accesoarele pi
torești ale izvorului, idem, J(X>. (Jur.), i/ucrul legat
[- lăsat prin testament] se va predă cu accesoriile 
necesare, în starea în care se găseau la moartea do
natorului. IIAMANOIU. C. C. 214. [Șl: orfesdr, -oard,]

— N. după fran.

ACCioiiN'T s. a. .,.4ccideHt“. — 1’, Ceea ce curmă 
mersul regulat al lucrurilor. „întâmplare" (mai ales 
nenorocoasă). Accident de drum de fier, j (Muzic ). 
Diez, bemol, becar, care n'au fost indicate la cheie 
si se găsesc in mijlocul unei bucăți muzicale, ]| 2®. 
Öeea ce curmă uniformitatea. .1ccúf«/f de teren. 
3®. (Gram.) Schimbările pe care le pot suferi cuvin
tele variabile.

— y, din fran.

ACCinENTÂi.,-A adj., adv. .Accidentel, acciden- 
tellement".—„întâmplător". Ij/noraidid crede că o co
metă este accidentală. BĂLCESCU, M. v. 4. i (Muzic.) 
Semn accidental=„acciăent‘' (s. v.). Liniiacci- 
denfale : linii care sănt deasupra sau dedesubtul 
portativului.

— AL după fran.

AC€IDENTÂT,«Ă adj, „Accidfiité". Plin de acci
dente (2®). Un fere» nceidentnt.

— Ă’. după fran.

ACCÍZ «, a. (Fin.) _21rf;ise“.—Dare, vamă comunală 
pentru articolele intrate In comună. [l’lur.-c««e și -ci- 
euri. I Șl: nrefid 8. f. | Cu păstrarea pronunțării fran
ceze șl: acsis s. a. și acsieă s. f. zlcs>«efe sânt niște 
taxe, care se percep de ordinar în profitul comune
lor. PRETORIÁN, DR. C. 110].

— A', după fran.

ACCIZÁR s. m. .Employé dea aceises^. — Funcțio
narul care încasează accizele. [Șl: ac,sie»ir.]

—— Derivat din nrciz, prin suf. noin. agent.-ar.

AUEFÁL, -A fulj. (Zool.) ..Acephale". „Fără cap“. 
Stridiile sânt animale acefale.

— N. din fran. ( grec, âxl'fakoi : « privativ 4- 
xEtp«).Ti, „cap").

A«'í;i)>i aiiv. t V. acieș.

ACEI., ACEA proji., art.
„l®-3®. Ce, cet. celui. Ce... lă, cet... lâ. Celui-IA, 

cela. Le. Tel^\
l’. In următoarele trei exemple: a) Acela a stri

gat, Hu eu, b) scaunul acela s’a stricat, nu masa 
aceasta, c) acel băiat a plâns, n'a râs, pronumele

14 ACEL
aceia, acel corespunde unui gest cu brațul Întins In 
direcție orizontală, prin care se arată cevă ce se află 
Intr'o depărtare relativă de vorbitor; este deci pro
numele demonstrativ al depărtării. In cazul 
d'intăiu intenția vorbitorului este numai de a arătă 
asupra unei persoane sau asupra unui obiect de
părtat, fără să-l intereseze anume cine sau ce e acel 
cevă. Pronumele are deci funcțiunea unui substantiv, 
căci înlocuiește un nume; forma lui este: acela. în 
cele două cazuri următoare demonstrația întovără
șește numele, căci vorbitorul nu ține să ne arate 
numai cevă depărtat, ci să ne spună și ce e aceea. 
Pronumele are deci funcțiunea unui adjectiv. El ur
mează substantivul și are forma: acela, când inte
resul vorbitorului e mai mult arătarea obiectului 
(sau a persoanei); cănd Insă vorbitorul voiește mai 
mult să arate obiectul (sau persoana), pronumele 
premerge substantivului și are forma acel. împăr
țeala aceasta e mai mult literară: limba veche și 
cea populară se abat adese-ori de la ea.

2®. Pentru un povestitor, cele povestite Înainte sau 
cele ce vor urmă In cursul povestirii sănt lucruri de
părtate, deci pronumele prin care se va referi la ele 
va fi acela, acei, care In cazul acesta nu mai core
spunde gestului demonstrativ, ci însemnează: cel pe 
care-1 știți, cel despre care am vorbit mai nainte, 
sau pe care II voiu descrie îndată.

a) Alții au trudit, iar voi ați intrat în truda ace- 
liira. VARLAAM, C. 1C5,',. Ai tălmăcit [scriptura], nu 
spre trufă. precum acela [adică Ptolomeu, despre care 
a fost vorba], ce pentru mântuirea noroadelor, bi
blia (1fiH8), H. pr. Petrecuse fontă viața la curte.... 
Ce mai vremi erau acelea! c. negruzzi, 1, 246. Care 
dintre cai a veni la jăratic, acela are să te ducă la 
împărăție. CREANGĂ, P. 192. I întrebuințat In mod 
predicativ: Oare ce copnciu să fie acela (despre care 
mi-ai povestit], tată? DRĂGHICI, R. 51. | După acela 
urinează mai adesea o propoziție relativă, introdusă 
prin pron. care. (Cfr. cel... care. cel... ce). Cereai să 
vedzi acidia ce sânt gătafe pentru cei nle.și. DO8O- 
FTEir, V. S. 14,'j. Eemein nu-i de acelea de care gân
dești dumneata. CREANGĂ. P. 31. Astăzi, mai ales 
acel.. care, acel... ce : A'» era acum Olga aceâ pe care 
cu cinci luni in urmă o văzusem c. negruzzi, i, 50. 
Arată «pijih acelor ce nu ru)iesc să crează. ALEXAN
DRESCU. M. 5. j Neutral. De ce fmiim. acedla ne 
tâmpină pre «oi, varlaam, c. lőC/,. Pune-s și a- 
cesfea.... dar bună ar fi aceea, când ar aveâ cineva 
un fecior. CREANGĂ, I*. 78. Aceea însă, in care te 
întrece, este dansul. <*. negruzzi, i. 64. [In între
buințarea neutrală se găsesc In vechime .șl câteva 
pilde de acel In loc de acela : Diavolul faste meșter 
spre răul nostru și mulți agiutnri are S})re acea 
(spreaclă). varlaam, c. 267,,]. Din forma neutrală 
aceea și dintr’o prepoziție s'au născut conjuncțiu- 
nile : peutrn aceea, drept aceea, f spre aceea, de 
aceea: ..pour cela, ă cause de cela, en coHSf<iiuence~. 
după aceea, iiitr’aceea ; Jâ-dessus, .sur ce.s entre- 
faifes‘‘, afară de aceea : .en oiifre-. Giudeațele-(i 
sânt, Dnamiie, direapte. Pentru acJdîa șerbid tău 
le țâne. dosofteiu. v. a. 59. Acum ei nu se pot 
răpoosâ de voi. dirept aceala iată că vă scriu. DOC. 
(a. 1649. Munt.), ap. HEM. 1.39. Dat-ajii cartea.... 
spre aceaeu ea să fie volnici... a strânge oameni 
străini, doc. (a. 1708, Mold.) ap. HEM. 140. La soare 
te puteai uită, iar la dinsa ba. Și de aceea Ha- 
rap-Alli o prăpădeâ din ochi, de dragă ce-i eră. 
CREANGĂ, P. 276. O vede ridicându-se. în văzduh, 
apoi înălțându-se tot mai sus și după aceea n'o 
mai zări de fel. idem. p. 192. într'aceea, pe când 
Eerhat-Pașa se ocupă cu construirea podului.., vrăj
mașii săi... nu sta în nelucrare. bălcescu, m. v. 101.

b) „Cumplita a doua domnie a lui Aron Vodă", așă 
zice acei domnie răposatul Urechi Vornicul. M. CO
STIN, LET. I, 215. A fost odată un împărat. Acel îm
părat bătuse pe toți împărații, ispirescu, L. 11. Eră 
o tânără damă blondă, a cărei figură aveâ aceă



ACEL ACEST

(

ce se vede învecJnicitâ de penelul lui Ba- 
fael. c. NEGRUZZI, I, 37.

c) în sâlța addla care ei gătară, li s'a prins pi
ciorul. DOSOFTEIU, V. s. 31. Eră odată un Bus, pe 
care-l chetnâ Ivan. Și Busul acela, din copilărie se 
treeise in oaste, creangă, p. 297. [In limba veche 
și populară se găsește șl: acel urmând după substan
tiv. Pe vrewile acele mai toate țările erau bântuite 
de războaie groeace. creangă, p. 183, dar mai ales 
acela precedând substantivul: Stătu acela chip cu
rat.... intru noi. varlaam, C. 202/,. A’it sint vână
torul aceluia drac. cuv. d. bătr. ii, 286. Apoi ace
luia om nu-i trebuie altă negustorie mai bună. 
CREANGĂ, ap. HEM. 148.]

3®. Din cele mai multe exemple citate sub 2® se 
vede cum demonstrația scade la o simplă de
terminare. Când nota caracteristică a acestui pro
nume, depărtarea, nu mai e reală, ci numai for
mală, și se explică prin propoziția următoare, care 
determină mai de aproape pe cea precedentă, atunci 
acel poate scădeă la rolul unui articol, In fraza: 
(iândeam la toate acélé ființe, pe rare le iubisem. 
c. NEGRUZZI, I, 49, s’ar putea Înlocui acele ființe prin 
ființele, fără ca sensul propoziției să se altereze tare. 
De fapt, din vechime și până de curând, găsim multe 
exemple de Întrebuințarea lui aceltn sensul articolului 
nostru „cel" (s. v.). Acă mai săbuvnică mâcenicie 
a știința luptară, dosofteiu, v, s. 4, pr. Scriptura 
depărtate locuri de ochii noștri ne învață, cu areale 
trecute vremi să pricepem ceale viitoare, a. costin, 
LET. I, 6. Precum iaste omul acea mai cinstită zi
dire... CALENDARIU (1814), 102. Căutam pietricele 
de acele pestrițe. DRĂGHICI, R. 8.
# Ca acela, mai ales In Mold. și Bucov., după omi

terea complinirii explicative: „mai rar", arată o gra
dație a noțiunii exprimate de substantivul la care se 
refere ; „astfel, mare, voinic, Însemnat" etc. L-au 
adus... pe o săcetă si arșiță ca aceea, muște, let. 
III, 53. Ș’i apoi intre curteni se făcea un râset ca 
acela, sbiera, p. 41. Unde nu dă o căldură caaceea 
și si topește omătul! CREANGĂ, A. 28.

fAcél, acilui, acii, acilor, fem. aceă, acéléi, acélé, 
acâor. In vechime și în dialecte șl: acelui, acelei, a- 
celör. I La toate aceste forme se poate adăogâ fina
lul -a: acéla, acéluia etc.; din acea + a s'a născut 
f aceaia, azi acéea. | In Mold. In loc de acela șl: a- 
cedla, ap. HEM. 155 (Giurgești, In Suceava); In loc 
do acéia și acie: Pe unii ca acie tipuneil Tnipul la 
falangă. E. cogălniceanu, let. iii, 227; stamate, 
ap. HEM. 155, etc.; In loc de acelea, mai ales aréíe; 
Din Sătmar până'n Săcele Numai vaduri ca acele. 
EMINESCU, P. 161. [ In loc de aceleifa), In vechime 
numai arei(a). în vremea nuntei aceila. varlaam, 
C. 288,',; dintre cei mai noi. Ia melchisedec, ap, 
TDRG, 10: acei patriarhii, și in Sălagiu numai arii = 
acelei. VAIDA. [[ E do observat că tn limba popo
rului și In cea comună, tn cele mai multe regiuni. 
acel e Înlocuit aproape cu totul de ăl (al, hăl, ahSI), 
așă că întrebuințarea lui e azi mai mult literară.]

— In limba do mai târziu a poporului roman iile 
devenise articol .sau pronume personal, așă încât pen
tru pronumele demonstrativ trebuiau să se ivească 
alte forme. Din timpul republice! Întâlnim In această 
funcțiune pe iile, Întărit prin ntque- eccum- sau ecce-. 
Uuvântul românesc poate să fie urmașul oricărei 
dintre cele trei forme: *atque-lllu, *eccu-illu sau 
•ecce-lllii (despre * illH^ilIe, v. el, unde se explică 
și flexiunea): ital.quello, surselvio tsel, v.-engad.Oi/uef, 
v.-prov. aque.l, cel, v.-fran. cil, spân, aquel, portg. 
‘iqueUe. Când accentul frazei cădeâ pe pronume, acesta 
putea fi întărit din nou prin diac: fran. cela, celui-lâ, 
friulan kel-la. Dintr'un * eccu-illu-lllac derivă ro
mânescul acela, caro la început a trebuit să fie ac
centuat po silaba din urmă: acela. Numai astfel se 
explică pe de o parte finalul-» netrecut la -ă, pe de 
altă parte e nediftongat tn ea (forma mold. aceuta 
o recentă). Mai tn urmă accentul s’a mutat, subt in

fluența lui <«ce7, iar finalul -n ( etimologicește -la) 
a. trecut și la alte pronume. Astfel, după aeel-aeela, 
s’a format «rest-oceafn etc.

ACÉLA, ACÉK.t proti. V. acel.

ACELALAI.T, ACEAL.ALTÁ prfíll. Cclftlalt,

ACÉLA^i, ACEEAȘI pron. „Le niâMe“. — Același 
este o afirmare mai hotărltă (provenită din alipirea 
finalului-și) a lui acela.corespunde Iul „tot acela", 
fie că afirmarea aceasta Însemnează o repetare a 
demonstrațiunii: Iheriră cn aceeași moarte ca An- 
(Irein. BĂLCESCli, M. v. 395. A' același cântec vecitiu, 
setea liniștei eterne... EMINESCU, P. 257, - fie că afir
marea Însemnează cevâ comun mai multor lu
cruri: Diiitr’arelași rostién itrăciurile și hlăstemnt. 
COI). VOR. 24 (:,ex ipso ore procedit benedictio et 
maledictio"). Hai copii ile-același sâii^e... moarte să 
cătăm! ALECSANDRI, P. II, 7. Une-ori afirmarea se 
Întărește prin „tot": .1 adus iarăși pe străină în 
odaia lui. tot în aceeași rânduială. creangă, p. l(X).

Numai rare-ori același stă singur, funcționând ca 
substantiv: Cel ce au strălucit din tatăl, același 
din tine au ieșit, mineiul (1776), 196'.',. [Se declină 
ca acela, la care se adaogă finalul -și. || In vechime, 
și astăzi In limba populară, se găsește une-ori acela 
cu sensul lui „același": într'aclaJa hire ca șl d'in- 
tâin DOSOFTEIU, V. s. 9.');,. C’jini ajunge acasă, parcă 
nu erâ acela, creangă, p. 165; mai rar e cazul in
vers: (Trălaște... nu pentru filosofia Klinitor, dă 
vreame ce acealașllaste rătăcită și deșartă, c. BRÂN- 
COVEANU (a. liifl.'i), ap. HEM. 157.J

AA’EKÂ ''b. I. „I®, Bester â attendre. 2®. Ohseder, 
importuner i/n. 3®. S'adnpter ă <iqck.“.— 1®. „A aș 
teptâ": .4fsé»' = expecto. anon. car. Priimit amu 
Iaste anul acela și cu pohtă și cu drag derepților. 
cei ce ticirâ și așteaptă de ce-au lucrat pentru aceă 
dulceață și viață re va să fie... cORESi, ap. HEM. 159. 
(In Omiliarul rutean din 1637, pag. 745: Sekajutü 
na nego i ozidajutQ"). 2®. „A atârnă, a stârmocl" 
(pe lângă cinex â). A stă pe lângă altul, cu toate că 
e sfătuit să plece. „Nu mai acirâpe lângă mine, că 
n'o să-ți tot dau ocol, ca la oala cu borș'*, rădu- 
LESCU-CODIN. 3®. aser vb. I. (Rusca, In Banat}=ir/) 
passe auf etnas. jaHRESBF.R. III, 313. (Și: aciără și 
arini: v. exemplele).

— Etimologia necunoscută.

ĂCEKĂ f. (Omit.) V. aclră.

ACERAT .s.«. „Attenfe.'.— Participiul luincerâ, de
venit abstract verbal. „Așteptare". Singurul exem
plu: Acseratul=Erpeefafif). ANON. CAR.

ACÉST, aceántA proH, „1’—4“. C’eZiti-cf,«.... ci, 
re. Iie“.

1®. In opoziție cu „acela, acel", acesta, acest este 
pronumele demonstrativ al apropierii, core
spunde deci gestului care arată cevă ce se află Intr’o 
apropiere relativă de noi. Cele spuse la „acel" se 
potrivesc deci — caeteris paribus — și la acest, a). Nii 
Jante mai mică aeasta ilerăt acelea tle-atunee. var- 
LAA.M, C. 253'-. II b). Această .'icrisnare »tă rofj să 
» rife^ti! A. IVIREANÜL, p. XXIII. Bunătatea cn cetre 
.s'tt primit cea iVinfăiu erliție a aceiftii cărți... m'an 
iii'lemiiat... MARCOVICI, C. ő, | c). Mătnifică. vără-le 
aici îti sacul ace.sta ! CREANGĂ, P. 142. [In texte ve
chi se găsesc .șl exemple de aresta precedând sub
stantivul: Veți iităiicâ ili-acasta păue veți hea 
ilititr acesta păliar. varlaam, C. 42

2®. Ca și «ref, pronumele aee.sf Însemnează adese-ori 
„cel despre care am vorbit, cel pe care 11 volu des
crie Îndată". Deosebirea e că, Întrebuințând pe „acel", 
povestitorul trimite pe ascultător la cele povestite, pe 
când prin acest aduce oarecum Înaintea ascultăto-
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rului lucrurile povestite: Eră înlr'o (ară u n craiu, și 
craiul acela mai aveă un frate, care eră împărat. 
Mulți ani trecuse la mijloc, de când aceșt i frați nu 
mai avuse prilej a se întâlni amândoi. CREANGĂ, 
p. 183.

a) . ..Aciștea", sice, „ș'i Munteni se chiamă: însă nu
mai care lăcuiesc în Dachia cea de sus..." CANTE
MIR, HR. 131. [Rar: acest In loc do acesta. Numai 
aceștii poate au fost oameni neinvățați. nbculce, 
LET. II, 195. intr'atăla trăia acești bine, încât depo- 
veste eră la oricine. PANN, P. V. i, .53). ; Neutral: 
Prea înțeleptul Solomon au ales acosta, unde eice 
de l)-eeu... biblia (lG88),.j pr. „Ah! Zulnie, imiești 
dragă!“.... Jcesfea aicând.... au căeut. KONAKI, 1*. 
85— 86. li Din forma neutrală acestea și dintr’o pre
poziție s'au născut conjuncțiunile: Cn toate acestea 
= „totuși** [-j- C« aceasfea cn toate, pravila MOLD. 
103/,; 41.,. Cm totul cu aedsta nu er<i mai pe jos cu 
bunătățile, dosofteiu, v. S.2Ü1 ,|. Afară de aceasta 
(șl „afară do aceea"): ...suuf cela, en oufre". [ Pe 
lângă aeesteii: ..outre cela, de jdus, au suiplus", 
După aceasta (și „după aceea"): „apres". La câteva 
sile ditpă aceasta împăratul arătă spânului niște 
pietre scumpe, creang.ă, p. 216.

b) ..4cei<( e urinat de substantiv. .Mircea"*, îmi răs
punde dealul, „Mircea" Oltul repeteaeă. Acest sunet, 
acest nume valurile îl primesc, alexandrescu, m. 
15. Mai nainfe de aici este palatul unde locuește 
Tinerețe-fără -bătrânețe și Viață -țără -de -moarte. 
Această casă este înconjurată cu o pădure. ISPI
RESCU, L. 6.

c) . Acesta urinează substantivul, rciyăloriu Jasle 
omul acesta, cela ce. mfiidu't noi. coi». VOR. 96.,„ 
(=aco8ta carele... N. TESTAMENT (1648). Șiroaie 
de lacrămi curgeau din frumoșii ei ochi... Nelegiu
itul... o adusese în starea aceasta, c. NEGRUZZI, I, 
52. [In limba veche e preferită forma acesta și Îna
intea substantivului: Acesta Nathanuil avea cre
dință foarte mare, varlaam, C. 38/,. Cine îaste 
acesta om. ce așă face-' cv\. I». BĂTR. 11, 194. (s. 
XVl) etc.)

B" Exempb le !n care, [teiitru o mai mare preci- 
ziune de sens, aersf. acesta ia locul articolului, sânt 
rare: Eră în țara Belghiei, cu acesta gând ( cu 
gândul] să se călugărească M. COSTIN, LET. 1, 220. 
.4 «rea trăia Petrea... cu soția sa aceasta ( cea] 
nouă, în pace, și ticnă, sbiera. p. 44.

4’ Jce.'if, acesta nu stă Insă in opoziție numai cu 
„acel, acela'*, ci șl cu alte pronume care indică cevă 
depărtat, precum „celălalt": Toate sânt trecătoare 
într'aceasiă lume, marcovici, d. 13. Năcaaurile lu
mii aceștiJu. BIBLIA (1688), 4 pr. sau „alt": Această 
dată au nemerit mai bine. DRĂGHICI R.51. .Ice.ff fel 
de om au fost Ilieas Vodă. MAGAZ. IST. I, 3.51. Au 
grăit înlr'ucest chip, gavril, NIF. 6. (cfr. ăst.) Uând 
acest, acesta se raportă la o măsură de timp, poate 
însemnă „actual, prezent, de față, curent": Sâutem 
hotărâți să începem cu acest an o viață nouă, mar
covici, I). 17. i»e vânat s'au lăsat această ai. DRĂ- 
Gliicr, R. 75. I’iide să petrec eu, ticălosul, această 
noapte.'r idem. 40. Împărații veacului acfistufa. BI
BLIA (1688), 8 pr.

(,4rc«f, acéstui, aci’ști, acestor, fem. acetistă, acé- 
stei, aceste, ac,estor. In vechime (d. ex. la varlaam,
C. 13,1, 27/|, 84 , ,179 3 etc.) și In dialecte șl: acestui, 
acestei, acestor. ) La toate formele se poate adăogă 
linalul -a: acestuia, aceasta etc. 1 In Mold., In loc de 
acestea, mai ales aresfe; In vorbele aceste, numaiiaiă 
că se înfățișaaăș'i Icau. CREANGĂ, P. SfU.J In textele 
vechi forma neutrală o une-ori acesta: li păreă că 
fac acesta vecinile et. pravila mold. 156 „. l'et i'e- 
deâ..., de îaste adevărat acesta. BIBLIA (1688), 6 pr. 
I tn loc de acestei In textele vechi numai: aceștii. 
Tălmăcirea ace'știî sfinte sa-ipluri. biblia (1688), 
4 pr. Forma aceasta se găsește și la scriitori mai 
noi: Visul cel de minut al aceștii vieți, marcovici,
D. 16. Țării aceștiia. barac, ap. TDRU 12; tn Să- 

lagiu: ncisfiH. vaida. | E de observat, că In limba 
poporului și In cea comună acest începe să fie alun
gat de tist, ist, aist, că întrebuințarea lui e azi 
mai mult literară.]

—Este lat. •eccn-lstu, *atquc«ÍHtu sau *ecce-i8tu 
(despre * Í8tn = iste v. ăst. unde se explică șl flexiu
nea) : ital, questo, v -engad. (a)quai8t, v.-prov. 
v.-span. ackest(o), spân., portg. aqueste. Despre forma 
ncesfa v. acela

ACESTA, ACEASTA prou. V. JlCCSt.

acestași, ACEÁstaíji pron. „Le mente'*. — 4- 
cestași e o afirmaro mai hotărltă (arătată prin ali
pirea lui -și final) a lui acesta și corespunde lui „tot 
acesta", ne că afirmarea însemnează o repetare 
a demonstrației: lard In anul după acea-stă de'nttíin 
venire a craiului leșesc, mai cenit-au acestași crain 
cu oști prin (ară. magaz. ist. HI. őG.— tio că afir
marea însemnează cevă comun mai multor lucruri: 
Nicopolis la carea au mers sf. Pavel Juste altă ce
tate, cu acestași nume. în tîrețin. cantemir, iiR. 
157 j,. I Mai cu seamă întrebuințat în locuțiunea ad
verbială: t îiitr’acestașl eliip = „astfel**: într'a- 
c^stașî chip lovindu-se Ihti.sițor, căsii la pământ. 
MINEIUL (177G), lG2’/5,(lG2’',,iy2V,,35’/;, etc. 
BIBLIA (IGKH), 7 pr. '23 etc.) || în funcțiune substan
tivală: Aceastn-i Uhilia. Aceaslași și cu uit numere 
mai pre urmă s'a chemat Lyco.stomon. CANTEMIR, 
IIR. GO. J| Astăzi întrebuințarea acestui pronume a 
devenit foarte rară și e cu desăvărșire necunoscută 
poporului, care-1 Inlocuește prin același. In limba li
terară II găsim numai atunci, când o nevoie să se 
accentueze apropierea, când deci același nu e 
destul de expresiv, d. ex. Părerile d-sale, totdeauna 
foarte i)re(ionse pentru mine, «m devenit in deosebi 
prețioase, de câml t-am văeul ca ministru de erteme- 
al uccsfuiași ipivern. pe care avem încă fericirea să-l 
avem pe banca ministerială. MAIORESCU, D. ll, IHf». 
[Se declină ca «ce.sfn, la care so adaogă tinalul -*i.]

I

ACETÁT s. n. ((’liiin.). - San* coiiipiisA
din acid acetic cii <i bază. Jeeiaf ilf snilin. l’ONi, 
eu, 29C.

— .Y. din Fran.

.t€ÉTlC,-Á (t(ij (Uliim ). .leidül ace
tic e compus din alcool și oxigen, care e baza „oțe
tului",

— Af. din fran.

acetii-bsA s. f. .tiun. tant. „Acetyléne**. - Un 
fel de gaz de iluminat, o hidrocarburii.

— .Y, din fran.

acetomă.s-. /. {(dliui.). ..Acélone~. DneA îiitruii 
asemetipa acid Igras] îiiloruini ositlrilul prin nit 
radical alcoolic, cApAtiÎm o acetond.PQtii, cil. 302.

— A', din fran.

A4;etór,-toÁSÁ adj. (Chim.). „.Irrfenz".— Cu 
gust de oțet. „Oțetos".

— N. din fran.

ACuâȚ s. (I. =aeav'. tn Banat. Pansa se cwisil 
ctt acul și aconîiil. acele se (in în achef. (Măidaii, 
comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 203.

— Derivat din ae, prin suf instr -e(.

ACHIÁN .«. a. t V- ocean.

ACiliLlMÍT,-Á atij. „Aise, f/iii est ilans raisuii- 
ce“.— „Chivernisit'*. In Banat. Dacă nu ești achili- 
mit = ducA n’ai tot ce-ți trebuie acasa. ap. HEM. 17(i 
(Visagu, Sn Caraș-Severin).

— Derivă din ung. bellcni, „plăcere'*, sau din kel- 
leniiteui, „a face plăcere".
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ACH1SÍOÉII’ S. «.)
ACHIIIIIHK 5. f. i
= cliindls In Mold. Zori-de-sîua, revărsatul silei 

și dimineațt e timpul pe când răsare .soarele; aprân- 
8ul mic pe la 6 ceasuri: aprânsul mare pe la fi: 
suh-nmiasepe.la l]:amiase pela32: după ameasepe 
la 2; achiniiipe la 4... ap. HEM. 170 (Cristeștl, In Bo
toșani; Căliiești, ib.). După celelalte numiri ale păr
ților zilei, care sânt ambigene, precum: aniias, a- 
prăne, amjroor. amurg etc. s'a născut forma ainbi- 
genă achir.deiu: Ciobanii împărțesc ziua astfel: 
când se scoejă. rn 2 ceasuri înainte de a răsări soa
rele, sic: minecate: pe la !> sau 1(1 ceasuri dimi
neața sic: aprâns: la 12: amease:la4: nchinileiu. 
ap. HEM. (Tdejna, tn Vasluiu). )J’rin inetateză, și cu 
altă prepoziție: tn tinghie. Înainte, de răsăritul 
soarelui se zice: timpul p'în siori: după răsărit: 
soarele d'o -udiță: apoi, cum este soarele rara pe la 
oarele H: d'omensa; pe la oarele .3—4: timpul d'a- 
measă’n-de-^ară: înainte de. apusul soarelui se sice: 
soarele în ttnghie; și ’n fine în timpul apusuliii: 
sonrele în 8Ci.Hn. ap. HEM. 171 (Torce.ști, în Tecuciu).

— La început aclnndie eră adverb de timp, com
pus din prep, a (2®) și subst. eliiiidie. Cu timpul a 
devenit substantiv (cfr. amias, amurg etc.) și si
nonim cu chindie.

ACHIT s. a. (Jur.) „Acguit^.— Un agent fiscal poate 
să fie in achit, avans sau debit, tíe afiă în achit, 
când, după socotelile date, nu rămâne dator nici 
un ban. PRETORIÁN, DR. C. 67. (Plur. achituri.j

— N. din fran.

ACHITA ri). I. (Jur.) „1®—2®. S'aci/uit-
ter**. — 1®. Trans. h declară nevinovat pe cinevă, 
ca judecător. Acusatul a fost acitilaf. 2®. Tranif. A 
plăti co ești dator. Am achitat datoria. | Nefl. Mă 
achit de ccrâ = „scap de cevâ" (plătind, îndepli
nind condițiunile etc.}.Mă achit cu cine,vă = „sc&p 
de obligațiunile ce le am față de el, incheiu socote
lile cu el".

— N. din fran.

At'HlTÁKK X. f. 1®. Decla
rare de nevinovat a cuivâ, la judecată. 2’. împlinirea 
unei obligațiuni. || (Comerc.) Achitarea este ileclaratia 
pHrtiitoru/ui. sci'isfi pe efect, că a priuiif suina din 
față, adecă aced scrisă pe poliță. ȘTEF.Knescu, c. 41.

— InUnitirul lui aeliitâ, devenit abstract verbal.

ÂCHli:.v.Ht.(Kot.) =(0111111. BARCIANU. Acel june 
păstor cântăreț zeiesc, cu părul cununat cm fiori 
cu achiit aninr. ODOBESCU. I, 2fXJ (traduce pe; llo- 
ribus atque spin crines ornatus amaro Vergilius, 
Eelog. Vi, 73).

— N. După lat, npiuiii.

ACHÎl' «, «. „1". Queiie de biliard. 2°. Ace/uif. - 
1®. în Mold, „Tac." Sânt tânăr de. moda nouă. Cred 
in cărți și în aehiu. ianov, conv. lit. ii, 212. || 2". 
In Munt. _A da achiu" (la jocul de biliard) = a da 
prima lovitură spre a-și așeză bila. |I*lur. «c/iiHn'.]

— N. Sensul 1”. din rus. Aij, „idem". Sensul 2®. 
din fran.

ACHIzi'l'IK S. f. I
ACHIZIȚlt'NKX./.|
..Acifuisilioif*.— „Dobândire". I (Jur.) Societate 

de achieițiune. Soții care stipwleasă, în contrac
tul lor de eă.săforie, o societate de achieițiuni, păs- 
treaeă, fîe-care pe seama sa. datoriile sale actuale ^i 
viitoare, ți móbilele respective prezente și viitoare. 
HAMANGIU, C. C. 33Ü,

— N. din fran. (lat. ariiuishio).

ACI oi/i.’. „1®. Jt’i, eu ce lieu. 2^. En ce moment**.
1®. Arată locul apropiat(ln opoziție cu ncoZo),
Uicționaral limbi) române, 1, XII. 1906. 

fără deosebire dacă e vorba de o mișcare sau de o stare. 
De cetate nn departe erâ tin deal înalt foarte, în 
care isbăvitoriul... De multe ori aci fusă. v. aaron, 
ap, GCR. II, Ifll. Ditpăiaea... sfătueA pe puișorii 
ei... să asculte ce se rorbeaște aci aproape, pe lăngă 
holdă. ȚICHINDEAL, F. 4Ö4.—.Ne vom îmbăia la pa- 
latnrile tatălui mieu'*.~,.l)e ce să mai facemp'acolo 
levafură'r Să ne. îmbăiem aci!“ ISPIRESCU, L. 37. 
în legătură cu prep, „pe", aci capătă un sens nehotă- 
rît: Jf Mia/ fost p'aci-' ) i’/i7,P’ael = „aproape“: „peu 
s'en fauf, ă ]ieu prés'. Netei i-e pe plac, fji lui pe 
plac i-e fata. El, douăseci |de ani}, ea cam p’aci. bA- 
DULESCU-NIGER, ap. TDRG, 477. I Cât p’aei=«pe- 
aci, pe-ac'i: „mai că..., aproape să...“: .failtir, élre sur 
le point de". P'ad p ari era să-mi]iie,rd viața, până 
l-am dobândit. ISPIRESCU, L. 12. | P’aci țl-e dru
mul != „pleacă!": ..alles-vous-en!" | (A plecă, a se 
duce, a o tuli etc.) p’aci ’iicolo = „a se face nevăzut": 
..disparaîire, prendre la def des chumps~. După ce 
mi-a șterjie.lit banii, a plecat p'aci'ncolo. GAZETA 
SĂT. ap, TDRG. 477. || .Ici.' «ci.' și aci-dc-t sănt 
strigăte vânătorești. ap. HEM, 173.

2®. ('u mult mai des aci este adverb de timp: 
„atunci, în acel moment". Stătii de vorbă... piîwiî la 
micsul nopții. Aci îi veni în {/ând să se mai în
toarcă, ca să-și mai ia odată siua hună de la îm
părăteasă. GORJ AN, II. i, 3. I Foarte des: aci... ac), cu 
sensul de „când... când": ,.tunt6t... tantót...". „Ilai...". 
sise... legănând capul, cam fără voie, aci p un umăr, 
aci pe cellalt, delavrancea, b. 237. [Popa Duhu] 
aci erâ la Socola, o<n în Iași, «ci la mănăstirea și 
în Târgul Neamțului profesor. CREANGA, A. 135, !i 
Până aci = „până acum": ,dusqu.’ici, jusgu'ă pré- 
sent". Tocmai pe când părerea de rău il ajunsese și 
mai decât până acâ. erau... într'o jiădure mare. 
ISPIRESCU. L. 109. I De aci înainte = de aci încolo: 
.dorénavant'. Munca pe om niciodafă nu-l lasă a 
ftămânz'i... J.șrt dar d'aci'nainte să nu ședem le- 
«eroși. PANN, P. V. II, 91.

— Latine.scul liTc, păstrat in limbile romanice 
numai în poziție neaccentuată și in parte cu func
țiuni nouă (cfr. franc, y), se găsește în limba ro
mână numai tn compoziții, al căror rost e de a-i da 
o mai mare preciziune de sens. Compozițiile acestea 
sânt numeroase și în parte străvechi. In parte mai 
nouă. Compoziția cu ecen- sau atque-, întrebuin
țată pentru cele mai multe adverbe și pronume, 
a dat pe aci. ital, engad. qui, v.-prov. catal. spân, 
portg. aqui. Din compoziția hîc-ce avem pe ice, 
ici. Amândouă felurile de compoziție se întâlnesc In 
ecen- sau atque -hlc - ce'» acice. Alături de hic. 
Romanii aveau și adverbele locale hac și ibl, pă
strate in parte în unele limbi romanice în concu
rență cu el. La noi ele se găsesc numai în compo
ziție cu Iile, și anume; din eccu- sau atque-hicH-bac 
s’a născut acla, pe care-1 întâlnim și la Engadini. 
sub forma quia, acquia, iar din eccu- sau atque- 
lilc -h Ilii avem pe acii, corespunzând ca formațiune 
Întocmai fran. ici (hîcibi). Precum spaniolul aht de
rivă din liic și dintr’un element a-, care s'a simțit 
ca un fel de prefix în adverbe ca aqui, aed, etc., tot 
astfel s'a simțit șl în limba română un a- ca prefix 
(cfr. iicolo-colo. acest-cest. acel-cel, aist-ist etc.), ceea 
ce avii de urmare, pe de o parte că alături de aci, 
ncicea. se născîi un ci {pe ci=pe-ac), în Sibiiu), 
cicea, iar pe do altă parte că pe lângă ice, ici s’a for
mat șl un aice, aici. Alte compoziții românești, for
mate cu elementele -le, -a și -și, sânt: acicea, acile. 
acilea, icea, aicea, aciași (acie.și), adiși.

Este de observat că forma aci, foarte întrebuin
țată astăzi, apare în literatură numai In sec. XIX, 
pe când acia. Întrebuințat azi mai mult de popor 
decât de scriitori, se întâlnește foarte des în texte 
vechi și e singura cunoscută de dialectul aromân: ația 
(și ați'e) și de cel istrian: țiîa, pe când cel moglenit 
se potrivește cu cel daco-român, având forma ați (cu 
sens temporal = ^.atunci, apoi").
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ACÍA adv. = aci. Pe când ari este mai ales ad

verb de timp, acia păstrează mai bine sensul de ad
verb local. 1®. Arată locul apropiat.Sd s'ară aprinde 
rasa acelora de tute patru îunghiurele și să o în- 
cungiure focul și n'ară pwté ieși afară, ce ară arde 
adia. CUV. D. BĂTR. II, 330 (s. XVI). Gogoneață de 
purcea, fugi de-acia.... gorovei, C. 279 (Bucov.) —în 
texte vechi adese-ori: acia... io = „acolo... unde". 
Adia înfricoșară-se în frică, io nu eră frică. CO
RESI, PS. 29'10. ^"0 adunați
în numele mieu, adia sâni eu. RADU D. mănicești 
(a. 1574), ap. HEM. 176. (:„ubi enim sunt duo vel 
tres congregati in nomine meo, ibi sum...”).

2®. In legătură cu prep, de, până, „acia" are sens 
temporal. Până acla=„pănă acum": .Jusiiu'â pré- 
senf". Varda Chesiir.... nu numai ca până adia, 
ce încă neșfe spurcăciuni reale făcea... moxa, 346.

■[•De acia—a) „de aci Înainte, de aci încolo": „do- 
rénavanl, pius". fl? va pomeni numele lui Israil 
deadla. coresi, ps. 228 ( nu se va pomeni numele 
lui I. rutese. PSAL. SCll. 269/,,: „en sorté... qu'on 
ne fasse plus mention du noin d fsrael."). Knias... 
singur deadla au stăpânit, cantemir, hr. 96/,. [ b) 
„după aceea": „e-nsuite". Hă mâncăm întâiH, diacila 
voiu spune și de păcatele meale. dosoftf.iu, V. s. 
82/,. jIm cuprins toată Dachila, de cila, de pe nu
mele locului, și-au schimbat ei numele, cantemir, 
HB. 71/,4. Deadla, de ntuncla trecând .300 de ani, 
scornindu-se un eres... mineiul (1776), 130, 2 ',. /«- 
vinsă pre Turci și de acia se luă a-i goni. P, MAJOB, 
IST. 202',5.

[Se Bcrieâ mai de mult mai ales: adia, precum In 
mare parte se pronunță șl azi. La CANTEMIR (dar și 
la dosofteiu, v. h. 25,,) mal ales; de dla. Se gă
sește Șl forma: de odă. Decidă nu voiu fi. coresi. 
PS. 104. ( rutea. psal. sch. 124.,) și: de ade. De 
ade înainte să vezi isjiravă! N. COSTIN, let. ii, 112. 
Eorma ade e Întrebuințată consecvent In COD. VOR.)

— Pentru etimologie vezi ari.

Aí'iÁ r/>. I" nriuii'i.

Avtăffi adv. ,.Aus.vitói. tout de s»»7e“.--Este În
tărirea lui acia. Insă In înțelesul temporal: ..îndată”. 
In următonil exemplu din coresi (ap. HEM. 180): 
intră intru o casă, iar aciiașu ieși veaste preMiii- 
•lenea de el, că nu se piddi ascunde, lumina ceala 
marea a înțeleptului, se cunosc încă elementele de 
compoziție ale acestui adverb, căci «cnași teși= acia 
■yi teși. Din exemplul acesta se cunoa.ște Încă șl cevă 
din sensul local al lui aria, pe când Iu cel următor 
înțelesul o curat temporal: liobulețclii... s'au întors 
și au mers în târg și adeașl [au mers] și tlrețul în 
tiirg după dinsul. o. URECHE, I.KT. I, 198.

— Pentru etimologie vezi aci.

AcfcEA a</r. t ..Ici-,— Sinonim cu nri, dar Între
buințat numai ca adverb local. Se adunară ei aci
da. COI). VOR. 69S'd lepădăm acicen păcatele noa
stre. CORESI, ap. HEM. 182. A'tt mi se cade numai 
acicea să fiu. cuv. D. bătr. ii, 146. (s. XVI). Ace
stea fură acida dosofteiu, PS. 293. Uri st os fiind 
acicea pre lume, an grăit de sine. vari. A am, C. 369/,. 
Acida s'au adunat, moxa 399 ,,.

— Pentru etimologie vezi aci.

ACicrLÂR.*Ă adj. (Bot.) ..IftcM/aire".—tn formă 
de ac. Mericarpele.... «w >4 coaste secundare... eu 
ghimpi aciculari... gbecescu, fl. 2.57.

— N. din fran.

Acii> fl. tn. (Chim ). .Acide-.-- Corpurile simple, 
combinăndu-se r« oxigenul, formeaeă două clase de 
combinațiuni. care se numesc acizi și oxisi. pont, 
CH. 30. [Accentuat după lat. șl: dcid. | Și fl. a. cu 
plur. arif/e.]

— iV. din fran.

ACILEA

ACiniTÁTK fl. f. (Chim.) —„Acrime,
acreală”.

—- N. din fran.

ACinn.ÁT,-Á adj. (Chim) MActditfó". — Ames
tecat cu un acid. încălzim (substanța], irîmiî cănd 
pofástul s'a volatilizat. Materia carbonizată, pusă 
in apă acidulată cu acid clorhidric. albăstrește o 
soluțiune făcută cu un amestec de sulfat fieros și 
de sulfat feric. PONi, CH. 280.

— N. din fran.

ACIK s. f. =? In Transilv.: Penirit a feri vaca de 
descântăfură, ii face în cornul drept o gaură, in 
care bagă apoi îi grăunțe de piper, 9 grătințe de 
grâu, puțină sare și o astupă cu slănină râncedă 
amestecată cu ade; de asemenea unge cu această 
unsoare spinarea vădi... CONV. lit. xxv, 608.

— Etimologia?

ACÎK^i n/íü. = aciașL Și acie^i închiseră ttșUe. 
cerând el sfi-l ncigă. COD. VOR. 33',,. {: „et statim 
clausae suntjanuae." și numai cât închiseră u- 
șile... N. TESTAMENT 1648; și Îndată se închiseră 
ușile... BIBLIA 1688). Sfântvl acela «w socoti pre 
dracul, iiice-l amână, [ce] acieși-J tremese el sitpl 
întunerec. cw. D. BĂTR. n, 291 (s. XA'l). Atunce 
Caeacii au .sloboeit într’inții focid și multă pagubă 
au făcut în oastea lui Petru-Vodă; și acieș oastea 
lui Petru- Vodă nu dat dosul... o. URECHE, LET. 1,199.

Dintre scriitorii noi, la creangă, p, 252: Arie^ se 
face ziuă și tu nu nini siinchești cit brașoave de ale 
tale. |Se găsește șl forma: acriși: Și nceișl ai noștri 
s'au incălărat. G. URECHE, LET. I, 107. Aceiș toată 
alaltă oaste turcească au sosit, idem, LET. 1, 194.J

— I’entru etimologie vezi noi.

Acii adv. t =1U'L 1". Local, flfânia Vineți stă 
acii și rugâ-se. Cuv. n. bătr. ii, 154 (s. XVI). Os
trovul eră aciî aproape, dosofteiu, v. s. 160/,. Vow 
mearge până acii. BIBLIA (1688), 14 ', Ef flfl aibă de 
grije celor ce vor rămânea acii. maoaz.iST. .31.3. | In 
legătură cu prep, „de“: de acii, chiar și: de deadi-. 
Pădicafi-l de deacil. dosofteiu, v. s. 47', (16.24). 
2’. Temporal, numai In legătură^cu prepoziții. Fâuă 
acii „până acl“: ici“. învățătură.... earen
până acii nu s'au auzit. VARLAAM, C. 345/,. || l>e 
acH a) „de aci, de atunci Înainte”: ..dorénavani". 
[Cerul] de-l veri plarde..., deacii supt pământ veri 
lăcui. VARLAAM, C. 240/,. ! b) „îndată-: „aussitid". 
Deaca ajunge apa de împle gura, deacii numai 
ce Iaste de afundat, idem, 266'.,. | c) „după aceea”: ii 
„aprés cela". Acolo s'au veselit zile și deacii s'au în- 'I 
tors la Suceava, ureche, let. I, 125',,. 7>e«n7, «ier- | 
gând la un .'.chit, fii vădit, mineiul (1776), 124, ’. .. 
[Șl: de di-. Decii s'au început istârUle leșe-șii a .^e 
scrie. N. COSTIN, LET. I. 4'.,.]

— Pentru etimologie vezi aci.

AciiNi «dl', t neiasi. Și aciiși întru clipitul 
ochiului loji derepții... st'â-vor. CUV.D. bătr. ii, 226 
(c. 1600). Jni (î/â aciiși să aprinsă un cuptoriti. do
softeiu, V. s. 86. Veastea lui nu se pulii ascunde, 
ce Ieși aciiși pretutindirea. VARLAAM, c. 49/,.

— Pentru etimologie vezi ncl.

ACÎLi; adv. acilea. Iar d’acUe se’ntorceă. Im 
Dunăre se ducea. TEODORESCU, P. P. 573 ,,;,.

— Pentru etimologie vezi acL

auílea adv. ari, dar arată o apropiere mai 
pronunțată. Textele vechi nu-1 cunosc. 1®. Local. 
Să-i ajungi și s8 mi-i adud acilea. STĂNCESCU, B. 35. 
Stanislav, dacă-i ardea. li-in cârdume că infrii... 
Iar ile-adlea .se'ntorceă, La Dunăre se duceă. teodo- 
BESCU, P. P. 573. „.Vai sănt p'adlea și /'efe mari", 
zise Țiiguia. „șade răv; nu fii slobod Iu gură: aici
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n» e cumetrie cu chef și cu lăutari", delavrancea, ' 
8. 263. n 9°. Numai In locuțiunea: de acilea încoleâ 
(încolo) ,.le acuma ’ncolo“: „dorénavant“, este și 
adverb de limp. Ține,mândro, vin debeâ, rí»(í\>;or 
din mâna nea, Că d'acilea încoteă... n'ăi mai' '

ĂciRĂ s. f. (Urnit.) „Aigle".—Cuvânt rar. Paserile 
cunoscute ornitologiștilor sub numele de ,,aguilae^ 
Bomânii nu le numesc ,.pajure‘‘, ci parte ..aa're". 
parte ..vulturi' și parle cu alte numiri, marian, O, 

.......................... ,  ..........   ibeâ , I, 145. Pajură, numită,.,. în Bomânia mică aciră 
Vi» rece din mâna mea. IARNIK-BÂRSEanU, D. 629. , /comunicat de d-l V. Burtă), după credința popo- 
Cuvântul dm poveste de acileaîncolosegătește. 13P1- - ---- «............................. Jt—t .i!—îj— i
RESCU, L. 116. II Acilea se întrebuințează numai in 
Munt. și Transilv. Graur (Moldovean): „Multe sânt 
ca tine aici în sat Fiorica (Munteancă): „l'iide?...
Acilea.^‘...-- Graur: „Ba, aici".- -Fiorica: lla, ha, 
ha, Moldovcmn dracului!" ALECSANDRI, T. GfU).

— Pentri etimologie vezi »cî.

AClNTÎt^s-, m. (Bot.) zambilă. In Transilv. ((4o- 
potiva, în Hațeg), ap. HE.M. IW.

— Corupție populară din liyaclnthiis, probabil prin 
mijlocire ungurească.

ACIOÂIE <. f., sing. tuni. .Baiton: bronze: alliage-, 
airain. Cíorieííc". — Sub acioaie sau cioaiv poporul 
nu-și închipuie un anumit metal, ci astfel numește 
el și alama, >1 bronzul, și arama și orl-co fel de ame
stecătură de metale din care so fabrică obiecte ca : 
.sfeșnice, cădelnițe etc., dar mai ales clopote, așă 
încât el poate deveni chiar sinonim cu „clopoțel". 
Arzându-i cu cărbuni vii de foc nestinși, mesterându-i 
tn rășină cu piatră pucioasă și topindu-itn argint 
și aur și în cioai. CUV. D. BĂTR. Il, 2311 (c. 1600, Tran
silv). Idol vărsat, de argint, sau de altă oarece cioae, 
cum erâ în zilele vechi, glosar slavo-ro.m. 8.3 (s. 

’ WU). Ilertron (^ o compoziție de aur și de argint, 
) gr. Tj^/.îxtpov) acuoae. idem, 81 b., ap. HEM 185. .lit 
. zdrobit porțile ceale de cioate, silvestru (1651), ap.

HEM. 185 (: .contrivit portás aereas."). .S/i?.«njce/ de 
acioaielaproscomidie... Cădealnițădea(uoaie. ăcan
dele de acioaie. inventar (a. 1741), ap. HE.M. 185. 
F'ulga.. le ducea... tocma colo la... ceardac de acioaie. 
(Notă:„/«i'<îiif cu metal, cu alamă lucioasă'). teoi>o- 
RESCU, P. P. 510/,g. l'ardoseala erd de cleștar, iar în- 
velitoarea erâ de acioaie și de plumb.. tAptnv.&CV L, 
2^H. Bronzul sau amestecătura de aramă și de cositor 
se chiamă la noi (tcioaie', ap. HEM. 186 (.Sărdanu, 
In Dâmbovița'. j| P. ext. Clopotul la caii înhămați la 
trăsura sau in herghelie se zice cihoaie. ap. HEM. 
186(Moscu, în Covurluiu). (Șl: cioate, cihoaie.]

— Etimologie necunoscută. Hasdeu (Etgmol. 
magn. Bom. 187) îl derivă din Ital, acciajo, care Insă 
însemnează „oțel".

ACloÁLÁ s. f. ,.1''. Abri. 2". Appe»tis‘\— 1’. „Adă- 
post“, Pfírfisitid vatrapfirinfeancfí.... fuyind df. wiee 
acioal/l omeiKască., caută ârumnl mimtehti. dela
vrancea, s. 59. 1 2’. Spec. „Șopron**. ,4cjoa/d este 
(I ifatră, nn atlăpont pentru i'ite., cn acoperișul alipit 
(le păretele canei nan de al unui coșar, fără cu 
cioula să aibă păreți, ap. HEM. 1S7. (Dcalu, In Dâin- 
bovița). [Pronunțat: aeoaM.j

— Substantiv postvprbal din ariolii.

ACIOI.Á «i». I. = aciuii. In mahalaua noastră abiâ 
se arioînse câjiv(i săteni depe la Sohat. delavran
cea, 8. 227. Ferestrile și ușile caselor în vreme de 
viforniță să nu le lași deschise, că poate să se acio- 
lece r-reo spurcăciune de drac în casă. șEZ. iil, 80. 
])'aia face omu patru păreți, ca să se aciolese și 
cei streini, ap. HEM. 188. (Sărdanu, in Dâmbovița), 
Pe unde se acioală nevăstuica, poporul pune furci... 
M'am servit înadins de verbul „se acioală", sau „se 
acioleasă", de-oare-ce la noi e foarte popular și-l 
ausi la săteni [des]; însemneasă; pMne[Te^] la adă
post, sub un acoperemânt, a unei ființe sau a unui 
lucru în timp de intemperie, ap. HEM. 188. (Valea- 
Mare, In Muscel).[A se ceti: acolâ. ! Acitíl .și

— De.spre etimologie vezi nctnd.

ACiKÁ (•/). I V. ncerii.

AiîilTABE

rului român e o pasăre... nSadrărană. idem, Í, 137. 
[Și: dceră. BARCIANU.]

— Din lat. niiuila: sicilian ncMÎH, bergamasc rf- 
<iola, sardic dhile, engad. eula, aivla, fran. aiffle, 
v.-prov. (tiifla, spân, ațfuila, portg. aguia.

ACIDĂ vh. 1". „l” ('S'/ttörzter, (se) r^fugier, [se) 
saitrer. trouver un asile: donnei' asile. 2". (**??) re- 
poser, (s')apaiser‘‘.

1®. V>rbui a «cZior. îiitn*buințat mai ales ca reile- 
.\iv: z» se aciua, in.seinnează „a (se) feri de ceva**, așâ 
Încât In el se pot împreună noțiunile: „a (se) adă
posti", „a se refugiă", „a se pripăși (pe lăngă casă)", 
„a se oplo.și". Trans. Capătă învoire... să... aciueae 
[copiii] în casă. șEZ. 1, 66. | Pefl. Noe întră in co
rabie... și trimise D-seu... toate vitele și fieri 
seri, de se acuarâ czt nus în corabie, moxa, 348. CV» 
IÍH om neniearnic te acuidsi prin lăcașurile ome
nești. varlaam, c. 371',. Aciuedzu-mé = contegor. 
ANON. CAR. [('ălărașii] stau... pe la... trecători, unde 
se pot aceoâ de răutatea [Tătarilor], cantemir. HR. I, 
304. Kpiscopâ. în asemenea incursiuni barbare, se 
aciuau cu lucrurile cele mai însemnate la BrSdicești. 
MELCI1I8EDEC, ap. TDGR. 12. Fata se văicărea yi 
fiO, că nu știeâ... unde să se aciueae. ispirescu, L. 335. 
Păstorii ins}iăimântați N'acluîaaă cu-a lor turme în 
munții învecinați, C. NEGRUZZI, I, 118, A’jci o lighi
oaie nu se poate aciuâ pe lăngă casă derăul vostru. 
CREANGĂ, A 37. .Ș'oarecM mici se acioaeă prin locuin
țele oamenilor ... cei mai stricători însă sânt șoarecii 
cei mari.., rare ilistrug totul pe unde se acioaeă ei. 
ap. HEM. 190 (Braniștea, In Covurluiu).

2°. Cănd, după o osteneală oarecare, ajungi subt 
adăpost sigur, ai vreme să te odihnești. De aceea ft 
fflfiMft poate însemnă „a(se)odihni". Trans. Fiului 
lui B-eeu, ce n'au avut unde nice capul să-și acuo, 
acestuia... și nespusee.i bogăției a lui să jelűim. CO- 
RE.SI, ap. HEM, 192. | iiefl. Boierul ia și mănâncă, 
și după aceea se aciâaaă. SBIERA, P. 58, Zwe»»... nu 
se pot acioâ, decât după ce Săntilîi îi stropește cu 
apă. ap. HEM. (Galați). || P. ext. „A. liniști". CopZíiií 
ce zace de insomnie... plânge... l'nele mame... îi far 
scăldători..., reușind prin așâ mijloc a face pe copii 
să se mai aciueee. șez. II, 131.

(Pronunțat: a-cu-â si a-co-a. [ Aciués, ucioée, 
f ftcZit.]

—După A. Philippide derivă din lat. * accellare, 
verb compus din ad și cella, In înțeles de „odaie pen
tru ser\itoi'i, pentru săraci, coteț, vizunie". Etimo
logia aceasta este singura admisibilă, căci ea se po
trivește atât din punct do vedere semantic, cât șî for
mal. Sensul fundamental al lui aciuâ trebuie să li 
fost „a ascunde" și e posibil ca lat. celare, „a ascunde", 
să se fi prefăcut In ^cellare, subt influența cuvântu
lui cella, „ascunziș". Pe când 'acc^tlat trebueă să dea 
*acecfH<î,*«ccefWretrebueăsădea*aceW. După’aeeriMâ 
s'a format infinitivul aceoâ, aciuâ, cu noul prezent «• 
ciurda, iar din contaminarea acestei forme și a infini
tivului •rtcefrf s'a născut forma aciold, cu prezentul 
acioli^s.

AUiDĂRE s. f. „Action d'ubriter, de se refugier, 
de se cacher: refuge, abri". — Infinitivul lui neină, 
devenit abstract verbal, cu sens concretizat în parte. 
Nice o pricină de price le va folosi, nice o șuvăire, 
nice o adunre sau supt pământ fugire. cantemir. 
ap. HEM. 192. A/noare... [=] hălăduință, adăpost, 
oploștire. STAMATE, ap. HE.M 191. Idoaia, vărsân- 
du-se cu șiroaie, silește pe toți a-și căută aciuare prin 
chilii, c. NEGRUZZI, i, 215. [Pronunțat: a-cu-a-re, 
a-co-a-re]



— âoAcir.\ș
ACirÂ** fi. a. „Aln i, (isile“.—„.\dÂpo>il". într acest 

sătișor au sosit cam de cătră seară și au fost nevoit 
să-și caute aici un aciuaș peste noapte, sbiera, p. 
217, [Pronunțat: a-CM-aș.]

— Derivat din aciua, prin suf. loc. -aș.

ACIUÂt,»A adj. .Abritfl':couverlde..."— Participiul 
lui aciua, devenit adjectiv. Cine... să socotească.... 
cel supt aripde vulturului aciuat, că in primejdie 
va intrâf cantemir, ist. 94. Ciobănei. In câți ră- 
zimați, in glugi acioați. teodorescu. p. p. 75. [Pro
nunțat: a-cu-nt. a-co-at.]

ACIVÍ v6. IV". -- acluii. Hefl. Ne aflăm acioin- 
du-ne în țara împărăției fale. E. VĂCĂRESCUL, IST. 
284. Trans. Sehotărîrăsă aciueuscă pe lângă casă 
un dobitoc, un câne, o pisică, ce o /î.^calendarul 
BASMELOR (1882), Ö6. [Pronunțat: a-cit-Ii, a-eo-H.J

— Născut din aciuă, prin trecerea la conj. IV.

ACLAMA vb. J, „AccZawer".—A primi cu strigăte 
de însuflețire. [Muza lui Alecsandri] toate popoa
rele o aclamă. ODOBESCU, II, .523. [Acldm, mai rar: 
oeZam^.]

— N. din fran.

ACLA.HÁRE 8. f. „Acclamation'^.—Infinitivul lui 
aclamă, devenit abstract verbal. Nu înțelegem,..., 
cum... aceA călcare [de jurământ] ar ți recuno.scută 
prin o aclamare generală, maiorescu, D. I, 8.

ACLAMATiÚNt^ s- f- = aclamare. Fu ales secre
tar prin aclamațiune.

— N. din fran. acclamation.

ACLIHATÁ vb. 1“. = aclimatlzfi. 
— N. din fran. iicclimater.

ACLIMATIZA c& I. „(S')accUmatf-r'^ — A. (se) de
prinde cu clima.

— N. din germ, accliniatisieren.

ACI.IMATIZÁKK £. f. „Acclimutation^'-.— Infiniti
vul lui aclimatiza, devenii abstract verbal. [Și: acU- 
wafrfre.)

ACLÓ adv. \ . acolu.

ACMII Otic, t =acum. Foarte des întrebuințat de 
scriitorii vechi. Astăzi a dispărut din graiu. Acmii. cine 
e răbdarea mea e nu Domnul:-' coresi, ps. 103. Je- 
luiai să bei și să mănânci, iară de. moarte nu te 
temeai: nemu, dacă vezi că te luăm, tu pomenești 
de pocăințe! cvv. D. bAtr. ii, 4.50. (s. XVI). Yw 
vreamia de acmii ... au schimbat acea tocmală. 
PRAV. MOLD. 31. I f’ie, căruia unuia se cuvine toată 
slava și închinăciunea, mărire dă de acmii și pără 
în veci. CANTEMIR, HR. 3/„. I FdwfX acmii n'au mai
adus [ispravă],.^» freol'a aceasta încă sfârșit n'au 
Mio» luat, uricariul, ii, 247,,b (s. XVII). Deci de 
emu să nu avem a pâri xtnul pre altul. MSS. (s.XVlll), 
ap. HE.M. 221). Vom blagoslovi pre Domnul de de- 
acmii până în veci. DOSOFTEIU, ap. HEM. 22(1. i sS’-i 

pre-iicmit, voiu vesti miratele fale. idem. || Mai 
aemii= „mai adineaorea'*: „il n'g a pas loni/temps, 
lout rt rheure". Am intrat mai aemâ. DOSOFTEIU, 
V. S. fiG',. II Amil iiemii=:„aeum dară": „ei main- 
ténant-. Aemü cătră lume iiiatii turnat, ce aju- 
toriu 'mi trebulaște de la alt cinevă, fără de la tiney 
Aemâ amu, împărăteasă, stăi derept mine, săraca 
de eu, și-mi fii ajutătoare. MSS. (s. XVI), ap. HEM. 
231. Amim aemu cire grălaște. COD. vor. I3O/4. [La 
■Moți se întrebuințează, deși rar, o formă amnu = 
„acum", FRÂncu-Candrea, r. 48, care s'a desvoltat 
din acmii, prin aceeași trecere fonetică ca .șî In tomna 
=:tocma. etc.]

— Pentru etimologie vezi acum.

ACMÎși <«Zc. •}■ — arușl. -Iciiin.să tfliâ ca
pul. DOSOFTEIU, V. s. Í46 ylceostiî, a^â de crudă 
tâlcuirc..., acmiiș ro cwnooșie ceMoriul. cantemib, 
HR. 2fi3 ,. ' întărit prin repetare; Jrj/nwiewÎMri/e, pe 
care, acmu^jii-ncm.uși înaintea tuturor puindude... 
idem, IST. (>7.

— I’entru etimologie vezi acum.

A€SÍ ndi'. = acnni. Se aiide In Banat. jIcm, acum, 
aenú, indától, thacqxovjci-loga, ap. HEM. 194 (a. 
lKá2). Acntima, acrü ifi nci uHia, toatepenfru: acum, 
acuma, ap. HEM. 194. (M&idan, comit. Caraș-Severin). 
Taman acnit-i anu, rlăcând ai dat cn topom in 
mine. JAHRESBER. III. 284/,,. .4cr». om-hhi (MăidanK 
acnit (Târnava), acnuma (Petrovosela).., Jeist". id. 
312. .flcwitHia. (Lătunaș). viciu, GL.

— .Acnn pare a fi *eccn-iiMnc (Hasdeii: Kt-nni. 
Magn. Honi. 195), ceea ce ar fi un exemplu mai mult 
de un cuvânt latin (nune) păstrat numai in limba 
română și pierdut tn toate celelalte limbi roma
nice. Acnuma e o contaminație din acnil și acuma. 
Acrumn s'a născut prin disimilațla lui « -m In r-m, 
iar oci'M s'a născut din acnii, subt influența lui a- 
cruma.

-ACOÁCE adv.\
— ACOÁCI adv.l ■ ’"® ’

ACÓI1I A. a. „Glande aiguille, aiguille d'embal- 
lage". — Augmentativul lui ac (format prin suf. -oiu; 
cfr. it. agone). 4â;ohî/ = 21c«« magna. anon. car. 
(în Banal: acotifi.]

ACÓL fi. a. V. ocol.
ACOLÂnĂ e. f.„Accolade". —1“. îmbrățișarea ce se 

dă celui investit cavaler. Toți, de la prințul catolic... 
aspirând la acolada papii de la Homafipănăla băie
țelul din clasa întâia rurală, toți dorim distincția. 
caragiale, 8. U. 35/„. |] 2®. Semnul grafic | cu care 
seimbrățișază mai multe cuvinte, i De aici: (Arhit.) 
arc ogival cu rotunzime dublă.

— N. din fran.

ACOLE adv. = ucolen. IZm/e ți-e rădăcina ta, 
ncole să (le vărhul tău. CUV. D. bAtr. ii, 288. [Ac
centuat: acole și acâle. 1 In diai, moldovean acolé este 
de,svoltat din aeoleâ. In celelalte dialecte Insă e forma 
primitivă, din care e derivat ncoZea.]

ACOLEA u(Z(’. „îsl,par lâ,de ce cóté-lir.—latre 
adverbele de loc: uict, care arată apropierea, și: acolo, 1 
care arată depărtarea, ocolea (mai dea colea) ocupă ,1 
un loc intermediar. Vino aici Însemnează locul pe | 
care se află vorbitorul, șesi ocolea locul lângă vor
bitor, pe când privește acolo arată un loc mai Înde
părtat. S'e va află c ou fost oameni iicolîă aproape. 
prav. MOLI). 28,'.,. I In legătură cu prepoziții: iVe- 
acoleă ii eră a treace [lui Isus]. varlaam, c. .380/,. 
—,Ce iluci, mândră, pe .sub salbă, Colea'n Ușoara 
albă 'r~ — ..Du, doi pui de turtureâ". - ..Dă-mi-i mie, 
draga mea~.- ,.Jiibi,bade, de-acoleA, Că nu-s pentru 
dumneata". lARNiK-BÂRSEANU, D. 400. | Acolea ex
primă stare și mișcare. Numai mișcare exprimă 
intr'acolea:—r l'nde menii'r" — .,Lalocurilespnte.'. 
„Ku încă mărg intfacolîă". DOSOFTEIU. V. H. őfi/.. 
După care izbândă Scedul... ctqtrinsese mai toată 
țara leșască și » «e închinară și hatmanii leșești, 
neavând încotro mai luâ, că dentr'acolea i^vedut, 
dencoace Umil Hatmanul, M. costin, let. I, 332. ■ 
In texte vechi întâlnim Insă pe acolea și eu sensul 
lui „acolo": întrebând cei ce se află aeoleâ, de ce se 
ciartă. mineiul (177(5), 120 [In textele vechi se 
accentua totdeauna: aeoleâ; azi se aude șl: acilea.|
~ Etimologia necunoscută. Dacă admitem că ad

verbul local iliic a fost pronunțat, poate din cauza 
pronumelui illlc, cu * scurt, atunci acolé (din care



ACOLEȘI

apoi s’a format ocolea, prin alipirea lui -a adverbial) 
ar corespunde întocmai unui "eccii'lllir. K.vistănd 
alături de ocolea șl un acd(v. încoâ}, -lea s'a putut 
simți ca un fel de sufix adverbial, caro s'a adăogat 
apoi și la oct, formând pe acilea.

ACOLEȘI adv. t ..Toujours ' lă, au meme. en- 
droit“.—„‘roi acolea". Acoleș. puțin mai jos, Strn- 
von arată... CANTEMIR, IIR. 74 [Accentuat: acoleș 
sau ocofeș.®.]

— Din acole, întărit prin elementul adverbial -și.

.ICOLIKÎ vb. IV", refl. „1". Ins isler, ohseder. .s'nccro- 
cher (â qqn), ne pas laisser franquille, importuner, 
molester (qqn)- 2’’. Meffre (qqn) en possession de ce 
qui lui estlégué^'.

1°. „A se ținea, a se legă, a se agăță de capul 
cuivă" (mai ales cu gând rău) Au venit la mine... și 
au adus un uric 2>eclatluit și s'au acolisit de mine 
să-l scriu, mss. (a, 1631, Mold ), ap. HEM. 199. Fata... 
mearge la așternutul lui. acolisindii-se și tnipun- 
qăndu-l spre mestecare...: Iară svântiil sisă: „nu te 
acolisi. nice poht'i a-fi spurcă fecioria''^ DOSOFTEIU, 
v. 8. 236,',. -Im sămănat ghindă, ca să nu se mai 
acolisească (Polonii] tfe Moldova, neculce, let. ii, 
200/,4. .S”oM /osi ocolisind... de locul sfintei pj)iscop'ii. 
fără ispravă și cu mare năpaste, doc. (a. 1681, Mold.) 
ap. HEM. III. A. XIX. I (Jur.) Când se va acolis'i un 
om de altul nefiindu-i cela cu nici o deală, așă nu
mai intr’o pizmă va v'reasă-l ucigă, cela încă nu 
se va da. riiAV. mold. 66,',. || întrebuințat aproape 
exclusiv do scriitorii vechi din Mold.. unde se mai 
aude și azi: Drept mulțumită pentru ospăț, bal>a 
zise: „Aflați oameni buni, că eu îs Holera... De voi 
nu mă acolisesc'^. șez ii, 190. [tn: Acolesi (a S6) = a 
nu se 2>uteâ apropia, șez. 11, 125, trebuie să fle gro- 
șală de tipar, ln loc do „a nu se acolesi".]

2’. P. ext. „A se da cuivă o parte din cevă" (dintr'o 
avere). Se rezervă din diată o parte din avere, din 
care nu se poate acolos't moștenitorului, decât nu
mai cândîși îndeplinește datoriile sale, marian.!. 20.

[Prin asimil. vocalică și prin apropiere do cuvintele 
acolo și ocol s’au născut formele: acolosi și ocoliși.]

— Din n.-grec. âxoHiîi, „colier, s’attacher", prin 
aoristul âx01.ÂT,aa.

ACOLiNÎRi: 9. f. ..Molestatioii, vexaiion“. — Infi
nitivul lui acolisl, devenit abstract verbal. Țăranii... 
își vorpăz'i dreptățile a nu atârnă persoana lor de 
la stăpânitorii pământului... Averea lor va fi apă
rată de tot feliül de acolisiri. doc. (a. 1818), ap. GCR.
II, 221/,,.

ACOLisiTÓR,-TOÁBEa(fj.,SM59f. „1°. Qui 86 cram- 
jionne: imjiortun. 2'’. Contagieux‘‘, — Adjectivul ver
bal al lui acolisi (format prin suf. -ifor). 1®. „Care 
se acață decinevă; urlcios. supărător, obraznic". [De 
călugării tăiați] au să dea seamă Grecii acolisitori. 
BELDIMAN, TR. 400. j) 2®. P. ext. „Lipicios, molipsitor". 
Pre ucenicii, ce se vor bolnăvi»» școală, toți doftorii 
îi vor căută fără plată, iar de va fi patima acolisi- 
toare.ii vor trimete la spitalul de obște. URIC-VBIUL,
III, 22. (8. XVIII, Mold.) [Vechili și diai, și: acolisi- 
iâtău.]

n ACOLisiTÚKÁ 9. f. = acolisire. Savai nu s'ară 
I acufd să-i deă lui pentru-ce e prilaten lui, iară pen- 
I tru acolisitura lui sculA-se-va și-i va da.., noul 
I TESTAMENT(1648),ap. HEM.200 (: „il se levera pour- 
I tant ă eau.se de son importunite."). [Plur.-fiert.] 
j — Derivat din acolisl, prin suf. abstr. -itură.

fl ACOLO adv. „1°. Zrti, y. 2®. Alors^‘.
I ? 1”. Adverb de loc, corespunzând gestului care arată
I un loc depărtat de noi.—„Care~i Mâeli —„Acel mic 
i acolo cu, nn straiu unaarcsc-. c. neoruzzi, 1,40. Tot 

ce e afară din imediata noastră apropiere e acolo:

21 ACOMPANIAMENT
Văzând o căsnffi tupilatd... a bătut la poartă. Atunci 
se aude din lăuntru ungla8...~..Cine-i acol(>^‘i^—„tlu 
sănt, undrumețrStăcit‘‘.CiiF./iîHik,r. 90. IjOcuIdepăr
tat poate fi sus, jos, Înainte, Îndărăt, la dreapta sau 
la stânga noastră: Unde voiu fugir' Să voiu sui în 
ceriu, tu acolo ești; să voiu pogorî in Iad. acolo ești. 
Să aș lud aripile sorilor și aș lăcui in marginea 
măriei, acolo încă măna ta m are duce, psalt. (1651), 
ap. HEM. 201. | Foarte des e pus în opoziție cu ad
verbul locului apropiat: Acicea veri semăna mără
cini.... acolo veri seceră lacrăme și plângere. M8S. 
(s. XVII), ap. HEM. 201. I De multe ori locul de
părtat p determinat mai cu preciziune. Mă duc eu 
unde acolo f'ățerie nu este. cuv. D. BĂTR. Il, 449 
(s. XVI). Unde löveti el cu nuiaua, acolo țășt și 
dÎHsa. ISPIRESCU, L. 34. intr'un loc pustiu, unde 
smeura fragii cresc-, acolo Ikanok s'a intălnit... 
KONAKI, p 85. I .țcolo exprimă stare sau direc
țiune. In cazul al doilea astăzi Începe să fie pre
ferit intr'acolo: Crreșiseră drumu la Călărași și 
le-am arătat eu drumu intr'acolo. ap. HEM. 202. 
(Lupșeanu, în Ialomița).

2''. Rar acolo e adverb de timp, arătând vre
mea îndepărtată: „&tuQcP‘. El zise; „mie nu mi-este 
dat să fac cucon". acolo gră'i vornicul lui Ale
xandru : „împărate.alexandria, 155. I Chiar șl: 
unde... acolo=„ge când... atunci". ITwde se căd^ 
să-i paie bine, el acolă răpști și-i pără rău. VAR- 
laa.m, c 357,,.

[Cuvântul e accentuat în textele vechi: acoló. Astăzi 
se accentuează și: acdlo. Astfel Intr’o poezie popu
lară găsim amândouă accentuările. Cântă cucu'n 
par la vie, Și-acolâ este-o chilie. Cu mușcată și tă
mâie: Dragul mieu acólo scrie, iarnik-bârsbanu, 
D. 38. I La DOSOFTEIU, V. 8. 65/„ și ln Remete, ln 
Banat, se găsește, ca la Aromâni, șl forma: adó, 
•jaiiresber. III, 312; v, 96.]

— Este lat. *eccn-fljll8c, care eră accentuat pe 
silaba din urmă, după analogia lui loeus, (cfr. sici
lian ddoku, calabrez dduoku, noapolitan lloke, abru- 
zzez loke, v.-milanez illő, illóga, v.-fran. iluec, ilue- 
e/ues}. Din oculd, păstrat încă la Aromâni (Codicele 
Dimonie 82.25), născut po de o parte: aclă (la 
Aromâni și: aclofe <*eccO‘ilI5c-ce), pe de altă parte, 
prin asimilație vocalică, acoló. După analogia lui acó- 
lea, acilea, incodce etc. s’a accentuat șl: acólo.

ACOLOși ode. f „Au mgme endroif".—„Tot acolo". 
Si acoloș au și școofd românească, p. MAIOR, ist. 
256. întărit prin „tot": Așijderea dintr'altăpoveaste 
a lui Bonfin, tot acoloș puțin mai jos, poate să fie 
mutat basna numde apei 'Visla cu Sireatiul. cak- 
TEMIR, HR. 149.

— Acolo 4- elementul adverbial -șt

avo.h<»i>A vb. I'‘. „(S’jaccommoder^. — Trans. 
„A. potrivi, a Impăcă". | Refl. „A se potrivi (cu cevă), 
a se da după (păr)". Mă acomodez împrejurărilor.

— N. din fran.

AconoDÂBE 8. f. „Accommodation^.— Inüaitiyal 
lui acomodă, devenit abstract verbal. „Potrivire".

ACOMODÂT.'Ă adj. „Accommodé‘^.—Participiul lui 
acomodîi, devenit adjectiv. „Potrivit",

AConpAMiÂ vb.I'‘. „Accompagncr'^.— 1». „A Înto
vărăși", „a lusoțl" (pe cinevă). II 2“. Spcc. (Muzic.) 

Însoți cu vocea sau cu un instrument partea prin
cipală a unei bucăți muzicale (cfr. „a țineă hangul"). 
.Acompaniind snnetdc ușoare a unor note ăumne- 
-eești, cu glasul ei dulce, eminescu, N. 46.

— JÍ. din fran.

ACOMPANIASÉNT «. a. (Muzlc.) y,Accompagne- 
ment“. — Părți sau melodii secundare menite să sus
țină partea principală a unei piese muzicale. (Cfr.



ACOMPANIARE
Ison, han g).PcsMpi candido veselie a melodiei sbăr- 
tiăie un acompaniament surd, ODOBESCU, iii, 100. 

.y. din fran.

ACONPANiÂRE 8./*. = acompaniament. Infinitivul 
lui acompania, devenit abstract verbal. Cântece ro
mânești cu acompaniare de piano, sbiera, F. S. 326.

ACOMPAJfiÂT.-Ă adj. „Accompugné". — Partici
piul lui acompania (1® și 2’), devenit adjectiv. 1». „în
tovărășit, însoțit**. Adeseori Domnul, acompaniat de 
fiica sa și de o suită numeroasă, se urcau pe dealul 
Cătălinei. C. negruzzi, I, 106. || 2". Sper. (Muzic.) 
cfr. acompania.

AM'OMPANIATÓR.’TOÁRE Subst. (Muzic.) ...âcCOlH- 
poi/«aie»r.-in’c6“.—Cel sau cea care acompaniază o 
bucată muzicală. (Și: acowpanietor,-tödre ]

— N. după fran.

ACÓMPT «. a. (Comerc.) compte. urrlieji-.— 
.Iconi, á conta (in socoteală) Plată parfială dintr’o 
datorie. 1, panțu, c. C. 287. | „Arvună'*. Parte plă
tită înainte dintr’o sumă învoită Patronul se crede 
pe cuvântul său... pentru acomptxirile date pe anul 
curgător. HAMANGIU, c. C. 376. [Plur.-compturi. | Și, 
cu pronunțare fran.: acont, plur. -conturi, sau, de-a- 
dreptul din ital.: acowio.]

N. din fran.

acon/t i.«i.(Bot.)»oineaș{omac). urandza, fl. 
10—13 deosebește următoarele soiuri: Aconit. Aconit 
fjalben, tIcobî/ galben-părof!. .Icomîî năpnștjr, Aconit 
tauric.

N. din fran. aconit.

aconițA s. /. =acnr'. In Banat (Borlova), ap. 
HEM. 203. [Accentuat probabil: acânifă.]

—. Derivat din acoiin ( = acoiu) + suf. instr.-«i/d.

AI'ÓWT «. o. V. aconipt.

Aí'OPEKKÁi.Á 8. f. „Couverture'.—Wy^iTeci con
cretizat. „Acoperemănt**. .S4r»HaMi* cei de afară..., 
Părăpicde-acopereală, N or fi înghețat? Ji. bogdan, 
ap. TDRG. 475. [Plur.-rcl».]

__  Derivat din acoperi, prin suf. abstr.-crdd.

acoperemănt .c. a. „I. Ce dont on (se) couvrc. 
l®. roti;iod«re. 2®. Couverture: enveloppe.il- J’rotec- 
tion, défense. li-otecteur, di^fenseur, soutien'*.

I. Obiectul cu care se acopere (1®) sau care aco
pere (1®) cevă. Dormiră supt acoperemântul cerului. 
ispirescu,L. 162. Cu acoperemântul aripelor >uăririi 
voastrepăeindu-ne. calendariu (1814), 10. !| Spec. 
1®. „Ooperiș**: Casa eră cu un acoperemănt țuguiat. 
EMINESCU, N. .■)!. „Acuși trec cupicioarele prin pă
reți și ies afară cu acoperemântul în cap'', sise 
lAți-Lungilă. CREANGĂ, P. 2Ő4. || 2®. „Invelitoare”. 
Acoperemânturi pe préstől preste evanghelie, doc. 
(a 1771), ap. TDRG. 14. | Seminție [de primulă] se 
păstreaeă cu aco/jeremintele lor pănă in Decemvrie. 
datculescu, ap. idem, 475. i Acoperemântul ofliiu- 
Ini = „pleoapă** popovici, r. d. 164 (Cerbel). H In 
mod stângaciu se exprimă odată In biblia 1688. 
65', numai acoperemănt pentru acoperemântul 
cop«lM» = „pălărie**: Când vrea mearge Hoisi îna
intea Domnului luă acoperemăntulă.

II. F’t.'i. t Ceea ce acopere (3®), adică ocrotește. 
„Ocrotire, protecție, apărare**. Dau intr'acopere- 
mântui tăxi turma aceasta, dosofteiu, V. s. 159 j.

Prin personificare: „ocrotitor, protector, apără- 

1 ACOPERÍRE s. f. „1®. Action de couvrir (de cocher, 
de celer, de protéger, de défendre); défense. 2®. Voíle;

__ ____ _______ r______ • . ' bouclier: couverture.
to^* £itcwr^e, sid^dnd, aröperc»»*^d« i Infinitivul lui acoperi (l®-3“). devenit abstract
. —*........----- Ü-7 I verbal, în parte cu Înțeles concret. 1®. Abstr. .4-

j ceasiffl carte... scoțându-se dentru acoperirea limbii 
I striine... cu multă osârdie am nevoit, cheaia înțe- 
1 LEȘULUI) a.l678), ap. GCR. i, 237/5. I (Comerc.) Aco-

noastre! mîvejvl (1776), 67
[După oco/ierl, șl: ocoperimd»!.- Locul eră uscat, 

ca când ar fi avut vreun acoperimânt de-asupra. 
DRĂGHICI, R. 79. Pi» fi de-acumareasemul și acope-

ACOPERIRE
rimăntul mie-H. MARCOVICI, I». 5. | Plur. -minte, rar: 
-»w <{»<««.]

— Derivat din acoperi, după cojieretnânt. (s. v.) 

ACOPKRÎ r5. IV. „1®. Couvrir; voiler. 2^^. Couvrir 
(lesdéfauts de qqn), couvrir (Ies frais), cacAer, c^ei'. 
3®. Protéger, défendre: couvrir (une arinée)**.

1®. înfășare este jtuncrea unui ce peste alt cevâ 
de jur împrejur: invălireeste aceeași acțiune d’a- 
supra și pe mărgini: acoperiretot aceea, numai 
d'asupra. IIASDEU, etym. magn. 204. | Tra ns. „A a- 
coperi cevă**. Cinstitul veșmânt, ce acopere cinsti
tul capul lui. CW.J). bătr. 11,291 (s. XVI). Bma dc 
de-asupra se răsfrăngeâ »» sms peste scăfârlia ca
pului, iar cea de ăesupt atârnă tn jos, ăe-i aco
perea pântecele. CREANGĂ, p. 240. Mâni subțiri și reci 
mi-acopăr ochii. EMINESCU, p. 48. | Spec. A acoperi 
o casă pune coperiș unei case**, j Fig. Pisma 
frățâne-său îl acoper&ă ș» pre dinsul. N. costin, 
LET. II, 19. I „A acoperi cevă cu alt cevă**. Ka-și 
acopere cu mâna fața roșă de sfială, eminescu, p. 
189. Somn acopere ființa-mi cu-a ta mută armonie. | 
idem. N. 44. || Refl. „A se acoperi de (cu) cevă**. 
Marea frământată se acopere de spume, alecsan
dri. P. I, 193. Limba se acoperi de cuvinte grecești. 
p. MAIOR, IST. 199. Dac'ani uáíí că nu mai vii.... Cri- 
tul mi-l așternuiu. Cu dragul m'acoperiiu. iarnik- 
bârseanu, D. 144. II Fig. A acoperi c}teltuielile. = „ii 
da căt trebuie pentru plata Întreagă a cheltuielilor". 
Banii ce se pun pe iconiță... acopăr cheltuielile în- 

î wornuSninr»». MARIAN, î. 144. Guvernul sd se intjjru- 
' mute cu această sumă de bani... și să o plătească 
: prin anuități, iar anuitățile se speră că se vor putet't J 

acoper't din sporul de venituri, maiorescu, d. i, 277. I
2°. Prin faptul că acoperim cevă, mai adesea 11 ,

ascundem. De aici sensul de „a a.scunde, a tăinui**. 
Ferice de cei ce li se acoriperă păcatele coresi, PS. 77.

I (:„<iuorum tccta sunt peccata**). Mă mir de Miron, 
I cum au acoperit acest lucru, de nu l-au scris. NE

CULCE, LET. II, 200. I (Jur.) t De-l vor acoperi și nud 
! vor spune, ce-l vor ascunde... prav, mold 21,',. | ’n 
I opoziție cu „a descoperi**; Suftetul plin de vrednicie, 
I pre cât mai mult se acopere, pre atâta mai tare se

descopere, cantemir, ist. f»2.
.T. Prin faptul că ascundem po cinevă, căutăm să-l 

protegoin. De aci sensul de „a ocroti, a upâra".Trans. 
Din următorul exemplu se pot vedea, foarte bine ceh- 
trei accepțiuni := .,a pune cevă (pana) de-asupra 
cuivă (lui Făt-frumos), spre a-1 ascunde și astfel a-1 
ocroti". ..Dacă fi l-om arătă, mamă, ne făgăduiești 
că nu-i vei face nimic?'— , Vă făgăduițJtr, dragii 
mei', .ttunci ei [-puii] il scoaseră din pană și îl 1 
arătară: iară ea [ sgripsoroaica], de bucurie, il 1 
strânse in brafe și cât p'ac'i eră să-l iunhiță, dacă '| 
nu l-ar fi acoperit puii. iSFiiiESCU, L. ÎK). Cu rugă- 
ciunile tale acopere pre robii tăi de toată nevoia. 
MINEIUL (1776), 207’/,. Dator aș fi s'acopur, iar nu 
sd defăimez. Pe cei de-un neam cu mine. 7AiA)r, 
CRON. 87. II De-oare-ce apărarea cuivă se poate face 
din oricare parte, a acoperi poate să piardă, in în
țelesul acesta, nota caracteristică a „punerii de-asu
pra**. Cavaleria acestor divisii le acoperea la dreapta, 
spre Vid. maiorescu, d. ii, 92.

[Prezentul: 3. acoper (și: acopăr), 2. acoperi, 3. a- 
cópere, (+ și diai.: acodpere) 4. acoperim, -5. acoperifi, 
6. acop&r (și: acdpdr, dialectal și formă analogă: aco
pere). I Cfr. coperl, descoperi.]

— Coperi cu a protetic.
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perire - suma -m care se achită cevă, d. ex. „trimi
te-mi acoperirt pentru factura mea; vă acoper cit 
trafe'^. i. PANȚV, C. C. 287. i „Apărare", Pierderile Ru
șilor sânt... excesiv de mari, din pricina obiceiului 
de a înaintă fără lucrări simultane de acoperire. 
MAIORESCU, D. II, 100, || 2®, Concret, f ,Scut,“ Aco
perire a fecioarelor ce-s cu .sulițe, biblia (1688), 176/, 
(ftopeóí) ' + „Acoperemânt". -4h descoperit acope
rirea tatălui său. idem, 145 ’, (□uȚxâXopii.a),

ACOPEBÎf s. a. ..Toit~. — Ți-oiu ridică case, 
yiândre și frwnonse. Ai mei solsișori, Mari și scli
pitori. Li-or fi de’niăliș ifli de-»coperiș. TEODO
RESCU. P. P. 91.0 După l.EX. BOBI!, 7 -8 mai există: 
acoperiș de o»lă = iesZMw, acoperiș de piele = 
obstragulum acuperi.șul fântânei =puteale,aco
perișul țâțelor = uia»i»tiZarc, acoperișul capului 
tnuiere8C = r*ca. acoperișul casel = c»Zwen. [Plur, 
-rișe și -rișuri. | Cfr. coperiș.]

— Derivat din acojK'rl, prin suf. instr.-iș.

ACOPERIT .«.a. Action de couvrir.2°. Toit".— 
Participiul lui acoperi, devenit ab.stract verbal. 1®. 
„Acoperire". Acoperitul casei s'a făcut in patru sile.

2®. i Concretizat: „Coperiș". îniprejuritl lui acope
ritul fui. PSALT. SCH. 46/,, (-„acoporiniântiil". co- : 
RE8I, PS.:„in circuitu eius tabernaculum eius.") [ 
Bătând el la o cetate și luând-», vru să aprindă 
turnul cel mart din mijlocul cetății. întru a cărei 
acoperit se suisț mulți bărbați și muieri, ca să scape, 
de perire, calendariu (1814), 111.

ACOPEBiT,.Ă adj., adu. „I. 1". C’ootiert. 2®. Cache, 
cele; voil^. Ilțipocrite. II, en rachette:
ă mots couverts''.

I. Participiul lui acoperi (1® -2’), devenit adjectiv. 
Un bordeiu acoperit cu paie, odobescu, iii, 18. Pă ma 
cea acoperită deuncotb depietre scumpe eminescu, 
1’. 185. II 2®. „Tăinuit". Lucrurilenu puteau rămăneă 
mult timp acoperite. împărăteasa, de silă., de milă, 
fu nevoită a spune împăratului toată șiretenia, is
pirescu, L. 121. Cuvinte acoperite, pentruca să nu 
înțeleagă toți. prav. mold. 135/,. , „Invălit la față" 
îi aduxe trei fete acoperite, dintre cari mirele să-și 
aleagă pe a sa. marian, n. 525. || Fig. „Fățarnic", 
Când vă postiți, să nu fiți ca acoperiții ce se in- : 
iristeasă. radu d. mănicești (a, 1574(, ap, HEM. 
210(:„nolite fieri sicut. hypocritae tristes").

II. întrebuințat ca adverb. D-seu au grijii de mân
tuirea rodului omenesc une-ori deschis și la ară
tare, alte-ori acoperit, varlaam. c. 323/,. ■S’d uor- 
bească cu rudele... acoperit cât se poate, să nu simță 
nicidecum, pann, e. i, 105.

ACOPERiToĂRE s. f. = acoperământ. .lĂopere- 
ment = Tectum.. Coopertura. Akoperitore Idem. 
ANON. CAR. (Plur. -foare și -tori.]

— Derivat din acoperi, prin suf. instr.-iioare.

A«OPERITÓR,>TOÁRE adj., subst.Celui qui cou- j 
vre, cache, protege^.—Adjectivul verbal, une-ori sub- ; 
stantivat, al lui acoperi (derivat prin suf.-tfor). în 
textele vechi întrebuințat mai ales cu sensul de | 
.ocrotitor". Dommd acoperilóriu se făcu mie. Bi- ! 
BLIA (1688), 50/,. (+ și diai.: acoperilóriu.] j

ACORD 8. a. „Aceord, entente“. — 1®. „Tocmeală, în
țelegere, învoire". Xeprietenii au socotit și au trimis 
pe gheneral... la cneazul Menjicul, cerând acord ca 
să se închine.^ costin, let,ii,70. || A fi, a cădeă, 
a se găs'i de acord=,.e se Înțelege pe deplin, a 
ajunge la o înțelegere deplină". Cu această conylă- ; 
suire admirabilă sânteți toii de acord a zice, că aici 
este chemarea comunei. MAIORESCU, D. Il, 149. H 2®. 
(Gram.) Potrivirea unui cuvânt cu altul, ale cărui ; 
schimbări trebuie să le urmeze. Acordul subiectului 
cu predicatul. || 3®. (Muzic.) Armonia mai multor su- >

ACREDITA
nete muzicale produse in același timp. Arpa lui cu 
acoardele sălbatice stă spămurată dinapoia sa. c. 
NEGRUZZI, II, 4C) I ftiZ- Clavirul cănd răsună.... 
Deșfej)ți in al mieu suftet acorduri fioroase, ale- 
XANDRESCU, M. 127. [l’lur.-coriZwr» .și -coarde.]

— X. din fran.

AuuKiiÂ vb I. „Accorder‘‘’.— V. „A aduce In ar- 
inonie“, a pune In concordanță". (Gram.) Acordăm 
subiectul cu predicatul. || (Muzic.) IVtn stele acor- 
dea^ă iniierii harpele Iw. alecsandri, p. iii, 105. 
2“. „A hărăzi". V'/atcK-Vodd... acoardă neguțătorilor 
din Polonia un privilegiu. hasdeu, i. C. 6. fAcord 
și acordez, forma d'intăiu mai ales pentru sensul 
2^ iar forma din urmă mai ales ca termin muzical ]

— X. din fran.

ACURDÁKK s, f. „Action d'occofdcr''*. -Infinitivul 
lui nvui'dii (P—2®)i devenit abstract verbal.

.idWRUEÓN s. n. (Mnzio.). „Accwdeon“. Un fel 
de ..armonică ’ (instrument muzical).

— aV. din fran.

ACORDÓK s, m. „Aceordeur". — Cel caro are me
seria de a acordă instrumente muzicale.

— X. din fran.

.<€Ós,-oÁsÁ ailj. t „Pointu, piquanP. — „îin- 
pungător". Spini .«* srat de cei acoși. dosofteiu, 
ap. TDRG. 1.5,

— Derivat din ne (1®), prin suf. adj. -os.

.aconta vb. 1'‘. (Marină). ,,Acco,sZer'‘.-- Intrans. 
A se alătură do țărm, de cheia, pentru debarcare. || 
Pig. Trans. A acostăpe cjHei!âs»a-l întâmpină pe 
stradă și a-i spune cevă (do obiceiu neplăcut). Cfr. 
abordă.

— N. din fran.

A4jOT[i.Ki»ÓN adj-, 8. a. (Bot.) ^4coí^í«ít/o»e“.— 
Lipsit de „cotiledon“. j4coíííe<íort»e = Vegetale care 
n'au embrion format înainte de germinare.

— N. din fran.

AcoTiLEUÓNic.-Á adj. (Bot.) „Acotylédone". — 
Fără cotiledon. Embrion acotiledonic. grecescu, 
FL. 15,

— Din fran. (=grec, &• privativ și *ott>kT|5u>v), ou 
adăogirea sufixului adj.-ic, foarte uzitat pentru neo
logisme.

Acov s. a.sai-ăn. In Ban,, în părțile ungurene 
și in Mehedinți. CZUiIe și brădănițele sânt.... de la 
40—100 acoave de mari; ciuberile sânt de un acoo''. 
LIDBA-IANA, M. 101. Sd MC Umple căpița cu un a- 
coo de vin. alexici, l. p. i, 1'72/,. Prețul berei este 
de 5 fiorini acovu (40 de ocâ). i. lONESCV. M. 734. 
(Cfr. acău],

— Din sârb. acov.

ACREALĂ s. f. 1®. !=acrire. 2®.= acrime. 3®.= 
acrituri.. SZomafeuZ ii eră leșuit... își simțeă gura 
uscată, ii eră sete și aveă poftă de acreală. VLAHUȚĂ, 
N. 75. (Plur.-eZiJ.

— Derivat din acri, acm, prin suf. abstr.-eoZd.

ACREÂȚĂs./'.=acrime.MSS.(a. 177g)ap.HEM.211.
— Abstract adjectival, derivat din acru, prin suf 

abstr -ea/d (cfr. ital, agressa).

ACREDITA vb. l". ..Acerediter '.— l®. (Comerc.) A 
deschide cuivă un credit comercial Ia o bancă sau a-l 
recomandă pentru un astfel de credit. || 2’. P. ext. A 
face demn de crezămănt, de a fi recunoscut ca ade
vărat, „a adeveri". Zvonul acesta nu se acrediteasă 

3®. (Polit.) A face să Re recunoscut cinevă ca am
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basador, ca ministru plenipotențiar, pe lângă gu- ' 
vernul unui Stat. A fost acreditat ca ministru la , 
curtea Angliei (sau: pe lângă regele Angliei}.

— N. din fran.

acreditare 8. f. „Action d'accrâditer"\—latini- 
tivul lui acredita, devenit abstract verbal. „Adeve
rire". Acreditarea fantasticului Negru-Vodă. has- 
DEU, I. C. 138.

acbe»itAt,-A adj., subst. „Accredité". — Parti
cipiul lui acreditâ, devenit adjectiv. 1®. (Comerc.) 
Acreditat persoana căreia i se deschide un credit, , 
rare se recomandă pentru un credit, i. panțu, C. ■ 
c. 287. II 2®. „Recunoscut". Fl a fost... acel ministru 
acueat atât de grav de organul acreditat al foștilor 
săi colegi? MAIORESCU, D. II, 243. || 3». (Polit.) Eră 
ministru acreditat pe lângă curtea Rusiei.

ACRESCÉííT,-A adj. (Bot.). ..Accresceiit". — Care 
crește mai departe. (Se întrebuințează pentru părțile 
florii, afară de ovar, care urmează a crește mereu, 
pe nesimțite, până la maturitatea fructului).

__ N. din fran.

ACRÍ vb. IV„Aigrir: 1". Rendre aigre.. -J". De.- 
renir aigre".

1®. Trans .\. face acru. 2®. lîefl. A se face acru, 
în .sens propriu și figurat. Li se. acrise, tot umblând 
încoace și încolo, ispirescu. L. 336. [Cfr. Înăcri.]

— Derivat din aern (cfr. fran. aiifrir).

acriciós,*oÁ8A adj. „Aigre". — Care, pe lângă 
alto însușiri, are în oare-care grad și acrimea.

— Derivat din acru, prin suf. adj. -icios.

ACBiciÎNE .9. f. =. acrime. .vtSS. (a. 177K), 
HEM. 211.

__ Derivat din acru, prin suf. abstr, -iciune.

ap.

ACBÎD 8. «t. (Bot.)= vlță*de*vie. grecescu, fl. 
146. PANȚU, PL. 1.

— Din neo-grec. ixpita, „petit vin".Cfr. aguridă.

ACBinĂ 8. f. (Entom.) = cosaș. 4crt(2d = die 
Scknarrheuschrecke. barcianu. Iot hrana lui eră 
acride și miere sălbatică, evanghelia (a. 1894), ap. 
TDRG. 47.5. (Accentuat: deridă sau acridă?]

— Din paleosl. akrlda, „idem", (»= grec, âxpiț).

ACRÍME 8. f. .,1®. Aigreur, ăcrete. 2®. Verjtts". — 
-Abstractul adjectival al lui acru (derivat prin suf. 
•ime). 1®. Abstr. De lipsă iaste că... teascul, cu toate 
părțile lui, la care străbate tnusM..., așă să se spea- 
le, cât intr’insele să nu rămână nici tmcceeeală, 
nici vreo acrime. economia (1806), 160. ) Fig. Cro
nicile... acusă cu acrime viclenia făcută, bălcescu, 
M. V. 296. Cre^<i»d cd popa voiește numai să-l inșele..., 
i-au3is camcuacrime... sbiera, p.280/,. || 2®. Concr. 
„Aguridă". Pdrtníü au mâncat acrimea, adică agu
rida,iar dinții copiilor au 8tr^es!Ít.ZÁ^tiE,T.IV,ö38.

ACRÎBE 5. f. „Action de rendre ou de devenir 
ai^e“.—Infinitivul lui acri (!’—2®), devenit abstract 
verbal.

AC&iț 8. a. „Petit lait aigri servant comme vi- 
naigre^^—.dșâ numesc mocanii in unele locuri sărul 
înăcrii eau jintifa pe care o fac tntr'adins, pentru 
a o întrebuința in loc de oțet la inăcrirea bucatelor. 
(Banat, comunele Suseni, Ostrovel, Sibișel etc.; 
Transilv., comunele Lisa, Copăcel, in Făgăraș), ap. 
HEM. 212.

— Derivat din acru, prin suf.-iș.

ACRÍ9 s. tn. (Bot.) V. agriș.
ACRÎȘ-Roșu 8. m. (Bot.) V. dracilă.

ACRU
acri^or.-șoârA adj. .Aigrelet-.-- Diminutivul 

lui acru (derivat prin suf.-ișor). Haita bragă dulci- 
șoară, Cam...găsit un puiu de cioară Ș’am băgat 
la donieioară, S'o facă mai acrișoară. teodorescu 
p. p. 121.

.tcRÍTí<.«. = acrire.—Participiul lui acri (1® -2") 
devenit abstract verbal.

ACRIT,* A adj., 1 ®. iîendu aiyre. 2®. De' enu aigre'. 
Participiul lui acri G’—2®), devenit adjectiv. | Fia. 
Mi-e ■'mfietul acrit și m’am xdiwraf să mă chinuiesc 
atătea ceasuri. CARAGIALE, N. s.

ACRITO.ÎRE s. f. (Fam., pop.) „Volee de ruups, 
rnclee".--Nu-i întrebuințat în sensul propriu, do 
„instrument care acrește", ci numai în cel figurat: 
Pe la noi, când este cinevâ bătut de către altul, ii 
sic că a mâncat o săferdeâ: unii li sic: salată: 
alții naframă; alții acritoare. ap. HEM. 214 (Co- 
rodești, In Tutova). ,

— Derivat din acri, prin suf. instr.-Kortre. |

.ícritór.-to.íbe adj., subst. „Ce ou celui qui ' 
aigrit~.— Adjectivul verbal al lui acri (1®—2®) (de
rivat prin suf.-fior), substantivat une-ori. L

acritura s. f. „Ce qui est aigre. Alimente aigre.s: II 
certains condiments~.~Ceea ce e acra. Sărătura și “ 
acritura se coclește de aramă, piscupbscu, o. 195., |
Spec. A crituri, pl. fa«i.=„alimente acre" (In deo
sebi murături: castraveți, varză). 3'a bolnăvit de | 
gălbiiiare. l-a trecut cu cârmăe și acrituri. CK^k- I 
GIALE, 8. u. 43/,,. /» timpul cât bei rachiu cu salce... j 
să nu mănânci verdețuri șt acrituri, brâmă și lăp- 
tării. ȘEZ. IV. 183. [Plur. -furi.]

— Derivat din acri, prin suf. abstr. -itură.

A<'RÍV,i-E adj. „Aigret". — Al cărui gust bale în 
acru. [In Sălagiu, prin subtituirea suf. -oiu fn locul 
lui-in. obicinuită In acest diai : ocrdin,-orfte. vaida.]

— Derivat din acra, prin suf.-tu.

acrobát,-A subát. „Acrobate^'.— Persoană care 
merjfâ pe funie, care face fifj^uri gimnastice do ror|ă. 

N. din fran. (—grec, ixpó^a-coc).

.i€ROBÂTic,-Ă adj. .Acrobatii{ue-.—l)(} acrobat. 
Hísíríowít... dănfuiaa ăinpicioare făceau intar- 
sături acrobatica, odobescu, i, 40/,j.

•— A', din fran.

acro.hAtic.-A adj. (Fizic.) ,,Achromatique~.— 
Care produce acromatism. T^enfilA acromatică. 1

— .y.din fran. (grec.«-privativ-|-xpu»p-x, „coloare").

ACROHATÎSH «, a. (Fizic.) -
Acea răsfrângere a razelor de lumină (printr'o len
tilă), care nu le desparte în colori.

— N. din fran.

acro.matopsíe 8. f. (Psihol., Med.). „.IcTiroffto- 
topsie".—Aceâ boală a văzului, care împiedecă dis
tingerea colorilor. (Gfr. daltonism).

— N. din fran. (= grec, â-privativ + xp*"!*-»,
loare" + „văz").

ACROSTIH 8. a. (Poet.). „Acrostiche‘. — Scurtă 
compunere In versuri ale căror litere inițiale alcă
tuiesc un nume, de obiceiu al unei persoane. Acro- 
stikulii de 8pre margine îaste acesta, mineiul (1776), 
2‘/i. [Plur.-sftșe și -siiAitrt.]

— .y. din grec, (= «xpoi, ,,din afară";
oxix®î» «vers, stih").

Acbv.'A adj. „Aigre, âcre; qui n'est pas mur: 
vert^\ — Poporul sice: „acru ca oțetuV‘, sau: „acru
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ca borșul", moi ales când se vorbește despre, vin: 
iar intr’un sens superlativ: „a făcut un borș, ca
tran de acru", ap. HEM. 215. (Ocanea. In Covur
luiu). Despiiația grea, trezită, acră, caldă și deasă 
a mulțimei. dospită in fumul de țigări... [dă] salo
nului o asen-uire de cafenea- delavrancea, s. 131.

„Necopt". Vulpea, cănd ii’ajunge. Iu sirugiiri, zice, 
că sănt acr<(:„il est coinme te renard, il trouve Ies 
raisins trop ’^erts"). zanne, p. i,705. .Soacră, soacră, 
poamă acră! De te-ai coace, cât te.-ai coace. Poamă 
dulce, nu fe.-ii face! ALECSANDRI, u. P. 237 | Fig. 
Acră veste mi-a venit. Că nevasta ni'an lăsat. Cu 
altul n'au măritat, sevastos. C. 246.',,. 4^: A se uită 
ram arm h rincvă ; „regarder qgn. de travers'. 
ZANNE. p. II, 785. ..Bine, voinice.-, zise împăratul, 
uitându-se le dînșii cam acru oarecum. CREANGA, 
P. 257. I A-i il [cuivă] inima (sau sufletul) acru de 
cevă : „en afoir assez". zanne, p., v, 313. Acuma 
ini-e acru siiăeful.deatâfa umblat. SBIERA, r. 217 jj.

II Lapte arm „lapte bătut" sau „covăsit": „lait 
caill^'. De. mâncat imi adaceă Lapte acru... iarnik- 
BÂRSEANU, p. 394. I l*iatră-acrA=„alaun“: „alun-. 
(tn Banat] sezice la alaun cywü sau și piatră-acră. 
ap. HEM. 21 fi. (Măidan, comit. Caraș-Severin). | Apă 
acră „apă minerală": „eau minerale". în Transilv. 
(după ung. ■'avniiffHviz). Borvizul la noi se. chiamă 
apă-acră. ap HEM. 216 (Scoreiu, comit. Făgăraș). 
Mir acru (mai ales plur. mere acre) = „mere pă
durețe, mistrețe": ..pommes sauvages-. De răbdări 
s'a săturat, ca de mere acre, reteganul. p. i, 60,',». 
Varză acrA= „varză înăcrită": „ehoueroute": Mai 
bine, varză acră cit'nvoială. Decât zahar dulce, cu 
cdrfeaM. PANN., p, v. ii, 92. I Itrâiiză acră = „sorté 
de frommage fait du lait-caill^\ -Ișâ se chiamă în 
Banat brânza închegată de sine, din laptele înăcrit. 
ap. HEM. 217 (Măidan, comit. Caraș-Soverln). || îmi 
vine acru (pe gât), In sens propriu .și figurat: „avoir 
la nansee, cn avoir assez (d'une chose)". I se urise și 
tui și-i v(meâ acru, tot auzind-o de dimineața până 
seara. ISPIRESCU, u. s. 97,',„.

— R lat. aci'us,-a,-um (Thes. linguae lat.), forma 
vulgară a lui acer, acris, -e: ital, aspro, sard. agru, 
arsju, fran. aigre. catal. spân, agrio, portg. «irro.

.icKi’M s. Sl. (Med.) „1®. Jp/iÎRs. 2". — 1®. Băși-
cuțele cele albe ca lintea, care scot copiii sugători in 
gură..., se numesc de pro.itime acrum. PISCDPESCD, 
o, (1829), 215 Această boală o au copiii m-ici de 
țâță: ei au ferbințeală și flegmă in gât. LEON, MED. 
120. II 2®. O plantă? O sare medicală? După HEM. 
219, poate „sulfatul de magnezie," Dun este {îl acru- 
witi să ia feweea cănd este grea, la șapte luni și 
la nouă-, sÂ-l pisezi acrumul. .să-l faci praf..., .să 
pui într'iin filigean cu puțină apă. MS8, (s, XVIII), 
ap. HEM. 219.

— Din noo-grec. âxpoăiii, ap. TDRG. 16.

ACKÚHA Utlv. acnii.

A«TBÚT,’Á odj, = acrițiur. Diminutivul lui acru, 
format cu suf.-u^.

ACS» V. AX«

AcșoR s. a. „Petite aiguille: camion (petite e- 
pingle)‘‘.--Diminutiv din aci®(.format prin suf.-irșor).

ACT s. a. „Acte-.— 1®. „Faptă". în opoziție au sus
ținut orice act menit a întări motMrhia ereditară, 
deși actul venea de la un guvern adversar, maio
rescu. D. I, 52. II A face act de prezențăss „a se 

.arătă undevă pentru un timp scurt, din datorie sau 
din politețe". Act de dreptate, de bunăvoință, 
de conștiință = „faptă dreaptă, binevoitoare, fă- 

■ cută cu inimă curată". || 2®. (Jur.) Hârtie oficială care 

constată un fapt, o învoială, o obligațiune: .M de 
căsătorie, act de acuzare. I Act sub semnătură 
privată = „document făcut fără mijlocire judecă
torească". contrariul de la act autentic-, .acteno- 
tariey. | P. e.rt. „document, dovadă". ín lipsă de 
acturi mai auf.entire,. l-au copiat întocmai. KOGĂL- 
NIGKANU, ARII. I, 9.5. | .1 luâ act de. ce.vâ=..e 
constata, a luă în seamă" H 3". (Poet.) Parte a unei 
piese teatrale despărțită do celelalte părți printr’o 
pauză naturală- Viața e- o luptă, o dramă variată. 
Și nctu-i cet din urmă in veci e, .sângeros. aLE- 
XANPRESCU. 51. '.Kt

— .V. din fran.

Ai TĂ X. f. (.Iur.) .Doxxip»'".—tn Mold. „Dosar".
BARONZI, L. 161

— .Y. din lat. uda (plur. lui «cfio»t).

Ai'TivoMKTRi s.m .s. n.(Fizic.) ..Actinoiiiptre-.— 
Aparat cu care se măsoară intensitatea radiațiunilor 
luminoase sau acțiunea chimică a razelor spectrului,

— -Y. din fran ( gr. âxTÎ?, -iyo;. „rază" și 'urpo';. 
„măsură").

H"|TON.» vh. l”. (.Iur.) ..Aciiiiiinei-. „A da in ju
decată", a începe proces, fn contra polilatului le/jea 
penală imi dă dreptul de a-l ucționâ la tribunalele 
ordinare..., pc. când in contra judecătorului de iu- 
slrucție. nu am ace.asfă MAIORESCU, U. 1,179.

— A’, din fran.

1<"|'I4»\.ÎK,-Ă subst. (Comerc.) ../IcfíortKaúíí".— 
Persoană caro posedă unu sau mai multe acțiuni 
intr’o întreprindere financiară sau comercială. Acțio
narii nu fost ronv'irafi in ailuiiare generală.

— X. din fran.

I

A<'’|TÍ'NK .x. f. ..Action". — 1®. Manifestarea unei 
puteri prin efectele sale. „Lucrare" Acțiunea luminii 
și a căldurii, acțiunea vănfurilw și u apei. „Faptă", 
-lyâ de. întinsă și de. adâncă eră pe atunci mișcarext 
sufletească a poporului, încât... s’a revărsat în ac
țiuni istorice neobiclnuite, MAIORESCU, CR. n. 226. 
.1 (Hine in acțiune=„-ă porni cevă". (Fizic.) Can
titate de acțiune produsul masei cu iuțeala. -Ic/tu- 
iiea este egală cu reacțiutiea. | (Poet.) Mersul întâm
plărilor unei povestiri, unei compuneri dramatice, spre 
desnodământ. Acțiunea unei drame. | Special. Ac
țiunea oratorie-, gesturile și ținuta care In.soțesc cu
vântarea unui orator. I (Gram.) Verbe care exprimă 
o acțiune. || 2®. (Jur.) .1 intenta cuivă acțiune- 
„a-l da in judecată». || .3®. (Comerc.) Fracțiunea unui 
capital subscris care dă o parte din drepturile și din 
fondul social al unei societăți comerciale. Societate 
pe acțiuni. | Hârtia care reprezentă valoarea acelei 
fracțiuni de capital. .4î»î cumpărat două acțiuni 
de ale Creditului funciar urban. [în sensul 3® se 
întrebuințează in Transilv,, după germ. Aksie, nu
mai: deție.]

— A\ din fran.

ACTIV,-Á o<Zy., s. a. .Actif~. — Care e In lucrare. 
Contrariul de la „pasiv“. A luat parte activă lareva^ 
lufia din J848. ( „Sârguitor, harnic, abâtător^.i'acc^t 
pe poporid rowd» mai cult mai activMAIORESCU, 
CR. III, 171. I (Med.) Aledicainente active = „leacuri 
tari". I (Armată) = „in activitate, sub steag". Gerui 
ajunge la22grade, ^i, precum aduce tutulor trupdor 
active cele mai grele suferințe, pricinuiește moartea 
multor răniți și prizonieri. MAIOHE.SCÜ, D. II, 110. 
(Jur.) Din punctul de vedere al formei, administra- 
țiutiea este: activă, consultativă sau contencioasă. 
PRETORIÁN, DR. C. 56. I (Gram.) Verb activ = „verb 
transitiv". Activ sau, prin substantivare, activul, 
arat&, In opoziție cu pasivul, genul acțiunii. | (Co- 
merc.) Datorii active = sume pentru care ețti cre
ditor. Activul [sing. tant.] =- ...airerea CKÚ'd dim-
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})reună cu pretensiunile lui. i. panțu, c. C. 288 
(contrariul de la „pasiv"). | l'artea bilanțului (cea 
stângă) unde se scrie ce are de primit și ce posedă 
o societate sau o firmă comercială. Activul său se 
ridică la zece, mii de lei. iar pasivul la oj>t mii. I P. 
ext. A fiune cevfi la activul cuivă = a-i pune 
cevă in socoteală. Acesf om are multe fapte bune la 
activul său.

— -Y. din fran.

K'TiV'Á i)b. T‘^. (Med.) ...ícííOftr”. — A iuți o ac
țiune. Oíoiiul nrtiii>.as<i rfxpirnfia.

— V din fran.

.«'TIVITÂTE s. f. ..Activilc-. — 1®. Puterea de ac
țiune Hărnicie *. Ki se puseră la lucru cu o ac
tivitate febrilă, c. NEGRUZZI. i, 339. || 2®. îndeplini
rea acțiunii. „Lucrare". Fabricile sânt în activitate. 
(Armatăy „Sub steag" (în opoziție eu „in rezervă, în 
disponibilitate" etc.) Căpitan în activitate.. || Sfera 
de activitate, sfera activității = „granițele 
până la care poți lucră". Sfera activității sale să
rind să nu covârșască. CANTEMIR, IST. 1Ő2.

— .V. din fran. (lat. netivitas, •lalcm).

A<'TÓR .s M. — Cel ce interpretează un
personagiu într’o piesă de teatru. ...Un actor Stă de 
vorbă cu el însuși, spune seci de mii de ori, Ce-aii 
spus veacuri dup’olalt.ă. eminescu, p. 256. (Șl: (după 
rus. aktjorü') f (Mold.) actl<tr, ahtlâr, aftlor, afh'tr. 
Im teatru un aftor, schimbat în 2)ăpușeriH, sjmneâ... 
ALECSANDRI. T. 1398).

— N. după fran.

ACTOKÁ^ «. in. „Acteur in.tiiiiiifiant,eabotin~.~ 
Actor de mâna a doua. Cuvânt literar, imitând pe 
ital, attoraccio, căci diminutivele române (e derivat 
prin suf- dim.-**^) au foarte rar sens peiorativ.Duțu~ 
lescH s'a fAcut frate...cu un actoraș (le provincie. Ne- 
(Jelcu s'a ales un pun{/a^ de rând. VLAHUȚĂ, D. 101.

.K'TORi'fÁ s. f. + = actriță. Eemeninul lui actor 
(format prin suf. moțiun.-»/d). Actorița, in loc .sA iasă 
2>e ușă, ieștu'i prin părete, c. NEGRUZZI, 1, 343.

ACTKÍ'i'Á s, f. ...ictrice’. — Femoninul lui actor, 
.“^tiu că 6 o absurditate a se bate cinevă pentru o- 
chii unei actrițe, c. negruzzi, 1, 212.

— xV- după fran.

ACTi'Ât.'Ă adj. „ActueP. P. „De față, de acum", 
din momentul acesta când cugetăm, vorbim, trăim. 
[Impresiile] ce au frecai și trec prin capul unui om... 
nu sănt niciodată în totalitatea lor precente in con
știința lui actuală... In conștiința lui actuală stă 
pe jn-imul plan al atenfiunei o singură idee. MAIO
RESCU, CK- ii. 140. II 2®. De actualitate. Cutare lucru 
nu mai e actual. || 3®, (Fizic.) Zicem că un c(n'p are o 
energie actuală, atunce când, aflăndu-se tn mișcare, 
poateproduce wn travaliu, chiar in momentul cănd 
il considerăm. PONi, F. 160.

A’, după fran.

ACTi'AMTÂTE s. f. ,.4cfnttiife“. — Stare prezentă: 
cele ce se petrec in momentul de față. Presupunem 
că... nu e vorba de o concepțiune în afară de atmo
sfera actualității, ci de o idee... născută din chiar 
mijlocul luptelor intelectuale ale epocei. maiorescu, 
CR. II, 117.

— N. după fran.

ACÍ’ arZu.sxacutu. 1®. Sc uitase această slujbă, 
iaracil iar au găsit-o. de au scos-o la tnedean. E. 
COGĂLNICEANU, let. iii, 226.',. Ahâ, ia acu i-am 
găsit leacul! creangă, p. 29. Vesela verde cdntpie 
acü-i tristă. ALECSANDRI, p. III, 7. Hai la luptă, 
acit om vedea cine-i mai tare, eminescu, N. 10. 1 

Până acu n'am venit la dinsid și '•Utid nu l-am 
găsit. MSS. (s. XVIII), ap. HEM. 228. .S'« făcu începere 
și părinte, 'mpăraților d’acti. E. VĂCĂRE8CUL, IST. 
251 A/At vere, iote, trec ciicoarăle la văratic, de'cii 
ne-am mântuit de iarnă, ap. HEM. 230 (Ibănce.ști. 
in Tutova). || Acel mal acit câțiva ani s’a năruit. 
ODOBESCU. II, 178. II Mai acft = „cevă mai nainte": 
..recemme.nt^'. Da bine, naș Hligorey cu ce ne ale.- 
serăm noi din războiu de fu mai acit:-' .IIPESCU. 
O. 135. I Ca acii : ..comme. si c'dait pri^sent^^. Mi-a- 
duc aminte, ca ac-it. că l-am întâlnit odată prin 
sineuriș. creangă, ap. HEM. 228. || .tcii-i-ai*ii — „a 
sosit momentul deciziv". Baiașa: BA te răd. Hă- 
lașă.... acu-i acii.... lan să-mi dreg fîongu de. la tes
teméi. ALECSANDRI, T. 947. Ki, Cătălin! Acu-i ac.ii. 
Ca să-ți încerci norocul. EMINESCU. P. 271. [tn Vk- 
rășan, în Han. se găsește forma: acâa. jahresber. 
III, 312, născută din acii. prin alipirea finalei ad
verbiale -a.]

— Pentru etimologie vezi acum.

AUVA- v. AUVA- 

.aci’FL’NoA rb. I. P. —afuiídá. 2". = cufuudii. 1". 
(Jănd gâștele și rațele se acufundă de multe ori in 
apă. are să jdoaie. șEZ. iv, 120 (Dolhasca, în Su
ceava). II 2*. CitjTÎHfZ tretiue/'i să se acufunde corabia. 
DRĂGHICI, R. 10 O stea cade și'n spațiu s'acufundă. 
ALECSANDRI. p. III, 78. | Fig. Am sA părăsesc ora
șul cătăva vreme, pentru a mă acufundă in sin
gurătate. I. NEGRUZZI, III, 210. [-IcGfMnrt și acu- 
fund^s.]

— Acufundă, Întrebuințat în Mold, și în Sălagiu 
(vaida), este o contaminație Intre afundă și cufundă, 
păstrând înțelesurile amândurora.

Ati’FV’JiwĂT.-Ă adj. 1". =: afundat. 2®. — cufun
dat. -Isiyira acestui iezăr se povestesc multe, mai 
CM «awA cA in fundu lui stau acufundase, multe, 
litfe rele. șez. 1,1Ő6/, (Hârtoapele, în Suceava). | Fig. 
Șezând eu ne'ncetare in cărți acufundați, c. NE- 
GRUZZI, 11. 179'.. Acufundat in uimire... aște/dam 
răspunsul. kOî(/i.KJ, p. HK).

— Participiul lui ncnfnndii. devenit adjectiv.

ACV’lTĂTE s. f. „.icuifp“.— „Ascuțime, agerime", 
(a simțurilor), „încordare" (a relațiunilor personale). 
Ijumina asta neobicînuită... ii trimete... o acuitate 
de simțuri..., pe care se sice c'o dă prima beție de 
eter. VLAHUȚĂ, D. 103. | Fig. l'entru a înlătură 
astăsi orice gând de acuitate jiersonală, relevăm 
faptul, că broșura este publicată incă din anul 1886. 
MAIORESCU. CR II, 347.

— JV, după fran.

•ACLiEÂT.-Ă adj. (Bot.) = a('nleifvi'ui. Hamurile 
aculeate. orecescu, FL. 216.

— N. din lat. aciileatiis*

ACL'LE1FÓBM,-Á otlj. (Bot.) „JcM/di/oj-we'.—In 
forma acului. Papile aculeifornie. ürecescü, fl. 267.

— N. din fran.

ACl’LUÓi. s. m. (Bot.) „Țepuș". 7'e-
fiolitrile.... ín unele tocuri cu aculeoli. grecescü, 
FL. 216.

— N. dintr’un dim. lat. Jn -eolus al lui acnleus.

ACULEȚ 8. a. = aeșur. Diminutiv din ac 1° (for
mat prin suf. -ulef).

AUl'LMÂ v&. 1. „Étre penché, incliner'^.— A atârnă 
a se plecă. Singurul exemplu.* Aculmu— propendeo, 
inclino: abmarts hăngen, sich abivarts neigen. LB.

— Pare a fi un verb compus din a (=„la, ln“) și 
culme, cu sensul primitiv de „a acăță cevă de cul
mea odăii".
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.AoÎJ.w «rtr. „1®. .VatHÎPn««f, « préseid, á l’heure 

gu'il est. 2®. yr“.
1®. Adverb tare arată momentul de față. Pe stă

pâna cosiței i furat-o un zmeu.... Ea acum e f» 
smârcurile mirilor, ispirescu, l. 23. Ö eroi, care'n 
trecutul de miriri vă adumbriseți. Ați ajuns acum 
de modă, de vi scot din letopiseți! eminescu, p. 245. 
.tenm intâiaș- dată vedeam ideea de unitate ară- 
tându-se. BÂL’ESCU, M. v. Sl.,3. Acum este ora, când 
i/eniul sfânt Aude și vede minuni pe pământ. ALE
CSANDRI, P. 1.127. Pure că-l văd cu ochii ș'i acum. 
KONAKI, p. lOl. -IcHMi d'abiâ zăresc umbra fericirii. 
MARCOVICI, c 20/,g. I Une-ori noțiunea prezentului, 
exprimată prir acum, c precizată șl prin alte cuvinte. 
Dacă e așâ. hei, pornește chiar acum la împăratul- 
Verde. CREANíÁ, p. 274. Mai adesea timpul prezent 
e pus In opoz.ție cu cel trecut sau cu cel viitor. -1- 
cum ori nicîoiată să dăm dovezi la lume... mure- 
sianu: răsunetul. A’tce sânt aceșfea de acumâ 
ca ceia de atimee, că aceia eră hrăbori, Iară ce.ște<i 
de acum fugotori. mss. (s. XVII), ap. HEM 22b. 
Fost-ai lele, când ai fost. Dar acum ești lucru prost : 
Ai fost floare 'randafir. Dar acum ești borș cu știr. 
PANN, P. V. II 98. E mai bine acum un ou. decât 
la anul nn b(u. c. negruzzi. i. 248. I In legătură 
cu propoziții: De.stul mi-ai tulburat mințile până 
acum! CREAVah. A. 167. Domnului bine
cuvântat, de acum, și pănS'n reci. IVIRKANUI,. P. 
xxvii/,3. Do aromu nice dirioară nu te voiu vedeâ. 
CUV. D. BĂTR. II, 192 (s. XVI). Fii de-acum înainte 
singurul mieu povățuitor. marcovici. d. 2. || l’rin 
omiterea subînțelesului „se împlinesc, sânt", rezultă 
combinația acnui un an etc. „il y a un an" etc. 
Acum șesezeci de ani trecuți, unde se pomeneau 
școli? CREANG-t, A. 19. Din contaminarea expresiilor: 
de trei zile și: acum trei zile, s’a născut: De trei zHe- 
acum pe mare Noi pământul n’am zărit, ale
csandri, P- II. 41. li .lenni... acum = „când... când". 
,aci... an": ..lanti'd... tantót". Nădejdea Domnului 

' este ca săninul ceriului și ca încetul mărei: acum 
i este săitin și se face nour, acum este, marea lină și 
1 SC face furtună. NECULCE, LET. II, 374. Jcmm» îl ve- 
! deai pe țărmurile Eufratului, și acum il vedeai pe 
I țărmurile Dunărei. E. VĂCĂRESCDL, IST. 261 Re

petarea imediată ucuni-acum Însemnează „Îndată": 
.tout â l’heure'. Acum-acum veți vedeA... Stați aci 
câte-trei la ușă și priviți. (îohjan, ll. IV, 14. {| t Iar 
când au fost acum = ,.mai când eră": ..dewniére- 
ment". Jar când au fost acum, iar s'au ajiucat de 
acest Țigan. CVV. D. BĂTR. I, 38 (s. XA’l).

2®. Ca și germanul .,nun" și fran. „or", poate de
veni și acum o particulă copulativă. In care sensul 
de „acest moment" abiă se mai simte, și care se În
trebuințează numai spre a introduce fraza: ..llei. hei! 
Dragul tatei.. . d'apoi caluluimieu de pe atunci, cine 
știe unde i-or fi putrezind ciolanele! Că doar nu erâ 
să trăiască un veac de om.!“—,.Tată, atâta cer 5» cit 
de la d-ta. Acum, ori c'a fi trăind calul, ori că n'a 
fi trăind, ncea.ita mă privește pe mine..." creangă, 
p. 194. N'auziîu vorba ta, Ci-auziîu pe maică-ta, 
Dojenindu-te pe tine, Plăstămândii-mă pe mine... 
Acum, dacă-i treaPa-așâ. Epune-i, dragă, maică-ta 
Să'ngrădeaseă nlița. iarnik-bârseanu, d. 61.

— Adverbul latin inodu, „chiar, acum", devenit In 
limba poporului roman ’mo, s’a păstrat In limba ro
mână numai in compoziții. Din *ecca-Di(»[do]: friulan 
cumó. acumd, s’a născut: *acumd și, cu sincopă: acmo, 
păstrat încă la Megleniți: emó și la Istrieni: (a)cmó, 
(a)hmo. și, cu adăugirea lui -ce: megl. emoți, istro-r. 
(ajemoțe, (ajhmoțe. La noi și la Aromâni acest acmd 
e’i schimbat, sub influența lui acu. In: acmw. | Prin 
schimbul cunoscut Intre ac- și a- (cfr. aidi, atare etc.) 

n s’a născut forma amd la Aromâni, mo șl mo/t la 
I Megleniți, iar Ia noi, șl In parte la Aromâni, amu 
I (cfr. engad. amâ, comasc ammă). | Din cauze nelă- 
“ murite Încă, poate prin influența lui quomodo (v. ■ 

cum). limba sardă și română presupun o schim- ■

.ICURATEȚĂ 

bare de accent: sard. logudorez Aójiío. „acum", ro 
mănește *och»ko> aciim. Admițând că sen
sul lui acu eTÂ. „aici" și că din adverb local al a 
propierii s'a de.svoltat un adverb temporal al pre 
zontului, se poato admite un *eecu-hnc (cfr. lat 
rtf//inc = ,,pănă aici" și „până acum"), j Limba ro 
mână a mai adaos la aceste forme elementele adver 
biale-șt și -a: acumuși. aemuși, amuși. acuși, a 
cama, acua, acușa.

.ici'.n t adr. = acum. 1". -(Aitwa = nune. anon. 
CAR. Ei intăî s'au tălcuit evangheliile... și acuma 
iarăși ș'i cealealalte doao părți, apostolul (a. 1683), 
ap. (ICH 1,261 ;. Acuma .sft te văd. cât ești de vreil- 
iiic. CREANGĂ, p. 2li4, I .Vd i'ftt iub'i țu acumo. când 
știi a cui sânt? eminescu, N. 9, | împarte culupii 
turma șt atunci ș'acuma. ziLOT, CRON. 112. | N'au 
întârziat de-acuma mult și «« sosit ș'i impăratul 
de la oaste, sbiera, p. 110 i Pe când textele cele 
mai vechi nu-1 cunosc de loc, azi el poate sta pre
tutindeni unde stă acum și acii: Acuma la ureche-i 
iiii cântec l echiu străbate...,acum oarmonie de-amor 
și voluptate. EMINESCU, P. 209. [ Acuma ie acuma, 
hine ilofailă! Etrânge-te la piept și ia ți căciula! 
.IIPESCU, O. 97. (1 2". Ee duseră până'n poiana ară
tată și acolo se puseră cu toții pe iarbă, ca să se 
odihnească După ce au stat acuma, cât i-or fi stat.... 
zise săhastrul.. MARIAN, T. 42.

— Pentru etimologie vezi acum.

ACi'.MixÂT,-Ă adj. (Bot.) ..JcMHtfHP". —„Care se 
termină printr'o prelungire ascuțită", t'oi acumi- 
nate. grecescu, FL. (52, 106, 1.30; chiar: l’dr/' acu- 
minnf. idem, 100.

— N. din fran.

.ACi’Miîi.Â i'b.l''. -Accumuler"'.—„A îngrămădi". 
(Fizic.) Acest aparat ( acumulatorulJ/'MHcftonenj'il... 
cn cit»»i ar acumutâ sau iiiniagasinâ o cantitate 
de electricitate. TONI, F. 305.

— A’, din fran.

■K'l'Ml’l.ĂT.'Ă adj. ...Icrim/n/p". —„îngrămădit". 
I’articipiul lui acumnlâ, devenit adjectiv, Ceea ce e 
din naștere la nderăratul poe.t... e... nemări/inita 
iubire a tot ce este cupetare și simfire omenească, 
pentru ca din perceperea lor acumulată să se des
prindă ideea emoțională, mabiresou, cr. ii. 306. {| 
(Fizic.) Tíferfí tctíníc acumulată.

ACtMri.\TÓK .s. a., m., (Fizic.) -Accumula-
(eitr“. • - .Aparat caro înmagazinează electricitatea. 
Eti acumulator se compune din un vas plin cu 
apă ((cidulată cu acid sulfuric, in care sânt două 
sau mai multe lume de plumb perechi. FONI, F. 304.

— A', din fran.

.tci MiiȘi ndr. t = acuși. .lc«»»iiif yiit/te amân
două mânile pre evanghelie și zice.... N. cobtin, 
LET. I, A. 27,

ACCRÁT,-Ă adj., adi'. „I. P. Soignei^j:. 2®. Exacte- 
II. 1®. 5oi.7rt6i«eíHeMí. 2®. Exactewent. 3®. „ö itnc ma- 
Iliére éoidente“.—Neologism ieșit din uz și întrebuin
țat aproape numai de Ardeleni. I. Adj. 1®. „îngrijit". 
2® „Exact". -Irdiura oifurului cea de semință... tre
buie să fie și mat accurată. ECONOMIA (18Ü6), 28. || II. 
Adv. 1®, „îngrijit". 2®. „Chiar, întocmai". Oile poartă 
tnieii accnrat 21 de săptămâni, idem, 88. întâm
plările din anul ăe-acum tocma aeurat le scrie Cal- 
üísie. șiNCAt, HR. I, 61,',,. I 3». „Limpede, evident". 
Se vede acurat, că Austria... s'a silit a depărta ho
tarul din apa Cernei. i. IONESCU, M. 28.

— N. din germ, akkurat.

ACCRATÉJÁ s. f. „Soin.attention, justesse, préci- 
sion'\ — „îngrijire deosebită, exactitate, preciziune“.
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Toate părticelele, acestei compuneri .sănt lucrate cu 
o scrupuloasă acuratefă. odobescu, i, 59 .,. A’fweni 
nu ne-a reprodus cu acnrateță instituțiile sociale. 
iiAlcescu, m. V. 583. [Șl: acuratețe.]

Derivat din acurat, prin suf. abstr.-e/ă.

.ACÚKOi: ii6. fif. t ..Accourir". — „Á sări într'a- 
jutor**. Singurul exemplu: .4r«ri(,-</ere,-citrsit ad- 
curro;... hinsulaufen. beispriiufen. LB. [Pentru con
jugare V, curge.]

Dacă nu e cumvă un latinism format de au
torii Lexiconului de Buda, corespunde întocmai lat. 
arcOrro, -cnrri (-cticuri), -cursum, -rurăre: ital, ac- 
correre. engad. accuorrer, v.-fran. acourre (n.-fran. 
accourir), catal. spân, portg. acorrei'.

Aui RVEZÎiț adj. v. ciirineziș.

Ai'úíjl adv. „1°. -î Tinstant, tont de suite. 2°. Tan
tót... tantól-, il 1/ a“.

l". Necunoscut vechilor scriitori, foarte răspândit 
azi, ttCHȘt e mai puternic decât acu, din care s’a for
mat prin alipirea lui-șt, și exprimă același lucru ca 
„avii, acii ”, „Îndată”. Acuși .peste puțin", d. ejc. -. 
acuși va fi anul, de când ne-am văsuț. frâNCU-CAN- 
DREA, M. 47. liu-fe ș'i d-ta. de.-(i pune nora la cale, că 
acuși le-ajung din urmă. CREANGĂ, p. 113. .Bu-te, de 
ne. adă o oală de vin". —..Acuși!" c. NEUBDZZI, III, 
5) Au început a geme și a se văietă, cătu-ți părea 
că moare acuși! sbiera. p. 27 i Ideea aceasta de 
scurtime de timp poate li Întărită prinlr o construc- 
țiunc pleonastică, precum: Vin și eu acuși îndată! 
i^EZ. II, 68-',,, mai adesea prin repețire: Copiii slă- 
Itesc așă de tare, de gândești că acuși-acuși au să 
moară MARIAN, N. 382. || Mai acuși «= „peste puțin**: 
„ftienidi". llai de-acum să dormim, mai acuși să ne 
tresim, într'un gând să ne unim, pe Harap-Alb să-l 
■slujim. CREANGĂ, p. 255. II 2®. — arii, acum, in urmă
toarele două cazuri: a) acuși... acuși —„cină..., 
când”. Turmele lui nu sta intr'un loc, ci acuși le 
aflai aici, acuși dincolo, acuși in Bucovina, acuși 
in Băsărabia. MARIAN, T. 306; b) acuși un an = 
„anul trecut**. șapte ani a fătat iapa popii
un mâns. reteganul, p. l, 25,,„

— Pentru etimologie vezi acum.

K'UiȘA adv. = acuși 1®. Ascultă, Hiândruța mcÂt, 
Ascultă c’acușa mor. bibicescu, r. r. 80. Lasă, că-ți 
voiu arătă eu Bacăul acușa! ap. HEM. 238. (Șen- 
drești. în Tutova).

— Pentru etimologie vezi acum.

ACi't^îcA adv. „Sur le champ., anssitot, tout de 
suite". -- Mai puternic decât „aCMfP*. Numai să tnă 
duc nițel să ascult pe la fereastră... și viu acușica! 
GORJAN, H. IV, K. II Fân’acnșica „până acum**: 
.Just/ue â jtresent". întrebări... nedesleyate păn'acit- 
șica de judecata ta. .iipescu, o. *20.

— Diminutiv in-ică din acușa, cu păstrarea fi
nalului adverbial -a.

.ACt't$ÓR s. a. = acșor. irfi picioare [are] acușoare.. 
MARIAN, SAT. 257.

— Derivat din ac (!’), prin suf. dim. -ușor.

a<'IISTIC,-A adj. (fizic.) ,.^cows<i(/iw. —Relativ la 
perceperea sunetelor. Creim» sănt turburați numai 
de necontenita vibrare a nervilor acustici, maio
rescu, CR. II, 6. i Eiff. Caro redă bine sunetele. 0 
clădire acustică.

— N. din fran. (--grec, áxousttxó;).

.Aci’STicĂ 8. f. (fizic.) ..Icow-ííí^iie'Acea parte 
a fizicei care se ocupă de sunete. | Fig. Însușirea de 
a reproduce bine sunetele. [Sala] eră lipsită de acu
stică. C. NEGRUZZI, I, 345. [Plur. -CMsftce și -eustici.] 

— N. din fran.

.1€Út,-A ailj. ..Hau". — l®. „Ascuțit’*. I (Gram.) 
.IccenfocMf. I (Bot.) Foliole acut-dentate. <;recescu, 
FL. 24. II 2’. (Med.) Care a ajuns repede la o stare 
critică. Boală acută (in opoziție cu „boală cronică**).

— AT. din lat. acntiis.

A<'|iȚ « a. acșor.
— Derivat din ac ți"), prin suf. dim.-u/..

.ACUZĂ vb. I. „Accuser^". — (Jur.) „.A pâri**. 1 
ezi. „A învinui, a băgă vină, a Învinovăți**.

— N. din fran.

acuzăbil,-A «ăj. .Accusable". -(.lur.) Demn de 
ti acuzat. I P. ext. „De învinuit”.
— -Y. după fran.

.AVUZĂKE s. f. .Accusation". Infinitivul lui a- 
ruză, devenit abstract verbal. (Jur.) „T’âriro**. | B. 
ext. „învinuire, învinovățire”.

.tcuzÂT,-Ă adj., subst. ,..lrc«wp“.—Participiul lui 
acuză, devenit adjectiv și substantivat uno-ori. (Jur.) 
„Pârlt". i P. ej-l. „Învinuit, învinovățit**.

ACI'XÂTIE S. f. 1

— N. din fran. arrnsatiou (lat acrusatio).

AciiZATiv 8. a. (Gram.) ...IccK.snf»/■“.—Cazul com
plimentului drept.

— A', din lat. acciisatlviis.

ACL'z.lTÓK,-TOÁREaí/y,,,si<6.sf (Jur.)„Jccuâuteur, 
-irice“.—Adjectivul verbal al lui acuză (format prin 
suf. -aior). substantivat une-ori. ,,Pârltor, invinuitor“.

— X. după fran.

At'V.iFÓRTE s.f. sing. tant. {Grav.) .
Gravură făcută pe placă do aramă, tn caro liniile 
au fost săpate printr’o preparație de acid azotic 
(- „apă-tare“).

— AL din ital, arqnaforte.

ACfAroKTÎST,-Ă*n&si.(Grav.) ...Iqttafortinte-.-- 
Gravor do acvaforto.

din fran. sau ital.

AVVAUBLĂ 8. f. (Pict.) „.If/uarePe**. —Pictură fă
cută (mai ales pe hărtie) cu culori subțiate cu apă. 
Ea coptă cu destul talent de pe aqnareid cataractul 
Kinului. I NEíJRüZZi, III, 32Ő.

— N. din fran. j
ACVARKLÎST,-Ă subst. (Pict.) ...li/uarelHste". — | 

Persoană care pictează acvarrle.
— N. din fran.

acvĂbiu s. a. „Aquariuin-. — Rezervoriu in caro 
se țin animale și plante acvatice.

— N. din lat. sau fran.

ACVÂTic,-A(Rij.(Șt.nat.)„47ita/*3Me“.—„De apă**, 
care trăiește ln apă. íiía«teag«a<íce. GRECESCU, FL. 18.

— N. din lat. sau fran.

Acvilă s.f. (Omit.). „Ai(fle“.—„Vultur**. Neolo
gism, întrebuințat numai ca termin tehnic al orni
tologiei precum și in sensul figurat de „stemă in 
formă de vu tur*. Pe antice monumente am văsuț... 
Acvila ce jioartă crucea, alexandrescu, m. 161. 
Acvila romană.

— N. din lat. a({uilu (cfr. dubletul: aciră).

ACVii.iii,-Ă adj. „Aquiliw'. —„De vultur*’, nu
mai In expresia: Nas acuilin=na6 coroiat.

— N. din fran.
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AuvirÓN .\ u. sinjf. tant. „Aimilun". — „Vânt de 

miază-noaptG‘. Din văi eu turbăciune aquilnniil se 
ridică. C. NECRDZZI II, 15.

N. din fran.

ADAGIO oic., s. a. (Muzic.) — „Ince-
tinel, cătinel, lin; tempo lin“. [Plur. -jriMn.]

— N. din ital, adagio.

adâgiv «. >«., s. a. „Adage'\— Sentență, proverb, 
maximă, vorbi ăluia, zicală, „zicătoare**, „Jurare in 
verba mai/istii" este astăzi, din norocire, pentru 
spiritul uman, un adagüt mort și îngropat. Cara- 
uiale, n. s. 35.'^. (Neologism, pe care-1 Întâlnim mai 
Intâiu la CANTEMIR, HR. 88/, sub forma: adaglieu, cu 
nota marginali „zicătoare**; Se sice adagheid „de pre 
unghia leuhti": adecă văsând unghia leului, ce fiară 
să fie leul poți socoti. I Plur. -gii și -giuri.\

— N. din lat. ndaginin.

ADĂLNÂf> /. a. V. aldămnș.
•

ADAMÂNT .«. a. — diamant. Numai în limba veche 
și în cea populiră. Țăind tare ca un adamântă. DO- 
SOFTEiu, V. 8. 246 ,. Piatra ce se chiamă adamântâ. 
VARLAAM, C. J scris carte la 'mpăratul tur
cesc... Adamanluri. pietre scumpe să găsească, Cu a 
dumitale să se potrivească, sevasto.s, N. 393 Din 
spuma aceasta.... se alege.... un adamant, adică o ................. , ...................., ........ ......
piatră cât o alună..., însă tare scumpă și frumoasă cântă l'rsitoarele.. Astfel lăutarii măiestriră hore 
și străluciloart ca lumina soarelui.sbiera,p 315,,,. ” - . - -
De la mumă-ia ti rămase mult aur și argint și 
adiamante, putea deci.... sice că-i bogat, retega
nul, p. IV, 28,1,. V'Asit... aur j)re.sie aur.adiman- 
turi și pietre scumpe, idem, iv, 12'g. [In Transilv., 
sub influența ung. ggihndnt, se pronunță: adiainănt, 
adimdnt, aghimânt vaida, și adlemdnt. ap, HEM. 
247. In vechime se găsește și forma turc., trecută șl 
In limbile slave; almas: Cn left cu almos.... iară un 
dosnic cu alma.s. DOC. {',58Q). ap. HEM.A.I. Plur. 
•mante și -manturi. | Cfr. diamant, nestimată.]

— Din paleosl. adamantă ( n.-grec. âWp.«ț,-â7ti;).

ADAMASCÂ s. f. (Industr.) Jinmas. 2®, Sorté ■ 
d’étoffe quadrillée, faite de coton et de lainepar Ies 
paysannesroumaines'.—10. Stof&ecumpi de mătase 
cu flori (fabricată la Damasc). Douăpoale. [do icoane], 
ce stau în tindă între stâlpi, de adamască cu obrme. 
CUV. D. BĂTR, l, 198 (Inventar a. 1588, Galata-Iași). 
Strămoșii tăi cu oastea ieșeau pe câmpul slavei, 
iar tu subt adamască cu sufletul, cu trupul, Acu
fundat în pufuri, sălbatic hoinărești, c. negruzzi, 
II, 189',5- l^i: adămdscă s. f. URICARIUL, .XVI, 21)3 ,3 
(a, 1793, Iași), damâscă s. f., damasc s. a.]. [[ 2*. P. 
ext. In Mold. Adamască este o țesătură în patru sau .. , .
cinci ițe, a cării urseală este de. in .sau bumbac .ți ■ fa înțelepciune. Nime v.» 
bătătura de lână cu diferite culori, formând o față ' TEIU, ap. HEM. 264. Gândesc la adânca erudiție 
cu mici cadrilnturi. ap, HEM. 249. (Poiana. In Te- -----' " ■ '—"" " ------ " .........................  ' ’
cuci)..d(Za»iasc(l=.<îr7in'erer, schnarzer Wollenstoff. ........................ ........

I rot karriert, der in Teeuciu viei von Munnern getra- i cui Monteschiu. URICARIUL, III, 2U 
p gen miră, jahresber. ix, 224. .-x--. .. .. .
g — Din lat.-mod. (a)daiiiascus, a,-uni, „din Da
li ma.sc*', probabil introdus la noi prin negoțul italian 
R idainasco).

ad.amâscâ .s. f. (Bot.) = ? In unele părfi din 
MoÎdora, alături de ,avrăniască-rrăstinească~ .se 
mai menfioneară o plantă oarecare.- adainască. 
(V. Ionescu, I)ănești In Vasluiii). ap, HEM. 2181. 

Etimologia?

' Ai>ÁHÉM<\-EÁMCÁ iiilj. „])ain(tsiinin~. - Ciiván’ 
- túl se găsește in următoarea „Închinare a straie

lor de mireasă’*:... Și'n corabie ce marfă erăi' Firuri, 
siirafli uri, Tăfji dniiine.ffi. Cii iieyvafe ailăiiiefti...

- AD.ÂNC
SEVASTOS, N. 132/,, așâ că un adjectiv derivat din 
Adam (prin suf.-eac) n'are nici un Înțeles, ci odă- 
mese pare a însemnă „de adamascâ** sau „din Da- 
masc“ și a fi o contracțiune din adamasc + osc.

adamí vb, ly®. refl. ^Se ffríeer".—A se (uíaMii = 
a se îmbăta. ZANNE, P. VI, 469.

— Derivat din Ailani (cfr. îmbăta).

ADÂNC',-! adj., adv., s. a. I. 1® —2®, Profond: 
bas: épais, impcnétrable: complet: extreme. II. 1®—2*’.

I Profondement. bas; fonce: â fond, complétement. III. 
1“—2“. Profondeur: fond, abîme: enfer.

I. Adjectiv. 1®. Deosebirea Intre adăw și „afund** 
este aceea, că Ia „afund** ne gândim mai mult la 
fundul depărtat de suprafață, la adânc, ne Închipuim 

, mai mult depărtarea însăși. De aceea adânc, fiind 
oarecum mai abstract, este mai potrivit a se luâ In 

, înțeles dgurat. Depărtarea aceasta e imaginată mai 
ales de sus In jos: Cum ajung în pădure, sapă o 
groapă adâncă de un stat de om. creangă, p. 224. 
Apele line sănt adânci, zanne, p. i, 100. Luțerna 

; cere un pământ foarte bun, bogat, adânc, i, lo- 
; NESCU. c. 41. i P. ext. Jm Sultan... se închitiă cu 
I adâncă temenii, alecsandri, p. p. 108. | De aceea 
; adânc stă tn opoziție cu „înalt**: [Dumnezeu] îmi 
j socotea..., Cum să facă... Munți înalți și văi adânci. 
i BIBICE8CÜ, p. p. ap. HEM. 261. Cn roiu de raxe, 
' i’ewtnd din cer, a spus lăutarilor cum horesc în- 
I gerii, când se sflnțe.ște un sfânt,—și roiuri de unde, 

răsărind din inima pământului, le-au spus cum 

«ftWe .șf urări adânci. EMINESCU. N. 29. ] Dar „adân
cimea" poale ti Închipuită și In sensul invers, așâ 
că poate fi vorba de „înălțimi adânci**: Duna lim
pede inflnreâ ca o față de aur pe seninul adânc 
al cerului, idem, N, 29, [ tn sfârșit depărtarea poate 
fi gândită și In direcție orizontală: Ne rândtiiră in 
falanye sau !/lnate adânci. BĂLCESCU, M, V, 614.^1- 
ddHCrt/JorfPttyíHsh'eí dosofteiu, v. S, 14, |] P.anal. 
Ncotfnim câte un suspin adânc din piepturile noas
tre. CREANGĂ, A, 124. O, tu, umbră peritoare. cu a- 
dtincii triștii ochi! eminescu, p, 188. || In opoziție 
cu „întins’* stă adânc, numai In farfurie adâncă: 
„a.ssiette creuse**,

2“. tn înțeles figurat adânc, se desvoltă In două 
direcțiuni: a) dând prevalează ideea de ,jos“ a adân
cimii, atunci so vorbește de „tonuri adânci", Ințe- 
legându-se acele tonuri, care (tot prin aceea.și figură) 
se numesc tonuri de (contrariul de la „înalt**).
Cu glas adânc, cu ț/raiul de Sihile, Fostește. Un...'. 
y.'Nunvie morfii... I" EMINESCU, P. .56. b) D „pră
pastie adâncă** este, tocmai din pricina adâncimii 
ei, „greu de pătruns** sau chiar „nepătrunsă**, Ideea 
aceasta o Întâlnim nu numai In exemple ca: Sub a- 
dâncul frumiș a! codrului stă pitit vânătorul, o- 
DOBESCU. i, 35 B,—ci mai ales in exemple ea: rifZiincf* 
X.. ^..1.1......— »’.• puteă spune, dosof-

«cp.sifiti dascăl, c. NEGRUZZI, i. 7.Se apitcn.se rfe lucru
rile cele, adânci. baraC, t. 5.3. După cum sice adân-

’ ■2? ,, și ironic: Po
litica adâncă sM in fanfaronadă. ALEXANDRESCU, 
M. .5. A’a dejfleyat sacul încă, Dar să reci vorbă 
adâncă.' ZANNE. p, lll, 353 j Acest sens negativ de 
„nepătruns**, „neînvins", „nemăsurat**, duce la cel 
pozitiv de ,,inare“, „intensiv**, „greu** etc. pe care-1 
are adânc In legătură cu cuvinte ca: pâclă, umbră, 
întunerec, noapte, somn, letargie, tăcere, melancolie, 
spaimă, dor, durere, jale, răutate, beție, rătăcire, ru
șine, amărăciune, mâhnire, stimă, pace, evlavie, În
tristare, amorțire etc.: Pâcle adânce, dosofteiu, v. .s. 
222. -l cecîniciei noaptepuinirea adâncă, eminescu, 
1’. 223. Dicepit să tni.ște .și să se scoale ca dintr'un 
somn adânc, ispirescu, l, 103 Syudiiind din pace- 
adâncă ale lumii Începuturi. EMINESCU, P. 239. Ste
lele trecătoare, ce las’un întunerec adânc în urma

apitcn.se


ADÂNC - •'
lor. ALECSANDRI, P. 120. Auiea adiinca tâceare. can
temir, IST. 86. Goprinși d’adâncă spaimă, alexan
drescu, M. 31. O adâncă întristare erâ scrisă pe 
fața lui. eminescu, n. 55. Adâncii înrăutate. mine
iul (1776), 110*,',. Cu evlavie adâncă ne'nvălau al 
minții scripet. eminescu, p. 231. .Și nici bea și nici 
mănâncă. De durerea cea adâncă, iarnik-bâr- 
seanu, D. 120. Md dHseúi cu coasa'n luncă Și cosiin 
jale adâncă! idem, 222. Fxpriniarea cea mai fru
moasă a unei adânci melancolii, maiorescu. cr. ii, 
213. Nebunii și ucigașii în adânca lor beție... n'au 
năzăriiură de cinste. KONAKI, P. 285. Chiar și: a- 
dâncă bogăție. BIBLIA (1688), 3 pr. Măi bădiță, 
câne-adânc, Nu mă face să mai plâng, doine, 224. 
Viorele, flori adânci. Când le vezi, mândruțo,plângi. 
HODOȘ.P. p. 102. BIBICESCU, P. P,24. | .Spec. iidf»•<!- 

’uețe adânci (cfr. germ, „hoch an Jahren". slav, 
„glüboka starosti".). A mâncat și a băut și s'a des
fătat,până la adânci bătrânețe, creangă, p.6O. Bă- 
trâneate. adânce, dosofteiu, v. s. 34/,. 66, 68 '...

K. r. r'p'::::’ d: ::::
DRĂGHICI, R. 79, I Poet, o urmă adânc în ui«. De 
suflet să se prindă, eminescu, p. 262. Mândruța 
.se jelueâ. Din suflet adânc oftă. pop. ap. HEM. 269. 
Ochii mari și minunați Lucesc adânc, himeric. E- 
MINESCU, P. 267.

2®. Fig. a). încet, adânc răsună, cântările, de cle
rici. idem, p. 200. || P. anal. Despre colori —„în
chis" (cfr. germ, „tief-schwarz", „lioch-rot"): Di aier 
era aurși'n grădină miro.s și-o umbră adânc-vio- 
rie. idem, N. .57. || b) [^[itropoiitul Dosofteiu] ntt erâ 
om prost....multe limbi știeâ....<ulânc ilin cârțiștieâ, 
NECULCE, LET. II, 257 ,4. | Dacă în locul substanti
velor abstracte citate sub 1, 2®, b) așezăm verbele 
corespunzătoare, avem: Adormisem adânc, legănat 
de valurile ascuțite, giiica, h. 1. Tu nici nu știi a 
ta apropiere, Cum inima-mi de-adânc o liniștește. 
EMINESCU, P. 50. Mulți erau adânc impresionați. 
MAIORESCU, D. II. 31.

111. Substantiv, 1". Propriu. Abstractul adjecti
vului .,adânc“. Bcoate. dintru adâncă riafa znert 1 MI
NEIUL (1776), 150 într’a temniței adâncuri să-i 
tlați. UELDIMAN, o. 76. JdÖHrHZ văilor. C. NEGRUZZI. 
I, 273. Chiar și: M'am văzut așâ de jos afundat 
intr'adâncimile adâncurilor, cât am avut frică că 
n'oiu mai ieșt de acolo, ap HEM. 267 (a. 1794, lași) 
in loc. să te scoată'n undă, La mai adânc te cu
fundă. ZANNE, P. I, .300. I Foarte des: adâncul pă
mântului: Toți vor inviâ. din moarte din adâncu
rile pământului. CUV. D. BĂTR. Il, 454 (s, XVI) și: 
adâncul mării „smârcul mărilor". Broasca... s'a 
dat d a .scufunzișu in adâncurile mărilor și tocmai 
după multă vreme s'a întors îndărăt, aducând o 
țâr de pământ în gură. ȘEZ. iii, 25; | Spec. „iad". 
S'a tot dus pe sub pământ, până ce a ajuns la 
poarta iadului. — „Cine eștitu?^*,il întrebă împă- j 
râtul adâncului, c. NEGRUZZI, l, 87. In textele vechi 1 
traduce adese-ori pe „abis". Și întuneurec erâ spre 
adâncu. palia (1582). ap. CCR. 46 (:„et Ies ténábres 
étaient sur la face de l’abîme"). | ('a și adjectivul, 
așă și substantivul adânc poate exprimă o depăr
tare închipuită de jos în sus; Cu ochi albaștri și 
curioși, precum albastru și cuvios e. adâncul ce
rului. EMINESCU, N. 59, - sau în direcție orizontală: 
Văzusem un nor mohorît. venind din adâncuri de 
?(ire. COȘBUC. F. 82. Astfel adâncul mării poate 
deveni sinonim cu „largul mării" (cfr. germ, „hohe 
See“): Bieții corăbieri...,unii la adânc, alții la mar
gine. mântuința arătă. CANTEMIR, IST. 157. || „îți 
mulțume.sc din adâncul sufletului pentru bunătate''. 
ISPIRESCU, L. iSÎ. Dintru adănc.ulii inimii lui arătă. 
PRAVILA MOLD. 133,',. Și simplu adânc: Suspinările 
cîale din adâncii, mineiul (1776), 1.;. O zbuciumă 
până’n adâncuri cruda rostire-a lui Paris. COȘ
BUC, .lE. llț„. Jidovul sMSîzinâdî-addHcil.DOSOFTEIU, 
V. 8. 118/,.

2®. Fig. b) Adăncul scripturilor elinești și ci'eș-

moxa, 380/,3. Ei învăță mai din adânc decât 
dascălul, ispirescu, l. 161. 1 Descoperind adânce, 
de 'ntunearec. biblia (1688), 368',. Adânculă păca
telor. pierzării, milei meale MINEIUL (1776), 114’/2, 
106’ 5, 9’/,. .îldesim- 
țimânt. maiorescu, d. ii, 247, .dddncHÎ necredinței 
îneacă toată lumea. A. iviREANUL, P. 3/,^. | Viețui 
sfântul lui D-zău anii cu dulce cinste și ajunse 
întru adăncul bătrâneaț^or. mss. (s. XVII), ap. HEM, 
268, (t Și: adune. | Plur.-rfdwcwrt, rar-rfdnce, do
softeiu, PS, ap,HEM, 266, BIBLIA (1688), 368/,.]

— Alături de uncus există In limba latină o formă 
iinciis („qui aduncum brachium habét, ut exporrigi 
non possit", KESTUS), înrudită cu grec. «țxo?. „vale", 
lÎȚx'jpa, „ancoră", v.-indie anhd-s, „cârlig", germ. 
f/eLdiudiță" etc. (cfr. A. Walde: J.,(i.fez»tA'cfees efymo- 
logisches Wörterbuck, Heidelberg, 19O:'>, pag. 29—30), 
păstrată și In unele limbi romanice: neapolitan, sici
lian ancino, bolognez anzinol, voiiețian, piemontez 

..r.c.<..c. . ...... ............. . . ..... anșin. milanez Zonsi», genovez ieizszw, spân. ««-
11. Adverb. V. Săpând ca de. un cot de adânc. ; zuelo. „undiță", portg. a neol, „undiță". în limbapo- 

zs . ... ...... 1^. porului roman s'a format alături de aduncus și un
*ndnn('us, -a, -uni, din care s'a desvoltat adânc. în 
mod regulat. Sensul primitis’Î „strâmbat în formă de 
cârlig, concav", s'a lărgit cu timpul, trecând prin „cu
fundat" la „afund".

ADÂNCAT

ADÂNCĂ vb. 2". 1 = adânci. 1®. Trans. (Irotipă 
sapă și o aăăneă prt ea. biblia (1688), ap. TDRG. 
22. I Fiy. Mintea ta cea răsi'rătită .4r vroi sil a- 
(lânc&ie,. ce. pricină ne<iăciiă Te.-aii făcnt^ konaki. 
260. li 2''. Hef l. vei xh'.de<l. cmmí. i să adâncază ochii. 
Clini să zMrcesciif6a{e.le.obrasulni.(iUF.Q3A^v[ü.  16911, 
ap. GCR I, 292.' Fif/. Foarte adăncarâ-se cuffetele 
taie. CORESI. ps. 255, (:..profundaft factae sunt...“). 
Se. divine a nu se adăncâ oiiiid cii. iMcrările sale 
sau cu ner/oțiil pejtte măsura sau putinfa sa. ei să 
păzească refiiilele cele cuviincioase și să lase și al
tora prilej a puteă trăi, pravila brașov (1837)._ 
(In LB. se dau șl alte sensuri, probabil potrivite eti
mologiei: 1”. Aduncu=(!orăiii in lăiintru-. adunco, 
inflecto, sinuo, incurvo...; einn drts bief/en. kriî.mmen. 
2". Aie. ailiiHcu = we. attolln, eriuo...: sich Iniamen).

— Din lat. *a«lanrare. In loc de aduncare (cfr, a- 
dânc); cfr. calabrez anrare, „a desface, a deschide".

ADÂNCĂKI-; s. f. j-— adâncire. Infinitivul lui a- 
dâiiCH, devenit abstract verbal Să iitpiteasvă sjin- 
tele cărfi, ca să aleagă parte/i păcatelor denfrii a- 
dăncarea valurilor... pravila MUNT. (a. 1640). ap. 
HEM. 270.

ADÂNCAT s. a. t = adâncime. Participiul lui a- 
dâucâ, devenit ab.stract verbal. De. întru adăncdtii 
chemaiu cătră tine, Doamne. CORESI. P8.,362 ( : „de 
profundis"), întorc întru adăncatele măriei, idem, Í 
PS. 174 (:„convertam in profundum maris"). |

ADÂNCAT,-Â «t/j., adv. l'’.= adâiiclt. [Sf. Vasile / 
eră] lungăreț la menrele obrazului, tâmplele adân
cate, puțintel tuns, dosofteiu, v. S. 1. Cu ochii a- 
dâncațî. MINEIUL (1776), 18‘/,. Pe cea vale adâncată 
Vine-o ploaie ‘nviforată. marian, n. 470. I Fig. Au 
purces de acolo adâncați în mare tăcere. DRĂGHICI, 
R. 136.

2®.= adânc. îiitinaiu-niă în tină adăncatâ. CO
RESI, PS 177. PSAL. SCH. 206 ,. (:,.Je suia enfoncé 
dans un bourbier pro fond",). Cm somn aiZ<î[n]catM... 
căzii. COD. vor. 16/4 ( îngreuiat de somn căzu. N. 
TESTAMENT 1648; Impreunându-se eu adânc somn 
căză. BIBLIA 1688). iȘ'i de cânt câte odată în pă
durea adâncată, Soarta mea este de cânt, alexan
drescu, M. 284. ||kdi». Patimele acele ce firea a- 
dăncat seamănă în om. KONAKI, P. 287.

(3®. După LB. adâncai = aduncus, inflejcus. sinnn- 
ius...: einn-ârts gebogen, geknimmt. înțelesul acesta 
e potrivit etimologiei și nu se poate atestă).
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— Participiul lui adâncii, devenit adjectiv (une-ori 

cu funcțiune de adverb).

AnÂtiVÂTVKk 8. f. „Enfoncenienf, enfoncure, ca- 
vité, excacation, fosse. Orbite. GoZ/'e“. — Loc adâncit, 
partea adâncă a unei suprafețe. însemnează totdea
una o scufundătură cu mult mai mică decât „adân- 
cime“.PeaîCt .,wle'‘se chiamă o adâncătură .«frdnsTf 
intre dotiă dealuri, ap. HEM. 273. (Corodești, In Tu
tova). [Pământul este] rătund și apăsat la cele doao 
împrotive cSpătAiuri,cii adâncături.asemănăndu-se 
in chipul unui măr. piscupescu, o. 55. (lnul;^ee 
umblă intru intunerec.... să nu den presle jeră-
păstii și ndăncături. URICARIUL. V, 392', (Bucu
rești, 1780). t Spec. „Orbita ochilor”. îl întoarce, 
pănă scoate limba și ochii îi ies căf pumnu afară 
din adâncături. JIPESCU, o. 133. || f „Golf**, '/’oro 
ce se chiamă Indiln... iaste încunjurată ci* marea. 
Și cu lucii adăncături, pre. care și corăbii umblă. 
NĂSTUREL (a. 1648), ap. GCR. i, 130 [Plur. -tun').

— Derivat din adâncH, prin suf. abstr.-dtiiM.

.AiiÂNci vb. IV" A^-Bendreplusprofond, creuser. 
Approfondir, pendr^. 2®. Aller au fond. S'enfoncer. 
(ö'e) plonger. s'absorber."—1®. Trans. Atât In înțe
lesul propriu: „a face (cevâ) adânc”, cât și tn cel fi
gurat: „a pătrunde (cu mintea) la adâncimi”, e puțin 
Întrebuințat. Din visurile noastre vom zidi castele, 
din cugetele noastre vom adânc'i mări, eminescu, 
N. 64- II Mai des găsim: 2". Befl. „A se cufundă, a se 
face nevăzut”. De sus tn jos: I>e-i vede-â că stă [cârpa] 
pe apă, Fie-ți inimioara 'ntreagă. De-i c^leă că s'a- 
dăncește. Nu mi trage nici o nădejde. iarnik-BÂR- ; 
8EANU, D. 111.In direcție orizontală: Fluviul lat se a- 
dănceâ in păduri întunecate, eminescu, n. 67. Călă- 
refit'n eare trist se. adâncește. ALEC.SANDRI, p. III, lâ2,

Fig. ...ă se cufundă, a fi absorbit (de)”. .IceasM gi
nere ilfregise din huimăc&tla In care-l adâncise scenu 
ce urmase. C. negruzzi, i, 229, /« curtea bisericilor 
vechi... te adâncești în gânduri, par'că ni vren să știi 
rine odihnește sub pământ, delavrancea, s. 214.

— Din adâncă, dat azi uitării, prin trecerea la 
conj. IV, Întâmplată în secolul trecut.

AnÂNuim: s. f. „1®. îbrofondeur: hauteur: ablme. 
2®. Gravite fd'un son). Immen.site. Sagacite', profon- 
deur (d'c.sprit), don d'approfondir Ies choses".

Abstractul adjectival al lui „adânc” (derivat prin 
suf.-»we). 1)—adânc Adâncimea pre adâncime chia- 
»i»â.DOSOETEIU( adânc pre adânc chiamă. psalt. 
16.51), ap. HEM. 274. Mai adesea adâncimea v în
chipuită de sus ín jos: Te cobori... intr’o închisoare 
subpământeană.... de o adâncime ifrosavă. c. NE- ; 
GRUZZi, I, 347, așă încât poate deveni termin tehnic 
al geometriei pentru „linia normală care împreună 
cel mai înalt punct al unui corp cu cel mai de jos”: 
Volumul are trei dimensiuni, care se numesc: Iun- ' 
gime, lățime, adâncime sau sfrosime sau inălțiine. 
MELIK, G. l. Dar direcția poate fi închipuită șl ori
zontală: Kcho îi răspunde din toate adâncimile co
drului. ODOBESCU. III. 36. Ochiul tău atât de tristu-i.' 
Cu-a lui umedă-adăncime toată mintea mea o mi
stui. EMINESCU, P. 254. I (Concretizat. Din adâncimi 
fără de margini a răsărit pe cer o .stea, coșbuc, f. 
138. II 2". Fig. (cfr. adânc). Adâncimea sunetului. 
Adâncimea smereniei, pravila (1814), i, | (Mai bine] 

ijde minte o stropitură voiii, de cât de noroc o adâii- 
ISri'me. E. VĂCĂRE8CUL, I9T. 285 „. j Văeurăm poeți 
llșt rifori înțelepți cu adâncime, konaki, p. 304.

AitÂNCÎKK s. f. „Approfondissement, péiu’tra- 
tion". — Infinitivul lui adânci, devenit abstract ver
bal. Adânc!re.a dtilutlui, privegherile cele consfințite 
gândirei.... pricinuiesc adesea i'ătămare sănătății. ■ 
.MARCOVICI, D. 210. 7>nr mai cu adâncire purtarea , 
lor privește Și'ndată vei pricepe oricare cât plă
tește. I. NEGRUZZI, II. 32.

— ADAOGE
aiiÂNCÎt s. a. = adâncire. Participiul Iui adânc), 

devenit abstract verbal.

AnÂNCÎT,-A adj. „1®. F.nfoncé, creux. 2’. Ploní/é, 
absorbé. 3®. Profond'. — Participiul lui adânc), de
venit adjectiv. 1®. Propriu. [Cu] ochii mari, în
chiși și adânciți in frunte.... păreâ moartă, bmi- 
NESCU, N. ll. Din vârful Gurpaților repe.sit-am ochii 
mei.... Pe cea vale adâncită Și cu fiori acoperită. 
alecsandri, p. ii, 2. II 2®. Adâncit în ideile mele, 
nu-l văsusem Intrând, c. NEGRUZZI, I, 221. || 3®. ,A- 
dânc”. Sus pe malul lunecos Și'n tăcerea adâncită 
Satun urlă fioros. ALECSANDRI. p. I, 11.

AnÁNi-iTÓK.-TOÁHEncf/. „Qui crease, qui appro- 
/■oh*7îî“.—Adjectivul verbal al lui adânci (format 
prin suf-itor}. [f și diai, și: nf/rtrtcitdrîif.|

AnÂNuiTÎ'RĂ s. f. — adâncAtură. [Albinele] tot 
la aceleași picioare <in câte-o adâncitură in forma 
unei r/ropițe. (a. 1893), ap. TDRG. 476. [Plur.-twri.]

— Derivat din adânci, prin suf. abstr. -itură.

AhÂNci'ȘiOR, -oAkă adj., adv. .l'n peu profond, 
asses profond. Asses profondément '. -- Diminutiv 
din adânc (derivat prin suf. -ușor), marian.

AnAst'ÎȚ,-A ntlj. — adânciișor. Diminutiv din 
adânc (derivat prin suf. -uf).

AhAooÂ vb. /. V. adaoge.

Ai>A«»uAnÂNT s. a „Anne.ce^‘. — „Adaos”. (Și: 
adăugământ. p. MAIOR. IST. 262.]

— Derivat din ndAogă, prin suf. abstr, -ludnf.

ahAogÂrf: «. f. .Aceroissement, augmentation; 
adjonction, addition'Infinitivul lui adAogâ, deve
nit abstract verbal. | Gu adăugare—„po deasupra”: 
„en outre, au .surplH.s“. Ku plâng... Și tit, cu adăo- 
gare, Năcasuri imi grămădești PANN. E. IV, 40. [Și: 
adăugare.}

ADÁOGÁT «. u. = atlAitgIre. Participiul lui ndAotrâ, 
devenit abstract verbal. (Și: ailăityăt.j

Ai>AotiÂT,-A ni/y. = adAogit. Participiul lui a- 
dAogit, devenit adjectiv. .Ș'» cii i/rniu tul/ingut Foarte 
lorii s'a ritiiat. teoborescv, p. r. 114. [Sl: nil>in- 
.'•/'if.-d.] 

.idAooAtób.-toárk ailj., subsi. ^Qui njoiite, 
qiti auffniente~. — Adjectivul verbal (format prin suf. 
-dfor) de la adângâ. [Și: ail/infiătâr: f și dial.:-for}'it.] 

aiiAouAtírA .s. /'. = ndAosAturA. Adaogáfurá, 
adaugátura... audio, adauctu.s, additamentum, ac- 
cessio...: der Zusat:,die Zuf/abe. LB. [Și: a«7dM.7d<úr<í. 

Plur.-tur/.]
—- Derivat din adAogii, prin suf. abstr.-ătură.

AnÂooi-: i'li. III. „1". Ajouter. [if] uiettre (encore) 
2’. Joinilre â. aii»exer. 3’. Uessembler rt. 4”. Ajouter. 
répéter. 5“. -lni/»we«fer, grossir, agramlir, croître, ac- 
croître. mwltiplier: progresser: accumuler: repandre^'.

1’. înțelesul fundamental, din care s’au dosvoltat 
toate celelalte e: „a (mai) pune ceva lângă cele ce 
sănt“. Trrtu.s. șire fl Salcia... o pui in rachiu [și] 
o adaugi cn saluir de ghiață, .smochine, slrafide etc... 
Dacă vrei sii hei multă creme, adaogi rachiu în lo
cul celui băut. ȘRZ. IV, 183. Scumpul cere stafide 9i 
cere să-i adauge piper. PANN, P. v. III, 78. Bogăție 
se cură, nu adaugeți inema. coresi, ps. 159. psal. 
SCH. 182 (:„Quand Ies richesaes abonderont, n’y 
inettez point votre cceur") Iară eu... însu-mi multe 
ustenealeadao.ș... tipărind, cazaîhe. (11)42), ap. GCR. 
I, 98 .Iccn.viid boierie a Băniei in rechile vremi
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n a fost, și nu de mult s au adaos și această boierie. 
GIIEORGACHI, LET. III, 292/b. | Se construește cu la 
sau cu dativul: Nu adăogâ la sărăcie și calicie. 
ZANNE, p. V, 574. H'an adaos mare cumpănă oame
nilor spre foamete. N. COSTIN, let._ ii, 63/,p.# ('1“^ ) 
t A adaoge cn pârâ = ..a discredita pe cineva, pâ- 
rîndu-l": „decrMiter". Nu-l lăsă Domnul... să se 0- 
dihnească maeil, cum «•«, ce cu multe jiâri îl a- 
dăogeâ. să-l facă surgun și din Țarigrad. muște. 
LET. iii, 59/jj.

2'’, ...A pune un lucru lângă altul" însemnează mai 
adesea „a le împreună". Trans. și refl, l^i se îm
preunară lui Velfegor[Scit&:] — șise adauserălui T. 
ARSENIE(s.XVII), ap.HEM.2.53 (:„llsse joignirent 
au.x adorateurs de Bahal-l’éhor"). Să nu adaugâ-se 
ție scaunul fărălegiei. coresi, ps. 260, psal. scii. 
,309',,.(: „Le tribunal des méchans... sera-t-il join t â 
toi?“). De voie te-ai adaos...Tm cel chor ce'n opes-etă 
e condus de Me.nelaos? eminescu, p. 230. Destul am 
Ittcrat și destul mi-ain adăogat: am scăpat d vieți 
de pierire și mi-am adunat d prieteni. reteííANUL, 
P- V, 4/,;. II De aici; „a anexă" (o țară). Nomanii la 
împărăția sa au adaos [Dachiaj. CANTEMIR, IIR. 
69'j5 -1» luat și Chintaia de la Greci și le-au a- 
daos toate la stăpânirea luiAladin. E. VĂCĂRESCUL, 
IST. 250/b.

S". Dar putem pune un lucru lângă altul, nu nu
mai spre „a le împreună", ci și spre „a le compară". 
De aici: t a se adaoge cnivji=.,a semăna cu cineva", 
(cfr. „a aduce cu cinevă", + „a arăduce"). .Ș» omul 
în cinste nu cunosc adaúge-se viteei neînțeleapte și 
podobi-se lor. coresi ps. 130. psalt. sch. 154/,. 
(:„L'homme (pii est en honneur et n'a point d'in- 
telligence est semblable au.x bétes brutes rjiii 
pórissent").

4^ Trans și refi. Intr'o frazăca; Vor additge căr- 
turarii a gră't cătră nărod.... BIBLIA (1688). 140., 
sau: Scoțând din sân un inel... i-l dete. mai adăo- 
gânil a sice-, că inelul are darul ca... doi arapi... 
îndată... [să facăj orice le vei porunci, ispirescu, L. 
1U7, complementul drept „a grăi, a zice", se omite 
în limba literară, subt inlluență franceză, așă Încât 
a adaoge = „a zice, a spune continuând.,," Istm'ia 
nu adaoge mai departe, dacă păgubașele, s'au mul
țumit. OBOBESCU. 1, 10..t'.u ce vei .săfură lăcomia 
acestor cefe de piîțiâni r '.... adăugi Spancioc c NE- 
GRUZZl, 1,140. I De aici „a repetă": „Cele ce am zis 
adaog, poronca să isprăviți!" beldiman, o. 77.

Prin faptul că punem un lucru lângă altul, 
„mărim" de cele mai multe ori conținutul celui d'in- 
tâiu. De aceea a adaoge, poate în.semnă „a mări", 
„a crește", „a spori", „a înmulți", Trans. și refl. 
Contrariul de la .a micșoră": Cine tUn voi va putea 
să-și adaogă statul său cu un cot? VARLAAM, C. 22;). 
Nece. va trece vremea, nici se va adaoge, cuv. D. bătr. 
Il,462.-l/xi, mâl ind pământul, va ailăogl moșia.riiÂ- 
VILA (1814), 83. ce. mă muncește se. adaoge,
pe tot ceasul, konaki, p. 82. A’Z, după-ce i-a adăugit 
pântecele, a lăsat-o. COMTEMPORANUL, VIL Il/llO, i 
Contrariul de la „a scădeâ". Șt adăogându-se. apa, 
au înecat tot pământul. N. COSTIN, LET. I, 46/3. «Ș't 
nimica nu vn sport vrăjmitșul .spr'îns. [Nota :]=,>'» 
nimica nu va adaoge, arsenie (a. XVII), ap. HEM. 
253- Pre încet adăogându-se, creștea și spnriiă. NĂS
TUREL (a. 1648), ap. GCR. I, IBl/^. Ispravnicii să 
nu aibă voie nici a-i scădeâ, nici a-i adăogi. E. KO
GĂLNICEANU. LET. III, 261'jj. Ploaia, în loc să con
tenească. se adăogeă. drăgiiici, R 71. Note... care 
adaogă la meritul cărții, maiorescu, cr. 1,121. Un- 
de-i văz fața ca crinul. Mi s’adaogă suspinul, teo
dorescu, P. p. 314. I Contrariul de la „a împuțina". 
Iată aceștia păcătoși se adaugă pururia. [Notă:J= 
... se înmulțesc, pururia. arsenie (s. XVII), ap. HEM. 
253. [Banul] nu l'are mai împuțina, ce l’are mai 
adaoge și l'are mai creaște. eustratie fa. 1632), ap. 
GCR. i, 79/,;. Domnul să vă adaogă pre voi! Mi- 
NETUL (1776), 66’, r Datoriile, adăogându-se necon-
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I tenii, an crescut foarte, marcovici. C. 9/ș,. 1| 216- 
SOÍ. t Pururea addogă f-se înmulțesc) și sporesc 
tot mai spre răutate, varlaam. C. 11/,. Booln adăo- 
geâ, censiii cel de pe urmă se apropieâ. HELDIman. 
N. r, i, 169. lie unde iei fot scade și unde pui a-

i daogă. gor.jan. h. ll, 114. || Ideea aceasta de „a face 
j mai mare, mai des etc.“ se găsește șl în următoa- 
I rele exemple; „a acumuiâ“. Mă măriiu și adaoș în

țelepciune mai multă de^ât tofi. BIBLIA (1688), 447.
„A răspândi": Jnicrănd... cn cuvântul lui D-seusă 
ee adaogă, idem, 8, pr. 45. || Scriitorii vechi bisericești 
fac adese-ori abuz de acest cuvânt, întrebuințându-l, 
după modelul textelor ebraice, și acolo unde un ad
verb ca ,.mult, tare, mai“ ar fi mai potrivit Auzisă I 
că erre.iu.'ica limbă ulas'i cătră'nsii, rutese adauseră i 
fără voroavă. COI>. vor. 37/., ( mai vârtos tnce- 
tară-se. N. TESTAMNKT 1648; mai multă deaderă 
tăceare. BIBLIA 1688 : „Et quand ils ouirent qu'il leu r 
páriáit en langue hebraîque, ils firent encore plus 
de ailencp."). Cuvânt leage călcătoriu puseră spre 
mine, cănd doarme și nu va adduge să învie. CO- \ 
RESI, PS. 109. = C(îrt(t doarme și nu va, adduge să - 
vinie. PSAL. SCH. 129,',o = ilar<î cela ce doarme au 
n’a adaoge a să sculă, dosofteiu, ap. GCR. i, 248/33. ' 
(:„et cet hommequi estcouché,ne se relevera plus"). I 
Psăsă Domnul: am socotit, nu voiu addoge a mai 
blăstămâ pământul pentru lucrurile oamenilor. DO- 
SOKTEIU (a. 1683), ap. GCR. l, 266.5, (“S niau- 
dirai plus la terre â foccasion des hommes."). Chiar 
și: Trăgând a moarte îl adaosără cu un lemn în 
cap de-l umoriră. idem, V. s. 78/, {=li mai dădură 
cu un lemn în cap).

[In cele mai vechi texte se gă,sește numai forma 
adauge, mai târziu (Dosofteiu) mai ales adaoge. Ao
ristul adaus, adaoș, se Întâlnește până pe la sfâr
șitul veacului al XVII, și astăzi încă tn Banat..lAll- 
RESBER. III, 242 .Mai Intâiu găsim la moldoveanul 
E. Kogălniceanu verbul trecut la a patra conju
gare, cu prezentul adăogesc. In Muntenia, șl azi In 
limba literară, se întrebuințează mai ales ailăogă, 

I do conj. 1: dar și celelalte forme se găsesc, așâ în 
i cât azi avem: a) (adâoge),--«(WMi» (adăog).
' - adăuseiu (adao.séiu) și adduseiu. (adăoselu)—a-
I ddus (adaos), b) oUfÎM'/i (adăogi),••o*M(q/ei«(adăo- 
I gésc); c) ot/dM.f/âțadăogâ),— addug {adiog). In unele 
j locuri diferitele conjugări sânt amestecate; astfel 

despre diai. mold. din munții Sucevei cetim: fi
dăug}" —part, „adăugit'' și rar de fot se aude „a- j 
daos": „adăugat" nu s ande de loc. Presentul are | 
două fm-me : „adăugesc" și „adaog". ijEZ. V. 25/,,. j

In Mold. se aude pe alocurea și: addoră In loc de: ' 
adaogă, ap, HEM. 2.57 (Brăhășești. In Tecuciu), SĂU- 1 
LESCli, URICARIUL X, 399/,. Trecerea fonetică a lui j 
//> r e.xplicabilă numai la indivizi care pronunță un I 
r uvular.l __ ■

— Lat. adaugpo,-xl,’Ctiim.-őre. (ap. DHLR. 147, ' 
In loc de-Pre). Dintre limbile romanice l-a mai pă
strat numai v.-fran. aoire, iar în v.-prov. se gă- : 
sește part. azaut. Aromânii conservă încă aoristul 
adapșu și part, adaptu, corespunzând formelor la
tine, pe când Megleniții au, ca noi, un part, nou In-s; 
daus, aorist dauș. Trecerea la conj. IV e poate stră
veche; cfr. lat. adaugesco.

AhĂiiutRK s. f. ..Accroinsemeni, augmeiitatiov; 
cm6 (des eoiwj“.—Infinitivul lui nilnoge, devenit ab
stract verbal. Áíd îiivredniceaște..., nuspre-ffrentate..., 
nice spre ndângeren păcatelor, ce spre cnrăfire. li
turghie (a. 1702), ap. GCR. i, 34C | In opodție cu
„sc&dere“. Pentru ndaoyerea, iară jiit penirw scă- 
dearea puterilor firii. CANTEMIR, IST. 49. Cciuecliî... 
apa Nilului... cu sărbători și jirtfe... la adaogere și l« 
scădeare... aii cinstit, idem. ist. 139. fȘi: íií/óMí/ere.]

AltĂoui i7», IV". V, iulange.

in.loGÎRE .ț. f. ..Acci-oisxeuieiit, uu(i>neulntiiiii
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adjoocíion. addition. Supplémenf, appendice, an- 
nexe'. — Infinitivul lui adăogi^ devenit abstract ver
bal. -înmulțire**. Cercetând ca S(ț ne înștiințăm, din 
ce pricină lăcuitorii țării aceștia nu merg spre adăo
gire ?» agonisita lor spre mai întreagă stare. URi- 
CÁRIUL, IV, 7/jo (Mold. a. 17:57). [ „Adaos**: llotărtm 

Îa orânduî aceste de mai jos, ca o adăogire și întă
rire la hrisovul nostru, idem, i, 7:5/3^ (Mold a. 1775). 
O Ibihică din ceale cm adăogiri ale celor noi. ORi- 
GORÍ, LOGHICA (a. 1826), ap. GCR. Il, 2:53 (Și: a- 
dăugire.]
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ADĂOGIT 8. n. = adăogire. Participiul Iui adăogi, 
deveiit abstract verbal. (Și: adfíuffít.]

dosofteiu (a. 1673), ap. GCR. I, 2I4/„.kZfnta, carea-f' 
cu adăosălurile păcatelor nu se spurdA, xiineiul 
(1776), 164 II 2®. „Ceea ce s’a adăogat (laș^ț(ext)“.j 
Adăosăturile basneio»*, earile acel Misáit'ți.. ’ Si
meon din tivda lor le au scornit. CANTEMiR.'Ttft:- ' 
470/,j. [Plur. -fur/'.]

— Derivat tlin adaos (part, lui rtfZooire), prin suf. 
abstr. -ătiiră.

ADĂOSVRĂ s. f. =a<lfiosătură. Adăosurilescâr- 
bflor Cf-l SHpfirară !f ni, nu le-nu büfíat sámli. DO- 
SOFTEIU, V. 8. (Plur.-suri.]

— Derivat din adaos (part, lui adnoge), prin suf. 
alistr. -ură.

ADĂOGÎT,-Ă adj. „Ajouté, joinf, tiiifiiiienf’-. ne- 
crM“.—Participiul lui adăogi, devenit adjectiv. Itncfí 
parii pe cari î-au lefint ele, sânt strâmbi... «i or.ij- 
ții... vor fi ffârboi’i..., iar dacâ-s adâogiți, vor fi vâ- 
diivfh. MARIAN, 8. I, 12.5 (Bucov.). (Șl: »(cZdn.c/Zt.-<7.|

ADĂOGITOK, *TOÂKt: ndj.. ififW.-rs adăogălor. 
Adjectivul verbal al lui adăogi (format prin sul’.-iYor). 
(Șl: ndítitű^íór i f și diai. -toriu.J

AIIĂOGITVRĂ $. /.a=adănsătură* (Șl: adâuriiturâ. 
l'lur.-ÎMr».]
— Derivat din adăogi, prin suf. abstr. -ifHrâ.

ADAOS a. a. „1®. Augmentntion, aceroissement, 
progres. 2®. Addition, adjonction. supplăment: an- 
wtce, appendicc:''. — Participiul lui adaoge, devenit 
abstract verbal. 1®. Exprimă acțiunea. Apucatu- 
m'am și eu a scriere începătura și adaosul, mai 
apoi fl scădere./!... Moldovii, că cum se tâmjtlă de. 
sârg și adaoge pohoiul npii și iarăși de sârg scade și 
se împuținează, așâs'au adaos ș't Moldova. ureche, 
LET. 1, 94/,,. Să se iscălească de toți, de vreume, ce 
toți nu parte, la adaosul și folosul mănăstirei. uri
cariul, IV, 402 „ (Mold. a. 1741) || 2®. Rezultatul 
acțiunii. C’dnd gârla, prSvălindu-se, câte puțintel va 
adăogâ pământ, la pământul nostru, adaosul este 
al nostru. CARAGEA, L. 6. Re lângă-aceste cerșesc 
tnc'un adaos: Nă'ngădue intrarea-mi în vecînicul 
repaos! eminescu, p. 21 „Nu vrei să facem schimb? 
Să-ți (Iau capra asta și să-mi dai [gânsacul]...**—„De 
mi-i da cevă adaos, poate, să ți-l dau", creangă, 
p, 43- I Spec. „Anexă". Cartea lui Meletie... și a- 
ddoselece Dositkeu...au adunat. anECV.AîiV (a. 1691), 
ap. GCR. I. 290/,,. Snoave... de. Cn eulei/ător tipo
graf..., ediția 2. cu multe adaose. Ducurești 1879. 
țt A porni intr'iulaos = „a deveni Îngreunată, In 
Ijoziție"*. CREANGĂ, GL. 437: „devenir groase" (se dit 
Pune femnio), [Și: afZa'iw.] 

|K ARÂOS.-Ă neZy. = adăogit. Participiul lui adaoge, 
fcevenit adjectiv. (Și: oíZííms]

B AOĂoțÂG «. «. t (Fiu.) „Surc/torfl-e, surtaxe'.— 
■jii fel de impozit, pe vremea Fanarioților, care so 
Kdăogă la vădrărit, pogonăril și văcărit. Constantin 
■>uc'(... stonsii văcăritid: de cal doi lei și de vncâ 
HU galbân și adăoșag de toată vita iin ne- 
ftuLCE, LET. II, 2‘.iy. Mulți din locuitori și-nu pn- 
Hdstl i’tiie lor..., că de multe ori se scotea adăo- 

De acum înainte vădrărilul să se ia de la 
(lof» locuitorii câte 8 bani vechi de vadră, iară mai 
^ult nu, nici ailăoșa{i, măcar un ban, nici odată 
S<î «M se mai scoată. URICARIUL, 1,292—293 (Mold. 
a. i 764). (Plur.

— Derivat din adaos, prin suf abstr. -șag.

ADĂoNĂTURĂ s. f. •(■ „P. Addition, aceroissemenf. 
2’ Intercalntion, interpolation". — „P, Adaugere“. 
Spodobeade pre el... nu întru adăosătura păcatelor, 
ce intru c<trăfia sufletului, ioan d. vinți (a. 1689). 
ap. HKM. 277. A chinurilor mă turbură ndăosâtură.

Dicponarul limbii romAne. Ș. II. 1907.

adăpâ >'b. T. „I. .Ifireurer, fairé bőire; II. P.—2*. 
Donner â bőire, fairé bőire, bőire; (reií.) se désal- 
ferer. s'alireuve.r. Jrro.ve»-, liaiyner. Tre.mper. 3®. A'm- 
poi.sonner. 4®. (Kell.) (S')abreuver, étreimbii. nourri 
(de). 111. Vousser, coiiseíller (<nn â fairé iich.), swf/- 
//m-r (nch. â «iqn).

I. înțelesul fundamental o „a duce la apă“, fiind 
e.Yprimat totdeodată și scopul: „spre a da de băut**. 
Trans. Adapă țoale fierile fsatelor. PSAL. SCII. 
336,'ie Adapă toate gadinile satelor, coresi, ps. 283. 
(:„Klle.s abreuvent toutes Ies bétes des champs.**). 
Murgiile cu coama lată..., N'are cine să te-adejic: 
Tu, murffule., mori de sete. șez. iv, 220. | Nefl. „A 
se duce la apă spre a beă“. [Capra] veneâ de se 
adăpâ la apele cele limpesi ale fântânii. ISPIRESCU, 
L. 135. K firesc, ca acest sens coinpiet al lui adăpâ 
să se poată aplică numai la vite, nu șl la oameni, 
cure n'au nevoie de a fi duși de alții la apă, dec&t 
doar in cazuri excepționale, precum ; Iar Leon apă 
nu află și se mâhni, temându-se să nu ciimvă [să] 
moară orbul de seate.... Audz'iglas grăind: „Nu te 
mâhni, o Ijeotie., că iată apa aproape îaste, ce a- 
dâpă pre orbu-. COZMA, MINUNILE (a. 1692), ap. 
GCR. I, 299'-,. Do aceea „omul beă“, iar „vita se 
adapă**: Trebueâ... să aștepte până ce ievoreă... altă 
apă..., căci altfel n'aveau de unde să bee,nici ei, nici 
să-și adepe vitele. SBIERA, p. 163;',. ,Ce aă fac? Să 
mă adăp? Trtínte să știi, cucoană dragă, că numai 
vitele, se adapă, dar oamenii beau", alecsandri, 
T. 994.

II. Din Înțelesul fundamental: ,.a duce la apă, 
spre a da de bănt", poate dispărea cu timpul ideea 
acțiunii inițiale: „a duce**, pentru ca să rămână nu
mai scopul: „a da apă de băut**.

1". In acest sens, mai ales In stil avântat, adăpâ se 
poate spune și despre oameni și nu mai exprimă 
numai ideea: „a da apă do băut** (trans.) „a bea 
apă** (refl.), ci șl rezultatul acestei acțiuni, care este 
„a (-și) potoli, a (-șl) stămpărâ setea**. Trans. Flă- 
tiiâmiiit și-m deadet mâncare. însetoșniu și mă a- 
dăpatii. CORESI, ap. HEM. 279. (: „sitivi et dedistis 
mihi bil>ere.*‘). -Iu doară ai miluit vr'un sărac,sau 
ai dat mâncare flămânsilor, sau ai adăpatu w'vn 
setos? crv. D. BĂTR. II, 453 (s. XV’l). | Refl. Am 
mai fapt... 2>t>fnrvle, Ca s'adap setoși cu ele. Care 
cum se adăpt't, Tot mie îmi mulțumea. TEODORESCU, 
p. p. 31 .Ă ști iu ce apă SC adapă [cinevă] =
„a ști ce cugete, ce scopuri are“, zanne, p. iii, 446. 
(: connaiire Ies inte.ntion.s de qn). Să văd eu singur, 
in ceu})e mă adăp. PANN, E. 1,112. || Fig. Despre pă
mânt. Trans. „A udă**. /Zrtw lase den Fdem, ca 
să addpe grădina, biblia (1688), 2/50- Apele adăjtă 
tot pământul. PRAVILA MOLD. pr. 1/,. AfwZie isvoură... 
unindu-se adapă valea aceetia. beldiman, N. P. ii, 
6.5. I Refl. „A se udă**. De nu s'arü adăpâ pământul 
de multe ori cu ploaia ce deștinge dein ceriu, n'ară 
fl răsăritii ierbi. coresi, ap. HEM. 280.

2®. Mergând mai departe în această direcție, ideea 
„apă** poate să dispară cu totul și adăpâ ajunge a 
Însemnă numai „a da de băut** (trans.) și „a bea** 
(refl) altcevă decât apă, dar tot cevă lichid. Cu oțit și 
cu fere adăpară-lu (pe Cristos]. cuV. D. BĂTR. II, 156.
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(a. XVI). îl (=pe calul năzdrăvan] voiu adăpâ cu 
lapte dulce..., cu pură de foc. büíííeíícv, n 27. Inir Mn 
casă să mă stâng, Bate vântul, rău m’aprind; Merg 
la cofă să ieu upă, Ni^te lacrimi mă adapă. ȘEZ. i, 
1Ü7/,. II Despre obiecte: Aăăpă-voiu săgeutele meale 
de sănge și armele meale m&ncă-vor came, coresi, 
P8. 418. PSAL. sen. 498/i,. (:„J’enivrerai mes Oé- 
ches de sang.“). | (Crom.) Jdâp 8Culel6 = „Ie bag 
In leșie sau apă și, cum s’au muiat, Îndată le scot 
afară*‘. marian, cn. 52. || Despre pământ: „a (se) 
udă". Cine va adăpâ mormântul lui ch o lacrimă 
iviită? MARCOVICI, D- 160. A'omdn»... Cu sudori 
adăp [= adapă] pő»id«{uí. ArfiHfi în dureri.
ALEXANDRESCU, M. 22.

3®. Spec. Cu ceea ce se adapă cinevă e „otravă": 
,Șt-/ adăpărâ cu otravă cumplită. DOSOFTEIU, V. 8. 
119/j. Se găsește, prin omiterea complinirii „cu o- 
travă", și numai a «dő7>n=„a otrăvi, a Snvenină". 
Doftorii U otrăvise... și acmii, de otrava ce-i di- 
dease și cine îl adăpuse bine știind, cevași cuvânt 
rău... n’au lăsat. CASTEHIR, iiR. 203. Vodă... vru a-l 
pierde, dur, neputând, putii numai de-l făcu sur
ghiun la moșia sa Bucovul, itnde bolnăvindu-se 
— zic, că l-au fost adăpat — ...au răposat. ZILOT, 
CRON. ap. HEM. 281. (Cfr. fran. poison, „venin", 
<lat. potionem, „băutură").

4®. In mod figurat se poate spune și: levor de tă
măduire avăndu-te, ne adăpămii (Doamne] de la 
tine! MINEIUL (1776), 135 >/,. Singur amorul este 
izvorul fericit. Ce fără de'nceiare m'adapă cu uitare. 
?,LEXANDRESCU, K. 112 însă mai pe sus de toate 
tréíue să se adape la adevăratul izvor al limbii. 
I. NEGRUZZI I, 444. De pururia însetoșezi cu min
tea, ca sâ afli invățura cărților și dintr'inse cu dul
ceață să te adăpi. moxa, 345. Astfel obiectul cu 
care ne adăpăm nu mai e nici apa, nici altă flui
ditate, ci orice dorință sau pasiune se poate consi
deră ca o „sete", iar Îndeplinirea oi ca o „adăpare". 
După înțelesul obiectului cu care se adapă cinevă, 
avem diferite Înțelesuri, ca: „a (se) potoli, a (se) ră
cori (cu), a (se) hrăni (cu), a se pătrunde (de)“. etc. 
Am să-mi adăp ura cupeirea voastră l. negruzzi, 
VI, 65. Di șoptesc... și-astupă gura, Cănd cu gura 
se adapă, eminescu, P. 189. Du m'am adăpat cu 
sfintele percepte a[le] lui Bousseau, și desprețuesc in- 
jurarea. c. NEGRUZZI, l, 211. A’edre;»t<ifea oamenilor 
te-a adăpat cu amărăciuni, marcovici, d. 15,IVh- 
«MÎ adapă bolnavul cu ierbi dulci, vars-aam, c. 244.

III. Din Înțelesul fundamental: „a duce la apă, 
pentru a da de băut" și In special din „a mână vi
tele la apă, spre a le da de băut" pot să dispară no
tele „apă" și „băut", pentru ca să prevaleze ideea 
„mănării". Astfel adăpâ ajunge, pe aceeași cale ca 
„Îndemnă" (s. v.), deși numai rare-ori, la sensul ace
stuia. Vodă au zis (fiind de alții adăpat), că cu 
nume de „văcărit^' să sepuie dajdea, dionisie, c. 192.

(Frez.: adăp șî adăp, subj.: să adape, să (td^e 
și să adăpe.]

— Din lat. adaquarc, „a duce animalele la băut, 
a udă florile"; ital, adacguare (la terra, le bestie), 
v.-prov. azaigar, spân, adaguar, „das Vieh trănken".

ADĂPÂKE s. f. 1®. Abreuvage, éfanchement (de la 
soif), breuvage. — Infinitivul lui adăpâ, devenit ab
stract verbal. 1®. Despre vite, despre oameni și despre 
pământ. Să fie curgerea apelor în oraș cu toată în
destularea, spre adăparea tuturor, uricariul, iv, 
102/,o (Mold, a. 1806.) Aceâ fântână... erâ călătorilor 
adăpare bună și îndestulată, mag. ist. ii, 330. ;l 
2®. i'ig. Cu cheltuiala noastră s'au dat în tipariu... 
spre adăparea și lecuirea sufletelor acelor ce o vor 
citi. I. MINIAT, cazania (a. 1742), ap. GCR. II, 30/„.

ADĂPĂT 8. a. 1*. „Abreuvement, breuvage. 2®. Bm- 
poisonnement'^. — Participiul lui adăpâ, devenit ab
stract verbal. 1®. Cănd eră la adăpatul vacilor, fe
tele se întreceau să-i dea pricină de vorbă. ISPI-

_ ADĂPOST

RESCU, L. 229. Dfrni’ă îmi dai, drept hrană, și la
crimi, drept adăpat! koííaki, p. 159. |) 2». (Med.) „In
toxicație". Conira adăpatului, ori de unde să fipro- 
venit, babele de la țară întrebuințează mai cu seamă 
argint-viu. ap. HEM. 282 (Măstăcani, In Covurluiu).

AnĂPÂT,-Ă adj. „Arrosé, baigné (par un fleuve). 
Jtrewre, îhi&h".—Participiul lui adăpâ, devenit ad
jectiv. Despre pământ. S'a încredințat că [țara] e... 
adăpată cu o mulțime de râuri și păree cu apă lim
pede. MARIAN, T. 55. I P. ext. Murgule, cal minunat, 
Cu vin roșu adăpat..., Pe liadu un’ l-ai lăsat? lAR- 
NIK-BÂRSF.ANU, D. 497. .>’i CH buze subțirele, adăpate n 
tău de miere, Să te tot săruți cu ele. idem, 28. I Î’’P- 
Cu pomenirea viețieicare<r ra să fie,mulți sfinți sânt 
hrăniți si cu nesățioasă dragoste cătră Dumnezeu 
.sânt adăpați. silvestru, cazania (a. 1642), ap. GCR. 
1,1(X)/.. 1 Sânt prea adăpat de dogmele credinței Im 
Moamef. GORJAN, H. IV, 142. Biind întru sațiu adă
pată de limba cea grecească, mineiul (1776), 4 pr. 
Uitropolit se află... Dositeiu, Grec de fd, adăpat ch , 
învățătură. ziLOT, CRON. ap. HEM. 281. |

AUĂPĂTOAKE 8. f. „Abreuvoir, auge. Distalla- 
tion servant ă bőire (aux fontaines publiques)". — 
IjOCuI unde se adapă vitele. Vitele, cănd le duce la 
adăpătoare..., peste moșia acestora le trece păn'la a- 
dăpătoare. ubicariul, xxi, 262/h. (1722). Să se săr- 
guească plugarii, ca să aibă adăpători bune..., că 
așâ vor da (vacile] »»iat wmIî lapte, economia, 83. 
i De obiceiu adăpătorile au forma de jghiabun. 
Scotea (apăl.năHă împleâ aaSpătorile, ca să-f’i a- 
dape oile, dosofteiu (a. 1683) ap. HEM. 283 (-- sco
tea apă, până umplură jghiaburile, ca să adape 
oile. BIBLIA 1688). I Astfel «dăpăfoareo poate servi 
șî la oameni. Cela ce va luă de pre lângă drum adă
pătorile ce s'au făcut să se adape călătorit, să se 
darie ca un fur. pravila mold, 20/,. | Fig. Am scos 
acest izvor de apă dulce și pururea curălortu, adă
pătoare de suflete omenești, silvestru, cazania 
(a. 1642), ap. GCR. I, 98/,,. .

— Derivat din adăpâ, prin suf. instr.-loc. -ătoare 
. (cfr. fran. a&reMV-oir, lat. med. oitogMafortH»»).

Ai>.iPĂTOK,-T«ÂKE adj. „Qui abreuve“. — Aă- 
jectivul verbal al lui adăpâ (format prin suf. -ător).

Ai»ĂPĂTdH,-T«ÂsĂadj.„Quiabreuve abondam- 
ment, propre â désaltérer, rafraichissant“. — „Cye 
adapă din belșug". (Dumnezeu) fmpodo6t,Pămă«fHÎ 
cu ierburi frumoase. Cu apo dulci, adăpăfoase. se
vastos, N. 196/,. ,

— Derivat din adăpâ, printrun suf. adj.-ătos 
(după analogia lui ap-ăt-os), în loc de -os.

ahĂpătlbA s. f. „Arrosement,arrosage^\—,Ai- 
dare udălură". Socotind... Trăian, ca un năroctt 
hultuitoriu..., că la răsad ca acesta, adăpătură cu 
puhoiu de sânge ca acela să se fi cuvenit... cantemir,. 
HR. 14. (Plur, -iHri],

— Derivat din adăpâ, prin suf. abstr, -ăturâ.

ADĂPOST s. a. „.dbri".—Loc ferit, care ocrotește- 
împotriva asprimii vremii. (Omul în paradis] 
băgâ mâna în sânge pentru vreo apărare. Sau să-șt 
câștige hrană și învditoare. Pământul da de la 
sine... șî adăpost, și mâncare, konaki, p. 296. J „Adă
postul” este mai cu seamă o acloală împotriva vrei 
mii rele (vânt, ploaie, arșiță etc.) Să dai... de po
mană, ca să ai cu ce-ți face adăpost, când o fi^f^ 
mea rea șez. iii, 45. Colo stânca de-adăpost 1 e 
ploaie ’n vremea grea. COȘRVC, f. 76. în oriix alt 
loc al Bărăganului, vânătorul nu află alt udăpos^ 
snre a îmbucă sau a dormi ziua, decât umbra că-\ 

■ - . T. __ I A clfal m1Anmitu.L estespre a tmuuvu atm ■
ruței sale, odobescu, i, I7/4. | Astfel adăpostuZ este 
de cele mai multe ori un acoperiș. Nu e btne să 
(e aciolezi sub carpini în vreme de viforniță, (cij...
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să stai la luminișuri..., cS... la adăposturi trag... 
dracii. ȘEZ. Iii, 80/„. Cățelul prost, sărind de subt 
adăpost, începe a alergă, pann, p. v. i, 95. | Dar 
acoperemântul nu-i o condiție esențială pentru 
adăpost, care se ia In Înțelesul cel mai larg, de „loc 
de siguranță", așâ încât, după împrejurări, poate fi 
sinonim cu liniște, liman, pristaniște, țărmure 
etc. d. e.: Și se veseliră, că ee domoliră [valurile] și 
[Domnul] îi indereptă pr’inș intru liniștea vrerii 
sale. [Notase] întru adăpostul vrerii .sale, ar- 
sÍ:nie din bisekicani (s. XVII), ap. HEM. 283 ( și 
povățul pre ei la țărmurile ce vria ei. silvesthu 
(a. 1651); = și derease-i In pristaniște voiei lui. 
CORESI, PSAL. SCH.; „et il les conduit au port qu’ils 
désiraient."). „Adăpostire.adăposteală". în ungherul 
unor crieri Și-or găsi... adăpost a mele scrieri, e.mi- 
NESCU, P. 224. I De multe ori subt adăpo.stul ziduri
lor acestora urzeam comploturi, v. negruzzi, i, 142. 
Dar eu, ce fac tocmai acum la bătrânețe, fără leac 
deadSpost'r creangă, p. 175. | A fi sau a pune la 
adăpostul unui lucru sau Iu adăpost des
pre un lucru, după fran. „ă l’abri de“: Tepun la 
adăpost despre orice neajunsuri, odobescu, iii, 
11/,fl. (Plur. -poaste șl -posturi. ) Prin contaminare 
cu aăpode, „loc scutit de vânt", s’a născut la Moți 
o formă: azăpâst, de unde se derivă adj. azăpostos. 
frâncu-candrea, m. 107.]

— Lat. deponere Însemnă „a depune, a pune la
un loc sigur" (deponere liberos, vxores suaque oninia 
in silvas. CfES.), așă Încât In jurlsprudența latină se 
zicea: trt deposito habere, pro deposito esse apud 
nlqm. Tot astfel se va fi zis și: duco ad depositiim 
„duc cevâ la loc de siguranță", sau. In forma vul
gară: duco iid-depostnin (postum, depostum e ate
stat, cfr. și ital, posto, engad. fran. com -pót,
spân, puesto, portg. posloj, din care s'a născut In ro
mânește: duc a dăposi. Acest adverb local: a dăpost 
a devenit apoi substantiv, și—precum zie<»m azi: la 
amurg, la amiaei, la subsuară. In loc de „a murg", 
„a miazăzi", „sub suară" etc. —tot astfel, In loc de 
a se zice: „duc un lucru a dăposP, s’a zis: „duc un 
lucru la adăpost^. După ce adăpo.st a devenit sub
stantiv, a putut căpătă ușor înțelesul de ,.abri“.

ARĂPONTÂ vb. /** = adă|)osti. Slăbînște-nii. ca 
să mă adăposiedsu mainte până a nw wd duce. 
dosofteiu (a. 1680), ap. HEM, 28G ( să răpaus. 
coresi (a. 1577); = și mă voiu întări. SILVESTRU 
(a. 1Ü51) : „romitte mihi ut refrigerer priusquani 
abeam.“). Avett... ^:acă Și lipsea un coșar... Unde de 
o ploaie să s'adăposteee Și la o ninsoare s'aibă să 
ierneze, pann, ș. ii, 22. (Cfr. adăposti.]

— Derivat din adăpost.

arApostkálA s. f. „Abri, asile, lieu de repos."— 
„Liman". înțelesul lui adăposfeală e între „adăpost" 
și „adăpostire". Am șezut la... adăposfeală bună, ca 
să mă însănăioșez. dosofteiu, v. B. 221/,. Sfânta 
cruce iaste adăpostealâ celor vivoriți de furtuni. 
VARLAAM, C. 57/,. Trecut-am prin foc și printr'aiiă 
și ne scoseș la adăposfeală. dosofteiu (a. 1680), ap. 
HEM. 285 ( și ne-ai scos la loc de răpaus. sil
vestru (a. 1611): „mais tu nous as fait entrer dan.s 
un lieu fertile."). încetat valurile..., s'au smerit 
marea,și corabia... au ajuns la adăposteală. antim, 
p. 43. [Plur. -eli.]

I — Derivai din adăposti, prin suf. abstr. -eală.

I adApontî vb.lV". „Abriter. mettre â l’abri; (refl.) 
Is'abrffer, trouver un refuge, un asile".—„A (se) duce, 
fa (se) pune la adăpost,a (se) aciuâ". Trans. R'aveâ 
mes'fiif'' grajduri..., unde să-și adăpostească atâta 
tmfmedenie de vite, ispirescu, U. 8. 41.„. Corabiia, 
ydfo fiindu și de iute văntu, o adăpostimii, întorcân- 
duse eu mică cârmiță. CORESI, APÓST. („PRAXiüL") 
ap. GCR. I, *9/„. I Refl. A găsit un bostan așâ de 
mare, încât se adăpostea o cireadă de o sută de boi

ADĂSTA
la wnbra lui. ȘEZ. IV, 4/,,. în fân... n mulțime de 
iferpi fie adăpostiset ă peste iarnă, rkteganul, I’. 
I. 3/j. Oamenii... tn timpii perioadei glaciare a Eu
ropei se adăposteau in peșterile de la Madeleine. ODO- 
BESCO, III, 79, G. [Cfr. adăpostă.J

— Derivat din adăpost.

ahApostîri: s. f. .Action de trouvei- ou de don- 
nei- abri. Șnuvegarde, a6r», asile, refuge; protec- 
tion“. — Infinitivul lui ndăpo.stl, devenit abstract 
verbal. Pentru adăpostirea lor și a altor creștini... 
zidi... Șl un turn de piatră, c. NEGRUZZI, l, 213. 
Codrii... au a-i da adăpostire, de necazul vreunui 
tiran. KONAKI, p. 263. îl ucise un Săcuiu, la care 
ceruse adăpostire. ISPIRESCU, M. V. H/.t Pământul 
țării noastre e azi adăpostire E a Grecilor țărână. 
ALEXANDRESCU, M. 28. /Iddpoirftre fii celor ce scapă 
la tine! MINEIUL (1776), 89’/,.

AUĂPOSTÎT s. a. = adăpostire. Participiul lui a* 
dâpostl, devenit abstract verbal.

AiiĂPUSTÎT.-A adj. „Alfrili-: refugié*^.— l'srti- 
cipiul lui adăposti, devenit adjectiv. Corturi.,, adă
postite pântre pomi. GOR.IAN, ll. I. 3/^. Văd... că ser
vitorul adăpostit la curtea împărătească nu iasă, 
ca de altă dată, din casă, marian, SE. II, 182.

.AI>ĂPOSTIT0R, -TOÁRE adj. .^HÍ abrilf, qui 
profágé^. — Adjectivul verbal al luiadApostt (format 
prin suf. -iMr). [f și diai: -tnriu.]

AI>ĂPONTIT<'RĂ ,S. f. i
AI»APONT<'RĂ a. f. t t
-= adăposteală. Ajunsein la cea adăpostură hună 

și fără voroavă. la adăpost și la lin și fără scărbă. 
CORESI (a. 1581), ap. GCR. i, 29'2.. ÎPIit- -turi.]

— Contras — poate numai greșală de tipar — din 
iidăpostltură, derivatul ln -itură al lui adăposti.

AiiAPTÂ ui). I". „Adapter^.— Trans. Á potrivi 
cevă. la altceva. Adevărații luptători pentru progres 
sănt... in stare să adapteee adevărul la gradul și la 
felul de inteligență al celorlalți. MAIORESCU, CR. ii, 
125. I Refl. „A se potrivi la. cu, dupi oevă“. Țăranul 
se adaptează cu greu altor tmi>rejurări de traiu.

— .Y. din fran.

Ai>ÁPTAi<ii.,-Á adj. Care se poate
adapta.

— ÍV. din fran.

AI»A1*TÂK>: 8. f. „Adaptation". — Infinitivul lui 
iiilnptă, devenit abstract verbal. încă ]g ani de o 
asemenea convingere publică,...— și Hmba română 
poate, deveni o ruină, nu reparată, ci stricată prin 
construcțiuni... fără nici o adaptare de stil. MAIO- 
liESCU, CK. I, 138. I Spec. (Fiz., Fii.) Adaptare la 
mediu: Potrivire a vieții după Împrejurările externe 
in mijlocul cărora trăește cinevă.

AO.iPTÂT,-Ă adj- ,AdaptA-.- Participiul lui ii- 
daptâț devenit adjectiv.

AI>APTÂTIi: s. f. l , .
AnAPTAÍ.Í»-KÍ./-. I = "«■«l'lnre.
— A’, din fran. ndaptatlon.

AnÂSTÂ vb. I. „1’. litre dans l’attente. Attendre 
longuement. 2’. Attendre“.— Înțelesul fundamental 
este „a stă pe loc“, Bind exprimat totodată și sco
pul : „tn așteptare". 1®. „A sta, a fi, a rămânea în aș- 
teptare“. Sfârșitul acțiunii e indicat de obiceiu prin 
„până". Intrans. Morții vin in fie-care an in 
această ai [ Joia mare] pe la vechile lor locuințe, 
unde adastă pănă la Moși, marian, se. ii, 270. Aici 
apa se oprește și adăsteaeă sufletul până la... jude-
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cata cea de pe urmă, idem, î. 438. (| Starea aceasta pe 
loc implică stăruința așteptării, așâ Încât a adastă 
=„a așteptă cu tot dinadinsul“. Intrans și Trans. 
Cine bate la fereastră. Nevastă, nevastă, Noaptea- 
acum pe vremea asta, Nevastă, nevastă?Bate, par că, 
și adastă, teodorescu, p. p. 340/5. Uită-te 'mpre- 
juru-ne, cătă lume adastă. PANN, E. il. 92. Primă
vara... Adăsta’n fierbinți fiori, Să închine-a et co
moară Împăratului din zori. ALECSANDRI, P. III, 615. 
Pre tine adăsl de atăfa vreme! antim, r. 124. 4Í A 
adăstă, ca mortul colacul = „a așteptă cu mare dor 
și nerăbdare", zanne,p. vi,518. H De-oare-ce „aștep
tarea" cuprinde în sine „starea pe loc", s’a simțit 
trebuința să se exprime deosebit ideea aceasta: „stau 
și adăst". Trans. Merse pe la... Craiova... și sta a- 
rolo, adăstănd primăvara. E. VĂCĂRESCU, IST, 281'.,. 
Eadu... sieted 'n drum d a cumtezișul. peMăreac il 
adăsta, până Mărsacul venea.ODOBESCU, 11,432. || 2®. 
Adăogirea acestui „stă și..." arată însă, că „adăsta'' 
a ajuns a pierde în^lesul etimologic și a fi sinonim 
cu „așteptă". Trans. șl Intrans. Adăsfă a Iu 
Dumnedeeu lunga răbdare. COD. VOR. 156/4, ( aș
teptă-!... îndelung răbdarea lui Dumnezeu. N. TES
TAMENT 1648; = așteptă a lui Dumnezeu răbdarea 
cea îndelungată, iublia 1688.: „quand la patience de 
Diou les attendait."). Ckiajna... adăsta pe boierii 
moldoveni într'un falnic cort. ODOBESCU, l, 173/j. | 
Construit cu „de": Neavând banii... s'au rugat sS 
mai adaste încă într'un an de acești bani. c. brăN- 
COVEANUța. 1695), ap. HEM. 287. [AííAsí și adăsles.]

— Alături de asfare ( ad -|- sfore) a existat și 
un verb adastare, compus Încă odată cu prefixul 
ad-, spre întărirea sensului (cfr. adalligo la l’liniu 
cel bătrân), atestat In texte mai târzii (,,actum.... 
adastantibus în palatio nostro, quoriim nomina 
praetitulata sunt." Archivf. lat. Lejc. Il, 111. „Ur- 
guet = adastet", In Glosele de la Reichenau, 1149) 
și păstrat, In afară de românește, șl In v.-ital. ada
stare, „a așteptă cu stăruință".

ADĂSTĂRB 8. f. ..Atlente (persévérante). pati- 
Infinitivul lui adăstă. devenit abstract verbaL 

Țintuit întru’ntristare Am rugat-o... Să mai aibă 
adăstare. 1. văCârescu, p. 53. | Spec. Loc de adăs- 
tare = „anticameră". AceoáM sală slujeă întotdea
una ca loc de adăstare pentru cei ce voiau să intre 
la chiliile neamului domnesc, odobescu, i, 123/,

AitĂHTĂT s. a. = adăstare. Participiul lui adăsta, 
devenit abstract verbal.

AnĂ8TÂT,-Ă adj. „Attendu (avecpersf^v<^ance)‘‘.— 
Participiul lui adăsta, devenit adjectiv.

AnÁNTÁTÓR.-ToÁKE adj. „Qtti reste dans Tat- 
tente". — Adj ectivul verbal al lui adăstă (format prin 
suf. -ător). [ ••]■ și diai. -foríM.]

ADÂC s. a + .Contribution, redevance".—,,Dare, 
impozit". Se găsește rar. In texte vechi din Transilv. 
și Ban. Adăulu țării, ap. GCR. i, 218', (a. 1675). 
Adeu Tributum. ANON. car. [Plur. ?]

— Din ung. adó, „contribuție, dare".

adăuga vb. 1. V. adaoge.
AMÁű^.-Á adv. „Ilaletant" (se dit du b(puf). — în 

Bihor. Adăuș [este] feoMf ce suflă ip-eu. scoțând limba 
afară, rev. crit. iv, 336.

Din ung. diihiis, „en rut".

adătAsî vb. IV". •]• V. adevăsi.

Adecă interj., adv. „1“' Voici. 2". C'est-d-dire, sa- 
voir. Sous pretexte de, faisant semblant de... A pro- 
prement parler, donc. 3®. Plutöt, ou bien, mais'‘.

1®. In textele cele mai vechi, până In sec. XVII,

_ ADECĂ

mai ales în psal. scii., și in cOD. VOR. (Noul Testa
ment de la 1648 și Biblia de la 1688 au totdeauna 
„iată"), la CORESI, DOSOFTEIU și VARLAAM, adecă e 
o interjecție sinonimă cu „iată". Gră't: adecă vine 
Domnul întru sfinți. CORESI, APÓST. („PRAXIUL"), 
ap. GCR. I, *12/,. („En disant: voici, le Seigneur 
est venu avec ses saints,"). Nu tăcea, nece îmblâneî. 
Doamne, că adecă dracii tăi sunară. cORESi, PS. 227, 
PSAL. scii. 269/j. (: „quoniam, ecce, inimici tui sonue- 
runt.“). Nu te teame, Pavle, că înaintea îu Chiesariu 
fi se cade să stai adecă dărui fie Dumnedaeu’.. 
COD. VOR. 89/,j( și iată, dăruit-au... NOUL testa
ment 1648; =și iată, ț-au dăruit... biblia 1688. : 
„Paul, ne crains point, il faut que tu sois présentó ă 
(;ésar; et, voici, Dieu t a donné.,."). Și intr’aceaia 
[--. pe când vorbea], o'decdpre un mort îl ducea cioclii 
să-l îngroape. DOSOFTEIU, v.s. 126/,. Deaca se apropie 
de poarta cetăței, adecă scoică mort pre un cocon. 
VARLAAM, c. .319/.. 1 (’u Înțelesul lui „când coli)". Se. 
gândea c'âu visat și ddecă mearele in poală! DOSO
FTEIU, V. s. 14/,. Peste vr'un ceas... merse el să aducă 
copilul fript... Adecă miminea, minunilor! Copilul se 
juca cu două mere de aur. reteganul, P. v. 57/,4. '| 
în zapise vechi, după crucea pe care se puneă degetul 
urmă sau formula slavă: -h Eto as Drufea scriu și 
mărturisesc... CUV. D. BĂTR, l, 28 (a. 1581. Mold.), sau 
cea corespunzătoare românească: -ț-Adecă eu Pe- 
treaBrahăș scriu și mărturisesc... idem, i, 26 (a. 1577, 
Mold );-[-.Irfdcd eu Oprea sin Petco ot Butnărești 
scris-am acesta al mieu sapis... ap. GCR. I, 135/, 
(a. 1650). Acest „adecă eu..." = „iată eu..." conține șl 
o e.xplicație; „adecă" nu mai este numai o demon
strație simplă, o mișcare reflexă, pricinuită de mirare, 
când vedem cevă neașteptat, ci ea are un scop: explică 
pentru ce s’a pus degetul pe cruce: In semn de măr
turie. Tot astfel, în următoarele exemple mai recente, 
adecă, deși are încă Înțelesul interjeoțiunii „iată", 
Începe să devină un adverb explicativ. Hirograful... 
intr'acesta chip erâ:Adecănoi,pasările văzduhului..., 
scriem și mărturisim... CANTEMIR, IST. 176. Cănd fu 
la ’mf&șat, ddecă-l [ iată, se văzu că e] femeae. DO
SOFTEIU, V. 8. 57/,. Eotie, scriind cătră Mihail, eice, 
adecă [ iată că] cealelalte lucruri mici aduc folo
sințele. BIBLIA (1688), 7 pr. Dumnezeu eise...: „Sea
mănă tu oaselemidului..." Băiatul ascultă, sămănă 
oasele... și porni... Adecă [ -” iată, că se Întâmplă ur
mătoarea minune] din oase se făcură tot oi. rete
ganul, P. III, 57/,4-

2®. Astfel adecă devine pe încetul un adverb ey 
plicativ, cu sensul fui „anume", corespunzând lati
nescului „id est": Laudele lui Traian nu poate altul 
să le ție și să le poarte, fără numai altul ca Traian, 
adecăte Theodosie. cantemir. iir. 17/,. (Trei sânt ÍMCtjU-iC X.^... ••(b* I.-------
vrăjmașii sănătății], adecă: aerul, mănearea, bău
tura. CALENDARIU (1844), 58. Astfel In „Psaltirea cu 
tâlc“ a lui Alexandru Dascălul (a. 1697), după psal- 1 
mul: „De nu voiu pune de naintea Ierusalimul, cajl 
intru începutul veseliei meale'‘, urmează: „adecă, pre- il 

arft. âflffni. tiilAiu în roiu CM veseHc. ci#d st pre^lcum eră Adam întăiu în raiu cm veselie, așă pre*! 
Mmd va ap. GCR. 1. 315/,. Tot astfel: Eu sănt 
cel de 'niăiu, adecă deniru care sănt toate, biblia 
(1688), 6 pr./,.. Alergătorii sănt datori a face jurul 
pieții de patru ori, adecă o cale de 12 verste, c. ke- 
GRUZZI, I, 36. Se căeă, de ce să facă el fapte, de care 
nu mai făcuse în viața lui, să-și beă adecă și sim
țirile. ISPIRESCU, L. 106. iSpM«e«... că ar fi jucat la 
nunta dracului. Adecătile că dracu și-aduse aminte 
să se ’nsnare.., și să facă fete. JIPESCU, o. 116. | A-l 
decă explică mai ales câteun cuvânt de care, fiind 
strein, autorul crede că cetitorul nu-1 Înțelege, sau că 
nu-1 Înțelege așâ cum voește el. In cetatea Bisântiei,> 
adecă a Țarigrddului, pravila (a. 1651), ap. GCR. 
1,162/,,. Samoderjeț, adecă „singur stăpănitor‘‘. ne
culce, ap. idem, il, 35/,. Am fost den Italiîa, adecă 
den țara frăncească. mineiul (a. 1698) ap. idem, i, 
321/,,. Clerul, adecă mitropolitul..., episcopii și^ egu
menii. skLCESCV, M. V. 10/,. I Explicația poate fi însă
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r și Rițamică, mai ales când o dă autorul in numele 
R persoanelor despre care scrie. Atunci corespunde lui 
I „chipurile". Suindu-i cu înșelăciitne întrun munte, 
L adecă ca să culeagă ierburi, i-au ucis. MINEIUL 
I (1776), 105’/,. • Ade.se-ori adecă, in propoziții Intrebă- 
L toare, urmează după alte cuvinte explicative, ca „ce", 
f „de ce" etc., repetând ideea exprimată prin fraza 
ă următoare. Hotărârea fu gata, cam ce, adecă, .să 
li /drd cu fata împăratului. ISPIRESCU, L 353. Ne-afi 

făcut întrebare, Pe ce, adică, venirăm. ap. GCR. 
11,313/,. I Poate chiar să Inlocueascăpe „ce", „oare", 
„va să zică". Adecdfclpa vrei să te ascumi? Și de cine? 
I)e duhovnicul satului? contemporanul, vi, uI„. 

3A Când schimbăm o hotărlre pe care o luasem, 
introducem noua hotărlre printr’un adecă, care e șl 
el o explicație, dată însă nouă inși-ne, nu celui ce ne 
ascultă sau ne citește: „(la) drept(ul) vorbind". „.Iș- 
teaptă, că merg și eu cu fine! (începe să plouă). 
„Adecă, mai bine stau acasă!'* Astfel adecă poate 
ajunge sinonim cu „dar", „Insă". Acwîm parte de-un 
mișel. Pică țundra după el : Kl mi-o dă să i-o 
cârpesc, Ru o iau și o isbe.se. Adică, mă socotesc, Tot 
.•<ă i-o nfai petece-sc, Că cu el am să trăesc. lARNIK- 
liÂRSEANU, D. 277. Din astfel de cazuri s'au gene
ralizat locuțiunile: dacă (sau: râud) vine vorba la 
adecă, mai apoi; dacă (sau: când) vine treaba la (o) 
adecă, în urmă numai; când (sau: cât) la (o)adecă 

' (sau: la dică), care au avut Întocmai aceeași evo
luție semantică ca fran. „étre ă quia" (lat, quia = 
„pentru-că"), „la urma urmelor. In momentul de- 
ciziv, la dreptul vorbind"... Mulți... înainte de răsboiu 
se arată cei mai inteji oameni de pe fața pămân
tului, iar cănd vine treaba ta adică, atunci... pe ici 
încolo ți-e. drumul! MARIAN, T. 122. Și-apoi, când 
este la adicălea, te-aș întrebâ.... creangă, p. 2U3. 
Toată noaptea... nedăndu-i pace, au slăbit sufletul 
lui într’atâta, cât la culecă îi descoperi muierii faina. 
calendariul (1814), 115',. Află Pumneseu, că i-a 
șters cinevă feredenl. Mere la sfântul soare să se 
plângătuească puțin. Cănd la adecă, sfântul soare 
încă erâ păgubit. I-a furat cineva ștergătoarea. re- 
TEGANUL, P. III, 25,',o. „Na -ți-0 bună**, eise Trăsnea.

. „când la dică, nu-i nimică**. CREANGĂ, A. 114. Să 
nu cumvă să mă lași la dică. Eu am venit cu d fa, 
precum m’ai rugat, ALECSANDRI, T. 1124.

[I’ână In s. XVIII Întâlnim numai forma âdecă, ac
centuată laCorosi și mai târziu, in Călindarul de Buda 
(18141, adécü: într’un act din 1683 chiar șl adiacă, 
ap. HE.M. 296, care poate fi Insă o scriere stângace. 
De pe la 1750 Încoace găsim, mai Intâiu rar, apoi In 
concurență cu adecă, și forma adică. De la Cantemir 
Încoace Încep formele amplificate ddecăte (ddicăte, 
aălcătea, Sângiorz In Trans., ap. HEM,. 303), dde- 
căle (ddicăle), ddecălea /'ddicălea .iahresber. viii, 
314), dde^’-ătele (ddicătile, ddecăfile, ddicătile), dde- 
c&telea (ddicStelea, rtdicătilca, ddecătilea). în Munt. 
h1 : adicăte, etc.) | în Mold. în loc de la adecă și: 
ia dică.]

—— Etimologia necunoscută. Desvoltarea seman
tică pe care am arătat-o nu ne pare numai cea mai 
naturală, ci ea se poate documentă și în mod crono
logic. Dacă insă sensul „iată" e cel mai vechiu. din 
caro s'a desvoltat cel de „anume" abiâ prin s. XVII, 

: și nu invers, atunci derivarea, de altfel ingenioasă. 
ia lui G. Ebeling (Zeitschrift, XXIV, 525, unde 

se derivă și v.-fran. ades din adde ipso) și a lui 
I Candrea-Hecht (Romania, XXXI,296-297) din lat. 

adde quod..., „adaogă că...“, nu poate fi satisfăcă
toare. E greu de admis ca sensul „adaogă că...“, 
care ar explică pe „anume", să fie cel fundamental, 
din care să se fi derivat cel de „lată" („adde = con- 
fer = vide“. Weigand, Krit. Jt^resber. vii, i/g,). Și 
mai greu e a plecă, cu Hasdeu (Ettfm. Magn. Rom.

I 300-303), de la sensul 30. și a vedeă în a dică forma 
I originală, din grec. 8;**), „justice", 81**1*,
I ,ju8tement“ (lat. dîca ar fi dat * deacă). Forma la 
dică e rezultatul unei despărțiri greșite din la-adicS, 

l’adică. G. Subák (Arc/ieo^ra/o trieitino, XXX, 
voi. n, fasc. n, pag. 13) propune un imperativ lat. 
aditica = indica.

adecl'Át.’A adj. .Adéquat^\ — „Potrivit cu“,.. 
Trebue sâ o descriu prin cuvinte, care să-mi deș
tepte imaijini de sensibilitate adecuate cu obiectul ei. 
MAIORESCD, CR. I, 11. [Unii scriu și pronunță: o- 
dcct'df.]

— X. din fran, (lat. adteqnatus, -a, -um).

AitK.vÁNÁ s. f. + „Offre, appăf. niopcn de tenfa- 
tioH, leurre". — Direapia lor plină-i de ad&mană. 
PSALT, (1651) 25 '1, comentat la margine prin „wtifd", 
la CORESI, PS, și in psal. sch, .,prețu“. (: „dextera 
eorum repleta est muneribus".).

— Substantiv postverbal din .ademeni, după mo- 
déle ca: poment-pomână, dojeiii-dojdnS, prihăni- 
prihănă etc.

AUEHKXEÂEĂ 8. f. „Teutatiou^^ — .,\năemn&Te, 
ispitire". După multe adenieneli. o înduplecară de 
măritare. sevastos, n. 203',«. [Plur.-Hch’.)

— Derivat din ademeni, prin suf. abstr. -eală.

AltEMUxi vb. IV". „Aitirer, allecher, piper (des 
oiseau^): le.urrer .• (refl.) se fairé illusioti, tenter; en- 
jóler. séduire, suborner, troniiter. TÎfre encltanté. Élre 
ravi".— „.A atrage spre sine prin făgăduieli sau prin 
cevâ ispititor". Trans. Ademeneau înPanonia edr- 
duri de Sași. IIASDEU, i. c. 19. Păsări-Lăfi-I/un- 
(filfi ademenea sburătoatvle șz... le pupă. CREANGĂ, 
p. 247. II Mai totdeauna „atragerea" aceasta se face 
cu un scop clandestin, deci: „a amăgi". Trans. Ave
rea adimenește pe om. odobescu, i, 80/,. .î4m siîif 
pe o tânără fată, pe care o adimeniseră și o adu
seseră cu dinșii, să se culce in crevatul Sfântului. 
C. NEGRUZZI, I, 226, Somnul m’o ademenit Și pe 
iarb'am adormit, pompiliu, p. p. | Refl. O! nu 
le-ademeni cu asemine idei! alecsandri, t. 1373. 
SÎMfiur, iu ftândul său. se ademeni, delavrancea, 
S. 85. II Scopul ascuns iese mai mult la iveală, cănd 
ademeni = „a ispiti" și chiar „a Înșelă". Trans. 
Căutătura cea blajină a fetei celei mici il ademe
nise până intr'atât. încât... ispirescu, L. 234. Tri- 
misesăpeȘtefan...,de au întărit...cu jurămănturi...; 
și așâ, i-au ademenit..., de au lăsat calea spre Ti- 
(fhinea. N. costin, let. ii, 110. || De obiceiu se spune 
și prin ce mijloace se face „ademenirea": Cu vorbe 
dulci = ,A momi". Te-ademenise numai cu vorbe 
dulci, alecsandri, t. 574. Ne-au adimenit cu vorbe. 
beldiman, o. 58. I Cu juruinfi~„n seduce". Nu 
ți-e milă de o ticăloasă fată, pe care ai adimenit-o 
cu juruinfi mincinoase? c. NEGRUZZI, l. 19. | Cu 
bani — „a câștigă In vederea mitei", Aceat ofifer 
adimeni cu bani pe niște gomici. ODOBESCU, iIi, 
542^,. /i despoiă de averi,... lipsindu-i... de singurul 
mijloc cu care puteau ademeni și corumpe pre no
rod. c. NEGRUZZI, i, 143. I Oricât cercă el să-l ade- 
minească, ba cu una, ba cu alta, mâțișorul nu se
da clintit din loc. SBIERA, P. 246/,j. ) „A face să". 
Se opintea la fiigă, ca să adămănească pre Greci 
a fugi după ei. P. maior, ist. 212. || alecsandri 

i Întrebuințează (p. iii, 437, cfr. șl ademenire) pe 
ademeni In Înțelesul de „a se Încântă", a se minună": 
Ori cine'n cale ne’ntâineă..., steteă pe loc și-adi- 
meneâ, cuprins de admirare.

[Lipsește In literatura veche religioa.să (cfr. Insă 
ailematiă) și-1 găsim mai Intâiu la N. COSTIN. I Va
riante: adimeni, ademini Mold., Bucov,, adămăni 
LB. addmnd Transilv.,+ prez, (după molnár, a. 1810, 
ap. HEM. 303) adămân și adămănds.]

— Etimologia necunoscută.

AUEMENÎRK s. f. „Tentation^allechenienl, sétluc- 
tion,leurre; iltusion: enchantemeni,ravissement'‘.~ 
Infinitivul lui ndeineni, devenit abstract verbal. Atât

isbe.se
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de puțină idee are de ademenirile lumei, încât mă 
tem... c. NEGRUZZI. I, 77. Prin ademenirile voastre o 
faceți de își calcă datoriile sale de femeie, idem, i, 48. 
Tot focul amorului..., tot delirul juneței... le-am chel
tuit in adimenirile unei cochete, idem, i, 55. | Fugi, 
vicleană fericire, Căci ființa ta nu este decât o ade
menire. KONAKI, p. 151. I O fantasmă [ castelul 
Peleșj sărisem Și plin de-ademenire în față mă o- 
prisem. ALECSANDRI, P. III, 503.

ADEMENIT s. O. = ademenire. Participiul lui ade
meni, devenit abstract verbal. Dacă... ar fi rămas 
numai în nădejdea lui, ar fi dus, sărmanele.., dorul 
ademenitului, căci el... n'a ademenit decât o singură 
femeie. GANE, CONV. lit. xx, 137.

ADE.MENÎT.-Ă adj. „re/ife, Participiul
lui ademeni, devenit adjectiv. Zvon de glasuri cu
vântă: „Sătrăești, Măria-Tu!" Petre iăajă-ademe- 
nit. Din somn dulce s’a trezit, alecsandri, P. 11,109. 
Combaterea... este atunci ademenită să fie, și violentă. 
MAIORESCU, CR. II, 145. [Contrariul: ne'ademenit. Ce 
să fac cu să rămân... jwlecător drcjd și neademenit 
de prietenești avânturi? odobescu, n, 518.]

.ADEMENITÓB, *TvÁKEa(Zy. „Atlruciif,séduisant, 
allechant". — Adjectivul verbal al lui ademeni (for
mat prin suf. -itor). Aceste studii erau pentru mine... 
adimenitoare. odobescu, iii, 634 -. Să nu cheme... 
C’o strigare prea duioa.'iă, c'un chip ademenitorîu. 
KELDIMAN, O. 21. începii să-i vorbească cu niște 
ipaiarimieroase și ademenitoare. ISPIRESCU, L. 261. 
(Și: adimenitor. | f și diai.: -niforiu.]

ADKPBEÉNÁ adv. t V. impi'euuă.

1

AuiiPT, -Ă subst. „Adepte".— Persoană inițiată în 
tainele unei secte, ale unei arte, etc. (la început nu
mai în tainele alchimiei). 1 1\ ext. Cel caro primește, 
ca alo sale, convingerile altuia. _I’artizan“. (Emi
nescu] eră un adept convins al lut Nchopenhauer, 
eră prin urmare pesimist, waiorescv, CR. "li, 301.

— ÍÍ, din fran.

ADEUÁ i!&. I. „AdMrer -. — A se țin<?â strâns lipit 
de cevâ. |J Fip. A se alipi la părerea, la convintrerea 
cuivă, a primi principiile unui partid, ale unei doc
trine etc. Toți cei prezențî an ailerat la moțiunea 
noastră. [Adér și ckZcitîs.]

■— N. din fran.

AüEBÉNT.-Á adj., .subst. „Adhereiit". - P. Adj. 
Care aderează. I (Bot.) „Lipit strâns" (de cevă) (con
trariul de la „liber"). Ouariul este liber sau aderent. 
GRECESCU, FL. 7. || 2®. Fig. Subst. „Partizan, to
varăș do idei", i^rftstrea... succesivă (lin partea 
unor fo^ti Mlerenți... nu l-an pttfuf sdriuirină. MA
IORESCU, D. II, ■).

— N. din fran.

ai>ek£xțĂ .s. f. „Adhérence-. — Strânsă lipire 
de cevâ. .Arferew/n pielei de mușchi. | (Med.) Lipire 
întâmplătoare a unor țesături care de obiceiu sânt 
nelipite una de alta. Aderențe pulmonare. || Fig. Ali- 
lipire din convingere la părerea cuivă, la un partid.

— N. din fran.

ADESE ("OKI) adv. V. (Ies.

ADEVĂR

Ca să nu li se strice obiceiul, cer voie... a-și urmă 
adeiul breslei lor, adecă să se adune la un loc, să 
facă chef... după adeiul lor. DOC. (a. 1801), ap. ȘIO, 
II, a, 8. II 2. Spec. „Obiceiul de a da o despăgubire". 
Triniiseră, de cerea bani, să dea mai mult decât eră 
adătiul țării. ȘINCAI, HR. ii, 243',, —apoi „despă
gubirea insa-și“, care mai aiiesea eră o „dare“, un 
impozit. (Cfr. obiceiu). Existau diferite „adeturi": 
Cm adei de casă să nu fie supărați de cătră stă
pânul moșiei. URICARIUL, I, 146,'j (a. 1820, Mold.). 
Luând... dijma, duca, adetul prăvăliilor. DOC. 
(a. 1792. Munt), ap. SlO, ii, a. 8. Adetul podului 
de vită mare 1 pară. DOC. (a. 1795, Munt.), idem, ii, 
a, 8. Adetiul sau despăgubirea pentru pământ se 
dădea in natură: un miel de turmă. lOBGA, B. R. 360. 
Jlacă-mi plăteam birul ș'adetul la stăpân. Nu mai 
aveam pricină... C. negruzzi, 11, 249/,. [Cuvânt a- 
proape ieșit din uz. | Șl: adătiu, (idedfiu: adedtlu- 
rile. N. COSTIN (a. 1714), ap. GCR, ii, 9',.,. | Plur. 
-turi, -tiuri.]

— Turc, ’adet, „habitude. coutuine, pratiițues; 
taxes et redevanres d'usage, Impöt prólevé sur le 
bétáit"

ADBT (
ADÉT1E f “•
„1®. Coufume, tradition, prafigues. 2®. Bedevance, 

impât, taxe, tribuP. — îo. „Obiceiu, datină". De in
trai pe cineva: „Pentruce nu faci nunta, ca lumea?'‘ 
îți răspunde: „Dacă așa-i adetul (datina).' Tata a 
furat pe mama, bunicul pe bunica și tot așă au a- i 
pucát .și ei de la străbunii lor!“ 8EVA8TO8, N. 27/„. :

' ADETÓKIE, -TOÁBE adj., subst. f V. dittov.

ADEVĂR,-VÂKĂ a(Zo., adj., subst. 1.1®. Vraiineiit, j 
reellement. 2®. Fn rérité, rérifablement. ussurément. 
3®. j4»íe»i. II. 1®. Vrui, positif, vériiable, réel, fidele. 
2®. Vérité: fidelih'. 111. 1®. Ver/W; véritnble natúré. 
2®. Néalité. 3®. exactitude.

I. F'uncțiunea originală de adverb o păstrează 
adevăr până prin s. XVII.

1®. Corespunde modernului „într’adevăr, cu ade
vărat". La ceriu de, vom strânge, atunce adevăru 
afiâ^ne-răin bogați. CORESI, ap. HEM. 318. Dum- 

I nedzău miluîa^c adevărâ. dosofteiu, v. 8. 22/,.
2®. Subînțelegându-se „este", adevăr e Întrebu

ințat încă și azi în funcțiune adverbială, mai rar 
Insă decât sinonimul său „adevărat". Adevăru, și 
noi oameni sânfem și am putut și greși. N. testa
ment (1648), ap. GCR. i, 126'„. Adevărâ, deșertă- 

' ciune eșii, oame.' stoica (a. 1669), ap. GCR. 1,184/,.. 
Adevăr, că omul știe a fi născut ca să moară. KO- 
NAKI, H. 292.

3®. „Amin". .Idecdr, (ulevăr zic voao. N. testa
ment (1648), ap. HEM. 318 (:„aDien, amen dico 
vobis."). De acum și pururea în veci. Adevăru. cuv. 
D. BĂTR. II, 42.5. (s. XVI).

i II. 1®. Adverbul adevăr se întrebuințâ în textele 
vechi și in funcțiune adjectivală, corespunzând 
modernului .,adevărat". Nu luă din rostul mieu cu
vintele ceale, adevenre. ARSENIE DIN BISERICANI, ap. 
HEM. 317. Samnil să facă rugă, Ca o adcvdră slugă. 
dosofteiu, ps. 338. închinătorii cei adevt^risá vor 
închină părintelui, varlaam, C. 159/,.

2®. intr’o frază ca: Toate, dacă le-am luat sama, 
le-am socotit a fi adevere. ureche, let. l, 170',, e 
greu de stabilit, dacă adevere e un adjectiv care se 
referă la „toate" și corespunde modernului „adevă
rate", sau un substantiv cu sensul modernului „adevă
ruri". Un astfel do adjectiv substantivat, sub forma 
fomenină: adevară, se întâlnește destul de des in 
textele vechi, în concurență cu substantivul „adevăr" 
(și „adevărătate"). Nam ascuns în inema mîa ade- 
vărătafea ta și spăseniata spus-am; n’am ascuns 
mila și adtvara ta... Nu depărtâ de mine inila ta și 

' adevărul tău. dosofteiu, ap. HEM. 311. (tn câteși 
' trele locurile, în contextul latin: „voritatein", în 

cel francez: „Je n'ai point caché ta justice....je n’ai 
point célé ta gratuită, ni ta vérité... Que ta gratuite , 
et ta vérité mogardent continuellement."). .4f/HS-aH i 

1- aminte de mila sa lui lacov și adevara sa casH lui | 
Izrail. (: „11 s'est souvenu de sa gratuite et de sa 
fidélité envers la maison d’Israel."). idem, ap.GCR. 
i, 249/.. Am mărturisit adevăra. varlaam c. 217/,.

Din legătura eu prepozițiile „în", „intru", „de".
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„cu“ s’au născut adverbe cu înțelesul modernelor 
„Intr’adevăr", „cu adevărat": „vraiment, en vériU, 

' eff6ctivenient“. Să asculți. Doamne, ’ntr'adevdră. no- 
SOFTEIIT, P8. 224. în aderara mântuinții tale mân- 
tulaște-mă. idem, ap. HEM. 311. Inima mea strigă 
de-ndevdră. idem ps. 134. ^lu luminat ochii ei cu 
adevară. idem. 51/,.

ni. Subst. In construcții ca: vorbezc adevăr s’a 
simțit adverbul adevăr ca un compliment drt‘pt al 
verbului „vorbesc", așă încât s’a luat drept sub
stantiv. Astfel In următorul exemplu: Oare ochii ei 
o mint, Sau aieven-i.adevăru-i? EMINESCU, P. 103, 
e greu de stabilit, dacă adevăr e un adverb, ca ..aie
vea", sau un substantiv, ca „minciună". Astăzi a- 
devăr e întrebuințat ațjroape exclusiv ca substantiv, 

1®. „Ceea ce este adevărat"; stă deci adose-ori In 
In opoziție cu „minciună, bârfeală" etc. Minciuni 
cu voroava frumoasă ascunse și cu numele adevă- 
mdui căptușite. CANTEMIR. ap. HEM, 312. Cel care 
nu bârfeaște, ci adevăr grăeaște. corbea (a. 1700), 
ap. HEM. 312. Din vorbă în vorbă iese adevărul. 
ZANNE, P.IT. 816. [Contrariul: neadevăr e un termin 
mai blând decât ..minciună", având Insă același în- 

I țeles.De ce a tăcut .Albina‘‘ și nu și-a re.ctific.at nea- 
j devărul? MAIORE.SCC. CR. 1,361.J , P. ext. „Firea cea 
I adevărată". Până «w î« plug cu omul, nu-i afli 
: adevărul, zanne, p. v. 505. | Adevărul „se spune, 
' se află, 80 mărturisește, se dă. se descopere" etc, 
! Eu ți-am spus curatul adevăr, ispirescu, l. 21. .Șl 

cărți străine am cercat, ca să pufe»» află adevărul. 
ureche, ap. GCR. I, 69/.. JÎo6j«so» i-au mărittrisit 
adevărul. drAghici, r, 13. ți-oiu arătă, A-
devăr ți-oiu da. TEODORESCU P. P. 416 ‘’/113. Se da 
de cesul morții, că nu puteâ descoperi adevămd. ispi
rescu. L. 21.

2®. „Ceea ce există, ce are ființă, ceea ce este real"; 
stă deci In opoziție cu „nălucire, vis" etc. Cele ce vi 
le-am spus n'au fost vis, ci adevăr.

3®. „Ceea ce este drept, exact"; stă deci tn opoziție 
cu „nedreptate, înșelăciune, neexactitate" etc. Ade
vărul mă chinuește mai mult decât înșelăciunea. 
MARCOVICI, c. 7/,,. Adevărulu tău și dereptatea și 
leagea-i ve^iiă’n toată partea, dosofteiu. ps. 423. 

I Fenomenele.... să confirme adevărul calculilor lui.
bAlcescu, M. V. 4/„.

II In legătură cu prepozițiuni: în adevăr, întru a- 
devăr, adv. =»1®. Ce e drept, adevărat. 2®. Cu ade
vărat: „1®. II est vrai, c’est vrai. 2®. Kn vérité, vrai- 

’ ment, rMlemenf“. Cânele în adevăr te latră și te 
mitșcă, dar și este în adevăr cea mai bună slugă. 

; ZANNE, p. I, 368. întru adevăr socoteâ că aude glas 
' omenesc. drAghici, r. 150. I Cu adevăr, adv, = „cu 

adevărat, adevărat" : „vraiment, en vérité, confor- 
mément ă la véritd’\ Cu adevăr, starea lui eră vred
nică de lăcrămare. idem. 114. lănache Văcărescu fu 
cu adevăr om în veci memorabil, odobescu, i, 327, 
Elementele compoziției se simt deslușit în: Precum 
s’au tâmplat. cu adevăr s’au scris. NECULCE. let. 
ii, 196/<. II Pre adevăr, adv. = „în realitate, de fapt": 
.réellement, ăffextivement‘‘. 0 nălucire iaste. nu pre 
adevăru trupul no.stru luat-au. CORESI, ap.HEM.312. 

' + De adevăr, adv., adj., subst. = „cu adevărat; ade- 
k vărat, adevăr": „vraiment: vérifable, vrai: vérité**. 

Dadevăr = eguidem. MSS. (s. XVII), ap. HEM. 319. 
I Apropie-te, de vezi sila deadevăndui Dzeu. cuv. 
D. BĂTR. ii, 149 (s. XVI). I Meserearea ta și dea- 
devărulii tău pururea ajutară-mi. CORESI, PS. 106. 
PSAL. SCH. 126/,,. (:,.que ta gratuité et ta vérité me 
gardent continuellement."). întru ascultarea deade- 
rărului. COD. VOR. 143/,,. ( adevărului, N. TES
TAMENT 1648 și BIBLIA 1688). I Acest subst. poate fi 
iarăși compus cu prepoziția „cu", devenind adverbul 
+ cu deadevărnl.= l®. „Cu adevărat. 2®. Amin": „1®. 
En vérité, effectivement. 8incéreme.nt. 2®. Amen“. Se 
mărturisi creștin cu deadevăru. DOSOFTEIU, v. S. 19.

' Să privesc nu pociu cu deadevărul. idem, PS. 134. . 
în vecie de veac. Cii deadevării. cuv.d. bătr. ii, 54. ■

ADEVĂRA
[Plur. -văruri. ) în calendariu (1814), 12/„ se gi- 

căsește și forma: „âerdr“; Te-au artitai pre tine 
[Doamne] turmei ta!e, devărul lucrurilor!]

— Formele române: aJeriîr (devăr), arom. aver, și 
formele romanice: ital, dotrero, avverare, lancianez 
aădavere, sottoselvic da daveiras, fran. avércr, spân, 
arerar, portg. devéras etc. arată, că alături de ad
verbul latin vero, poporul roman Intrebuință și com
pusele: de + vero și ad -J- vernw, poate chiar șl: ad 
de -|- vero și de 4- ad -|- verHi».

ai»eváká ”6. /“ti®. Avouer, affirmer;prouvcr, 
, docHJiteufer, ccrtifier, temoigner; se montrer capable 

de...: attesier. 2'‘. Cnnfirmer.se r^aliser. 3®. Pr/c/ser. 
consfater, av^er. 4®. (Refl.) Se eonvaincre.

Cuvănt Învechit, Înlocuit azi prin adeveri și păstrat 
numai subt forma participială adevărat (&. v.) și în 
poezia populară Intr’o frază stereotipă. înțelesul fun
damental e: „a arătă adevărul", când e întrebuințat 
în funcțiune transitivă, „a se ivi adevărul", cănd are 
funcțiune reflexivă. Cele trei sensuri ale substanti
vului adevăr se pot urmări șl la verbul adevără: 1’. 
Cănd adevăr Însemnează contrariul de Ia „minciună", 
adevără are sensul de „a mărturisi, a afirmă", deci e 
contrariul de la „a spune minciuni" sau de Ia ,,a 
ascunde ceea ce este adevărat, a tăgădui": Ceia ce 
adeverează mai de credință sânt decât ceia ce tăfjă- 
duesc. PRAV. MOLD. 84',. Trecând ca un ceas, altul 
adevără zicând... n. testament (1648), ap. HEM. 
320 (: „alius quidam affirmabat dicens."). || (Jur.) 
Când „adevărarea" se face prin martori sau prin do
vezi, avem terminul juridic „a dovedi exactitatea 
unei afirmări, a unui fapt, a servi do martor Intr’o 
afacere". Să adevărați pe măruntul, făr'de fățărie, 
cum au cumpărat Necula acel loc... Veți mărturisi 
și veți acle-vără cu sufletele voastre. DOC. ap. HEM. 
320. De se va fi făcut una ca aceasta și se va a- 
devărâ cu mărturie. ...certarea lui să fie moartla. 
PRAVILA. MOLD. 24. £« Pavel Sticlarlu adeverez: ew 
SfűM Sticlariu adeveresi; eu Șerban ot Văleana ade- 
veree. etc. DOC. (a. 1662, Munt.), ap. HEM. 323. , P. ext. 
„X dovedi, a aduce dovezi". Iară de va fi mâncat de 
aadine, adevereculge aceaea. VkiAk (a. 1.582), ap. CCR. 
70. (: „S’il est vrai qu’elle ait été déchiré par les bâte.s 
sauvages. il lui en apportéra des marques."). | 
Ca verb reflexiv și în legătură cu a se află: „a se 
dovedi". Aflatu-s'au și s’au adevărat, cm»» toate ne
voile... se incep de la Greci, mag. ist. 122/,,. In În
trebuințarea aceasta se mai găsește și azi In poezia 
populară cu trecerea sensului de la „a se dovedi" la 
„a se arătă vrednic să..." Cine'n lume s’o află, S'o 
află ș'adevără, Merii de mi-o săgctă? teodorescü, 

. p. p. 81 ‘'/id- Cine’n lume s’ar află, S’ar d’află, s'ar 
devăra, Pe negru d’a’ncălică? idem, 74/„. | „A a- 
testă": Adevără un ofițer creștin, cunoscrd mie, că 
20.000 de ostași au murit. DiONISiE, c. 183. După 
cum adeverează Engel... p. MAIOR, IST. 195. Steaua 
82>re răsărit.... Sfânta naștere adevereasă. PANN, ap. 
TEODORESCÜ, P. P. 100 (| 2®. Când adevăr = „rea
litate", atunci adevără și mai ales reflexivul a se 
adevără=:,,a. se confirmă, a se realiză". Se adeve
reasă așâ dară ce am scris la anul trecut despre 
Kronier. șincai, hr. ii 26/,|| 3®. Cănd arfevdr în
semnează contrariul de la „neexactitate, nedreptate", 
atunci adevără=„e preciză, a constată exactitatea". 
Au utnblaf și au adevărat seamnele moșiei satidui 
Oreavița. DOC. (a. 1692), ap. HEM. 320. Să i se dezgo
lească trupul, să se adeverectse [dacă o femeie, sau nu.) 
MINEIDL (1776), 181Vj- II 4®. în sfârșit găsim, mai 
rar, exemple do a se adevără cu sensul de „a se 
convinge", pe care de altfel II are numai adeveri (3®). 
.4d€cere<wd.-fe din istorie, cetitorule! ziLOT, CRON. 
334. Cine va vrea să se adevereaze a mare credință 
ce aveâ: beseârecă prea frumoasă'zidi. viOXk, 397. 
[Poate și: rfevárá.)

— Derivat din adevăr, In timpuri foarte vechi. Un 
"ad-verare pare a fi existat și In limba poporului ro-

%25c8%259beles.De
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inan: ital, avi'erarc, „a asigură, a confirmă**, fran. 
avérer, „a adeveri**, spân, averar, „a zălogl.**

.iiiEVĂRÂBE s. f. t „Verile. Réalité. — Infinitivul 
lui adevărâ, devenit abstract verbal. Se găsește 
numai la Dosofteiu: întoarce-va realele pizmașilor 
miei, cu adevărarea fa răspilarde-i pre inși (:„in 
veritate sua disperde illos.**). dosofteiu, ap. HEM. 
322. Ai văzut o nălucire, iară nu adevărare. idem, 
V. R. 133/,.

AUEVĂRÂT,-Ă adj,, adv. „l. 1®. Vrof. 2®. Veritable, 
reel, authentiquc, fidélt. sincere. 3®. Droit, juste. 11.1°. 
Vraimenf. il est vrai, en realite, en vértté, sincere- 
meut, véritablemeiit, assurémenf,certaineiHeni, posifi- 
vemeiit. réellement,effectivement, súrement.2'‘.Amen-.

I. Adj. Participiul lui adeviU'â, devenit adjectiv. 
1®. Contrariul de la ..mincinos**. Adevărată este pihla 
ce zice: ..Sfatul cel bun noaptea se naște". DRÂoiiIci, 
R. 163. Nu știa, care din toate aceste vorbe este cea 
adevărată, creangă, p. 233. || 2®. „Veritabil, real**. 
In opoziție cu fals, neroal, scornit. înțelepciunea 
face pe oin ailevărdlR ont. biblia (1688), 5 pr. 8. 
Cu aceasta au adeverit cum Ifs. iaste om ade
vărată. VARLAAM C. 39/,. /rvorttZ bucuriei cei ade
vărate n’a jderii din lume. MARCOVICI, D. IŐ/5. Ade
vărat sau părelnic, acel bine te lovește. KONAKI, p. , 
278. Aur adevărat și mincittnos. antim, P. 212. In 
locul adevărdtelor întâmplări cu o închipuire scor
nită... jire nimenea să nu înșăt. babac (a. 1821), 
ap. GCR. n, 236/.,. El este adevăratul ttepot ultm- 
păratului- V&rde. creangă, .?. 278. .Icesfo e limbagiul 
adevăratului amor! c. negruzzi, 1,61. P. ext. „Cre
dincios, sincer**. ÎZh prieten adevărat. || 3®. „Drept**, 
în opoziție cu „greșit**. Calea cea adevărată a vieții. 
marcovici, C. 18/59. I Substantivat: cei adevărat 
lat. „iustus**. Tilinune cuprinse pre cei adevărdțt. 
BIBLIA (1688), 370/..

II. .4(Ziî. 1®. „Intr’adevăr, ce e drept**. Adevăralu, 
la Rumâni s au plinit cuvântul apostolului, biblia 
(1688), 8 pr. Adevărat, și /acow au fost acel Agi- 
Pașa. N. costin, let. ii. 88/,,. Adevărat, nu e nici o 
asemănare între voi amândoi. C. NEtiRUZZi. i, 64. 
Voiu intră în câteva amănunte ale }/roducțiunilor 
adevărat politice, maiorescu, cr, i, 11. Nu se află- 
adevSraf Frați să se fi cununat, alecsandri, p. p. 
276/,. i în poezia populară a spune adevărat, „a 
spune sincer**, a devenit o expresie stereotipă. Spu
ne-mi, bade, adevărat. Pentru cine m'ai lăsat? iar- 
nik-bârseanu, d. 264. II Mai adese-ori: cu adevărat. 
Cu adevărată, mare nesimțire iaste. biblia (1688) 
3 pr. 34. Mulțeami-ți, visule, că nit fuseși cu ade- 
vărâtu. dosofteid, v. S. 148'.. De frică zice că prii- 
meaște sudalma, iară nu cu adevărâtă. prav. mold. 
125/,. 0 «tártnííKíC cu adevărat creștinească, mar- 
covici, D. 16/,. Se încredință că cu adevărat ase- 
mine vin nu Muse, de când eră. c. negruzzi, i, 83. 
.■ídríHawá fată!... cu adevărat numai Dumnezeu te-a 
îndreptat la mine. CREANGĂ, p. 288 | f Și: cu de-ade- 
vArat. Fu cu de-adevărat mort, dosofteiu, v. s. . 
132/3, “ai rar: f pre adevărat. Știind lucrul pre 
adevărat, au mărturisit cu mare încredere. C. BRÂN- 
COVEANU (a. 1697), ap. HEM, 326. |I 2®. Ca șl adevăr 
(1, 3®) se găsește și adevărat cu sensul de „amin**. 
Acttm și purure .și în vecii veacului adevărat, cuv. 
D. BĂTR. II, 2*J1.

adeváBÁTÁte s. f. t „Vérííe". — „Adevăr*. Ab
stract format do Dosofteiu, din adevăr și euf. -dtate. 
JVe miilți întoarsără spre cunoștința adevărătSțăi 
cu minunea nciasta. dosofteiu, V. s. ICfi',. Toate 
căile Jiomimlni milă-s și adei'ărătate. idem, ap. 
HEM. 327 (=:deadevăr. COBESI; = adevăr. sil
vestru; în toate exemplele citate la HEM. 327—328 
în contextul latin este: veritas).

ADEVĂuătcbă s. f.j Témoiijuoija. tíéüélation.—

ADEVERI

„Mărturie**. In ce chip Domnul lui Moisi au po- 
râncif. așă puse- Aron inainfea ndevărăturii. falu 
(a. 1582), ap. CCH. 6Ő (:„et selon que le Seigneur 
avait commandé â Moiso, Aaron posa la crucho de- 
vant le témoignage.**). || ..Revelațiune'*. Ku de- 
acila mă dușii pre-o adevărătură și mă prălă cu 
nușii de in evanghelie. COBESI, apost. („FRAXIUI?*), 
ap. GCR. I, *15/35. (: „or j’y montai par révól a ti o n, 
et je conférai avec ceux de Jénisaleni touchant l’é- 
vangile.“). (Plur. -iuri.)

— Derivat din adevărâ, prin suf abat, -nlură.

ADEVÂsi u6. /V". 1". .D/^erscf. 2». Jlepeuser; 
(faspiller. 3®. Consommer, e.rtenuer. ppuiser, mortifier.

(;uvănt rar. păstrat pe ici și colo in dialecte pănă 
în ziua de azi. 1®. Sensul fundamental parc a fi „a 
risipi**. împărți-voiu pre ei in laeov și voiu culâ- 
văsî fn lidrail. PALIA (a. 1.582). ap. CCH. 57 (: „et 
Ies disperserai en Israel.**). || 2®. Mai adese-ori 0- 
biectul fiind „averea**, din „a risipi averea** s'a nă
scut înțelesul „a cheltui, a prăpădi**. O fămeaie, ce-i 
cureă sinuele de. 12 ai.... adăvăeise vracilor toată a- 

' vuția. VARLAAM, C. 338/, (: „in medicos erogaverat !
omnem substanțialii suain."). Jcofo adăoă^ avufila ; 
sa, petrecând cu curuele: .și deacă adăvăsi el tot, i 
fu foamete. \ă.em. ap. HEM. 2‘J0 (:„ibi dissipavit ■ 
substantiam suaiii vivendo luxoriose; et postqiiain !

' omnia consumasset, facta est fames.**). în sen
sul acesta s'a păstrat pănă azi în Oltenia: Dăvăsesc 

cheJtue.se mult, d. ex. s’a dăvăsit toată averea. 
(Nisipeni, In Vâlcea), ap. HEM. 291, și la Moți: a tă- 
văsi , a prăpădi-, d. ex. toate vit^e mi s’au tăvăsit 

toate vitele mi s’au prăpădit, frâncu-candrea, 
r. 62. A se adăvă.si „a se pierde, pustii [sau] ni- 
mici^^: S’o dăvăsit pâra. (Vidra de jos). „A pră
pădi, prăda, risipi'': a adîevesit hanii pe nimica 
(Abrud). VICIU, GL. li 3®. De la „a cheltui tot“ până 
la „a consumă** e numai un pas. La Dosofteiu ade- 
văsi are sensul do „a consumă, a extenuă, a istovi**, 
când ca obiect se subînțelege puterea trupească, „a 
îufrânâ, a câștigă'*, când e vorba de trup. Suindu-se 
in munte și adevăsindu-se foarte și dobândind boală 
de înflăciune, se cunoșteă numai de pe gr/iiu. DO
SOFTEIU, V. s. 137',. Cu atâta priveghiare și dvorbă 
trupul și-au adăcăsitii și l'au înfrânt, cât neclătit 
multă urenwe petrecu, niceleac 2>utând să pășască. 
idem. 68. (Cu) neooință... nu adevăsitu ș'au topit 
acel trup moale și gingaș, idem, 27/,. Acest sens so 
găsește și In Dicționarul lui Budai-Doleanu : adevă- 
sesc aufgehren, entkrâften. ausmergeJn. ap. HEM. 
291. [Și: adăvăÂ, dăvăsi, t&văsi. 1 Cfr. adovosti.] 

— Etimologia necunoscută.

ADEVÂ8fT,.Ăaii/.„l®. (raspillé.2'‘.Exténuey.—VaT- 
ticipiul lui adevAsi, devenit adjectiv. 1®. ..Cheltuit**. 
Dăvăsit iirădaf. (Abrud, Transilv.), ap. HEM. 391. 
(Contrariul: neudăvăsit ..noprădător**. Te știu ri.'.-- 
tiarlu nefurat și neadevăsîf. dohofteiit, ap. HEM. ’ 
291.] II 2®. „Extenuat, prăpădit'*. I-iiu venitu-i muște i 
mari..., de-l jiotricălilâ și-i răniiă pilallu, care eră 
ndevăsttă și sfârșită de post. DOSOFTEIU, V. s. 209',. 
(Și: iWudsîf.]

AUEVERÍ (;?<. rV'''’. 1®. Montrer, ou ni'OHcr tu verite. 
2®. J^triaer, atlester, témoigner, cerlifier, jtrouver, 
documenter, coiifirmer, averer. (Retl.) Se réaliser, 
se confirmer. 3®. 7ls.s'Mrer, (Refl.) Se convaincre. 
Promeitre solenneJlement; s'obliger (ă fairo qch.).

Din cele mai vechi monumente literare atZeuei í | 
apare In concurență cu adevărâ. po caro-l inlocu- 

' ește cu Încetul, având și unelo sensuri streine ace
stuia. înțelesul fundamental e „a arătă adevărul**, 
când o întrebuințat In funcțiune transitivă, „a so 
ivi adevărul'*, când are funcțiune reflexivă. în limba 
veche literară s’au desvoltat din acest sens multe 

1 nuanțe, învechite azi și înlocuite mai ales prin neo- 
' logisme.

cheJtue.se
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1®. Trans. „A arătă starea cea adevărată a lu
crului, a mărturisi, a descoperi**. Femeea... va face 
al doilea sapis, adeverind voința ei. pravila (1814), 
121. [Sfătuindu-se cu un numărător de stele.] ndemi... 
ofti mari... fi a puțini adeveri sfatul, moxa,

2®. Când „arătarea adevărului** so face prin afir
mări, mărturii sau dovezi, avem sensurile: Trans. 
„A afirmă, a susținea; a atestă: a dovedi, a docu
mentă, a confirmă**. [Mohamed] a adeverit la oa
menii casei sale, că are întâlnire cu arhanghelul 
Gavriil. E. văcărescul, ist. 247Aceasta adeve- 
reaște Justin, iscusitul istoric, cantemir, HR. .59 
Mărturii destoinici de a se creaderea i-au adeverită 
să fiemort.PBAViLA mold. 71. Ți-am adeverit amo- 
rîul cu credință fi iubire. KONAKI, p. 99. A’ot aceftie 
mofteni ot satul Srănefti... adeverim cu această 
scrisoare a noastră, pre.cuni «d .se .die- că... doc. 
(a. 1622, Munt), ap. HEM. 331. |j Astăzi mai ales: 
Nefl. „A. 86 confirmă, a se împlini, a se realiză**. 
Poceftile din siua de astăsi s'adeveresc câte-odală. 
alecsandri, t. 1433. Ce mai eici? Adeierilu-s'au 
vorbele mele? creanü.1, p. 229. Moartea se jtreves- 
icA'ie adese-ori prin semne, care de multe ori se a- 
deveresc. șez. iii, llo/jj. i Mai de mult, In loc do sc. 
adeverefte. că... se spunea .și „so adeverește lucrul, 
cum,,,**: Se ade.vcreafte lucrul, cum Iau ucis toți 
inipreună. PRAVILA MOLD, 150',.

3°. Când nu ne interesează numai ..arătarea ade
vărului**, ci și efectul produs de ea, ajungem la sen
sul: Trans. „A încredințâ, a convinge, a asigură 
pe cinevă de cevâ**. Dumneileăă, vrând să te ade- 
veredscă, au făcut această taînă. dosofteiu, v. 8. 
14',. I Pefl. „A se încredințâ, a se convinge do cevă“. 
.’W’ani adeverită, că nu 8i>uneâ cu direptate. dosof
teiu, v. s. 150/,. Vă veți adeveri, că eu îns^t-mi pre 
minemăvoiulnvic. VARLAAM, c.80/,, || „Asigurarea** 
pe care o dăm cuivă e de cele mai multe ori o „pro
misiune**; do aici ,a se adeveri" sau _a adeveri, 
cuivâ'‘ - „a. făgădui, a promite**. Adeverescu-ți, eă 
de IIs. nu mă voiu lepăda. VARLAAM, C. 63'',. JlÎM/fe 
ort te-ai adeverită fi nemică nai făcut, dosofteiu, 
V. s. 75. S'au... închinat..., ctdeverindu-le Turcii milă, 
dacă se vor închină, neculce, li;t, ii, 221/,,.. 
Spec. ț(Jur.) „A se obligă**, Șipână oiu fl vie. s'au 
adeverit dumnealui nepotul Lupafco să mă cate... 
DOC. (a. 1669. Mold.), ap. HEM. 332, mai ales întărit 
prin „cu jurământ*'. Ea se adeveri cu jurământ, 
că nu se va mărită, moxa. 398/,,. Se adeveriră că
tră igumenul cu jurământ. MINEIUL (1776), 57’,'..

— Derivat din adevăr.

«

AHKVEBIC'WNE s. f t - Verilâ'. — „Adev&r". Cu
vânt format de traducătorii Bibliei lui Șerhan-Vodă, 
din adevăr sau din adeveri, prin suf. abstr. -ăciune, 
•iciune. Stâtuiu la vârtute ifi tărie, fi acum adevă- 
răciune ooiu vesti (ie {: .et nune veritatem annun- 
fiabo tibi.“). BIBLIA (1688), ap. HEM. 334. Nu cu ade- 
i'ericiune, nici cu (lireptate. idem, ap. CP. 219 (: ,.non 
cum voritate...-*). [Și: f adcüdrőcíMne.]

AI»:VKBINTÁ v6. 1°. t -Co«/iV»«er. (Refl.) S'n/- 
fermir (dans la foi)“. — „Á adeveri*‘. Trow-v. Pe- 
cîatluind și adeverinfâudii cu tvfi alat(i sfinți... câte 
s'au strigat, de s'au mărturisit acolo, dosofteiu, 
V. s. 97/,. I Jîefl. Deci să vă întăriți fi să vă ad&- 
verințați, câți sânieți adeveriți creștini, întru cre
dința noastră cea dreaptă fi adevărată, mag. ist. 
IV, 334/,o (a. 1634).

— Derivat din adeverință, după modele ca ere- 
dință-încredințâ etc.

AiiEVERiNȚA s. f. 10. 20. As.surunce, pro-
mease soleniiellc. 3®. Ténioiijnage, attestation, confir- 
mation; certificat. Nețu, acquit, quittance.

1®. tn vechime avea mal ales sensul de „adevăr**. 
Tu de la mine ce laste adeverința să ftii. varlaam, 

• C.81/p Să grăe.fti cătră mine adeverință intru nu-

■ mele Domnului, biblia (1688), 263/,. (Dragostea du
hului] ne învață toată arleverința fi toată dreptatea. 
CANTEMIR, HR. 3/,n. V’am spus adeverința. MAG. 
IST. IV, 239',,. 1 Făcându-se că umblă cu meflefugul 
doftoresc, cu adeverința [ în realitate] plinila Iu-

: cru apostolesc. MINEIUL (1776), 63’/,. || 2®. „Afirmare,
■ asigurare solemnă, Încredințare, făgăduință**, fji pre
' adeverința lor au purce.s împăratul în pios, ne- . 

culce, LET. II, 346 1^, Văsând Petru Vodă atâta 
adeverință de la împăratul, s'au bucurat foarte. 
URECHE, let. I, 166 '15. Au trimis și pre Voivoda 
Chioscki, fi om de adeverință de la Poartă, la craiul 
Șvedului. NECULCE, let. 11, 329,',.. Mai pe urmă nu 
s'au ținut de adeverință, că s'au cunoscut a nu fi 
voitor de bine, acsinte ubicarul, let, ii, 174',,.

3®. „Atestare, mărturie**. După prorocîasca ade
verință s'ati pornit fi se porneofte tot răul, can
temir, IIR. 58'ih. (Jur.) Dâniile trebue să se facă în
scris fi cu adeverințele marturilor. pravila (1814), 
80. I Scrisoare de adeverință sau adeverință iu scris 

„certificat**. fost făcut... f't scrisoarea de. a-
deverință, ca să ție Necula... aceaste mofii. C. BRĂN- 
COVEANU (a. 1694), ap. HEM. 334. Vej:hilul de ju
decăți să se orânduească nt oífRrertw/á în scris: 
vechil fără adeverință îii scri.s să nu fie primit, CA- 
RAGKA, L. 56. II Astăzi adeverință (de plată, de pri- 
mire) se iiitrebuințează aproape numai cu sensul 
(Jur.) de „chitanță**. [Epitropia] este îndatorită a 
trimite dobândă anuală de .300 galbeni..., htând 
adeverință de primirea lor. URICARIUL, IV, 416/.o 
(a. 1856, Mold ).

— Derivat din adevcrîj prin suf. abstr. -ință,

ADEVERIRE s. f. „A/firmatioH, attestalion. Cer- 
tification, entérinement, legaîisation". — infinitivul 
lui adeveri, devenit abstract verbal. „Atestare, afir
mare**. Pilde după adeveririle colonilor. CALENDAR 
(1844), 72. I (Jur.) „Legalizare**. Adeverireaeapisului 
cumpărăturii. PRAVILA (1814), 39. || -[('a adeverire 
„cu adevărat, într'adevăr*': „vraiment, en vérité, vc- 
rifablement". Ați făcut cu adeverire, biblia (1688), 
180/,. Cu cât mai vârtos părintele vostru cel ceresc 
le va da duh sfânt celora ce cer de la dinsul cu 
puteare șt cu adeverire multă, macarie (a. 1775), 
ap. GCR. II, 108/,g.

ADEVERIT s. a. .Promesse, as.surance solen- 
neJîe“.— Participiul lui adeveri, devenit abstract ver
bal. Ijeqă jurământ mare Catacosiiiu cu Amurat și 
scriseră cărți de adeverit, ca să nu strice Turcii 
Grecilor. »GXA, 401',,.

Ai>EVEttÍT,-Á adj.y adv. P. Vrai. ve'ritable, rect.
En vérité. 2’. Avéré, prouvé, súr, vérifié, confirme, 
documenté. 3®. C'o«uaíMcw.

1®. Precum adeieri și adevărâ se întrebuințau in 
vechime în concurență, tot astfel se întrebuințau și 
participiile lor, devenite adjective: adeveri# — „ade- 
devărat". Contrariul noțiunii de „mincinos**. Jre.*# 
«Mtit cMudn# îaste adeverită, coresi, ap. HEM. 329 
(:„verbum verunf ‘acel cuvânt taste adevărat.
N. TESTAMENT 1648). | „Veritabil**. .UdrÎHrtsi pre 
Domnul Hs. Dumnedsău adeverit, dosofteiu, v. s. 
140',. întâiu a cunoofte pre adeveriții lucrătorii a 

. viei lui lls. SILVESTRU (a. 1642). ap. GCR. i, 97
■' întrebuințat și In mod adverbial. Jdererită cinstesc 
pre Dumnejieu. coresi, ap. HEM. 330. || *2®. Cu timpul 
insă cele două cuvinte se diferențiază și adeverit ca.- 
pătă tot mai mult sensul de „demn de crezut, si^ur, 
confirmat, documentat**. Cu adeverită credință do
vedit. BIBLIA (1688), 357/,. Ca să hie mai adeverită 
învierea sventiei sale, varlaam, c. 136,',. omului 
suflet, precum nemuritoriu să flc. adeverită fi a- 
devărată îaste. CANTEMIR, ap. HEM. 329. [Acesta] 

I mai mult adeverit lucru îaste, de cât o mie de între- 
. bări soficefti. N. costin, let. i, Sa/,,. Astfel astăzi se 

poate zice : Cutare lucru oft adevărat, dar nu e
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încă adeverit: peut-é.tre vrai, mais pas encore oi- 
rifié. HEM. 329. || în sfârșit, în vechime, adeverit mai 
însemnă șl „convins" (cfr. adeveri 3”). Săm adeve
rită, că [cununile] sânt cere.ști. DOSOFTEIU, V. s. 
140/,. adeverit sânt, că fiiul și inorogtil dreptății 
și păcii plecate sânt, cantemir, ist. 243.

ADEVERiTÓK, -TOÁRE adj., subst. .,Frobant, fai- 
sant foi. Juge enijuéteur, vérificateur‘‘. — Adjectivul 
verbal al lui adeveri (derivat prin suf. -Hor}, de
venit une-ori substantiv. || Spec. f (Jur.) Hoteri 
adeverifori se numeau in ^/untenia cei însărcinafi 
de Domnie a cerretó la fata locului impresurările 
averii nemișcătoare, fie urbane, fie rurale... /Âste de 
asemeni „boieri"... se fineau la Logofefie, purtând 
numde tehnic, de ..răvașe domnești^^. HEM. 335—330. 
Neputându-se adevărâ din Divan dereptatea ace
stor locuri. Domnia mea am judecat... și le-am. dat... 
la mijlocul lor 12 boîari ndeveritori și judecători 
pre răvașele Domnii meale. doc. de la c. BRÂNCO- 
VEANU (a. 1696), ap. HEM, 337,

AUEVEKITÉKÁ s. f. + ..Vpríté-^. — .,Adevăr“. Cu
vânt format de Coresi din adeveri, prin suf. abstr. 
-iittrif. Și la htmiiiil sd dereptafi cela ce au orbit, 
spre lucrurete ceale bunele și sjire adeveriturii și 
spre creștinătate. CORESI, ap. HEM. 330. [Plur.-far».]

AiiEVESTi u6. IP“. refl. „ Venir comme un intrus, 
surgir, lutparaítre, s'égarer^.— In Transilv. (Coșeiu). 
Adeve^t ivi. apăreii, pripA^. ..Cum s'au putut 
adevestl blăstămaiul acela între noi?'‘ „De unde s'a 
adeve.8tit?‘‘ deundeu apărut, a răsărit, s'a pri
pășit, s'a ivit? viciu, gl.

— Etimologie necunoscută. (Cfr. adevăsi).

AI>EZIÚXE (5. f. (Fizic.) ..Adhé-iioii"'. — Proprie
tatea unor corpuri (membrane, etc.) de a se lipi unul 
de altul prin pârț’ «l® suprafețelor lor. 1 Fif). „Ali
pire la părerea cuivă, eonsim1ir»‘“. Am t/af arjfiiiunea 
mea la aeesf fapt.

— N. din fran.

adi'. ^Ad hoi-^. — Anume pentru treaba 
do care e vorba. Spec. Divanul ud*hoc = Adunarea 
națională ou putere legislativă, care s’a ținut in fie
care din cele două principate române In anul 1837 
(după tratatul de la Paris), liar să ne întoarcem 
iară la Divamd ad-hoc. Aici, ca în toate adunările 
de felul acestora, se făcea corbn multă, creangă, 
A. 152. O cerinfă a ...programului... stat<n-nicii de di- 
vanurile ad-hoc... rămăncâ încă de îndeplinit. >IA- 
lORESCV, n. I, 5.

— N. din lat. ud lioc.

.luiÂ vb. I. P. Toucher legcrenient. caresser. 2’. 
Agiter, fre'tiller, branler. 3''. Souffier légérement (en 
parlant du vent). 4®. .Jeier iiégligemment (sur qch.)?

P. „A atinge ușor, a mișcă ușor". „Domolește-te". 
ii sice Mintea [Norocului], până nu l-oiu adia eu 
cu mâna, să-i dai tu toată bogăfia lumii aceșfeia, 
și tot MU va aveâ parte de ea"... Și adie Mintea 
numai cu un deget pre om și îndată se cuminți 
omul nostru. RETEGANUL, P. IV, 25. Dacă se deș
teptă [fata din le.șin], dă să se scoale șt, ca să se 
poată sculă mai repede, aăib un scaun cu degetul; 
atunci curțile țiuiesc și def/etul îi rămâne întraurit. 
idem. V, 17. || P. ext. „Á mângâia" (printr’o atingere 
ușoară). [împăratul cel fără copii, văzând copilul] 
oftă amar... și adie pre copil pe cap. idem, ii, 38/^,. 
A aduiâ=a mângăiâ. frÂncu-candrea, r. 48.

2®. „A mișcă încoace și Încolo, a da din...". Uleuî 
cu ochii a clipi și din grumazi a adiă începu, can
temir, IST. 371. Nici moartă, nici vie, numai din 
coadă adie? ICâniarul]. gorovei, c. 59. Sfăntul Mi- 
hăilă Cu sabia'n mând, Dac'așă oedeă, Cu ea c’euiiâ 
Și amenință, teodorescu, p. p. 36.

3®. „A suflă de-abiă, a suflă ușor" (despre vânt). 
Trăgea un vântișor. care ăbiă adiă. ISPIRESCU, L. 6. 
Vânt de seară adiă. teodorescu, p. p. 521. Adie 
boarea dulce din vereile câmpii, alecsandri, p. iii, 
449. I Poet. Ausi. prin aerul nopții, tremurând no
tele dulci ale unui clavir și un tânăr și tremurător 
glas de copilă adiind o rugăciune ușoară, e.mi- 
NESCU, N. 46.

4®. „.A aruncă peste"?. Cei cuminți fac niște coșere. 
de-a mai mare dragul să te uiți la ele..., iar jtrostul 
înținează acolo niște pari și numai adie niște... boz 
și... niște smocuri de buruiene, cum smulsese de pe 
câmp. SEVASTOS, P. 146.

[Adiu. adiiu și adit'z. | Și: t adii vb. IV, și diai. 
aduiă vb. I.]

— Forma aromână adifa, _a răsuflă" (adilatic. 
„răsuflare") și cea întrebuințată în Munții Apuseni: 
aduiă ne arată că trebue să pornim do la o formă 
primitivă *adiiliare. Aceasta e o formațiune în -iare 
de la adTilare (cfr. *dominiare alături de domitiare, 
*ordiniare alături de ordinare, '^pariare alături de 
parare, Meyer-LUbke : lîom. Gramm. li. g 576). 
Adulare întrunește aproape toate sensurile româ
nescului adiă : A. ex. despre vulturul care mancă fi
catul lui Prometeu se spune: pinnata cauda nostrum 
adulat sanguinem = „cu coada lui de pene șterge 
ușor sângele mieu". Mai ales se spuneă despre câni, 
cu sensul de „a da din coadă", apoi ,.a se gudură", de 
unde apoi „a măngăiă printr’o atingere ușoară". Din 
sensul de „a da din"=..a mișcă încoace și încolo" 
s’a născut înțelesul „a face vânt" („a suflă ușor", 
„a ră.iuCă", la .Aromâni). Cuvântul latin e înrudit cu 
cuvinte indogermane caro însemnează „coadă" și 
„Gvantail". probabil șl cu lat. ventus „vânt" (cfr. 
AValde: Etpm. Wörtb. 10). Forma adiă s'a născut 
din aduiă.

il

ADiAcfcxT,-A adj. (Geom.) „JfZyace»<“. — „Ală
turat, vecin". Se ««meac unghiuri adiacente două 
unghiuri care au același eredet, lăture comună și 
sănt așeeate de o parte și de alta a acestei laturi. 
MELlK, G. 4.

— Á’. din fran.

Ai>iÁF(»K,-Á adj. t „lndiffprent‘‘.— Adiafor, „ne
păsător", și derivatele adiaforie. „nepăsare", oiiio- 
forisi, „B, fi nepăsător față do cevă, a nu băgâ In 
seamă", adiaforisire, „nepăsare", adiaforisit „ne
băgat In seamă, părăsit", n’au fost niciodată cu
vinte românești. Ele au pătruns, deodată cu Fana- 
rioții, numai în limba color care urmau modei gre- 
cizătoare. Afară de BELDIMAN, 0.33. (Baluș in adia
forie... Așteaptă... ceasul cel nenorocit) și konaki, P. 
13. (Dar el simte și iubește Fără să fie robit Și-a- 
ăiaforisește în minutul ce-au iubit) nici un scriitor 
nu a cercat să le introducă în limba literară, decât 
doar ALECSANDRI In comediile sale, cu scop de a-și 
bate joc de ele. d. ex.: Deci fiind... Adiaforisit, Fiind 
chiar blendisit. Sânt paraponisit, t. 89 (cfr. și 1111, 
1341, 1338 etc.).

— Din n.-grec. á?táiop&;, ă'c.’t'țo^Aa, âî-.aiopw (aor. 
áSíaióp-qsa).

.kUiÂT s. a. = adiere. Participiul lui adiii, devenit 
abstract verbal.

AniÂT.-Ă adj.. Caressé par le cent'.- Participiul 
lui adiă, devenit adjectiv.

AIXÂTĂ s. f. v. diată.

A-itiBA adv. „Au guet‘‘. In Muscel, in fraza: A sta 
a^diba = asta pândind orice mișcări cu nerăbdare. 
nkDVLZSCV-CODlV.

•— Pentru etimologie v. dibui.

ÁD1CÁ V. adevii.
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A1IIÉRE s. f. ..Souffle. brise.‘‘. — Infinitivul lui 

ndiâ, devenit abstract verbal, concretizat In parte. 
Roboc de trandafir.... legănat de adierea vântului. 
CREANGĂ, P. 276. Nici o frunză nu se. mișcă din 
loc, ba nici măcar nu se clătină ca de o adiere de 
vânt barim, ispirescu, l. 2‘IH. Cea mai ușoară a- 
diere nu mișcă frunzele, c. negruzzi, i. 99. Adie
rea încropită a zefirului de primăvară. ODOBESCU, 
iii, 41/-. Nici o adiere Nu tulbură a nopții dulci 
mistere. ALECSANDRI. P. lll, 277.

AniKTÓK.-TOÁKt; adj. Ifii/i'renifnf.—
Adjectivul verbal al lui adia (derivat prin suf. -âtar).

!

Al>lNKÂ<»Kiadr. ..II1/a un iiisiant. toni â l'hfiii'P. 
tantót, depuis pen". — Dintre expresiile care indică 
un timp trecut pe care nu ținem a-l defini mai de 
aproape, ,.odinioarâ“ arată un timp depărtat, „deu
năzi" și „mai când eră" un timp apropiat, adineaori 
un timp foarte apropiat de noi, care abia a trecut. 
timochineJe denidurfa cwfeaxe. do.sokteiu, v.s. lOiî. 
Mdpnmeniiu adiiieaurd cu el la h/itând. pann. 
ș. I, 9. Dacă ar ști el unde ant fost adineaori, când 
ni'a trimis la tutungerie..., m ar oni.ori. CARAClAbK. 
ap. TDRG. 22. J/d uit la aceâ fata, care mi-a dat 
apă adinioarO. șez. i, (Mold.) 262',,. j în legătură cu 
prepoziții: de adineaori: tíe edenese d'adineaurâ 
Să facă in năsip gaura, pann, p. v. I, Kl. L'am vă- 
eut de adineaura tot mereu de somn răscănd. idem, 
ș. II, 67. Poftești acum,... .să-mi mai faci întreba
rea de adinioarea? drăghici, k. 37. Fie-vă aceasta 
pildă la ei.sel6 meJe de adineauri, odobescu, ap. 
HEM. 346. Pănă adineaori= ăe curând". 
Vor&a Rumân... se întrebuinfâ până adiniori... in 
înțeles de clăcaș. UASDED, I. C. 42. | în legătură cu 
„mai", adineaori capătă un înțeles nedeterminat. 
Cum vă apusetw mai adineauri. .iipe.scu, o. 6.Ő. Pa 
06-» aceea...,«Hf/e fe-oi fost vArit tu mai adinioarăy 
SBIERA, p. 135/,,.

[Șl: adinedorea. adineduri. udiiiedurea, adine.d- 
ură, adinedura, dinedori. dinedorea. dineduri, di- 
nedurea, adiniodră, adinioeirea, adiniori, tn Șăli.ște; 
adinedunea (com. Banciu).]

— Lat. in -)• illa hora a trebuit să se prefacă In 
*îneauăoară, caro s’a contras In *ineaodră, *ineaoră 
și, adăogându-i-se prepoziția de și, prin analogie (cfr. 
a doua si, a deunăzi etc.), a, au rezultat formele: 
(ajdineodră, (ajdineâoră, (arom. deanearra, adea- 
neavra), din caro se explică toate variantele dia
lectale.

AI>1MOÁKÁ adv. V. adineaori, udiiiioara.

I ■ AUÍNN /jrep.. pron., adv. loc.
• 1. + în adin.s ee cuprind prepozițiunea ad și pro

numele ipse; el întrunește deci, în același timp, o 
funcțiune prepozițională șl una pronominală. Cu a- 
ceste funcțiuni il Întâlnim In cele mai vechi texte. 
Insă niciodată singur, ci numai In legătură cu pronu
mele personal. Adinsu elu însemnă deci „la (cătră,

• spre) el însu-și“, s.iu „lui Insu-și“, sau„ de el însu-și".
după cum prep, a exprimă numai un raport al apro
pierii. gândite ca mișcare, sau eră prepozițiunea da
tivului sau a gonetivului. tn cel mai vechiu stadiu, 
pe care-I Întâlnim in Intâiele monumente literare, 
adinsu nu se declină, ci apare subt forma singula
rului șl la plural. în toate exemplele il vedem expri
mând un raport de reciprocitate, Intru cât subiectul 
de la care pornește acțiunea și obiectul asupra că
ruia se revarsă .sânt, identice. Astfel se explică tre
cerea de sens a elementului prepozițional de la „Ia 
(cătră, spre)". Ia „între". Voi adinsu voi^-jii} Însemnă 
Ia Început „voi la (cătră, spre) voi lnși-vă“. sau „voi 
vouă lnși-vă“, sau „voi de voi lnși-vă“; când insă 
prep, „la (cătră, spre)“ arată o mișcare de la un 
punct la altul ș» înapoi, ele exprimă aceeași idee ca 
prep. „între", așă încât voi adinsu voi(-;ii) se poate 

tălmăci prin „voi între voi înși-vă". l’e de altă parte, 
atunci când pronumele s\ibiect și pronumele com
pliment conțin ideea unei pluralități, raportul de 
reciprocitate se mai poate exprimă șl prin „unul... 
altul", așă că voi adinsu voi(-și) mai poate însemnă 
șl „(voi Inși-vă,) unul cătră altul". Ainte de toți 
adinsu voi iubosti aibând. COD. VOR. 159/,. ( îna
inte de toate să aveți dragoste unul cătră altul. 
N. TESTAMENT. 1648). Răbdănd unul altui și iertân- 
du-vă adinsu voi-ș&, de are cinevă pre alalt îm- 
putăciune. N. TESTAMENT (a. 1648). ap. HEM. 354. 
(: „Vous supportant Ies uns Ies autres et vous par- 
donnant Ies uns aux autres. si Tun a querelle 
contre l'autre." = „Donantes vobismet ipsis, si 
qui adversus aliquem habét querelam.“). înși-vă a- 
dinsă roi-șă dragostea lu Pumnezeu feriți, coresi. 
Ai’OöT. („PRAXIUL") ap. GCR. I, *12(: „(’onservez- 
vous Ies uns Ies autres dans l amour de Dieu."). 
Se sfădiră adinsii ei-și. MOXA. 364 Nu am vrut 
să le las acoperite, ca să nu mă arăt adinsă mine-ș 
iubitoriu. (a. 1642). ap. GCR. i. 94/„,.

II. t De pe la mijlocul secolului al XVII înțelesul 
original al lui adins începe să nu mai fie priceput 
și atlăm e.xemple de o Întrebuințare a Iui sau 1" 
numai cu înțelesul prepoziției „între", sau 2® numai 
cu al pronumelui „insu-și". 1®. Subiectul .și compli
mentul drept nu mai sânt aceeași noțiune. Când se 
va împărți casa adinsu ei-și, atunci se va pustii 
(a. 16.’)2). MAG. IST. IV. 243',,. || 2’. învățându-vă și 
dojenindu-vă înși-vă pre din.su voi-și intru psalomi 
și în cântăn. N. testament (a. 1648), ap. HEM. 343. 
(: „docontes et comuionentes vosmet ipsos psal- 
mis, hymnis et canticis."). -Irc<rf canon... adins elit-și 
așâ /loruncește. PRAVILA (a. 1652), ap. TDRG.

III. Pe la sfârșitul s. XVII adins apare într’o func
țiune nouă și cu sensuri nouă. îl atlăm deslipit de pro
numele personal, dar totdeauna In legătură cu pre- 
pozițiuni. formând următoarele locuțiuni adverbiale:

1". t Compus cu de. Mai deadins = „mai vârtos": 
.encore plus, d’autant plus-. iSă-ne are și opri vrăj
mașii să tăcem, noi mai deadinsii să ne. rugăm. 
VARLAAM, C. 377/,. || Cu dcadins —„CU stăruință": 
,avec persistance'^. Să-l foarte cu de-adinsu aștep
tăm. idem, c. 24',. || Mal cn deadiiis = „mai ales": 
.sourtout, spécialemeiit-. Viața, sau mai cu dea- 
dins. lucrurile, carile pe vreamea consulatului se. 
tâmplară... cantemir, hr. ő/,,. || Gu desidiiisnl - -„în 
mod serios": .sérieuseinenf. tout de bou". C'i« dea- 
dinsul s'au gătit asupra Pnchilor. ȘINCAI, HR. 1.4/,. 
i „Cu îngrijire, scrupulos": „nttenlivemcnt, svrnpu- 
leusement-. Roii trebue cu deadinsul păziți. ECO
NOMIA, 184. Aceste cuvinte... le păzesc foarte cu dea
dinsul. GORJAN, II. II, 96. I „Din toată inima, sincer": 
,sinci^ement'‘. La comparativ. Roagă-te mai cu deit- 
dinsuia. mineiul (1776), 165’.',. || Mal cu deadinsul 
„mai cu seamă": -sourtoul, spécialement'^. Au jăluit 
pre Puca la împărăție foarte tare, mai cu deadinsul 
Ursacki. NECULCE, LET. II, 220/... Judecătorîul.. să 
nu se ifrăbească a da kotărîre, iar mai cu deculinsu! 
la pricini de vinovății, pravila (1814), 5. || €'u toi 
dpadinsnl = „cu toată silința": „avex. ardeur". Cu 
tot deadinstd se apucă, pentru ca să areate... can
temir, IIR. 124/,,. i „Gu toată seriozitatea": .pour 
de bon-. El râdea, gândind că-i șagă, iară im- 
păratul ii fu cu tot dinadinsul^, dosofteiu, V. 8. 
148/,. I „De-a binele, bine, vârtos": .fCnergiquement-. 
Cel mai bun leac îaste a-i slobozi sânge și cu fot 
deadinsul a-l cristiruî. CALENDARIU (1814), 176/,.

(Jur.) iu deadliis = „cu precugetare": ,.de propos 
delibéré, avec préme'diiation- ■ Pe se va afiă neștine 
acollade.față ...șigiudcțul nu va puteă să cunoască: 
în deadinsii au venit, de s’au nimerit acolîa,... să 
fie îngăduitorid. pravila mold. 175.

2®. Compus cu din. Dinadins = „anume": ..expres, 
ă dessein-. Aprinderea copaciului eră prin dina
dins iconomia lui Dumnezeu, pentru ca să-l facă 
să aibă de acum înainte foc. drăghici, R. 74. Pân-

din.su


ADINS 44 ADJECTIVAL
du-mi din ochiul tău senin O rază din adins... 0 
stea s'ar fi aprins. EMiNEStu, p. 127. || Cn dinadins 
„cu minuțiozitate"; .minutietisement, consciencieu- 
semenP. La comparativ: L-att închis, ca să-i facă 
cercetarea acea mai rw dtnaf/tiis. beldiman, o. 30. 
I „De-a binele, în toată legea": .tout de bon‘‘. Cănd 
ești voinic, fi-e dealu'ntins.... dar pentru noi K drum 
cu dinadins, coșbuc, f. 70. || Cu d!nadinsnl = „cu 
stăruință, bine": „ouec attention: en toute sincerite; 
avec iHsistance‘‘. 0, prea iubitul mieu fiu, ia seama 
cu dinadinsul intru toată curgerea vieții tale! bel
diman, N. P. I, 25. Să ne ispitim, cu dinadinsul ini
mile noastre, drăohici, e. 115/,o- Se hotărî să se 
țină după dinsele cu dinadinsul, ispibesco, L. 236. , 
I „Anume": ..« dessein. avec intention, erpres^. -1 
treia zi, cu dinadinsul făcu să-i fie drumul pe la 
același copaciu. idem, L. 231. || Mal cu dinndinsul = 
„înainte de toate": .avant tout, surtouP. Acei ce... 
nu-și pot povățui îiisu-și a lor lucrări... se apără 
de cătră legi mai cu dinadinsul. CODICA ȚIV. 5/,,. 
Se jmicepea el... să o frigă. .. dacă ar fi avut... frigare, 
sare... și mai cu dinadinsul foc măcar. DRÂGIIICI, 
R. 66. I! Cn lot dinadinsut = „cu toată stăruința": 
..de tout emur: â tout prir; ave.c in8istance‘‘. Ilu
ziile juneții... [ll] făcu... a se apucă cu tot dinadinsul 
de lucru, c. Negruzzi, 1. 342. Slujitorul... voi cu tot 
dinadinsul ca să-și ia ziuă bună de la el. odobescu, i
III, 44/,,. Le-a Întrebat cu tot dinadinsul, dacă știe | 
vreuna din ele, în care, parte a lumii se află mănă
stirea de tămâie., creangă, p. 92. | „De tot": ,poMr 
de bon. vraiment‘^. ,.Leyându-l cu tot dinadinsidH, îl 
aruncară in mijlocul mării, mineiul (1776). 147
De mă ții cu tot dinadinsul greșit Siăriei Tale, lă- 
sați și se va lăsă vouă. ANTIM, P. XXVIII, 31. I „Se
rios": „se'rieusement‘‘. Mă mâniiupe mată cu fot di
nadinsul. ALliCSAUDRi, T. 490.

3*. Compus cu in, îl1tr^^. înadins, îiitr'adins, in- 
tr’nn adins (f intre adins) = „anume, cu intenție, 
cu un anumit scop": „A dessein, avec intention; pré- 
médité,(faif) eicpr^s'‘. »S’e va fmbdfâfufreadiHAu ca 
să poată șuvăi. PRAVILA MOLD. 146/,. Arătându-i că 
ti'au fost lucru intr'adins făcut. AMIRAS, LET. III, 
130/,,. Femeeci. asta este o ființă înadins de
hunul Dzeu pentru fericirea mea. c. negruzzi, i, 7,5. |
O... scenă, ce pare înadins croită pentru împărăte
scul simulacru... ODOBESCU, lll. 69A pus înadins 
pe feciorii boierești să-mi caute pricină. CREANGĂ, 
A. 158. Baba au vărsat ca dt» întâmplare. însă 
intr'adins... în tindă un sac cu bob. SBIERA, P. 212/,,. 
JV» l-am prins într'un adins. Ci l-am prins într o 
cercare, hodoș, p.p. 176. | Voințăintr’adins = in- ' 
tenție: Jnieiifion". Mai mult ne învinovăți pentru i 
slăbiciunea sufletului nostru, decât pentru într’o- j 
dins voință de faptă rea și viclenie, uorjan, h. j
IV, 186. I întrebuințat în mod adjectival: ,.inten- 
tionnel, ejcpris^. A fost din parte-i... o înadinsă cer
care de.-a constrânge. ODOBESCU, I, 250. 8’a dat de 
știre la Kși de cătră isjtrăvnicie, prin înadinși 
frimeși. BELDIMAN, 0. 75. (alături de: fA luat] de- ; 
jdină știință prin înadins trimiși, idem, O. 56). | 

.‘'ubstantivat = „(om) trimis anume, curier, expres" : 
..courrier, expres". îi dete o scrisoare de la vor
nicul..., pe care un înadin.s- o adusese in minuta 
aceea, c. NEGRUZZl l, 179. (Cfr. fran. Je l'ai envoyó 
exprds, j’ai envoyó un courrior exprés, j'ai en- 
voyé un expres.").

[Se găsește și forma: t dinsu și-f- adinsere: aceasta 
din urmă poate o numai o greșală pentru adins fire 
( tine) in următorul exemplu: Pasă și obliceaște 
el atlinsere și acela singur ( : „va et reprends-le 
entre toi et lui seul.") la coresi, ap. CCH. 5 și 
la RADU DIN MĂNICEȘTI, ap. HEM. 345. în părțile 
sătăgene se găsește forma *din în: cu ^e-agin =„cu 
de adinsul" și í«-aiíín = „ln adins". vaida.]

— In adins el și dinsul avem un dublet etimo
logic. Amândouă derivă din lat. ad 'ipsnm *lllum, 
adecă din prepoziția ad, care arată direcția, și din 

I

pronumele iile întărit prin ipse. După cum accentul 
cădea pe iile sau pe ipse, s’a desvoltat ad-ins-el sau 
ad-îns-ul, adecă iile, cănd erâ accentuat își păstră 
funcțiunea de pron. pers., când eră neaccentuat de
venea articol. Spiritul limbii române a despărțit mai 
târziu pe ad-ins-el In adiiis și el, iar, într’un timp 
când nu mai există o prepoziție ad, ci numai ur
mașul ei român a, pe ad-ins-ul în a și dinsul (cfr. 
cu nunsul <cum 4-ipso + illo). Mai târziu s’a 
spu.s, prin analogie, șl: spre dinsul, cătră dinsul, apoi 
și: cu dinsul etc., în sfârșit și numai: dinsul (s. v.).

ADINTÁ oft. J. + „Prfter atientioH. incliner". — 
Cuvântul găslndu-se până acuma numai în două 
exemple vechi, sensul nu i se poate preciza in mod 
neîndoios. Pare a in.semnă „a luă aminte, a-și în
dreptă luarea aminte spre cevă, a fi cu gândurile 
la cevă". Pliacă-ți uriaehia și-mi adintă a J)otn- 
nului spuindu-fi culcuș nesămăiiat. DOSOFTEIU, ap. 
HEM. 3öt). li stă mintea și adintă tot acolo la 
dinsa. șepte taine (a. 1645), ap. TDRG. 22.

— Etimologia necunoscută.

.4i»i.\TE adv. \'. ainte.

AUÍO interj., s. m. siitf/. tant. ...Idieu". -- Salut 
caic se spune la despărțire și corespunde lui ..rămas 
bun". întorc acum asupru-(i privirea dureroasă, Ca 
cel din urm'adio la tot ce am pierdut, alexan
drescu, M. 72. îmi eâmbi, făcându-mi un semn de 
adio cu buchetul de flori, c. NEORUZZi. i, 43. Deci 
cânturilor mele ric Adio tuturora, eminescu, p. 184.

— Din ital, addio.

AitlNTÂ v6. ..Raccotnmvder. repurer. aju- 
ster~. — Adistă = .repară. toemi‘'\ (d. ex.]: am dat 
cișmele la cismtiș sS le avlistese. (Bistra). viciu, ol.

— Probabil din germ, adjiistieren ( —fr. ajMsfer), 
introdus in limbă de țărani români din Austro-Un- 
garia care au făcut armata.

AuiȚioxÂ vb. I'‘ (Aiitni.) .AfUtionnpr".— „A 
a<lună“.

— lY, din fran.

AMI'floNÂE,-Á adj. .Addiiionnel.-. — Ve se a- 
daugă la cevă (la urmă, în mod suplimentar). (Jur.) 
Articol adițional. (Fin.) Taxe, zecimi adiționale. 
(cfr. + adăoșag). (Muzic.) Idnii adiționale: linii 
suplimentare.

— Y. din fran.

AltiȚivNi: s. f. (Ariim.) ..lddition‘‘. -- „Adu- Q 
nare". ..Adifiunea. (tslfelprecum este definită in arii- 1 
metică, are de obiect, fiind da'e 2 sau mai inulle. l 
numere, a găsi un altul care să cuprindă toate, j) 
unitățile cuprinse în numerile date, culian, a. 11. :

— N. din fran.

ADiúsícT s.,1!. t .Adjoiiif. sH/>7»ienHÎ". —„Ajutor". 
La flecare din aceste penale va fi câte im profesor 
și cAle un adiuiict. URICARIUL, Vll, 234,(a. 1847, 
Mold.). [Azi Întrebuințat numai în Bucovina. Aditmi l 
pentru judecătoria districtnală. sbiera, k. s. 361.]

— N. din germ. Adjiinkt.

AUIL'TĂNT s. HI. (Armată) v. agliiotuiil.

AUJECTÍV ,s'. rt. (Gram.) .Adjectif'^.— Cuvânt prin 
care se arată o Însușire a unui lucru, a unei ființe, 
sau a unei abstracțiuni. Prumos este adjectivul .sen- 
sifiil" in strofa lui iiureșiunu... MAIORESCU, CR. 1,22.

— N. din fran. (lat. ndjertivum).

Ai>JECTivÂi.,«Ă cuîj. (Gram.) .Pris adjective- 
ment-‘. — (Cu funcțiune) de adjectiv.

— N. format din adjectiv și suf.-of.



AD.IUnECÂ

ADJEDECÁ vb. I. (Jur.) „Adjuger‘‘. — A da, prin 
hotărire judecătorească, un bun mobil sau imobil In 
stăpânirea celui ce a oferit mai mult ta licitație. Mo
șia s’a adjudecat asupra areltdașnlui ei de până 
acuma.

— N. după fran. (lat. adjiidicare).

adjudecAre s. f. (Jur.) ,.-4öyMrfíraí»o«‘'. — Infi
nitivul lui adjudecă, devenit abstract verbal.

ADJi'DECATĂR s. III. (Jur.) .Jíí/íKÍícaloíre*’. 
Persoana asupra căreia se adjudecă cevă.

—“ N. după fran.

ADJUDECĂțlE s. f. (Jur.) ) 
ADJEDEVATIÚNE S. f. (Jur.) J
= adjHdec.nre. Săvărșindu-se. darea în posesiune 

prin adjudicație a moșiilor... uricariul, vi, 93/., 
(a. 1851). .íld/wdecofíímcoííM se. poate, face, decât după 
o sentință definitivă în ultima insfantă. IIAMANGIU, 
c. c. 4C>4.

— N. din fran. adjudicntinii (lat. ndjiidicniio).

ADJEDECATŐR S. in. (Jur.). „Jdjlo/íCo/CMÍ-''.— 
Cel caro adjudecă.

— A', după fran.

ADMINISTRA «b. 1°. .Admini.drei-‘‘. — 1». A con
duce, a cărmul, a oblădui, a priveg;hiâ peste trebile 
unui particular, ale unei societăți, ale unei comune, 
ale unui județ sau ale statului. Mihaiu-Vodă nu se 
j>rivește în Ardeal decât ca un (fttvernator spre, a 
administră țara și a o păzi de năvălirile dușma
nilor. BĂLCESCU, M. V. 413/,. II 2®. După fran. ,.a 
da“. I-am administrat o doctorie strașnică și a 
scăpat. I Ironic, l-a administrat o 2>almă.

— N. din fran.

ADMINISTRARE s. f. ..Adniitiialralioii^. — Infi
nitivul lui administră (1®), devenit abstract verbal. 

tributul, /Jomiiul să rămână nejtupărat 
în stăpânirea administrarea (ării noastre, itri- 
CARIUL, I, 182,j, (a. 1774).

ADMINISTRÁT s. O. «= administrare. Participiul 
lui administra, devenit abstract verbal.

ADMINISTRAT, .Ă adj., subsf. „AdministrȘ‘. — 
Participiul lui administră, devenit adjectiv și Între
buințat une-ori ca substantiv. Ca un om bine crescut, 
vizită pe administrații săi. c. negruzzi, i, 111.

adminintrAție s. f. i 
ADHINISTRA'I'IÚNE S. f. )
= administrare. Trupe de administrație, uri

cariul, XXII, 447/.. C’onsi/tMl de familie va re
gulă... cheltuelile adminislrațiunii averii, haman- 
Giu, C. C. 102.

AT. din fran. admlnlstratioii(lat. adininistratin, 
poate prin intermediarea rus. aclministracija).

ADMINISTRATIV. «Ă orfj. adc. ,.Administrafif, 
administrativement~. ~ Adj. Ce privește admini
strația. ó'/aí administrativ, uricariul, ii, 218',,. 
Jiefomid administrativă, idem, vili, 121 Autorități 
administrative, uretorian, ur. c. 55. | ./Idti. -Ső 
ocwpe provizoriu și administrativ Dohrogea. maio
rescu, D. ii, 181.

— N. din fran.

f administrator, -toAre subsf. „Administra-
■ teur,-frice‘'.— Persoană care administrează cevă. 
! [După fran. accentuat șl: atlminisfrator.}

— N. din lat. administrator.

ADMIRĂ vb. I. „(S'jadmirer". — A privi cu un 
sentiment de mirare, amestecată cu plăcere, cevă ce

— ADMOXE.^TĂ
ni se pare înzestrat cu însușiri superioare, In deosebi 
cevă frumos. Trans. Academia... admirase superio
ritatea... talentelor prințului Cantemir. c. NEGRUZZI, 
II, 144/,. Admiri tu natura, a ei armonie.^ alexan- 
DRESCU, M. 83. OcAîm-w» întâlnește și-admiră o ca
dână. alecsandri, p. III, 4. I Ironie. O <c-a(7i»Mi i»ro- 
genitură de origine romană.' eminescu, p. 248. ; 
Hefl. în sfatul țării se adună să s’admire, Didgă- 
roi cu ceafa gi-oasă... idem, p. 247.

— A\ din fran.

ad.mirAbii„*A adj., adv. „Admirable; admira- 
blement". — Vrednic de admirare, de admirat, „în
cântător, minunat**. Ce este original în iMfon- 
taine, este aceâ alegere admirabilă de cuvinte, ma
iorescu, CR. I, 17.

— N. din fran.

ADMIRARE s. f. „Admiration— Infinitivul lui 
:idmlrii< devenit abstract verbal. [Se exprimă] cu 
admirare pentru regina trecătoare, maiorescu, cr. 
III. 1(1.

ADMIRAT s. a. = admirare. Participiul lui ad* 
miră, devenit abstract verbal.

AD.MIKÁT,-A ai7j. „Admiré".— Participiul lui ad
miră, devenit adjectiv. A, dacă ta viață, de lume 
admirată,... De asprele ursite, nu ar fi fost curmată. 
ALEXANDRESCU, m. 27.

admirAție s. f. I
ADMlRAflÉNE f. )
= admirare. Dl. U... ne spune că [Junimea]... e 

organizată jientru „admiraținnea mutuală". MAIO- 
RE8CU, CR. II, 9,3.

— Af. din fran. admiratlon (lat. adinlratio).

ADMIRATOR,-toAre fliZ/, subsf. ,.Admiruteur, 
-trice.".— Persoană care admiră. Awiínesci* este... a<l- 
mirator al Vedelor, maiorescu, CR. Il, 30.'».
• — A’’, după fran.

ADMIS, -A ofZy. ,.Admis, accepte-'. — Participiul lui 
admite, devenit adjectiv. „Primit, Încuviințat, recu
noscut ca bun, ca adevărat^. Acesta e un principiu 
admis de toată lumea. Candidatul admis la con
curs a reușit.

ADMISÍBIE, «Ă adj. „Admissible^\— Care se poate 
admite. Au trecut pente limitele unui atac ofhniaibit. 
MAIORESCU, D. I, 174.

— A', după fran.

ADM isibii.itAte s. f. „ Admissibilit^-. — Putința 
de a fi admis, număr oarecare de senatori tre
bue să fie numiți cu anume condițiuni de admi
sibilitate. MAIORESCU, D. I, (>4.

— N. din fran.

ADMiSftrNE s. f. = admitere. 
— N. din fran. .idiHissloii.

ADMÍTE vb. nr. „Admettre'. — l®. A primi (pe 
cinevă, cevă, care întrunește condițiunile cerute spre 
a fi primit), a Încuviință. A fost admis ca membru 
în societatea noastră. Sănt admis la e.xamen. 2®. A 
recunoaște cevă drept bun și adevărat. Deschise o 
carte veche..., o astrologie... bazată ]>e sistemul care 
admite pământul de centrul arhitecturei lumești. 
EMINESCU, N. 44. [Se conjugă ca trimite.}

— N. din fran.

ADMÎTERE s. f. „Admission". — Infinitivul lui 
admite, devenit abstract verbal.

ADMONESTA uft. I. ,AdmOHes(er“. — A mustrA, a
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certă pe cinevă, a dojeni aspru (mai ales In calitate 
oficială). Minimul a admonestat pe funcfionamd 
vinovat de repețite ori. [în Transilv. .și Bucov.: ofl- 
moniâ.]

— S. din fran.

ADMONESTARE s. f. „Admonitioii'". — Infinitivul 
lui admoneslâ, devenit abstract verbal. „Mustrare, 
dojană, certare". Admonestarea de atunci i-a j)rins 
bine mai târsiii. [tn Transilv. și Bucov.: udmo- 
nidre. -ere.]

ADMONÎȚIE .R. f \ ,A»MuxiȚii..,E s. f. i = «ilnionpsiarf.
— N. din fran. (lat. aduioultlo).

ADNOTĂ w. b. ..Annofei'-. —„A face însemnări, 
note, la un text".

— N. din lat. adnotare.

ADNOTARE s.f.„Aniiotation".— Infinitivul lui ad- 
notă, devenit abstract verbal.

ADNOTĂȚIE s.f. \ adnotare
ADNOTAI liiNE s.f.f «‘unoiare.
— N. din lat. adnotatlo.

AituÂRĂ num., adj. f v. doi.

ADOI 1)5. 71“ f „P4p^ter~. — „A repetă, a spune ' 
n nou, a doua oară". Cuvântul se găsește numai 

......... ' ' " I
din nou, a doua oară" _______ __ _________
la p. maior, ist. 150—151 și poate e formațiune a 
acestuia. Ca de ntt se vor și învinge [ convinge] 
cetitorii cu doveadele lui, incăși cu deasa adoire ] 
sau poftorire să se dedeâ a crede, cum că asămene i 
adevărului este eisa lui. Ci omul cel înțelept văsând 
odată minciuna, de mii de ori și cu jurământ de 
o cei adoi, nu o crede.

— Format din prep, a- și din doi.

ADOÎRE s. f. f „ft^etitioH^. — Infinitivul lui adui, 
devenit abstract verbal. „Repetare". Cfr. adoi.

ADOLKSrÉNT, -A subst. „Adolescent'". — Cel sau 
cea care se află In vârsta numită „adolescență". Cfr. 
Flăcău, fată mare.

— N. din fran.

adolescența s. /.„Adotes'vnce^.— Vârsta dintre 
„pubertate" și „maturitate" (Intre 14 și 26 de ani), 
tjfr. Tinerețe.

— N. din fran.

ADOPTĂ 1. „Adopter^. — 1®. (Jur.) „A Infiă (cu 
toate formele legii), a luă de suflet". || 2®. P. exf, 
jiriml (felul de a vedea sau de a lucră al altuia),a-și In- 
sușl(opărere a cuivăetc.)".anul se făcâ,seadoptă 
ș» «e și puse in lucrare, c. NEtíRVZZi, i. 319. Slavul, 
adoptând alfabetul latin, fu silit a-l impeștriță cu 
felurite semne, idem, i, 347. [.4(7rfp( și adopir^e.J

— N. din fran.

ADOPTARE s. f. „Adoption'". — Infinitivul lui a- 
doptii, devenit abstract verbal. 1». .(Jur.) „înfiere, 
luare de suflet". || 2®. P. ext, „însușire, primire a unei 
păreri străine, ca părere a sa".

ADOPTAT, .A adj. „Adopți--". — PaiTicipiul lui .a- 
dopfă, devenit abstract verbal. 1". (Jur.) „înfiat, luat 
de suflet".)[ 2®. P. ext. „Primit".

ADOPTATOR, -TOĂRE adj., Sltb.RÍ. (Jur.) 
tant'-. ~ Persoană care ia de suflet, care înfiază (In 
mod legal). Adopțittnea se va înscrie... în registrul 
actelor civile al locului unde-și va aveă locrd adop
tatorul. HAMANGIU, C. C. 85.

— N. format din adoptă, prin suf. -ator.

— ADORMI
ADOPȚIUNE s. f. = adoptare (1«—2®). (Jur.) Adop

țiunea va r&mâneâ fără efect, de n’a fost înregis
trată in arătatul termen, iiamangiu, C. c. 86.

— A’, din fran. aduption.

ADOPTIV, -A adj. (Jur.) ,Aăoptif^.~ înfiat, luat do 
suflet" (cu formele legale). Copil adoptiv. | P. ext. 
(după analogia lui „fiu vitreg" —„tată vitreg", etc.) 
î^rinte adoptiv. ] Î'ig. Patrie adoptivă, rălcescu, 
M. V. Ifi.

— N. din. fran.

ADOR.Á vb. I. ,Adorer‘. ~ (1®. A se închină lui 
Dumnezeu din tot sufletul, cu toată iubirea, a slăvi 
Dumnezeirea). [| 2®. P. ext. „A iubi in cel mai înalt 
grad, ca pe un Dumnezeu căruia te închini; a slăvi 
în iubirea sa". Ochii-ți vii... Atrag inimi simțitoare. J 
Ce Re'HcăiHță] și te ado[a)r[ă]. alexandrescu, m. iI 
411. II 3°. Prin abuz sensul acesta a ajun.s să fie de i' 
multe ori foarte slăbit = „a iubi mult". Ea a.sc.ultă i 
eu îngăduință poveștile lor și juca cu dinșii pre- | 
feransul, încât ei o adorau, o. negruzzi, l, 110. '

— A', din fran.

Adorării.,-A adj. „Adorable''.— De adorat, vred- 
nic de adorare. Adose-ori întrebuințat In sens ironic, j 
îl rugă s'o asculte și pe ea, spunând c'o adorabilă ,( 
■naivitate că-i place psihologia și literatura. vi.a- J 
HUȚĂ, D. 59. 3

— N. din fran.

ADOKĂRE R. f. ..Auoratiiin~. — Infinitivul lui a* 
durii, devenit abstract verbal. Crexi e.'ai aveă tu 
parte de-un amor mai sfânt decât adorarea ce~ai 
nâscut in. mine? alecsandri, p. ii, 133. Simt o ado
rare in inima mea pentru tine, eminescu, N. 11(>.

ADOKĂT, *A adj., subst. „.Idor^'. — Participiul 
lui aduni, devenit adjectiv și substantivat une-ori. 
Adj. Ai fi trăit... Un chip de-apururi adorat. Cum 
nu mai an părecki Acele sine... eminescu, p. 12H. 
I Subst. Ca un chip ușor de înger e-arătarea ado
ratei. idem, 262.

ADORAȚIE R. f. lAPunATiexE f. J = a'lorare.
— N. din fran. iidnrnfiun (lat. adoratio).

ADORATOR, .TOĂKE adj., subst. ..Adoroteur".- 
Persoană care adoră pe cinevă sau cevă.

— A’, după fran.

ADORMI vb. IV. „I—II. 1®. S'endormir.2‘^. Mourir. 
(S'endormir du demier sommeil, s'cndormir dans ' 
te Seigneur). 111. 1®. Pndorinir, faire dormir. 2®. |
bindormir, assoupir, calmer". I

1. Intrans. Intre starea de trezie și somn limba 
română deosebește mai multe stări, precum: « ațipi, | 
a aromi, a adormi, a piroiî, a moțăi. Cele două din i 
urmă nu exprimă propriu zis două faze deosebite | 
in trecerea de la „a fi treaz" la „a dormi", ci ele se 
referă la starea de „a fi somnoros", adică a simți 
nevoia de somn. Dimpotrivă cele trei d’intăiu ex- i 
primă trei faze care se urmează Intre „a fi treaz" 
și „adormi": a ațipi, e faza d’intăiu, când. In îm
prejurări normale, „ți se închid ochii", deci când 
conștiința realității începe să dispară, a adormi e 
faza a doua când „te fură somnul", deci cănd începi 
să dormi, dar încă n'ai pierdut cu totul conștiința 
realității, iar a aromi e mai mult o variantă a fazei 
„adormirii" implicând, de cele mai multe ori, șl în
ceputul visării. In sfârșit a dormită e o variațiune a 
dormirii, exprimând o fază de somn mai ușor. ;

1®. Adecă Htt duriniteasă, nici adurmi, ce fereaște 
Jsraili. vski.. SCH. 422/„. coRESI, PS. 353 ( nu va

; adormi, nice va ațipi cela ce fereaște Izrailteanii. | 
1 ARSENIE DIX BISERICANI: „Celui Qui garde Israel ne
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, _______ , _ . - ,5A-și pierde vi-
‘. Instinctul n'adoarme. konaki, p. 293. „.A se

chiar do letargie

someiliera point, et ne s’endormira point.“). în 
pace depreună adurmiiM și răpausii. psal. sch. 9/,,. 
CORESI, PS.8 ( Iară eu cu pace bună Voiu adormi 
depreună. DO8OFTE1D, PS. 19 : „Je ine coucherai et 
je dormirai aussi en paix."). Eu ațipiiii și ador
mim. DOSOFTEIU, ap. HEM. 360. pune rămășag, 
că istoria vieții d-tale o să ne facă să adormim, c. 
NEGRUZZI, I, 24Ő. Eusârea, pt&;ănd capitl .sub ari
pioară, ...adoarme lin. alecsandri, p. i, 19. .Arfor- 
mind de armonia codrului bătut de gânduri. EMI
NESCU, P. 58. La «line... venea, Aiamu-sa cât 
dormeâ. COȘBUC, B. 10. Moșnegii... dcipre ziuă 
adormit. CREANGĂ, p. 85. | Fig. * 
goarea“. Z::,*___ , _ ___ -
liniști". Ulițele adorm, eminescu, N. 51. |j Pentru că
derea in stare do somn greu .sau 
so apune a adormi din greu, (ea) dus sau feaj 
mort. Jlei, da din greu mai adormisem! CREANGĂ, 
p. 278. ó'e lăsă o teacă jos pe iarbă și adormi dus. 
idem, p. 158. Obosit,... adormi ca dus. reteganul,
P. V. 39/„. îndată a adormit ca mort, idem, p. ii, 
74/,6- Fe loc cade jos și adoarme mort, creangă, 
p. 215. ]( 2®. Poet. Precum ae apune „a închis ochii" 
in loc de „a murit", tot astfel se poate spune „a 
adormit". Se răeboli și adormi, varlaam, c. ii, 36 ,. 
A))iscqpMt,... după multe și mari fapte, au adormit. 
șincai, iiR. I, 73 ,. SârocMl..., [moartea] ca
o odihnă după o ei de nmncă. adoarme în liniște. 
C. negruzzi, I, 244. 1 Pentru claritate se poate a- 
daogă: întru Domnul. Moartea se exprimă în po
por prin: „a adormit întrii Domnul'. șez. iii, 114/,,, 
sau: Să nu adormu în somnul de (a doua) moarte. 
ixisoFTEiu, PS. 39 (Cfr. Deșteaptă-te, liomâne, 
din somnul cel de moarte).

II. In Ioc de adorm se poate zice și adorm sojhii. 
construcție în care adorm are funcțiunea unui verb 
transitiv și Înțelesul unui verb intraiisitiv. 1". Gapul 
pe masă, trănteă... prew somn că adormea. TEOiio- 
RESCU, P. P. 665./,înainte ce s'adorm Somnul lung 
și uniform, Cer... 1. BÂRSEANUL P. c. 12. li 2®. 4 «- 
dormi somn vecinie sau somnul cel de veci= 
„a muri". Moartea se eayyrimă fn pojior prin...: .a- 
doarme somnul cel veșnic'', șez. iii, 114 ',,. N’aiin- 
viat să trăești, ci să spui o minciună, două, și să 
adormi somnul cel de veci, reteganul, p. ii 65/,.

III. Trans. 1®. „A aduce pe cinevă în starea de a- 
dormire". Fre mulțigoli au adormitii. biblia (1688), 
373/,. îngerul care te-adoarme noaptea cu glasul 
său. ALECSANDRI, P. 1,214. Miile de păsărele căutau... 
cântece așă de duioase, de erau iu stare să te a- 
doarmă. ispirescu, l. 17. Copilul cu leagănul se 
adoarme, zanne, p. ii, 81. Fluiertd frumos cântă. 
Cile mi-le-adormeă. lARNiK-BÂRSEANU, 510/,,. ZJorMÎ 
lui e «tare domn. Seara când îi vine somn, Trebuie 
să i‘l adorm, Dimineața să-l trezesc... idem, 126. 
2’. Fig. „.A liniști, a alină, a mulcomi". Adormindii 
mișcările trupului ch privigherile cătră Domnul, mi
neiul (1776), 98*/,. Cerc să adorm durerile mele cu 
cântări melancolice. MARCOVici, C. 32/,,. A,dacă'n 
astă lume cevâ puteă fi n stare, S’aline, să adoarmă 
un chin sfâșiitor! alexandrescu, ap. HEM. 361.

[Se conjugă ca dormi și, ca șl Ia acesta, in textele 
cele mai vechi și In dialecte, o a trecut In u. In 
formele tn care accentul cuvăntului nu cade pe el: 
adurmim, adurmi etc. | O formă adormesc In: liai 
liuliuțit, puiu de pește, Hai liuliuțu și-adormeșle. 
MARIAN, NA. 317 e construită pentru rimă, iar In: 
Turbură tăcerea adâncă... țipetul vreuneipăsăruice, 
care se adoarme, alecsandri, dacia lit. 265, re- 
tlexivul mă adorm este franțuzism.]

— Din addormîre: v.-ital. addormire, abruzzez 
adurmi, v.-prov., v.-span., v.-portg. adorwir.

AUOKHÍKE s. f. 1». Jciion de s'endorniir. Engoitr- 
ăissement. 2'‘.Uormiiion de la fiainte Vierge. Assomp- 
h'on. — Intinitivul lui adormi, devenit abstract verbal. 
1“. J’enirM cd erâ bun și miloslii\ Ini îi fn tnnnriea

ca «n somn de adurmire. 3C2. Voi, ce stați în
adormire, voi, ce stați în nemișcare, N’aueiți...? ale
csandri, p. ii, 5. 1 „Amorțire". îndată după a 
doua adurmire a viermilor [de mătase]..., trebue să 
li se facă paturi anume. ECONOMIA, 219. Visuri sfâ
șietoare au năvălit asupra simțirilor mele în ador
mirea duhului mieu. MARCOVICI, C. 7/,. || 2®. Spec. 
Adormirea Maicii lloiniiului sau numai: Adormi- 
rea = „Sfnită-Măria-mare“ (1.5 August). Aiearae Ar- 
hanghel Gavriil...și sise; .Să știi, Măria Ta. a lui 
Dumnedseu Născătoare, că de astăzi a treia si te. 
veri mută de prepământ în rerlu: deci... așteaptă 
Adortnirîa ta“. varlaam, c. ii, 104 b. .90 o lăudăm 
ra pre o maică a Ini flumnezeu și cu bucurie su
fletească să prăsnuim Adormirea. AViiM, p. .36. (Tra
ducere după grec. Kot|iT,3iî. paleosl. M.«2>e»ie, cfr. 
lat.-med. dormifio).

(în cele mai vechi texte și dialectal: adurmire.]

AitORHÎT s. a. = adormire. Participiul lui adormi, 
devenit abstract verbal. Grăi lor: ,.Lasar... ow a- 
durmit, re merg să deștept el''; ...le [ucenicilor| pă
reți, cd de adurmitulti somnului grăiă. CORESI, ap. 
HEM. 3C.'». Poeesie. Iînnă de adormit copiii de țâță. 
ZANNE, V, 511.

[în cele mai vechi texte și dialectal: adurmit.]

AltoRHÎT, -Ă adj., subst. „1®. Endormi; mort. 2®. 
iSom«o/enf, lent, indolent, apathique'.— Participiul 
lui adormi, devenit adjectiv. 1®. Sc.ulă-se ca adur- 
mită Domnul. PSALT. SCli. 255/,8. (:„Puis le Seig- 
neur sost réveillé coinnie un homme qui se serait 
endormi."). Frin satul adormit,Doo/r vreun câne’n 

, somn mai latră. COȘBUC, B. 6. || Ori de câte ori s'a 
sfârșit o lumânare de ceară și a rămas numai un că- 
2>ețel,il lipesc de pământ spre a se istovi pentru sufle- 

' tele celor adormiți fără lumină, marian,î. 29. | Sub
stantivat: Veri deșteptă adui-miții. cuv. D. bătr. 
II, 314. La ce-am mai plânge jte-adormiții întru 
Domnul? VLAiiUȚĂ, P. 107. || 2®. Cu sens de parti
cipiu prezent: „Care adoarme în tot momentul", prin 

i urmare „somnoros", prin urmare „încet la treabă, 
! apatic".Nu-i veneă lui să-l crează neștine, că este ne

harnic, mototol și adormit, ispirescu, l. 109. Bade, 
de dușmane multe F.u nu pot ieși din curte... Mi-or 
zice că-s adormită... lARNiK-BÂRSEANU, D. 66. (Cfr. 
ital, addormentato, spân, dormido.)

[tn cele mai vechi texte și dialectal: adurmit.]

AOOKMiTÂ vb. 1.1 „S'e-ndormir doucentent, s'as- 
noupir‘‘. — Adurmiră somnul său... De ^ăpreatitul 
tău... adurmitară iucălecănd cai. psaLT. sch. 
237/,. CORESI, PS. 202 (: „Dormierunt somnum 
sinim... Ah increpatione tua... dormitaverunt qui 
ascendenint equos.“). Ciobanii... ca de somn ador- 
mitând... eră. contemir, ist. 129. cm
ÍÍMÍCea/d... BARAC, A. 54.

[In cele mai vechi timpuri: atíurmtfú.]
— Format din dormită, după adormi.

Ai»ORHiTÂKE s.f. t ,.As.soupis.semeni-‘. — Infini
tivul lui adormită, devenit abstract verbal. Adormi- 
inre... = somnus lenis...; dos .Scblumniern. LB.

An<»RUiTÁT.*Á adj. ,,Endormi(doucement)'‘.— 
Participiul lui adormită, devenit adjectiv. De ari, a- 
dormitat, legăndu-l Datila ru funii nouă, sise cătră 
el: ,.iiampsoane!‘‘ calendariu (1314), 114/,.

Ai>URmȚ£i.E s. f. plur. tant. (Bot.) = dodiței.
— Diminutiv In -e/ din participiul adormit, numii 

care s’a dat acestei plante, pentru c& florile ei se 
închid la apusul soarelui, ca șl când ar adormi.

Ai»VKHiTÓK,‘THÁKE adj., adv. „Endormaiit. 
Dnrmitif, aoporijlque'. — Adjectivul verbal al lui 
adormi (format prin suf. -itor), întrebuințat și ca
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adverb. Adj. în pahar... amestecă ui^te buruieni | 
adorMMÎoare. ispirescu, L. 106. | Jiiu. Un cânt 
frumos și dulce Adormitor sunând, eminescu, P. 
206. JDialectal și: adurmitiir. | + .și diai. -tor«n.]

A-DRÂ<> adv. \. drag.

A*i>REÂPT.t ode. V. drept.

ARKESÂ fb. I". ,.Adresser~.— Tra ns. și refl. „A 
(se) Îndreptă cătră...“ Vd exprim mulfitmiríle ce tofi 
adresăm cătră providența cerească, 'uricariul, i. 
]81(a. 1776). Nu păstră nimic mai nimerit decât 
să se adresele la Poartă, cerând... c. Neijruzzi, i, 3.31.

A’pec. J adre.să o scrisoare. [I.a începutul .sec. XIX: 
t Adresarisi: .S’au adresarisit e» cir. íníreArerfirt cd- 
tră tatăl lor. DRĂQHici, R. 107 — și t adresui: Niște 
versuri tare frumoase, adresuife cătră Cecilia. ALE
CSANDRI, dacia lit. 28n.|

— 7Í, clin fran.

adrénÁ s. f. „AdressC. --i^. Indicareâ numelui 
șl a locuinței cuivă. In special pe scrisori șî pachete 
care 1 se trimit. Ține acest pachet..., să-l dai la a- 
dresasa. c. negruzzi, i. 208 I La adresa cuivâ 
= „cătră**. Un atac la adresa Ministrului. TDRCr, 
I P. ext. 2®. Scrisoare oficiată. Jwt fost numit pro
fesor cu adresa No. 8.3.3h din 27 luUe l()02. || (Co- 
iiierc.) Adresă.... sinonim cu epistolă, d. ex. ,.Ați pri
mit adresa noa.ftră". i. panțu, c. C. 288. || 3®. Ex
presia dorințelor unei adunări legiuitoare cătră capul 
statului, ca răspuns la „mesagiul** de deschidere a 
sesiunii parlamentului (sen.s introdus din Anglia). 
Principele...pritnește adresele Parlamentului. MAIO- 
RESCU, D. ii, lll. Anul acesta n'a fost discuție la 
adresă. [In sensul de „scrisoare oficială**. In întâia 
jumătate a sec. XIX șl: f adres s. a. Fpitropia au 
împărtășit aceâ anaforâ Logofătului dreptății, pe 
lângă atlresul ei cu No. 16'>, din 27 Decemvrie 184-'l. 
URICARIUL, 111,45; I In înțelesul 1®. In Săliște(Tran- 
silv.): adrerisff. Com Banciu.]

—• N. din fran.

ADRENÂNT,-Ă siibst. (Comerc.) ..Destinate.ur,~trirp. 
envoyeur, expédileur-. — A<lresant=persoatia care. 
ailresea.eă cet-'d, trimite cevâ. i. panțu, c. c. 28B.

— ii. din germ. Adressant.

ADRESÁT A Ml. (Comerc.) .Ce/wt â qui on adres.se. 
une lettre, destinataire". — Adresat=per8oana că
reia i se adreseară ccrd, i se trimite, cevâ. i. panțu, 
c. C. 288.

— N. din germ. Adressat.

ARCCÁTOÁRE s. f. (Gram.) f .GHillemet ‘.— „Ghi- 
lemele", semnele citației. .ddMcdioarc laîn-
ce.putul și la sfârșitul vorbii, a încheieturii sau a 
periodului, care se aduce, (r; citează] din gura altuia. 
iâKCQ-^a\îCî-l.CUik (a. 1822). ap. HEM. 383,

— Derivat din aduce, prin suf. instr. -ătoare.

ARCCÁTŰR,-TOÁRE adj., suh.ft. „Qui apporté, 
qui amine, qui condiiit. qui produit. Pnrteur. — Ad
jectivul verbal al lui aduce (derivat prin suf. -ător). 
Întrebuințat une-ori ca substantiv. Adj. Pepărteaeă 
ile noi... pohta cea adttcătoare de petre, liturghie, 
(a. 1702),ap. GCR. i,34ö'„. | Aducător niuinte=„care 
aduce aminte*': „qui rappelle ă Pesprif*. + Aducător 
aminte de râu=„zăcaș: ,.rancunier~. Oamenii carii 
să nasc într'această planită sânt muncitori. ...mâ
nioși,aducători aminte dcrăit... CALENDARIU (1733), 
ap. GCR. 11,26/15. || Subst. L-au dat în .seama unora 
din Hăncești..., să-l ducă la Vasile Vodă: ce, pentru 
lăcomia sa, aducătorii... l-au omorîtpe cale. m. cos- 
TIN, LET. 1,301. It și diai.: aducătoriu.]

ADV€E vb. III trans. „I. 1". Apporier, amener.

48’ - ADUCE
2’. CoMdMir, mener, emmener, amener. Decider, fairé. 
II. Produire, porter, apporier, procurer, provoquer, 
causer. III. 1". Approch^, diriger vers (soi). Courber. 
Lever la main (larme.) pour frapper, pottr lancer. 
2*’. fíessembler <»■'.

I. Pe lângă ideea de „a duce cevâ“, a aduce cevâ 
exprimă șl ideea de „a so81“ Împreună cu lucrul 
adus. Când direcția aducerii nu se Înțelege de la 
sine, ea se arată printr’un adverb local, printr uii 
dativ sau printr’un caz prepozițional.

1’. Acesta a« aslusu pre lian domn țării româ
nești. BIBLIA (1688), 7 pr. 26. Aduceâ cu multă e- 
vlavie... rtigăciuni cătră Dumnezeu, drăghici, r, 
148. Cm ce vei sătura lăcomia acestor cete, de pă
gâni. ce aduci cu Măria Ta? c. negruzzi i, 140. 
Uradul zice: .tn zadar tu, vrăjitoare. Aduci viforul 
pe-aiceP alecsandri, p. iii, 22. Venise fata pe'n- 
sărat Cu alte fete, de 'mpărat, S'aducă apă din izvor. 
COȘBUC, F. 1.56. Da,de,prânz,ce mi-ai ar/w.v.Piarnik- 
bârseanu, D. 271/,. Fiecare își aduse zestre însem
nată. ispirescu, l. 36. I Fig. Nu aduce anul, ce a- 
duce, cea.sid. CREANGĂ, p. 23ó. Banul te duce, banul 
te aduce, zanne, p. v, 49. | Adesea In legătură cii 
„a trimite*' și cu „a se duce**. Tremease Avram Isacii 
să udocă ur be.rbeace. cuv. D. BĂTR, n (s. XVII). 
împăratul trimise și aduse pre apostolul, mineiul 
(1776), 3.5 ’/,. Ca să scapi de pedeapsă, alt chip nu 
p., decât .să te duri să-mi aduci pe fata lui Verăeș- 
împărat. ispirescu, l. 42. | Când sosirea cuivă o 
neașteptată, se zice, după efectul surprinderii, că l-a 
adus „vântul" sau „dracul**; când sosirea e întâmplă
toare, că i-a adus „întâmplarea" cu sine. Da ce vânt 
te-o <ulus pe, la noi, soro dragă? ALECSANDRI, T. 408. 
Mă duseiu cu plitgu ’n coastă $i-aduse drcKU-o ne- 
vastă. IARNIK-BÂRSEANU, D. 110. întâmplarea aduse, 
CH sine, că chiar atunci... născu...și făurița împăra
tului. RETEGANUL, P. 32;,. | Fiind-că vorba vorbă 
aduce, cotoșmanul șt boierul stătură la taifas și se 
înțeleseră la cuvinte., idem, l. 289. Nu știu însă cum 
și ce fel, ne aduse vorba a pomeni despre grauri și 
aci. ODOBESCU, III. 23/„. II iS'pec. .1 aduce vorba (dc, 
despre) = „a indreptă vorbirea asupra altui obiect, 
u pomeni despre**,,.: .amener la conversation sur...~. 
Dacă se adunară la un loc, aduseră vorba iarăși de 
broască, ispirescu, L. 36. || (Jur.) A aduce pâră=a „a 
acuză In fața judecății*'. De se va dovedi că bărbotul, 
ce aduce pâră de. preacurvie asupra neve8tiisale,i-au 
fost mijlocitoriu, nevasta sA fie apărată. CARAGEA, 
L. 87. II t A aduce (1 *a mijloc = „a cită (In sprijinul 
unei afirmări)'*: „citer". încă /iroroc»»... așijdere 
grăiră, derept accaîa nevoință îaste să aducem și 
pre aceștea la mijloc... laste-ne destul aceasta, au 
adtice-voiu a mijloc, și toți prorocii? MSS. (s. XVII), 
ap. HEM. 372. | Și simplu: a aduce. Dard .vd ud aduc o 
istorie, a lui. cantemir, ist. 70. | Poate după germ. |
,,vnrbringen“ și: a aduce înainte. lui nn 1
sânt vrednice a le aduce înainte, șincai, HR. II, 37/,. 
Alți pârcălabi, ca aceia din Bacău... nu se aduc 
înainte ca martori in cărțile domnești. lORGA, c. ,
I. II, 1Ő5. II t Befl. „A se referi la cevă'*. Im aceasht J 
se o<Zi<c[e] și ieroglifica aceaîa,... care nu știâ grăi : 
înlr'alt chip, fără num-ai cu jiganii. RETORICA, n 
(a. 1798). ap. GCK. ir, 163/,,. ((In loc de „a isprăvi, j| 
. ........................   "■‘"■■‘"Ia săv.ârși, a minună, a îndeplini, a Incunoștiință, a 
sfârși'* se ziceă: a aduce în Ispravă, la săvârșit (in 
.sfârșire, întru .săvârșire), la mirare, și se zice și 
azi: a aduce la îndeplinire, la ciinoștiuțA, la capăt: 
-Ireâ chip s'o aducă în. ispravă. DRĂGHICI, R. 254. 
Ceea ce lucră cu mânile tiu .se lenevea a le aduce în 
sfârșire. idem. 140. [tntrebaiu] pre sfeatnicii miei, 
în ce chip s’ar aduce uclastu la săvârșit, biblia 
(1688), 3.57/j. împăratul nu a putut a aduce lucrul 
întru săvârșire. PRAVILA (1814), V. Pe cei ce o văd 
îi aduce la mirare, dionisie, c. 228. Am adus la în
deplinire tot ceza ce ne-ați poroncit. creangă, p. 272. 
Afa trimis să aduc, la cunoștința Măriei Voastre, 
că el, ci-că, poate, să vă facă podul, idem, p. 80. J

adres.se
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2°. Când complimentul e o ființă omenească, atunci 

aducerea e de cele mai multe ori o „conducere". 
Adușu eJu in gloata lor. COD. vor. 54/,, (=du8-am 
pre el In săborul lor. N. testament, 1648 ; = 11 po- 
gortiu pre el la adunarea lor. biblia. 1688 : ,je l’ai 
méné ă leur conseil.“). Pre mulți adusă cătră Hs.

3 dosofteiu, V. s. 19,',. I Eu sânt inimă miloasă, îl 
Pl aduc de mână 'n casă. HODOș, p. p. 174. | Vedeți pă- 
li catul... la ce aduce pre om! HECVLCE, let. ii, ÉSö/,,. 
10 Temerea poate să te aducă la porniri vătămătoare. 
H marcovici, d. 12/,,. ! Iată în ce stare m'ai adus! 
H c. NEifRUZZi. I, 19. li Fig. „N decide". ,S’rt aducă 
H pe pribegi să se intoarne la casele lor. șiNCAl, ap. 
E DDRF. 43. I „.ă face". Duhul svânt ciirățeaște pre 
M om. pănă ce aduce de-l schimbă din viîața cea pă- 
1cătoa.să. VARLAAM, C. 202 5.4^ A aduce la brazdă 

bună = „a Îndreptă": „mettre qqn. dans le droit che- 
min, corriger qqn.~ Muiei-ea... se, tot gândi.... cum 
l-ar puteă aduce la brazdă bună. RETEGANUL, P.

.1 aduce la (sau in) sapă de leuiii = „a să
răci": „ruiner qtpi." ZANNE, p. v, ,547.

II. Când e vorba de o funcțiune organică, atunci 
I a aduce — „a produce". Omul neînvățat e ca un 
3 copac neinttrijit, care nici o roadă n'aduce. C. ne- 

URUZZI, I. 8. V»/a ce n'aduce rod se taie, zanne, p. 
I, 307. II ('ând nu ne gândim la acțiunea aducerii, ci 
la efectul, la urmările ei, avem înțelesul „a produce, 
a cauză". Cîalelalte lucruri miri adúcü folosințele. 
biblia (1688), 7 pr./j,. Pricina obștea.scă iartă un 
rău... ce aduce bine mare, konaki, p. 265. Limba 
dulce mult aduce, zaîine, p. ii, 222. Dulceața aduce 
amăreață. idem, P. Ill, 540. Kăsul aduce plânstil. 
idem, p. II, 699. Musca, ș4 de nu mușcă tare. Tot 
ți-adure supărare, iăem, p. i, 661. Usîmî-oîm/, cdwd 
îl strivești, lacrămi iți aduce, idem, p. i, 300.4Í ín 
întrebări: Ce-i aduce = „ce-i folosește, ce-1 importă, 
ce-i pasă?": „qu'est-ce que șa lui fait, quest-ce que 
șa l'importe?" Ue-mi aduce mie Marea 'mpărăție? 
TEODORESCU, P. P. 672/,„. iie-otM petrece încă cu 
mâțe și cu pureci și cu tuna, ori de nu. cui ce-i 
aduce? eminescu, n. 44.

III. Aducerea nu-i însoțită do o mișcare a aducă
torului, ci numai de mișcarea unui organ al său.

V. „Á apropia spre sine, sau spre o parte a tru
pului său". iȘ'i cosița ta bălaie 0 aduci la ochi plân
gând. eminescu, p. 189. Trandafirul, mai întâiu 
să-l cureți, apoi la nas să ți-l aduci, zanne, p. i, 
247. II De aici: „A îndoi, a Incovăiă". Ea aduse craca. 
DDRF. Moașa ii aduce [copilului] genunchiul pi
ciorului drept până aproape de. cotul m-ânei stânge. 
MARIAN, NA. 88. VtwM-» dulce, dar te-aduce. zanne, 
p. IV. 179(cfr. adus.) | Tot a.4tfel,când „mâna" nu-i 
instrumentul aducerii, ci complimentul ei: „A mișcă 

fspre, a îndoi spre..." De abia putii aduce puțin mâna 
jspre gură, creangă, p. 15. Aduc mâna să-mi fac 
fcruce. TEODORESCU, P. P. 302 || Epec. Ca termin
‘de luptă, aduce exprimă sau „mișcarea pe care o 
(faci cu mâna (Înarmată) spre a puteă lovi cu pu
nere", sau „mișcarea prin care sucești pe adversar 
Jn luptă dreaptă, spre a-l trânti". Aduse paloșul cam 

și-i r^eză capul, ispirescu, l. 28. | Absol. 
Khnul cela, ce-l ingrozeaște să-l ucigă, face seamne 
frt toate fealîurile... șt aduce să-l lovească, pravila 
hOLD. 60/,. I Zmeul aduse pe Făt-frumos și-l băgă 
In pământ. FUNDESCV, L. P. 31/„. Cdnd pe Ungu- 

Miul Zglobiul Sine-l aducea. Cu sete-l trânteâ. 
(TEODORESCU, p. p. 449/,„. începură a se aduce unul 
iie altul. ISPIRESCU, u. 61/,5.
T 44= A aduce din condciu. baronzi, l. 48. = „aln- 
Țârti fraza cu artă, a scrie cu finețe": „bien tour- 
Ter la phrase, donner un tour adroit â sa pensee". 
I A aduce din meșteșug=„a face cu multă artă": 
.fairé (qqch.) artistiquement, finement". {cîr. adus 
din meșteșug.).

2®. Refl. A-și aduce aminte = a.) „a-și aminti": 
gSe souvenir, se rappeller". b.) „a se așteptă (ia 
oevă)": „8’attendre,penser {i qqch.),pr^i'oir (qqch.)"

Dicponnrul limbii romAne, 18.

I. III, 1907.

ADUCERE
și rroH.v. a adncp amlntc = „a amintl“: ..rappeller 
a» soMVCMîr,« la memoirv (de qqii,)“. Se construește 
cu acuzativul sau cu prep. „de“, ,,de.spre“. a.) Păgânii 
își adúcü aminte de Dumnezeu, biblia (1688),(>pr./)g- 
Dumnedseu i-au adúsü aminie a deîce așd, dosof
teiu, V. 8. 87/j- ittiiiM. fi-adă-aminte De-a noastre 
ore pline De dragoste fierliinte. alecsandri, p. i, 139. 
Ea trebui de el în .somn Aminte să-și aducă, emi
nescu, p. 2Ü5. la adu-{i aminte, ce (i-am spus odată. 
CREANOĂ, p. 1G8. Fiecare colfulef... îi aduceți aminte 
cele, trecute, ispirescu, L. 10. Să-ți aduci, bădiț', 
aminte De blăstămul ăst fierbinte! iarnik-bÂr- 
SEANU, D. 202. I 4&«oZ. Tocmai acum, in durătul 
ista, mi-am adus aminte, creangă, p. 131. b.) in 
unele p&rți (Buzău. K&mnicul-sărat, com. Kădulescu), 
când 6 vorba de o Întâmplare neprevăzută, se între
buințează a-și aduce aminte cu Înțelesul de „a so 
aștepta ia cevâ“. Numai de una ca asta nu mi-a- 
duceam aminte!: „Voilâ une chose que. je n'atten- 
dais guére!^. Cine să-și aducă aminte de așâ cevă? 
=3 „cine .s’ar ti așteptat la una ca asta, cine s’ar li 
gândit că se poate Întâmplă așă cevă, cine ar fi pre
văzut așă cevă?" || Când cinevă Iți amintește po alt- 
cinevă, Însemnează că seamănă cu el. De aici: trans. 
a aduce aminie(cuj, sau refl, a-și aduce aminte (cu) 

semăna (cu cevă, cu cineva.)'^. Intre unele uaroaue 
[limba italienească] tșt aduce aminte preste seamă 
cu a noastră limbă moldovenească. M. costin, ap. 
TDRG. 24. I Jn mod eliptic se spune și numai: trans. 
a aduce (cu) și re/’i. a-și aduce, a ,se aduce (cu). 
Jupiter Ptuvius... se aduce... mult cu lăiefele noastre 
de Paparude, odobescu, III, 228O ghirlantă de 
frunze, ce iși aduceă ca ale măslinului, goroan, ii. 
II, 85. ./Ipot mă mieram eu, de ce vorbești așă de bine 
moldovenește și aduci la mers cu de-ale noastre! 
creangă, p. 129. este] »h pește in culoa
rea șarpelui...; aduce la trup cu linul, șez. ii, 42/,j.

[Se conjugă ca duce ; numai, la imperativ, se gă
sesc, In afară do forma regulată ddu, următoarele 
forme neregulate: 1.) ddă. Unde ți-e acuma frate- 
tău? Mergi, de-l odă la mine! sbiera, p. 170/,,. 
Forma aceasta se datorește unei fuziuni Intre adu! 
și dă! Cel ce poruncește să i se aducă un obiect 
are do cele mai multe ori și intenția să-1 ia In po
sesiune ; în exemplele următoare e foarte greu de 
precizat, care dintre cele două intențiuni predomină 
O slugă a adus acest bilet. „Adă!" i-am zis. c. ne- 
GRUZZi, i, 53. Adă-mi fața ta voioasă Ș'ai tăi ochi 
de desmierdat! alecsandri, p. i,9. Adă la mine cele 
treismicelede măr dulce!creanüá, P.273. Adă mâna 
ș» mă iartă! reteganul, tr. 141/„. Șl prescurtat: 
Gura-i chiar un iad, Când bea, tot eice „ad'!" ale
csandri, T. 239; ZANNE, p. II, 17". I 2.) âdo. Ado smo
chine! DOSOFTEIU. V. s. 105/,. Fârtate, âdo-mi și mie 
o chilăvie. mineiul (1776), 120’/,. fără zăbavă 
O turmă și-un păstor! alexandrescu, M. 5. La DO- 
SOFTEIU, V. 8.37 și cu sensul de ,,haide!“ Ado, dragă, 
de-fi voiu scoate... veninul! Vorma. aceasta, singura 
cunoscută la Istroromâni, cuprinde același element 
-oca și vino! (cfr. adăl = vinăl), luat de la voca
tivele femenine (soro, Mario, etc.) | 3.) ddă = „(să) 
aducă*'. De-a fi puica mea frumoasă, Ad’o sfântul 
sănătoasă. ALECSANDRI, p. p. 257 >’/,. || Odată se gă
sește, în rimă cu „făceă“, infinitivul aduceă: Și pe 
sus l-ați aduceă. șez. iv, 132 I! ín vechime, aor. 
eră adușă, ap. HEM. 378—379. || In multe regiuni, în 
vorbirea repede și neîngrijită, se pierde silaba -du-, 
așă că se aude un verb dee In loc de adiKe. Ș'ace sare 
la mioare. TEODORESCU, p. P. 514/,„. Aw îmltrăcat-o 
și-ott as-o acas’. jahresber. viii, 70 (Brașov). A 
să beau! POMPILIU, p. P. 57/„; vaida.]

— Din lat. addüco, -xi, -ctum, -éré: ital, od- 
durre, sard. bature, v.-Îr&n. aduire, spân. a/Zucir, 
v.-poiig. adduzir.

AitÚCKRE s.f. „Action d'apporter. Offrande, obla- 
«on“. -Infinitivul lui aduce, devenit abstract verbal.

A



APVIA .')0 ahvna
..Import." Aducerea fructelor din Grecia a fost 0- 

prită. II Spec. t„ Danie, prinos, jertfă". Pdrd cănd 
adusă fu derepi urul... de ei aducerea lor. cod. 
VOR. 32/j. (- până nu fu dusă fie-te-prin-carele din 
ei jrătva lor. N. testament, 1648; = până unde s’au 
dus, pentru fieștecarele dintre ei, aducerea, biblia. 
1668: .jusqu’â ce tjue l’oblation fűt présentée pour 
chacun d’eu-x.'*). || Aducere spre îndeplliiire = exe- 
cutare: „exécution'. Aducere dar spre indeplinirea 
unor asemenea planuri, cerând trebuință de mai 
multă vreme, au fost silit să se lase de odată de 
toate celelalte lucruri. drAghici, r. 165. || (Gram.) 
j* Semnul aducerii = „semnul citațiunii, ghilemele": 
„guill€met~. hkliade (a. 1828), ap. HEM. 383 (cfr. 
aducător), [j (Jar.) Mandat de aducere=poTunca 
scrisă a unui judecător de instrucție de a i se în
fățișă un prevenit: ,.mandat d'amener". || Aducere 
aminte = „amintire" : „souvenir". Aducerile-aminte 
pe suflet cad tn picuri, eminescu. p. 138.

AikurĂ t7j. /. V. adiâ.

ADELA u6. J". „AdMZer".~„A(se) linguși pe (lângă) 
cinevâ, într’un mod josnic, servil".

— N. din fran. (lat. adulari).

AntLĂRES./. .,.4duZa(ton‘‘.—Infinitivul lui adulă, 
devenit abstract verbal. „Lingușire josnică".

ADEI.ÁTIE s.f. ) _ 
ADELAȚIL’IVE S. f. )
— N. din fran. (lat. adulatin).

AltFi.ATŐH,-UÁK1; adj'., subst. „Adulaleur, -fri- 
ce^. — Adj. și „Lingușitor josnic".

— N. din fran.

ADVl.HA vb. l.=udulmccă. Fig. „A prinde do veste, 
a mirosi (In sens figurat), a simți de departe". A- 
dulmă, că Ferdinand... triiniete și et soli Unguri... 
poftind... înnoirea crăiei pe chipul «du. N. costin. 
LET. I, A. ii',,.

— Lat. *adnlmare (cfr. ulmâ).

ADELMEE.i vb. I. „í'lairei\ qufter. halener, éven- 
ter, suivre â la piste, depister“.—l°. Aăaof. Adulme
care se eice de fare sau alte animale care simt prin 
miros pe vănătorul ce vine cu văntul asupra lor. 
BARONZI, L. 100/„. Despre corb eice poporul, că. se 
duc.e cale de 2i oare după hoit...: cunoaște unde e 
hoitul după miros, ceea ce se chiamă: atlulmecă. 
(Gucuteni, !n Iași), ap. HEM. 385. Ac»»» mi-am adus 
aminte, că dihania de lup adulmecă și vine după 
fum. CRE/íUtík, P. 131. I Trans. Dulăii..., ca cum de 
departe mirosul lupului ar adulmecă... cantemir, 
IST. 130. Albinele ceale străine adulmecă mierea. 
economia, 185. II P. ext. „A. se luă pe urma cuiva, 
a urmări". Urmele ceale astupate și pierdute a a- 
dulmăcă și a le descoperi ne vom nevoi, cantemir. 
HR. 298/4. I FiQ- simți de departe, din vreme, a 
mirosi (In sens figurat)". Cel înțelept adulmăcă și 
simte de departe, critil și andronius (a. 1794), ap. 
HEM. 385. Craiovenii, ca copoii, adulmecă orice miș
care a Domniei. ODOBESCU, l. 82/„. Aven* oameni, 
care adulmecă galbenii. C. NEGRUZZI, III, IIG/,). [Șl: 
odM/wtdcâ. I Forma adulmeră din i. negruzzi, v. 397 
e, probabil, greșală de tipar. In loc de adM/mecd.]

— Lat. *adolmlcare (cfr. ulmâ.)

AiiCLMECÂRi; «. f. „Action de flairer, de qu^ter: 
flair, quéte*'. — Infinitivul lui adulmecă, devenit ab
stract verbal. De inte adulmecarea Lupului se miră. 
CANTEMIR, IBT. 94. | „Mirosire (In sens figurat)". 
Iute iaste adulmecarea âdeverinții. idem, ist. 29.

adei.mecAt .V. a. =» adulmecare. Participiul lui 
iidiiluiecH, devenit abstract verbal.

A»i'i.HK<'ÂT,-Ă adj. ,Flairi^,dépisté.pres8e.nti~.
Participiul lui adulmecă, devenit adjectiv. [Contra
riul: neadulmecat. Nici un loc neadulmecat nu 
lăsară. CANTEMIR, IST. 202.) 

advlmecAtór.-toáke culj., subst. .Quiftaire.: 
flaireur, quéteur".—Adjectivul verbal al lui adulmeca 
(derivat prin suf. -ător}, Întrebuințat une-ori casub- 
.stantiv. Cănii lor atâta sânt de. adulmecătoi i, în
cât niciodată nu i-a înșelat, sevasto.s, n. 37/,. 
Fig. cât lumina soarelui a lucră poate în or
ganele văcătoare, pre atâta agiutoreaște mai dina
inte știința în mintea adulmecăfoare. cantemir, 
ap. HEM. 385. [f și diai.: adulmecătdriu.]

ADi'LNECÓs, *»ÁsÁ adj. f = adulmecător. în 
lup nu numai tăceare inimoasă, ce și oarece sim
țire adulmecoasă îasie. cantemir, ist. 83.

— Derivat din adulmecă, prin suf. adj. -os.

ADi'i.T,-Â adj., eubet. „Adulte'". — Ajuns la ma
turitate. idantă adultă, grecescu, pl. 4.10. 1 Spec. 
Despre oameni. „Ora mare, vârstnic". Școală de a- 
dulți.

— N. din fran.

ADi'i.TÉR, -A adj., subst., 8. a. (Jur.) „Adultere". - 
1®. Arfj. „f Preacurvar". Ó femeie adulteră. || 2®. 
■S’uW. „t l’reacurvie". Bărbatul sau femeia poate 
cere despărțenia, pentru caueă de adulter, haman- 
GIU, C. c. 59.

—• N. din fran.

ADV.MRRÍ vb. IV„Ombrager, fairé ou donner de l| 
l'ombrp, coMcrir d’omhre: prot<"ger. (Refl.) Se m,ettre â j| 
l’ombre, .«?• reposer â l'ombre; s'ahriler".— Trans.,! 
„A umbri". Adumbrescu = adumbro,... beschatten, 1 
űbersekatten etmas. LH. | Fig. .,A apără". Județul 
n’arc păduri... care săd adumbrească. I. IONESCU, 
D. 147. II Refl. „A se așeză la umbră". Copaciul, sub 
care se adumbrise, e.râ măreț. ISPIRESCU. L. 230. | 
Fig. „A se așeză la adăpost". O, eroi, care'n trecutul 
de măriri vă adumbriseți, Ați ajuns acum de modă, 
de vă scof din letopiseți! EMINESCU, P. 24.5. [Cfr. 
umbri.)

— Presupune o formă mai veche 'adumbrii vb. (, 
din lat. adAmbrare: it. adombrare, v.-prov. asombrur, 
v.-fran. aombrer, — care a trecut la conj. IV sub in
fluența tui umbri vb. IV (alături de umbră vb. I).

AhUMBRÍRK s. f. „Action d'ombrager. Pintection, 
ahri“. — Infinithml lui adumbri, devenit abstract 
verbal. ! Adumbrire = adăpo.st. BARONZI, L. I, 100/,.

ADUMBRIT s. a. = aduuibrire. Participiul lui a* 
dumbrl, devenit abstract verbal.

ADUHRRÍT,-Á adj. „Ombragr, couvert rî’o»»5re;| 
protégé, abrité". — Participiul lui adumbri, devenit 
adjectiv. Băiatul rămase adumbrit într'un crdH-ll 
guleț verde, ispirescu, L. 289. Apă adumbrită de^ 
dealuri, i. ionescu, m. 73.

AhinRKiTÓK, -ToÁKE adj. „Qhí ombroge, f/uii 
fait ou donne de l’ombre, qui couvre d'onthre; qui 
protége, qui aí»r*íe ‘ —Adjectivul verbal al lui adum
bri (derivat prin suf. -itor}. [fși diai.: adumbritiiriu.]

AI1EMÁ vb. I. „I, 1”. J?awo.s.ser, recolter. 2®. Cwcj'Wtr, 
recueillir. a^.fó'ejconcenírer, (sejrecueillir. 4®. fótejra»-, 
serer, (sejcontracter. 5®. Dassembler, (s’jaccumulerf 
(s'jagglomérer, (s'jamasser. G®. Deposer (du blé etc. 
dans un grenieretc.). 7®. Amonceler, entasser, ^cono- 
miser. 8®. C’oí/6cíio«»er. 11. 1®. (S')assembler, (se^ro.*- 
sembler. 2®. fSe^ré^wnir, s’unir (â qqn.). (Refl.) Avoir 
commerce, étre en relation orec qqn, fréquenter, Aa»»-( 
ter qqn. 3°. (Refl.) ó'e rencontrer. 4®. (Refl.) Se joiiidrti^



ADl’NA ADITSARK
s'accoupler. 111, Additionner. (Refl.) Monter(â). s'é- 
lever (ă)-.

Sensul fundamental al lui adună e „a aduce la un 
loc ceea ce se află răspândit**, stă deci In opoziție cu 
„a împrăștia**. iS”au ivit... să adune claie împrăștiate. 
dosofteiu, ap, HEM. .389. Se apropie deci mult de 
sensul verbului ,.a strânge", fără ca .să conțină însă, 
ca acesta, ideea fundamentală a unei presiuni.

I. Cănd nu e vorba de ființe, avem sensurile: 1®.
Trans. „A „Ce-aduni Dumineca fân ?“...—
„Că n'adun de dorul tău, C'adun de necarulmieu.“ 
doine, 271. [ /46»ol. Am cosit și-am adunat. MA
RIAN, SA. 38. iS’ecerâ, unde n'a semănat, și adună, 
unde n'a secerat, zanne, p. i, 282.

2®. Când adunatul se face de pe jos, avem sensul 
,,a strânge (de pe jos), a culege**. Trans. Și niște 
surceale adună, coresi, ap. GCR. i. *2 '5. De la co- 
paciul căeut și babele adună crăcite ( ■. „arbore de- 
jecta quivis ligna colligit**.). zanne, p. i, 146. Merg 
s'adune m.ură fetele. coșBUC, F. 127. în calea ei in- 
cepâ a curge...mărgăritare; iar mesenii... se plecară 
și le adunară ispirescu, l. 40. ti veneâ să desca- 
lece, ea să adune câte un mănuchiu de flori, idem, 
L. 17. f P. ext. Priviră,cum afbinele culegeau ceara 
și adunau mierea, idem, L. 381.

3®. „A aduce din toate părțile la un singur loc**, 
poate fi identic cu „a concentră**. Trans. si refl. Se 
jmind de mâni și se desjirind, S'adună'n cerc și iar 
se'ntind Și bat pământul tropotind. COȘBUC, B. 21. 

Fig. Și-au adunat puterile ce-imai rămăsese și 
s'au tras la uscat, drăghici, r. 34. De când am vă
zut vivandiera regimentnlui, nu-mi mai pot adună 
gândurile pe acnsă. alecsandri, ap. HEM. 395. 
Adună-ți mințile, fi spune-mi lămurit.’

4®. Concentrarea aceasta poate să aibă de obiect 
șl părțile mai depărtate ale aceluiași lucru, „.â (se) 
strânge Ia un loc“.Trans. și refl.Ijapicj>tu-imanta 
neagră in falduri și-o adună, eminescu, P. 204. 
Floare de cicoare, Cu ochi după soare, Cănd voiu 
răsări. Ea s'o’nveseli...; Când voiu scăpătă, Ea s'o 
adună, pop., ap. HEM. 396.

.5®. Efectul aducerii mai multor lucruri la un loc 
este de cele mai multe ori o „îngrămădire**. Trans. 
și refl. Vântul adunat-a de flori de teiu troiene. 
EMINESCU, p. 212. Furca toarce, fusu-adună. doine, 
76/5. Veei păraiele de lacrimi, ce la poale-fi se adună. 
konaki,,p. 86. I Fig. Mi-a murit o vacă, mi-a ars 
șura... Intr'o lună s'au adunat toate nevoile pe 
capul mieu.

6®. Când Îngrămădirea se face cu scopul de a duce 
lucrurile ln siguranță, avem sensul „a (se) depune, a 
(se) pune tn depozit**. Trans. și refl. Ce voiu face, 

Mă n’am unde adună rodul mieu. POPA IOAN din 
rviNȚi (a. 1683), ap. GCR. i, 271/,*, [lyocul unde] se 
loduNd bucatele trebue curățit, economia, 53.
I 7®. Când scopul este înavuțirea, avem sensul „a 
ktrângo avere, a face economii", stă deci In opoziție 
Ku „a cheltui, a risipi**. Trans. și refl. Boierii se 
fcucuraK..., ca să adune nouă avuții din sudoarea 
foporului. c. negruzzi, i, 150. Greu se adună pa
raua și ușor se cheltuește. i. ionescu, c. 244. Stră- 
BMefte-te, bărbate, Ș'adună multe bucate. Că și eu 
m'oi» strădui. Până ce le-oiu risipi. IARNIK-bâB- 
hEANU, D. 454. Adună (sau: strânge) bani albi pentru 
file negre = ĂdMwd alb în căpistere. zanne, p. v, 54; 
■II, 69. .A dat cu mânile și nu poate să adune cu 
iicioorele. idem, p. v, 245.

8®. Scopul este facerea unei colecțluni. „A colec- 
.lionă**. Trans. și refl. Adună hârțoage vechi. | „A 
Btrânge prin colectă**. S'au adunat multe mii de lei 
pentru orfanii acestui oraș.

II. Despre oameni sau ființe. 1®. Trans. „A aduce 
|a un loc**. adură cela ce eră lucrători și le zise... 
Cod. vor. 8/j, ( pro carii adunându-î... N. ’^esta- 
UENT, 1648;ape carii adunând... biblia, 1688: 
yles assembla, avec d'autres qui travaillaient.**) 
Adunară gloatele, de scoaseră preNiimitoriu. moxa. 

ap. GCR. I, 59/,,. .S’au ostenit prea mult Mi}iaiu~ 
Vodă s'adune ostași, și au fi strdws. zilot, CRON. 
ap, HEM. 389. Să te^aud din com sunând Și Mol
dova adunând, eminescu, p. 163. FăcA clacă, adu
nând pe tofi copiii din sat. ISPIRESCU, L. 67. Par că 
a tunat și i-a adunat. PANN, p. v. ii, 136. | Refl. 
„A se strânge, a veni la un loc**. Tot orașul Chiși- 
năului se adunase, ea să privească alergarea de cai. 
c. NEiJRUZZi, i, 35. Grourii... se adună, de petrec în 
stoluri. ODOBESCU, III, 31/,. Ce tună'n văgăună și 
ciutele s’adună? (Clopotul), gorovei, C. 88. Atunci 
bucuria albinelort Se lasă jos eu toatele și se adună 
ciotcă în pălărie. CREANGĂ, P. 238. Toată herghelia 
se adrină împrejurul lui. ispirescu, l. 28. La voie 
bună Românii s’adună. = La masa gata se adună 
mul(i mușterii = La un puț bun mulți voinici se 
adună, zanne, p. vi, 286; iii, 647; iii, 325. /n urma 
bătăliei mulți voinici se adună.

2'‘. Trans. „Aîntruni**. Cine are multe, fete, adună 
nebunii de pe. drumuri. ZANNE, p. ii, 124. | Refl. 
„A se întruni". Cd amu împărații pământului adu- 
rorfi-.se depreună. psal. SCH. 148/,g; coresi, ps. 125. 
(:„quoniam ecce rege» terrae congregati sunt.**] 
L'apusul soarelui... se adoră îngerii și se închină 
Domnului. CW. n. bătr. ii, 191 (s. XVI). &'e făcuse 
de știre tuturor boierilor, să se adune a doua ei. c. 
NEGRUZZI, I, 148. I ^iporânci loru, sicândă: Eu mă 
adunn la oamenii miei, palia (1582), ap. GCR. i, 36/„. 
(:,jp m'en vais étre recuelli vers mnn peuple.**). 
' P. ext. „h se uni**, jlccoetd eavistie poate facepe 
toți să se adune asupra-ți. E. VĂCĂRESCUL, IST. 253.

„A fi des Împreună, a fi mereu ln contact**. Spu
ne-mi cu cine te aduni, ca să-ți spun ce fel de om 
ești. ZANNE. p. IV, 197: „Dis-moi gui tu hantes et 
je te dirni ipii tu 08“.

3®. t Refl. „A veni tn contact** și apoi „a se În
tâlni**. Se adună cu Petru, dosofteiu, v. s. 179/,. 
De la Focșani, despărținău-se de Doamna sa, nu 
s'au mai adunat. N. costin, LET. 11, 28',,. Se duse 
la murele Mitrofan și adunâtidu-se cu dinsul... MI
NEIUL (1776), 192 ’/i-

4®. t Refl. „h. se împreună (despre bărbat și fe
meie)**. Mai'nte, până nu se adunase ei, afiă-se 
având în mațe Duhul sfânt. MSS. (s. XVII). RADU 
D. MĂNICEȘTI (1574), ap. HEM. 392. Tot trupul după 
neam se adună și la cel de potriva lui se va lipi 
bărbatul. N. COSTIN, LET. II, 48.

III. (Aritin.) A adună e terminul românesc pentru 
„a adiționa**. Trans. Pentru a adună doi sau mai 
mulți numeri intre ei, ii vom scrie unul srtbt altul. 
CLIMESCU, A. 21. II Fig. El numără in gându-i și 
anii Si adună. EMINESCU,p.214. | Refl. „A se urcă**. 
Toată suma familiilor birnici abia se adună până 
la Ö14W. DOC. (a. 1814), ap. TDRG. 476.

[tn textele vechi și în dialectele care au pe « ro- 
tacizat: a adura. La prezent se găsește ln Tiliău 
(Someș) forma aduiu (cfr. spun = spuiu, sau gar=: 
saiu): Bună eiua, moș bătrân, Ce-adui Dumineca 
fân? JAIIRESBER. VI, 49. I dosofteiu întrebuin
țează șl prezentul adunké. Toată aduneaeă pusoarîa 
beslaricii. ap. HEM, 396.]

— E lat. adunare (ad-ț-unum): ital, adunare, 
v.-prov, aunar, v,-fran. aüner, spân., portg. adunar.

Ani'KÁRK s. f. „I. ylma5, ntossc. Action d’amas- 
ser, de rerueillir, derécolter; récolte. Recueil. II. 1’. 
Assemblement, tronpe, multitude, foule. 2^. Rendez- 
vous, rencontre. 3®. Bánion intime, compagnie; 
soirée. i°. Assemblée, rtiutiion; conseil. 5®. Co«*^a^«íP.
III. Addition‘‘.

Infinitivul lui adună, devenit abstract verbal, con
cretizat In parte.

1. Mai rar despre lucruri. iVwwti jDuwMe^ew usca
tul; pământ fi adunările apelor numi mări. BIBLIA 
(1688), ap. HEM. 399 ( și strinsul apelor numi 
mare, coresi: „“t ilnomma l’amas deseaux, mers.)**. 
I .-IduMoreo [grâului] î» clăi. i. ionescu, c. 35. || Din



aiu’nat
toaic făcând adunare, a alcătuit Coranul, e. VĂCĂ- 
RESCUL, IST. 247/,,. Adunare de pilde bisericești și 
filosoficești, de C. Golescul, Buda, 1826.

II. Mai des despre persoane. 1®. Când unirea mai 
multor persoane e întâmplătoare, atunci predomină 
ideea Înfățișării ei ca „mulțime, ceată, gloată", da
tele îngerești și adunările omenești s'au împreunat. 
MINEIUL (1776), 49’/,.

2®. Când Întrunirea mai multor persoane urmă
rește un scop șl acest scop e Întâlnirea personală, 
avem (la (Cronicari) sensul de „întâlnire. Întâmpi
nare". ,.A doua si au purces la' adunarea sa cu 
Nicolai-Vodă. N. costin, let, ii, 86, Solul au mers 
la curte întru adunarea Domnului. E. kogălni
ceanu, let. iii, 323,',5.

3®. Când întâlnirea mai multor persoane .se face. In 
viața privată, In vederea petrecerii, adunare are în
țeles de „petrecere, sindrofie, șezătoare, serată etc.". 
N'am mulțămireîn adunărilesgomotoase, unde dom
nește eticheta. C. negruzzi, i, 64. El mergea fără 
.sfială în a^lunările cete desfrânate. MARCOVICI, D. 21. 
Bună vreme, la cinstita adunare Și la cinstiți socri 
marii pop. (Orație de nuntă), ap. HEM. 400.

4®. Când întâlnirea mai multor persoane se face 
cu scopul de a luă hotărlri privitoare la viața pu
blică, atunci adunare e sinonim cu „Întrunire" sau 
„sobor", după cum ea se prezentă eu caracter tre
cător sau durabil. Adunare de jjutearnici cercară 
sufletul mieu. dosofteiu, ( adunarea celor tari... 
biblia lG885 = zborulQ vrăto.șilor cerșură sufletul 
mieu. CORESI (1577); = și săbor de cei tari cercară 
sufletul mieu. arsenie d, bisericani (s. XVII); = și 
sfatul putearnicilor căutară sufletul mieu. silve
stru, 1651.), ap. HEM. 401. Și căutând la el toți 
ceia ce ședeâ in adunare, răsură fața lui ca o față 
de înger, biblia (1688), ap. GCR. i, 284',,. Adunarea 
sau soborul a toată țara. BĂLCESCU, M. v. 9/,,. Pro
iectam să vorbesc la adunare. în favorul lor. c. ne- 
GRUZZi, I, 221. Dar să ne întoarcem iară la Di
vanul ad-hoc. Aici, ca în toate adunările de felul 
acestora, se făceă vorbă multă, creangă, a. 152. 
Adunarea bătrânilor m'a însărcinat cu aceasta. 
ISPIRESCU, L. 141. 1 Spec. (Instit.) La noi Begula- 
mentul On/anic. de la 18.^1 rt’a făcut decât a sis- 
temisâ sub numele de Adunare Obștească o veche 
instituție românească, analoagă cu așă numiiele 
„filtats !tihteraux-‘ din Franța. HEM. 400. Adunarea 
deputațllor = „t'amera (deputaților)".

u". Prin faptul că mai multe persoane se Întru
nesc In vederea unui scop determinat, se admite, de 
cele mai multe ori, și existența unei comunități de 
vederi, care ne conduce la sensul de „Întovărășire". 
Adunarea mea cu tine îmi este prea scumpă. GOR
.IAN, H. VI, 110. Cine are adunare cu cei fără ru
șine e tot intr’o defăimare, zanne, p. iv, 199.

III. (Aritm.) „Adițiune", operație opusă „scăderii". 
Adunarea este o operațiune, care are de scop să for- 
mese din mai mulți numeri dați unul singur. CLI- 
MESCU, A. 18.

AimxÁT 8. a. „1®. ^k(*on de rassetttbler, dera- 
ntasser, de réunir, d'a^icumuler, de recHeillir, de ré- 
coUer, d'additionner. fíécolte. Possession, ăomaine. 
2®. Assemblée. - Participiul lui aduuă, devenit ab
stract verbal. 1®. Despre lucruri. Smintirea fânului 
la uscat, adunat și clădit... i. ionescu, c. 109. îl 
întrebă, dacă a găsit mulți oameni pentru a doua 
ei la adunat, ciocârlan, luc. v, 125. | Toată vara 
l’Um rugat Să-mi dea bani de adunat, alecsandri, 
p. p. 259/4. I t Puse el... județ în tot adunatulă său. 
PSAL. SCH. 344'4; CORESI, PS. 290. (: „il l’établit... pour 
dominateur sur tout son domaine.“). || 2®. f Despre 
persoane. 2’o»Mea«eaf<e adunattilu tdu ce ai aflat 
d’intăiu. PSAL. SCH. 229;,; CORESI, PS. 195. (- „adu-ți 
aminte de adunarea ta“, cu țțlosa: „săborul“. 
SILVESTRU, a. 1G51: „memento congregationis 
tuae “). ap. HEM, 404.

)2 ADl'KMEC.A
Ani'NÂT, «Ă adj., sub.st. .,1®. Reuni, rasse.niblé: ra- 

masse, mis de cóté; compose, additionné. 2®. Assemble, 
rassemblé; réuni. — Participiul lui adună, devenit 
adjectiv, substantivat une-ori. Adj. 1®. Despre lu
cruri. într'insul se văd adunate marginile cele mai 
d^ărtate. marcovici, c. 11/g. | Cumplita iarnă cerne 
norii de săpadă, Lungi troiene călătoare adunate'n 
cer grămadă. ALECSANDRI, p. Iii, 9. | Când are toate 
adunate, Atunci la toți este frate, zanne, p. v, 11. 
I 7xis î'OiKi CM graiu limpede, cu limba deslegată 
și cu mințile adunate, adiata mea. jipescu, O. 57. 
I t „(.'ompus". Așijdeare, precum ceasul easte adunat 
din patru eferturi... N. COSTIN, ap. GCR. ii, 9/,,. 
2®. Despre persoane. .1 prins poporul adunat să 
joace’n drum după tilinci. coșbuc, b. 21. | Al 2>atrul 
săborul a toată htmea, adunat în llalchidon. cuv. 
D. bătr. I. 431. I Luna... privea... două umbre adu- j 
nate și cu drag îmbrățoșate. ALECSANDRI, p. i, 101. |
Subst. Mergând între adunați și dându-le bună 1' 
siiia... PANN, p. V. II, 145.

Ai>iiNÁTÓK,-ToÁKE ailj.,subst. „Qui(r)assemble, 
rumasse, reunit, recueille, met de. cóté, arcumule, od-! 
ditionne. Collectionneur. Ramasseur. — Adjectivul 'I 
verbal al lui adună (derivat prin suf. -ător}, devenit 
une-ori substantiv. .4șâ se dovedește..., că învățătura 
este cea mai de treabă și cea mai de folos adunătoare. | 
URICARIUL, I, G9/4. |.S'pec. Muncitor Însărcinat cu adu
narea fânului cosit (cerealelor etc.). Vre-o 60 de co
sitori, 40 adunători, să-mi cosească fân cu fiori. 
TEODORESCU, p. p. 687. [f și diai: adunătăriu.}

AhL'NĂTÎ'KĂ «. f. „1®. Ce (fu'on a ramassé, mis de 
c/ité; Economie. .Issemblée, réunion. 2'^. Assemblage-, 
ramas, ramassis". 1®. ín deosebire de „adunare", 
adunătură are rar un Înțeles bun. Când e vorba de 
lucruri, Însemnează „strânsură, ceea ce s’a adunat 
și s’a pus de o parte". Mergând pe la șură. Nu văd 
pic de-ailunătură. doine, 172/, j. marian,na. 202. Să 
te apere numa Dumneseu, casa fa, boi tăi. muierea 
ta, pămănfu, cojiilașii, adunătura ta. JIPE.SCU, O. 
126. I Când e vorba de persoane, e sinonim cu „adu
nare". Adunătura sfinților apostoli. DOSOFTEIU, V. 
8. 43/,. Un2^uțin număr de oameni, tot in cete îm
părțit; Ins'acea adunătură erâ mândră de privit. C. 
NEGRUZZI, ap. HEM. 406. || 2®. Mult mai de.s, și In 
limba literară de astăzi In mod exclusiv, adunătură 
are un sens peiorativ, Însemnând o „strânsură de' 
obiecte și mai ales de oameni fără valoare, la Întâm
plare, fără nici o potrivire, din toate părțile, con
fuză etc." Au bătut pre niște adunături, ce eră cu Va- 
silie iîâbdșescMJ. i. neculce, let. ii, 243/,,. 
călugării? 0 adunătură de samjiaragii dugliși, din^ 
toată lumea. CREANGĂ, A. 120. Deosebirea Intre „adu-^ 
nare" și „adunătură" se vede din exemple ca: OM 
șteasca... Adunare au ajuns o adevărată adunăturii 
slugarnică. ALECSANDRI, ap. HEM. 400. Vâneasă 
a2>lausele unanime ale unei adunări, la rigoare al» 
unei adunături, caragiale, s. u. 35/,. (Plur. -turi]

— Derivat din adună, prin suf. abstr. (și peior.) 
-ătură.

ADi'PLECÂ V?». I. + „Amener (qqn. á fairé, â croire' 
qch.), persuader, décider'^.— „A Înduplecă'*.Ptîfrdna 

imblânei cu vorbeie ei și mă aduplecă să cree 
că sărutarea nu e lucru rău. GOR.IAN, ii. i, 159.

— Dintr’un tip *addűpricare (cfr. Înduplec),

Ai>t'RME€ 8. a. ,.Flaire-‘. — „Adurmecare". în 
frunte Merg călăreții masilici și cănii cei tari în 
adurmec. coșBUC, a:. 69/„.

Substantiv postverbal din adnrmeca.

Ai»i'KnE('Â vb. T. = adulmecst. Copoiul adur~ 
mecă dâra fiarei prin țărână. ODOBESCU, in, 147/,, 
Un cățeluș... adurmecă lupul cale de trei sile. RE- 
TEUANUL, p. III, 35/„. I P. ext. „A. se luă pe urms 



cuivă, a urm&TÎ^.Jlariu... apiteâ Mpre apus....adur- 
mecând pe fugctrii adversari, hasdeu, i. c. 210. j 
Fig. „h- prinde de veste (de cevâ)“. .4cea^d tendință 
o adurmecară Românii și cântară s'o eădărni- 
cească. sbiera, f. s. 157.

— Nfodificat din adnlmccă, după cuvântul urmă.

AurRMECÁKE s. f. ^Action (le dépister, flaire-'.— 
Infinitivul lui adurmecn, devenit abstract verbal.

.iui'RNEcAt s. a. = adnrmecare. Participiul lui 
adurmecă, devenit abstract verbal.

ARVRHfrX'ÂT,-kadj. ..Flair^; dépisté, pressentp 
Participiul lui adiirmecă, devenit adjectiv.

aul'RHEcAtór.-toárkoJ/.,subst. ..Flaireur''.— 
.Adjectivul verbal al lui adurmecă (derivat prin suf. 
-ător), întrebuințat une-ori ca substantiv, [f și diai.: 
adulmecătdriu.]

AiiíKMÍ IV. V. adormt

aui'kmitA vft. I. V. adormită.

Ai>VN «. a. = aducere. Participiul Iui aduce, de
venit abstract verbal. P. Adusulii sfintelor moști a 
părintele nostru loan. dosofteiu, v. 8. 30. Baba 
Dochie. dându-i noru-sa fragii, și neștiind nimic 
despre toată întâmplarea cu aflarea și adusul fra- 
gil(fr, crezu... că... a sosit... primăvara, marian, se. 
II, 101. Unele mame, pe lângă descântecul de adusul 
somnului, îi mai fac scăldători. ȘEZ. II, 131/,o. | + 
„Danie, prinos, jertfă**. Cumtlndare și aduse nu vruși. 
PSAL. SCH. 125/,jî CORESI, PS. 106 (: „oblationom 
noluisti.**). II + Ainlntea(ius = „amintire“.Eutioiuve- 
deă adesea Pâ», câmpuri, munți, grădine, Unde-am 
trăitcutine...Câieaminteadwie!i.vkCkREaczi,Di2',i. 
[Plur. -duse și -dusuri, marian, v. 68.]

A»VM, *Aa(ij. 1”. .Ipportó, a»te»w>',í)rodMi^2®.iVo^í ‘'. 
courbé. recourbe. — Participiul lui aduce, devenit ad
jectiv. 1®. Se răsfiră un nor De-un rec.e vânt adus. 
COȘBUC, F. 77. .SoarZeZe jertfelor aduse pe câmpul 
de războiu. MAIORESCU, D. II, 213. Va c«r»Kt bă- 
nuelile aduse a.supra e», arătând adevărul, rete
ganul, p. II, 28/„. ( Vorba [lor e] adusă cam pe 
nas. ȘEZ. IV, 16/,5. | Baia eră pardosită cu... mar
mură.. și ariti.sd din >nește.șug așă. încât inchipueú 

(fel de fel de flen-i. ispirescu, l. 38. || 2®. „Îndoit, înco- 
văiat“ (cfr. aduce lîl).Forma foatde comună a lule
lelor ardelenești... are coada adusă melc, odobescu. 
II, 296. Șuer aține... poteca Arnăuților cu fes roșu 
și cu iatagan adus. DELAVRANCEA, 8. 165. Un tânăr... 
iungăr€ț...șicamadusdespate, făceăcorecturi. vla- 
iltUȚĂ, D. 40. ATtuwl Í* eră cam adus, ca de vultur. 
ispirescu, u. 28/,o- o... lighioaie... cu barba adusă, 
de păreă că stă să o apuce de nas. idem, L. 206.

5 ai>U8AtúrA s. f. ^Maladie apportée de quelque 
part-'. — Orice boală presupusă a fi adusă Incasă 
prin farmece sau vrăji. Tu cățea linsă, prelinsă. Fu 
$fü de toate adusăturile. De toate pusăturile... ma- 
BIAN, V. 175. (Plur. -Z«r»].

— Derivat din adns (part. Iui aduce), prin suf. 
ibsfr. (care derivă numiri de boale) -ătură.

adl'soAbe s. f. f „P»»po»'ie>Me»if“.— „Aducere**. 
Trevalure de gânduri și de patimi adusori și adân- 
mri de păcat, ticălosul mieu suflet învăluesc. do- 
lOFTEiu, ap. HEM. 408.

— Derivat din adus (part, lui aduce), prin suf. 
^bstr. -oare.

AOVÂR s. a. t „Phplactére, talisman^. — Un fel 
de fruntare sau brățări pe care sănt scrise părți din 
legea evreească, ce și le pun Evreii, cănd spun ru-
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găciunea. Toate faptele lor le fac, pentru să se a- 
rate oamenilor, că-și lărgesc (tdvarele lor și-ș măresc 
poalele veșmintelor, biblia (1688) că-și lărgesc 
advarele lor. N. testament a. 1693; = lărgindu-și 
fruntările lor. N. testament a. 1648: „car ils 
portent de larges phylaotéres.**). ap. HEM. 409. | 
P. ext. „Talisman". Poartă la sine avgare sai: ierbi, 
ca să nu se apropie nemica de dînșii. șapte taine 
(a. 1645), ap. TDRG. 25. [Șl: aupdr.]

— Etim.necunoscută. Tiktin(Wortb.26)llderivă 
din turc, edn-dr, plur. din détvr, „inel**, iar Hasdeu 

! (Etym. magn. rom.) din ebreul hadevarim, „precept**.

ADVEWTÍV, -A adj. (Șt. nat.) ,,.4due«h/'*. — Care 
vine (crește) mai târziu. Rădăcini adventivé.

— N. din fran.

AnvÉRB s. a. (Gram.) — .\ceâ parte a
vorbirii, cu formă neschimbătoare, care întregește 
înțelesul verbului (al adjectivului sau al unui alt 
adverb). Adverb de timp.

— N. din fran.

AitVEBRf ĂL adj: adv. (Gram.) .Adverbial. Adver- 
bialemeHt'‘. — ,.Cu funcțiune de adverb'*. Locufiune 
adverbialft.

— N. din fran.

AiivÉBH,-Ă adj. (Jur.) ^Adverse''. - „Potrivnic, 
protivnic", Pari/rfw adversă.

— N. din fran.

AOVERSÁK, -A subst. ..idversaire‘^. — „Potrivnic, 
protivnic“. [Este un timp] când se cuvine, ca vână
torul să-și pună pușca și pofta lui in cuiu și să 
dea nevinovaților săi adversari ...răgae. ODOBESCU, 
HI, 38/,a- Poile politice... sănt pline de personalități 
la adresa celor ce susțin o opinie contrară. Jurna
liștii se tratează de inimici, nu de adversari, ma
iorescu, CR. I. 210.

— N. după fran.

AiH’ERSATÎv,-A adj. (Gram.) ...Idversaf»/’'. — 
Caro arată opoziție, împotrivire. Conjuncțiune ad
versativă.

N. din fran.

AMVOCÁT s. m. .,Avocat‘‘. — Persoană, care. In 
virtutea unei diplome, are dreptul de a reprezenta 
afacerile particularilor înaintea forurilor judecăto
rești. De va cuteză cinevă prin vicleșug a face alcă
tuire între advocați... pravila (1814), 16. .Ncfrtfdr- 
eiat să închei alcătuire cu vreun advocat din cei 
vestiți la gură. I. negrozzi, ii, 30. | Ironic. Ori-ce 
persoană, care se face apărătorul alteia, sau al unui 
principiu, al unei teorii etc. [După fran. șl: avocdt.]

— N. din lat. advocatiis.

advocAteAsA s. f. ..Femme d'avocat; femme-a- 
vocat". — Termin familiar. „SoV© a unui advocat. 
Femee-advocat**.

— Derivat din advocat, prin suf. moț. -easă.

advocAț^sc, -eAncA adj. „D’auocaf*'.—Cu pri
vire la advocat, de advocat; mai des In sens rău: 
„cărciogăresc**. Nu mai umblă cu astfel de apuca
turi advocățești. [Șl: avocățesc.]

— Derivat din advocat, prin suf. adj. -esc.

ADVocĂȚÎE «. f ÎSadTocatnră. [Și: auoca/i'e.] 
— Derivat din advocat, prin suf. abstr. -ie.

AiivocĂ'ț'ÎME it. f. „Ordre des avocate, barreau; 
ensemble des avocats‘‘. — Colectivul lui advocat, de
rivat prin suf. -ime. „Breasla advocaților**. /mporrtua 
acestui proiect de lege se va răevrăti foatd advocă- 
țimea din țară. [Și: avocățime.]



AI)VOCATL.4C
aiivocatlÂc s. a. „Puse, artifire,strataghne,fi- 

nasserieiSubterfuged'aoocat^. Tertip, șiretenie, apu
cătură advocătească. [Și: ai'oroWdc. | Plur.-ZttcMr»,]

— Derivat din advocat, prin suf. abstr. (și pe- 
ior.)-Mc.

aiívocatérA 8. f. sing. tant. ..Profession d'a- 
Vöcoí, öarreaw', —Profesiune de advocat. Șfiice-aș 
eice? Să lași pen.-iiottul să te apuci de avocatură. 
VLAllVTÁ, D. 213. |Și: atîorohird.l

— N. format din advocat și suf. abstr. -atură (germ. 
Advokatur).

AUVÓN s. a. (Arhit) .Narlkex". — Porticul dina
intea „corăbiei" Inbisericele creștine, tinda din lăuntru 
a bisericii. Planul, lipsit astăzi de peristilid sau 
tinda deschisă exterioară ce s'a dărâmat, oferă.... 
dxtpă principiile clădirilor bizantine, două corpuri 
principale: în față, un nartex sau advon pătrat, 
și din dosu-i, un átrium sau ckoră. formând o 
cruce cu lăture egale... odobescu, I, 389. Tăiat... de 
ușa laterală, care dă trecere din advon la choră este 
chipul Doamnei Chiajne. idem, i, 415.

— Etimologie necunoscută (Cfr. amvon.)

AÉi> a. »t. .Jéífo''. — Cântăreț și poet din epoca 
primitivă a vechilor Greci care, la sărbători și pe
treceri, Iși recită și cântă singur versurile. Negreșit 
că cei d'întâi aeei (âo'.Soi) .sau cântăreți ai Elődei 
au căntat... poezii de dor. ODOBESCU, i, 199.

— N. din fran. (“gr. âoiSaț).

ÁEK s. a. I. 1®. Air 2'>. Climat, temps. tempitra- 
ture. 3®. Atmo.spbere, espace, ether. Uauteur (des 
cieux). II. jltr, expression, phgsionomie, aspect, ma
niere, fațon. III, Air (chant, mélodie).

I. i®. în înțelesul material. Din patru aceastea 
stihii se-au făcut văsuta aceasta lume: den foc, den 
aer, den apă, den pământ, apostolul (a. 1683), ap. 
GCR. I, 260/,,. A’ițiie hrube .. pline, de aer și de cd)uri. 
dbAguici, r. 113. Acolo singurătatea, aerul curat, 
deșteptară in inima mea sucenirea doamnei îi. c. 
NEtjRUZZi, 1.60. cu aer curat De Unguri e
presărat, zaüííe, p. vi. 430. Aerul e viu și proaspăt!.. 
El tresește și învie- î‘iej)tul, inima și ochii, peste care 
lin adie, alecsandri,?. iii. 62. Noaptea inundase 
pământul cu aerul ei cel negru și răcoare, eminescu.
N. 22. Eapăreâ mutaid într'un aer de aur. idem, N. 
8. Armăsarul suflă cu o nare... răcoare, iară cu altă 
nare... aer înfocat, ispirescu, l. 31. tiă mă duci... pe 
aerul vântului, șez.iv, 220'>/,,. | Spec. „Aer curat". 
Am eșit puțin la aer, sau să mai iau aer = eh mă 
plimb pe afară, să respir aer curat,

2®. întru cât schimbările timpului Inrâure.sc asupra 
noastră prin mijlocirea aerului, acesta capătă sensul 
de „temperatură, vreme, climă". în Broidlia... aerul 
este mai astâmpărat, drăghici, r. 29. IHecând cu 
aer priincios,... ajtinserăm intr’un ostrov, gorjan,
II. i, 148. Numa... mergeâ dimineața la plimbare ca 
să mai schimbe aerul, beldiman, n. p. ii, 109. La 
țară airu, codru, ceru... te'nsufiă așa de puternic, 
că pari c’ai hi mai aproape dă Dumnezeu, jipescu,
O. 36. I Fig. „Influența locului, a mediului". Curând 
n'a lipsit de a se molipsi de aerul acestui oraș, c, 
NEGRUZZI, I, 20.

3®. Din pricina transparenței, aerul poate fi luat 
ca spațiul Intre cer și pământ, „văzduh". Din doaă 
una iți aleage: sau in aer, sau pre pământ să lă- 
cuești. CANTEMIR, ap. HEM. 413. Dobitoc și Jivină, 
ce trăesc prin aer, apă... konaki, p. 294. Fruneele 
cad, ebor in aer. ALECSANDRI, p. Iil, 7. în aer ru
mene văpăi se'ntind pe lumea'ntreagă. eminescu,
P. 266. Coroana... atâta se’nvărteâ prin aer, până 
Dumnezeu o trimetea pe capul celui vrednic, rete- 
QANUL, p. III, ’/ț,. Pala’n aer fulgeră. Capul mâreă- 
cesc zbură, alecsandri, p. p. 114/,. íá'a dat lupul 
de trei ori în aer. șEz. iv, ITS/,^. | Fig. E cevă in
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aer = sânt semne că se pregătește cevâ (In ascuns). 
Aerul fiind stratul ce ne acopere poate fi luat șl ca 
ceea ce e deasupra noastră: „înălțime, slavă". Desfă
tările tale pulbere și fum, carele cu mare grosime 
in aer să înalță, cantemir, ap. GCR. I, 324/j5. In
dianul... pre Dumneseu vede’n aer. konaki, p. 263. 
Ele'n aer repede au sărit, alecsandri, p. i, 192. j 
Spec. Ciocârlanul... ajunge tocmai lângă ceriu, în 
aerul cel turbat, marian, o. i. 350. (Nota: Poporul 
român din unele ținuturi ale Transilvaniei susține 
că lângă bolta cerului se află o pătură de y-oer"^ sau 
,.vânt turbat.'').

II. După franțuzește, găsim de timpuriu și sensul 
de „înfățișare, aspect, expresie, fizionomie". Ea aveă 
chipul înțelept..., aerul feții sale strălucit. CIRIL și 
ANDRONius, ap. HEM. 415. Astă alifie... Cei mai urtte ; 
stafie îi dă aer drăgăstos, pann, p. V. I, 172. Ce aer 
triumfător! MARCOVICI,C. 113.-4A.'am sír»ö»a<, luând i 
un aer, căt ampututmaimelodramatic.c.'SEGUVz.zi, I 
I, 49. Un aer de nobilă moliciune domnește într'a- 
ceastă grupă. ODOBESCU, I, 57/,j. Dă frazei întregi i 
un aer de măcelărie, maiorescu, CR. I, 194. Și luă I 
MW aer timid, vlahuță, n. 16. | A aeeâ aerul = „a. 
aveă înfățișarea, a păreă": „avoir l’air de‘‘. Picioa- i 
rele au aerul a danță. hasdeu, I. C. 97. | A-și da 
aerul „a. se face, a vrea să pară": „se donner un 
air de". Ne dăm aerul a păși tot în direcția ei. :4â- 
lORESCU, CR. I, 212. I .4-șt da și a-și luă aere j 
= „a face pe grozavul, a-și da importanță": .prendre. 
se donner des airs". Neamțul prin saloane, a să-și 
dee aer. alecsandri, T. 127.

III. t După fran. a încercat c. negruzzi, l, ?0 să 
Introducă pe aer și în sensul de „arie, cântare". Ar- 
mașul incungiurat de lăutari, ce Jucă din vioare 
aerul: „ifrttfico".

[tn sensul 1 aer nu are plural.)
— Din lat. aer, acrem: alb. ajer, ital, aria, sard. 

aera, ong. djer, v.-prov. aire, fran. air, spân. o»re, portg. 
ar. Cuvântul se găsește In toate dialectele româno: 
arom. aer, megl. aer. „aer", istro-rom. aner, „cer'^

ÂKK A-, a. (Teol.) „1. Voüle dönt on couvre le ca
lice. 2. ó'aiwí-tfMaire". — 1®. „Procovăț". Vălul, cu 
care s'acoperă sf. l'otir: poalele de la icoane. BA
RONZI, L. I, 101. 'JtetruvaiK/keleneferecate, laerutut 
.vdrmfî. cuv. D. BĂTR I, 196 (a. 1.388, Mold.) Și strigă 
diaconul: Să luăm aminte! Iară popa, vărăndu-ș 
inânule pre supt aeru, cu frică și ctt săială dum- 
nădzăiască se. atinge descânta pâne. ikisofteiu. ap. 
HEM. 416. II 2®. 7[ntrebaro:] Ce inse.mniază aerul? 
^[ăspuns:] Aer«2 iadepu.-: în loculÜ. aceiî pietri, cw 
careu losif aă. astupată pre mormânt», pre carea o 
au pecetluită străjeariî Jidovihn-. încă să zice aeru,\ 
căci închipiifioște j>re. întunecos aerul aceiî nopți, 
carea l-au vândută ucenicul Iul și l-au dus ciîirdi 
Ainea și Caiafa. .. (&. 1680 — 1700) POPA ioan dini! 
VINȚi, ap. GCR. 1,244/j,. în Vinerea patimeJor îhatî, ( 
preoții iau sf. aer de pe locul unde a stat până ?w( 
această zi și, înconjurând sfânta masă cu dînsul,] 
îl scot din altar afară. MARIAN, sE. il 303. j

— Din medio-grec. iljp, probabil prin mijlocirea^ 
paleo-sl. airă, cu schimbarea accentului și a vocalei 
după aer*.

aerkâlă s. f. .Essence". — „Tărie". ,4î/m iau un 
șip, pun intr'insul zahar pisat și apoi... îl pun... pa 
un furnicar, unde-l lasă să stea, până ce se. umplei 
de furnici. După ce s'a umplut.... toarnă intr'insxd 
spirt, il astupă și așă îl lasă..., până se. topește ea-j 
harul și iese toată puterea, mai ales încă toată oe-j 
reala din furnici. LEON, MED. 90. [Plur-reW.)

— Derivat din aer', prin suf. abstr. -eală.

AERél. Í. m. sing. tant. (Farm.) „Assa fcetida‘‘. — 
Este o ffont’resină extrasă din rădăcina plantei 
„Eerulu -lasă foetida"... Aerelul este o substanță albă' 
sau brună, cu miros urit și gust grețos, intrebu-
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iiifată in medicină sub numirea de ..Assa foetida‘‘. 
PANȚU, PL.

— Derivat din aer’ (In sens figurat, de „miroB“), 
prin suf. dim. -el.

.iEKOwÂVTic,-Â adj. ..Ăeronautique'‘. — „De ae- 
ronaut; privitor la arta baloanelor*'. 0 «xperien{ă 
aeronautică.

— N. din fran.

AEKÉM', -EÂscĂ ad/ „Aérien, qui vit dans l’air, 
qui appartient ă l’air'‘. — „Care trăește In aer. ae
rian". Cuvânt rar. Toate paserile și dobitoacele ae- 
re^i. CANTEMIR, IST. 290.

— Derivat din aer', prin suf. adj.-eac.

AEU1ÂN,-Ăad/ „.áéríCH".—Care trăește In aer; , 
care e de aer, In aer; care e (ușor, transparent, diafan) 
ca aerul. Plante aeriane. grecescu, fl. 19.— Pain- 
gul. Ursind păma-i diafană, Face-o punte aeriană. 
ALECSANDRI, P. III, 48. [ 0,nu-i Umbra ei aceea, este... 
fiinfa-i aeriană, eminescu, p 88. i

— N. din fran.

AER1FÉR, ’k adj. „Aérifére'^.—C&re poartă, aduce, 
conține aer. Vase aerifere.

— N. din fran.

aeriforh,-Ă oilj. (Chim.) .Aériforme-'. — De 
forma aerului. Goz aeriform.

— A’, din fran.

AEK1NEÂI.Ă s. f. = aerisire. [Plur. rar: -seJe și 
-seli.J

— Derivat din aerisi, prin suf. abstr. -eală.

AEKiui vb. IV'^. „Aâ-er, éventer-‘.— A scoate, a 
expune la aer; a premenl aerul. Să-și spele și să-și 
aerisească lucrurile, uricariul, v, 192‘. Dfetecfeie 
[infectate]... tre&ue să fie... aerisite cu ingredientele 
de mai sus. i. lONESCU, M. 490.

—- Din n.-grec. áípíC<" (aor- â«psaa).

aebiníre s. f. „Aérage, aA-ation-‘. — Infinitivul 
lui aerisi, devenit abstract verbal.

AERISIT a. a. = aerisire. Participiul lui aerisi, 
devenit abstract verbal. Scoate saltelele la aerisit.

i

AERISIT, >Ă adj. „Aéré, e'venté‘‘. — Participiu! lui 
aerisi, devenit adjectiv.

AEROURAFÍE s. f. ,.A<’rographie^. — Teoria ae
rului.

— N. din fran. (grec, ă-ijp, .,aer“ și ypá^ítv, „a 
: descrie").

I AEROLÍT 8. m. (Uosm.) „Aérolithe'^. — Bucată mi
nerală (spărtură din alte corpuri cerești) caro cade 
po pământ din regiunile de sus ale văzduhului (cfr. 
bolid). Fragmentele in cari se desfac acești boliși 
prin explosiune, cad pe pământ și li se dă din 
această camă numirea de aeroliți, uranoliți sau 
pietre căsule din ceriu, culian, c. 368.

—■ N. din fran. (grec, á-íjp, „aer" șl Xî^oî, „piatră").

AEROHÉTRU 8. m., s. a. (Fizic.) „Aérométre^. — 
! Aparat, care servește la măsurarea densității aerului 

și a gazelor.

— N. din fran. (grec. S.-qp, „aei** și pétpov, „mă
sură").AEROMETRÎc s.f. (Fiz'ic.) ,Aérométrie^.--P&Tte& 
flzicei care tratează despre densitatea aerului și a 
gazelor.

— N. din fran.

AERONÁVT,-Ă subst. „Aéronauts'*. — Persoană 
care conduce un balon tn aer, care face (dese) as- 

I censiuni cu balonul.
— N. din fran. (grec, ă-qp, „aer" și vaotijț, „câr- 

maciu".)

AERONAUTICĂ s. f. ..Aéronautique. — Arta de a 
construi și de a cârmul baloane.

N. din fran.

AKRUPLĂN s. a. ,.40roplarn“. — Balon cu apa
rate pentru cărmă.

— N. din fran.

AERÓ8, *oÂ8Ă adj. „Aérien, vaporeux''. — Care 
are forma aerului. Suflarea ta Curată, aeroasă, Sus* 
pină cănd șt cănd 0 șoaptă-armonioasă. c. NE- 
GRD2ZI, in, 284/,*. Grăind aceste, el punepe a sol
datului frunte Â sa mână aeroasă, e^icând cu glas 
tunător... STAMATE, ap. HEM. 418.

—- Derivat din aer’, prin suf. adj. -os.

aerostat a. a. „Aérostaí''. — „Balon". Aeros
tatele sânt fundate pe această din urtnă conse
cință a principiului lui Archimede. [: Corpul fiind 
mai ușor decât gasul, el va pierde o parte mai mare 
decât greutatea sa proprie și se va ridică în sus]. 
PONI, F. 94.

— N. din fran. (grec, átjp, „aer“ și 3taTÓ;, „proptit" 
deci: „caro se proptește In aer").

aerostâtic, -ă adj. „Aérostatique“. — „Privitor 
la arta baloanelor".

— N. din fran.

AEKusTÂTivĂ s. f. ^Aérostatique**. — Arta do a 
construi și de a întrebuințâ baloane.

— N. din fran.

AÉ8T. AEÂNTĂ pron. dem.^mcctit. Aest și aist 
corespund, In Mold., Bucov. și In parte și în Tran
silv., lui „acest", aesta și aista lui „acesta" (s. v.). 
Formele acestea so găsesc, din vechime până azi, 
aproape numai în scrieri puțin Ingrijito, ca stil, sau 
cu colorit dialectal.

1’. Subst. Iar nevasta suspină Și cu jale cu
vântă: ..Nu mă da după-aista. fOP. (Slbilu), ap. 
HEM. 561. Aista e utt care «u crcdetn să mai 
fi avut păreche in lume, creangă, p. 338. ** mân
case și pe aiștia.pe toți. șez. iii, 185/,j. „Măi băiete, 

' dă-mi și mie un purcel de aiștiaP ...Ți Koiu da și pe 
aista..., dacă fi-i lăpădă cămeșa^, idem ii, 153—154. 
I Predicativ. Mai îmi vine a crede, că aiasta-i {ara 
spânilor! CREANGĂ, p. 203. Pe semne c!aista-i Flă- 
mămilă. idem. 241. Cuw să-ți dau, ...că aiștia-s tot 
comăndul tatii, șez. ii, 153/,,. Noi sicem: ce lucru 
este aista, în loc de: ce lucru este acesta. (Fruntișeni, 
tn Tutova), ap. HEM. 562. j Neutral. Toate afastea 
s’au dat la mâna lui. cuv. D. bătr. i, 192. (a. 1588, 
Galata, tn Iași). Cum va hi voia Măriei sale, așeă 
se va face; de aîasta dăm știre dumitale. DOC.(c. 1650, 
Mold.), ap. HEM. 574. Tot aiasia mi-enVn gând. ȘBZ. 
n, 29/,,. Oare ce să fie aiasta, că au venit mama? 
SBIERA, P. 307/.,.

2*. Adj. a..) Nime din ruda mea, ca să n'aibă a 
pâri aiastă pâră nice dineaoră. cuv. D. bătr. I, 77. 
(a. 1597, Suceava). Deci să-i întoarcem... aești patru 
frafi,care mai sus scriu, doc. (a. 1695), ap. HEM. 418. 
Când am făcut aestăeapi.s,aufost șoliwsztl Sandul.. 
Âioștt oawcMi sânt toți din târg. cuv. D. BĂTR. 1,131 
(a. 1603, Bârlad). Aiste cuvinte mi-o rostit. ALECSAN
DRI, T. 1501. -4»ef jpui» nu-i curat, șez. ii, 98/„. 
Vot știți mult mai bine, Decât ori-și-cine, Cu ce 
i-o făcut Aistui om faptul. MARIAN, v. 202. [Se gă
sește șl forma: aesta, aista: Aesta psalom arată 
scurtarîa vieții, dosofteiu, ap. HEM. 418. Dar aista 
cal ți l-ai ales? creangă, p. 197. Din aesta ceas 
înainte, marian, v. 203. Aisto picior mă doare Și



AESTA 

cu-aisfa dau mai tare, sevăstos, p. p. 200',,.] || b.) 
Filosofii lumiei aeștiîa. varlaam, c. 211/,L Grecul 
aista are lucruri plăcute, c. negruzzi, iii, 72. Nu 
știți D-voastră, ce poam'a dracului e Harap-Alb 
aista! creangă, p., ap. HEM. 561. Așteplaiu cu ne
răbdare, ce are să iasă din năedrăvănia aiasta. șez. 
II, 112/,. Ia, na-ți ție bolokanul aesta. SBIERA, 
p. 178/,,. [Se găsește șl forma: aest, aist: Vine în 
toate diminețile, de cetește sub răchițcle aeste. c. ne- 
GRUZZi, II, 11. TwMMrîIe lor bat în sidiurile aiste 
necontenit, alecsandri, t. 1494.]

[Se declină ca acest, acesta.]
— Din lat. *Istnm ( iste, cfr. ăst.), devenit

și, prin adăogarca prepoziționalului o-, aest (cir. 
acolo-colo, acel-cel, aici-ici etc.). Din forma neaccen
tuată ist, s’a născut, prin alipirea prepoziționalului 
a-, aist. Despre finalul -a v. acela.

AÉ.ST.1, afAsta proM. dem..

afAbil,-A a<lj. .Affăble". — „Primitor, prietenos, 
binevoitor”. Zâmbetul afabil al domnului ministru... 
părea a spune: .De geaba te emoționezi, băiete!-’ 
VLAHUȚĂ, D. Afabilul concurs, pe care l-am întâm
pinat... hasdeu, I. C. VIII.

— N. din fran.

nest.

AFÁRILITÁTE «. f. „Affobűité''. — „Bună primire, 
bunăvoință, blândețe”.

— N. din fran.

afAckke s. f. „Affaire-^. — 1®. „Treabă, daraveră 
(de interes privat)”. Ce afacere ai cu el? E vârîf 
el in afacerea aceea. | Spec. „Daraveri comerciale”. 
Ii merg rău afacerile. Am făcut o afacere bună. Om 
de afaceri. | „Pricină judecătorească”. O afacere de 
escrocherie. Asta e afacere de tribunal, nu de curtea 
deapel. | Afacere de o»oare = chestiune de duel. 
II 2®. (Mai ales la plural). „Pricină de interes obștesc”. 
Afacerile Statului, Ministend afacerilor streine, 
însărcinat de afaceri = cel care ține vremel
nic locul reprezentantului unei țări streine. A venit 
la dinsul însărcinatul de afaceri al Italiei.

— N. după fran '

AFÁN 8. a. .Uhagrin, souei, contrariate, ennui. i 
crécc-cfPMr”. — Singurul exemplu: .l/a« = fZe 
origine necunoscută și auzită in gura puținor Ro
mâni din Moldávia, în toc de: .durere de inimă, 
năcm, amar al suțletuluP. LM. 6.

— Etimologia necunoscută. Poate să se reducă, ca și 
ital, affanno, „răsuflet greu, greutate, necaz”, v.-prov. 
afan, v.-(ran. ahan, „necaz, muncă, ogor”, v.-span. 
afano, spân., portg. afan, „osteneală, muncă, necaz”, i 
Ia un cuvânt latin popular *afrauuiiin, neexplicat încă.

AFÂNÂ vb. I". ,,Rendre moins epais, plus meuble. ; 
^meublir (le sol)”.— A face mai rar (în structură), jameublir (le sol)”. — n mu», umi rai ^111 siruciuraj. ! 
mai puțin compact. Ploile cele multe au afănat pă- i 
mântui. !

— Derivat din fân (cfr. fran faner, v.-fran. fener. 
„a usca fânul, a veșteji”).

AFÂNĂRE 8. f. „Action de rendre meuble. d'ameu- 
hlir (la terre)”. — Infinitivul lui afânâ, devenit ab
stract verbal.

AFÂArÂT,-Â ofJj., ado. ^Raréfié, pev, tassé, peu 
consistantjpeu serré, meuble, ameubli, (en parlant du 
sol), (r)amnlli. ilollement“. — Participiul luiafâaâ, 
devenit adjectiv, întrebuințat une-ori șl în funcțiune 
adverbială. Adj. „Așezat rar, rărit”, contrariul no
țiunii de „îndesat”. 0 ceri rasă și-afdnată, 0 dai cu 
vărf fi'ndesafă. pann, p. V. nr, 110. Un car cu lemne 
este afănat, dacă lemnele sănt... a^eeate astfel, incăt 
numcii se pare, că sănt multe. HEM. 442. Zăpadă, 
ce cade afânată. bqlliac, ap. HEM. 443. i>easM;»ra

56 afabA 
păturei afânate de lume vegetală se mișcă o lume 
întreagă de animale, eminescu, n. 102. | Fig. Cela 
ce cugetă... copt... e tdreior la vorbă...; ăl fărfănatic 
are cuvânt afănat. jipescv, O. 79. || Adv. Ciubu- 

: cele..., din ale căror lulele umplute afănat cu tutun... 
eșeau nori de... fum. filimon, c. II, 328.

AF.ANisi u6. /F". -ț „Anéantir, détruire, ruiner".— 
Verb puțin întrebuințat, de pe timpul modei grece.ștl. 
„A nimici”. Parte din Moldova i Țara muntenească... 
prin robie și sabie și foc s’au afanisit de dinșii. doc. 
(a. 1788), ap. HEM. 420. La alecsandri, t. 860, și 
I. NEGRUZZI, IV, 547, se pune acest cuvânt în gura 
Grecilor Trufandas și Bpaminonda.

— Din n.-grec. âtpoviiu» (aor. -iîțiâvtîa).

AFÁKÁ adv. I. Pehors, ă l'eadérieur. II. (Ix)c. prép.) 
1®. Hors, hors de, a l'extérieur de, en dehors de. 2®. 
Outre, en dehors de. ă'‘. Excepté, hors que. III, (Ix)c. | 
conj.) Pouruu que, â moins que. IV. En dehors (de). 
Dehors (subst.).

I. Adv. Afară arată că acțiunea sau situațiunea | 
numită prin verb se petrece sau este Intr’un spațiu 
(pe un loc) ce so întinde în toate părțile, dincolo do 
locul închis sau acoperit, de care e vorba. E deci un | 
adverb local relativ, care exprimă idea opusă 
lui „Inlăuntru”. Lapămănt dormea, ținând u-și că- 
pătăiu mâna cea dreaptă; Dară ockiu’nchii afară, 
inlăuntru se deșteaptă. Eminescu, p. 234. j

1’. In legătură cu verbe, caro exprimă o stare. De- 
șchide-mi ^ălpulsăîntru, că afară mare frigu îaste. 
MSS. (s. XVI), ap. GCB. 1, 6/,,. Căniărilepsaimilor le I 
cântă șl acasă și le poartă cu sine și afară, mss. ' 
(b. XVII) ap. GCR. i, 364/4. Văsuiu o mulțime de sol
dați afar'. gorjan, n. i, 106. Afară plouă..., ninge, jj 
ALECSANDRI, p. III, 3, 5. Mânia lui Dumneseu erâ îi 
afară: să nu scoți câne din casă, dar incă om! ij 
CREANGĂ, p. 143. Liin'afarălumineasă. Puica'n casă S 
mi-și ofteasă. pQp., ap. HEM. 422. (ErâJ c'un 

!
. . — , -r ------- ------i....... , . ....punor i

in groapă țij cu altul afară, zanne, p. ii, 405. Pești 5 
în oală și cu coadele afară. (- Belșug.) idem, iv, 72. !_.......... . . . . j»n «UH* Șl cu cowteie afara, t,- lieișug.} laem, iv, va. ;

2®. In legătură ou verbe, care exprimă o mișcare. î 
Alexandru... plecă afară pre poartă, alexandria, 1 
15. Ii omorî, aevărlindu-i afar' pe fereastră. GOR- i| 
.ian. h. I, 3,',g. Robinson . au sărit afară in ogradă, i 
DRĂGHICI, R. III. Vine eu gândul, să măture scru- j 
mul afară CREANGĂ, P. 255. Rici afară n'oiupășl tj 
■Ș», eău, altul mi-oiu găsi. iarnik-iiâRseanu, d. 321. i 

-4 da afară —„a depărta, a scoate cevâ, sau pe j 
cinevă cu sila” : .mettre dehor.s, mettre â la porte, | 
renvoyer. chasser, fairé sortir.- îl dete afară, ca 
pe. o măsea stricată. ZANNE, P. Il, 266. Setilă. dând , 
fundurile afară la căte o bute, horp! ți-o sugea | 
dintr’o singură .sorbitură, creangă, p. 261. ( + ..A 
dă in vileag, a răspândi in lume”: .fairé connaître/. , 
Pre [ prin] cine-ș deade Domnejieu evanghelia sa | 
afară? Pre ( prin] /ím[I| lui cel sfânt, cuv. d. 
BĂTR. II, 102. Precizat prin: „Ia lume”. Dând afară 
la lume, multe, cuvinte, de'nvățătură călugărească... 
DOSOFTEIU, V. 8. 121/,. | „A vărsă”: .rendre, vo- | 
«tir”. A dat afară tot ce a mâncat. || In mod pleo
nastic se spune și: a Ieși afară și: a scoate afară, 
deși verbele „a ieși” și ,.a scoale” exprimă singure 
o mișcare din lăuntru tn afară. Când uoiu scutură 
funia, să mă scoateți afară, ispirescu, l. 84. Cuiu 
cu cuiu se scoate.-afară. zanne, p. v, 217. Ieșind 
afară..., și-au ridicat ochii spre cer. drăghici, r. 
139. I Spec.: „ailer â la se.lle, fairé aller â la selle.-. 
.4 luat curățenie și l-a scos a.fară numai decât. .4 
ieșit afară de două ori. | In loc de imperativul ieși 
afară! d. ex. Lasăre, ieși afară! mss. (s. XVII), ap. 
GCR. 1,140/,,, /eș* afară, țăran ... mojic ce ești! ispi
rescu, L. 178,—se poate spune, în mod eliptic, numai: 
afară!: „sors, va-t’en!‘‘ Afară, afară! Slugă bleste
mată ! PANN, p. V. 126. C’dwif a fost în urmă seară. 
El mă ia de cap — și-afară! marian, sa. 6. ^l/ard, 
de-aici, numai decăt! jaiikesber. x, 608.
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AFAR.Ă - i
II în legătură cu prep, ,1/ft rfR paseri cântă pe. afară. 

alecsandri, p. I, 310. Simțioară, Simțioară. Ies co
piii pe afară, zanne. p. i, 600. | VdsMiM pe poliț- 
maistru, că veni de afară cu grabă, c. NEGRUZZI, 
i, 53. I intr'o ei, capra chemă ieeii de. pe afară. 
CREANGĂ, ?. 19. # Din afară: „aitdcftors, ăl'exte- 
rieur (d’un lieu)". Zac prin oraș și dinafără DO
SOFTEIU, V. s. 267. I-au băgat tn curte, că până 
atunce eră dinafără. NECULCE, LET. Il, 243/,,. | „.tu 
dehors"^. .4it ftdtitf in păreate, dinnăuntru, de aa ck- 
noscut denafdră locul unde vor sparge. DOSOFTEIU,
V. s. 159. C’mim ajunge la poarta raiului, dinafară, 
se și pune acolo de strigă, creangă, P. 311. i „Pe 
(sau „la") suprafața externă". ,..i la surface externe, 
extérie.urement'‘. Curățeaște intâiu inlăuntrul pa
harului și blidului, ca să fie ș'i dinafară curate. 
N. TESTAMENT (1648). {: „ut fiat id, quod de foris 
est, mundus."), ap. HEM. 426. Ferecă pre dinsul cu 
aur cnra\ denlăuntru ș» denafară. biblia (1688), 
66/j. j tn funcțiune adjectivală (și substantivală): „ex- 
térieur". Ihe cei din afară îi va judecă Doninid. 
MS8. (8. XVI), ap. GCR. I. 6/n. Cu cât se .stried omul 
denaf^ară, cu atâta se înolaște cel dinlontru. var
laam. c. 244 ,. Ochii jiot să se vatăme a^ă. din pri
cini din afară, calendariu (1814), 179’,,. în func
țiunea aceasta și: de afară: .du deliors". Ceale de. 
afară suliri. biblia (1688), 8 pr./„. J P(r)e din afară: 
.par deliors'‘. L-au închis într'o cămară și, tacu- 
indu-o pre. din afară, se sui la Dajdine, mineiul 
(1776), 192’,,. I „Po (sau „la") suprafața externă": 
.Alt dehors, ă l’ejctdrieur^. Și-l vei smoli pedena- 
fară. biblia {lf>88),‘/,. -4m iencwif [mănăstirea] prfi 
dinafară. NECULCE, LET. ir, 405/,,. Vai de cel ce 
^pală paharul pe din afară, iar pe din lăuiifru 
Jll lasă] de spurcăciune! ZANNE, P. iv, 39. în 
funcțiune adjectivală. Coaja cea de pe din afară eră 
ațoasă ca cânepa. DRĂGHICI, R. 51. | „După înfă
țișarea externă": .d'apres Ies dehors'^. Numai după 
ochi pe dinafară a jiulecă pe oameni s'au în
vățat. ARHIVA R. I. 162. I Pir/. „După arătare. In 
aparență": „en npparence-''. Pe din afară cu frică se 
arătă, iar inima lui râdea și se desfătă. PANN, E. 
II, 138. I „Po de rost, de-a rostul, pe de-asupra": .par 
co'ur'^. Ne-a dat de învățat... .îngerul a strii/at', pe 
dinafară. CREANGĂ, A. 27. Tot mai citesc măiasira-ți 
carte. Deși o știu pe dinafară. vi.AilUȚA, P. ,57. ((Tr. 
germ, „auswendig").

ll. Lor. prep. într’un exemplu ea: .îrrușii la fugă 
se găte.sc, cercând să atragă Tjeșii din tabără afară 
ALECSANDRI, P. III. 221. O evident, că afară e un 
adverb, care determină mai de-aproapo înțelesul ver
bului „a atrage". Dar e greu a spune, dacă Intr'o 
propoziție ea: Au scos tuiiirile și corturile afară din 
Iași. NECULCE, LET. II, 338/,,, trebue să privim pe 
afară tot ea o determinare a verbului „a scoate", 
sau avem să-l considerăm ca o complinire a ideii 
„din Iași", Astfel do exemple, caro ne indică cum 
s’au putut naște locuțiunile prepoziționale afară din 
și afară de: .en dehors de, hors </c", sânt: Me.arse 
afară din orașu, in. Vitania. Mss. (s. XVII), ap, GCR.
I, 233/,;. Scoate, personalitățile, afară din joc. MAIO- 
KESCU. D, II. 162. Trei lucruri te sco(a)t(e) afară 
din casă: ploaia, fumul și muierea rea. ZANNE. P.
II, 291. Ochii i-au ieșit afară din cap, cât cepele de 
mari, creangă, p. 53. | Ieșiră afară din Țarigrad. 
la câmp. DOSOFTEIU, V. 8. 27/j. Trecu afară de iw- 
părăția tatălui său. ISPIRESCU, L. 4. # A-și ieși 
afară din răbuș = „a-și pierde socotelile", deci fig. 
„a-și pierde chibzuință, cumpătul, a-și ieși din fire": 
.perdre contenance, (tre hors de soF. Să nu fii răti 
de gttră, c'apoi mi-i să nu mă scoți din sărite, să 
mă faci să-mi ies din răbuș afară! CREANGĂ, P. 152.

1®. Afară din și afară de exprimă un raport local 
exterior față de cevâ. Porunci să întindă corturile 
afară din cetate, gorjan, h. ii, 31. Locul alergării 
este gece minute afară de oraș. c. negruzzi, i, 35. 

' II în legătură cu prepoziții: Petrecu pre corb până
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afard din oraș, ispirescu, l. 316. IKiiiifsirA dp = „a- 
fară de, dincolo de“: Jiora ăf,. en ilehora de, au ilehi 
de‘‘. Denafard de acJaate eertări, ce se dau hotruJui, 
incă ae mai adaogă două lucruri... ¥ííá\íi.íí. mold. 
91/a. Siânieie lui moștii le astrucară deuafară de 
cetatea Uersonwlui. dosofteiu, v. s. 23/.. Nește. vino- 
vați, ce atau denafară de curțile- împărătești... VAR
LAAM, C. 323/j- -ÎH hotărit să facă denafară de 
ogradă o poiată. drAghici, r. 100. Cum ajunge- 
Ivan din afară de- poartă._ senate Moartea din tur
bincă. CREANGĂ P. 315. I înafară de = ,.afară de“: 
.hormis, excepté''. în afară de tine, nu mai crede 
nimeni în astfel de pove-ști. Afară din fire sau din 
sine (-și), cfr. fire, sine. | Afară dlii cale sau Din 
cale afară, cfr. cale. | t Dinafară de minte = „ieșit 
din minți": „hors la raison, privé de. raisnif. Omul 
ce va fidennafarăde iiiinte. hh se va cerUi. pravila 
MOLD. 146/5. t'dncZ va fi ne-știne nebun și den na- 
fară de minte... idem, 53/,.

2®. Când e vorba de cevă cuprins într’un va.s, ori 
Intr’o cavitate oarecare, atunci afară (fe= „peste". 
Afară de inăsură=,.peste măsură": ..outre menurA". 
.4» feiiii apele afară de măsură. MUȘTE. LET. III, 
78/,,. II P. ext. Acest sens s’a aplicat apoi și la alte 
noțiuni. Două lucruri... foarte și afară de- omenie. 
AXINTIE URICARCI.^ LET, 11. 134/.g. Dacă ciiievâ. 
afară de trebuinfă, ar pedepsi vreun dobitoc.... să 
poate, socoti ca om fără mustrare de cuget. DRĂ
GHICI. R. fifi- J/urd de. legile, firii au născut pre 
Ifristos. MINEIUL (1776), 62‘/,.

3’. Tot ce este afară de un lucru, pe care iii-1 închi
puim limitat din punct de vedere local, poate ti socotit 
ca cevâ independent, deosebit, exclus. De aici sensul 
de „de cât. fără, cu excepția (a),..“ Și nemica afară 
nu grăesc de cealîa c.e- prorociisiseră. cod. VOR. 79 ',3 
(. neinică zicând, fără coaie ce-au prorocit pro
rocii. N. TESTAMENT, 1648; = neiiiică afară grăind 
dentru carele prorocii au grăit. BIBLIA, 1688: „no 
disant rien que ce que Ies prophătes...ont prédit."). 
Nu taste drept, afară de tine. Doamne! mineiul. 
(1776). 100’,.- .Dumneseu să te. ierte.!~ răspunseră 
tofi, afară de doi juni boieri, c. negruzzi. I. 141). 
Printre crengi scăntee stele... Și. afară doar de. ele. 
Nime'u lume nu ne simte, eminescu, p. 7. | + „Afară 
din. (dintru)", cu același sens: Vb taste, altul afară 
den Domnul, biblia (1688), 44/,. Poi^r»», afară din 
căte. măncară, mai iau prin năfrămi. GllEOR- 
GACiii LOGOFĂTUL, LET. III. :«4 # Afară de (+
dintru) acestea (aceasta) sau acelea (aceea): ..ontic 
cela, hormis cela. d'nille.urs-‘. Nu taste altă [sahie| 
afară dentru uctasta aici. BIBLIA (1688). 212/,. Și 
apoi, afară de acensla, omul acela eră cevă de. spă- 
riet. CREANGĂ, p. 239.

III. Z/oc. conj. In sfârșit se poate ca un raport do 
exterioritate să existe șl față de o propoziție întreagă. 
Astfel se naște: afară (numai, doar) dacă (de)... Voia 
veni, afară(numai) dacă nu mă voiu bolnăvi, sau 
afară (doar) de. nu mi se va întâmplă cevă neaș
teptat.

IV. Subst. Numai rare-ori. .și mai ales in scrieri 
vechi, se găsește afară cu funcțiune substantivală și 
cu sens prepozițional, (jonitâ-i pănră afara cetă
ților. COD. VOR, 75/, (= până și la ceale den na- 
fară cetăți. BIBLIA, 1688; = până In orașe streine. 
N. TESTAMENT, 1648: .jusquo dans le.s villes étran- 
géres.“). II în legătură cu prep. Vârtejindu-se. de dea- 
făra locului șes. dosofteiu, v. s. 3/,, Să-i ducădina- 
făra cetății, idem, v. 8. iii/i. înluntrurileși dena- 
fările. împărăția, cantemir, hr. 243/,,. Ofițerii mo
schicești ntergeă tot pre dinafara părcanelor, cine.ș 
drept .steagul său. NECULCE, LET. II, 357/,.
la Meotis... pe dinafara t'râmului... cantemir, hr. 
67/,o. Pe dinafara horii mulți dascăli se găsesc. 
ZANNE, p. IV, 379.

[Șl: afar'. | La alecsandri, t. 89 se găsește afară 
decăt, In loc de afară de: Toată lumea [este] in 
slujbă, afară decât mine, | Forma: afoară (aforă)
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la BĂLCESCU, M. V. 1 'io. ’ 5, '®'|, etc. e numai orto
grafică șl nu corespunde pronunțării.]

— Din lat. ad-foras: v.-ital. affuori, spân, «/«era, 
ital, fuora (fuori, difuori, infuori), surselvic ora, 
oraș, v.-prov. fors, v.-fran. fuers. n.-fran. dehors, 
spân, fuera, (defuera), portg. fora. Prepoziția foras de 
trebue să fi fost întrebuințată la poporul roman, 
căci ea se găsește șl în ital, fuor di. surselvic ord, 
franc. Aors de, spân, fuera de, portg. farade. Pentru 
diferitele sensuri, cfr. lat. „» foras, mulier!“, „ieși 
afară, muiere!", dare foras, „e. da afară", e^ro 
iirbem et foras portám loca sunt, in quibus...: ital, 
fuor della porta, fuor solamente io. „afară numai 
de mine"; fran. hors de la viile, hors de soi, „afară 
din sine-și“, hors deux ou trois. hormis quatre per- 
sonnes, „afară de patru persoane", il passa par de
hors la viile, „pe afară" ; spân, estar fuera de casa, 
fuera de uno. „afară de unul", fuera de eso, „afară de 
aceasta", fuera de camino, „afară din cale", afuera! 
„afară!"; portg. fora de cidade, fora a presa, „afară 
de pradă", fora!, „afară!", etc. | Forma mai veche 
a fost afoară, păstrată încă In arom. (n)afoară. pe 
cănd dialectul megl (nafară) și cel istro-rom. (fârș) 
au aceeași reducere a diftongului oa In a. după la- 
bială, ca șl cel daco-romăn.

AFAZIC,>Ă Oi/J, subst. ..Apha8ique'‘. — Adj. De 
afazie, i’enoweiie afaeice. | Subst. Persoană atinsă 
de afazie. //i .spitalul de aici sânt doi afaeici.

— N. din fran.

AFAZiÍE s. f. (Med). —IpAoö'i'e". — Pierderea fa
cultății de a vorbi, atribuită unei leziuni cerebrale. 
„Muțenie, amuțire". Fenomenele afasiei... dovedesc 
localizări cerebrale deosebite pentru cuvântul vorbit, 
pentru cuvântul scris și pentru înțelesul cuvântului. 
MAIORESCU, L. 23.

— N. din fran. (- gr. âțâcsa: a privativ și tpiMÎe, 
„cuvânt").

AFÉFT s. a. (Fii.) —IflTîcfio» (de l'âme), sentiment, 
pmofion‘‘. — Sentiment, emoțiune. între deosebirile ce 
disting afectul in genere, fie simțimânt, fie pasiune, 
de celelalte .stări ale cugetului, se pot cită... MAIO 
RESCU, CR. I, 66. Susține..., că atunci joacă mai bine, 
cănd mintea ii e ca»» neguroasă, fiind-că atunci 
afectele pasionale se desvălesc tn toată puterea lor. 
I. NEGRUZZI, I, 230.

— N. din germ. Affebt (lat. affectns).

AFEETÂ vb. T*. „Affecler‘‘. — I. Sensul funda
mental e „a atinge". El se găsește In următoarele 
întrebuințări. 1®. Trans. „A atinge, a mișcă (sufle
tește)". întâmplarea de adineauri l-a afecdat mult.' 
Refl. „.A fl atins, mișcat de..., a pune la inimă". 
OmimÎ acesta se afecteaeă lesne, de toate câte se sjiun 
despre ei. || 2®. (Jur.) „A atinge o avere, destinănd-u 
pentru cevă." Oparte din venit am afectat-o pentru 
(sau la} plata datoriilor. [ Spec. „A ipotecă". A a- 
fectat casa la credit pentru 5000 de lei. II. Trans. 
„.A arătă o stare sufletească, pe care nu oai". Omenia 
ce acest om barbar afecteasă și dragostea ce el arată 
că are pentru popoarele învinse măresc bănuelile. 
BĂLCESCU. M. V. 413/,,. I Refl. „Á se arătă (cinevă) 
altfel de cum este, a se răsfăță, (pop.) a se ismenl". 
Fata ar fi mai frumoasă, dacă nu s'ar afectă atâta.

— N. din fran. (Pentru sensul 11 cfr. fran. affété}.

AFEí'TÁBiL, -A adj. „Qu’on peut encore (ou fa- 
cilement) affecter‘‘. — Care se poate afectă, lesne de 
afectat. N’a mai rămas nici o parte din venit afee- 
tabilă la această întreprindere.

N. derivat din afectă, prin suf. -abil.

AFECTÁRE 8. f. „AffectatioH, manque de natu- 
reV. — Infinitivul lui afectă^ devenit abstract verbal 
1®. Spxisele dumitule i-au produs o mare afectare.

2''. „Prefăcătorie, prefăcâtnră. mcșteșiitiire“- Affr- 
țări sentimentale, limbă forfotă... sănt incă la or
dinea silei pentru majoritatea scriitorilor noștri. 
MAIORESCU, CB. I, 300.

AFECTAT,-Â. adj-, subst., odo. ..Affecte. D'unema- 
niére affectée^. — Participiul lui afectă, devenit ad
jectiv. 1®. „Atins, mișcat, pătruns (la inimă)". Cea 
mai mare parte. încă nu s'aupublicat! Și intre cde- 
lalte... sănt vr’o câteva afectate de aceeași soartă. 
MAIORESCU, CR. 1.217. I Spcc. (Jur,).Ii;eâ 0 «10^....^» 
o parte din ea eră afectată pentru întreținerea unei 
mănăstiri, idem, d. i, 293.1| 2®. „Nefiresc, răsfățat, 
(pop.) ismenit". -1 dj. Tânărul acesta e foarte afectat. 
(Contrariul: neafectat: Simțiri simple, dar neafectafe. 
MAIORESCU, CR. 1,317]. ] Subt. Ești un afectat! I 
-4<fv. Vorbește foarte afectat.

AFECTÁ-f-IE 8. f. \ I
AFECTAȚIÎINE «. f j
= afectare. [Se găsește mai Intâiu la cantemir, . 

HR. 62/,,: Multe a multora mărturii a aduce,... | 
pentru ca de cdeveta affectații a scăpă să putem. 
Cfr. și 116/,,.] I

— N. din fran. affectatioii (lat. aR'cctatiw). |

AFBC'flE S. f. )
AFECȚICNE «.fi i
.Affection‘‘. — 1®. „Dragoste, slăbiciune, predilecție ’j 

pentru cevă sau cinevă". 2®.=afect. 3®. (Med.) „Slăbi- ' 
ciunc, boală (ușoară)". Suferă de o afecțiune a inimei.

— N. din fran. ('at, .airecllo).

•IFECTÍV. -A adj. (Psih.) ,.Affectif'‘. — Do afec
țiune, de afect. Fenomene afective.

— N. din fran.

AFECT1IÓ.S, -oÂNĂ adj., adv. ,.Affectueux. Affec- 
. fjwMsemeni''.— „Iubitor, plin de dragoste, de prie

tenie". J dj. Mi-a făcut cea mai afectuoasă primire. 
J Adv. M’a intâmpinat foarte afectuos.

— N. după fran,

AFEC'TL'uziTÂTE 5. f. „.fiecÎMOSi'fd".—„Înfățișare 
afectuosă".

— lY. din fran.

afelîe s. f. (Astr.) „Aphélie*'. - Punctul cel mai 1 
depărtat de soare de pe orbita unei planete; con- I 
trariul noțiunii perihelie. B

— N. din fran. (din grec, ásó, „departe" și '
„soare"). ,

afeueiÂT, -ă adj., s. m. „1". Qit» a beaucoup de. 
penchant pour Ies femmes. 2". Efíéwiné. — 1®. Care , 
are mare dragoste pentru femei, „muieratic, mu- 
ierce, inuierotcă. muierelnic, muieros". 2®. „Fără ■ 
vlagă, slăbit, moleșit". Agatirsii... au ajuns... cei ' 
mai bogați, dar mai trândavi și mai afemeiați ' 
dintre baterii acestor locuri. IORGA, n. r. a. i, 347. i 
(Cfr. famen).

— N. după fran. efTéminé.

AFEKÉ>T,-Ă adj. „Afíérent'^. — 1®. (Fiziol.) Care 
aduce. Fowe aferente: vase limfatice, care aduc limfa 
la ganglioni. | 2®. (Jur.) Ce se cade fiec&ruia, după 
drept. Parte aferentă.

N. din fran.

AFERÉzÁ s. f. „Aphérese. — 1®. (Chir.) Tăierea 
unei părți a corpului. | 2®. (Gram.) Căderea silabei 
inițiale dintr’un cuvânt.

— N. din fr. ( gr. itpaipsaiț, din á^atpíu), „iau, 
ridic").

AFERÍH! interj., s. m. ,.Bravo, par fait, c’est bien 
adtnirable! 1®. Interjecție prin care Încurajăm pe ci
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nevă; aproape necunoscută înTransilv.A/'erim Fmge. 
Laudantisparticula, ksa^. CAR. ^4/«•»»», slugă bună 
și credincioasă.' NECULCE, let. II, 444/50; cantemir, 
ap. HEM. 430 (: „euge, serve bone et fidelis."). Ne va 
zice: .Aferim, iepurilorȚICHINDEAL,F. 189. Bravo, 
Gheorgke, aferim! Ai ră^uns întocmai după do
rința mea. FILIMÓN, C. 1,742. ^/■firi»», Manole, Meștere 
Manole... Aferim, zidari. Nouă meșderi mari! teo
dorescu. p. P. 620. I Construit cu „de", Grăi bunul 
Dumnezeu: .Aferim, domn bun. de tine! idem, 23. 
iȘi iubesc o copiliță. Aferim de Itomâncuță, Cu ga
roafe in cosiță. POP. (Buc.), ap. HEM. 431. || Adesea 
cu o nuanță ironică (cfr. halal!). Carele, cum au 
văzut pre Pașa, răzând ai* început a zice: „Aferim, 
aferim, adică bine m’ați chivernisit!'' axintie, ap. 
GCR. n, 19/4,, Aferim! Buni judecători am! C. NE- 
GRUZZI, 1,305. Wu știi, nici ce-i oul! Aferim! Halal! 
CONTEMPORANUi-, III, 628. ,1/er*»» cocoș, cum te bat 
f/ăinele! (Se zice despre bărbații, care sănt sub pa
pucul femeilor), zanne, P. i, 423. Aferim => expresie 
întrebuințată ca .Doamne ferește'': Aferim de-așă om. 
RĂDULESCU-CODIN.

2®. Luat ea substantiv. îi vine răspuns, cu aferim 
și cu slugă credincioasă. E. VĂCĂRESCUL, IST. 294/,,,. 
Bărbații... îi strigau .aferim!'', de se zgudiieau pă- 
reții... Sub grindina laudelor și a aferimilor, se lă
sase pe un scaun, c. NEGRUZZi, I, 6. 2V«-ș-re fel 
de aferim. Tot la lună ne’ntâlnim. șez. i. ll^j. 
It șl: o/ieri».]

— Din turc, aferim ( pers, iiferli»), „Bravo! Par- 
fait! C’est bien!".

1

AFÉT a. a. (Artil.) ,AffCd-‘. — Acea parte a tunului 
po care e așezată țeava. „Carul tunului".

— N., In care se recunoaște fran. affât și germ. 
Ia(f)fet(t)e.

AFlEKOHKĂbĂ .v. f. ,Gaspillage, — In
Muscol; afiroseală = sfdrșenie [a paralelor]. kADU- 
LE8CU-CODIN. [Și: afiroseâlă. | Plur. -sc/t.]

— Derivat din iiflcrosi, prin suf. abstr. -cală.

AFiEKONÎ 1'6. IV“. „1". ("BeXitdier, ('«eJcoMsncrflr, 
(8e)d^vouer, (se)de.stiHer. 2®. Dis/jerscr. gaspille.r. de^- 
penser, prodiguer~. Cuvânt la modă In epoca Fana- 
rioților și până în s. XIX, azi dat aproape cu totul 
uitării. 1®, Tra ns. și refl. „A (se).Închină, a (se) de
dică, a (se) con.sacrâ cuivă". Deci sfințila sa țipă- 
rindu-o, au afierosit-o și au dăruit-o. ca «« dar 
»Har« și foarte cuviincios la maica cea de obște, a 
tuturor, sfânta besenrecă. mhs. (a. 1765), ap GCR. 
II, 78^„. Acejit spital... s'au ufierosit și s'au dat, să 
nu fie strămutat in veci de la aceasfă .. mănăstire. 
URICARIUL. I. 146/,, (a. 1799). Ție, o cerescule pă
rinte, mă ufierosesc! DRĂouici, R. 154. H 2®. Ironic, 
despre o avere, „a risipi". Dar văd. că nu-i bun 
de alta, decât să-mi afierosască averea cu onorul 
lui. ALECSANDRI, T. 1258. Dc Unde, iei, nu se mai face 
la loc; s’afirosește. râdulescu-CODIN. [în Muscel șl: 
afiros'i.]

— Din n.-grec. â'p'.tpuiviu (aor. â-p'.spiuoa), „consa- 
crer, dédier".

AFIEKONÍKE s. f. t „Bédication, don-‘. — Infini
tivul lui aiteros'i, devenit abstract verbal. Și această 
afierosire și miluire cu toate alte privilegii... prin 
al nostru domtiesc hrisov înnoim și întărim, urica
riul, I, 86/,,. Capitalurili de bani și alte afierosiri 
întărite, prin hrisoavi sau zapisă... (a. 1818), ap. 
GCR. II, 219.

Ai'iKKusÎT.-Ă adj. t ..Dédiii, consacre-'. — Parti
cipiul lui aflerosl, devenit adjectiv. [Istoria] afiero- 
sită la iubitorii de patrie frații săi. ZILOT, cron., 
ap. HEM. 434. Să va folo^ cu toate acelea privileohii 
și venituri nfierositi stării bișăricești. {&. 1818), ap. 
GCR, II, 219.

AFIXAR
.1FÍF, -Ă s. m. „Sans le sous, panné-. — „Ușor la 

pungi, fără parale, firi o lescaie, lefter“. întrebuin
țat numai în Mold. (cfr. ififiu.) Mă trezesc tufă'n 
pungă, tufă'n buzunar, afif! Bar ce-mi pasă? a- 
LECSANDRi, T. 530. [Erâ] veșnic afif și ce.șnic furios 
pe țară. vlahuțA, d. 179.

— Din ture, liatif, „lAger, agile“.

AFÎb. -Ă adj. (Bot.) .Apliylle-'. — „Fără foi“. Scap 
afil. (SRECESCU. fl. 363.

— lY. din fran.( grec, «privativ și fúX).o>,„foaie“)-

.iPii.iÁ vb. l". „(Syaffilier-'Trans. asocia 
(pe cinevâ sau o grupare mai mică) la un ordin călugă
resc, la o societate (mai ales secretă) etc. Societateacen- 
tralăși-a afiliai toate societățile similare din țară. 
2^ Refl. A se asocia (ca membru, cafilială) la o soci- 
etate(secretă)etc. S'aafiliat la loja francmasonilor.

— N. din fran.

AFIMÁKK ». f. ..Affiliution-‘. — Infinitivul lui ii- 
fltiâ, devenit abstract verbal.

AFii.i.ÍT,-A aiJj.. subst. — Participiul
iui Htlliíi. devonit adjectiv, substantivat une-ori. Adj. 
Vusese el afiliat la complot. | Subst. Toți afi- 
liatii erau de față.

.IFIbl.ÎȚIF X. f. 1
AFII.IAȚIUNK S. f. ț
— N. din fran. afllliatioii (lat. afllliatio).

ÁF1N s.»«. (Bot.) .Abrétier, airelle-noire, inifrtille: 
VorctntMwt Mi/rtillus-‘. Mic arbust din familia B'ri- 
caceae-Vaccinioideae... frunze ovale:... fiorile verzui- 
roșietice fructe... globuloase de o culoare albastră 
închisă sau neagră cu aspect brumâriu. [('roște 
prin] pășuni pietroase in regiunea alpină și prin 
locurile stăncoase și umede din pădurile montane, 
și suhalpine [în] Maiu-Iunie. panțu. pl. 2. Printre, 
brazi..., printre afini și ienuperi. suiu matca Cer- 
natuliii până'n vârful muntelui, odobescu, lll, 
179/,,. I în basme întâlnim pe Afin ca nume propriu. 
Împreună cu Dafin, he. puse, nume: unuia Dafin și 
altuia Afin, ispirescu, l. 112.

— Etimologia necuno.scută. Cuvântul găsindu-se 
și la Arom. (afin, nfincu, iar fructul afină, afiură. 
afink'e, afinge. com. Papahagi). derivarea lui din 
ung. afonya, rut. afyny. (jafyna. afenn, afena) (CI- 
HAC, II, 475) nu e cu putință.

AFÎsf s. m. (Jur.) „Parentpar alliance''. „Rudă 
(prin încuscrire)". ín linie directă... este, oprită..., 
intre afinii (cuscrii) deaceeași spiță, căsătoria. HA- 
MANIilU, c, c. 47.

N. din lat. afflnis.

AFINĂ «. f. (Bot.) -Bate de l'airelle- — Fructul 
afinului. i'rucWe dulci, puțin acrișoare, cunoscute 
sub numele de afine, sânt comestibile, panțu, fl. 2. 
Specii: Âflne-pomnșoare și Aflnp-de-mlaștiiie=...lt- 
relle-des-inarais: Vaccitttww uliginosum~. Contra 
diareei se mai bea decoct de frunze de afine po- 
mușoare și afine de mlaștine (Vaccinium uligino- 
sum.) LEON, MED.

— Forma femenini a cuvântului allu*.

AFiNÂoiua. a. (Chim.) .Affînaye“.—„Lâniurire“. 
Operație prin care se purifici o materie, eiiminin- 
du-se din ea elementele streine. Pentru a trans
formă fonta în fier, ea este supusă la o operațiune 
numită afinagiu. foni, CH. 221. [Șl: afiiiăj.]

— N. din fran.

AFIsrÂR a. m. (Bot.)=afln, !n înțeles de „tufă de 
afin“. ap. HEM. 435. (Hațeg, In Tran.silv.)

— Derivat din aflnft, prin suf. col.-loc, -ar.



AFINET

AFiNÉT 8. a.=afiniș^. Colectivul lui afin' (derivat 
prin suf. -ei), ap, HE51 435 (Orlat, comit. Sibiiu). 
[Plur. -nete și -neÎMrt.]

AFiMÎț 8. a. „Fourre rf'atrcHc*'. —Colectivul lui 
aflu (derivat prin suf. -iș). ap. HEM. 435 (Vaidarecea. 
comit. Făgăraș). [Plur. -nișe și -nfșwr».]

AFINITATE 8. f. ,Affinité'‘. — „înrudire, ase
mănare. apropiere (fizică sau morală)“, Snb rapor
tul atrurturii, intre aceste plante există o deos^ită 
afinitate, grecescu, fl. 10. Le lipsește orice afini
tate cn guvernele. | Spec. (Jur.). înrudire prin alian
ță. „Cuscrenie“. || 2® Tendență spre Împreunare, spre 
unire, (Fizic., Chim.) Puterea in virtutea căreia ato
mii... se combină, se numește afinitate chimică, foni. 
CH. 8.

— N. din fran. (lat. affinitás).

AFIÓN 8. m. sinu. tuni. (Bot.) 1®. ,0pium. Pavot. 
2°.EtourdÍ88ement''‘. — i^. Substanța narcotică numită 
„opiu**, necunoscută Românilor în timpurile mai vechi. 
Afiom = Herba soporifera. anon. car. Atâta eră 
strașnic [Racoviță-Vodă], că mânca afion dimineața 
și la vreme de chindii bea pelin cu ulciorul, canta. 
LET. III, 181/,,. To#» jpdiiforw iZe 8omM,
sor cu moartea. : pasă-mi-te rachiul din butoiu 
erâ cu afion. ispirescu, l. 374. L-a adormi cu afion 
și nu s'a mai trezi până dimineața, șez. ii, 116. 
Lin . .. presărat cu spirt și a fion, sepune la pântece 
pentru orice durere. (Dobrogea). leon, MED. 96. 
„Planta (de obiceiu: macul; din care se extrage afio- 
nul‘‘. E'runză verde de afion. POP. (Bucovina), ap. 
HEM. 440. SEVASTOS. P. p. 196/,,. Frunzișoară de- 
afion. șez. i, 165 ’>/,. || 2. P. ext. „Amorțeală, letar
gie (produsă de opiu)". Ghifluiu(viindu-și în sim
țire, încet): Ce glas dulce!... Mi-o trecut... s'o .t})art 
afionu la glasul tău. alecsandri, t. 617. (Și, după 
ung: + afiom.}

— Din n.-grec. itptóv: (care-i luat din turc, afyiin. 
iar aceasta din grec, okiov).

AFiKMÂ vb. I. ,(S')affirmer'‘. - Trans. .și refl. 
1". A declară că un lucru exLstă; mai al s în opoziție 
eu „a negă**. ,.A zice, a Întări, a Încredința, a adeveri 
(I. 2)'*. Textul canoanelor... afirmă mai mult decât 
combate indeiiendența noastră eclesiastică. URICA
RIUL, X, 372/„. I (Fii.) Judecățile sâni universale, în 
care predicatul se afirmă sait se neagă pentru toată 
sfera subiectului,-- sau particulare... maiorescu, l. 
43. 1 (Jur.) A face o declarație Înaintea justiției. || 2".

A ieși la iveală, a se punéin evidență**. l^afirmă 
prea mult perso<ina privată a autorului. MAIORESCU, 
CR. i, 236. S'a afinnat de la început ca poet de tedent.

— N. din fran. (lat. affirmare).

AFIKHÁKC s. f. -Affirmation''. — Infinitivul lui 
aflrniiu devenit abstract verbal.

AFiKMTÂT, -A adj. „Affirmé/. — Participiul lui 
afirmă, devenit adjectiv. S'au dovedit neexacte multe 
din cele afirmate.

AITHMÂTIF 8. f. I
AFiuMAfiÉNE 8. f. / ~ aHmiare.
— N. din fran. aînrmatioo (lat. afflrmatiol.

A>TRMATÎv,-Â adj., adv. „Affirmatif. Affirma- 
fivement'. -Contrariul noțiunii „negativ**. Care de
clară că un lucru există. | (Fii.) Afirmativă este ju
decata în care predicatul se arată concordant cu 
subiectul, maiorescu, l. 43.

— N. din fran.

Ai'iKOSi vb. 2F“. v. afterosî.

APÎș 8. a. „AfficJie, plaeard.‘‘. — F'oaie (de hârtie)

60I - AFL.\
ce cuprinde o înștiințare, un anunț pentru public, 
scris sau tipărit. Afișuri, bileturi... și alte tipări
turi mărunte, uricariul, xiii, 342/„. Erâ destul să 
se arăte numele lui pe afiș, pentru ca să se împle 
sala. c. NEGRUZZI. 1,345. [Plur. -fișe, mai rar -fișuri. 
Se mai aude, din ce tn ce mai rar. și: afipt, s. a., 
o formă artificială de pe vremea latiniștilor, după 
lat. affictus, -a, -um, part, lui affigere.}

— N. din fran.

AVí9Avb.I‘‘.„(S’)afficher.placarder.‘‘.—í'>. Trans. 
A lipi undeva un afiș. | A face cunoscut cevâ publi
cului, printr'un afiș. | Fig. A purtă cu oare-care în- 
drăsneală. a arătă cevă tn lume, spre vederea tuturor. 
Afișează pretutindeni legăturile sale intime. 2®. Refl. 
A fi adus la cunoștința obștească prin afiș. Ordo
nanța primăriei s’a afișat aseară. | (Despre per
soane). A arătă prea mult tn public persoana sa.

AFi.*iÁK>: 8. f. .Affichage, placarăage^. — Infini
tivul lui afișă, devenit abstract verbal. Afișarea e 
oprită.

AF19ÁT 8. a. = afiițare. Participiul lui afișă, de
venit abstract verbal. AfiișaM a fost dai în intre- 
}trin(iere.

AFiMÁT,-Á (hZ/ „Afíiché. pZocarrffi'^.—Participiul 
lui aflHă, devenit adjectiv.

-tFiigiOK fi. m. ..Affiehsur-^. — Cel rare lipește sau 
răspândește afișe, împărțiior de afișe,

— N. din fran.

AFLĂ i’&. J. 1. 1»—2. ..ApprendrC; entendre, com- 
prendre, avoir connaissnnce de, connaître. savnir, 
découvrir. (Refl.) ó'e déeonvrir, ftre su. 11, 1». Trou- 
ver (par hasard), re^icontrer: arriver, .survenir. 2^. 

' Trouver (aprăs avoir cherché.) 3®. Di^coiivrir (par 
hasard): inventer, iminaginer. III. (Refl.) 1». Se trou
ver. 2*. Étre, exisfer. Aller, se porter*'.

I. 1». „A prinde de veste, a aveă știre (de cevă. do 
cinevă) din auzite'*. Trans. Fu iubiiu numai o dată 
Si m'a aflat lumea toată; Am iubit-o numai seara 
Si-fi aflat târgul și țara, teodorescu. p. p. 319 '7,o. 
il'a ’ubit neică pe-ascuns: Dar dușmanii ne-au 
văzul, S'au grăbit și rău ne-au spus. Și părinții, 
cum aflară. Tare rău se mâniară. hodoș. p. p. 88 
întreabă pe muma vântului, dacă a aflat cevâ de la 
fiul său. ispirescu, L. 118. Roba atunci se duce cu 
fuga să afle ce i-a făcut găina, creangă, f. 70. ! 
Aflând că se întorcea.... se duse vesel spre îulâm- 
pinarea sa. gorjan, h. i. .5'„. | Construit cu „de“. 
Aflăndu-i de patima ce pătimise... mineiul O’'"?^), 
180'/,. Cine-au aflat in lume de Codrul-fără-viață? 
alecsandri, p. iii. 297. II Refl. „A se descoperi, a 
se dă pe față, a ieși la iveală". Pre urmă, afiăndu-se, 
or petrece r&u capetele, neculce, let. ii, 310/,. <8e 
va afiâ, c'au murit, pravila MOLD. 4/,. .ȘMre« s'a 
aflat indată.

2®. „A înțelege cevă din cele auzite, a pricepe, 
a cunoaște, a ști, a descoperi", Trans. împăratul, 
aflând din răspunsul popéi, că el ii gras și voinic, 
fiind-că n’are griji multe, iși zise... șez. iv, 185/,,. 
Atâta am vrut să aflu dințptra ta! creangă, p.206. 
Află, nepoate, că asemenea pietre fac podoaba împă
răției mele, idem, p. 218. Atunce, când boul... Va află 
din ce pricină sparge țărna hrănitoare..., Atunce, 
poate și omul... să ^ie, Pentru ce ...Une-ori cade... 
Și alte dăți se ridică, konaki, p. 261. De la calic 
Nu afli nimic, zanne, p. v, 117. Cm âdiaZa Z« ușă 
afli de este cinevă in casă. idem, ni, 421. încalecă 
calul, ca să-i afli năravul, idem, i, 348. Până nu 
bagi in plug cu omul, nu-i afli adevărul, idem, v,505.

II. Sensul acesta de „a prinde de veste** și efectul 
Iui „a înțelege** a trecut, prin extensiune, și asupra 
celorlalte simțuri, afară de auz. înțelesul fui află
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devine tn acest caz „a da peste cevă" și, ca efect, 
„a găsi cevă".

1®. Trans. „Aflarea" nu implică o căutare prea
labilă. După ce au aflat Brâncovanul Vodă pe Aga 
Băt&ceanul mort în războiu, trimesu-i-au capul la 
București. NECULCE, LET. ii, 262/j;. tu ai fl făcut 
aceasta pentru mine, dem'aș fi aflat în starea voa
stră. DRĂGHICI, R. 23. Luna... te află strânsă'n brață. 
Dulce dragoste bălaie. EMINESCU, P. 9. || Scârbi și 
nevoi aflară-mă. psal. SCH. 415/,,; coresi, ps. 348 
(:„la détresse et l’angoisse m'avaient rencontré", 
=„invenerunt"). Și mai cumplite chinuri a'nceput 
a mă află, pann, e. i, 68. || Unipers. Fiul mieu, ce 
te-o aflat? pompiliu, p. p. 71/„. Dă, Doamne, cui ai 
mai dat; Căci de-i da cui n’ai mai dat. S'o miră, 
ce l-a aflat, zanne, p. vi, 550. || Refl. „A se întâlni". 
S’au aflat cu femeaea-și. DOSOFTEIU, V. 8. 22,..

2®. „Aflarea" presupune o căutare prealabilă. 
Trans. Prinde-ți-o și o legați și aflați o căldare! 
CUV. D. bătr. n, 149. 0 leapădă, pre aceea și cearcă 
să afle alta mai mare. neculce,let.ii, 344',., [Privi] 
pe acest bărbat, fără să poată află un cuvânt, cu 
care să-l poată măngăiă. C, NEGRUZZI, l, 57. Ca să 
nu te afle tatăl mieu, te voiu preface într’o floare. 
EMINESCU, N. 17. Se despărțiră, ca să nu-i afle zmeul. 
RETE(iANUL, P. I, 35/,,. | Mai ales tn legătură cu ab
stracte ca: alin are, liniște, mângâiere, odihnă, 
scăpare, vină etc. împăratul află vină sfântului 
Dimitrie. dosofteiu, v. 8. 86/j. Sufletul odihnă nu 
poate află, 2^ănă nu găsește adevărul, cantemir, 
ap. HEM. 313. S'a sârguit a-și află mângâiere, mar
covici, C. 4/jj. Eu mor!... Mă duc să aflu liniștea, 
pe care mi-ai răpil-o. c. negruzzi, i. 28.

3®. De la „a găsi" până Ia „a descoperi" e numai 
un pas. Când „aflarea" s’a făcut fără ca mai nainte 
să fi fost precedată de o căutare, atunci și „desco
perirea" e întâmplătoare. Trans. A doao zi veînrem 
intru Potiol. iuo aflăm frații, și rugați fumu de ei. 
COD. vor. 99,g ( Intru a doaoa zi venim In Potiol, 
iuo aflămQ frații... N. testament 1648; = A doua 
zi am venit la Potioli, undo aflândă frați, no-am 
mângâiat spre ei. biblia 1688: „Secunda die ve- 
nimus Puteolis, ubi inventis fratribus, rogati su- 
mu8.“). Sfârșind zapodiea, afidrămu un pomet. mi
neiul (1776), 28*/i. Crăpând una [--nucă], au aflat 
miezul ei dulce și bun ca de migdale, drăghici, R. 51.

Când „aflarea" urmează unei căutări cu mintea, 
avem sensul „a născoci, a scorni, a inventă". Trans. 
Acest chip au aflat Robinson, ca să nu uite, cursul 
anului, idem, 56, Imirrejuru-i adunați Ședea Turcii 
înarmați, Și pe rând se întrebă. Că ce moarte i-ar 
află? alecsandri, p. p. 136/,.

țț A afl:i de bine sau: cu cale sau: de cuviință 
sau numai: a-și află»„a găsi nemerit" = „troui'er 
bon, juger opportun, conv»nable‘‘. După multe chil»- 
zuiri, au aflat de bine să meargă la boierul din sat 
și să-l într^e de sfat, sbiera, P. 221/,,. D ajioi bine, 
astăzi ți-ai aflat d-ta de arat? marian, 8E. ii, 146, 
II A află chip sau: chip și cale sau: chip de cale = „a 
găsi mijlocul de a...“: „trouver le moyen de...** Iliescui 
aflase chip a se deslegâ... dintr’un lanț ce nu eră 
potrivit cu ușurăfatea inimei sale. c. NEGRUZZI, ap, 
HEM, 448, Cât s'au gândit ei încolo și'ncoace. tot 
n'au aflat chip și cale. Au chemat dară iar babe- 
le'ntr'ajutor, cu sfatul lor cel adânc, sbiera, p. 44, j. 
Se rugă lui Șerban Vodă să între la mijloc, să afle 
un chipi de cale să-i mântuească de Dumitrașco. 
MUȘTE, LET, III, 26, | f A află pricină, f a-și află 
prilej, a află vrenie»„a găsi un pretext, o ocaziune 
nemorită, un moment oportun, (spre a Îndeplini cevâ 
plănuit de mult)". Având el pre Moldova mare mânie 
șt pismă veche..., îndată au aflat pricină — că erâ 
și om meșter și isleț la fire — zicând că are împă
răția multe trebi și-i cere de la țară mulți bani, și 
așă îndată auși scosdărimulte.ii.costin, let,ii,21. 
Auziră de la masă bofarii și-și aflară de-aciîapri- 
lejii și începură a plânge și a rugă pre împăratul.

MOXA, 390. Ca niște nentnlfăniifori se ISpădară și 
nu vrură să murgă, ce-și aflară prilej, varlaam, 
c. 358/,. Află prilej de treaba acîasta. mitinnala 
fămeae. mineiul (1776), 169’/,. Neprietenii lui F. 
atunce au aflat vreme, de au eis... neculce, let. 
II, 266'5. ăflă dușmanii vreme Să-i fure astăzi 
brâul ei. coșbuc, b. 119. || Á nu-și află l)>c(ul) = „a 
nuputeă stâ liniștit (de mare bucurie, de emoție etc.)**. 
Cum au prins voinicelul la putere, nu-și mai aflu loc 
acasă, ci fmblâ totdeauna in vitejii, sbiera, p. 12/,,.

erâ ea de bucuroasă și de veselă, cât nu-și 
aflu loc. idem,65/„. || A-șI află omul = „a dade cel pe 
care nu-l poți birul. înșelă etc.“. Dar!... Cum nu!... 
Ți-ai aflat oamenii! marian, t. 265. || A află ac de 
cojocul cuivă, cfr. ac. | A află nod iu papură, cfr. 
papură. II i^i-a aflat sacul petecul, zanne, p. iii, 
346 = Și-a aflat tingirea capacul, idem, iv (:.n 
n'est si méchant pot, qui ne trouve son coitrerc/e.**).

in. liefl. 1’, „A se găsi**, presupunând ea sub
înțeles: „după ce s’a căutat, dacă s’ar fi căiitat“. 
Făcntră rugă cătră Dumtietlzăit. ca să le arate cine 
se va aflu să hie destoinic u ki mitropolit. VÂti- 
LAAM. c. II, 32/,. Să-l gonească denir'acel loc, să 
nu se mai afle pre nctalelocuri. pravila mold. 26/,. 
în fura noastră jtre aceste vremi nu se află om ca 
acela, neculce, let, ii, 257/,,. f'« asemenea om 
nu se află in armie, bălcescu, m. v. 392'j. 0 zănu..., 
CM»i nu se mai află sub soare, ispirescu. L. 3,5. 
Caut mănăstirea de tăinăie și nu ștât in care parte 
u lumii se află, creangă, p. 90. După bătălie mulfi 
viteji se află, zanne, P. IV, 269.

2". în toate exemplele citate mai sus „a se află" 
are aproape același sens cu „a există, a fi"; acest în
țeles II poate aveă a se află și In cazuri în care nu mai 
e vorba de loc de o „căutare prealabilă**. Acesta, 
aflăndu-se încă diacon, veni la besearica sfântului. 
dosofteiu, v. 8.3/,. Vedem neamul omenesc la mare 
negriji aflăndu-se. BIBLIA (1688), 3 pr.Se află în 
ideea, cum că... Nemții le pot da voie să treacă oștile 
turcești prin Țara Domănească. E. VĂCĂRESCUL, 
IST. 300,4,. P^utru ce omul se află atât de adesea 
tn deosebite stări măhnitoare? MARCOVICI, D. 7'54. 
Se uită... să vază unde se află, drăghici. R. 139. 
[Sănt] 18 secoli. de când [națiunea română] se află 
statornicită pe pământul său. «ĂLCESCU, m. v. 5/„.

«iarea în care mă aflam... uitasem că mai trăesc 
pe lume, creangă, a. 66. în vremea aceea se afla Iu 
un prieten, ilă aflu în cele mai bune relațiuni cu 
el. 1 Ilarap-Alb, aflându-se cu părere de bine despre
ac.easta..., nu se lasă, până ce nu găsește un buștihan. 
CREANGĂ, P. 238. In legătură cu negațiunea: „a nu 
există**: Te-oiu face eu să iei un drăguț de femeie, 
care nu se mai află! idem. p. 161. Nu se află=„nu 
e adevărat, nu e exact*'. Kpistatul: „S’a plâns bo
ierul, că l-ai batjocurii-. Stan: ..Nu se află, domnule 
epistat!‘‘ ALECSANDRI, T. 142. Să iin se afle (ca) să... 
= „să nu cumvă .să“... Să hm se afle, ca să vie acasă 
fără de o sută de lei. sbiera, p. 217/,5. Dară să nu 
se afle, să le dee altuia, idem, p, 12’7/,,.

țț Á se află de față = „a fi prezent": .etre pré- 
sent^. De se vor află de față unii ca aceela, să-i 
prindeți și să i legați. DOC. (a. 1627, Mold.), ap. 
HEM. 451, || Cum te afli’ —„cum te simți; cum Iți 
merge; cum ești cu sănătatea; ce faci?" || (Fam.) A 
se află in treabă»„A face cevă, a se amestecă In 
cevă, fără spor și fără pricepere".

— Lat. afllare f ad-\-flare). „a suflă spre cevă", 
se găsește la Români, In vechea limbă dalmată (afla- ■ 
tura == pradă găsită pe largul mării). In Italia su
dică (iieapolitan asare. calabrez ahjare. In Cerignola 
si Bari acchjă, sicilian asari). In peninsula iberică 
(spân, hatlar. portg. acliar) și la Reto-romani (sur- 
selvic aflar),pretutindeni cu sensul de „a găsi", core
spunzând deci lui trovare. frouver din Italia și Franța. 
Acest sens, care e atestat abiă In s. XI, In niște 
glose latino-spaniole, trebue aă fi fost cunoscut șl po
porului roman, iar desvoltarea lui se explică (după



AFLARE _

Schuchardt)în modul următor: Afflafur. „se suflă", va 
fi luat mai întăiu sensul de „se șoptește", mihi afflatur 
„mi se șoptește" (cfr, „numai, tu să nu terăsufti cuivă, 
ca să nu prindă el de veste‘‘. creangă), de unde apoi, 
forma pasivă fiind înlocuită prin forma activă, affio, 
„aud (ceea ce mi se șoptește)" și, tn urmă, „găsesc",

AF1.ÁRK s. f. ,.Action d'apprendre, de trouver: 
irouvaille.découverie, invention.Étatfdelasanté)^._
Infinitivul lui află, devenit abstract verbal. Aflarea 
acestui lucru nt 'a întristat.) f „Născocire, invențiune", 
Să nusocotiți.... că aceste sânt aflări ale mele, antim, 
P. 211. întrebuințarea ipsosului... este una din cele 
mai însemnate aflări ce s’au făcut in gospodărie 
I. ionescu, c. 28. I „Stare a sănătății", întrebările 
mele... despre aflarea tatei, sbiera, F. s, 132. || Spec. 
Aflarea sfintei cruci = Invenția sanctae cruciș...: die 
Kreueerfindung. LB. Aflarea capului sfântului loan 
Botesătorul (25 Maiu). ap, HEM, 444,

AFLÁT s. n. = aflare. Participiul lui află, deve
nit abstract verbal. Se sice dintru aflate, A fi o 
cetate. BARAC, a. G : „par ouî-dire-. | Afldtulu sfin
telor nto^ftii a lui sfântul Acachie. DOSOFTEIU, v. 
8. 19/,. I Pe această poveste cură și aflatul .slovelor. 
M, COSTIN, LET. I, 29/,».

aflAt,-A adj. ,Appris. trouvé, découvert. in- 
venté-. ■■ Participiul lui află, devenit adjectiv, frip
tura cea noo fiind cu nevoie aflată, biblia (1688), 7 
pr./sg. • Copil aflat e un franțuzism („enfant trouvé") 
în loc de „copil (de) găsit, copil lepădat". |i (Med.) 
Epilepsia [recte: epilepticul] se numește la noi... 
aflai de nevoie [„nevoie" = epilepsie. In aceste re
giuni], ap. HEM, 444 (Măidan, comit. I'ara.ș-Severin).

afi,At»k..t»âr>: adj., subst. „Qui apprend.qui 
(se) trouve, qui découvre. qui invente. Trouveur. In- 
ueM/e«r“.—Adjectivul verbal al lui află (derivat prin 
suf.-dfor), substantivat In parte. Adj. De vreți să 
fim aflătoare, hai... să privim, alecsandri, t. 102 
Capul de Coriseo, aflător sub domnia Kngleeilor... 
DRĂGHICI, R, 18, [[.SMftxt. „Născocitor, inventator". 
Aflăforlulii răutăților. DOSOFTEIU, V. s. 126/,. .IsM... 
băutură... face nu mai puțină cinste aflătorului ei. 
decât aflătorului tipoi/rafiei și a corăbieriei cm a&nr 
C. .negruzzi, i, 7Ú. It .și diai.: afl&toriu.}

afluént adj., subst. (Geogr.) .Affluent' .— Adj. 
Care curge spre. | Subst. Curs de apă care se varsă 
Intr’un altul mai mare. Eașâ de lată Dunărea, încât 
adaosul afluenților mai că nu se bagă de seamă 
mehedinți, r. 14.

— A', din fran. (lat. afTIueiis).

afluknțA s. f, .Affluence-. — „Năvală, curgere 
din toate părțile, îngrămădire". Pe strade eră o mare 
afluență de lume.

— X. din fran. (lat. affiuentla|.

AFi.Dxa. a. (Med.) „AZAuxe".—„Năvală, năpădire 
neașteptată a unui lichid Intr’o parte a corpului." 
Aflux de sânge la creer. [Plur. - fluxuri.]

— N. din fran. (lat. afflnxns).

AFON,-A adj., subst. (Gram.) ( 
AFON IC. > A adj., subst. (Gram,)/
„Aphone-. — Fără glas, fără sunet. în fonetică se j 

numesc „afonice" (..afone-‘) sau „surde- acele sunete j 
care se articulează fără vibrarea coardelor vocale.

[Accentuat, după fran., și: o/o'h.]
-— N. din grec, átptuvo;; afonic a mai primit și suf. | 

adj. -ic, uzitat la derivarea neologismelor.

AFVNÍE s. f. (Med.) „Aphonie^^. ~ Stingere a gla
sului. I Fig. Răgușală desăvârșită. i

— A’, din fran. ( grec. â:pwvta). '

AKl'.XfA
AFURÍ.<iH s. a. „Aphorisme‘^. — Judecată care redă 

Intr’o formă concisă un adevăr sau o părere în pri
vința lucrurilor omenești. „Gug;etare, maximă, sen- 
tență, zicere". !-am răjq^uns, repetând un aforism eis 
odinioară : Acela are voca,țiune. care in momentul 
lucrării se uită pe sine, maiorescu, CR. ii, 109. [Și: 
nforiamă s, f.]

— N. din fran.

aforéstk', -Aadj., adv. ^Aphvrisiique. Pár apho- 
rismts, (l nne maniére ap}tortstique“. — Ín formă de 
aforisme. ín felul aforismelor. Adj. 0 vorbire afo
ristică. {Adv. Mai toată cartea e scrisă aforistic.

— N. din fran.

AFRODIZIAC,-A adj., subst. ..Aphrodisiaque '.— 
, [Substanță] care ațăță spre poftele trupești.

— N. din fran.

AFHONT s. a. ..Affroni'^. — Insultă, în public. „0- 
cară, necinste, rușine în fața lumii“. JV’o să-mi țin- 
tuesc răsbunarea pe afrontul mieu! c. NEGRUZZI 
III, 463. N'ar fi o nedreptate, un afront, ce (tm face 
de buna noastră voie vănătoriei, când am nesocoti 
drepturile ce ea are? odobescu, iii, 113/j5. M.o- 
•jorogea nu-i ieșeâ de la inimă afrontul ce i-l făcuse 
Pavel. CREANGĂ, A. 107. [Plur. -fur».]

—■ N. din fran.

AF'f A .s. f. (Med.) „JpAfc. — Mică ulcerație albi
cioasă produsă pe membrele mucoase ale gurei ori 
ale faringeiül. „Bubuliță, bășicuță In gură, acrum," 
[întrebuințat mai ales la plur.: aftc.]

— N. din fran. (—grec, whri, din iztoj, „a in- 
llamă".)

aftos.-oanA adj. (Med.) „dpăfcwx".—Cu afte, 
plin de acrum. | (Veter.) Febră aftoasă = „Hévre 
aphteuse": o „boală de gură și de unghii (la vite)".

— A’, după fran.

AFUMA vb. I. I. 1’, Enfumer, exposer â la fumfy. 
s/turer. 2°. Couvrir de fumde. Bouc.aner. (Refl.) Se 
yriser. 3®. Lataser (Ies mets) prendre un goüt de 
fumée. II. Furnér, fumiger. III. Allumer (lacigarette)'.

1. Trans. înțelesul fundamental e „a duce, a ținea, 
a expune cevâ la fum, a face să intre fum In cevă".

1’. Expunerea la fum se face cu u-i anume scop. 
Pre acela [roiu),/(re carele vreat să-l muți, il afumă. 
F,c<>tiOKiÂ, 192. I Scopul este mai ales conservarea. 

, Carnea să se afume cum trebue. drăghici, r. 86. | 
In medicina populară afumarea cu diferite lucruri 
joacă un rol însemnat. Pentru tușă, să se afume cu 
burete de cruce. MS8. (a. 1788), ap. HEM. 459. De-abiâ 
i-a mai trece băiatului istuia de spăriet, că mult 
păr îmi trebueâ de la tine, ca să-l afum, creangă, 
F. 33. I Se poate afumă nu numai un obiect sau o 
persoană, ci și (într’) un loc închis. Babele la noi 
gonesc pre necuratul, afumând pene prin casă. c. 
negruzzi, I, 66. II Absol. Am afumat toată eiua 
prin casă, ca să iasă acel miros rău. TDRG. 29.

2®. Cevă „expus la fum", poate fi șl „acoperit cu 
fum" sau „umplut de fum". Am. sis slugii mele să 
afume odaia cu hârtiile aceste, c. negruzzi, l, 66. 
In „figură etimologică": Am iernat... într'un bordeiu 

1 dărâmat: Picătura m'a picat, Crivățul m.'a înghețat, 
i î’mwwI că m'a afumat, teodorescu, p. P. 289. || P. 

anal. Cănd se produce fum de mirodenii, anume 
, spre a da un miros plăcut la cevă, avem sensul de 
I „a parfumă". Vor spălă și vor afumă trupul cra- 
: iului [mort.] beldiman, n. p. ii, 5. A'^m am mințit 

conștiinței noastre, afumând cu miresme prefăcute 
niște idoli amăgitori, odobescu, l, őü4. t Pig- Re.fl. 

' A se afumă = „a se Imbătă ușor", a fi amețit de 
' aburii sau de tăria băuturii. Te afumi cu pelin de la
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Busalii. ȘEZ. III, 121/,. S'o afumat cm luleaua, pann, 
p. V. I, 111.

3®. Când e vorba de mâncări fierte la foc, o ur
mare a afumării lor neintenționate poate fi căpă- 
tarea unui gust de fum; de aceea a afumă capătă 
In acest caz Înțelesul nou de ,.a da (fără voie) gust 
de fum (la cevâ)“. Spălă, frecă vasul, puneă de-l 
fierbeă, Făgind să n’afume [mâncarea] și'n foc să 
nu dea. pann, p. v. ii, 149. Ai afumat laptele.

II. •]■ = fumegă. Intrans. și refl. Atinge codrii 
și afumă-se-vor. coresi, p8. 390; psal. SCH. 464/,,. 
( atinge munții șifumăgă-vor. psalt. (1651);—se 
atinge de măguri și se afumă, aksenie D. bise- 
RiCANi; = se atinge de munți și fumegă-se-vor. 
DOSOFTEIU: „tangit montes et fumigant."), ap. 
HEM, 458. Norodul vedea muntele afumând, biblia 
(1688), 63„. Se gice despre o căpiță jilavă de fân, 
că afumă. LB.

III. După germ, „anrauchcn", găsim Ia i. negruzzi, 
III, 53, pe afumă cu sensul de „a aprinde o țigare, a 
fumâ“. Trans. Aveți să luați o cafeă și să afumați 
o țigară.

— Din lat. ♦affumare ( ad 4- fumare): ital, affu- 
mare, v.-prov,, portg. afumar; cfr. spân, ahumar. 
Pentru sensul „a se Îmbăta", cfr. fran. enfumer.

AFumAbk s. f. 1®—2®. Action d'enfumer, de fumi- 
ger, de parfumer en brâlant des substances odorifé- 
rantes. Fumage, boucanage.saurage. Fumigation.— 
InRnitivul lui afumă, devenit abstract verbal. 1®. Ex
punere la fum, spre conservare. Afumarea cărnii e 
o deprindere veche. | 2®. Expunere la fumul unor 
substanțe, spre vindecare sau spre desinfectare. La 
țărani, fiecare boală își are un fel de afumare. HEM, 
459.1 -[„Fum de mirodenii". Toate arsele mojdane ră
dic ție cu afumare și berbeci. CORESI, PS. 168; PSAL. 
SCH. 195/,, (—jertvă grasă voiu înălță ție cumirose- 
nie de berbeci, psalt. 1651;=jrătve cu’ntregul de 
ars cu măduhă grase rădică-voiu ție cu tămâie și 
areți. DOSOFTEIU: ,je t'offrirai des hoioeaustes de 
bötes moelleuses, avec ia graisso des moutons. la- 
quelle on fait furnér" ; = „cum incenso arietum,"), 
ap. HEM. 461.

AFV.wÂT s. a. = afumnre. — Participiul Iui afumă, 
devenit abstract verbal, A pi« carnea /a afumai, 
/fârtie de afumat.

AFF.wÂT, -A űd). P, Knfumé; qui sent la fumee.i^. 
Sauré, boucané, fűmé. 3®. Grisé, enfumé, unpeu ívre, 
entre deitx vins. — Participiul lui afumă, devenit ad
jectiv. 1», Golea ici. Golea colea, Golea’n margine de. 
sat, în cel cătun afumat, zanne, p. vi, 31,129. H-iveâ, 
în păretele afumat, la umbra sa proprie, eminescu, 
N. 58. ó’coase o hârtie afumată, pe care mi-o dete. c. 
NEORUZZI, 1,186. Du-te, du-te, blăstămate, Cu mustețe 
afumate, Du-te, du-te, urgisite, cu musiefe pârjolite. 
RETEGANUL, TR. US/,,. | Fig. „Cărunt". [Eră] pleșiv, 
alb la păr; barba pre la margini afumată. DOSOF
TEIU, ap. HEM. 463. Bucatele le-au făcut afumate, 
arse și sleite, creangă, P. 292. || 2®. Nu puteâ, să mă
nânce carne afumată, drăohici, R. 140. 3’. „îmbă
tat ușor, amețit de băutură, terchelit, ohirchilit". Erâ 
afumat de tot în seara aceea, caraoiale, n. 116, 

affnAtA s. f. (Bot.) „Íi’ípéce de raisin^. — Afu
mată se chianiă pe la noi un fel de strugure ruginit, 
de o culoare amestecată din alb, galben $i roșu, picu
rată cu negru. Strugurile se face des și hrobonat. hti 
măncare e dulce și gustos, ap. HEM. 463 (Glâmbocel).

— Adjectivul afumat, «ă, substantivat prin omi
terea cuvântului subînțeles: „vița“ sau „poamă“; cfr. 
tămâioasă.

AFFHĂToAKes.f. ..Cassolette,navetteăencens^.— 
Un fel de vas, tn care se ard mirodeniile și cu care se 
afumă prin casă, 0 stropitoare și ufumătoare de ar- 

gint, uricariul, xvi, 21^. 0 căfie sau afumătoare 
de argint în fornui unei sfere cu capac conic spriji
nită pe trei picioare de figttra unui S, fixate de o 
tavă lată... odobescu, i, 459.

— Derivat din afumă, prin suf. instr. -ătoare.

affmAtor, -toAri: adj., subst. „Qui enfume, 
qui parfume". — Adjectivul verbal al lui afumă (de
rivat prin suf, -ător). Au numit Dumnegeu atunci 
pe Raasim și pre Fachei; doi cărbuni afumători. 
N. COSTIN, LET. II, 38. [+ șl diai,: -tăriu.]

affhAtúkA s. f. = afumare. — tn giua de 40 de 
sfinți se fac afumături cu cârpe aprinse prin case. 
MARIAN, SE. II, 168.

— Derivat din afumă, prin suf, abstr. -ătură.

AF1IMKOÁ vb. I. = famegă. Gură de iad..., care 
ne afume.gă neinceiat cu măglisitoare cuvinte. PIS- 
CVPESCU. o. 33.

— Din fumegă, după afumă.

AFVMEUÁT, -A ady.=fQmegat. Participiul lui afn- 
megă, devenit adjectiv. [Aerul do acolo] e însărcinat 
CM io/ felul de afume.gate putori, piscupescu, o. 67.

AFUM».-A adv., adj., s. a. „I. 1® Au fond, dans 
le fond, vers le fond. 2®. Profondément. 3®. Â fond. 
II. Frofond. III. Fond, profondeur, abîme".

I. Adv. 1®. Exprimă un raport local, arătând o 
stare la fund, dar mai ales o mișcare spre fund. 
Sensul acesta se cunoaște Incă deslușit In expresia 
a (se) da afunda „a (se) cufundă" : „plonger, fairé 
le. plonge.otr. T,eșițele .speriete. se da afund și se as
cundeau în .stuful și în papura de pe mal. ODO
BESCU, I. 142. Fescarul... dădu coșurile afund și le 
legă de țăruși. DELAVRANCEA, V. V. 191, Vreme nu 
pierdeți, în apă .săreă. Și afund se da. TEODORESCU, 
p. P. 645/g și — In sens figurat — „a se pierde": Cum 
de atâtea... neveste... se dau afund cu târgoveții, de
lavrancea, S. 30. Banul te bagă afund, banul 
te scoate din unde, zanne, p. V, 49 — și In expresia: 
trage afund, când se vorbește despre un înec fatal. 
Cel ce cade [In bolbură],.. trebue să piară, căci îl 
trage afund, ap. HEM. (Poieni, tn Iași).

2®. Cu Încetul noțiunea de „fund" pierzându-se, 
afund devine sinonim cu „adânc", [('rucea] o in- 
gropară Jidovii afiindă. dosofteiu. v. s. 17/,. Să- 
pănd temelia afundă în pământ, afiară un cap de 
os. MOXA, 356/,,. El cu armașulsăupălrunseseafund 
printre vrăjmași. CALENDARIU (1814), 118/,. Mai 
ales In legătură cu „a băgă*. Parii mai afund îi 
bagă. PANN, ș. ii, 24. Am un butoiaș rotund, Și-l 
bag in păr afund? (=Cfíciula). gorovei, c. 48.

3®. In legătură cu verbele „a cunoaște, a ști", 
după fran. « fond: „Cu temeinicie, adânc, deplin". 
Am cunoșteă mai afund pe toți vecinii, hasdeu, I. 
C. 151. I. Văcărescu cunoșteă afund toate interesele 
țării, odobescu, I, 268. Sânt... Români, ce se cred 
că afund cunosc limba românească, jipescu, O. 55.

II. Adj. După analogia lui „adânc", care e șl ad
verb și adjectiv, se Întrebuințează șl slnominul său 
afund, dar aproape numai in Transilv., In funcțiune

■ L-auslobosit intr'oocnăpustieși afundă.
șiNCAi, HR. III. 128/,,. Se sapă o groapă la mijloc 
mai afutulă. economia, 191. Au afiat o fântână 
afundă. ȚICIIINDEAL, F. 139. S'o’necat într'un tău. 
Tătil o fost cam afund, Nu mai am bine mai mult. 
mândrescu, l. p. 17/,. Groapă afundă i-au făcut. 
reteganul, P. ii, 64/,,. Groapăafundă,săpată in 
pământ, marian, t. 4.

III. Subst. Atât adverbul cât și adjectivul a/'M«rf 
au putut fi luate șl In funcțiune substantivală, cu 
Înțelesul do „adânc, adâncime". Cazul d’intâiu 11 
avem In : Toți s’au înecat. La afund s’au dat. teo
dorescu. P. P. 576 (cfr. la a-murg, la a-measăgi etc.), 
pe al doilea In: Norul trece și dispare în afundul
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cerului. ALECSANDRI. p. u. El a veuit Diutr’ifu 
afund de iiăsărit. COȘBUC, B. 17. | Oftând greu 
din afund, caragiale, n. s. 43.

— Din a’ ( lat. ad)4-fund; cfr. ital, affondo, 
fran. d fond.

AFi'XDÂ vb. I. I. l”. (S')enfoncer: (s'jensevelir, 
(sejcacher.2''. Tremper,plonger. immerger,coulerbas, 
(se) noyer. Severser. 11.—III. 1“. (Refl.) S'abîmer. s'ap- 
profondir. seperdre, étre absorbi i'parj. 2®. Diffamer. 
calomnier. IV. (Se) boucher.

Cele trei verbe compuse eu subst. fund: afundă, 
cufundă și înfundă se deosebesc de „adânci**, prin 
aceea că acesta din urmă nu implică sfârșitul miș
cării. pe când, dintre celelalte trei, afundă exprimă 
mișcarea spre fund, cufundă până la fund, iar 
înfundă ajungerea la fund și astuparea lui.

I. Trans. și refl. De cele mai multe ori fundul 
adâncimii e dedesuptul vorbitorului și mișcarea spre 
fund e verticală. In cazul ace.sta deosebirea Intre o- 
fundă și cufundă e atât de mică, Încât limba, de 
șl dă preferință celui din urmă, le deosebește numai 
rarc-ori. 1®. Afundarea se face Intr’o groapă. Afun- 
dară-se limbile în groapa ce făcură. PSALT. (a. 1651). 
y/,j (=întinară-se limbile... psal. hch.;«=cu- 
fundară-se... CORESi. ps.: „Ies nations ont été 
enfoncées dans la főssé qu’elles avaiont faite,**). 
K păcat de Dumnezeu, cucoane, să mă afundez eu 
cw totul în focul Gheenei, odobescu, iii, 45/„. Af’a 
făcut maica băiat. Să scot fetele din iad. Nu știu 
scoate-le-oiu. Ori mai tare afundă-le-oiu. BIBICESCU, 
p. p. 227. I De aici „a se Îngropa, a dispărea*': Spi
cele se clătinau a lene... în jurul colnicelor, sub care 
se afundă satul Măgura, delavrancea. S. 195.

2®. Afundarea se face mai ales In apă. Urmarea 
ei e une-ori numai o dispariție momentană, căreia 
li succede o scoatere. „A Inmuiâ**. Mere nora la fân
tână. Cu cămașa soacrii'n mână, Și-o afundă-odat' 
în baltă l^i o țipă peste poartă: „Na-o, soacră, că-i 
spălată", jarnîk-bârseanu, d. 455. De aceea, la bo
tez, preotul afundă pe copil în apă: Boteaeă-l ți- 
nându-l în mâni.... afundându-l și acoțându-l de
odată. lOAN DIN viNȚi (a. 1689),,ap. HEM, 467. J 
Dar dispariția poate ii șl totală. Intrând în mare, 
Petru se afundă, dosofteiu. v. s. 36. Un sloiu de 
ghiață. cate se afundă în apă .mb picioarele celui 
ce calcă pe el. reteganul, p. iii, fii/,,- Și se afundă 
vasele turcești, de se înecă, neculce, let. ii, 440/, j,. | 
De aici = t „A so Înecă**. Umplură nmândoaă co
răbiile. cât se afundară îăle. varlaam, C. 310/,.

Despre o apă curgătoare = „a se vărsă**. Unde se 
afundă Murășul în Tisa... p. maior, ist. III.

II. liefl. Fundul poate fi închipuit șl In direcție 
orizontală, astfel că a se afundă e aproape identic 
cu ,.a se adânci, a se pierde In adâncimi**. Exem
plele sânt toate din literatura mai nouă. Sărind... 
pe al său cal, in văzduh s'au afundat, alecsan
dri. p. I. 50. Gardu'n zări râzând s’afundă. COȘ
BUC, F. 126. S'au prea afundat in pădure și au 
rătăcit, sbiera, p. 258/,,. Tot cu ockii-l petrecea, 
Până'n codri s’afundă. teodorsecu, p. p. 623/,.

Iii. Fig. 1®. Ca șl „a se adânci** și „a se cufundă**, 
« se afundă in cevâ poate aveâ și sensul figurat 
de „a pătrunde adânc Intr’un lucru abstract**. Acîa- 
.sta feace pre sfântul... să se afunde sufie.teaște. do
softeiu, V. 8. 189,,. „V’ați afundat in strategie, 
Domnilor!‘‘ zise doamna B. c. negruzzi, i, 39. 
Adânca ofilire [a țăranului], în care pare a-1 ți afun
dat suferințele lui. odobescu, i, 26',. Ajuns acasă 
mă afundaiu în cugetări, i. NEGRUZZI. iii, 321. | 
2®. „A ponegri pe cinevă (In fața altuia)**, M’ai a- 
fundat. cum ți-a plăcut, în fața tatii. (Com. Pave- 
lescu.)

IV. Trans. și refl. Mai rar se găsește sensul de 
„a Înfundă**. Ușor e a afundă strunga mică. ( Omul 
CH puține datorii le poate ușor plăti.) zanne, P. 
V, 613. Ploaie mare s'a vărsat... Groapa i s’a a- 

fundal Și mormăntu-i s’a stricat, teodorescu, p. 
P, 625, ÎAfând, mai rar afundez.]

— Din lat, popular *afrăndare (ad-|-fundum): ital. 
aff'ondare, sard. affundare, v.-fran, afonder, spân. 
afondar, portg. afundar.

AFi xnÁRF 8. f. ,.Plongeon. immer.iion. enfonce- 
Infinitivul lui afundă, devenit abstract ver

bal. Afundarea botexului. MINEIUL (1776), 65/,. Afun- 
darea'n nelegiuiri groasnice și negre. .riPESCU, ap. 
GCR. II, 260/,I Spec. (Teol.) Âfuudarea sfintei 
cruci (la Bobotează) — „LTmmersion do la Sainte- 
Croix**.

AFi’MiĂTs. «.—afundare—Participiul lui afundă, 
devenit abstract verbal. Când e treaba pe afundat, 
atunci... HEM. 472.

Ar'i:xitÁT.-Áadj..Enfoncé. Plongé,absorbé(par)". 
Participiul lui afundă, devenit adjectiv. In sens pro
priu și figurat. Mulțime, ce erâ afundată într'adânc. 
DOSOFTEIU, V. 8. 170/,. Dan se simți trăsnit și afun
dat în nemărginire. EMINESCU, N. 70. Eram afun
dați în multă întristare. ODOBESCU, l, 31(».

AFiiiîi»ĂT0R,-ToÂKK odj. subst. „Plongcur^.— 
Adjectivul verbal al lui afundă (derivat prin suf. 
-ător-.), sub.stantivat une-ori. [f și diai.: afundătoriu.]

Ai'UNnĂTVRĂ s. f. ^Enfoncement, eacliette“.— 
„înfundătură**. FeiZerca lui nu poate străbate prin 
toate, colțurile și afundăiurile.KV\RK3CV,i. 57. [Plur. 
-tnri.]

— Derivat din afunda, prin suf. abstr. -ătură.

AFii.vni^s. a. „Pro/owdeMr**—„Adâncime**. Măsu- 
raiu afundișuî codrilor,... gândindu-mă la tine, de
lavrancea, 8. 197. [Plur,-dișMji și-dișc. Și: afunsiș.]

— Derivat din afund, prin suf. loc. -iș.

AFi'Nzi.VK s. f. „Profondité‘^.—Abstractul adjec
tival al lui afund (derivat prin suf. -ime). în Transilv. 
Afuneime^profwnditas. lex. bobb. Afumimea [căr
bunilor].., este foarte mare și până acum necunos
cută. MOLDOVAN, Ț. N. 77.

AFi'KiMÂNiF. 8. f.„lnterdit, excomunication, ana- 
tkéme. Málédiction. maudisson. Imprécation‘‘.—In 
vechime aveâ sensul de „excomunicare**, cu timpul 
Insă s’a generalizat. Însemnând numai „blestem** de 
orice natură, și imprecațiuni tn care se cuprinde in
vocarea unei nenorociri asupra cuiva, Am jurat Dom
nia mea țărei pre sfânta Evanghelie și ch mare afu- 
risanie. mag. ist. i, 123/,,. IS’au lucrat strașnice le
gături, cu groiave afurisanii, ca să «it .«e mai pome
nească numele văcăritului. zilot, CBON. 23. Afnrisa- 
nii,de care... «ici,vawdwubdyafi. șincai, hr. 1,304/,,. 
ó'd ție blestemul și afurisanie pre capul jupânesei 
Maria, mag. ist., Apoi la anatema și laafu-
risanie [ajung], țichindeal. p. 214, [Cfr. afuri
senie.]

— Derivat de scriitorii biserice.ști din afurisi, 
prin suf, abstr. -ante, după paleo-sl. zaklin-anie.

AFL’KISKNIE s. f. = afurisaule. I>e o va g&si, c& 
curvea^le cu om din clirosul bisearicei, poate să-i 
ucigăpre amândoi și sd nu sd teamă de afurisenie. 
pravila mold. 54/,. l-au fost făcui afurisenie de la 
Patriar/fi. NECULCE, LET. II, 257/,. Ze-aw făcut ș4 
blăstăm de afurisenie, idem, let. ii, 201/,j. Toate 
aceste formule de afurisenii... au fost... executate în 
mtmele lui Hristos. alecsandri, ap. HEM. 475. /» 
multe părți... este datina de a se ceti... încă și rugă
ciunile i^ăciunii de tot bletesmul. și [de toată] 
afurisenia. MARIAN, î. 310.

— Din afurisanie, prin schimbul obicinuit Intre 
suf, -anie și -enie.
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AFi'KiMÎ vb. IV“. „1®. Fxcommunier.anathémiser. 
2®. Maudire, damner; (rell.) promettre sows peine 
d'élre maudit.

1®. t A alungă pe cinevă pentru câtva timp din 
comunitatea bisericească, luându-i dreptul de a se 
Închină după legea creștinească. „A excomunică". 
(Cfr. anatemiză, procleți.) Trans. Sfinții pă- 

. rinți afurisirăpr'insși-lproclețiră. varlaam, c. 194. 
Giudețul besearicii îl va aforisi, până când se va 
pocăi, pravila MOLD. 111/,. Orice obraz ar fi, ii afo- 
risim și blestemăm, uricariul, xiv, 184/,,.

2®. Astăzi sensul s'a generalizat asupra oricărui 
„blestem", așă încât, dacă voim să exprimăm „ex
comunicarea". trebue să adăugăm : „In numele bi
sericii". Preoții o afurisiră în numele bisericii. ODO
BESCU. I. 2I/g. încolo sensul e „a blestemă". Să 
meargă și să afurisească pe acest proclet și vrăj
maș cumplit, creangă, p. 57. | Pefl. „A se jură sub 
pedeapsa blestemului". Vină ’napoi, vină. Că fă- 
găduesc iȘi nt'afurisesc, De azi înainte Să fiu mai 
cuminte, iarnik-bârseano, d. 502. [Șl: f aforisi.} 

Din m.-grec. (aor. á-póp-.aa), probabil
prin mijlocire paleo-slavă: afurisali. Termin intrat 
In limbă prin cărțile bisericești.

Í AFURINÍBF s. f. „Molédiciion, maudisson, ana- 
th^me, damnaZZon". — Infinitivul lui afurisi, devenit 
abstract verbal.

AFVHisÍT s. a.=aforislre. Participiul iui afurisi, 
devenit abstract verbal.

AFL'RisÎT, -A adj., subst. „1® /íxcoiMiMMMÍé, frappé 
d'anatliéme, interdit.2°.Mau(lit,damné. 3^. Endiablé, 
waKdil". — Participiul lui afurisi, devenit adjectiv. 
1®. t Ce/a ce va eice cuivă că-i afurisitu, neștiind că 
cel afurisitu l-au iertat, nu să va certă ca un sudui- 
ioriu, PRAVILA MOLD. 128/,. Vor fl afurisiți, dese 
va află scrisoare cu slove latinești in cuprinsul 
lor. p. MAIOR, IST. 2®. Toți aceia, ce au luat parte 
la astă hulă, să fie afurisiți, c. NEORUZZi, i, 232. 
Cei mai mulți insă cred, că cel ce se chinuește 
mult la moanea sa, a trebuit să facă multe pă
cate grele, ori a fost de cineva afurisit, marian, 
I, 33. I Ca termen de Înjurătură se aude „fire-ai 
afurisit", adese-ori Întărit prin sinonimele „bleste
mat, proclet," sau prin „aiiatima". Fire-ar afurisit 
să fie, cine a mai desființat și catihețiile.' creanoă, 
A. 123. Cine se va ispiti... să facă altă tocmeală 
intr’alt chip, acel om să fie afurisit de Vlădica Isus 
Hristos și să fie blăstemat de 318 sveți otți. doc. 
(a. 1631, Munt.), ap. HEM. 477. ./In» pws fi &Ză#<(îw, 
ca să fie afurisit și proclet, cw. D. bătr. i, 136 
(a. 1604). C'e«e se va sculă să facă altăceva, să fie 
afurisită de 300 și 18 osteți, și să fie afurisitu și 
anatima. idem, i, 151 (a. 1606). Să fiu afurisit și 
anaftimă, să n’am parte...! ap. HEM. 478 (Bozieni, 
In Neamț; Borca, In Suceava). || 3®. P. ext. Afurisit 
are ca șl „blestemat, proclet" și sensul de „vrednic 
de afurisire", deci: „rău (la inimă), Îndrăcit". Ciocoi 
de cei afurisiți, alecsandri, t. 50. întinde mâna ta 
cea dreaptă peste mijlocul mieu, să plesnească cer
cul ist a/Mrfsif. creangă, p. 98. íítótemd... pe afu
risita de ghicitoare, ispirescu, l. 55, ir-aw urît, 
Ca fost rău și-afurisit. IIODOȘ, P. P. 281/,.

A«Â subst. „1®. Commandant ou officier turc. 2". 
llomme grossier, butor*\

1®. I (Armată). Ofițer sau comandant turc. Erd fi un 
Capiyi-bașa împărătesc, anume Ahmet-agă, care mai 
tiaiiitecutrebi veni8[ă] ladomnșiaițibogaț[i]agi. R. 
ORECEANU, ap. GCR. I, 332. Chemat-au pașa iară pe 
Ciorbagii și pe Iniceri și pe toți bătrânii Inicerilor și 
pe Inicerî-Agasi. acsinti uricarul, let. ii, 164/,*. 
imbrihorul că soseâ Cu mulți Turci, agălari mari.

! DOC. (a. 1730), ap. HEM. 479. Husein-Agă, ce’n urmă 
Agălar-Agă au fost, [eră]... om lacom. BELDIMAN,

Dicționarul limbii romftne. 24. IV. 1907.

AGALE

let. iii’, 404. .V/a» eră... fi afle mici agale, oa
meni tfrednici f» a/efi. idem, o. 48. Vorbind cu 
o agă, credincios al lui. dionisie. c. 190. îți bă
tuși joc de agaua turcească, ce veneă spre a te 
masili. odobescu, i. 4.36/„. CâZre bași așă eiceă: 
Turcilor, agatelor! Sultani și Sultanelor! POP. ap. 
GCR. II, 303/,,.

2®. P. ext. In Bihor. „Om nepoliticos, grosolan". 
.JAHRESBER. IV, 325.

(Agă e masculin, dar se construește cu articolul 
și atributul In genul femenin. chiar și cu articolul 
femenin și o apoziție masculină. Afară de pluralele 
românești agale și agi, so găsește și cel luat din 
turcește; agalari (agălari). | Cfr. agă.]

— Din ture, aga, „frate mai mare, domn, nobil", 
plur. agaler, In compozițiuni agasi. ȘIO.

Agă s. m. t „1. Officier ou conmondonf turc. 11. 
ColHWrtwdanf d'infanterieroumaine. Préfetdepotice.

I. = agi». Aice in Iași au venit și un agă de la 
Poartă. N. COSTIN, ap. ȘIO. ii. Turcii 'n casă ne- 
inered, Maică-sa [a ltincii]aș(i grăeă: „Poftiți,agă, 
de ședeți! bibicescu, p. p. 264.

II. Tdreiu de tot, adecă tocmai supt AÎihaiu-Vi- 
teaeul, se mai adăi^gi în sfârșit un dregător mili
tar, Aga.... Se pare că grija Ag&i eră să păzească 
persoana sfințită a Voevodului. Tm urmă sarcina 
sa eră numai aceea de a păzi liniștea în orașul de re
ședință, ajungând astfel un prefect depoliție. iorga, 
C. i. II, 151. Tocmif-OM [Alexandru cel Bun] fi boie
riile mari în sfat... Aga, ispravnic pre dărăbani 
șipretârgpre lașigiudeț. URECHE,LET. i, 105/,,. Aga 
mai intâiu s'a chiemat căpitan de vânători..., pre 
urmă s’a așezat dregătorindepoliție, vricarivl, IV,

După vel Comis [venea In rang],... vel Armaș, 
vtori Logofăt, vél Ușor, vél Agă. însăpănăla Grigorie 
Vodă, în domniea a doua. Aga purtabaltag..., iar 
atuncea Grigorie Vodă cu testament, care s’au cetit 
în Spătărie rândueala Agăi, au suit Agiea după 
vel Comis, dându-i Domnul cu mâna lui semn să 
poarte topuz, culecă buzdugan, și de atuncea s'au 
numit și vel Agă. GIIEORGACHI LOGOFĂTUL, LET. 
III, 292. Na, scrie tu deasupra... ordinul... de exil și 
dă hârtia în mâna agăi. alecsandri, t. 1413. | In 
Întâia jumătate a s. XIX i s’a dat ca ajutor un „Viț- 
Agă'‘ („vice-agă"). Carâta-i la scară cu 6 slujitori 
călări și cu Viț-Aga. idem, T. 1381. || „Polițaiu". Sade 
în poliție, pitit după spatele aghii. JIPESCU, ap. ȘIO
n. [Gen.-dat. apői și apAtt.]

— Același cuvânt ca cel precedent, românizat prin 
schimbarea accentului și prin schimbări morfologice.

AGABANÎv s. a. f „Sorte d'étoffe précieuse orien
tale',— Cuvânt literar rar. O stofă scumpă orientală. 
Cfr. sevaiu, Agambanii. DOC. (a. 1785), ap. HEM. 
481, explicat de episcopul Melhisedec prin: „agan- 
bani, alminterea sevaiu, o materie albă, țesută cn 
argint". Boccealâcuri de stofă cu așternuturi de aga- 
baniu. ODOBESCU, l, 134/,,. [Șl: agambani, agan- 
bani.J

— Din turc, agabâni, „stofă prețioasă din care Iși 
fac Turcii turbanele".

AOÁixrí vb. IV^ t = ing^âdui. .JícitwoscM Woe, c'a« 
indărăptat apă de pre fața pământului și mai agă- 
dui încă 7 deile altele, dosofteiu, ap. HEM. 490. 
(=niai așteptând șl alte? zile. BIBLIA 1688 : „etil 
attendit encore sept autres jours.“). Aciastia eâce 
Domnul: agă<lai-mă la eiua sculării miale de măr- 
iorie. idem, ap. HEM. 490. ( Ing&dulaște-mâ. bi
blia 1686 : „attendez-m oi, dit rEternel.*'). [Cu 
asimilare vocalicâ și: agădăi.]

— Din îng&dnî (s. v.), cu prefixul o In loc de în.

AOÁLE adv. „Lentemenf, doucement, nnnehatam- 
ment.‘^ — Agale stâ totdeauna In leg&turâ cu verbe 
care exprimă o mișcare, arătând că mișcarea aceasta
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se face „Incetinel, cătinel, doinol“, dar exprimând 
In același timp șl un oarecare grad de nepăsare, de 
lipsă de grijă, nu Insă și o lipsă de interes, de scop 
(ca: „tn dorul lelii.“). mergeau agale, spunând 
flecare ce-o iăiâ capul, delavrancea, 8. 266. Agale 
se coborau pe tăpșan. VLAHUȚĂ, N. 71. Și, cântând, 
pășeșfe-agale O copilă'n îh urma lor. coșbuc, b. 165. i 
Adesea repetat: împlinindu-și a nOMa poruncă... 
Jircule se întorcea agale-agale cm corăbiile. ISPI
RESCU, u. 53/,,.

— Din n.-grec. áfáXta, adeseori âtȚâXt’ afokia., in
trat tn epoca Fanarioților și devenit atăt de popular, 
In căt spiritul limbii romăne II desparte tn prep, 
opaie, după analogia lui a-lene, a-nevoie, etc.

agAm,-Ă adj. (Zool., Bot) „.Apo»Me“.—Lipsit de 
sexuaUtate. (yeiuiedenafurdopome.ORECEscu, FL. 10.

—• N. din fran. (= grec. ăȚap.oț: ă privativ și Țâp.oț, 
„căsătorie").

AGÂMBĂ VÖ. 1. „1®. J/arcAer sur leș traces de 
qgn., șuiere qipi. de prés, atlrapper qqn. 2®: fOMÎer awa: 
pieds^. — (’uvănt dialectal 1®. 2Î.^w6il = a umblă 
tot in picior, a-i da de urmă: „De l-aș puteă a- 
pdmbd pe cel ce mi-a furat oaia'‘. Agâmbat-ai pre 
X.? (Jiu). VICIU, GL. A gămbăssa apucă, a prin
de, a ajunge, a pune mâna. (Mold). ȘEZ. ll, 229/8. |1 
2®. „A călcă“, Insă numai In Înjurături. Agâmbă-te-ar 
să te agâmbe! (Beteag, ImcíhÍ stiperior), cum înjură 
Tâmăvenii: „călcă-te-ar sd te cn/ce“. VICIU, GL. [Șl: 
pdmăâ.]

— Dintr’un tip "^(aglganihare (- ad. -\-*ganibare. 
din ínamba, tn înțelesul romanic de „picior"; cfr. fran. 
e«ja«t6er/

AGÁMBÁLÁ s. f. (Med.) „ÉpiZ^ste''. —în părțile 
năsăudene (Transilv.): Agânjbală=stropșală, nevoie, 
boată-refi. bugnariu, n.

— Derivat din agâuiljă^ prin suf. abstr. -eală (după 
labiale: -ală). Sensul original e: „călcătură" (s. v.)

AGÂHBÂT,-Ă adj. „Afo/heMi-eMa;". - Participiul 
lui agámba (2°), devenit adjectiv. „Gălcat de rele, 
ajuns de nenorociri,nenorocit".MăiDanciule, Agăm- 
batule. Ian taci... marian, sa. 264.

agănÂV 8. a. „Danse paysanne írás vive". | 
Dans țărănesc foarte vioiu, In felul „bătutei"; se 
joacă pe lăngă Olt. Im agănău jucătorii se mișcă 
foarte iute din picioare. Se bate în loc cm piciorul 
stâng de trei ori, mai mulți băieți împreună numă
rând cu o voce prelungită: una-două-trei! trei și 
patru! trei! Apoi ocolesc. De ad iarăși bat cu pi
ciorul. Și așă inainte, până se sfârșește bora, după 
voință. Agănăul n'are cântec din gură. Cântă lău
tarii din vioară, ll joacănutnai bărbații. (Răjlețu- 
Vieroșu, districtul Olt), ap. HEM. 490.

— Etimologia necunoscută.

agăpĂ s. f. „Agape“. — Ospăț intim între prie
teni. [S’a zis Intăiu despre ospățul laolaltă al crești
nilor primitivi (ce-1 făceau tn amintirea „cinei cei 
de taină") și In care Iși dedeau sărutul păcii, In 
semn de iubire frățească.]

— N. din fran. (=grec. OȚâK-q, „iubire".)

agabeAn s. m. „1®. Hagarien. 2®. Mécréant, pa- 
îen‘‘. — Cuvănt Învechit. 1®. I'satele lu Idumeiu și Is- 
mailți, Moav și Agareanii. íSál. scii. 269/,,. (: „Les 
tentes des Idumăens, des Ismaélites, des Moabites et 
des Hagariens."). Agarineni... s'au numit... după 
Agar, mumă-sa [lui Ismail]. I. VĂCĂRESCUL, IST. 247. 
II 2®. P. ext. ,J*ăgăn, necredincios", dar mai ales „mo
hamedán (turc și tătar)". Astfel, In pasajul biblic co
respunzător celui citat, găsim la arsenie din bise- 
RICANi pe Agareanii cu scolia: Tătarii. Apoi: Să se 
scoată Ierusalimul de supt mâna Agareanilor. p.
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MAIOR, IST. 226. Yânsând Agarenilor o țară creștină. 
ISPIRESCU, M, V. 39/.,. [Și: + Agarinedn.)

— Din paleo -sl. Agarfuină.

AGĂBENÎE .s f. t „Afícrtówce".—Lege [religie] pă- 
gănească. Să feri de agărenie. DOSOFTEIU, V. 8. 221/,.

— Derivat din agarean, prin suf. abstr. -ie.

AGAHictV s. m. (Bot,) „Agaric: Agariems querci- 
mis‘. —Agariciu = ciupercă de copaci, der Blâtter- 
schwamm. barcianu.

— Corupțiune din lat. agarlcus.

AGAB1NÉ8C, -EĂscĂ adj. f „Mécréant, impie, 
paien“. — „Necredincios, necreștin, păgănesc". ^Ipo- 
rinedscă păgânătate. DOSOFTEIU, V, 8. 221/». î-om 
datu-i la carte agarinedscă. idem, v. S. 25/i.

— Derivat din agarean, prin suf. adj, -esc.

AGĂREĂC 8. a. t „Sapaâ'e“.—„Calabalăc". yltMwce 
ș4 agăriâcul lui Dumitrașco Beizadeă și a Capi- 
chihaelelor acolo s'au prăpădit: numai ce au scă
pat ei cu capetele. NECULCE, let. II, 288. Lăsat-au 
acolo carăle și alt agarlâc ce au fost. kâQ. ist. 
II, 227/„. Gătesc rădvane, carâfă și carepentru agăr- 
lâc. GHEORGACHI LOGOFĂTUL, LET. III, 289/,. Au tri
mis de ș-au rădicat agărlăcul și s'au dusla Țari- 
grud. M\n. ist. iii, 26/„. tăbariM c« tot anggr- 
lăcul, la Văcărești. DIONISIE, C. 201. [Și: onparJdc.] 

__  Din turc, ngyrlyk, „bagage, charge".

AGĂBNÎ vb. L t „ContTî’r-. — „A acoperi". Sin
gurul exemplu: AgSrn = tego. ANON. car.

— Din sârb, granatl, „a pune vărf". hasdeu, e. 
M. 492.

agábivít,-Â adj. + „CoHverP.— Participiul lui 
agirni, devenit adjectiv. „Acoperit". Singurul exem
plu : Agérnit= tectus. anon. car. j

AGÁBNITÉRÁ s. f. f „CoMrer<Mre“. — „Acopere- j 
mănt". Singurul exemplu : AgérniturS == tectio, te- j| 
//umenfMw. ANON. CAR. [Plur. -{wr».] i

— Derivat din agArnl, prin suf. ab.str. -itură. 1
aoAts. a. I i
AGĂȚĂ 8. f. / ■"
(Miner.) „Agaie~. — Piatră prețioasă, varietate de I

cvarț. Agatul, năsipul... sânt... acid silicic anhidru. I 
FONI, CH. 144/,,. I

— N. din fran. (— lat. achates.) j

AGĂȚĂ vb. I. 'Í. aeăță. |

AGĂ VĂ s. f. (Bot.) „Agavé‘‘. — O frumoasă plantă
exotică. Cu toată prefacerea din timpurile istorice, e 
vrednic de notat insă, că [In Romănia] nici o plantă 
mare nu s'a adăogat spre a schimbă cartierul pei
sajului (bunăoară ca în ținutul dimpréjurul Me- 
diteranei, unde portocalii..., agavele.... și alți ve
netici, fac din Italia de asi o țară ce ar fi greu 
de recunoscut chiar pentru contemporanii lui Ho- 
rațiu). MEHEDINȚI, R. 16.

— N. din fran. (=» grec. iȚau-i], admirabil).

AGEAMÎB, -i E ch/j., subst. „Débutant, novice, inex- 
perimenté, naif, maeette.‘‘ — „începător" și prin ur
mare „fără experiență, necunoscător, neiscusit, ne- 
dibaciu, neștiutor". Un agemiu... să dea poveți n'are 
dar. PANN, E. II, 119. Mă aduplecA să eres, că să
rutarea nu e lucru rău; atunci eu, ca o ageamie, 
primiiu acest lucru, qorjan, h. I, 159. La vănă- 
torie mă pricep cam tot atâta, precât se pric^eă 
vestitul ageamiu. ODOBESCU, III, 9/,,. ĂÎMftertMZ este 
cu atât mai exigent.... cu cât e mai puțin deprins la 
gustul lucrului. întrebați pe orice biet lipscan:...pe 
cea mai pretențioasă aristocrată bătrână... o împacă
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mai ușor de cât pe o tânără m ahalagioaică agiamie. 
CARAGIALE, N. F. 97. { Mai ales la joc (de cărți, etc.). 
Im cărți sânt blând..., mai cu seamă cu agemii, 
pentru că de la dînșii ies bune parale, ianov, ap. 
HEM. 446. I Contrariul noțiunii „giolar“ (tn jocul cu 
„caprele, arșicele"). Cei mai giolari fac armeanul 
cât roata morii, cei mai ageamii il fac mai mic. 
ISPIRESCU, ap. ȘIO, II. [Șl: agemiu, -ie.]

— Din turc, ag^aml, „apprenti, novice, ignorant 
(mazette, inhabile au jeu)“.

AOEÂT «. a. „Désir, envie, disposition (ă fairé 
qqch.)".— In Muscel. Ji»-eai(e/i<(șl:ope4)=liiî-eomiw- 
te, mi-e tare dorsăfaccevâ, sânfdispus.să... com. RĂ- 
DÜLESCU-COD1N. i în Mold. 24m agit să fac cevă 
sântdispusa facecefâ. ap. HEM,502. (Și: ageâ, 03*7.1

— Etimologia necunoscută.

AÖÉ-U 8. m. t „1“. Perse. 2’. Per*'»»», oriental. 
3®. Sorté d'étoffe orientale, i’’. Signe dans la notation 
de lamusiunereUgienseorieniale'.- l'*. 2‘'.„PorBÍa", 
apoip.exi. „Persan, oriental". S'au hainit o seamă de 
Turci de la Agem și s'au rădicat a.supra împăra
tului Agemilor și l-au biruit. MüSTE, LET. iii, 75. I 
(Cui.) („pilaf persan"]: o varietate [de
pilaf] cw stafide. ȘIO. n, 295. || 3®. Un fel de stofă 
persană. Poală de tratapod de lastră roșie agem: 
...de lastră vearăe agetn... doc. (a. 1681, Cotroceni), 
ap. HEM, 495. || 4®. Aifem = un semn în notele orien- 
ioZe bisericești, costinescu. (Se găsește la Cantemir, 
cfr. HEM. II, Add. X.)

— Din turc. aîțem, „strein, persan",

aokménv.-káscA adj. t „Persan, oriental'^.— 
„Persan, oriental". Despre țara Perșilor. Și au agiuns 
pănă aproape de Spăhaciu (Ispalian). scaunul țărei 
hagim^i. MUSTE, LET. III, 79. | Despre stofe orien
tale. Păreache de rucavițe de saraser agemescu gal
ben. DOC. (1681, Cotroceni), ap. HEM. 495. | Despre 
muzică orientală. Să facă veselii cu naiuri și cit 
cântice hagimești ș» cu mulți pelicani măscărici. 
NECULCE, LET. II, 412. (Șl: ogimésc și, prin apro
piere do „hagiu", hagimésc.}

— Derivat din agem, prin suf. adj. -esc.

AGendA s. f. invar. (Comerc.) ^Ayfwla". — Re
gistru sau cărticică nescrisă ale cărei filo sănt prevă
zute cu indicarea zilelor din an, spre a se însemnă ln 
ea ce este de făcut la anumite date. „Carte pentru In- 
semnări^,

— a. din fran. ( = lat. agenda, „cele ce trebue 
RLcute“, neutrul pl. al lui anendas.)

AttÉNUK s. f. plur. tant. „Affaires, travaux-^. — 
Lucrările pe care trebue să le împlinească un func
ționar sau un oficiu. Termin întrebuințat azi mai 
mult ln Transilv. și Bucov. (t Șl: ageansi. urica
riul, 1,8/to și, cu asimilare, agiange.. idem, i, 396/,}.]

— N. din lat. agenda (neutrul plur. al lui agen- 
dus). „lucruri de împlinit, de făcut".

A6ÉNT, -Ă subst. „Agent“.
1. (Fisic.) Puterea care produce o acțiune. Agenți 

(naturali) = p\itenle naturii (mai ales cănd e vorba 
de schimbările scoarței pământului). Feluritele roci, 
ce alcătuesc pământul, fiind deosebit de resistente 
față de agenții ce sculpteaeă scoarța pământească, 
urmeaeă că moșia Hroșteni este una din cele mai 
insestrate in privuița pitorescului măreț și atră
gător. popovici-kirileanu, B. 26—27.

U. Cel care are însărcinarea de a lucră pentru 
cinevă. 1®. Pentru interese particulare. Agentul unei 
societăți secrete. | Agent provocator: cel plătit spre 
a ispiti la turburări. | Spec. (Comerc.) Agenta re- 
presentant, mijlocitor. Agentul de regulă este stabil 
intr'un oraș. kl poate voiaja, pentru a mijloci 
afaceri = agent voiajor, i. panțu, c. c. 288. (In

AGER
Transilv., eu pronunțare germană: ágként.] |j 2*. Pen
tru interese publice. Agent de poliție. Agent secret^ 
emisar, detectiv. Agenți pretutindmi. ebiri pretutin
deni.' c. negruzzi, iii, 405. II Agent de 8chimb = oR- 
ciant public instituit pentru a negociă valorile de 
bursă. Negoțiarea valorilor de stat se face prin inter
mediul agenților de schimb, climescu, a. 283. Agent 
diplomatic—trimisul guvernului unei țări care n'are 
deplina suveranitate, sau reprezentantul unui stat su
veran pe lăngă guvernul unui stat numai autonom. 
Fiind obiceiu de a avea Domnul țării agent la Var
șovia... uricariul, I, 154/,.

— A’, din fran. {— lat. ageus, -entis, part. vb. agere).

AUCNțÎE 8. f. „Agence^. — 1. Administrație con
dusă de unul sau mai mulți agenți. 1°. Pentru inte
rese private. Agenție teatrală. Agenție matrimonială. 

„Agenție telegrafică". Agenția română.' (Co
merc.) „Sucurs^ă, reprezentanță". Agenția Băncii 
naționale. Agenția unei case de export. || 2®. Repre
zentanța condusă de un agent diplomatic. Cesaro-cră- 
iasca Agenție, prin nota ce au dat la acest depar
tament... URICARIUL, XI, 314. Cu asemine măsuri 
am supără pe aghenția nemțească, alecsandri, 
T. 1393. IIII. Sediul unor astfel de administrații. A ars 
la agenție. (Și: f aghenție.]

— N. din ital, agenzia.

.AtiENTi-BĂ 8. f. = agenție.
— N. din germ. Agentnr.

ÁGF.H. -A adj., adv. „I. 1®. Agile, prompt, alerte, 
rif. ingambe. Vivement, avec ugilité. 2®. Irascible, 
nerveux. 3®. Habile, avisé, adroit. II. 1®. Intelligent. 
perspicace, sagace. 2®. perțant, aiguise“.

1. în sens propriu, ager e sinonim cu „sprinten", 
adecă capabil de mișcări repezi și potrivite. Se între
buințează mai ales ca atribut al animalelor, dar șl al 
oamenilor și al unor obiecte închipuite ca însuflețite.

1®. „Sprinten, iute la mișcări". Neftalim, cerb ager. 
palia (a. 1582), ap. GCR. i, 36/,, (: „Nephthali est une 
biche lAchée"). Un cârd devulturi ageri, alecsan
dri, p. II, 6. In deosebi, despre cai. Caii repezi, ageri, 
eu coame răsfirate, alexandkescu, m. 30. Plimbă- 
mi-se... Uhiță cu mândruța lui... Pe doi ageri călușei, 
incărcați cu gălbinei. TEODORESCU, P. P. 631. Negri, 
ageri armăsari, Cu cosi lungi și coame rari. POP. 
ap. HEM. 497. | A'râ ca un leu de agerii și sireap, 
DOSOFTEIU, V. 8. 139/,. Doi arapi... ageri și sprin
teni ca niște pardoși. ispirescu, l. 107. | Merge 
.spumegând, de se pierde în alte ape, agerul pârău. 
C. NEGRUZZI, I, 196. II întrebuințat ca adverb: De
odată calul se’ncordeagă’... Ager descalec... vACÂ- 
RESCU, ap. HEM. 499. Agerul-pământniui e, în 
basmele populare, un monstru. Și sfăfuesc, cum să-l 
pedepsească, pentru ee să dea el drumul Agerului- 
pămânfului, pe carele ei l-a fost închis in cărcătița 
aceea, ispirescu, L. 255.

2®. t La om iuțeala mișcărilor e de multe ori nu
mai reflexul unei stări sufletești de mănie. De aici 
în texte vechi sensul de „mănios, înverșunat, ne
căjit". Mai ageri sânt astăei împotriva ta. dosof
teiu, V. s. 95. Turcul cu vreme dă, cu vreme ia... 
Blând, cănd este vreme de blândețe, sumeț și ager, 
căndu-i vreme de sumeție. Creștinului niciodată cu
vântul nu ține. M. costin, let. i, 228/,,.’jFdc<î«- 
r/M-iwd mai ager și mai dârz, mineiul (1776), 186

3®. I’rin prep. „la“, mai rar prin „de“ și „cu", se 
arată tn ce stă agerimea cuivă Adună pasările 
cele mai agere la ebor și cu ele... veneă. isPIRESCU,
L. 75. E la răeboiu iute și aj/er cu spata. dosof
teiu, ap. HEM. 498. Strânse el ostași mulțime, Tot 
voinici de călărime, Și ageri cu măiestrie La arc 
și vân&torie. teodorescu, p. p. 170. Fiul împăra
tului eră mai ager de mână. ISPIRESCU, L. 370. Ță
ranii săcui, mai ageri la picior..., se urcă mai cu 
înlesnire. bAlcescu, M. V. 386. | P. ext. se poate
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zice și „mănă, ochiu, picior ager" etc., In loc de „ager 
la mănă, la ochiu, la picior" etc. Inima voioasă, pi
cioare ageri. ZANNE, P. Ii, 199. Sub adâncul frumiș 
al codrului stă pitit vânătorul, cu ochiul țintit la 
pradă, cu brațul ager la trăgaciu. odobescu, iii, 35.

II. 1®. In mod figurat se spune, despre oamenii 
cu inteligență pătrunzătoare, că sănt „ageri laminte". 
Atunci împăratul, mândru că i-a trimis D-eeu așâ 
ginere ager la minte, se cobori de pe scaunul împă
răției. ISPIRESCU, L. 252.1 De aici, prin lăsarea afară 
a complinirii „la minte", acest sens ll ia șl „ager" 
singur. Copilul eră... foarte ager și isteț, sbiera, 
P. 115/,g. A^rul și recele B. MAIORESCU, CR. II, 338. 
S'a făgăduit c'a trimite ager viclean (aceeași per
soană e numită cevă mai jos „sol"! la casa lui Myron. 
dosofteiu, V. s. 36/„. Ager l’a sa treabă. Taie, până 
nu mai poate! pann, p. v. i, 92. | F. ext. se poate 
zice șl „minte, simțire ageră". In loc de „ager la 
minte, la simțire". Dacă... ar fi avut o simțire mai 
ageră... konaki, p. 268.

2®. F. ext. se aplică atributul ager și la lucruri ne
însuflețite, cu sensul de „viu, pătrunzător". Florile 
cele mai înfricoșate și cu miros mai ager și maipă- 
trunsător. gorjan, H. I, 86. Cm glas ager porunceă. 
RETEGANUL, TR. 36/,, 40/,g. | Când e vorba de o armă, 
sensul lui ager e: „pătrunzător, ascuțit foarte fin, 
Indemănatec". 0 sabie foarte ageră și tăioasă. GOR
JAN, II. I, 86. Briciul prea ager se ^irbă. zanne, p. 
III, 31. Toate [dobitoacele erau] cu gurile căscate, 
toate cu dinții ageri și cu ghiare ascuțite. RETEcîanul, 
P. ni, 30/,5. [Diai.: djer. POPOVici, r. D, 164.]

— Din lat. agllIS) devenit mai Intăiu *‘agere, apoi, 
prin schimbare de declinare, ager.

adv. „Vivemenf, avec agilif(!‘‘.~Cu- 
vănt rar, cu sensul adverbului „ager". Agerește = cu 
grabă, cu strădanie, cu minte bună; agiliter, prope- 
rato, solerier, versute. lex. bobb.
“ Derivat din ager, prin suf. adv. -ește.

AOEBÍ vb. 1 V“. „Bendre plus vif, plus prompt. Ai- 
guiser". — „A face ager". Ne ascute mintea ^re rău
tăți. ne agerește duhul spre dcsfrânare. muhuleanu, 
ap. QCR. II, 247/g. Mi s'a agerit ochiul, de când sâni 
vânător.

— Derivat din ager.

AfiRBÎE a. f. f „ VtvacîM". ~ Abstractul adjectival 
al lui ager (derivat prin suf. -ie). Cuvănt nemaiuzitat 
astăzi. [Hameleon] cm atăta agerie slobosăndu-se... 
din vârful muntelui, nu numai eu picioarele... alergă, 
ce șâ cu aripile... ebură. cantemir, ist. 295.

ageríme 8. f. „1 ®. Vivacité, promptitude; adresse, 
hahileté. 2®. — Abstractul adjectival al lui
ager, derivat prin suf. -ime. 1®. Mai rar întrebuințat 
pentru iuțeala m'ișchiii. Agerimea cailor, marian, SE. 
II, 82. II 2®. Mai des pentru vivacitatea minții. Sme
renie, agerime și dtîh pătrumător, Aceste-s atribu- 
turi ce trebue la curte, c. NEGRUZzi, 11, 195/,,. în- 
treceă pe amândoi frații săi în agerimea minții și 
în puterea brațelor, sbiera, p. 99/,,. Țara banului 
este acolo, unde știi să-l prăsești mai cu agerime. 
ZANNE, P. V, 67. Să eicem... „agerime " în loc de „sa
gacitate"'. MAIORESCU, CR. n, 257.

AGÉsc, *eÁ8CÁ adj. ț „D^endant de ou apparte- 
nant ă m« agă". ~ „Ce ține de agă“. Auporoncif 
cu câteva eile mai nainte, să fie toți siimenii hăt- 
mănești și cei agești de căutare gata. N. costin, 
LET. II, 89. Vornicii de poartă, bulucbașii curții, 
bulucbașii hătmănești și agești stau pe rândueala 
lor. OHEORGACHI LOGOFĂTUL, LET. III, 298.

— Derivat din agă, prin suf. adj. -esc.

AGÉST 8. a. „1°. Tout ce que l'eau charrie et dé- 
pose au tournant de la riviére; alluvion, atterisse-

AGHIASMĂ
ment. L'endroit ou la riviere fait un coude et d^ose 
des objets charriés. Lieu â l'abri du vent. Morceau 
de bois, bAche, tronc d'arbre, charrié ou déposépar 
une rivi^e. 2®. X'iranpcr, vagabond‘‘.

1*. Agestru însemneasă o rădicătură de pământ 
amestecat cu fel de fel de lemne și pietri..., tot ce 
aduce vara o apă repede și așaeă într’un loc la 
cotitura unui rău. marian, o. i, 55. Ajestru = o gră- 
mădire de lemne, surcele, butuci, vreascuri, glod etc. 
adtise de ape. când li se înnflă matca, și grămădite 
la un loc. ȘEZ. ii, 22/„. Agestru = niâlul adus de un 
rău; orîcepărăuț care, din causă de ploaie sau topire 
desăpadă, crește și aduce nămol și alte lucruri, mân- 
DRESCU, P. P. 239. Par age.stru ce-și aduce? Aduce-și 
hraci incetinați, Cu moliți alăturați, idem, 212/„. 
Agîest u = lemn adus de gârlă, tăiat sau netăiat. Se 
sice bunăoară: a plouat la munte și apa-i plină de 
aglesturi. Țiganii strâng aresturi, să aibă de foc. 
Alte exemple: „Fugi de-aicea, s& nu-ți dau una cu 
aglestu iesta!“. (Năsăud-Săngiorgiu, Transilv.), ap. 
HEM. 501. Agést, plur. agesturi-^locul laîncâmi- 
tura unei ape. unde se strâng (= se agestresc) fel 
de fel de obiecte aduse de apă. marian. 1 P. ext. 
Agest = loc scutit de vânt (cfr. agestă). frâNCU- 
CANDREA, M. 107.

2’. Fig. „Venetic", adecă om adus de soartă din 
alte locuri (precum aduce apa agestul). Tu ești un 
agîestu, tu nu ești de la noi! (Năsăud-Săngiorgiu, 
Transilv.), ap. HEM. 501.

[Diai, și: ajéstru, agéstru. agiéstu. | Plur. -gest(r)e 
și -gest(r)uri.]

— Din iát. Hggestum, (pttrarum ctc.), „Ingrămă- 
ditură". tn forma agestru s’a intercalat r, după ana
logia unor forme ca nost=nostru, fereastă=ferea- 
străete. IIASDEU, E. M. 501—502.

AGKSTÂ vb. 1“. „Protéger^. — Mulțam, că mi-ai 
agiestat pruncul — mtdțumesc. că mi-ai scutit co
pilul. FRÂNCU-CANDREA, R. 48. [Diai, șl: agîestă.]

— Derivat din agest. (Cfr, agostl).

AUESTÎ 1)5. /V“. (Refl.) „1®. S'amonceler,8'entasser 
(au tournant dune riviére). 2®. S’arréter, se flxsr dans 
unlieu'‘.—P‘.Laincârniturauneiape...seistrâng(=se 
agestresc) fel de fel de obiecte adusede apă. marian. 
2®. Fig. Verbul agestrî, -ire... înseamnă atâta cât 
a se opri, a se așesă într’un loc. „Cum de s’a age- 
strit aceasta pe-aici?‘‘ = cum de-a ajuns și s a oprit 
aceasta pe-aici? marian, o. I, 55. Nu te-ar fiage- 
stit Ihimnejieu! (Năsăud-Săngeorgiu, Transilv.), ap. 
HEM. 501. [Și: agestrî. | Cfr. agestă]

— Derivat din ageBt(r)u.

AGÉ8TRU i. a. V. agest.

AOUIÁSHÁ s. f. „Eau bénite''. — „Apă sfințită". 
Să-l împlânte [toiagul] în ghieăeaide aghiîdemei. 
DOSOFTEIU, V. 8. 129/,. Sfi toarne aghiaamă ăe la 
sfânta bogoiavlenie în cruciș, de trei ori. ioan din 
viNȚl (a, 1689), ap. HEM. 502. Cam au trecut împă
ratul Petru Prutul dincoace, i-au urat Mitropolitul, 
blagoslovidu-l cm cruce cu aghiasmă sfropindu-l. 
N. COSTIN, LET. II, 113. în minutul când o atinse 
[flacăra], «enorocifa fată tresări și ceru aiaemă. 
ODOBESCU, I, 21/,,. Să iaie aghleasmă din vasul 
sau râul unde s’au sfințit apa. SBIERA, P. 318/,. ! 
Aghiasmă mare.= „aghiasma de la Bobotează". A- 
gkiasma mare nu se strică nici când, și e lecuitoare 
și tămăduitoare. JiAV.i\n, SE. I, 209. || Prin ironie, 
aghiasmă rusească, sau numai aghiasmă se nu
mește „rachiul". 5e învârtește lumea cu mine, de 
atâta aghiasmă rusească! creangă, a. 139. Vrei 
nu vrei, bea, Gligore, aghiasmă (aiasmă); adică 
„rachiu'^, zanne, p. vi, 470, 474. [Șl: aghidemă, și, 
ou pronunțarea grecească: aidsmă, aidemă; in Ba
nat șl: iasmă, ap. HEM. 502.]

— Din medio-grec. áyíasfia, paleo-sl. aglazma.
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AGHiAsnATÂR 8. a. „1°. Bénitier. 2®. Recueil de 

priăres qu'on lit ă raspersion avec de l’eau b^ite. 
— 1®. Vasul In care se ține „aghiasma". Această pea- 
tră.. mai mulți secoli aservit aghiasmatariu sobo
rului mănăstirii, melchisedec, ap. HEM. 505. 1| 2®. 
in literatura noastră bisericească, începând cam de 
pe la 180Q, se chiamă de asemenea „aghiasmaiariu" 
o adunare de acélé rugăciuni,pe lângă care se poate 
întrebuință stropirea cu agkiasmă. HEM. 505. [Diai, 
și t șl: aghiasmatiiriu.]

Din grec, áfiacfiatápi.

AGUESMCÍ vb. !¥“. „1®. Asperger avec de l’eau 
bănite. 2”. Frapper. 3®. Se ^rwer." —1®. Trans. ..^t- 
ghesmuesc^ înseamnă: stropesc cu agkiasmă. A- 
LEC8ANDRI, T. 1753. [| 2®. Trans. Ironic. agkesmui 
[JtfoZ'I.] a=s« bate. zwîiE, p. VI. 471. Jidriwca.- îl 

: aghesmuesc cu astă... labă... — Harță: Dapemine, 
1 Hăriucă, m'ai agkesmui? alecsandri, t. 260. |) 3®. 
I Refl. Ironic. A se aghiesmul, a se aiesmui = ase 
I sfinți, a se îmbăia, zanne, P. VI, 471, 474. [Și: o- 
I gheînnui, aîesmul, alamui] 
' — Derivat din aghiasmă.

AtiUESMUÍRE «. f. „Aspersion avec fie l’eau bé- 
nite'^. — Infinitivul lui agiipsma), devenit abstract 
verbal. „Stropire cu aghiasmă“. Rămășița de aiasmă 
o păstrează pentru întrebuințarea peste an la tot 
felul de boale și maieu seamă pentru friguri, pre
cum și pentru iesmuirea vaselor ce se spurcă. (Kogza, 
In Rimnicul-sărat), ap. HEM. 504. [Șl; leamu/re.]

AeuES.WEÎT 8. a. = aghesmnlre. Participiul Iui 
agbesmnl, devenit abstract verbal, intre obiceiele de 
la bobotează este și luatul de la biserică a aiasmei, 
precum și aiesmuitul vaselor. (Bogza, in R&mnicul- 
s&rat), ap. HEM. 504. [Șl: aîesmuit.]

aguesmuît.-A odj. 1». „Js/jerflB auec de l’eau 
b^ite; 2®. Grisé, â demi ivre‘‘. — Part, lui aghes- 
înnlțdevenitadjectiv.l®.„Stropitcu aghiasmă". A'iîsA 
rămân curat..., cu agkiasmă aghesmuit, șez. II, 96/,,. 
II 2®.Ironic: „îmbătat". NefrarimeuropaCiu- 
călău, din ttlița Buciumenii, tămâiet fi ag^^smuit 
gata des-dimineață. creangă, a. 93. [Și: agheemuit.}

AGHIOS s. a. „1®. D’iwoocafion liturgique: „eatnt, 
saint, saint'‘. 2®. Chanson monotone. 3®. Ronflement.'^ 

1®. (Teol.) f Cântarea liturgică „sfânt, sfânt, sfânt!" 
Să ne închinăm Tatălui... strigând: .ighios, Aghios, 
Aghios e-ști Doamne! dosofteid, ap. HEM. 507. Să 
se'nchine, să se roage Și să-mi cânte aghioase. Aghios 
Isus ChristoaseíTECiDORESCV, P. P. 43. S’a mai păs
trat numai In: I>a cântat popa agliiosul=„i-a cântat 
veclnica pomenire, a dat ortul popii" : „il a lAchă la 
rampe". O sără plângă urma, Că i-a cântat popa 
aghiosul. PANN, P. V. ni, 142.

2®. P. ext. Orice cântare monotonă și trăgănată. 
Numai la plural și In legătură cu verbul „a trage". 
,.Ei, măi băieți, ia amu trageți la nghioase‘‘, zise 
un plăieș. CREANGĂ, A. 31. De veselie, trase niște 
aghioase, c’un glas fârît, de amuți gălăgia șezătoa
rei. DELAVRANCEA, S. 46.

3®. Fig. Comparându-se sforăitul regulat al unui 
om adormit cu un cântec monoton, s’a născut ex
presia: a trage la aghioase = „a dormi adânc, a sfo
răi": „ronfler‘‘. Dormi, ce-ți mai pasă! Tutun ai tras 
destul, acum te-ai pus să tragi la aghioase: traiu, 
neneaco, cu banii băbachii! caragiale, t. n, 23/,9.

— Din grec, â^soț, „sfânt".

AGHIOTANT 8. m. (Armată). „Aide-de-camp. Ad- 
judant". — Ofițer sau sub-ofițer, atașat pe lângă 
persoana suveranului, a ministrului do războiu sau 
a unui comandant. Au trimis... pe Gheneral adiu~ 
tant, graf Dudás, la Cneazul Menjicul. N. costin, 
let. ii, 70/». Toate aceste trupe au drept căpetenie pe
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generalul baron M.pyendorff, adiutant al împăra
tului Alexandru, odobescu, iii, 580/,. Sosind gene
ralul Ganetzki împreună cu adjutantul împăratu
lui... maiorescu, d. ii. 107. [Și: adiutdnt, adjutdnt.]

— N. din fraft. (probabil subt influența rus. adü- 
jutantü).

AGHIBÉ4 8. m. (Bot.) V. agriș.

aghistín 8. m. (Bot.) v. castan.

AGHIUȚĂ a. m. sing. tant. „Esprit malin, diab- 
lotin, lutin'^. — Termen familiar și glumeț pentru 
„drac". Necuratului ii-mai zic Rumânii...: naiba, 
aghiuță... JIPESCU, o. 114. Sirigoile... iau laptele cu 
ajutorul dracului, numit și Aghiuță. (Volla, comit. 
Făgăraș), ap. HEM. 508. Nu-i putu sco^e din măna 
lui cu viață nici Aghiuță, ispirescu, u. 65.44^ L-a 
luat Aghiuță = 1. „a pățit-o rău" ; „il a été ^haudé, 
il lui en a cuit.‘'. 2. „a murit": „il a lăche la rampe“. 
ZANNE, P. VI, 473. I L-a furat Aghluță=„a adormit" 
(cfr. aghios): „il s'est endormi‘‘. Cum băii, îl și fură 
Aghiuță. Căzu intr’o amorțeală, sor cu moartea.iSPl- 
RESCU, L. 106.

— Derivat prin suf. dim. -uț, din grec, i-țtoi, „sfânt".

agiAg s. a. „Argile, terreâpotier,glai8e'‘.—,JCat.‘‘ 
^sidf/, une-ori și aghidg = argilă, vaida. Ajag = lut. 
viciu, gl. Dt/ertn^a intre agiag și lut, în comitatul 
Mureș-Turda,eurmdloarea: agiagse numește argila 
simplă sau un pământ argilos, iar lut: argila ame
stecată cu alte elemente ff frământată bine, pentru 
a putea lipi sau murul cu ea. mÂndrescu, U. Dra
gul mieu tată de treabă. Te vei face țemă neagră.... 
Căci te duci agiagului Și tie lași amarului, marian, 
î. 330. [Și: aghidg, ajdg. | l’lur. -giaguri.]

— Din ung. agyag, „lut".

AOiALÁc s. a. hagialâc.

AGÍE 8. f. ț* „I — II. Fonction ou dignité d’agă.
III. Pri/ecfure de police (de la Capitale)".

1°. Rangul de agă. Un boier, Cosfache Purice, ce 
fusese fl agă aice în Iași, care mai nainte cu câteva 
luni, până a nu-i veni mazilia, îl miluise Domnul 
săucu stărostia Focșenilor, după ce-l scoase din figie. 
E.KOGĂLNICEAND. LET. III, 217. Pre Ivașco, fecior Ba
nului Gheorghe, l-au mazilit din agie. MAG. IST. 
I, 360. Cu hotărîrea d-tale, vechile ud hagiei, să fie 
oprit. DOC. (a. 1799) ap. ȘIO. ii.

II®. Dignitate de agă, ca titlu do boierie. Dupăces'au 
încHscriteu Ghica Vornicul, pre feciorul lui l-au boie
rit cu agiea. M. costin, let. i, 337. Au suit agia după 
vd Comis. GHEORGACHI LOGOFĂTUL, LET. III, 292/,,.

III®. Prefectura poliției, poliția însăși. Steagul agiei 
purtând stegarul agesc i călăreții cu praporde. DOC. 
(a. 1784) ap. șio. II. Un zapciu al agiei opreă carde 
să nu se vâre până după trecerea alaiului, c. NE- 
GRUZZi, I, 29. Arhon sărdar... rădică toată agia în 
picioare, alecsandri, T. 410. | Ocolul agiei: par
tea centrală a orașului București de subt dependența 
lui vel-agă. In opoziție cu mahalalele, ce se țineau 
de marele-spătar. 6 bani apa sacaua in târg, in 
ocolul agiei, iar în ocolul spătăresc, la mahalale, 9 
bani. DOC. (a. 1793) ap. ȘIO, ii. (Și: Aap/e.)

— Derivat din agă, prin suf. abstr. -ie.

AGIÉSC.-EÁSCÁ adj. t= agesc. Cazacii agiești 
pedestri, cu steagurile lor...; căpitanii agieștipede- 
stri, înarmați cu tacâm curat, doc. (a. 1784), ap. 
ȘIO. II.

— Derivat din agie, prin suf. adj. -esc.

AGILITĂTE 8. f. „AgiUté'^. — însușirea de a fi 
sprinten In mișcări. Iuțeală In mișcări unită cu În
demânare. „Agerime. îndemânare, ușurință".

— N. din fran. (—lat. agilitás, -atem).
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AoImă 8. f. (Bot.) V. hașmă.

Âtiio 8. a. (Fin., Comerc.) „Apto". — Plusul sau 
adaosul ce se plătește la monedele de aur, cănd sânt 
schimbate cu argint sau cu hârtie... i. panțu, C. 
C. 288. [Pronunțat: a-ffi-o, și a-glo. | Și: tfptw. i Plur., 
rar: d^urt. 1 Cfr. disagio.]

N. din ital, aggio.

agiotA 1“. (Comerc.) .,Agioter'^. — A speculă 
la bursă [cu valori și mărfuri care au curs schim- 
băciosj. I, PANȚU, c.' C. 288. [Pronunțat: a-gi-o-iă.] 

— N. din fran.

aoiotAcíiv s. a. (Comerc.) .Jptofape''.—Specu
lare la bursă [asupra valorilor și mărfurilor ce au 
curs schimbăcios], i. panțu, c. c. 288. [Pronunțat: 
a-gi-o-td-giu. J Șl: agioldj.]

— N. din fran.

agit s. a. V. ageat.

AUItA v6. I. „(S')agiter‘‘.—-Trans. și refl. „A (se) 
mișcă repede șl In toate părțile, a (se) turbură, a (se) 
zgudui, a (se) clătină". Furtuna agită marea. | Fig. 
„A (se) zbuciumă, a pune sau a fi In neastâmpăr". 
Omul acesta se agită în deșert. | .,.â preocupă, a 
frământă (mintea)". Simțirile, care agită... inteli
gența europeană, maiorescu, cr. ii, 292. | „A ațâță". 
A agitat poporul. | Spec. A agită o chestiune = a 
o discută In public (prin scrieri, întruniri) mult și 
In toate privințele, lî'etutindeni se agită acum ches
tiunea țărănească.

— N. din fran, (= lat. agitare, a mișcă).

AGITARE 8. f. „Agilation‘‘. — Infinitivul lui agilă, 
devenit abstract verbal. „Mișcare In toate părțile 
prelungită și neregulată". Agitarea valurilor. | Fig. 
„Neliniște, turburare, frământare sufletească". Astfel, 
cuprins de cea mai mare agitare... i. negruzzi, iii,46.

AOITÂT,-A ud). „Agité^ — Participiul lui agită, de
venit adjectiv. „Cuprins de mișcări adânci și repezi 
In toate părțile, turburat." Marea e foarte agitată. 
I Fig. Săndulaclii il luă de braț și il duse inapoi 
spre casă, foarte agitat și el de scena, la care fusese 
martor.i. negruzi, III, 21. Arta se stabilește ca un 
liman de adăpost, spre a redă inteligenței agitate 
o liniște salutară, maiorekcu, cr. l. 52.

agitAție s. f. )
AGITAȚIUNE 8. f. [
= agitare. Nu știu cât s'ar fi prelungit coșmarul 

acesta, dacă o agitație nervoasă nu mă deșteptă. 
C. NEGRUZZI, I, 295.

— N. din fran. ( lat. agltatio, -onem.)

AGITATOR,-TOÁRE adj., 8ubst. „Agitateur"'.— 
„Turburător, ațâțător". Eră agitator de idei, revo
luționar. maiorescu, d. ii, 123. I AQiriatort» ou fost 
prinși.

— N. după fran. (- lat, agitator.)

Agiii s. a. (Fin., Comerc.) v. aglo.

AGÎu 8. m. V. hagiu.

AGI.ÍCÁ 8. f. (Bot.) „Filipendule: Spiraea Füipen- 
dula Filipendula hexapetala'‘. — PUintă urbacee 
din familia Rosaceelor... florile albe sau puțin rosee 
sâni odoranie... reunite in panicule la vârful tul- 
pinei. [Crește prin] pășuni uscxtte ș* prin poienile 
din păduri, une-ori estivală ca ornamenhilă, [In] 
Afaiu-lw^te. [Se m&i numeșteAglici, Barba-caprei, 
Ferecă-albă, Ferice, Ferige-albe (Transilv.), Feri- 
gea, Ferigea-albă, Floarea soarelui-de-cămp, Oglice, 
Teișor. pKîiȚu, PL. Foaie (seu frumă) verde de (sau

— AGLUTINAT
tre») aglice fsau apftc»)... teodorescu, P. P. 320; 331; 
467. ȘEZ. IV. 142. 1. Aglicea [e] cu floarea albă. (Vi- 
ișoara-Mărunței, în Olt), ap. HEM. 515. Oglieea are o 
floare albă și miros plăcut; crește până la IR cm. 
(Filiași, In Dolj), ap. HEM. 516. Agricele... incă se sa
crifică morților. marian,î.393. [Și: aglicius m., agliș 
s. m., POENAR. cihac ; In Banat, agrice, iglice. Wkii- 
GIUCA, ap. HEM. 607, aglice. oglice. | Cfr. agticel.]

-— Din sârb, jagllba (jaglac), cu același sens.

AGLICE 8. f. (Bot.) v. aglică.

AVbicÉi, 8. w. (Bot.) „Príweuére. coHrow; Pri
mula officinnlis'‘. — Mică plantă erbacee din fam. 
Primulaceelor... florile galbene, plăcut mirositoare... 
Creșteprin liveei, crânguri și poieni: se cultivă ade- 
sea ca plantă ornamentală. Aprilie-Maiu. [Numităși:] 
(.'iuboțica-cucului. (Mold.),.. Oglice (Ban.), Angliciu, 
Țăța-Oii (Munt.) Țâța vacei (Munt.) panțu, pl. 62. 
Agricelele... se leagă laolaltă și astfel se aruncă in 
apă curgătoare, mangiuca, ap. HEM. 519. Buruie
nile de leacuri [sânt]: ...aglicei. jipescu, o. 74. [Și: 
««rífcéZ, anglicél (Transilv.) panțu, PL. 62, af^ceti; 
toate mai ales la plural.]

— Derivat din agltcin (aglică, agrice), prin suf. 
dim. -el.

Auriuiu 8. m. (Bot.) v. aglicA.

Atibifț s. m. (Bot.) V. aglicâ.

AOLonEBÂ vb. „(Sjaggloinerer-'. -- „A (se) 
strânge, a (se) adună grămadă la un loc, a (se) în
grămădi, a (se) Îmbulzi". Trans. A aglomeră dar 
satele in comune, pe cât se poate mai mari, asie o 
Mșwrd sarcinele comunale, i. ionescu, m. 101. | Befl. 
S’au aglomerat multe hârtii nereeolvate.

—- N. din fran. ( lat. agglomerare).

AtibonKKÁKEs. f. „Aggloméralion". Infinitivul 
lui aglomera, devenit abstract verbal. „Grămădire 
la un loc, îngrămădire, Îmbulzeală". Eră o mare 
aglomerare de oameni.

ACiLVMKBÂT s. a. (Min.) -Apjjrlowtdraf*. Bucăți 
de minerale lipite la un loc prin cilnont.

— N. din fran.

AUi.onERÂT,-Ă adj. ^Agglom^tf". — Participiul 
lui aglomera, devenit adjectiv J/ucrdrt aglomerate.

AGLO.HERÂȚIE 8. f. ) I
AULOneRAȚIÎ’NE S. f. ) Ji
= aglomerare. Grămeei stelare, aglomerațiuiii J 

stelare sau nebuloase, resolubile sau reductibile, cu- ' 
LIANU, C. 55.

— N. după fran. |

AtiLVTíNÁ vb. 1“. „(3’)agglutiner“. — Trans. și 
refl. .„A (se) lipi strâns, a (se) Împreună mai multe 
lucruri." I Spec. (Filol.) Despre unele limbi. A aglu- 
tină cuvinte.

— din fran. (= lat. agglntinare).

AOLUTInAnt.-A adj. ..Agglutinant.- -Cete Îm
preună, care lipește strâns. iSw&stan[e aglutinHante. | 
Spec. (Filol.) Limbi aglutinante: acelea, In care 
flexiunea e Înlocuită prin vorbe alipite, curo sânt 
d. e. limbile ural-altaice.

•— N. din fran.

aoi.ittinAre s. f. —Infinitivul
lui aglutina, devenit abstract verbal. Sânt limbi 
care-și formeaeă cuvintele prin aglutinare.

AOLCTISĂT.-Ă adj. „Aggluiiné"^. —Participiul lui 
ag^lutinâ, devenit adjectiv. Cuvinte aglulinate.
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AGIXÁT A, m. (.Iur.) „.Ignat'^. Rudă prin descen

dență In linie bărbătească dintr’un strămoș comun.
— N. din lat. agnatns.

agneț 8. a. (Bis.) „Hostie, agnus''. — Bucată 
de păne scoasă din mijlocul prescurii la cuminecă
tură, simbolizând junghierea mielului lui Dumnezeu. 
Cutie de argint rătundă, poleită pre denlăuntru. dă 

: treaba svântului agneț. MSS. (a. 1681), ap. HEM. 520. 
Trupul se frânge bucăți, când se împarte avântul 
agneț. varlaam, C. 45/,. Și de se va tâmplă a prinde 
aceâ spurcăciune, carde aumăncată dumneeeescul 
agneță, atunce să-lă îngroape în pământii, pravila 
(a. 1652), ap. GCR. i, 161/„.

— Din paleo-sl. agniri, (rus. agnecA), „miel“.

AGOÁ1E 8. f. .Femme d’un agă‘‘ — Termen po
pular, cu o nuanță de batjocură. „Nevasta unui agă". 
Taci, muiere nerușinată... De mâni nu-i mai fi 
agoaiel alecsandri, iii, 1436.

— Derivat din agă, prin suf. de moțiune -oaie.

agoămă 5. f. t V. agonie.

I AGÓi> s. a. .Jiegle. ordre, organisatioii. mceitrs, 
coufume. habitudes, institution. arran{tement~. - - tn 
părțile năsăudene. Agod = tr6abă,rânduială. rând, 
plan. [1). ex.) Tu nu ^ibun de păcurăril,pcntru-că. 
spunându-ți cea dreaptă, mi știi agodul oilor. I-am 
luat agodul. bdgnaRID, n. [Șl: ogod. Com. Quintescu.] 

— Etimologia necunoscută.

.agonÎe 8. f. „Agonie.“. — „Luptă cu moartea, tra
gere de moarte. Cel vecinie il spijinea in agonia sa. 
marcovici, C. 48. Agonia lor cu jale a văsut-o a 

’ Oltului oștire. ALEXANDRE8CU. M. 28. 2VBrtoroci<Ml 
Domn se svMcoleâ tn spasmele agoniei, c. NEORDZZi, 
1, 165. Bătrâni cu barbe albe, călugări, juni, băr
bați..., umplând văeduhul de-o vastă agonie. A- 
lecsandri, p. iii, 324. E o agonie a sufletului, o luptă 
vană, crudă, fără de voință, eminescu, n. 73. | Poet. 
Agonia unui vis frumos. VLAHUȚĂ, N. 92. [Ia can
temir, HR. 360/,, se găsește mai tntâi acest neolo
gism. luat de-a dreptul din lat. biser. agona, acu
zativul lui agon ( grec, âfiuv, „luptă, chin".): înfă
șurată fiind .. in agoana morții (în tragerea sufle
tului de. moartei Cfr. v.-fran. ngoine.]

— N, din fran. (-lat. bis. agonia).

AGONISEALĂ «. f. ^Acqnisition par le travail. 
Prodnit (Itifravail, (fain, profit, revenu, bénéfice". 
Abstractul verbal al lui aguuial (derivat prin suf. 
-ealA). Mai rar exprimă acțiunea: Greerele *»: vremea 
agoniseiei cAntă, și iarna cere nă se împrumute. 
rAVU, P. V. I, 150. I Mai des rezultatul acțiunii: 
„c&știg prin muncă, economii, venlt“. JjC da [co
piilor} toatd agoniseala lui dintr’o ei. ispirescu, 
L. 174. .4m ajuns fata babei acasă, fără nici o ago
niseală. SBIERA, P. 211/jj. Albinele..., care nu fac ni
mic. ci mănâncă agoniseala albinelor lucrătoare, se 
numesc trântori. (Lupșanu, tn Ialomița), ap. HEM, 525. 
Feri den ce ar hi agoniseala aceii vămi, den toate 
să aibă a luare mănăstirea al treilea ban. doc. 
(a. 1681, Cotroceni), ap. HEM. 525. [Diai, șl: agoni- 
srUă. I Plur. -«eW și -eele.]

AOONisi vb. /F“ trans. „I. 1”. Travailler (la terre), 
labourer. 2°. Se donner de la peine. II. Gagner la- 
borieusemenf. acquârir par le travail, obtenir avec 
peine; mettre de cóté, économiser. III. J^^porfer, pro- 
duire, obtenir, causer‘‘.

I. f Exprimă o muncă, o încordare, mai ales tru
pească.

1®. „A munci, a lucrâ“. Așă de rău au înfrânt 
pe Daci, cât n'au rămas nici carii să agonisască 
pământul. șiNCAi, HR. I, 7/s. || 2®. Refl. „k. se munci, 
a se trudi“. tntr'acesta chip ugonisându-se și ne-
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voindu-se sfântul, il trimisă... la mii loc. DOSOFTEIU, 
V. 8. 216.

II. Pe lăngă ideea muncii trupești se mai adaogă
ideea rezultatului acestei sforțări. „A dobăndl, a ob- 
țineă, a căștigă cevă cu greu, prin muncă", In urma 
unei Încordări, a unei activități personale, sau — întru 
căt obiectul ce se căștigă e de cele mai multe ori ave
rea — chiar și numai tn urma unei privațiuni, spre „a 
strănge, a pune la o parte, a face economii." Eu eu 
mult pref agonisifü această cetate, cod. VOR. 46/, 
( eu cu multă șumă am agonisita orașul acesta. 
N. TESTAMENT 1648; = eu ou multă cheltueală po- 
litila aceasta am căștigat. biblia 1688.). Aceastea 
Domnului răsplătițfi)?... Nu acesta tată-tău te-au 
agonisităpre tine și te-au făcut și te-au eidit? bi
blia (1688), ap. GCR. I, 281/,g ( nu acesta al tău 
tatăavii-te și feace-te și zidi-te? CORESi: „n’est-il 
pas ton păre qui t’a acquis? il t'a fait, il t'a fa- 
vonné.“). Cela ce luase 5 talanți, lucră cu nușii și 
agonisi alți 5. varlaam, c. Zadar se tru-
deaște de deâ până'n seară, De-și agoniseaște s’aibă. 
și pre mâne: Strânsura ce strânge, nu șfit cui ră
mâne. DOSOFTEIU, ap. HEM. 523. Nume de invăfat... 
și de la străini șt-aw agonisit. CANTEMIR, HR. 114/,,. 
0 babă săracă torceâ în furcă, să-și agonisească 
hrana și romândul său. canta. let. iii, 182/,,. «*t 
lași tot lui ?“—„ Tot ce-am agonisit eu sudoareamea^. 
ALECSANDRI, T. 1640. [Dacă] ar fi moștenit sau ar fi 
agonisit el mai multă sait maipuțină avere...: Emi- 
nescM rămânea același. MAIORESCU, CR. II, 293. Stau 
in drum și mă gândesc. Ce s'apuc, ce să muncesc, 
Pânea să-mi agonisesc, alecsandri, r. P. 285. Ce 
hasnă că tot slujești Și nimic n’agonisești, Eăr' 
slujești pe-o țundră sură Și pe-o pipă cu ciutură? 
IARNIK-bârseanu, d. 409. II Fig. Tot omul să nu se 
Icnească. Pre Dumne:seu in sufiet să agonisească.
M. COSTIN, ap. GCR. I, 2067 Pre tine, folositoriu 
prea mare, toți te-am agonisit. MINEIUL (1776), 173’/«■ 
-li agonisit prin smerenie ceale înalte, antim, p. 80.

III. Trans. Ideea muncii se pierde cu totul și In 
pianul Intăiu se ivește ideea căștigului sau a veni
tului. De aici sensul de „a dobăndl, a căpătă" și, cănd 
cel caro agonisește nu mai e omul, înțelesul de „a 
aduce, a pricinul." Smerenia cea bună nu numai 
cicea dulceața și treaba agoniseaște. ci și în ceaîa 
lume găteașie și agoniseaște duleextța. cORESi, ap. 
HEM. 524. Cr^in^ cea bună agoniseaște mântu- 
ință sufletului, varlaam, c. 242. Iată ce agonisește 
savistia, cum află vreme neprietenul de-și ispră- 
veștetrehilelui... muste. LET. iii, 60. Badiul tot mă
celărește..., Cu bănet să ’mbogă^te, Mulți dușmani 
agonisește, teodorescu, p. p. 538.

— Din medio-grec. (nor. âȚu»v:ca), „a
luptă". (Cfr. lucră, căștigă).

AGONiNÎE s. f. = agonisire. Cuvănt rar, format 
pentru rimă. Lasă-te de vitejie, Prinde-te de-ago- 
nisie. BIBICESCU, p. p. 290.

— Derivat din agonisi, prin suf. abstr. -ie.

AGONisÎBL 8. f. „Affiion de gagnerpar le travail, 
d'acquerir. Acquisition, gain^. — Infinitivul lui ago
nisi, devenit abstract verbal. Nu numai pentru ago
nisirea, ci și pentru pasa cinstei mă nevoesc. CAN
TEMIR, IST. 33. Agonisirea, înavuțirea este lesne în 
județul Mehedinți, i. IONESCU, M. 196. Agonisirea la 
vreme inlăturălipsașinevoia. zanne, p. v, 11.

aoonisít s. a. „1®. Laiourage. 2®. ftevenu".— 
Participiul lui agonisi, devenit abstract verbal. 1®. 
I „Lucrat, muncit". Dându-le pământuri de ago
nisit... p. maior, ist. 14. II 2®. Agonisit= venit (Gorj). 
jahresber. vii, 82.

AaosifiÎT,-Aadj. „Acqui8,gagné(péniblement)‘'.— 
Participiul lui agonisi, devenit adjectiv. Dreptăți ago
nisite cu multe și mari vărsări de săngiuri. pis-
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CDPESCU, O. 15. C« Imbe mâni împrăștii un bine- 
agonisit, c. negruzzi, ii, 191/,. [Contrariul: neago
nisit. Niște păduri foarte mari și neagonisite. ȘIN
CAI, HR. I, 324/,o ]

aoonisítA s.f. „I, 1*. Acliondegagner. 2®.Pro- 
duit du travail. 3®. .Acgwsi/jon par le travail. II. 
1®. Produit, revenu (de la terre). 2®. Ce qu'on gagne 
(avec peine) par le travail, pour subsister, pour vivre. 
3®. Acquisition, gain. 4®. J.ppot«teme«<s, bénéfice. 5®. 
Pécule, épargnes, économies, fortune.

Participiul lui agonisi (substantivat In forma fe- 
menină), devenit abstract verbal. Azi Înlocuit aproape 
cu totul prin „agoniseală" și „agonisire".

I. Exprimă acțiunea. 1®. „Agonisire". Moldoveni 
mulți, și feciori de boieri, se duceă la lefe, unii la 
Moscali, unii la Deși... pentru agonisită, neculce, 
LET. n, 301/,,. II2°. „Muncă, lucru". „Se ținu cupâne 
dinagonisitamânulor.TiOSOnEiv.v.B.bb. || 3’.„Pro
curarea unui lucru prin muncă". Spre agonisita lu
crului deplin... fără sudori și durori a fi nu poate. 
CANTEMIR, HR. 86/,,.

II. Exprimă rezultatul acțiunii. 1®. „Folos, rod (din 
munca pământului)". Arară și aămănară și făcură 
multă păne și agonisită domnu-său. varlaam, c. 
302. Toată agonisita acestui pământ stupii sânt; 
și cu aceștii fși plătesc boierii și mănăstirile biru
rile. MUȘTE, LET. III, 42. || 2®. Ceea ce câștigă cinevă 
prin muncă, pentru ca să poată trăi. [S’au] afiat aice 
la noi in țară lăcuitori prin cetăți și prin sate și 
prin munți, până unde or fi avut hrană și agonisita 
vieții sale. N. costin, let. i, 31/,,. || 5®. „Câștig". 
Duca-Vodă gândeă,că mare agonisită face casei sale 
cu Ucraina, idem, let. ii, 25/,. || 4®. „Leafă, simbrie". 
Văeând Domnul... la pământeni... blane, care nu 
eră fieștecare harnic de agonisire după straiele 
ce purtă, sta... de gândeă, ce agonisită poate aă 
le deie, ca să cuprindă cheltuiala lor. e. kooâlni- 
geanu, let. iii, 262. Eu gândeam, că barem doi, trei 
ani să slujesc la voi, să am cu ce merge aca-să la co
pilași: numai cu atâta agonisită, ce voiu ști eu 
face cu o sută de copii? reteganul, p. iv, 20/,. || 
6®. „Economii, avere". Agonisita voastră toată va 
rămăneâ lumiei. varlaam, c. 46. Făcură avearea 
și agonisita lor în trei părți, dosofteiu. V. 8. 56 b. 
Toată agonisita ce au agonisit, biblia (1688), 35/,. 
Erâ țara plină de oameni și cu hrană și cu agoni- 
sdd.âMftd. NECULCE, let. U, 21S/,f. Hargaluls’audus 
după aceea cu agonisita in pace, skiera, p. 243/,q. 
Gospodarii se întorc [din America] după patru-cinci 
ani, aducându-și agonisita. lOROA, N. H, a. i, 199.

AOOIVISITÓR,-toArk adj., .subst. „Qui laboure, 
travaille, acquierf, gagne". — Adjectivul verbal al lui 
agonisi (derivat prin suf. -itor). Adj. 0 albină ago- 
nisitoare. PISCUPESCU, O. 132. || Subst. Pământul..., 
carele poate îndestulă de toate, pre lăcuitorii și ago- 
nisitorii săi. p, maior, ist. 10.

AtiONizĂ vb. I^. „Agoniser‘‘.—,,ÂtT&geăe moarte, 
a se luptă cu moartea." Căpefelul de lumină începu 
a agonieâ, fumegând, eminescu, n. 45.

— N. din fran. (-- lat. bis. agonizare.)

AGRAFĂ s. f. ,.Agrafe". — „Copcă (mai mare)". 
Nitte frumoase agrafe de aur. OUOBESCU, i, 420.

— N. din fran.

AGREGAT
AORĂnAnj vb. IV". = îngrămădi.Numai!nBanat. 

Zmeii agrămădesc munții ti bolovanii cei mai mari, 
care nu este fn stare un sat să-i miște din loc. (Frăget, 
In Banat), ap. HEM. 528. Iară dacă se măresc [mere
le], Oamenii le-agrămădesc. hodoș, P. P. 134/,,.

— Compus din a și grămădi.

agrămat,-A adj. „Ignorant profond, inculte, 
ignare, illettré".—„Lipsit cu totul de învățătură." [Ac
centuat șl: o^amdt.]

— N. din grec. o-{pâf)ip.axo<;,

AUR Ar,-A adj. ..j4^oirc“. — Cu privire Ia agni, 
la câmp, la populația rurală. I^ege agrară.

— A\ după fran. (= lat. agrárius.)

aoravA 1)5. Í®. „Affífrauer-'. — 1®. (Jur.) Trans. 
și refl. „A(se)tngreunâ(fapta,vina),a(se)lmpovără, 
a (se) mări". Pedeapsa i s’a agravat. || 2’. (Med). 
„A (se) Înrăutăți". Starea bolnavului s’a agravat.

— N. din fran. (- lat. aggravarc.)

aoravAnt,-A adj. (jar.) „Aggravanf. — „In- 
greunător, împovărător". Contrariul noțiunii „ate
nuant". Circumstanțe agravante. i

— N. din fran.

AVREÂ uft, 1“. „Agréer‘‘.—„E primi cu plăcere, a se 
învoi bucuros (la cevâ)“. Guvernul agreasă această 
propunere. [Pronunțat: a-Dre-d.]

— N. din fran.

AOREĂBiio-Ă aiij. ^Affrâtble". — „Care produce 
plăcere (cuivâ)“. Clima unei țări expuse spre E(st) 
este affreahilă. crâiniceanu, iü. Ampetrecut aseară 
agreabilă. 1 (Substantivat). Agreabilul se pnate îm~ 
păcă cu utilul. [Pronunțat: a-gre-â-bil.]

— N. după fran.

aureArf. s. f. ,Actiou d'agréer qqn. ou qqch." — ji 
Infinitivul lui agrea, devenit abstract verbal. [Pro- J 
nunțat: a-gre-â-re.]

aorkAt. -A adj. „Agréé". — Participiul lui agreă, l 
devenit adjectiv. E o persoană foarte agreată la Í 
Curtea regală. [Pronunțat- n-pre-dt,]

AtiRFHÉNT s. a. „Agrement". — „Plăcere, distrac
ție". Pidiira, mucica, dansul sănt arte de agrement. |

— N. din fran. |

aureuA vb. I. (Șt. nat., Filos.) „Aírrf^pcr'. — „A 
alipi, a uni intr’un tot (molecule, părți materiale, i 
corpuri, indivizi)". |

— N. din fran. (- lat. aggrcgare).

aoreuAre s. f. „Agrégation". — Infinitivul lui I 
agregă, devenit abstract verbal. Agregarea și deea- ! 
gregarea moleculelor, a corpurilor.

aureuAt s. a. „Agregat". — Un tot, rezultat din 
unirea strânsă a mai multor părți sau elemente. 
I Spec. (Petrogr.) Asociare de corpuri cristaline 
unite Intre sine prin simplă juxtapunere, fără ci
ment, realizată mai ales In rocelo granitoido (granit, 
diorit, etc.).

— N. din fran.

AUKÁÍ vb. IV^. „Adresser la parale â ggn., abor- 
der qqn."'.—Humui în Transilv. „A vorbi cuiva, a 
Începe vorba cu cineva". Trans. Cel carele prinde, 
[albinele], le flueră și le agrăe^fe:puitorii mei, pui
torii mei, așeeați-vă jos! (Huniedoara, în Transilv,), 
ap. HEM. 527. [ Absol. Dar Ileana agrăeâ: „Pe-a 
cui seamă mă ăuci?‘‘. reteganul, p. iii, 21/,,.

— Din grăi, și prefixul a-, după germ. 
aH.sprechen~.

AVRKUĂT, *Â adj., subst. pAgrégé". — Participiul 
lui agregă, devenit adjectiv, substantivat in parte. 
1®. Alipit, unit strâns cu (la) altceva. (Fisic.) Molecule 
agregate prin cohesiune. | (Bot.) „Care se naște din 
același punct" (se spune de organe sau indivizi foarte 
apropiați unii de alții, dar totuși distincți și netipiți 
intre sine). Două achemii agregate. GRECESCU, FL. 14. 
II 2®. Subst. (Dup&țrsn.) Aipvi/af (la linii ersitaie) — 
protesor universitar care, in noua organizație a uni-
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versităților românești, corespunde aproximativ „pro
fesorului extraordinar” de la universitățile germane.

AGKEGĂȚie 8. f. \ 
AGREGAțlUNE S. f. |
== agregare. (Chim.). Puterea care «trape... wote- 

ctilele unut corp se numește putere de agregațiune, 
sau cokeeiune. PONI, ch. 1O/„.|| Spec. Primire în 
corpul profesoral al unei universități, cu gradul de 
agregat. Examen de agregație. 1 Titlul, gradul și 
funcțiunea de „agregat” la universitate. Agregația 
e aproape egală cu profesura.

— N. din fran. ( lat. aggregatio, -uncm.)

AGRESIUNE 8. f. „Agression". — „Atac (personal) 
neprovocat”.

— N. după fran. (=lat. aggressio, .onem.)

AGRESIV,-A adj. „Agressif". — Cere atacă, care 
începe gâlceavă, care caută ceartă. Cred că eră mai 
bine, dacă raportul... nu se expuneă prin cuvintele 
sale agresive, maiorescu, d. ii, 148. îmi place a re
prezenta pe țemeia agresivă. EMINESCU, N. 103.

— N. după fran.

AGRESOR s. m. „Agresseur".—Cel ce săvârșește 
o agresiune. „Începătorul atacului, bătăii, certei.”

— E. după fran. (-- lat. aggressor.)

AGREI» 8. m. (Bot.) V. agriș.

AGRÎCR s. f. (Bot.) V. iiglică.

AGR1CEÁ s. f. (Bot.) V. aglicel.

AUKÎcoi.,-A adj. „Agricole". — 1’. Care se în
deletnicește ou lucrarea pământului, „plugar”. Stat de 
oameni agricoli, c. negruzzi, i, 271. Popor agricol. 
I! 2’. Privitor la cultura câmpului. Legi... agricole. URI
CARIUL. IV,.303/g. Bancă agricolă. Industrie agricolă.

— N. din fran. (accentuat după lat. agricola).

AGRICULTOR.ț.m. „.4i7ricitit6i*r“.~Per8oană care 
se îndeletnicește cu lucrarea pământului, cu plugăria. 
„Plugar”.

— N. după fran. (lat. agricultor).

AGRICULTURĂ s. f. .Alfricullure".—„Cultivare a 
pământului, plugărlo.” I'rin relațiile lor cu barbarii 
ei introduseră... cele d'intăiu cunoștințe de agricul
tură. BĂLCESCU. M. V. llg. El vorbi cu boierul agri
cultură și politică, c. NEGRUZZI, I, 111. I [în Româ
nia] aproape pretutindeni, de la păstor ia șilemnăria 
muntenilor treci la agricultura mică a dealurilor 
(vii, pruni, duci), s/ve a te cobori la agricultura 
mare a șesului, mehedinți, R. ll.JPIur.-twr».)

— N. din lat. agrivnltnra.

AGRU 8. m. (Bot.) v. agriș.

AGKiMKNNUKĂ 8. f. ..Arpeittoge". — „Măsurare 
a pământului, a țarinelor”.

— N. din lat. agrimensurn.

AgriíJ8.»í. (Bot.) 1®. Groseillier-âmaguereau: íii-
* besgrossularia'^". Verjus, raisin vert.—1®. ..írftMsídtH 

familia Saxifragaceelor-Kibesioideelor...bractedera-
t murilor transformate in sjnni..., fiorile mici săntver- 
J zui sau roșieiice; ...fructele... verzi, galbene sau roșii,
• ...comestibile: necoapte sănt acide, astringente, coapte 

sânt dulci,răcoritoareși laxative. [Creșteprin] locuri 
stâncoase in pădurile subalpine. adesea cultivat prin 
grădini (In]21pri7»e-.W«ÎM. [Se mai chiamă:] Agriș-săl- 
batic,... Rezachie, Rezachie-săJbatică, Strugurii-spi- 
noși. PANȚU, PL., ftorftoK. vaida. înghimposul agriș. 
MHS. (a. 1773), ap. GCR. ii,98/,. Pe cel munte... Cu flori 
d albe și agre-și. Este-o punte de cireși, marian, ap. 

HEM. 528. II Specie: Agrlș-roșu = „dracilă”. (K 4 R ► 
[Accentuat și: agriș. Și: aertș, agreș (Oltenia), agt'fyi-. 
PANȚU, pl; In părțile sălăgene și; aghir^ș. vaida.]

2. In Ungaria. Agresh.=Omphax. Uva cruda. ANON. 
CAR. Agriși—strugur necopt, aguridă: uva acerba, 
immatura... Der lîerling, Agres, unreife IPeiMbeereM. 
LB. [Și: agriș, agreș.]

— Din ung. egres.

Agrișă s. f. „Groseille-â-maquereau."~-Frnctn\ 
agrișului. [Se mal numește:] Borboană... (Tran
silv.), Burboană... Coacăeă-sălbatică. PANȚU, PL. 
[Accentuat și: agrișă. Și: agreșă. în părțile sălăgene 
șl: aghireșă. váidá.. [ Scris și pronunțat și: -șe.]

— Forma femenină a lui agriș.

AGRONOM «. m. „Agronome".—TeTeo&n& care cu
noaște, învață pe alții sau practică știința agricul
turii. Un grădinar de frunte sau un agronom pot 
intrebuință cunoștințele dobândite din cărțile lui 
Decandolle. maiorescO, CR. ii, 132.

— N. din fran. ( grec. âȚpoy0{i.oț).

AGRONOMIC,-Ă adj. „Agronomique". — Privitor 
la agronomie. Institut agronomic.

— A’, din fran. (păstrând accentul lui o^oíídm).

AORONOMÍR s. f. Știința caro în-
vațft regulole agriculturii. £f€»»CK<e de agronomie. 
DRICARIÜL, VII, 236/,,.
-- N. din fran.

Agru 8. a. „1®. Campaii«e, champ, guéret,jachére; 
terrain, riigion. 2®. Couche superficielle (d’un ter- 
rain)”, — Cuvântul agru, întrebuințat destul de des 
de cei mai vechi scriitori bisericești, s’a păstrat încă 
pe alocurea In popor; în limba literară Insă e neo
logism.

1®. „Țarină, ogor, arătură, holdă, câmp; ținut.” Fre- 
țurile lucrătorilor celora ce au lucrat agrele voastre. 
COD. VOR. 132/,. ( carii au săcerat ținuturile voa
stre. N. testament 1648;=ce au săcerat țarinile 
voastre, biblia 1688: „qui roessuerunt regiones 
vestras.”). Semănară agre și răsădiră vii. coresi, 
PS. 306. PSAL. SCH. 362/,fl ( saraănăholde și sădesc 
vii.' PSALT. 1651 ; = sămănară țarini și răsădiră vii. 
dosofteiu: „seminaverunt agros et plantaverunt 
vineas.”). Muștari, ce luo omul și semănă întru agrul 
lui. CORESI, ap. GCR. I, 17 (- muștariu, carele-l 
ia omul și-1 samănă’n agrul lui (.scholia: holda).
N. testament 1648: „semence de moutarde que 
quelqu’un a pris et semédans son champ.”). Econó- 
mii,... încunjurând agrul, il afumă cu răză, spre a 
fi ferit de rele, marian, î. 383. || Gestiunea agrului 
public... se agită pentru ultima oară la Itld înainte 
de Ch., de Sempronius Gracehus. maiorescd, CR. 
III, 109.

2®. Alături cu .ogor" și „arătură", se aude ici 
colo sicăndu-se și „agru": „agru" mai însemnează 
încă pe la noi un „strat de-asupra". (Visag, comit. 
Caraș-Keverin), ap. HEM. 532.

— Din lat. ager, agrum.

AG^f» s. m. (Bot.) = dnd. Se sui intr'un copariu, 
ce se ckiamă agmJ. varlaam, c. 380 (— .se sui Într’un 
smochin (scholia: alții zic că-i mur). N. testa
ment 1648: „il monta sur un sycomore'*.). Am făcut 
șanț prea aproape de agudu ăla din colțu grădinii. 
(Lupșoanu, în Ialomița), ap. HKM. .534. Jx» noi arbo
rul „morus'* se cheamă iagod; în alte locuri se eice 
„dud*', „frăgariu", „mur"*. (Maidan, în Ban.), ap. 
HEM. 534. Foaie verde lemn agud... șez. i, 166 ”/«• 
Frumă verde trei agusi. sevastos, c. 28/,,. i'oate 
verde ș’un agut. șez. iv, 231 '7«. [Șl: oíztóí]

— Din s&rb. Jagoda, „fragâ" (cfr. paleo-sl. drevo 
jagodicte=sfrăgar. Se g&sesc urme și de forma mai 
veche paleo-sl. *agoda}. hasdeu, e. m. 534 — 535.
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AGÎ’DĂ 8. f. dudă. Fructul agudului. Frunză 
verde de (sau trei) agude. alecsandri, p. p. 257; ȘEz. 
II, 138 ‘’/,8, Frunză verdetreiagute.
TO8, c. 118/,4. /» Addâșani se mai cultivă... agufe 
albe și albăstrii, șez. y, [Și: îagădă (Mehe
dinți, com. Grecescu), o^td.]

Forma femenină a lui agnd.

AGt'RÂ vb. I. „Prédire-‘.—Cuy&nt rar, Întrebuințat 
In Bihor: Agur = proorocesc a bine. [D. ex.] Badea 
mieu mi-a agurat, Că voiu fi eu el in sat. rev. 
CRIT. IV, 336.

— Din lat. •agfirare ( - (iMpurore): v,-ital. a(g)u- 
rar. leceez oiiru. milanez inpiird, spân, agorar, portg. 
o^rourar. (Cfr. ital, sciagurato. „nenorocit", sard. 
-aiira, engadin aowoir, surselvic catar d'agur. „a 
observă", v.-fran. citr, n.-fran. bon-heur, v.-prov. aur, 
spân, oiwero, portg. agoiro.)

ARVRiuĂ s. f. (Bot.) _7to*si« oerf, verjus.'* — 
Pmeia] Încă necopt al viței-de-vie (Cfr. agriș 2’.). 
Părinții au mâncat aguridă și dinții ficiorilor s'au 
strepezii. BIBLIA (1688), (: „patres comederunt iiva m 
acerbam, et dentes filiorum abstupuerunt."), ap. 
HEM. 537. Aguridă = Agresh = Omphax, «00 crit- 
da. ANON. CAR. VdiM struguri, unii copți, alții agu
ridă. ISPIRESCU, L, 146 Cdiid diareea e cu sânge... 
se mai recomandă... agurida pisată. ȘEZ. iv, 24/.,. 
# S’a făcut agurida miere (se zice despre oameni) = 
„s’a îmbunat (cinevă), s'au schimbat lucrurile din 
rău In bine, s’au Îndulcit raporturile de mai nainte". 
Cu răbdare și ou tăcere Se faceaguridamiere. pann, 
P. v. III, 15. [Plur. -ride și -rizi.]

— Din medio-grec. âyoopi?'*, cu același sens (poate 
prin mijlocire bulgară: agurida).
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auvrimAr s. m. (Bot.) = vițâ-sălbatifă. [Cfr. a- 
guriz.ar.]

— Derivat din aguridă, prin suf. col. -ar.

awi'rijoârA 8. f. (Bot.) ,.Chevalier-d'onseheure''-.  
I'ourpier-fieuri: Portulaca grandiflora‘‘. — Micâ 
plantâ erbacee suculentă din familia Portulaca- 
eelor. .. frumele cărnoase... păroase.... florile mari, 
frumoase, galbene, albe, roeee sau roșii.... Originară 
din Brasilia și Chile, se cultivă adesea ca plantă 
decorativă, maieu seamă printre pietre. lunie-S^- 
tembrie. pânțv, pl.

— Derivat din aguridă, prin suf. dim. -ioară.

agcrizâr s. m. (Bot.) = vlță-gălbatică. — Apu- 
riear se chiamă un copăcel ce creșie prin păduri, 
agățat de tulpinele și crăcite altor arbori, asemă- 
Hându-se cu vifa-de-vie și rodind tieșfe struguri săl
bateci. (Malu, In Teleorman), ap. HEM. 638. Acă- 
țându-se cu mânile de un agurisar, ad nu caeă 
jos mai adaose... BÂRSEANC, p. v. 194. [Cfr. agu- 
ridar.]

Derivat din agnrlzi (plur. de la aguridă), prin 
suf. col. -ar.

AoCST s. m. sing. tani. „Aoüt". — „August“. J- 
gust=August. MAMAV, se. 1,96; FRÂNCD-CANDREA, 
M. 120. [Se aude șl: Gust (Buhalnița, In Neamț), 
ap. HEM. 539. Ágost—Augttsius. ANON. CAR. 
(Mănești, In Prahova), jahresber. vni, 315. Cfr. 
gustar, agustos].

— Din lat. pop. agdsțuâ (—augustus) ■. alb. puși 
ital, agosto, engad. avuosi, fran. aoiii, v.-prov. agust 
spân., portg. apo^o (gotic apauaiaus).

AGV’STÓS 8. tn. (Bot.) ^Sorte de raisin^.—Apusios 
insmtneasă o varietate de struguri foarte timpurii, 
având pelifa bobiței străvesie și subțire, încât se 
zăresc semințele și chiar vinișoarele. (Somova, In Do- 
brogea), ap. HEM. 540. Frunsuliță agustosu, Mergi, 
puiule, sânâtosu. POP. ap. HEM. 540.

ahotA
— Adjectiv substantivat, derivat din agust, prin 

suf. adj.-08 (adecă: „strugure de August").

A»ÚT 8. (Bot.) V. agnd.

AH interj., s, a. „I. Ah! Hâas! II. Soupir, giîmi.-i- 
sement. Souei. peine, chagrin. Désir, souhait.-‘

I. Sunet reflex, exprimând o durere sau un regret. 
Ah! ziceă cuprins de lacrimi. KONAKI, P. 83. Ah! 
Ferice cine nu iubește și nu simte! c. negruzzi, i, 
54. Tristă soartă! Lume deșartă! Viață ticăloasă! 
ah! ah! ALECSANDRI, ap. HEM. 542. Ah! unde-i vre
mea ceea, când eu cercam un vad. Să ies la lumea 
largă! eminescu, p. 203. Ah! fecior de lele ce mi-ai 
fost! ispirescd, l. 150. Ah, urâte, cum te-aș vinde! 
iarnik-bârseanu, d. 98.

II. Exclamația ah, dar mai ales varianta aht. mai 
rar aft, se ia șl ca substantiv, insemn&nd „suspin, 
oftare". Strecură printre dinți... câte un ah! care-i 
umflă pieptul. DELAVRANCEA, 8. 104. Să trăesc cu 
ahurile și cu palpitațiile d-tale? delavrancea, 
ap. DDRF. [ Pe de-asupra casei mele treee-un stol 
de rânduitele. Nu e stol de rândunele. Ci sânt ahtu
rile mde. TEODORESCU, P. P. 305 b. Bacă văsuiu că 
nu vii, Puse.iu dorul căpătâiu Și cu ahturi mă'nvă- 
liiu. SEVASTOS, C. 70/,g 1 Că de afturile mele Și lui 
Bumiieeeu i-i jele, marian, î. 527. || Oftarea este 
mai adesea expresia unei dureri; do aci sensul de 
„durere, suferință, jale, chin". Moarte, ce nu mi-ai 
dat mie acel otrăvit pahar?... N’aș mai suferi in 
lume nici ah, nici chin, nici nevoit konaki, p. 48. 
Muncesc cu mare, ah, păi,'ce pic la pat și coc. șEZ. 
I. 111 ‘7ss' I Părăiele..., ducând poate cu sine multe, 
multe patimi și ahturi omenești să le înece in Du
nărea măreață, creangă, A. 126. Cântecelor melan
colice poporul le zice: de alean, de jale, de fifef.(Oopou, 
în Iași), ap. HEM. 547. || Dar oftarea poate fi șl ex
presia unei dorințe; do aci Înțelesul de „dorință, 
poftă, dor." Având și mai dinainte aht ca să-l prin- 
Ză. MAG. IST. IV, 27/,.

[Șl: aht, aft. ( Plur. ahuri. ahturi și ahte. afturi.]
— Exclamația ah se găsește aproape la toate po

poarele. La noi și la popoarele balcanice se găsesc șl 
variante cu f (cfr. of!)și ft. Astfel Albanezii Între
buințează un substantiv ah cu sensul de ,jale, necaz, 
supărare", și un substantiv aft, într'o frază ca: Kam 
aft m'afe = „em necaz pe el“. Neogrecii d. ex. 
tofiȚaĂo (to'j =„mi-am vărsat necazul pe el“, iar 
Turcii, pe lăngă ăh. „soupir", cunosc șl o formă âhk. 
o. MEYER, A. W, 3.

AhAî interj, v. a!
AHÂL, AHÁEA prOM. V. ăl. |

-IHÂST, AHĂKTĂ pron. V. ăst.

AHO! interj. „Holâ! Ohe!“—Strigătul prin care se I 
caută a se Incetiuâ sau a se opri mersul boilor Înju
gați la un car. Apoi își ia și el carul și pornește tot 
la vale... „Aho! car nebun, aho! Când te-oiu încărcâ 
zdravăn cu saci de la moară.... atunci să mergi 
așă!‘‘ CREANGĂ, p. 41. I Tot astfel In colinda „Plu- 
gușorul"; Aho! Aho! copii argați. Stați puțin și 
nu mânați! ALECSANDRI, p. P. 387. Haho! haho! 
Plugul lui sfântu Vasile! pop. (Cărligi, în Neamț), * 
ap. HEM. 546. | P. ext. Exclamația prin care căutăm 
a opri pe cinevă. Atunci au sărit boierul drept în 
picioare și... i-au zis.- „Aho. aho! Destul, destul!‘‘ 
SBIERA, p. 146. [Șl: haho! In Transilv. ho! | Și 
Venețianii strigă boilor ao!, „per fermare il corso 
de’buoi, e vuol dire: piano, piano, a beli’agio" ap. 
HEM.J

AH0TĂ8. f. f„Ardeur, ferveur,passion‘‘.—-Cuv&nt 
literar rar. In Mold. „Poftă, pasiune". Mă dăteiu cu | 
mareahotă la [muzicăj. ALECSANDRI, DACIA lit. 272.
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— Din rus. ohota (rostit akota), „plăcere, poftă, 
pasiune", cuvânt intrat In Mold. pe timpul ocupației 
rusești.

AH0TNlc,-Ăad/., subst. „Passionémentamoureux 
(de)..., passionné (pour)..., avide fde)...“ — tn Mold. 
„Doritor, lacom de cevă". Construit cu „de“, „după" 
și „pentru". „Doamne, măi femeie, Doamne,
multă minte-ți mai trebue!'', eiceă tata, văeând-o 
așă de akotnică pentru mine, creangă, a. 13. „Află, 
muiere ahotnică de lucru $i necinstitoare de sile 
sfinte, că eu sunt í>f. Vineri!'' ȘEZ. 1,61/,,. Subst. 
Ahotnic, = om foarte lacom la facerea unei trebi. 
idem, V, 25/„.

— Din rus. ohotnikú (rostit ahotnik), „arai de..." 
(și „chasseur"), cuvânt intrat In Moldova pe timpul 
protectoratului rusesc, și devenit popular.

AUTIARE 8. f. „Soupir, souci, peitie, amerfume. 
chagrin''.—„Dor Înfocat după cevă (ce nu poți aveă)". 
Ai să-ți veai supușii, pe unii în desfătări, iar pe 
alții în ahtieri. delavrancea, s. 87. [Șl: akiiére.]

Infinitivul, devenit abstract verbal, al unui 
verb alitiă, care pare a fi nelntrebuințat, derivat din
n.-grec. âxt: = „aht“. (Cfr. ah).

AHTIÁT s. a. = alitiare. Cm lot amarul și ah
tiatul de care era cuprinsă, ea aimbi. DELavkan- 
CEA, 8. 21.

— Participiul, devenit substantiv, al unui verb 
alitlă, ce parc a fi nelntrebuințat, derivat din n.-grec. 

= „aht".

(

AHTIÁT, -A OfZ/. „Ardent, brnlnnt, altéré (de^.— 
Doritor. înfocat după cevă. Aktiafi vânători de ecetre. 
vlahuțA, ap. DDRF. (Șl: ahtedt. com. Quintescu.]

— Participiul, funcționănd ca adjectiv, alunul verb 
ahtla, ce pare a fi nelntrebuințat, derivat din n.-grec. 
â)(ti=„aht“.

AHTINÁH s. a. + )
A1IT1IVAWEÁ 8. f. f I
„Traité de paix de la Porte avec les pays rhré- 

tiens". — „Tractat de pace intre I^oartă și puteiile. 
creștine, in special cu Rusia''. ȘIO. Să plătească va
ma dupăinalfele.împărăieșii ahfinamuri, (a. 1826), 
URICARIUL, XXII, 303. Ca să se urmeae după ahti- 
namelele vechi, uricariul. ii, 151/,,. Aclinnmenlele 
împărătești cetindu-.s(e), iarăși cu trimbițile și a da 
cu tunurile au început, greceanu (a. 1700), ap.GCR. 
l, 335/,,. [Și: actinameâ.]

— Din turc, ’alid ( -„engagement") -name (—„é- 
crlt"), „capitulation, traité de paix". ȘIO.

Al! interj. „Ah! ^10!“ Sunet reflex, care ex
primă o durere mai mică, pricinuită mai cu seamă de 
aflarea unei știri neplăcute. „Cum il chiamăpestăpA- 
nul tău?‘‘. „CucoHu Ghiță Co9Codan-‘. „AH... jtrost 
tacâm!'' ALECSANDRI, T. 736.4», săraca mândra mea... 
Inima mi-o aprindea. iarnik-bArseanu, D. 244.

1
1

AI? interj. ,Hein‘‘-' — Interjecție întrebătoare fa
miliară sau nepoliticoasă. Și ai, a^ă cu Galibardi. 
ai? CARAGIALE, T. I, 83/„. Și l-ai omorât, ai? 
— Ga pe un putu de. găină. PILimon, ap. TDGR.

AIÁN s. m. ,,Prépo8é local: notable". — Cuvânt în
vechit și rar, cunoscut de popor numai tn Dobrogea, 
aproape ieșit din uz șl acolo. „Funcționar turcesc pus 
In fruntea administrației unei comune sau raiele". 
Aianul Rusciucului, vestitul Celebi-aga. e. vâcă- 
RESCUL, IST. 281/,,. ( „Notabil", /or aienii Ckius- 
tengii Și boierii Dobrogii, Cu el [Tudor] se impis- 

muid. POP. (Dobrogea), ap. HEM. 573. [Și: feotdn, 
agkidn, ap, ȘIO.]

— Din turc, áyan, „idem“.

AIÁR s. o. „Jauge,étalonnage. i'ixation des prix 
des denrees. Etalon, modéle".-—*Cuvânt rar și aproape 
ieșit din uz. Verificarea oficială a greutăților și a 
măsurilor, mai ales a cântarului. Pe tot anul... acel 
ce va aveă... acest venit al cantariului. să facă aiar 
cântărilor, uricariul, xix, 351. (a. 1776); iv, 201/,.

Fixarea prețului obiectelor de consumație (Cfr. 
cișniu). Pentru carne să scoateți aiarul cel cu
viincios.... să socotiți câte cât se cuvine să vindeți 
ocaua de carne de către măcelari. DOC. (a. 1791), 
ap. ȘIO. II. tt „Model". Aiar de patriotism,
cârmă și stea călăueiioare. JIPESCU, ap. ȘIO. ii.

— Din turc, ayar, „exactitude d une mesure ou 
d'un poids contrftié et conforme au patron".

AIÁNHÁ s. f. V. aghiasmA.

AÍVK ado. V. aici.

AiCEA afiv.=aicl. aci. I®. Local. Nunumaiacolo 
va să muncească, ce aicea munceaște. omiliarul 
(a. 1642), ap. HEM. 551. Aiesa^îlic. anon. car. Peste 
trei săptămâni iarăși ne putem întoarce aicea, dră- 
GHici, R. 6. Aicea stătură ei să se odihnească, i- 
SPIRP.SCU, L. 6. I Determinat mai de aproape. Aicea 
pre pământ, biblia (1688), 4 pr. 21. La ce-ai venit, 
regină, aicea în puaftu. eminescu, p. 201. Să mă 
lași aicea ’n sat. iarnik-hâRSEANU, n. 262. | „Pe 
pământ." ll întrebă; den doao 8ă-și iubească...: 
aicta. au nesvărșit. îsqxa, 374/,r. | în legătură cu 
prep. Mută cugetul tău deaicea in ceriu, varlaam, 
C. 371/,. /Vc ce» ce sânt pricina răutății îi știe cine 
sânt...: unii de aida și alții dintr altă parte, antim, 
XXVI/,,. De aiceapân'la Blaj. Dorul mieu n'are să
laș. iarnik-bărseanu, d. 138. Ce. câți, mândră, 
pe. rticeo.^ iarnik-bărseanu,D. 52. (| 2® Temporal, 
In legătură cu prep, f Până aicea... până... = „până 
atunci..., până când", PAnă aicea priimiiă .sfântul..., 
până-i eră sufletul slab. DOSOFTEIU, V. 8. 36/,.

— Pentru etimologie v, aci.

AÎci adv. —ACI. 1". Local. Arată locul apropiat 
de vorbitor sau chiar locul vorbitorului, in opoziție 
cu „acolo" sau „colea" : Aici râu. colea vălcică. BA- 
RAC, ap. GCR. n, 173/,,. Doamne, de-i hi fost aice... 
M8S (s. XVII), ap. GCR. i, 139/,5. Xdd-wt ajcc fcdr- 
tiile cele mici. drAohici, R. 18. Tot aici? COȘBDC, 
F. 123. -SW șftt. stăpâne, că aici sântem pe moșia 
unei Gheonoaie. ispirescu, l. 4. Șeei aici până 
despre aiuă. că am să viu tot eu să teieu. CREANGĂ, 
p. 97. Aici nu-i la București. Să te fudulești. ZANNE, 
P. VI, 22. I Adesea aici e precizat mai de aproape. 
Eu aici, in țară, n'am venit de voia mea. antim, 
p. XXIV/,,. 0. viteae neferice. Ai să pieri in câmp 
aice. ALECSANDRI, p. II, 13. Stăpâne, așterne un țol 
aici, in mijlocul ogrăaii. creangă, p. Ca să mă 
îngroape. Aice pe-aproape. In strunga de oi. ale
csandri, p. p. 2. I „Pe pământ", în opoziție cu „In 
cer" sau „ia Adică, dobândirea păcatului aici 

: Iaste vremealnică, iară munca lui în Iad Iaste veaș- 
nică. filotheiu. (a. 1700), ap. GCR. i, 339/,,. || tn 
legătură cu prepoziția „de", arată o despărțire sau 
depărtare de locul vorbitorului, Grigorie Vodă de 
aici din țară nu s'au lăsat cu atâta. NECULCE, 
LET. II, 427/,g. Strigătele lor se aud de aici. C. NE- 
GRUZZi, I, Ibi. Să mă lași ferice... Zburând de aice. 
ALECSANDRI, p. 23. Hai, ia-ți porcul de aici și ieși 
afaxă! CREANGĂ, p. 83. M.ai nainte de aici este pa
latul. ISPIRESCU, L. 6. De cine mi-e mie dor, De-aici e 
depărtișor. iarnik-bărseanu, d. 147. [ De obiceiu 
„deaicipână..." De aicipănă'n Brașeu, Nu-i voinic 
străin ca e». idem, 149 (205, 206, 363, 194). între
buințat și adjectival: Cu dragostea cestor lucruri
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de aici, ea cu nește lanțuri de fier legăndu-mă, rob 
mă aveă. năsturel (a. 1648), ap. GCR. i, 132/4. 
Cesiu de aice in scurtă vreme și-au făcut pace, ne
culce, LET. II, 301/,,. I ln legătură cu prep, „pe" 
se arată o apropiere nedeBnită. Taci bădiță, nu mai 
eice. Că noroc nu epe-aice, C’a veni luna lui Maiu, 
De te-i crede chiar in raiu. alecsandri, p. P. 24. 
A plecat... Cu ŐO de voinici. Adunați toți depe-aici. 
ALECSANDRI, P. II, 82. Mă duc mândră de pe-aici. 
lARNiK-BĂRSEANU, D. 300 (212, 140). || Pâuă alcll = 
„ajunge, destuii" : „jusqu'ici, assex, il suffit!'‘

2*. Temporal. Arată timpul prezent, In con
strucția „aici..., aici^ — „acum..., acum", „când..., 
când": „tantöt.... tantöt". Aici râde, aici plânge. 
DDRF. și ln legătură cu prepoziția „de". De aice 
începe un șir de domni rei. c. negruzzi, i, 274. Și 
ds-aici fata, tot mergând înainte, a ajuns acăsă. 
CREANGĂ, P. 221. Mal ales: de aici (aice) înainte. De 
aice înainte lipsesc filele la manuscriptul original. 
M. kogălniceanu, ap. LET. II, 460/„.

— Pentru etimologie v. aci. Forma mai veche 
aice s'a păstrat mai ales ln poezie, din pricina rit
mului și a rimei.

ÁIDA! interj. )IiDFi inferi'. /

AiDAMÁc s. ttt. V. haidamac.

AÍUOMA adv. „1®. Ouvertement, manifestement, 
évidemment. 2®. V^»fa5Zcm««f, en vértté, en réalité. 
Clairement, effectivement. 3®. u4«aío{iMe, tout sem- 
blable, comme deux gouttes d'eau, en tout pareil.'*

1®. Sensul fundamental este „In văzul tuturor, ln 
mod evident". Arată-te, să te vadă avidomă. DO- 
SOFTEIU, V. 8. 230/,.

2®. Ceea ce e In văzul tuturor se poate totdeodată 
controlă de toți: „aievea, Intr’adevăr. In realitate", 
/» păreă, cd CMmMși i-ar vedeă avidomă, cum se 
tievftesc sfinfii mucenici, idem, v, s. 26, cred să 
mai fie cinevă pe lume, care să poată povesti ca 
ea: tot ce aueim din gura ei, ni se pare că’^edem 
avidoma. vlaiiuță, cl. iii, PBsfe noapte, aidoma 
ai să-ți vesi ursitul, sevastos, n, 9/,,. Drocwf căte-o- 
dată se arată cal, porc, ogar...; dar el agiuduma 
e in chtpul omului. (Șipote), ap. HEM. 553. || „Toc
mai, chiar". Revoltanții iși daseră cuvănt să se 
îmbrace in costiume de irosi..., parc.ă-i văd avi
doma și acum alergând, alecsandri, t. 1088. îți 
venea să cresi, că-i agidoma mireasă, șp.z. iii, 184. 
Stafia... este umbra... unui om, care sice-se că nu 
mai trăește de la luarea umbrei decăt 40 de sile, 
după care timp iese aghidoma in locul unde i-au 
luat umbra. (Puiești), ap. HEM. 553. [Să ia măsuri] 
ca copilul să nu poarte aidoma însemnat in acel 
loc obiectul ce... [mamele] au voit să aibă. MARIAN, 
NA. 17.

3®. Precum „chiar, tocmai" nu afirmă numai exis
tența unui lucru, ci și asemănarea lui desăvârșită 
cu alt lucru, tot astfel șl aidoma poate aveă sensul: 
„la fel, asemenea (cu)“. La toți slăvit, plăcut Ar 
fi ăst chip ceresc. Aidoma ca tine, i, vÂcĂREScu, 
p. 228/,R. Născit și roaba un copil, aidoma ca al îm
părătesei. ispirescu, L. 381. II Acest sens al ase
mănării desăvârșite devine apoi cel preponderent, 
și aidoma se poate întrebuința șl fără particula de 
comparare „ca", cu sensul de „chiar așă, Întocmai, 
exact. Ia fel, leit". Au poruncit... să potrivească slova 
sfântului loan, carii slova avidomapotrivind... can
temir, HR. 151, Celalalt [cAtestih]..., iscălit și ade
verită idoma, să-l poprească însuși. CARAGEA, l 58/j. 

bobii semănă agiduma cu a lui Manea, șez. 
IV, 202. i Construit cu dativul. Află că la Arăpoaica 
cutare se găsește un petec de mătăsărie, aidoma ce- 
leia ce căută. ISPIRESCU, L. 399. Că muma juganilor 
Eră fruntea cailor. Scăparea haiducilor. Idoma nă
lucilor. teodorescu, p. p. 691. I Construit cu pro-

AIEPTA
numele posesiv. BucAeiuJ E nemerit cu fefe vii, 
Aidoma-(i portretul, i. vAcĂRESCD, P. 407/,.

[Și: faoídotKA; ln vechime și In Mold. șl astăzi: 
ao^oma; șl: aghidoma, agldoma, agiduma, aglu- 
duma; idoma.]

— E paleo-sl. vidomfi, „visibUis“, trecut ln*v»dow, 
la care s'a adăogat finalul adverbial -a: *vidoma. 
Acesta s’a prefăcut ln idoma, în dialectele, care schim
bă pe i>t> i. B'orma aceasta, la care s’a adăogat pre
poziția a (ca șl ln a-ievea, a-iocma etc.), a devenit 
forma literară. Tot dialectală e șl trecerea lui vi In 
ghi și gi, precum șl prefacerea lui o neaccentuat 
In u, care Iși poate asimila apoi și vocala din silaba 
precedentă.

Aiucc s. ni. V. haiduc.

AIENÉSC,-EĂSC'Âodj. „Quidépendd’unaian".— 
Cuvănt Învechit. „De-al unui aian, fiind al unui 
aian“. De-i găsi oi aienești, Să le scrii împărătești, 
Beilicul să le cei, Din eece «na să iei. pop. (Do
brogea), ap. HEM, 582. Mdrfuri iiene^fi, Aenești și 
domnești. MARIAN, O. I, 266.

— Derivat din aian, prin sufixul adj. -ese.

A1ÉPT s. a. „Élait, essor“. — tn Transilv. „Avânt“. 
.Vd iei cu aieptul, Ți^a pârăi pieptul; Mă iei cu 
de-aceiea, Te~a ustură pielea, POP. (Transilv), ap. 
HEM, I. Add. Dareas... se ebate'n sădarnice-aiepturi. 
COȘBUC, a;. 94/,. Hercul... sare prin foc cm năvalnic 
aiept. idem, a:. 154/,,. [Plur. -£e/5<itri.]

— Substantiv postverbal din aleptă’.

aieptA v5. 1. „P. Allécher, tenter, seduir. 2". De- 
viner‘‘. Cuvănt rar. citat numai de dicționare. Trans. 
și refl. I®. A aieplă — a îndemnă la o plăcere, a 
amăgi. COSTINESCU. .4 ai^tă—aamăgi. pontbriant. 
Mă aieptu... = labor, inăucor... verleitet trerden, sich 
verleiten lassen. LB. || 2°. [Aieptu] la cevă întrebare 
sau lucru ascuns, adecă .,!fâeesc‘‘ = conjectura ad- 
sequor,... errafen, beinake treffen. LB.

— Din lat. allóctare, „a amăgi, a ispiti'*: ital. 
allettare, (cfr. fran. ai/écAer).

aieptA 1)6.1. ,1®. Pxniccr. projoter. 2®. (Refl.) 5'd- 
lancer, prendre l’essor. Se redresser, se dresser. Fairé 
parade, se glarifier, se vanter. Redresser, dresser, 
ajusfer. Diriger, conduire. mener. 4°. Monfrer (le 
chemin ă qgn.), indiquer (qqch.), renvoyer fd qqch.y.

Cuvănt cunoscut aproape numai tn Transilv., unde 
a suferit multe transformări do sens.

1®. Trans. „A aruncă, a repezi cu putere", mai 
ales o armă. Ai^tu = răped cevă cu năvală: jacto, 
cum impetu iacio... scMeudem. LB. Aieptă—aruncă. 
PKÂNCU-CANDBEA, M. 97. Fierul, pc care-l aiept, O, 
fă-mi-l tu, Tibrule, tată! coșituc, A. 195/,,.

2’. Refl. „A-și luă avânt, a-și pregăti trupul spre 
a se avântă", mai ales despre cai. Numai ce s'a- 
iaptă calul galhin și se'nalță până la Dumneseu. 
RETEGandl, p, iii, 24/,,. Acum se aiaptă odată 
calul și ca fulgerul trece preste poartă, pop. (Tran- 
silv.), ap. HEM. I, Add. | Dar șl despre oameni: „a 
se Îndreptă (la trup)". Aiaptă-te, nu umblă așă plecat! 
(Sibiiu). I Fig. „A se făli", adecă a umblă cu capul 
sus. Jlfd atepfu=md fSJesc, mă laud insu-mi: me 
jacto, ostento, glorior..., prahlen, sich rühmen. LB.

3®. Din „a se îndreptă" s'a născut sensuHrans. 
„a Îndreptă". Aiaptă-ți pălăria, că-ți stă intr’o 
parte! {üibüu). Aiept=anpassen. barcianu. î P. ext. 
„A arătă calea dreaptă, a conduce". Aieptu cevă lu
cru bine sau rău, adecă .îndreptes^: rego, dirigo... 
lenken, letten, regieren. LB. Aiept = lenk€n. MOLNÁR 
(a. 1788), ap. HEM, 584. Aiept=fiecto, dirigo. alexi 
(a. 1826).

4®. Trons. Do la „a Îndreptă pe cinevă" e numai 
un pas până la „a-l trimite, a-i arătă, a-i indică (dru
mul)". (Avem deci aceeași trecere de sens ca In arăt,
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din lat. ad-recto. „Îndrept".) Aiept=kinneisen. uu- 
DAi*DELEAMU, ap. HEM. Ö84.4iej)t=andeuten. bar- 
ciANU. Ci, precum mai «ms (§ 3.) aiepfaíü, nw lesne 
se pleacă oamenii a-și lăsă patria sa. P. maior, 
IST. 31. [Aiépt, mai rar

— Din lat. ejectare, „a aruncă (afară)".

AIEPTÁRE s. f. „i^ojection. élancement. Reăres- 
sement. Ajustement. Indication, renvoi'‘.—Infinitivul 
lui aieptă*, devenit abstract verbal. îl aruncă în 
gura pajurei. care cu o ai^tai^ a .?i /oef afară 
(din lumea cealaltă], pop., ap. HEM. i, Add.

AIEPTÁT a. a. = aleptare«Participiul lui aieptă>, 
devenit abstract verbal.

AiEFTÁT,* Á ad}. „Tjancéyprojeté. Élaticé. dreasé. 
Radressé. ajusté. Dirigé, conduii, gouvemé. Indi- 
qué‘. — Participiul lui aleptă’, devenit adjectiv. „In 
dreptat". oare ce asupra itnui lucru a^â fru
mos și mie preaplăcut este aieptată voia tu,... mii 
invoesc. p. maior, ist. 262.

AIEPTÁTÓR.-TOĂRE adj. „Qui lance, qui s'é- 
lance, ae redresse, se dresse. Qu» ajuste. Qui dirige, 
conduit, gouveme. Qw» î»rf»gue'‘. —Adjectivul verbal 
al lui aieptâ®, derivat prin suf. -utor.

AIÍ.VE 1 , ...AIÉ.IÍÍ 1
„I. 1”. Publiquement, ouvertement. 2®. Manifeste- 

ment, évidemment, clairement. h^actement. 3®. Véri- 
tablement, postivement, réellement, vraiment. II. 1®. 
Publique, ouvert. 2®. Evident, clair, manifeste. 3®. 
Réel, escistant, vrai“.

1. Adv. 1®. „In fața tuturor, In public, pe față, fă- 
Îiș", mai ales în opoziție cu „pe ascuns. In taină, pe 
uriș, pe din doe“. Tatăl tăuceeîntaînă... vedeă-va în 

ascuns, da-vație aîave. coRESi, apóst, („praxiul"), 
ap. GCR. I, *8/, (—și tatăl tău va vedea In furiș, 
da-va ție alave. CUV. D. BÁTR. Il, 120 (a. 1619): 
„et ton Bére, qui te voit dans ton lieu secret, te 
récompensera publiquement."). Deckeval... aîavîa 
asupra Romanilor oaste să rădice nu indrăsniîa. 
cantemir, hr. 82/„. Iulian nu omoriîa aievea pre 
creșim», ci pre ascuns, mineiul (1776), 52, ’/,. Bi
ruind pre vrăjmași alave i-ai rușinat, idem, 27, ’/,. 
Prințul... și /»re ascuns și a lave ii întindea lațuri. 
ȘINCAI, HR. III, l66/g. .ZVe unul ca acesta nu trebue 
să-l sprijinim... nici pre ascuns, nici aievea, idem, 
11, 99/,g. A't nu-i veiieă la socoteală să se arate lui 
aievea. ISPIRESCU, l. 184. | In mod pleonastic: „a- 
ievea pe (sau „de, ln“) față". Și nu vrea să le arăte de 
față aievea, pravila (a. 1652), ap, GCR. i, 163/,9. 
Deși nu mai vorbea de rău aievea, in fața împă
ratului, pe din dos însă... își dedeau coate, de râdeau. 
ISPIRESCU, L. 37.

2®. Ceea ce se întâmplă In fața tuturor e „la ară
tare, vederat, limpede, lămurit, evident, fără îndo
ială". Domnul alavea vine. CORESI, PS. 130 (= Dum
nezeul alave vire. psal. sch. 154/,,; Dumnezeu ve
derat veni-va. dosofteiu; Domnul ia arătare 
va veni, arsenie d. BISERICANI; Dumnezeu la 
alave va veni arătat. Corbea : „deus manifeste 
veniet."). Lucrurile tale alave arătară putearea ta. 
MSS. (a. XVII’), ap. GCR. I, 67/,,. Vechea scriptură 
tălmă^ndu-o pre limba rumânească alăve a se ceti 

■■ o ai făcut. BIBLIA (1688), 7 pr. 59. Alavea Iaste, că 
i marginile Dunării... fiind pășite... au trecut... CAN- 
: temir, hr. 211/,,. Se cunoaște alavea, că este min

ciună. MSS. (a. 1713), ap. GCR. n. 8/„. Și el încă 
alavea s’au arătat a fi păgân, șincai, hr. i, 52/,. 
O șoaptă de sus Aievea mi-a apus. ALECSANDRI, p. 
P. 188. Spre vânt a stupi și piatra la deal a po- 
hârni, aievea lucru nebunesc eate. zanne, p. 11, 748. 
I P. ext. ■]■ „Temeinic, bine". Eu... sânt Jidovin... 
învățat a lave leagla tătânească. cod. vor. 37/, 

(= învățat fiind pre amăruntul leagea părintească. 
biblia 1688: „Certes, je suis Juif,... ayant été exac- 
tement instruit dans la loi de nos péres".).

3”. Ceea ce e In vederea tuturor este „real, In rea
litate, de fapt, adevărat, pozitiv", stă deci In opo
ziție mai cu seamă cu „părelnic, In închipuire. In 
vis, mincinos" etc. Mai ales In acest sens, destul de 
rar In vechime, e întrebuințat astăzi. Vreai zice 
cum că Perșii nu se țâră cu părere, ci alavea. mbs. 
(a. 1773), ap. GCR. ii, Sl/j,. Cfeî’ar oiece te priicsc, 

cănd tu nu ești de față. kqüáKí, p. 117. Șl în 
somn, șl aievea, tu ești pururea de fafă în duhul... 
no.ttru. MARCOVICI, d. 32. Ceea ce spune (un vână
tor] «M a fost și nici se poate aievea întâmplă. 
ODOBESCU, III, 48/,o. Ampufeă trăi aievea în trecut. 
EMINESCU, N. 23. Dare ocA» e» o mint, sau aieuea-t, 
adevăru-i. idem, p. 1Ü3. -Sâ se arate mai albă și mai 
rumenă, de cum eră aievea, ispirescu, U. 21/„. 
Jiee?ea = într’aderilr,- d.ex. a vorbit aievea, fkâncu- 
candrea, r. 48. I In legătură cu prep. „In, Intru, 
la“. <S'e duse sfântul și-i eise, nu în somn, ce la 
aîdve. VARLAAM, c. II, 66,',. Affírturí*-! intr'aîăve 
pre Hristos. dosofteiu, v. s. 63. ííoíareZe moșjei... 
și cei ce le cunosc nu le știu spiune după cum sănt 
in aievea, i. ionescu, p. 471.

11. Adj. 1®. „Eățiș, public". Prinderea lui s’au 
poruncit de împăratul la pâra a îauea a Cenera- 
riului și ascunsă a Iezuiților. șincai, hr. Ill, 205/,,. ,, 
2’. „Evident, lămurit, neîndoios". Ceale aiavea {=tii 
-iavspă). BIBLIA (1688). 148/,. Aiaweș» de ftunăfoierdu- 
iate. ȚICHINDEAL, F. 358. II 3’. „Real, existent, ade
vărat". Crezu și el, că este lucru aievea, gorjan, h.

Atunci lumea cea gândită pentru noi aveă ființă 
^i, din contra, cea aievea ne păreă cu neputință. 
eminescu, p. 232. i^itsese i-is, visul lui cel atât de 
aievea, idem, N. 71,

(In vechime: aidvea, aidve.]
— Din paleo-si. javé, „aperte, manifeste, clare" 

(din javiti, „a se ivi, a se arătă"), la care s’a adă- 
ogat In mod pleonastic prepoziția a (3°).

Aii i>6. 1V“. (Cui.) „Pr^arer ă l'aiP. — Cuvânt 
rar și dialectal. Trans. „A pune aiu (nsturoiu) In 
bucate", marian. Aiescu=allio condio... mit Knobel 
eubereiten. LB. (LB. mai dă șl forma aiă, vb. R, care 
se găsește și In anon. Car. A}jede=allio condio.]

— Derivat din aiu.

AIMINTERl adv. ) „
AfMiNTRE(LEA) adv f ®'*tminteri.

AÎNRE ado. = alure. Întrebuințat prin Banat, prin 
Ungaria și prin părțile mărginașe. Aindine—aire. LB. 
Airea... sau ainderea. diaconovici-LOGA, ap. HEM. 
555. Aire, aiure, aindere=alibi. alexi (a. 1826), ap. 
HEM. 555. Ainderea = altundeva, pompiliu, bih. 
.<4siA?*, mâne-s p’aicea, Măne-alalfă p’ainderea; A- 
stăzi beau apă din Criș, Mâne-aialid din iSomiș. 
JAHRESBER. VI, 42. (Sălașul Șimleului). In Sălagiu: 
aiingheré = altundeva, vaida. £u cinaiu ș» mai ră
mase; Ea'ncepu a mă mustră. Cam mâncat și-alin- 
dereă. (Brad.) viciu, GL.

(Șl: aindine, aindere, ainderea, ainderea, aîin- 
gheré; In Brad și Abrud șl: a/wdered.]

— Din lat. aliúbl: v.-prov. alhondre, la care s’au 
adăogat finalele adverbiale -ne, -re, și -a. (Cfr. at- 
minteri = aiminteri.)

AINÎNE a. m. (Bot.) v. arin.

AiNÎiș «. a. V. aninlș.

AÍNTE adv. f V. inaiute.

AIÓR 8. m. (Bot.) V. ailor.

AÎKE adc. V. aiurea.
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AlițoÂRÂ 8. f. (Bot.)=ustoroițâ. [Și: OJMșodrd.] 
— Derivat din aiu (=u8turoiu), prin suf. dim. 

-șor (-ușor.).

AișoR s. m. (Bot.) = I®. nstnrolță. [Șl: aiuș0r.] 
2®. = ghlocei. 3®- = crln-de-pădure. 4®. = dalac.

-“ Derivat din ain (-- usturoiu), prin suf. dim. 
-șor (-ușor).

AÍ8T, AIÂ8TĂ pron. dem. n. aest.

AI8TA1.ÁI.T, AiABTĂi.Ăi.TÂpron. dem. = cestă- 
lalt. Se rapoartâ la acestalalt, ca „aiata'* Ia „acesta**. 
Iaca!... I)a aistalalt cine-i? Cuconu Gălușcă? ale
csandri, T. 121. După ce o gustat din covrig..., o eis: 
„a tău ii tare..., aistalalt îi bun.'^ șez. ii, 156^,,. {Se 
declină ca aista, la care se adaogă -lalt. | Accentuat 
șl: aistalalt.]

AiTi interj. „Cest bien fait! C'en est fait!‘‘ — In
terjecție care exprimă o părere de rău, o durere după 
cevâ. 7Je»i O vedeA pe mine, apoi ait! Atunci m’am 
dus! PAna, p. V, III. 61- {Pronunțat: ált. |Ș1: rtiU.J

AÍT.-Ă arfj. (Cu!.) „1°. Préparé ă l'ail. 2^. Sorté 
de gelée á. l'ail, viande Ala peZde".— Participiul lui 
aii, devenit adjectiv și, in parte, substantivat. Cu
vânt rar, Întrebuințat prin Moldova, Bucov. și Tran- 
silv. 1®. x4fiy, „Gătit cu aiu sau usturoiu, usturoiat“. 
MARIAN. .4i«i«t=aWtatMS. allio conditns...,mit Knob- 
lauch eubereitet. LB. .4» ?ndncut multe strujUle: Trei 
aite. ireiprăjite. Treisărate.treiculapte. POP. (Trans.) 
MARIAN. II 2®. S'u&st. He întrebuințează numai la fe- 
menin, la plural. „Piftie,,chiftie, reci, cotoroage, că- 
tărigi, răcituri, aituri“. In tiua de Crăciun, dimi
neața, se dă de pomană morților... cotoroage (re.ci, 
aite. aituri, recituri). marian, î. 380. Aite^reci. 
recituri, aituri. cătărigi. piftii, rev. crit. iii, 8.5. 
Ante = obsonium congelatum. vulgo: gelatina... die 
Sulee, Siilse, gesultzfe Püss. LB,

ATTÍ KÁ s. f. (Cui.) „(ie/f'e ă — Cuvânt rar. 
întrebuințat prin Moldova. Bucov. ții Transilv, Mai 
ales la plur.: aitwi, diale-ctic haituri=râcituri; 
ace«t nume «e dS tuturor sub^nfelor gelatinoase. 
ȘEZ. V, = cotoroage...,piftii.
M.MtiAN, NÜ. 499; SE. I, 261. Aituri—recituri, piftii. 
POMPILID, BIH.; VAIDA. Atfura-i prinsă bine, O 
poate bea orișicine, reteganul, TR. 179.',; marian, 
NU. 669. (Plur. -/Mrj.J

— Derivat din aii, prin suf. abstr. -ííitrá, și con
cretizat In urmă.

AIU s. m. (Bot.)—1.) usturoiu, 2.) pur. Se între
buințează aproape numai în Transilv. și Ungaria. 
Tocmai așă au lucrat atunci craiul cu Polonii săi..., 
cum fac acuma aceia care fură hașme, aiu și 
ceapă, ca să poată post'i postul l^mpetrului. șincai, 
HR. III, 142/,,. Dacă la cel de întâiu șarpe... îi pui 
în gură un cățel de aiu..., vei puteâ vedeă cu ochii 
pe strigoi. (Vestem, în Transilv.), ap. HEM. 598. Pe- 
rire-ai tu, aiu mărunt. Că n’ai frunee să m'ascund. 
Nici umbră să mă umbresc, doine, 76',».

II Specii (după PANȚU, PL.): Alu-de*pâdure v. „crin- 
de-pădure" și „leurdă". i Aiu-de-toamnă v. „usturoiu 
de toamnă". | Ain-de-vară v. „usturoiu". I Aiu-săl- 
batic = „Ail-jaunâtre: Allium ochroleucum", din 
familia Liliaceelor..., florile galbene sau palid-gal- 
bene...,crește pe stânci și pășuni in regiuni montane și 
subalpine, în Iulie—August. — „Ail-potager: Allium 
oleraceum' din aceeași familie.... flori albe-verzui și 
roșietice..., crește prin vii, grădini și locuri aride în 
Iunie—Iulie. | Alnl-șarpelui (Transilv.), numit șl 
„prazul iepurelui, gaT“.=„Rocambole; Allium scoro- 
doprasum', din aceeași familie..., florile roșu-pur- 
puriu-inchise..., crește prin livezi, fânațe, prin tu
fișuri și pe marginea pădurilor, in lunie-Iulie. în-

AUTRE
trebuințat la bucătărie, din care causă se cultivă. 
[In Banat se găsește șl forma anu, născută prin ana
logie falsă, cfr. putrigaiiu = putrigaiu. In Banat... 
ung sicriul pe din lăuntru cu un fel de unsoare 
pregătită... cu aniu (Nota: „aiu, usturoiu'-). ma
rian, î. 244.] [Pronunțat: díü.]

— Din. lat. alium: alb. aj, ital, aglio, sard. o«m, 
friulan aj, v.-prov. alh, fran. aiZ, catalan aJl, spân, 

portg. alho.

interj. „Interjection de joie‘^. — Strigăt 
de bucurie, cu care se Încep adeseori chiuiturile la 
Joc. Aiuiii, crucea mea, lele. Tu cu ochii de beléle! 
IARNIK-BÁRSEANÜ, D.,40.

Aii’RÂ v6. I**. „1®. Réver tout éveidé, se laisser aller 
ă des réveries, révasser. 2®. DtrapMCr, battre la cam- 
pagne. eadravaguer, délirer. radoter"'.

Sonaul fundamental e „a R cu gândurile aiurea, 
neconcentrate asupra unui punct“. 1®. „A lăsă gân
durilor voie liberă, a visă cu ochii deschiși, a se pierde 
In reverii, în visări". Nu-i de ajuns să aiureai, pentru 
ca să te poată numi lumea poet. | I'ig. Codrii negri 
aiureaeă. EMINESCU. P. 2.54. | 2®. „A depăși cu gândul 
marginele rațiunii, a vorbi (Intr’)aiurea, a buigul". 
Vecine! ...tmi pare că aiuresi. De unde dracul ai 
găsit obșteasca adunare la Aifrif/enta;' c. negruzzi. 
I, 22Ö. „Mamă! său, că este tata~. — „Dar unde 
este, mă? Ce tot aiuresi tu?" ispirescu, l. 217. 
Rădea de dînsul, ca ile unul ce aiureasă sau viseasă 
deștept, idem, 9. (Pronunțat: a-lu-rA. Cfr. aiuri.]

— Derivat din aiure (cfr. „a K cu gândul alure, 
a vorbi (lntr’)aiure“, cfr. și lat. (mentem) alienare).

Aii'RÂRK 8. f. „I®. RSverie. 2®. Divagation. dé
lire. 3®. Nclampsie". — Infinitivul lui iilurâ, devenit 
abstract verbal. 1®. „Reverie, visare". Toți au dreptul 
căte-oăată Să se piardă'n aiurări, coșbuc, f. 129. 
II 2®. „Buiguoală". Toate acestea, pentru ea erau vorbe 
goale, aiurări de om bolnav! VLAHUȚĂ, D. 319. ' 
3®. (Med.) „Fras", Cănd cinevă (cu deosebire pruncii 
mici) capătă aiurarea (frasul), .se sfiintecă doi po
rumbi de vii... LEON, MED. 95.

A1ÚKK adu. „Ailleurs, autre part, dans kh autre 
endroit".

„într’alt loc, altundeva, ainde", arătând stare și 
mișcare, dar fără ca să se precizeze locul anume 
unde, ca la „acolo". Au doară și aiuri, într'alt loc... 
PRAV. MOLD. 19. Cându-i intr’un loc. aiurea să nu 
hie. M8S. țs. XVII'), ap. GCR. I, 139/b. De vor năeui 
aiurea, vor peri, biblia (1688), 6 pr.',,. A’h știu, la 
Iași merg, ori aiure. neculce, let. ii, 39 ,j. La
ponul. deprins «t gerul, fericit se socotește, Cândind 
că aiure frigul pe alții mai mult muncește. KONAKI, 
p. 285. Gă-i fi dus airea de acolo, p. MAIOR, ist. 10. 
Neavând airea unde, s’au ascuns în grădina unui 
țăran. BARAC, T. 66. De la America amsburat la Asia 
și de la Asia aiurea, brăgiiici, R. 69. Nu eram alo- 
boei să mergem aiurea, odobescu, i. 315. Aice aei 
și aiure mâni! alecsandri, T. 111. Plângi gândind 
aiurea. EMINESCU, p. 101. | Mai alea „un loc oare
care dintr’o carte, dintr’o lucrare". .Și aiureagrăește. 
CORESI, E. IV/,,- Și aiure tot acesta sfat eice... ioan 
DIN viNȚ. (s. XVII), ap. GCR. i, 246 ,g. Voiu cu
vântă aiurile mai multe, șingai, hr. i, 3.55/,,. Re- 
eervându-mi a verifică aiuri pe fiecare, hasdeu, I. 
C. 30. I) in legătură cu prep, „de", „pe" și „de pe". 
De aiurUea ajutoriu va fi Jidovilor, biblia (1688), 
358/,. 4dMre<i pânea deaiiirî, cu care, dosofteiu, 
V. 8. 361. încărcând și de acolo, ca și de aiure, care 
întregi, de le-au trecut Dunărea. E. kogĂlniceanu, 
let. iii, 280/,,, I Vânturile... sânt menite ca pe-a- 
iurea... s® mă poarte. KONAKI, P. 26.5. la Tokai 
și pre airdea așă... fac [vinul]. ECONOMIA, 165. 
Alții p’airea treceă pann, h. 38. Aș fi foarte mul- 
țemită, dacă aș obține șl pe aiurea un rezultat
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atăt de bun. alecsandri. t. 1318. | Se strânseră 
gloate din Capemaum și depreaiúria. varlaam, 
c. 309/,. ZWm Sveta-Gora ș» de pre aiurea, odo
bescu, I, 435.

A vorbi (’n, ’ntr’) ainre = „a aiur^ a buigui”: 
; „^irer, radoter-. zanne, p. ii, 845. Bră lipsită de 

minte, aiurea multe vorbind, pann, e. v, 49. Vorbeă 
aiurea. GORJAN, H. n, 44. VdnfMÎ printre spice... 
șoptește, Vorbind aiurea și-alintat. coșBUC, B. 65. 

' S’a bolnăvit nevasta și vorbește aiurea, teodorescu,
p. p. 336. Vorbă aiurea, cuvânt într’alnrea=„bui- 
gueală”: „divagation-. Lângoarea ae ivește... cu 
uimeală de minte și de vorbă aiurea, piscupescu,
o. 264. Pildele mele buiguiri și cuvintele mele în- 
tr'aiuri țiind... cantemir, ist. 157. | t A grăi în- 
tr’alnre = „A-șifățârl gândul”: „Déguisersapensée, 
feindre“. Nu cu irema să cugeți alte, e cu limba 
să gândești grăind tntr’aiure, ca ceia fățarnicii. 
CUV. d. bAtr. II, 120 (a 1619). A călcă intr’alurea= 
„a nu fi credincios (se zice mai ales pentru dragoste)” : 
„Étre inconstant, fairé des infidélilés~. zanne. p. 
11,512. „Iubești pe alta~... — „Ai înnebunit!"' — „Te- 

? aminfeles eit de mult, că-mi calci intr'aiurea!- a- 
lecsandri, T. 1017. I Íntr’BÍnri = „ab8ent (cu gftn- 

'. dul), distrat”. Răsfoind un caiet intr'aiuri. D. zam- 
i FIRESCU, ap. TDRG. 477.

[Pronunțat: o-iH-re. | Și-.aiitri,aiurea.aiúria,aiú- 
rile, aiúrilea. în Transilv., în aceleași regiuni unde 

' se spune șl „inde” In loc de „unde”, se află și nire. 
' airi, uirea. airile lAi.,airelea. airlea. frâncu-can- 

DREA, R. 48; MARIAN, alérlea (Abrud) VICIU, GL.; 
accentuat In Sălagiu șl aJiré. vaida.J

— Din lat. aliăbi: v.-span. alubre, porig, (dhitr. 
la care s’a adăogat finalele adverbiale -re. -a și -le.

AIURF-Ái-Á s.f. „V. Délire, divagation. 2®. (Terme 
d’argot) Sommeil". --1®. „Buiguială, aiurare”. „Ce 
tot aiurezi tu?" — „Ba nici o aiureală, nici nimic. 
Uite-l, este colea... ispirescu, l. 217. Aiureala pla
nurilor ascunse... care răsăreau la iveală numai 
prin niște crâmpeie de gândiri neînțelese, aveă cevâ 
din înfățișarea unui spital de bolnavi, a căror minte I 
e dusă pe lumea ceailaltă. DELAVRANCEA, 8. 131. 
2®. în limba pungașilor aiureală = somn, karonzi, 
l. 150/[Plur. -reli și -re/e.]

— Derivat din aluri, prin suf. abstr. -eulă.

I

I

AIURI vb. IV" = alurâ. 1’. colindat, aiurind, 
plaiurile câmpiile. ODOBESCU, ap. HEM. 606. P<- 
ramidele... aiurind și jalnic sună, eminescu, P. 69. 
A’o se duse aiurind. Cu ochii la cer privind, ale- 
CBANDRI, P. II, 189. II 2“. ó'(t eicem ,,a aiuri-, in loc 
de „a delirâ-‘. maiorescu, cr. ii, 258. „(J uând ne
fericii!^ aiuri d. eminescu, n. 70.

— Derivat din ainre.

AIURÍBE s. f. „1®. Béoeríe. 2®. Délire, divaga- 
Wo«“.—Infinitivul lui aluri, devenit abstract verbal. 
1®. „Reverie”. Mintea lui furată de-a cerului mișcare 
Sepierde’n aiurire,plutind subbolta mare alecsan
dri, P. III, 369. Le asam&nă cu zuzurul zefirilor și 

. CM aiurirea frunzelor de fag. EMINESCU, N. 113. || 2®. 
' „Delir”. Ceea ce spui e o buiguială, o aiurire!

A1UBÍT 8. ra. = aiureală. Participiul lui aluri, de
venit abstract verbal. Auzi... un vaer. wn aiurit de 
jale. EMINESCU, P. 18.

AIURÎT,*Â adj., adv. „1*. Hoi/ard, (l’esprit) éifaré 
2®. (Avec) le retard erranf.- — Participiul lui aluri, 
devenit adjectiv și funcționând șl ca adverb. 1“. 
Adj. Slab.... aiurit, pășind ușor... iiujenuchie la pi
cioarele sofiei sale, delavrancea, s. 114. C’iîwfiî- 
tură aiurită. VLAHUȚĂ, N. 40. Cănde cinevă bolnav 
și vorbește aiurea, se eice că e aiurit. (Mâidan in 
Banat), ap. HEM. 607. || 2®. .âdti. Cu ochii aiurit 
pironiți în deșert. vlahuțĂ, n. 12.

AJUN
AIÚ9 8. m. V. auș.

Aitiș s. m. (Bot.) = ain-sălbatic. Ajush = AUium 
sylvestrum. Alliaria. anon. Car. în Banat [cuvântul] 
aiuș se întrebuințează până astăzi. (Măidan, comit. 
Caraș-Severin), ap. HEM. &yi. Aiuș aiu sălbatic, 
ceapa cioarei, ce crește în ogoare; vitele o mâncă 
bucuros, dar laptele de la vacile care mâncă aiuș 
capătă mirosul greu al plantei. (Hațeg), rev. Crit. 
III, 86.

— Derivat din alu, prin suf. dim. -uș.

AicyoĂRĂ s. f. (Bot.) v. alșoară.

AIUNÓR s. m. (Bot.) V. aișor.

AJl'MÎ vb. Zy®. 1®. „Cligner despeusc; s’assoupir, 
roupiller, s'endormir. 2®. Jouer ă cache-cache". — In 
Transilv. 1®. A ajomissa miji. (Hațeg) viCIU, GL. 
Ajumesc = einschlăfern. barcianu. Ajom = mijesc; 
adorm, mai ales despre copii: „au ajumit copiii- ; 
ațipesc. II 2*. Mă joc de-a mija. (Hațeg), rev. CRIT. 
in ,85. [Și: ajomi. | Ajom și ajumésc. I Cfr. aj urnit.)

— Din alb. gUme, „somn". o.DENsușiANU, h.l.r. 
296.

AJUNÍT 8. a. „Cache-cache, cligne-musette.‘‘ — 
Participiul lui ajnml, devenit abstract verbal. In Ba
nat. Oltenia și Transilv. de vest. Jocul copilăresc, cu
noscut mai des subt numele „de-a mija”. Jocurile co
pilărești la noi sânt: de-a surduca,... de ajumitul. 
(Păucinești. In Banat), ap. HEM. 609. Jocul copi
lăresc d'a-ajumita se chianiă șl pitulidcă. (Jupalnic, 
comit. Orșova), ap. HEM. 609. Jocurile copilărești: 
...ajumit. măța-onrbă... (Clopotiva,In Ban.), ap. HEM.
609. Jocid copilăresc de-a-ascunsul, în Zarand se 
chianiă ajumitul. ap. HEM. 609. Ajumitul saumi- 
jitul. (Hațeg, In Transilv), ap. HEM. 609. REV. CRIT. 
III, 86. în Oltenia (Dolj) se zice ujumita. ap. HEM.
610. [Șl: ajumită.]

AJI HÎTĂ 8 f. v. ajumit.

AJÍX «. a. „I. maigre. 11. Veille.^
I. ..IJun, »» înțelesul aderărat al cuvântului, se 

numește fiecare ei de sec sau de post, marian, se. 
I, 62- Ifiecă cu ajúnú sufletul mieu. CORESI, PS. 87 
(= plecă cu agi ura tul sufletul mieu. psal. scH. 104: 
„humiliabam in jejunio.”). Plâns-am și am trudit 
cuof/inulsufletul-mieu {acholiă: postul). PSALT. 1651. 
(= și coperiiu cu ajunatul sufletul mieu. CORESI, 
PS. 178; PSAL. SCH. 207: „et incun'avi in jejunio 
animam meam.“). ap. HEM. 612. Cine nu va să-și flă
mânzească mațele acicea cu postul și cu ajunul, 
acela fl-va masă viermilor. MSS. (s. XVII), ap. 
HEM. 612. Agsun = jejunium. anon. CAB. In mod 
pleonastic; „post și ajun': Să-ți înveți trupul... cu 
postul și cu ajunul. {&. 1580), ap. TDRG. || Astăzi 
s'a mai păstrat ajun In înțeles de „post" numai In 
Transilv. Intr’un singur caz, adecă pentru postul pe 
care-1 ține cinevă, mai ales Marțea sau Vinerea, pentru 
ca să aducă prin aceasta năpaste asupra unui vrăj
maș. Marțea este și zi de ajun, adecă, [dacă] la cinevă 
i se fură o oaie, ori i se face alt rău, păgubașul 
ține zile asupra celui ce i-a făcut rău și acelea le 
ține Marțea, și trebue să fie 7 Marțidupă olaltă, și crede 
că'n a treia Marți se prăpădește... cel vinovat. (Cu- 
gieru. In Transilv.), ap. HEM. 612. (Cfr. ajună.)

II. Prin faptul că preziua și preseara unei sărbă
tori mari o petrec creștinii In post și veghiere, cu
vântul ajun (Întocmai ca fran. veille din lat. vigilia) 
a ajuns să însemneze: Mai fiecare zi seau seară ce 
premerge unei serbători mai însemnate. MARIAN, 
SE. I, 162. Avem deci Ajunul anului-nou = „ziua 
care premerge sfântului Vasile“: „la veille du nouvel 
an“. Ajunul Bobotezei ~ ziua care premerge Bobo
tezei. marian.se. 1,162: „laveilledel’Épiphanie**etc.,

marian.se
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dar mai ales: .îjînnil Crăciunului sau Moș-Ajun.= 
ziua din naintea Crăciunului, marian, SE. I, 162: 
„Ia veilie de NoSl". Aceasta au fost Runi, în eiua 
de agiunul de Crăciun, neculce, let. ii, 243/„. 
în eiua agiunului Sfântului Vasilie are purtare 
de grijă hatmanul, gheoroachi logofătul, let.
III, 306. Și, de veneau Floriile, l^iștele cu hainele 
noi, Sfântul-Uie cu pepenii de Pantilimon, Moș- 
Ajunul cu bolindețele... umplea mahalaua de veselie. 
DELAVRANCEA, S. 21S. Seara mare-a lui Ajuit, Și-a 
băirânului Crăciun. Noi umblăm să colindăm... 
teodorescu, P. p. 17 b. Re-astă seară-i seară mare... 
Seiiră mare-a lui d’Ajun, idem, p. P.26. Cănd veneau 
ale două ajunuri, câte treiseci, putruseci de băeli 
fugeam înaintea popéi, creangă, a. 10.

2®. P. ext. Hreseara, preziua sau chiar șl numai 
timpul apropiat de o zi Însemnată, fără caracter re
ligios, p. ext. ziua premergătoare oricărei alte zile, 
întâmplări sau act. Ca bravul soldat, care-și... curăță 
urmele în ajunul bătăliei. C. NEGRUZZI, l, 7. Trimi
țând... în ajunul plecării o frumoa.să ediție a „întâm
plărilor lui Telemach". idem, i, 79. Nu mă sfiesc acit, 
in ajunul marții, s'o mărturisesc în ausul oameni
lor... ALECSANDRI, T., ap. HEM. 613. Sântem... in 
ajunul unor alegeri foarte importante, maiorescu, 
D. II, 225. Iar când a fost de s'a 'mplinit Ajunul 
eilei de nuntit..., Nuntași din nouăzeci de țări S'au 
răscolit. COȘBUC, B. 18.

(Dialectal și: ayiăn, agin. | Plur. -junuri.]
— Substantiv postverbal, din njniiă.

AJi’NÂ vb. I. „Jeiiner, fahe maigre‘‘.—„l< mâncâ 
de sec sau de post", marian, sb, i, 162. „A posti". 
Ajună trei eâie nemâncat, dosofteiu, V. a. 31/,. 
Agsun =jejuno. anon. car. Ajună robul lui Rum- 
neseu, pentru că n’are ce mâncâ. BARONZI, L. I, 50 
(= postește robul iui Dumnezeu, că n'are ce mâncâ. 
c. NEGRUZZI, I, 250.). Fetele, la Bobotează sau la 
ziua Crucii, nu mănâncă, pănă nu sărută cru
cea...: de aceea se zice in doină: Ce bărbat am că
pătat, E păcat c am ajunat. Și noaptea să fi mâncat, 
Tot mai bun mi s'ar fi dat. (Bihor). REV. CRlT.
IV, 336. II P. ext. „A nu mâncâ nimic". Ci«e-or puteâ 
spune., zilele petrecute in lacrămi... nopțile fără 
somn și zilele ajunând! reteganul, p. iv, 63/,,. 
Va ajună toată ziua in ajunul Crăciunului, ma
rian, O. 1, 401. II Spec. „A țineâ zilo", adecă a posti 
anumite zile din săptămână, mai ales Marțea și Vi
nerea, pentru ajungerea unui scop. Vinerea se pe
trece și cu ajun câk-odată, când adecă omul ajună 
pentru cinevă pe care are mânie, ca Rumnezeu să-și 
întindă mila, adecă să-l ped^sească. (Făgăraș, In 
Transilv.) Mâncaiu Vinerea odată Și Sâmbăta nici
odată, Rumineca-am ajunat, Până ce te-am căpă
tat. POP. (Ban.), ap. HEM. 611; TEODORESCU, P.
p. 27P. (Dialectal șl: agiunâ.]

■— Din lat. pop. •ejiînare (disimilat din jejunare): 
alb. agenoj, „postesc", spân, agunar,

AJUNÁBK 8. =sajnn (1®). Infinitivul lui ajniiă, 
devenit abstract verbal. Ca umbra, când treace, lu- 
aiu-mă, cutremuraiu-mă canuialele, genuchele mele 
nu putură de ajunare. CORESI, PS. 312. (= genun
chele meale nu putură deagiurare. PSAL. SCH. 370: 
„genua mea infirmata sunt a jejunio".) 

ajunat 8. a. = ajuu (1°). Participiul lui ajuna, 
devenit abstract verbal. Și coperiiu cu offiunaM su- 
(ietul mieu. CORESI, PS. 178. ( șl coperiiu cu agiu- 
ratul sufletul mieu. psal. SCH. 207: „et incurvavi 
in jejunio animam nieam“.)

AJUNÂT.'Ă adj. „Jeüné‘‘. — Participiul verbului 
ajuna, devenit adjectiv.

AJCNÁTÓB, «OARE aâj., subst. „ Celui ou celle qui 
/eűne."—Adjectivul verbal al lui ajnnă (derivat prin

AJUNGE 
sufi.xul -ător). 0 fericafi de posnicii și ai/iiînntorii 
cu curăție, că aceia suie în ceriu ca pre o scară. 
cuv. D. BĂTR. II, 467. [+ și diai.; -forju.]

ajUNGĂtor.-toăre adj. „Qui orrioe, qut par- 
vient, qui suffit". — Adjectivul verbal al lui ajunge 
(derivat prin -ător). și dialectal șl: -Irfrii*.]

AJÚIÍOE vb. III. „I. (Refl.) 1’. „Se renconirer; 
se toucker, se (re)joindre. S'entenăre, convenir, tom- 
f/er d'accord. Se mettre d'accord, faireunpade,pac- 
tiser. 11.1®. Atteindre (qqn.), affrnper (qqn.), rafira- 
per (qqn),rejowdre(qqn.)./ij/aler (qqn.). 2°. Atteindre 
(une viile, son butetc.), survivre ă. 3®. Aiteindre, frap
per; saisir,prendre. 111. l®.24rr»ver,«borrfcr,-atteindre 
(un âge quelconqueetc.), 2®. Jîevenir, étre reduttá, a- 
boutir,purvenir, arriver, valoir: fairé fortune, réus- 
sir. IV. Atteindre, toucher,porter á,monterá, arriver 
jHsqit’â. N. Suffire, étre suffisant, avoir asses, avoir 
de quoi vivre, étre content de, en falloir â qqn.‘‘

La început ajunge eră verb transiti v și Însemnă: 
„a împreună două lucruri (prin capetele lor)“. Sen
sul acesta nu s’a păstrat fn limba română, cî numai 
cel care se leagă imediat de el, adecă:

I. Refl. „A se Împreună tn urma unei mișcări de 
apropiere".

1®. „A se întâlni*', Real cu deal se ajunge, dar 
încă om cu om! creangă, p. 192. | „A se atinge, 
a se împreună prin atingerea unor părți (care se 
indică prin prep. „cu“). ^unchii pădurilor se a- 
jungeau cu ramurile lor de-asupra râului și for
mau bolți nalte de verdeață nestrăbătută emine
scu, N. 67.

2®. Fig. Ajungerea este o apropiere sau o Întâlnire 
sufletească, rezultând dintr’o Înțelegere Intre oa
meni, cu ajutorul cuvintelor, tn urma unei sfătuiri, 
a unui schimb de păreri sau a unei tocmeli, mai ales 
tn privința zestrii, a unei învoeli tn preț, a unui 
târg, etc. „A se înțelege, a se învoi, a cădeă de acord". 
S’au ajuns in cuvânt și au logodit, mag. IST. I, 
351/,,. Au început a se ajunge cu Muscalii in vorbă. 
id. IV, 22/„. Ajungându-se la sfat... cm vesirul, au 
încheiat pace. dionisie, c. 165. Se vede, că nu s'au 
agiuns cu târgul. ALECSANDRI, T. 348. Rupă ce se 
ajung din eestre, hotărăsc eiua, când să se ducă 
la târg pentru târgueli de nuntă. N. REV. R. iv. 70. 
I .Absol. Sajunseră, făcură... nuntă. ȘEZ.
„A face (pe ascuns) o înțelegere sau un pact". Să 
nu cumvă să se ajungă cu alți vdrvari de prin 
prejur. CANTEMIR, HR. 105. Constantin Stolnicul s'au 
agiuns cu o slugă a lui Grigorie-Vodă... și l-au 
scos niartur înaintea divanului împărătesc, ne
culce, LET. II, 214/,,. [Cănd] crcdíforíí vor simți 
pre indatorit... agiungăndu-se cu altul... pravila 
(1814), 21. i ÍMÍrans. f Agiunsăse cm ctoîmI <So- 
biețchi, ca să se scoboare în gios, la Buceac. NE
CULCE, let. ii, 260/,,.

II. Un exemplu ca: Roatele se gonesc una pe alta 
și nus'ajung niciodată, zanne, p. iii, 474, se poate 
transformă ușor tn: însadarse gonesc roatele, căci 
roata dinapoi nu va ajunge niciodată pe cea di
nainte. îndată ce raportul de reciprocitate încetează, 
unul dintre subiectele propoziției devine compliment, 
iar verbul capătă funcțiune transitivă.

1®. A ajunge pe cinevă Însemnează deci, „a în
vinge obstacolul care ne desparte de el, a sosi lângă". 
Și mi-ai datvărtute, de mi-ai lărgitpașii, Săpociu 
păși iute, să mi-agiung pismașii, Racă-i voiu a- 
giunge, să fac într’înșii cârduri. DOSOFTEIU. PS. 54 
( măruvrăjmașiimieiși-i agiungu.PSAL.SCH-M/jg 
: ,j’ai poursuivi mesennemis: je Ies ai atteints".). 
Fugiíá tare (de inorog], ca nu cumvă să-l ajungă 
și să-l mănânce. Mss. (a. 1654), ap. GCR. 1,165/,4. 
Apucaiu pe drum la vale Și-ajunseiu pe Leana'n 
cale. ALECSANDRI, P. P. 237. „ifat, nevastă, la pră
șit!“ — „Bărbate, m’am bolnăvit!- — „Hăi, nevastă, 
la b&ut!‘‘— „Bogdaproste, mi-o trecut. Fă 'nainte,
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că te-ajunyP zanne, p. iii, 474. Cănd e.sle să dai 
peste păcat, dac.ă-i înainte, te silești să-l ajungi, 
iar dacă-i in urmă, stai și-l ctștepfi. CREANGĂ, P. 
223. I Când șl cel ce trebue ajun.s e in mișcare, deci 
cfind avem să facem deo.seblrea între „atteindre" 
(germ, „erreiclien") și „(re)joindre, attraper" (germ, 
„einliolen"), pentru sensul al doilea se pot adăugă, 
spre mai mare claritate, cuvintele „din urmă" sau 
„după urmă". După dinsul s'a luat Și-ajungându-l 
du/iă urmă... l-a'ntrebal... PANN. P. V. lll, 82. Du-te. 
că acuși te. ajung din urmă! CREANGA, P. 113.
Dacă, după ce ai ajun.s pe cinevă, treci dincolo de 
el, 11 ,.întreci“. Dorul mieu pe und(e) s'alungă. Nu-i 
pasăre, să-l ajungă: Dorul mieu pe ande pleacă. 
Nu-i pasăre să-l întreacă, doine, Că venea,
mări, venea.... De căzlariu l-agiungeâ. Agiungeâ și 
întrecea. ALECSANDRI, P. P. 107 | Korma r»dle-
.xivă are sens pasiv. Cuvântul e va vânlul; Nu se. 
ajunge nici cu armăsarul, nici cu ogarul. PANN. 
P. V. tll, 127, II i'7,7. ,.A egală". Nepuîând să te a- 
ajiingă. crezi c'or vrea să te admire? EMINESCU, 
P. 226.

2“. A ajunge- rei.'<t = „a atinge cevă" în dni- 
inul său (când complimentul are sens local). în viața 
sa (când complimentul are sens temporal). Agiunsă 
adâncul pustiei. VARLAAM, C. II, 12 .. Agiunsă 
Tliivaida. dosofteiu, v. s. 21/.,. Ajunseră cetatea 
Drusa. moxa, 4(K) j,. Mergând și ajungând un tieid, 
l'nu'ncepii săseroage.PÂil'N, P. V.1.79, Dugăniu-te-a 
ne spune, Ajunge-om zile mai bune'? marian, SA, 245. 
Mai ales in urări, imprecațiuni și blesteme. Seara 
de-astă seară s’o ajungeți la mulți ani! BIBICESCU, 
P. P. 206. Să trăeșfi. fine, cu bine. Să n'ajungi ziua 
de mâne! lionoiș, p. p.12.'), | Fig. Și-a ajuns scopul.

3“. .1-/ ajunge pe om cerd.Uând complimentul 
pasiveomul,iarsuliieetuio un proiectil, avem sensul.,a 
neineri". Să na agi ungă săiieata pre cei ce cor lucră. 
MSS. (a. 1773), ap, GUR. 11. 92 j^. ./fofe'M cn/ nebun 
cu frâu! — Și-l ajunge, carabina, coșbuc, B. 29.

Din ceasul cum te-am văsuț, m ai agiuns la 
inimă. ALK(.SANDKI, T. 3.Ó4. II Tot astfel, când e 
vorba de o întâmplare, de o năprasnă, de o stare 
.sulletească care se ivește în mod neașteptat, ca din 
senin, avem sensul de: „a da peste, a găsi, a lovi, 
a apucă". Iară întru ce. te va ajunge- moartea. în- 
tr'aceaia Dumnezeu le va judecă, cazanie (a. 1644), 
ap. GUR. I, 113-'.,. De. rele ce sânt.nu potsă trăiească 
Iu un loc; blesleniul părinților le-a ajuns, ispire
scu, L. .5. J)e mergea ce mai mergea. Ore.u zăduf î! 
ttpucâ. Osteneala l-ajungeâ. teodorescu, P, P. 438. 
Cânii m'ajiinge ilor ile tlucă, Mă tluc la ileal ca pe. 
luncă. (!ând m'ujiinge ilor de mers. Mă tluc la dea! 
ca pe șes. pop., ap. HEM. (>2.'’>. In imprecațiuni: 
D'ajungu-te. mâmlro,-ajungă. D'ujungă-te-un dor 
șj-un ilrag. Să șezi toată ziua'n prag. DOINE, 212 
în întrebări: Ce vânt mi te-o ajuns, de m'ai lăsat 
și te-ai ifus.^ MARIAN, î. 07(1. Ce nevoie, te-a ajuns 
ile. mine, llarap-Atb'? CREANGĂ, P. 271. | Adesea 
numai: (’e le-a ajuns’ : „qu'est-ce qu'H t'a pris'r~ 
Ce. te-a ajuns, ilragă J^'tre'r Spune-mi să știu, că 
mi se. rupe, inima! RETEtiANUL, P. II, 56’,. | A-l 
ajunge pe cinevă zilele = „a i so fi trecut vremea". 
Spune- craiului viteaz..., că e bătrân, că l-a ajuns 
zilele. DELAVRANCEA, S. 94. | A-l ajunge pe cinevă 
bănînra sau vinul = „a se Imbătâ": .se.nivrer~. Și 
mai nușfiâce face, și ce cântă, căci il ajunsese vinul. 
OOR.JAN, II. IV, 2.'>. I A-l ajunge pe cinevă judecata = 
„a fi osândit": .étre condamne-. Neavâml putenre. 
ca să, întoarcă banii înapoi lui Istratie. precum 
l-uu ajunsu judecata Jiivanului... DOC, (s. XVII), ap. 
HEM, 629. I A-l ajunge pe cinevă dajdln (sau bi
rul) sau ]»ar1ea (de plată) = „a i se cuveni, a-i 
cădeii. a-i veni, a-i reveni" : „en revenir (â 01100101)“. 
Să dea ilajilia ce-l va ajunge. URICARIUL, IV, 292'5g. 
Scos-a 11 odată ș'i, pe preoți un bir. de. agiunțfe.â pre 
preot, cât de. sărac, trei galbini: iar pre cei mai 
de frunte ș't opt ga'bini i-au agiuns. HKCVi.CE, LET.

I>ic(i<>iinrul limbii române. 2*. V. 1907. 

n, 412 'j,. Fieștecarele. prf. cât il ajunge partea sa, 
rlispunde ile banii nflimdii. pravila (1814), 63. 
Jy» platâ. ne-a ajuns pe. fiecare- partea câte a șutii 
<le lei.

III. Când ini mai e vorbă de a ajunge pe cinevă 
sau cevă, ci undevă, atunci ajuiirie nu mai răspunde 
la întrebarea ce?, ci la întrebarea unde? și nu se 
mai construește cu acuzativul, ci cu un caz prepo
zițional, cu un adverb local, sau cn o locuțiune ad
verbială, iar funcțiunea lui nu mai e transitivă, ei 
devine verb intransitiv.

1°. Sensul e aproape identic cu al verbului „a 
sosl*‘, atâta numai că la acesta din urmă ne gândim 
mai mult la momentul final al acțiunii, pe cănd 

; itjuHfferea deșteaptă în noi șl ideea unui drum fă- 
; eul. Obiectul ajuiiyerii are sens local. Doară cor 

pillén citnii'H mjiunne îu Finicliiea. COI). voR. 8»!,'; 
' ( cum de are putea să agi un i;ă In P. N. TESTAMENT, 

11*48; = de vor puteâ aj ungând ü Ia P. BIBLIA, 1G88 
: „pour tâcher d’aborder ă Uhéni.x."). Deci tui/ ta- 
ninie... și, iijuiiiiniiilă la besearecă, :iee... ORECEANi' 
(a. 1691), ap. GCR. I, 21)4 ,5. UorWnfZ așâ. au ajuns 
a/n aape de- Tecuciu. c. NEGKVZZt, l, 138, Pânil’n Du
năre ajiiniie f^^rtulll^su^ Baiozid. eminescu, p. 237. 
Se duseră, până ce, ajunseră la un l•ánlp. ISPIRESCI’, 
L. C. Și când ajunse, mai apraape. ce .vă radă:'.., 
CREANGA, P. 2Ő5. J(ău e. dealul cu cucute Și luideir 
cu mândre multe: Pân'ajunpepe la toate. Trece, cău, 
de mie:: de. noapte. iarnik-BÂRSEANU, l). 407. Absol. 
lYmă să ajungă et. craiul, pe- de. altă parte, ./t 
ajunsese acasă. CREANGĂ, P. 186. .1 draiiostelor fire... 
prin toate... răsbale. ajunue și biruește-, konaki, 
p, 8.3. Zbor, ajung, descalec... Și intru ta ea. C. NE- 
GRUZZI, II, 32. I Iu vechime găsim exemple, în care 
a ajuiifie e sinonim cu „a umblă mult, a bate dru
murile intr’un anumit scop“, ideea „sosirii” Iiind 
aproape ștearsă. Astfel In: .1 ajungerii cleieliri : 

■ .foire des intrinues'-. .la început a ai/iunue cu ele- 
cetiri asupra lui Diinifra-șco-Vodă, sicând. că nu 

; este bine să... NECULCE, LET. ii, 348/„. .4 ajunge f pre) 
la...; .recourir â“. Niinică asupra lui Miliniu-Vodă 

! nu puteâ isprăvi... Și ajunijeâ pre ta toii Pașii, 
dându-le. bani să fie intr'agiutor, să mazilească pre 
.Mibaiu-Vodă. MIISTE, LET. III, 41. II l^’i!^. Omule, 
la fericire ca s'ajungi, iată cărare... KONAKi. P. 268. 
Colonia romană ajunsese, intr'o stare, foarte infio- 

I rifoare. RĂLCESCD, M. v. 6 ',. .Irei» incă mult, până 
I A-iî njuntiem la acest grad de civilizație.’ c. NE- 

GRrzzi, I. 74. -l/i. în. ce stare ai ajuns! alecsandri, 
P. ii. 116, Judecați, ta rât ajunge omul, când pa
timile îi întunecă mintea! DltAiíllICI, R. 162. || Obiec
tul ojitn/zerö are sens temporal. Ajunse la vârsta de 
20 de ani. silNEIUL (1776). 179 ’ 3. .fiipâneasa Despa. 
ajungâiidu la adânci băfrâneate... DOC. (a, 1681, 
Gotroceni), ap. HEM. 630. Bl ajunsese, la răruntefe 
și nu se învrednicise a avea .vi el măcar un cop'd. 
ISPIRESCU, L. 41. De-aș ajungepân'la toamnă. Să 
mă'nsor. «<li«aoăo«m«(î.'IARNIK-RÂRSKANtT,n,438.

:țț A .ajunge de-asupra nevoilor = „a ajunge la 
o stare (materială) mulțumitoare". | Á ajunge la 
mal sau la maidan = „a-și atinge scopul, a izbuti" 
.parvenir~. ZANNE, p. VI, 192. Țiganul, când a ajuns 
la mul. atunci s'a innecat. PANN, P. v. 11, 86, | A 
ajunge la aman, cfr. aman. | A ajiinge la (sau in) 
sapă de lemn = „a sărăci cu de.săvâr.șire, a nu mai 
aveă nimic" : „étre completement ruiné~. Țara a- 
junsese in sapă de lemn, ispirescu. m. v. 4/«. (cfr. a 
aduce la sau în sapă de lemn.) | A ajunge la lii- 
l«*le sau la înneurl de țigări = „a sărăci de tot" : 
..étre reduit â rien-. zanne, p. iii, 211 : 398. | .4 
ajunge îii doaga inorții : „élre â l'article de la 
Mort~. idem, p. ii, 631. | A ajunge în doaga (sau 
mintea) copiilor : ..tomher en enfance-. idem, ll, 82. 
.4 ajunge pe mănile cuivă : ..tomber entre Ies ntuins 
de i/qn.. étre livre â la grâce de qgn''. Cum. se poate, 
siceâ ea, să ajungă pe mâinile unora și altora, 
pe care nu puteâ .să-i vază, de urîți ce-i erau'r

6
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ISPIRESCU, L. 2C1. A iijuiige din pod în glod = „a 
decădeă“. Ciite nre. tovarăș nprod. Ajunge ifiii pod 
în glod. ZÂnyK. p. IV, 130. A’i i^unge (cuivâ) 
(ulllnl In os, sati focul la unghii, san mucul la 
deget : ..iirrii'n- â In derniére- ejefrémítt>. ne miroir 
plus que devenir. étre nnx tdiois~, J ajuns citfilnl 
Iu os bieților oameni! șez. V, 20. <S«», bădiță orto- 
mane. Că ni’ujnnge la ciolane! ALECSANDRI, P. P. 
107. A ajunge treaba la... =» „a se desfășură lucru
rile până acolo, In cât...": .en arriver. en venir â-. 
Să tiajiințiă treuha până lu părneahi. ispirescu, ü.

IV II A ajuns 111111.1 la par = -esfe cam gela oru 11 
adecă funia s'a Kitrif toată in jurul purului; lucrul 
s'a terniinut și a sosit vremea prdneului. (Bucov., 
eoni. Bodnărescul).

2”. In cele uiai multe dintre exemplele citate mai 
su.s, vedem că ajunge- nu mai răspunde exclusiv la 
întrebarea unde?, ci raportul temporal a început 
să se schimbe lutr im raport modal: întrebarea este 
cum? san ce ajunge cineva? încazul acestaoja nge 
se poate construi sau cu un adverb de mod. sau cu 
un substantiv (cu sau fără „ca", „de"), ori cu un 
adjectiv predicativ, sau cu o propoziție introdusă 
prin .,să" sau „de“. Sensul lui e „a se face, a de
veni". A ajuns oul mai cuminte ileeâf găina. ZAN
NE, p. IV, 36. II Arătându-so mai ales un regres, o co- 
borîre (morală). Hisericile Domnului ajunseseră gra
jduri pentru caii păgănitor. ispirescu, m. v, 4 ,r.- 
.IJwMSe ca un buștean pârlit, idem, U. 124,',,. -Ijniise 
de râs și de bătaie de joc. idem, U. 124 ... J ajuns 
de poveste în țară. PANN, P. v. III, 128. ajuns 
.s'ft neta copiii inpicioare. idem, p.v.lll, 150. .IJnii- 
sese, sărmana, dintre, atâtea slugi.... să-și măture 
singură casa, sbiera, p. 1.30/,. Ce-ar fi ajuns pa
tria astázi'r RU88O. ap. bălcescu, m. v. k
ajunge rău : ..fourn'-r mal-. A ajunge cal de poștă = 
„a fi pus la treabă Intr’una, fără odihnă", .Sărmane, 
biete liarbule! Ai agiuns cal de poștă împrejurul 
horii! ALECSANDRI, ap. HEM. 63,3. A ajunge slugă
1.1 dârloagă = „a deveni sluga unui om inferior 
ție". .Ipn-j, că. ilacă n'am ținut seamă de. vorbele, 
lui. am ajuns slugă la dârloagă și acum, arând 
nevrând, Irelnte să asculte CREANGĂ, p, 212. || Ară- 
tându-se un progres, o înaintare, o urcare (morală). 
.4it ajunsă (Cantacuzino) pre pământ înger. BI
BLIA (1688). 7 pr.'('igunul, cănd n ajuns împă
rat, întâiu pe tatăl său a spânsuraf. pann, p.
V. 28. Când vei ajunge, .«i fu odată tare și mare... 
CREANGĂ. P. 223. A7 o ajuns mai bogat decât fra
tele său. ȘEZ. IV, ,36. A ajunge bine sau repede 
sau departe ~ „a face carieră, a o duce departe". 
Chii asemeitea cap. omul nu ajunge departe. E- 
MINESCU. N. 36. I }‘. ext. „A fi vrednic, a face, a 
prețui, a aveâ valoare". Cinei Tătari din Crimeen 
ajung mai mult decât sece din Jiiigeag. zanne, 
p. VI, 59. Da l'nguri. orice face craiul inainte de. 
încoronarea sa. nemica n'ajunge. șincai. IIR. ii, 
,32/,5, II „A izbuti, a reuși", agiuns unii, de au fost 
polcovnici. NECULCE. LET. II. 211 ,. Nice fire ome
nească nu poate să ajungă a gândi tainele lui. 
MSS. (s. XVIII), ap. G('K. I, 312/8, wo/>«<<?« să 
ajungă să spuie. din destul luptele sale? MINEIUL 
(1776). 119 ’Dreptul său să ajungă a fi respectat. 
BĂLCESCU, M. V. 5 .,. -IsM plebe, ăstgunoiu. Să a- 
jung'a fi stăpână și pe țară. .>4 pe noi ? emine,scu. 
P. 247. Cine știe, ajunge-va rineid să-mi facă drep
tate? RETEGANUL. P. I, 22,., Până acuma toți rd- 
deau de P., dar acuma a ajuns să râdă el kî ile. 
draÂ:ul. CREANGĂ, P. 51. || în amenințări, urări și 
blesteme: „a aveă parte", fiu nu ți-aș dor'i m-eodată 
să ajungi să ne cunoști! eminksCU, P. 240. Cum 
ați ajuns să cununați, să ajungeți ș'i să boteeați! 
POP., ap. HEM. 630. Că eu știu de. ce. nu rine. Că 
nu-l lasă maică-sa. N'ar ajunge-a-l îiiswrd. Nici 
nepoți a legănă, pop., ap. HEM. 626.

IV'. Ajungerea unui punct sau a unei stări poate fi 
obținută nu numai printr’o mișcare (reală sau Închi

I

puită), ci și printr’o mărire sau micșorare a propor
țiilor, printr’o înălțare, sau printr’o întindere până la 
acel punct sau la acea stare. în acest caz construcțiile 
obicinuite sânt: -1 ajunge (până)la sau (pâ nă) în 
sau de. răspunzând la întrebarea unde? sau cât (de 
sus. de jos, de departe)? Marea se. .sui. până’n 
ceriu de agiungeă. dosofteiu, v. s. 3 ,. J^eagă sacul 
rând e rotund. Nu când ajunge la fund. PANN, P. 
V. III, 72. Pe rea vale nourafă. Merge-o fiară 'n- 
rornorafă: Sufief n'are. sufiet dure. De pământ nu 
mai ajunge? ( ■ ./yunírea"/). GOROVEI. C. 210. [ Dă- 
taia tunurilor aiistriare. ajiuige până la HOWi de. 
pași. I l'oÎH imne smântână undevâ. unde să nu 
ajungă rojiiii. Jb-ețul se suie..., în cât agiunge 
pe. la noi la .30 lei m(g-ța. i. ionescu, c. 170. | 
Agiunsăse. stogul de fân lă lei. NECULCE, LET. 
TI, 4.')4 „. II A ajunge cevă. Oamenii pe la noi iși 
far grădinile... pe lângă- casă. de. poți ajunție ș't 
prin fereastră re-ți freftue. SBIERA. P. 180',, | AÎisol. 
Când punctul de atins e de la sine înțeles din cele 
premergătoare, nu se mai exprimă. Vulpea, dacă 
n'ajunge. sice ră pute. C. NEGRUZl. I, 250. Dragă 
mi-i lelița naltă. Că-mi dă gură peste poartă, Dar 
lelița mititea. Sc'nfindeă if* n'ajitngeâ. lAR.NIK-BÂR- 
seÂnu. d. 430. II -Ai^ngfrea unui punct se face „cu" 
cevă. iiăn'ajung luna cu mâna șisoarelecu picioa
rele! BARONZI. L. 86/, j. Ceea ce. nime cu mintea nu 
o poate ajunge... mss. (s. XVI), ap. HEM, 624. | în 
loc de: Nrâ așâ de mic. încât, când ședeă. nu ajun- 
geâ cu picioarele de ("sau la) păm-âuf, ne poate spune 
și: încât nu-i ajungeau picioarele de (sau la) pă
mânt. (I’omulJ .s'a făcut de o kw de ori ni.ai mare 
<le cum eră, ile-i ajungeau crengile 'n nori. CREANGĂ. 
P. 293. Părul îi ajungea la călcâie. EMINESCU, P. 203. 
{ErăJ fudulă, să nu-i ajungi cu strămurarița la- 
nas. DELAVRANCEA, 8. 10.

V. l'n exemplu ca: învclifoarea nu-i ajungeâ 
până la picioare se poate transformă ușor în: îiiee- 
litoarea nu-i ajungeâpentru trupul întreg (adecă «t 
pentru acoperirea picioarelor). îndată ce cel „ajuns 
de cevă" nu mai are numai un rol pasiv, ci acțiu
nea „ajungerii" îl atinge de aproape in interesele 
sau In trebuințele sale, a ajunge cevă cuivâ ia 
sensul de: „a-i fi cevă destul cuivâ, a fi cinevă 
mulțumit cu cevă". In: 0 mână nu ar fi ajuns lu 
atâtea lucruri. CALENDARIU (1814). 11*2'5,, prepo
ziția „la“. arată direcția; când Insă „la“ exprimă 
interesul, când e deci o prep, a dativului (=„pentru"), 
sen.sul se schimbă, ca în: Ajunge o măciucă la un 
car de oale, zanne, p. iv, 9. Nu le ajungu muierile, 
lor. MSS. (a. 1691). ap. GCR. I, 2S',ilin-i ajungeâ 
din destul necazurile ce petreceam. ANTIM, p. xxv 
Dacă na le- ajungeâ boii la plug, se duceau la l'n
guri și ta Deși și. luând ile acolo oameni.... ii în
jugau. C. NEGRUZZI, I. 246. (Amorului] Mii de la
crimi nu-i ajung Și tot mai multe cere, eminescu, 
p. 207. I Absol. Celora ce îmbogățesc cu nedireptut. 
nece. dănăoară nu le ajunge. VARLAAM. C. 326 
Și merg ei și merg, cale lungă să le-ajungă. Ajunge! 
și Ajungă ! = „destul!“ : „suffit! asse:!'" Dipifoarea. 
până nu cade. «11 sice „ajunge!" ZANNE, P. I. ,508. 
Mă rog.... dă... cu milă! Aoleo, ajunge! PANN, P. 
V. II, 102. Nici în riforică tropul îndesfulirii au 
ascuitat, nici în ip-amatică... cuvântul „ajunge!" 
au învățat, cantemir. ap. HEM. 635. .\jungă atâta 
sânge, vărsat! c. NEGRUZZI, l, 146. | Construit cu da
tivul pron. pers, și cu „de". Manole, Manole. Meștere 
.Manole. Ajungă-ți de șagă. Că nu-i bună, dragă! 
ALECSANDRI, P. P. 190.

Același sens II are șl: a se ajunge (cu cevâ). 
acesta desvoltat din sensul de „a egală" (!I, 1°). 
Venea încărcată cu bucate acasă. încât se ajungeâ 
câteva sile cu bărbatul ei. să înănânceseara. BARAC, 
T. 5. se ajunge, cu leafa nici două săptămâni. Vă 
poftesc... Slănini grase. Cârnațilungi. Pân'latoamnă 
să te-ajungi! sevastos, n. 291...4 fi de trebuință, 
a trebui". .4 tuturor atâta erâ. cu câtu se putea

I
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ajunge. palia (a. 1582), ap. TDRG (: „celui qui en 
avalt recueilli beaucoup n’en avait pas plus qu'il 
nelui en fallait".). | Dupănegațiune,„amailipsi": 
^manquer encore‘‘. Nu se ajung(e) cinci lei : es 
fehleti fiinf Lei (sur vollen tíumme). TDRG. 4Í A-l 
ajunge pe cinevă mintea (sau capul) — „a aveă 
destulă minte să..., a-l tăia capul să..., a-i da, a-i 
trece prin cap să...“: -''fre asses raisonnablepour.... 
renir ă l'esprit de..." Imblă ca niște, oameni hă
mesiți. neagiungându-i mintea să. chivernisească. 
NECULCE, LET. II, 274 ',Dumneata fă imuni, cum 
te. ajunge mintea! MAíUSü,T. 1.58. Nu-l ajunge, capul 
.\ă facă asemenea pasarlâeuri. ALECSANDRI, T. 1234.

(Diai.: arfinnge. 1 Aor. ajuimeiu (f ajunșu. ap. 
HEM. 636 etc. aroin. agiumșu), purt. ajan.s (annn. 
agiumtu).]

— Din lat. ndjnngo, *nxî, -nrtuni, -ugere: ital. 
aggiunyere. aggiitgnere. fran. adjoindre. (v.-fraii. 
ajoiiidre). l’ontru trecerile de sens, cfr. pentru II 
germ, „erreichen", III „gelangen", IV „(hin)reiehen, 
(hin)- langen", V ,.(aus)reichen, lángén".

.AJV'NUKKK«. f. ..Action d'atteindre. de(re)Joindre. 
de toucher. d'arriver. de purvenir. de sufpre. Arrivée. 
renue, portee. aboutisseinoit. atteinte.: suf/isance.- - 
infinitivul lui .Tjuiige, devenit abstract verbal, fi dă 
leinteni eimfoși murgului. Spre-ajunge.rea dorului. 
POP..ap. HE.M. 637.1 Ajungere latron : „aveiiement'. | 
Am silit după putința mea și după proastă ajun
gerea minții meale. Ânti.m. p. XXV,„. [Contrariul: 
neajungere: Au lovit satele.... arsând. prădând. 
.. făcând țârei mare stricăciune, din neagiungerea 
mințeilui Vidate, e. KOGĂLNICEANU, LET. Ill,243,',j.l 

Ij -1-1’ întrebuință cu ajungere, până la sfârșitul vii- 
, toatei luni, uricariul, îV, 122. (Diai, șl: agiiingere.]

AJÚN.S s. a. ajungere. Participiul lui ajunge. 
• devenit abstract verbal. Tenedos Boce’n ajunsul ve- 
I derii. COȘBUC, .u. 30';. 1 „înțelegere tainică", i'ii 
i chipurile ce au me.șteșugit cu .sfinția sa.prin agiun- 
I rTDiriDiTTr v 00.7 “ " •’ - * 'isuri... URICARIUL, X, 267 „. ; „.Sosire". Când și-a dat 

socoteală de ceea ce făcuse, a'ndreptat calul peste 
dealuri... Cu tot îndemnul, ajunsut i-a fost la a- 
miasă. CIOCÂRLAN, LUC. V, 12.5. Bun ajunslnl)! și 
Bană ajiiusat : ^bienvenue‘‘. Nime nu-i dă un răs
puns. Nici ii Bice, „bun ajuns!" ALECSANDRI, P. 
P. 240 ;. „Hun ajunsul, vere.!" „Bună .să-fi fie 
inima!" RETEGANUL, P. I, 20-0. »»i«îi
țărane! SEVASTOS, c. 317. || De ajuns, in de ajiin.s 
„destul": ,.suffî.‘iamnienf. asses". Jxfopi.sețul cd mol
dovenesc de. cutiuns și deschis toate pre rând in- 
semneoBă. URECHE, let. i, 170 ’,,. Simpir numele bu
catelor erâ de. w.puns. ca să-mi taie, apetitul, c. NE
GRUZZI. I, 58. Ó Bi din viață să-mi fi dat. O zi 
mi-erâ de-ajuns! eminescu, p. 127. Omul, cât trăe
ște. învățătură in deajuns nu dobândește, zanne, 
P. V, 351. Lemne, slavă Domnului, sânt de. ajuns 
și de ’ntrecuf. în pădure! CREANGĂ, P. 126. |Și 
subt forma femenină : ajunsă. Diai, și: aginns. Cfr. 
neaj uns.]

AJUNS, -A (tdj. „zlíTíre, rattrapé. (dteint. rejoint. 
frappé; parvenu. enrichi: muri: acconipli: achefe'. 
corrompxi (par des doim'i". -Participiul lui ajunge, 
devenit adjectiv. Femet de dorul lui Dumnedcău 
agiânse. dosofteiu, V. S. 44',. Ftwid... ajuns de 
osteneala drumului.... îl fură, somnul, ispirescu, 
L. 109. i „îmbogățit, parvenit" (= ajuns la bogăție, 

|Ua poziții Înalte). [Micul orășel] abiă... începuse... a 
'se. iinplini. ici cu gardul unei colibe de vecin.... 
mai dincolo cu sidurile. unei case de boier sau bo- 

‘ierinaș ajuns. ODOBESCU, l, 109. [ Substantivat. Prin 
gura lor vorbește o clasă întreagă de oameni, cei mai 
puternici. ajMișii. triumfătorii. VLAIIUȚĂ, D. 140.
„tlopV* (= ajuns la maturitate). Poamă ajunsă. PO
LIZU. I „Desăvârșii" (= ajuns la desăvârșire). Fără 
de taină, este, și cea mai ajunsă podoabă a frumii- 

seții seacă și proas'.ă. piscupescu, o. 167. | „Mituit". 
Fiind ajúnaü cu tăgăduială de banii de la Jidovi. 
.MINEIUL(1776),97,I Ajunsdebătrânele—bătrân: 
..i’ieiw:". Vedeai oameni cinstiți, ajunși de bătrănețe. 
De frică munți urcând, ea'n cele, tinerețe, zilot. 
CRON., ap. HEM. 638. || Ajuns la (de) minte (eap)= 
„deștept, isteț, inteligent": „mâr d'e.sprit. intellii/ent. 
Judicieux'‘. Ură om de treabă și ajiin.s la minte. E. 
KOOÁLNICEANU, LET. III, 249/a,. Dm foarte ajuns 
de cap trebue să fie acela, care poate da de dinsul. 
•MARIAN, o. I, 1)2. Titiresul eră mic la statură, dar 
ajuns la cap. SBIERA, P. 181 ,. (Diai, .și: ațiiâns. | 
Contrariul neajuns.-ă = „neatins, nelovit cit ceră; 
nepriceput. HeMHi6/of“. marian,„neindestulător": ha 
simțirile'nălțafe. Al mieu glas e neajuns, i. VĂCĂ- 
RESCli, P. 2Ó';,. .Scriptura ne deșeliide. mintea, tle. 
ajungem cn credința spre Dumnezeu, duhul cel 
.sfânt și nevăsut... și neajuns de mintea și de hirea 
omenească. M. COSTIN, LET. I, 3.)

AJ1 nsAtékA s. f. + (Jur.). Corruptiun (d’un Tonc- 
tionnaira etc.), snhornation". — „Mituire'*. Ciimpi'i- 
riind CM ajunsAtitră părfile. aceafe. URICARIUL, XI, 
245 5,. Credifr^ru... î nr «lovedi că Iaste la mijloc ri- 
clafnii și ajnnsăfiiră (din partea indatorituliii). pra
vila (1814), 22. (Plur. .furt.]

—“ Derivat din ajuns, part, lui ajiiiiee („a se a- 
junge cu cinevă" = „a face învoială tainică"), prin 
suf. abstr. -ătnră.

AJi’K adr.. s. a. „?Í Jour. ajniir". — JfZr. Termen 
de broderie. „Cu șabace, cu găurele, cu spații goale 
(în pânză, obținute prin scoaterea unor fire), prin 
care se vede lumina In zare". Banfelufe lucrateajtir. 
ALECSANDRI, ap. ȘĂINEANU, DICȚ. ÜNIV. || A'Hftiff. 
„Șabac. găurNe (de broderie)". Face foarte fru
moase ajnruri. [i’liir. •/HrMri.]

N. din fran.

ajiistâ 1'6. „AJiister'. potrivi bine („pe" 
sau „la" cevă), după măsura justă, la locul care tr»'- 
bue“. Cuvânt întrebuințat mai ales ca termen de 
croitorie. A ajustă o haină (pe corp) = ,.& potrivi 
bine pe corp o haină co eră croită rău sau prea 
larg". (Cfr. adistă.j

— N. din fran.

abstract verbal.
AJ11NTÁKK .s. f „Ac.tion il'ajK/ifer. ajuatfiye". — 

Infinitivul hii njiistih devenit ' ‘ ‘

AJ UNTÁT «. a. „AJustage.-. 
devenit abstract verbal.

A J I'xtAt, - a «kZj ..Ajtisté". 
devenit adjectiv.

I

Participiul lui njiistit,

Participiul lui ajiistii,

AJVTÁ it6. 1. „1®. .-lider. seroKri'r, (lomter un coiip 
de main, porter secours, uenir en aide, appiti/er. 
assister. seconder. S'entr'aider. 2®. Prote'r/er. .3®. Pro- 
fder. bénéficier".

.4 ajută însemnează „a ușura pe cinevă la înde
plinirea unui lucru pe care nu-l poate face singur, 
a-i înlesni ieșirea dintr'o situațiune grea printr'un 
ajutor (adese-ori bănesc).'*

1®. Ah.sol. Strigând: ..Bărbațilerailteni.ugiutctfiP 
COD. VOR. 32 ( N. TESTA.MENT ](»4H; BIBLIA 1688: 
„Encriant: Homuies Israélites.aidez-nous"!). | 7jî- 
trans. Á ajută cuivă: Nn eră nimeni, de a-i ajută. 
BIBLIA (1688), 142, 2. Acei mai mnifi mergeă pe Jos 
spreuștirință. Carălorajutănd.prediterăcuputință. 
ZILOT.CRON, ap, HEM.640. (tomoară.șin’o să-i pocin 
ajută. PANN. E. I, 98. j Trans. S’naiwft și sdrocuí. 
DOSOFTEIU, PS. 34 (^săracului tu fii agiutoriu. 
PSAL.SCH.28 ,,,CORESI,PS.:„tuas aidé l’orphelin.**). 
Nn puteă uyiidă pe sofii fi alianfii săi. șiNC.tl,
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hr: II, 26,'„. Ajutați-mă ș4 pe mine! marcovici, 
C. 8/jp. Ajută-mă, doamnă! Scapă un suflet de la 
osândă. C. NEGRUZZI, I, 51. Doed nu l-oiu ajută 
eu. cine sS-l ajute? CREANGĂ, P. .38. 1 Kecipr. Ajută 
unii altora, moxa, 404^. Căci pentru ca să s'ajute 
.sânt născuți... și copiii și părinții. KONAKI, p. 286. 
Căt va fl prin putință, să ne ajutăm înși-ne pre 
sine. DRÂGHICI. R. 164. P«l, sântem datori a ne 
ajută unii pre alții, creangă, p. .330. ] Refl. ?! se 
ajută cu cinevă = a luă intr'ajutor pe cinevâ. 
A fost nevoit să. se ajute șl cn lucrători streini, 
canv. LIT.. ap. TDRG, || Felul ajutorului se e.\primă 
prin, „cu..., la..., să..., de...“ Dă Dumnezău iinima 
mai mult, altora mai puțin, pentru ca să se arpiite 
unul cu idalt în lume, varlaam, c. 299,,. Precum 
sânt toți hiH/uții. cu nimica nu ai/iutară pe cel 
sărac. ȘEZ. I. 2,39 ,5. ^ăl)ul cit picerele și șchiopul 
cu ochii, unul pă uliul să s’ajute. ZANNE, P. II, 663. , 
..Să-mi mai ajuți la un lucru!' - ,,Bucuros!“ re- 
TEGANUL, P. II. 51 I Și-a ajutat țara, să scape 
de rohie. ISPIRESCU, M. V. 25'j5. Ajută nerodul la 
șarpe, să iasă din foc. reteganul, p. i. B,',,. Tj-a 
ajutat, de și-a scos carul din noroiu. || Fig. Uel 
ce dă ajutorul e altcineva decât omul. Puterea mi
losteniei și inima ta cea hună te ajută, creangă, 
P. 214. Norocul te. ajută, idem, p, 222. # După cât 
il njiitâ pnterea = „după puterile sale“: ..antant 
(lu'il pe.iit.' Să-mi dea ajutor la trebi. după cât 
il ajută puterea, idem, A. 1.3. Nii-l ajută puterea : 
„j7 est trop faihle (pauvre) pour...'. Cât îl iijulă ca
pul (niiniea) = ^efit î' taie capul, cât se poate pri
cepe". I De obiceiu, cel ce ajută oamenilor e Dum
nezeu (ferul. Pronia cerească etc.) Nu i-au agiutat 
DumnedzSu să o facă, neculce, let. II, 20.5 Fe
cioară. tu-mi ajiită! MINEIUL (1776), 85, ’Dum
nezeule. ajufă-l. că eu nu maiam putere! KONAKI, 
p. 86. Eu gândesc, de. mi-a ajută Dumnezeu, pe ; 
după amiază să-ți pun de-a binele nora în Piatra. 
CREANGĂ. P. 115. Pronia cerească mi-u ajutat să 
urc. ISPIRESCU. M. V. 9'.,. Dă din mâni, și Cerul ' 
îți va ajută, zanne, p. ii, 2.3,3. De aici: 4Í: Așâ siVmi | 
ajute Dumnezeu! ca formulă la jurăminte. în loc de i 
ajute Dumnezeu! se gă.sește, ca salut al țesătoarelor, 
și: Aj’te-zănl și. printr’o etimologie populară. Aj*tc- 
ziua! El oîntreabă: „Apoi, lele. cum. tr^ue săzic?' 
„Să fizis^. ea răsjyunde. ,.Ajte-zău ! și alt nimic^. 
PANN, ș. 11, 19. (Pann adaogă: Cuvănt antic, ținut 
numai de femei, in loc de ,.ajute Dumnezeu!^, care 
îl zic mimai când văd pe altejle] țesând.}. Din gura ' 
sătencelor române, la țesutul 2>ânzei:... ,.Ajte-ziua. 
surată Ioană!' — „Țam-tale, surată Marifo!' TRI- 
FULESetr, ap. HEM. iii. Add. XXI. | Doamne-a- 
jută! : „</ue Dieu me soit en aide!' Dulgherii, la l 
înceffutul lucrului. își fac cruce și zic: Doamne-a- 
jută! (Măstăcani. în (’ovurluiu). ap. HEM, 642. | Sub
stantivat, Unde se întâmjdă una ca aceasta, acolo 
nu-i niciodată Doamne-ajută. marian, O. I, 278. 
Da casa fără copii, nu cred că mai e.vte vr'un 
Doamne-ajulă! creangă, p. 74. înțelesul acestei im- 
precațiuni s'a desvoltat mai departe in două di
recții: a.) Se strigă: „Doamne-ajută!" din partea 
celui ce se găsește Intr'o situațiune grea, astfel încât, 
In mod ironic, se numește astfel „bătaia": „vole'e^. 
Să nu te pomenești cu Doamne-ajută pe spinare! 
PANN. p. V. II. 102. Dă l-o sumuțâ altu pă tine, tot no
rodul ăl de ieri tencarcă dă Doamne-ajută. jipescu, 
o. 97. 1 b.) Doamne-ajută! fiind exclamația Româ
nului înainte de a se apucă de un lucru greu, ea 
devine caracteristică pentru omul harnic sau viteaz. 
Astfel expresia de doawMe-ojMÎd.'poate înlocui chiar 
un adjectiv care arată o calitate vrednică de luare 
aminte: „presentable. accejytable.passable.dec^taine 
t»Mporiattce‘'.(Cfr. dragă-Doam ne, dai-Doamne). 
Toți holteii de vro Doamne-ajută... periseră de pofta 
acestei frumusețe, de. fată, sbiera, P. liO/j.. Nici . 
casă cu lumea, nici traiu. de Doamne-ajută... Ji- ] 
PESCU, o. 65. N'iipucitse calul să se depărteze o bu- i 

caiă de loc mai de Doamne-ajulfi. și iată cA eme- 
oaica iară ii ajun/>e. ispirescu, L. 194. Șiretele... 
«’aceâ nici o .’iingură cetățue... și nici o caeA mai 
de Jinauine-ajută. marian, t. 64.

2®. ó’pec. (Jur.) „A ocroti", rrans. Pre femei le 
ajută pravila, pravila (1814), 122. Femeala. de. 
vo intră /litif/ură clieaașă pentru datoria atfnia.... 
nu se ajută din pravilă, idem, 126.

3®. „A fi de folos, a prîi“. intrans. Ni ce un lucru 
nu poate a'/iutâ răpitorului călugăritei să nu-și 
piarilsă viața, pravila mold. !()(>/,. Ce va ajută 
iHie/whii celui de astăzi niăncat. de ai și heli mâne 
pielea de pe lup? zanne. p. i, .054. Pailen-i călător, 
se duce. Nu-i ajute sfânta cruce; Badea-i călător, 
pornește. Pe mine niă părăsește. Nu-i ajii te re gân- I 
dește! iarnik-r.ârseanu. d. 160. | TranA-. Vő? cu I 
miere i-uni (ulus.... Ilar nimic n'am ugiutat. Că ne- 
rii.sta m'a lăsat. ALECSANDRI. P. P. .310*’. ,

|Dial. și: I
— Din lat. Jidjfitiire: ital, ajutare, engad. ajtüdér. 

v.-prov. aiudar. fran. aider, spân, fii/udiir. porig. • 
ajudăr. !

AjiiTÂRi: s. f. yActioniÎ'aider. Seeotirs. aiűe. ftn- 
sistauce. appui. profectiotf. — Inlinitivul lui .‘ijută, ; 
devenit abstract verbal. Jhititmdui estf njiitareii, I 
CORESI, PS. 244 ( că a Domnului este at;iularea. 
PSAL. sen. 281): „Domini est assumptio nostra".). | 
Toiife le hirueâ oi- ănriil J)ontiiliii f{/i. și rii anin- ' 
iarea fivințiii nale. do.softeiit, V. s. 171». Ihnul dn .. 
la dnhitnare ajatări. konaki, p. [Diai, .și: a- 
niutdre.] J

AJV'TÂT .*!. a. = ajutare. — Participiul lui aju1:i, 
devenit abstract verbal. Când eram la ajutat. Neam
țul cătană m'a luat. DOlNE, 182'.. [Diai, și: <«- 
r/iutrit.] 

.AJL'TĂT, *Ă adj. ..Aidt^. assistf^. secouru.appugr. 
jtrote'gp'-. — Participiul lui ajut», devenit adjectiv. 
Ajutat de o slugă, i-ain făcut inventariu! [biblio
tecii]. c. negruzzi, i. 10. Petreceri cinegetice. în care, 
vânătorul nare, nevoie... să caute i-ânatul. ajulat 
de cânele său. odobescu, lll, 15. Norfl-sa, ajutată 
de Dumnezeu, le-a păzit, că niclunu n'n dat în J 
foc. MARIAN, SE. II. 106. Cât de fericită are să fie. 1 
ajutată de feciori și mângâiedă de viitoarele nu- fl 
rori. CREANGĂ, P. 4. [Diai, șl: agiutdt.]

AJUTĂTOR, -ToĂKi; adj., subst. „Qui aide, vient ] 
en aide, porte secours. protéfie: axwiliaire. Aide, se- " 
roiirs. 2>rotecleur: secondant, coojtérafeur. adjoinf: 
coJHjî/tre".—Adjectivul verbal al lui ajutâ(derivat prin , 
-suf. -ător), luat adesea ca substantiv. A înlocuit pe ve- ( 
chiul ajutorni. Fi-mi in Dumnedzeu agiutătoriu și 
casă de scăpare, psal. sch. 87', ( în Zeu ajutoriu i 
și în casă scăpare, coresi, ps. 72: „soLs moi pour une I 
forte roche et pour une fort-^resse. alin iiue je in’y 
puisse sauver."). Maliaș. craiul Ungariei, agiulăto- ! 
riul lui Jlerendeiu. șincai. iir. ii, 55’-,. [Mintea] 
le concentrează în drepte hotare și astfel se. face 
ajutătoarea Procedinței. bălce-SCU. m. v. 5.',,. De' 
boteză, punând .săbiei numele ,.Balniut, ajutătorul ; 
«n'e’.it“.tar6i«dMi/aHidi(»...isPiRESCU,L.139.  | Mai'ales 
substantivat: „protector, ocrotitor". Bucură te. stă
până. ajutătoarea tuturor. MINEIUL (1776), 67, ■ 
Jertfește...pentru dumnezăoaea Ceres, carea eră apă
rătoare și ajutătoare lui. BELDIMAN, n. p. II, 86. [ 
t (Jur.) „Complice". Svlatnicii și agiutătiirii rd-- 
piforului... se vor cerU't...: și aceasta .se zice 2>e,nlru 
cela ce vor fi agiutați la ră})it. iar nujyentru cela'- 
ce-uuagiulatdupăces’aurăpit.PRAViL/i>iO}.T>. 101 
Nu se vor certă într'un ckii) svătuitorlul cu agiu- \ 
tătârîul. idem, 66 ,. (Gram.) Verb ajutăfor = carp 
servește la flexiunea altor verbe, la anumite formei 
de timpuri. [•[■ și diai, șl: ujutătoriu. ugiutător. a-^ 
giutătoriu.]
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A.U’TĂTORIE —

AJliTĂTUKÎE s. f. + ajiiloiarc. Cuvânt rar, în
trebuințat do COKESi, ap. HEM. 651.

— Derivat din ajutător, prin suf. abstr. -ie.

.4JITÓR-TOÁKK s. a., adj. Aide, a.ssi,stanc€, 
.secoitrs. soutien. ibofit. avantoíje. 2’. Aide, adjoint''.

1®, Cu ceea ce ajuți pe cinevâ e ajutor. Acest 
cuvânt poate cuprinde In sine, ca abstracțiune, toate 
nuanțele de înțeles po oare le are verbul „ajută". 
Deci dobăndilu agiutorlu cela ce e de la Dumnedzeu. 
COD. VOR. 79/g ( agiutat cu agiutorlulfi lui Dum- 
nezău. N. testament 1648; = ajutorlu nemerind 
cel de la Dumnezău. biblia 1688 : „mais ayant été 
secouru par l’aido do Dieu"...). Fuin ca omul fără 
ajutiiriu. CORESI, PS. 239 (: „sine adiutorio".). 

i PiinefenietM... pe munca ta, iar nu pe ajutorul altuia. 
marcovici, d. 11. Ilarap-Alb mulțămește furnicei 
pentru ajutorlul făgăduit. CREANGĂ, P. 238. || Rpec. 
Locuitorii apucau... delii acești frați, ...când povețe 
bune, și când ajutoruri de hani, ispirescu, L. 284. 
Va da ujutoruriin bani, idem, m. v. 12/,j. | „Sprijin", 

i in posturi, lăcuitorii ar aveă mm mare ajutor, fă- 
; când pâne cu făină de bob. I. IONESCU, C. 9.
' II Ajutorul 80 „cero" (f „poftește") și so „dă“: Ait 

fugit Ștefan... la craiul leșesc, politind agiutor im- 
polrii a frăține-său. lui Petru. URECHE, LET. I, UW. 
.Ii’că porunci cătră hanul Tătarilor, ca .să-i dee 
qrfee ajutor de oaste va cere. C. negrdzl I, 137.

' în vremea de mai nainte. boierii.... in loc de a cere, 
ajutoruri de peste hotar, mergeau de-a dreptul la 
curtea domnească. ALECSANDRI, T. 1340. i Șpec. 
(.Iur.) A dă ajutor = „a fi complice". Când va prinde 
giudețul un calpuzan, trehue să-l cercettadze: mai 

I are soț'ii? și cine le dă oi/iutoriu? pravila mold. 
i 41. /n f'înfr’/a/MÎor 80 „sare", se „vino" cuivă: Dmw- 
i nezeu va «eni ÎMÎr« ajutor! marcovici, d. 17/..

vin codrii 'n ajutor, eminescu, p. H>3. i în 'de) 
ajutor, sau numai ajutor so „ia“ cinevă: la-ți in 
ajutor pe cinevâ. CREANGĂ, p. 202. A luat odăile 

I de-a rândul, căutăndu-și nevasta, dar nevasta nu-i; 
! caută fata luată ajutor în casă, dar fata nu-i...

I. BÂKSEANUL. P. V. 87. | Poți să fii (de) ajutoi- sau 
spre ajutor(ul) cuivă. t'dnd aș ști că-mi vei fi de 
ajutor să sfârșesc ce am pus de gând. .. aș face.. 
ispirescu,L. 16. M'ai făcut, maică, fecior, să fiutai- 

j cilii de-ajutoriu. iahnik-bârseanu.d. 301.-UMn/ide. 
! mitrguțul mieu, Dafu-mi-te-a taică-tău. Ca să-mi 

(ii de ajutor. Im nevoie și la zor. teodorescu, p. 
.'183. ' t Ajutor so poate „sta" cuivă. Să stea cu toții 

; ajutor dreptății. URICARIUL, ll, 241,| în iinlr')a- 
Ijutor sau spre ajutor se „ehiamă". Chemă ș'i pre 

ceialalți spre ajutor. DRĂGHICI, R. 83. | In sfârșit se 
poate strigă (eliptic): Ajutor!'. ,4 l’aide!''.

țț^Stereotipăe expresia: CuajutoriilliiiDumnezeu: 
..Dieu aidant''. Cu njutoriul lui Dumnezeu tipărită 

t această sfântă carte. CORESI, E. l',. Ea se inter
calează, fără să schimbe înțelesul frazei, și o ca
racteristică numai pentru sentimontul religios al 

I vorbitorului. S’au apucat, cu ajutorul lui Dumnezeu.
de săpat. DRĂGHICI, R. 164. Hai... să pornim, cu 
ajutorîul lui Dumnezeu, creangă, p. 124. || De oare 
ce „mâna“ este aceea cu care se dă ajutorul, în 
loc de ta da. a fi, a stă) ajutor so poate spune și: 
(a dii, a pune, a li, n sta) (o) mână de ajutor. îmi dă 

imdnă de-ajutóriu. mineiul (1776), 168 Fă bine 
(.și m’nrdică. mână dc-ajutor să-mi pui. PANN, P. V.
HI. l.')6. Iar în caz când mortul... n'ar fi murit, să 

(aibă cine-i sta mână de-ajutor. marian, i. 193.
2®. După fran. „adjoint". și nu ca o continuare 

(U vechiului ajutoriu. se întrebuințează ajutor, -toare 
iși în înțeles de „funcționar care ajută altui func- 
Iționar mai înalt", d, ex, ajutor de primar : .wl- 
Ijoint au niaire'^. învățător-ajutor. Ajutoaredemae- 
stră Ia școala profesională.
■ [tși diai, și: ajutiiriu. agiutor, agiutorlu. | Plur. 
\-tuare (diai, -toară), mai rar -foruri.]
■ — Din lat. adjuturium, idem.

•. I

— AJUTORI
.IJI'TORÂ vh. f, ..Venir cu aide, neeuuder, secnurir; 

s'entr'aider.~ — A ajutoră Însemnează, ca și a ajută, 
„a da un ajutor“; dar pe cănd aj utarea poate fi do 
orice natură, aj'utorarea este mai mult o contribuție 
prin care Înlesnim cuivă existența, grea și de aci 
Înainte, sau prin caro li scăpăm momentan din per
plexitate, fără să fie exclusă posibilitatea ca ea să se 
ivească din nou. Putem ajută să scape cuioă care 
e să se innecc. Insă nu-l putem ajutoră: putem ajută 
sau ajutoră pe un cerșitor. dăiiău-i o bucată de 
pâne sau pe un student sărac, ca să studieee. Aju
tăm pe un bolnav ca să se scoale din pat, punând 
mâna și sprijinându-l ca să so ridice, sau procu- 
rându-i mijloacele materiale, ca să cheme un medic 
și să cumpere medicamente; numai în cazul din 
urmă se poate spune insă, că il ajutorăm. Absol. 
Ajutâml și ajutorând îaste dumne^eesc lucru. Ți- 
CliINDEAl., F. 251. Priete»»» se trăseseră, căcipier- 
ditseră indemănarea de vreme, de a mai ajutoră. 
E. VĂCĂRESCUL, IST. 288.: Infran*. t-'ÎM ajMtorn# 
lui Duvid. BIBLI.^ (1688). 296'.. .l/MÎord-w» Dum- 
nesău! idem, 21... I Trans. Agiutorănd cu banii 
fui pre o seamă dintre Domnii mazili, mag. ist. iii, 
88 3,. .Să a(/iutoreze case scăpătate. URICARIUL, in. 
2',,. De-ar /i... pc-aice, poate tot m ar ajutură .yi 
m’ur scoate din nevoie. sniER.\,i‘. 60 Alexie, după 
ce s’a călurjărit. trăei'i numai pe lăngă mănăstire, 
în rugăciuni și ajutorând jie cei sărmani și ne
voiași. MARIAN, SE. II, 188. I licfl. Familiile var- 
varilor să se ajuture din sudoarea Domanilor. p. 
MAIOR, IST. (53. Traducătorul... să cuteze a se apuci 
de lucru, ajutorându-se... cu dicționarele. oDOBESCU, 
ir, .364. fiecipr. Jurând... să se ajutoreze unul cu 
altul. MAG. IST. 226',;. [.ViiÎHr și ajutorez. | Diai, 
și: ayinior«.|

— Din lat. *adjii(iilar(s dorivat din udjutan’. prin 
suf. dim. -ularc. Cfr. iiasdeu, Etym. magn. 649.

.iJiJTOKÂRi: s, f. „Aide, usuistunce.- — Infiniti
vul lui ajiitura, devenit ab.stract verbal. Ajutniitieu 
ceiof nlabi și neputincioși, uricariul, i, 101. Cm 
</Mra/'on;jr»Mde«», «4-wi daiajntorare. COȘBUC, B. 54. 
(Diai, și: «iiiMtordrc.]

i

AJi'TORĂT,-A rtfZy. „Aide, as.sist4“. -Participiul 
lui ajutoră, devenit adjectiv. CdrmupJtfe-^i cisa cm 
ințălepciune și, iarăși de dînsa ajutorat, să-fi alegi 
prietenii, marcovici, i>. 12. (Diai, și: auiutordt.l

aji’tmrî rb. IV". Aider, venir en aide, preter 
main forte, seconder. secourir, assister. — „A da aju
tor". .Astăzi nu se prea Întrebuințează, ci so Inloou- 
ește prin „ajută“ și „ajutoră". Absol. Cela ce rădică 
unealtele lui. ajtitorlă dinajmiu lui. biblia (1688), 
204,2. Iar ajulorind Dumnezeu, nici de tot fără de 
folos veli rămânea. ANTIM, P. 133. | Intrans. Scoa- 
le-se și vă ajutoredscă voao. biblia (1688), 151,2 
(:„<iu-ils se levent et qu-ils vous aident".). Soco- 
fcalii noastre agiutoreaște Isidor. cantemir. hr. 71. 
IjC intindeă mână bună ajutorindii le. mineiul 
(1776). 18 * I Trans. Donații vor agiutori nepu- 
tearnicii și mișeii. VARLAAM, c. 3(X)',. Vor ajutori 
impreună cutinepornirea norodului și nu vei purtii 
pre dinșii tu singur, biblia (1688), 101,2 ( : „afin 
i)u'ils portent avec toi la charge du peuple. et quo 
tu ne la portes pnint toi seul".). Firea auagmtorit-o. 
cantemir. ist. 49. I Refl. Agiulorindn-se ca cu o 
măiestrie cu sluga fericitului, dosofteiu, v. s. 221/,. 
fi'au dus la împărăție, ca să se oifiutorească de 
acolo, ureche, let. 1. 179/io-1 Recipr. Alexandru- 
Vodă făcut-au prieteșug mare cu Leșii și legătură 
tare, ca hie la ce treabă unul pre altul să agiuto- 
rească. ureche, let. I, 106. Ajutorindu-se intre 
sím. mineiul (1776), 142, ’ i- (Jur)- ’A fi complice." 
Certare vor luă ceia ce agiutorésc pre altul să facă 
greșală. PRAVILA MOLD. 171/,. [Diai, șl: agiutori.]

— Derivat din ajutor. Ajutoiă devenind sinonim
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in unele cazuri cu tijidoră. s'a putut naște Îndem
nul de a conjugă și alte verbe In -rire după conju
garea IV. Cfr. «iZcrdrrt mleceri, ferică ■ - ferici etc.

AJl'TORÎK .< /■. —ajutorare. Cuvânt rar. in Tran
silv. I'nuia amil să dă mă... pâine... e altora altă aju
toriu și ajutorie sjrre bine, coresi. ap. HKM. G51. 
H ai făcut, maică. feÂ:ior. Să vă fiu într ajutor. Cănd 
eram l'ajutorie. M'a luat Neamțu 'n cătănie: Când 
eram la ajutat. Neamțul cătană in'a luat, doine, 
1H2: cfr. .iarnik-hâRSEANU, d. 3O1.

— Derivat din ajutori, prin .suf. ab.str. -ie.

,i.il."roRÎK'('Ă .S-. f. .,1®. .Ude. nssistance.serouis. 
appui. 2®. Suh.side.~. — 1". intre „ajutor" și a.juiorință 
o.ste același raport ca intre „ajută", și „ajutoră". 
Hiininesău sfinte... îtnieștisprijineală și oí/iutorinfa. 
DOSOFTEIU. PS. K5. .li( priwu'f fZe la craiul hudovic, 
aniidorințU. șiNCAl. iiR. 1,163. f’rin ajutorința unei 
inânimiluitoare. ín instinct tot dobitocul ilascăt are. 
KONAKI. P. 293. Frtrrfn»Z bine, cu ajutorinți de bani. 
<;OK.IAN, ll. II. 93. Oare, cine ar pidea să-ini dea ajn- 
lorinlăy PANN. E. III. SG. [Keciorii Ghiajnei| însoțiți, 
unul ilc oojifc păindnteană și de ajitforinfe. unyii- 
rești. ...se. lăsase. rii taberite. lor... la satul iiăpățeni. 
ODOBESCU, 1.17U. {.CopilulI erd bun. ascultător și eră 
ile ajutorință muierii nieje. RETEGANUL. P. V, S2 .| 
2®. t (Í'’ÍD.) Dare fiscală, .S'c făcuse o ilttjde nouă, c« 
KiOHP de. ..a!iiutorință‘‘. canta. let. iii. 1K6. .Ș’i așa, 
răinătnd boierii ncole. multe ceasuri coronind ei tn 
ile ei. au {/ăsit cu cale ca să scoată o slujbă pe. rasă 
de Ire.i măni, adecă II lei ș» .1 i pol lei, și .1 lei. insă 
pe Oifinguri, și să se numească .jOjutorință". e. ko- 
GÂLNICEANU. LET. III. 252. O cărciuHiă CM hrtiHiirrt... 
să fie scutită ile ațp'idorinlă. URICARIUL, V, 429. ,Ș'i 
se hotărî ca boierii și mănăstirile, să plătea.scă plo
conul. ajutorința.... iiÂLCESCU. M. v. .VJfi. |Diai. și: 
aniuforință. I Plur. -rințe și -rinți.\

— Derivat din ajiiton, prin suf. abstr. -ință.

aji’TORÍkf; m. f. ujiitorure. Infinitivul lui ajii* 
tori, devenit atistract verbal. .IciiO/a. ednd uii-nr fi 
|hăiafiil| spre, ajutorire..., cwi să ni-l ia la oftate. 
RETEGANUL, P. III, W. [Diai, și: rt,7i((/orire.l

AJI t»rÍt,-A ailj. ..Aide, serouru, assisin-^. I'ar- 
ticipiul tui iijiitori, devenit adjectiv, i^'am iKdrs a.{nu- 
t'iritii de celu ce, tn’iin iiildrit intdiit. ihisoftkiu, V. 
s. 102.. l'etru-Vndă... (li/iHtorit de. Iniii Huniad, 
fiiioriil (rtrii itiiffureiffi. au venit cw oa.de. ți an 
împins pe l{<nnnn Vodă den țară, ureche, l,ET.
I. 111. <S'l lui inert sfl iinpntriveă. in domnie, niit- 
torit fiind de. Matiatf. Uratul riii/ariei. șincai, hr.
II. Ő4. [Diai, și: a.<jiuforit.\

AJI TOBITORH , -TOÁRK adj..sul>sl. + ..Qui iiient 
en nide‘\ Adjectixoil verbal al lui ajutori (derivat 
prin suf. -itor). Având aniuforitorf de la Diiînnedzău 
ilalid ^ie. dar. IX)SOFTEÎu. V. s. IHS/,. JDial. și: u{iiu- 
torZtdriH.|

ij VTÓRI1', -ToARF,(oZy..s«6A{. t^ajutător. bum- 
neileeul mieu. ac/iutorîul mieu! psalt. sch. 43/,, 
(:..l)eus meus, adj u tor meus!"). Krăacoloadunați 
.ji ai/iutiirii lui Arie cu nusui. varlaau, c. IIK). 

ucinici aniutorila treaba boteeului. dosofteiu, 
V. s. 177. Apostoliceștii biseariei în multe părți te-ai 
arătat ajutoriu. biblia 7.\,. Fiind și Mun
tenii... indemnători și a,'/iulori la pără... NECULCE, 
LET. 11, 297,',,. ft și: a^iitiórjK.]
~ Din lat. adjutoi'ins, *a, -nm ( adjutor).

AJl'TÓKMC , «A («V. _iS'ert>Kr«I>ie“. — „Gata ric a 
da ajutor, săritor". ^A}ntiirMC'‘ «e aude itne~oii in 
yraiu, tZeșl se poate înlocui orișicând prin aju- 
ător. HASDEU, MAGN. ETIM., 653.

— Derivat din ajutor, prin suf. adj. -nic.

AI.. .A pron,. art.
Istoria tui al formează unul dintre cele mai ob

scure capitole ale sintaxei române. Funcțiunile și 
Înțelesurile lui de astăzi sânt următoarele:

A. ) l’ronunie demonstrativ și determinativ. 
Exemple se dau la cuvântul următor, căci, forma 
femenină a lui al și a lui ăl fiind aceeași (: «), nu 
se poate face deosebire intre aceste pronume cu în
țeles și cu funcțiuni egale.

B. ) Articol. I, = cel. Exemplele se găsesc, pentru 
aceleași motive, la cuvântul următor.

II. .11 face parte totdeauna din numeralele or
dinale (de la „al doilea" în sus): lotnid) al doile(a>. 
altreilefai.al patruleța/ (și: al patrelefa),ral pairul), 
al cincelefa). al șaseleiai. al -șaptelefa'i. al optulea) j 
(și: al optelefal. fal opiul), al nouălefa) (și: al 
noulea, al nortlea. al noulea), al se.cele/u). al un- 
sprese.cele:a) etc,, al sufelefa).«/ mie.le.(a) etc. — (casa}
a doua, a treia, a jiatru. a rincia. a .șasea,« șaptea. I 
a opta, a noua, a aecca. a nnspre.cecva etc., a suta, I 
a mia etc. .S'b rtraZrt la ală șaptelea cap. la a doua 
împărăție, biblia (IGSK), G, pr. 42- {Alte exemple 
se vor da la fiecare numeral. I’liiralul nu se între
buințează decât rar. la masculin, când are fiinc- ' 
țiune substantivală: l^n seți... carii puse Dumneseu j 
in beseareca lui: întâii: apostolii, ai doilea: pro- ; 
orocii. ai treilea: invățătorii. coresi, ap. HEM. .567. 
încolo se inlocuește sau prin singular: .1 sosit la I 
orele trei, insă: a sosit la ora a cerea din. noajde,— 
sau, mai rar, prin construcțiunea (cei. cele) de -(- sin
gular masculin: .Mulți copii sănt asupriți fie ma
mele lor icele) de al doilea (d? obiceiu: de a doua 
mamă a lor. sau de. mamele, lor din că.sătoria a 
doua etc ). || Concordanța nu se respectă: a.) In 

. gen; Scrie la alá uóaoleu carte. BIBLIA (1GS8), 7, 
; fr. 27. -1 H'irt ceas. iHtsoFTElu. V. s. 3G .. i'easulal 

șeasea. idem, V. s. 31. bau voie unei al treileaper- 
! soane a se amestecă, marcovici, d. 1G7. H ulftoilea 

pâmă se. /lune. asemine. la jumătatea drumului și o 
al treile. pe prunul porții. ALECSANDRI, ap. HEM, GŐ8. 
bar a patrulea tocmală-' ST.A.M.VTE. ap. HE.M. G.'iN. 
Chiar și: fn a Ireiasprczetice an a împărăției lui 
Homan. dohoftEIU, V. 8. 4.-i/,. | b.) In număr: Ai 
patrubi. VARLAAM. C. 32G'.. Niște cuvinte a doao. 
MINEIUL (177G). 23, 1',. ||CŰ numeralul nearticulat: 
bitr iată, al sece an cumplit sosesfe. STAMATI. ap. 
HEM. (>58. I Cu substantivul articulat: .Munce. fu td 
pairul săhorul a tontă lumea, moxa, 368.]

III. Când avem un raport do |>osRHÍune, nu
mele posesorului (exprimat prin pronumele posesiv 
sau prin cazul posesiunii) este precedat totdeauna 
de articolul al. de câte ori nu urmează ime<lint după 
numele articulai al obiectului posedat. Vom zice 
deci: Pomul vecinului (sau: pomul mieu) este in- 
fiorit. dar: 1", Pomul infiorif al vecinului (sau: al 
mieu). 2". Pomul înflorit este, a! vecinului (sau: al 
ihîcm). 3®. Pomul mieu și a! rerinului (sănt înfio- 
riți). 4®. yțZ vecinului (sau: al mieu) pom (iiiftorit). 
!)'>. (Acest} pom al vecinului (sau: al mieu). I

1". .IZ stă înaintea pronumelui posesiv șaua ca-| 
zului posesiunii, de câte ori acestea urmează după 
atributul nearticulat al obiectului posedat. Tipul:' 
Pomul înflorit al vecinului (sau: al miSH).! 
Exemple: Să'jețile. cu foc ale satanei. BIBLIA (1688), 
4, pr. 8. Amăffiturile reale otrăvite, ale munci
torilor. MINEIUL (1776). 41. ' |, Leilătura cea ureaÂ 
a afuriseniei. ANTIM, i’. xxiv',«. Visul cei de. un 
minut al rtceșiZi vieți. MARCovici, D. 16',. Vine.ln 

! .strimte ale. strănepoților. bAlcescu, m, V. .081)',4 
, (Neconcordat: Locul sfânt a lui. PSAL. BCH. 23 J

( locul sfânt aiu lui. coresi, ps.). Ușile. închise n 
besearicii. DOSOFTEIU. V. s. 11.. Anul deintâiua 
lui Arraam. MOXA, 349. Chiar și: binelui acîasta-i 
al săul ceJ hireș. DOSOFTEIU, V. s. 192,’,.]

. 2®. Al stă înaintea pron. pos. sau a cazului po
sesiunii, când acestea se întrebuințează in mod 
predicativ. Tipul: Pomul înflorit este al oeci^

oa.de
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întocmai ca cum ar fi fost ai săi. marcovici, C. 4 ',. 
lepele erau ale lui. și, cănd le grijă, {p-ijite erau. 
CREANGĂ, p. 107. Vede Dumnezeu al cui e.ste co
lacul! ZANNE. P. VI, 1518. Ijumea asta nu-i a mea. 
Ueealaltă nici așă. idem, iv, 213. Fire-ai. boltă, a 
cut pfft.'iarnik-bărseanu. D. 259’,. Copiliță. a cui 
p.ști? idem, 73. S'd nu imlitești nemica ce îaste al 
lui. (s. XVI) cuv. D. BÂTR. II, 101. [Neconcoi'dat: 

' El îaste cu totul tot a diavolului, varlaam, C.
: 195 ,. [I’ămăntull i s’ar vini să fie a lui predirep-
f tale. PRAVILA MOLD. 2',. Luern mic a samă a nu se 
ibăfiâ... a nebunilor lucru easle. CANTEMIR. IST. 140.] 

3’. Do câte ori obiectul posedat nu so numește 
(din nou), pron. pos. și cazul posesiunii trebue să 
fie precedate de al. Tipul: Domul mieu și al vc- 

i cinului (cu varianta: pomul acesta rodește
mai bine ca al tău.}. Exemple:Nu^sânt tainele ere- 

{ dinții noastre ca ale Elefsineanilor. biblia (a. 1688). ' 
• 5 pr, 3, împărăția lui Mihail, feciorul lui Theofil

și al Theodorei. moxa, 386. Băgă [țepușilejprc supt I 
unghiile tnâinilor și alepicioarelor. .mineiul (1770), , 
79, L|, Eodul strădaniei și al ostenelelor tale, mar
covici, D. 10 '.;. Nevasta acestui sărac eră munci- : 
toare..., iar a celui bogat eră pestriță la mațe. CREAN
GĂ. P. 37. Ijung ii drumul Clujului. Dar mai lung 
al dorului. Al Clujului se sfârșește. Al dorului mă 
topește, iarnik-bârseanu, D. 92. Dragameași-a cui 
te are... idem, 372. Bună-i găina meu. tot mai bună 
pare a fi a vecinului, zanne, p. iv, 235. [Neconcor
dat: îngerii oamenilor: a bărbaților și a muierilor. 
CUV. D. BĂTR. II, 415. Numele părintelui și a fiului 
și a duhului srânt. varlaam, c. 103 ... în mijlocul 
trebuințelor și a chinurilor mele, marcovici, d. 4 ',;. ■ 
Nici toate a doctorului, nici toate a duhovnicului. 
ZANNE. P. v, 270. I Concordanță logică: întâiu să 
taie capulsfântului.... apoiule [ capetele] celorlalți. 
MINEIUL (1770), 115, 2 ,. I Construcțiuni ca: Direc
țiunea poștelor și telegrafelor sânt traduse după , 
franțuzește.] !

4®. Al se pune înaintea pronumelui posesiv și a 
cazului posesiunii, de căte ori posesorul e numit Ina- , 
intea obiectului posedat. Tipul: Al vecinului (sau: 1 
al mieu) pom (înflorit). Exemple: Jîft lor rost I 
țfră't deșert, coresi, ps. 35K). Ale măriii tale in- 
direptări. biblia (1088), 8 pr. .H siîm fiîu. DO- | 
sOFTEiu V. s. 99',. Â/ioiciîfi ce au răbdat pentru 
al nostru bine, șt « noastră izbăvire. VARLAAM, 
C. 170',. Să-l facă al său prietin. NECULCE, LEt, 
II, 303 ,. Cuvântul cu ale căruia luminări lumi- 
iiâudu-se purtătoiii de chinuri. MINEIUL (1776), 
7.3.1 ,. înaintea tuturor aior noștri moldovenești 
boiari. URICARIUL, xiv, 265/,;.. Supune la al tău cal
cul a vremilor intunerec. konaki, p. 27.5 (astfel de 
inversiuni se găsesc in număr foarte mare ta acest 
scriitor.). Ale tale nepătrunse taine. MARCOVICI, l>.
17'5,. Mărețul turn, trist martur. E'al nostru trist ; 
apus. ALEXANDRESCU, M. 10. Se vede căpoșteți bo
boci. de nu vă pricepeți al cui fapt e acesta. CREANGĂ, 
p. 233. Eu strălucesc tn casă și ale mele hârburi pe 
masă. ZANNE, P. III, 77. ă’m mai pociu de-a mân
drei jele! iarkik-uârseanv. D. 88. (Neconcordat: -l 
lor rost grăi. psal. sch. 17, ( al lor rost grăi. 
CORESI, ps ). lacovu a Iu Ddzeu și a Domnului 
I. Ilr. șerb. cod. vor. 109'; ( I. alu Iu Dumnezeu 
și domnului 1. Hr. rob. biblia 1688.). Ar fi bine 
primite a rostului mieu cuvinte. doSOFteiu, v. 8. 60. 
Vor mearge tn iad pentru a lor fapte reale, var- 
LAA.M, C. 154 ... Udam a tale picioare. KONAKI, P. 99. 
De-a câmpului fioricéle. iarnik-bârseanu, d. 311. | 

I Obiectul posedat e articulat: Soborul al șaptelea, ai 
căruia împărații Irina, și Constantin au fost apă-- 
rători. mineiul (1776), 68,1| In vechime și: Pui 
[lumina] în sfeașnic. ca să lumineaze celor den casă 
ai bisearicii noroade. biblia (1688), 8 pr.,',<. ( Milu- 
laște noi, multul a loru meale lacrămi. cuv. D.

nului (sau: nl Exemple; .SfîMÎej»» ni fui. BĂTK. Il, 215. Vei fi alfilor mealt'hunâMți nciiiătvr.
BIBLIA (I(»88). 4 pr. Ii crescuse fi-i iubeți. ; ixjsüfteiü, v. s. 19. .1 nhii no.stru imjiifrat. Ce-i de 
' ‘ ...... scitm/jedarin-t ?>o'/ai.COKBKA(a. 1700),ap.HEM.568.]

5®. .4i se pune Înaintea pronumelui posesiv .și a ca
zului posesiunii, c&nd urmează imediat după forma 
nearticulată a obiectului posedat. Tipul: (Jccsf sau: 
un sau: cei mai inait otc.) pom al vecinului 
(sau: al mieu). Exemple; apo.stol alu lui
Í. Tir. COD. VOR. 138'',. Ulfiln au tălmăcit unele 
părți ale sfintei scripturi, biblia (lt>88), 8. pr. 23. 
7)oi cHconi ai lui. dosofteiu, v. s. 25 ',. Mărturi
sitori ai .I-tot-fiitoriiilui. MINEIUL (1770). 149, ‘.'s' 
Isvoară aleinvățăturilor. gavril, nif. 8. ^cesifrofc 
al său. GORJAN. II. 2',,. 7Joa»»trtrt Beii/yee, 
a colonelului ],ee. marcovici. C.3/j,. Metoda ultimei 
.sume, a cifrelor numerilor. CLIMESCU, 83. .4/>d- 
sătoarele cuvinte ale părintelui sdM.CRE.xstJÂ, p. 189, 
Trei iubite ale mele, iarnik-bârseanv, d. 33. || Și 
cu „de“ partitiv: Căți nei»oți de ni lor an domnit. 
biblia (1088), 7, pr./j,. -tw ladnoi... doi popi de-ai 
săi. DOSOFTEIU. V. s. 21/5. A^ece o sisă de ale mele 
nu feacetu. cuv. D. BÂTR. Ii, 45. Om de ai Vladuhti 
Vodă. ^fiQ. IST. 144 ';. Kste. el. rum il arată sabia 
lui. ...cavaler de ai credinței, alexandrescu. M. 1. 
ó'dwí <of lacrimi de-ale mele. lARNiK-B.XRSEANU. 
D. 218. O iarnă de a lui Ilan Tătar. ZANNE, P. 
VI, ,3,30. [Neconcordat: Vreun ficior u cuivă. pravila 
MOLD. .51 .. Prea sfântul nume a Itomnului nostru. 
DOSOFTEIU. V. 8. iil. Arîaleu cuvinte a proorocului. 
VARLAAM, c. 93',. -Icesi pamdnf a Moldavii. NE- 
CDLCE, LET. II. 195. Un dar a lui Dumneeeu. ga
vril, NIF. 4. în mijlocul unei mulțimi de plăz
muiri a fantasia, marcovici, C. 14 j. Cd-s două 
surori de-a mele, iarnik-bârseanu, d. 143. I Con
cordat greșit: Slava ală sfântului, .mineiul (1770), 
166. 2 ,. Aceia carii nu cinstesc închipuirile a lui Hs. 
și al ii născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfin- 
ților. idem, 68, 2 ,.]

Același caz II avem, cănd obiectul posedat e un 
nume de botez, sau un substantiv în vocativ: Oprea 
al Fătului. Neoifoie al Filip. CUV. D. bătr. i, 233. 
foan al diarului. lARNlK-HÂRSEANU, D. 3.5. .Vdi 
bădiță, al mieu. dulce! iarnik-Bârseanu, D. 47. 
JsHse. mdrtiMiiorttie al sufietelttr noastre! MINEIUL 
(1770), 56, 2/,. Doomne. mult milostive, o, părinte 
al mieu! marqovîci, D. O. sufiete al mieu!
idem. D. 7 ,5.

Al săi —„cei ce țin do el, sănt legați de el 
prin rudenie sau prin acelea.și principii.•* Dzice Dom
nul aloru săi să lucreadze. VARLAAM, C. .31U',. Au 
mers cu toți ai săi. .MINEIUL (1776), 128, 2',. /i;e- 
liră ai săi. il jeliră boierii, ispirescu, l. 42. Cdnd 
stăpânul va cădeă. ai săi nu se vor mai sculă. 
ZANNE, p. IV, 626. I Cu „de“ partitiv: Tit cu de-ai 
tăi. DOSOFTEIU, V. s. 59Anathimisiră /ire tieryhie... 
și i>re alți de-ai lor. dosofteiu, v. s. 18’,. Par'cd 
ești una de-ale noastre.' CREANGĂ, P. 129. Jlar nu 
văd oameni de-ai miei, iarnik-bărseanu, d. 200. f 
Ale .sale, a sa — „treburile sale, lucrul său, averea 
sa“ etc. Împăratul se duse la ale sale. DO.SOFTEIU, 
V. s. 12. .S'd te ferești de a streinului, să-ți liie de
stul cu al tău. VARLAAM, C. 166 j. scris lasă ale 
sale omul după moartea sa. pravila (1814), 128. Azi 
în țărnă... ale talc se prefac! konaki, p. 204. An 
doară iit la ale norodului te uiți? arhiva r. i, 167. 
Se îmbracă și se înarmează Ivan, cu toate ale lui. 
creangă, p. 304. Cu „de“ partitiv: Ei jmvesliîâ de 
ale lor. mineiul (1776), 131, 2 ,. [Neconcordat: (Omul 
e| deopotrivă puternic și slăbănog într'a sale. KO- 
naki,p.275.] II Al tlraeulul=„îndrăcit“.Vftsi./Mp(îne- 
șică dragă, cătu-i de a dracului lumea asta? CREAN
GĂ, P. 127. [Neconcordat; Unii oameni îs mai al 
dracului decât dracul, idem, p.217.] || De-ale gurii = 
„mâncări". Masa e plină cu de-ale gurii, vlahuță, 
N. 10. Umblă pe la casele oamenilor, de cerșeă câte 
una alta de-ale gurii, sbiera, p. 282 '3,.

[Se declină: al. alui, ai, aior, fem. a, alei, ale,
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ulor. II tn vechime se găsesc și exemple, In care al 
stă înaintea pron. pos. și a cazului posesiunii șl cănd 
le precedă imediat numele articulat al obiectului po
sedat: Pământul al ffrâulai. biblia (1688), 132/,. 
Trimisă tată-său pre pnpn al său. dosofteiu, v. 
8. î)8/,. Țara a Maniheilttr. MOXA, 370. .4m irimis o 
parte de fiaste cu Pa^a al Misirului, mag. IST. 295

— Spre a puteă pricepe deosebitele funcțiuni, în
țelesuri și forme ale lui al și ăl (vezi articolul urmă
tor), va trebui să ne dăm mai intâiu seamă de des- 
voltarea formală a pronumelui latin i7/e. «71a. Forma 
masculină iile pare a se ti păstrat numai ca articol 
enclitic la declinarea a treia: -le, d. e. câne-le. Încolo 
a fost înlocuit prin *Illu, care, după poziția accentului, 
a dat următoarele patru rezultate: 1.) Când eră ac
centuat. s'a păstrat subt forma i>Z(n), scris «/(«) 
(vezi pron. pers, ol, unde se va explică șl dectina- 
țiunea), d. e. él a (urat, nu tu. 2.) Când eră neac- 
ceiituat în frază, s’a prefăcut în *elu. Forma aceasta 
nu s'a păstrat, căci in poziția lîmidu elu luinti. e a 
trecut In ă după vocală labială: ălu biinu.
(Formele: ei și ele s’au păstrat până azi po alocurea, 
d. o. in Brașov, unde se spune încă: aamenii e.i buni, 
fetele, ele bune, tn celo mai multe regiuni insă sin
gularul ăl a atras după sine un plural ăi. iar acesta 
un plural femenin ăle.: la fem.. in plural, se găsește 
și forma ale. care s'a format din singularul a. după 
analogia unor cuvinte, ca: șa-ișale}. 3.) Ca pronume 
conjunct la acuzativ și când aveâ funcțiunea unui 
articol enclitic, la declinarea a doua, a dat: •!{»). 
d. e, iin-Z(H) văd. i'>mu-l{_H}. 4.) t'ând avea funcțiunea 
unui articol proclitic, s'a prefăcut in nZ(M). d. e. 
nZ(u) sécelea. — Fonna femenină illa a dat, de ase
menea după poziția accentului, următoarele rezul
tate: 1.) Când eră accentuată s'a prefăcut in ea. 
care e forma femenină a pron. pers. (I’o alocuri in 
Transilv., d. e. in Săliște, se zice și; fata pupii ea 
mare și en mai mieă. com. itANCIU. Forma aceasta 
pare a so fi generalizat din cazurile reprezentate prin 
tipul: de.'icuie-mi. .suru, ti puarfă (ăl, B, l, 2®), in 
care toată greutatea accentului frazei stă pe pro
nume). 2.) Când cuvântul nu oră accentuat In frază, 
ci purtii numai un accent secundar, ei s'a prefăcut 
in Mft (cfr. anaop). Forma aceasta s’a păstrat nu
mai când urmă, ca articol enclitic, iniediat după 
accent, d. e. si-iiH. sfed-ua: in celelalte cazuri n in
tre vocale a amuțit și avem: a d. e. mare-a, fata 
n fruniMisă. ea.ta a serea. Când In sfârșit acest nă 
a pierdut și accentul secundar, a trebuit să se pre
facă in uă > II. d. o illnm lauda, laudanda illam 
y a Inud, lăudiiiid\u\-a. llXtfăem deci că formei fe- 
menine a îi corespunde și masculinul al (iimul al 
zecelea, ca-nt a seeen) și masculinul dZ (amtil ăl bun, 
fata a bună). Urmarea acestei coincidențe a fost 
că. prin analogie, s'a zis și: nmul albim. Astfel se 
explică apariția lui al. in concurență cu ăl. in ca
zurile .â și B, l. II in e.xemplele celelalte de subt B 
avem de sigur a face cu al—*fllu in următoarele ca
zuri: 1.) în tipul (B, 11): al treilea, în care, ca și 
in fran. le. troi.siéme, germ, der dritte etc.. pronu
mele demonstrativ a devenit articol. 2.) tn tipurile: 
pomul înflorit este al mieu (B, III, 2’) și pomul 
mieu și al tău .'•ănt înfloriți (lî, III, 3’), în care 
al e un pronume demonstrativ care inlocuește cu
vântul .,pomul“. nemainumit a doua oară. Cu aces
te construcții so aseamănă următoarele din limbile 
romanice: v.-fran. „li rois... fist trois seiremanz an- 
liers: l'âme Htcrpandragon, son pere, et Za son fii, 
et la .sa more“ : „regele făcu trei jurăminte în
tregi: pe sutletiil tatălui său, U., și al fiului său, și 
al mamei salo”, sau spân, „se imagini» i)ue la hija 
del ventero la era del senor del castlllo" : credeă că 
fiica birtașului eră a castelanului". (M aycr-LUhke, 
Pom. (Iramm. III, § 81.) || In alte cazuri a nu e 
pronumele illa, ci prep, adj care se Întrebuințează 
încă și azi pentru a exprimă un raport de posesiune 
(cfr. pag. 2) și care în vechime pare a fi avut o func-

Al
țiunc cu mult mai nelimitată, ffr. Mayur-Liihke, 
How. Gramm. III. 8 158. Hacmeister, jahresber. 
IV, 54 II în Muntenia *illu & înlocuit po r«Z, .«i 
astfel al concordă totdeauna in tfcn, număr caz 
cu subiectul (complimentul), in .Mold. dinpotrivă nd 
a înlocuit pe *Uln; de aci so explică multele con- 
cordări gro.șito, citate in parenteze. la scriitorii Mol
doveni. care voiau să urmeze tradiția literară năs
cută In Muntenia.

AL, A pron. art. ț 
Ai., a pron. art. i 
In limba poporului din Muntenia și Transilvania 

cuvintele „acel" și „col“ sânt astăzi înlocuite aproape 
cu desăvârșire prin ăl (hal, aliăl. al). Formele a- 
cestea, deși au pătruns în mare parte și in limba 
comună a păturei culte, au trecut totdeauna — mai 
ales cele aspirate de vulgare șl nu se găsesc in 
literatură decât in scrieri cu colorit dialectal, cu 
toate că ele au primit unele sensuri nouă, care 
nu pot fi redafn totdeauna prin „acel" .sau prin „cel".

A. ) = acel(n).
Pronume domonstrativ sau determinativ. 

Puh.st. Calul bun și mâniirele, Alea-mi mâneă si
lele. I.\RNIK-«ÂR8EANU, l». 15. Străină ca mine Nu 
e nime.nen.... Numai cucul din pădure; ])ar nici ala 
iiH-i ea mine. UIB1CE8CU, P. I’. 1 IB, Cu bărbat id bău
tor Nu-i mănrâ păne'ii cuptor. Nără mămălină'u 
oală, i;l'alinin-i măncă-o noala. mXndKESCU, l. p. 
112,',, I Introduce prepoziția principală, când aceasta 
urmează după cea relativă. Cui ilai pâne .și .sare. 
Ala te. măiică mai tare, ket.eganul, TR. 50',, Cine, 
(i-o vorbi curat, verde, ala e cevâ de capul lui. ji
pescu. o. 52. I în mod eliptic. .Ha Jliimân, liine.' 
Văsut-ai ce dete. din els idem, Gl. [ ria apozițiunc 
după un alt subst. Să-mi dai din. oinul ăla bun! 
In acest caz se poate articulă șl adjectivul următor: 
Văru-mie.u Ionică... mer;ie, călare po calul lui ăla 
bitnu. (Lupșanu, in Ialomița), ap. BEM. G51. | (’u 
„do“ partitiv: Apoi făcii o nuntă d'aleu. înfrico- 
■șatete: așâ nuntă și a-șâ ceselie, mai rar.' tsPlREHCU. 
L. 344. I Unde începu o ploaie d'ulea, de părea că 
toarnă cu țfăleala! ispirescu, l. 28. | X ou trai. Ce 
(i-|e scris in frunte, onud aia pate., zanne, p. II. HM', 
]lă-i, bade, ce ai la casă. Mie dc-aliaia nn-mi pa
să. MÂNDRERCU, L. P. Diipil aiii : ..apri'.s cela. I
puis‘. După aliaia. am dat... orți 2; după aliata, j 
am dat la altă rumioare costande, 2. cuv. it. bAtr. i 
II, G15. l>e aia : „â cause de cela, pour cela", j 
D'aia face, omul patru păreți, ca să aciole.-c. șt [pe[ j 
cet străini. XáSUK, p. lll, 289. he ce..., de aiii : „â 
jHMHie que... d'autanl plus". J)e ce joc. d aia-a.ș 
jucă. lARNiK-BÂKSEANU, I». 3G2. || Adj. Să-mi a- 
duci aci pe muierea aia! c. negruzzi, iii, Blb/j. 
Eu mă duc nainte. să văd cine-o fost netrebnicul 
akăla. POP. (Banat), ap. HEM, 543. |inaintea sub
stantivului nu se pune. Construcția următoare c ne- 
ohiclnuită: lilăstămată-i aia fală. Care n'uscultă | 
de maică, reteganul, tr, 143'.,.] '

B. ) = cel(a|.
1. Pronume,. Subst. în corelațiune cu „care, ce. 

de", cu sensul „cine, co“. Vai de ăl care iubește! 
tegik'RESCU, p. p. 303''. iS'e plánye și ăl de are, și 
fîZ fZc n are. VAttn, p. v. i, 145. _.ÎZ de. știe carte are, 
patru ochi, zanne, P. V, 143. .IZ du omoară broaș
tele. face un păcat mare, șez. iii, 2.5,',.Hate.-l, 
Doamne,, și-l trăsnește. P'iîl [d'J se'nsoară pentru 
cestre! bibicescu, p. p. 191 (cfr. alde). | Neutral, 
Ajunqănd acolo, văsii că ahaia ce strălucea așâ 
de tare îi un qaitan de aur. PW. (Banat), ap. 
HEM, 543. II în legătură cu „de“ partitiv, Este d ai 
cu mațele pestrițe, zanne, p. ii, 271. D’aia: terchea- 
berchea, trei lei părechea. idem, iv, 208. # Toate 
alea=» „tot ce trebue", ZoaZeuZea la cale pentru 
drum. ISPIRESCU, L. 16, 7x1 noi se cumpără toate I 
aZea de la streini, jipescu, o. 46. [ Câte alea toate = | 
„tot ce nu trebue". ti toacă la ttreche căte alea |
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loatc. (Vălenii-dc-munte, in Prahova), ap. HEM. 18. | 
Altă aia = nu cooa ce o vrednic do luare aminto 
sau ceea co așteptam, nu ceea co o normal, nu ceea 
ce o omenesc: prin urmare corespunde, după Îm
prejurări, noțiunilor, „lepădătură, lucru de nimic, 
pocitură, lucru diform, năbădăi, acce.s, monstru, făp
tură monstruoasă, lucru neobicinuit, nemaipome
nit" etc. tl zvârli drept in mare, cape altă aia. 
ispirescu. V. 3Ő/,4. Eră trenferos și .slab și piper
nicit, de credeai că e altă aia. nu ființă de om. 
idem. L. 31)8. Apucată ca de alte (dea. fără să des
chisă (jura, o Yupse la picior. DELAVRANCEA, S. 231. 
Fufieâ de dinsul, ca de altă aia. ISPIRESCU, V. 66/,,. 
6'e minună ca de altă aia, când văsii... idem, v. 35/,,.
■ Idj. Culcă-le pe urechea aiul =» poți s'aștepți! ro
mânul GLUMEȚ, I, 55/0,.

2®. O particularitate a limbii române, do care o 
păcat că nu se face mai mult uz in limba literară, 
o următoarea: Pronumele demonstrativ so poate În
trebuința șl atunci când vorbim despre un lucru 
atât de bine cunoscut, încât n'ar mai fi necesar să-l 
relevăm printr e arătare asupra lui. Când, bunăoară, 
la o casă sânt mai multo porți și mi-e indiferent 
caro se va descuia, voiu zice: Descuie-m i o poartă! 
Când vreau insă să mi so de.scuio una anumită, va 
trebui s'o arăt (printr'un gest sau prin pronumele 
care-i corespunde): Descuie-mi poarta aceea! Când 
Ia casă e numai o singură poartă, când nu mai încape 
îndoială deci, la caro poartă mă gândesc, ajunge să 
spun: Descuie-mi poarta! In limba română se poate 
iutrebuințâ insă șl in cazul din urmă pronumele de
monstrativ: })escuie-mi, soro, a poartă! teodgre- 
scu, P. P. 641- Prin acest abuz în introbuințarea 
pron, dein. mă pot dispensă de o propoziție întregă 
explicativă, căci « = „aceea de.spre care tu știi bine 
că o încuiată, pe când eu nu mai pot do nerăbdare 
să mi-o descui"- în funcțiunea aceasta ăl stă tot
deauna înaintea substantivului (pe când „coi" II 
urmează și are doci un -a final; Descuie-mi. soro, 
poarta ceea!) și poartă accentul frazei. Sensul lui 
variază. l»ine'nțele.s, din caz In caz, după cuprinsul 
propoziției explicative subînțelese. Mai adese-ori se 
întrebuințează In următoarele cazuri: Se exprimă un 
sentiment de admirație. Făt-frumos, cum luă inelul..., 
îndată se pomeni cu cei doi arapi... .Să mi-l luați... și 
să nu-l slăbiți!"... lAide mi se repeziră, nelculene. ăi 
arapi, ca niște zmei, ca niște lei-paratei... și unde 
...începură... a-l bucii isi în fundat, de ți-ei'u mai mare 
mila de dinstd, isPIRESCU, L. 107. în cazul acesta 
O întrebuințat adesea și diminutivul sau pronumele 
posesiv, mai ales in dativ (etic), d. ex. .unde mi se 
repeziră arăpașii (miei)...‘‘ Astfel âZ = „mieu" 
în: Foicică trei bujori. Azi e cerul plini de nori...; 
.li tovarăși nu mai vin... Să bem să ne veselim. 
La nimic să nu pândim, teodorescu. p. p. 330. 
Se exprimă lipsă de considerație sau dispreț. Stă- 
pâuește-ți a i/uriță! TEODORESCU, P. p. 323'*. || Se 
întrebuințează în ironie sau în glumă. (Aduceți) câte- 
un pahar de băutură. Să ne udăm a pură. MARIAN, 
NU. 623. In acest caz adesea ăl» „renumit, cine știe 
ce". Că doar nu ești ăl voinic. Ci. bade, ești de nimic. 
i arnik-bârseanu, d. 232. Nițel var stins, nițel nisip 
cernut, nu e a treabă. DELAVRANCEA, ll T. 136. 
.ÎZ = ,,cel po care il cunoașteți cu toții și de aceea 
iiu-l mai numesc" in numirile eufemisto ale boa- 
lelor „epilepsie" = â-boală, â-nevoie și „cancer" = 
li -bubă (pentru acesta din urmă și: cel-pădureț). Cfr. 
boală, nevoie, bubă. || Se găsește șî in funcțiune 
.substantivală, exprimând dispreț în: l'ii ăla = „un 
prăpădit, un om de nimica": ..un vaurien'‘. Un ăla,... 
un prăpădit de amploiat, caragiale, t. ii, 5/,^. — 
sau având sensul do „cunoscut tuturor" în: Vorba (po
vestea, zisa) ăluia = „proverb, zicătoaro": ,prooerbe“. 
RETEGANUL, P. III, 32; PANN, P. V. I. 10; ISPIRE
SCU, v. 84/,. (Cfr. fran. : On apprend á hurler, dit 
l’autre, avec Ies loups.).

3®. Cu sensul de „celălalt". Trecu Oltul d'aiaparte, 

Ciocoiu (l-i)nlreabă de carte. El i-arată pnșca'u 
spate. TEODORESCU, ?. P. 21)2Ba așă, ba pă dincolo, 
își dă cupărerea ții ZiâZtt .>i ăla. jipescu, o. 102. 
(Cfr. în Mold. „de ceea parte“, „pe ceea lume'*).

11. j4ri»coZ. 1®. Ale trei fete coseau de nonă uni. 
stAncescu, b. 35- Domnul al bun și mare vede 
numai cu ochiul lui. ,iipescu. O. 26. are
bun peste măsură, capănea a albă, pann, p v. ii, 1)7. 
Așă cum mă vesi pe mine, nici la degetul ăl mic nu 
te pun pe tine, idem, p. v. i, 54. (în casă] șcrZcft 
numai o babă cu fata ei ha frumoasă, pop. (lianat), 
ap. HEM. 14. CdwZ tieni drăcoaica a bătrână..., în- 
dală pricepu.... stăncescu, b. 36.

2®. Servește Ia formarea superlativului din compa
rativ. 6'e făcuse fata (ca o] ...șină, ...cină, ...ca cina 
a mai ft-umoasă ș’a mai fără cusur, stăncescu,
U. 45. 4^ .Vl’ni8i-răii=5„zmeu“ v. rău.

3®. Substantivează adjective. A trimi.'i doamna de 
sus la a de jos, să-i deâ cusutură fără ’nipunsă- 
iură ( -Scrisoarea-.] gorovei, C. 341. Nici ăl de 
sus nu intră în placul tutulora. zanne, p. vi, 647. 
Al sătul ffăndeșle că nu mai flămănee-ște. idem, P. 
IV, 113. Coct de, ori ce s ar zice, fiu ii erâ și ăl mir. 
ispirescu, I,. 36. Noi juni cu ăi bătrâni ieșirăm 
la câmpul mare. TEODORESCU. P. P. 1311. Am o h(n-- 
f/helie de cai: ăi slabi sar //ardul, ăi urași cad Jos. 
idem, 208. # Ale slliite și ale fniuioase = „ic!ele“ : 
Jes fees malfaisantes‘‘; v. sfânt, frumos.

C.) Intr’un caz izolat Kâ.sim pe ăl cu sensul iui 
„același*': Cei d'aia meserie Stă in ijdiccvie ( ‘/r.iis 
du mérne métier ne8'accordentpas.).ZA'íi}iE.v. v.41o. 
De obiceiu înțelesul acesta se exprimă prin tot ăla : 
Tot dracu ăla e. idem, vi, 630.

(Se găsește șl forma aspirată hăl, care a putut 
primi după analogia lui ceZ = a€cZ proteza unui o- : 
ahăl. Cantemir nume.ște forma aZicZa-=ahăla „mun
tenească" („valachice"), ap. HEM.,544. || Șe declină: 
la mase, ăl (hăl, ahal, al), alui(hălui, alrălui. ălui). 
ăi (hăi, ahii. ai) sau ei (hei, ükéi). Álor (hălor, 
(ahâlor, ălor). La toate formele acestea se poate adă- 
ogâ adverbialul -a : ăla, aluia etc.; in Ioc de ahaia 
se ițăsește șl ahila. mândRESCU, l. p. 211)/,,. — la 
fem. a iha, ahâ), alei, (halei, ahÂlei. ălei) sau f^Zs*, 
aht'lei. ahclei) sau âZ»( f/taZu, akălii) sau rlii t h''lii. 
aheliî) sau oici. .lAliRESitEll. Vll, .)3.. ale (hale, ahaile 
ăle) sau f'Zc (licle, ahcle), ălor (hălor. aliălor. ălor}. 
La toate aceste forme se poate adăo(;â adverbialul 
-a : alea, ălora etc.: din a (ha, ahii)-î- -a s'a nă.scut 
ăia (hăia, nhăia). || în Transilv. so găsește po alo
curi și ai in loc de a. Fata fd de la iiuntră. .dZ marc 
ori ai mică. (Mărttineni, comit Kăgăraș), jaiiresher.
V, 177 (cfr. și ailaltă, fem. do la altdalt). Forma 
aceasta s'a născut din aia, după tăierea finalului -a 
(în loc de -»a).]

— Pentru etimologie v. al.

ÁI..1, ÁI* pron. )
ĂKA, .iiA pron. (*•*'• 

âlA s. f. (Mitől.) ..Itrofion: niaui'ais tU. la 
ouraifan. Incube, cauchemar ". — In mitoloitia 

populară, subt ală sb înțe!et;o un monstru cudiic- 
rito atribuții, dintre care cele mai ijenerab* sânt că 
aduce furtună și p:rindină și îngreunează somnul 
oamenilor. în Banat: JZd = ijrac/<e»/, l■nlJelíf.n.cr. 
awh Aljiilrücken. jahkrsbek. iii, 313. Ui’.tprp. vtînt. 
se eretle câ, este o halfi, sati balaur mare, rare 
saH&... pe o nare. (Măidan, comit. t;ara.ș-Sev('rin), 
ap. HEM. 67ÍI. Baba a avut .7 nepoate de, M fru
moase. pe care ea bine le-a pdsit. cări ea biae a 
știut că hala în multe chipuri prefficute umblă 
(lupă ele, ca să le apuce. MARIAN, SE. II, 4(5. în 
Ungaria: Văsură venind cătră dînșii o hală in 
chipul focului. ȚICHINDEAL, F. 111. Ill România: 
BaZaur/t, care aici se mai numesc și ale, sănt 
crezuți de popor a fi niște duhuri rele, ce se fac 
pe cer în timpul ploiei... Locul unde se bat filele
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și localitaiea alei celei iiiuitise sâiif supuse fur- 
funei și sufăr mult deffrindină. (Plenița. In Dolj), 
ap. HEM. 678. în Transilv.: Când se împeadică cer- 
cuirea .sângelui in părțile foalelui. se naște in om 
așâ sisa apăsarea (incubusi sau cum ii sic oamenii 
noștri călărirea halelor sau a dracilor, pentru că 
fișează că halele sau dracii îi călăresc. VASICIU 
(a. IKW). ap. HEM. 679.

fși. cu aspirație: hală. | Cfr. halime. âaini.| 
— Din sârb, ala .și hala, cu același sens.

alaraiH'iA s. f. ) „rababiirii Ai.ARAiti KÂ s f. j' «'^aitawiirii.

Âi.A-KÂi.A sub.st: invar. Numai in expresia: Ce 
mai ala-bala '/: ,.quoi de noureau, qu'est qu il p a de 
neuf. que se passe-t-il de neuf r’ — Domniță, ce mai 
ata-bala cu lumea de pe tărâmul vostru^ Nu se 
mai ceartă? delavkancea, s. 92. Cn țigan... se 
dusese să vază, ce mai ala-baia pe la flăcăii ce 
stau la pândă, ispirescu, L. 2Ü2. | în formulele re
citative ale jocurilor copilărești: .da-bala, pwfo' 
cala... cu varianta: C'na-alta. portocala, teodo- 
11E8CÜ, 1>. p. 194.

— Etimologia necunoscută (cfr. alandala).

Ah.iitÂNTKi; s. a. (Miner.) 1". Varie-
tato de gips do coloare albă-transparentă. Câte o 
dată cristalele gipsului sânt foarte mici și lipite, 
unele de altele. încât substanța infățoșază aspectul 
unei mase comjtacte șt translucide. Sulfatul de calciu 
jiourtă atunci numele de alabastru. PONi, cii. 2Ü3. 
2®. Varietate de marmură, care provine mai ales 
din stalactite și stalagmite, de coloare albă-lăptoasă, 
transparentă. | Foet. Alavaetrulfi lacrămilor. MI
NEIDL (177(1), 42, [Părulj cădeâ în bucle undu
ioase pe umerii ei de alabastru, c. NEGRUZZI, i. 226. 
(Când se vorbește de diferite soiuri de alabastru, în
tâlnim și un plur. -bdstruri. | fși: alavdstru.ț

— 17. din. lat. nlabastriiin.

Ai.Âc s. m. (Bot.) ,1®. Fpetiutre: Triticum Spelia. 
2®. Sorté decourgeon-. — 1®, Flaniă ierboasă din 
familia Cramineelor. tulpina subțire... mai adesea 
cenușiu-verzie.... spicul lun{f și subțire... (.irăunfe 
învelite....; sânt roșietice... și cu o adâncălură îngu
stă.... Mai puțin productivă decât celelalte specii de 
grâu...; se cultivă de obiceiu în regiunile muntoa.se 
Făina obținută din grăuntele de alac este albă, fru
moasă. (Crește In] lunie-lulie. PANȚU. l’L. La căpă
tâiul lui.adzâmă de. alac și vană cu apă. DOSOFTEIU, 
ap, HEM. 664 (: „ad caput eius subcineritius si ligi- 
neus".), II 2®. 0 varietate de orz: „orz de toamnă*'. 
Alacul e mult roditoriu. slujeaște în locul orăsului. 
ECONOMIA, 52. Alac este fot un fel de orz. care se face 
cu câte două fire îngemănate., ap. HEM. 66,'» (Copou. 
in Iași). H'aduiiă furnicile... peste, o grămadă de 
alac. COȘBDC,76/,. Păsărică din aloc, Nu mă blă- 
stămâ să zac. mândrescu, l. p. 33/s. || Plur. alace = 
„spice (fire) de alac“. Foaie verde trei aloce... iarnik-
B.tKSEANU, D. 143; 193; 312 etc. || Cfr. alaciu.

— Etimologia necunoscută. Cfr. ung. alakor. 
idem.

Ai.ÂviU,-<'F. adj. .,1’. Biyan'é, bariolé. 2“. Con- 
lent- d'épeautra''. — 1’. Despre vite. „Pestriț, bălțat“. 
.l/ace = numele unei vaci, care e la jidr de'tiainie 
și de'napoi surie, iară la mijloc mai neațird. marian. 
-lirtciM = ietlul sau cânele alb și cu pete neț/re. ap. 
HEM. II, A. XI (Bârseul-de-jos, în Sălagiu), | Fia. 
.-\sta-i lumea cea aduce, Face omul cum îi place. 
MARIAN, D. 3(J. II 2®. Prin etimologie populară, cu
vântul acesta a fost apropiat de cel precedent, așâ 
Încât din pluralul aloci s'a refăcut un singular 
alac — „un bou, care seamănă la păr cu spicul ala- 
cului" (Transilv.), ap. HEM. 668. Alac = numele 
unui bou. MARIAN. [Și: alde.]

— Din turc alaca,„bigarré“: după Șl( i. il, a. 14, cu
vântul acesta l-am fi primit de la Tătari. (Cfr. a I a g e â).

Ai.Ăci'STÂ s. f. (Entom.) v. lâciistA.

ALAGEÂ ». f. ..Sorté d'étoffe orienfale. ragee, sorté 
d indieniie.~ — Stofă vărgată țe.siită cu fire de in și 
de mătase. O sfită de alageâ. DOC. (a. 1716, Brașov). 
„Stihariu dă alageâ albii...: procovețe dă atlazaloi/eâ. 
■DOC. (a. 1739), ap. HEM. 669. Alagele și siam-alage.le 
și alte mărfuri. DIONIsie, C. 182. Cu antereii dintr'o 
alăge de mStasă. URICARIUL, IV, 134',.,. Alageâ de 
Triest. FILIMON, C. II, ,599. # «'Apătâ alageaua și 
a puț) vreo alageâ = „a păți una nepățită, a se pă- 
căli“: „avoir des mecomptes. étre dupe'. Ce. să facă 
el. ca să iasă de acolo? Să'ntrebe, nu-i reneá la so
coteală. ca să nu puță vreo alageâ. ispirescu. ap, 
HEM. iii, a. XXII. Nimeni nu s'a putut atinge de 
împărăția mea, fără să-și capele nlageaoa și fără 
să se ducă rușinat de unde a venit, idem, L. 12. 
(.Și: alăgeă. halageâ și alagică. alăgică. această for
mă din urmă născută după analogia cuvintelor ca 
„viorea = viorică** etc.: Cu rochița de-alaffică. șEZ. 
IV, 224 Cămășuică frumușică. De-alăgică, Cu 
urzeală de urzică, marian, nu. 3Ö1.J

— Din turc, ala^a, ..nom d une i-toffe de soie 
rayéo“. ȘIO.

.ii.ĂuicĂ s. f. V. alagcâ.

ALAKI s. a. .1®. Suite, cortege. pompe, ceremonie, 
grandtrainprincier. parade.2'‘. Tonte ssp''ce de .suite, 
de ewtege. depompe: Apparat. appareil:procession. 
convoi, escorte, uttroupementbrugant; uacarme. brou- 
knha.~

1®. Alaiu=petre/'anie. tocmală de oaste, șicuire. 
cantemir, ist. 7. Alaiul erâ, la început, compus din 
persoane militare și din dignitari. care, sau formau 
.,cortegiul.suita", sau întâmpinau pe domnitor. Alaiul 
aveâ totdeauna caracterul unei „pompe", do aceea 
întâlnim foarte dos cuvântul alfiiit întovărășit do 
„cinste", ilw încălecat cu alaiu domnesc, khcvlce, 
let. II, 269,Intrând în București cu marelutlaiu 
și șezând in scaun. DWKISIE. C, H>6. l-au ie.șit boierii 
țării și CI* slujitori și cu tabulhanaoa țării, de 
i-au făcut alai, după obiceiu. N. costin. let. ii, 99. 
Când s'au apropiet de lași, i-au ieșit toți boierii și 
caimacamii cu alaiurile inainte. E. kogâlniceanu, 
LET. III. 217. âf'au gătit cu halain nuire. de au ieșit 
înaintea Turcului, mag. ist. 307/,. /oră la șepte 
ani a domniei sale au trecut pin Moldova un sol 
leșesc... la împărăție, și l-au trimes Abdi-Pașa până 
la Ștefănești cu doă steaguri de lipcani petre- 
cându-l. iară Mihaiu-Vodă n'au trime.s innaiiilea 
lui nici un alaiu, ce numai pe căminarul Alexan
dru cu slugele sale amiras. let. ni, IHO.C'n obici
nuitul alaiu și cinste. ZILOT, CRON, 66. ti petrecii cu 
mare cinste și alaiu. ispirescu, l. 47. A doua zi erâ 
paradă domnească... Câte un zapciu... oprea carele, 
să nu se vâre. până după trecerea „alaiului-. C. NE- 
GRUZZi, I, 29. Fa-i mirettsa unui craiu Și se duce cu 
alaiu. Peste munte.pesteplaiu. alecsandri, p. iL.'il, 
(împăratul] le ieș'i inainte. cale d'o zi... Intrând în 
orașul împărătesc, alaiul se orăndu'r astfel: inlâiu 
veneâ pedestrimea. apoi calul lui Făt-friimos... LsPl- 
RESCU, L. 197.

2®. Cu timpul cuvântul „alaiu" iși p>rde sen.sul cel 
vechiu și ajunge a Inseinnâ orice „suită", „cortegiu" , 
sau „pompă", deci și una care nu mai o militară și 
nu mai aparține domnitorului, sau una care se face ' 
cu ocazia unei nunți, a unei înmormântări: „con- 
voiu". sau e numai o „escortă", sau constă numai 
dintr’o ceată gălăgioasă de oameni, care se strâng ; 
In jurul cuivâ, manifestând, mai ales prin strigăte j 
și vorbe de glumă ori de batjocură, sau, în sfârșit. I 
un cortegiu nu de oameni, ci de animale. Dulce-i I 
viața de isprăvniceasă! Când ieși la primblare, ai
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alaiu pe lângă trăsură, ALECSANDRI, T. ,50,3. Umblă 
pe drum cu (d(tiu ffi-acasă unre mălaiu. PANN. P. 
V. I, 160. I Și ca la măndrenunfi dc crai. lețit-a'n 
cale-ales alaiu. coșBUC, B. 19. După aia. uit făcut 
nuntă cu alaiu mare. stAncescu. b. 277. | .Uaiul 
de înmormătare. sui dealul cu viile ți Domnul ră
posat îți găsi i>acea nefulburată... în necropola lui 
Dădu cel Mare, iorga, C. i. i. 15. Și cu-alaiul ce-ți 
avea, l’ăn'lagroapă-lpetreceâ.TKODOREUCV.P.P.bW'.

D-(iu dus cu alaiu la poliție. TDRG. | Această văl- 
mățaiă de c(tre. de cai ți de boi. care mugesc in 
mijlocul câmpiilor, acest alaiu de moțnegi. femei, 
bărbați ți copii... delavrancea, s. 2(t2. Cape-o buf
niță-o' nconjoară Și-o petrec cu chiu ți vai Și se țin 
de (linsa scaiu. J‘lină.-i ulicioara strimtă. De alaiu. 
COȘBUC. F. Wi. Nerasta-acum îmi strigă: „Bărbate, 
lemne ți măl(i,iu". Pruncii: ..Păne. mămăligă.''* îmi 
zbier toți ți-mi fac alaiu. pann, p. v. 20. ! Pdnd- 
toarea... cit Mi alaiul ci de ogari, odobescu, lli, 
154 I,. (daiutoțicăinii cu lătratul... pann,
ș. I, 8. [Și: haldia. | Plur. aldie și alaiuri.]

—“ Din turc, alâj, idem. (Se păse.sc ln literatura 
veche, luați din turcește, și termenii: alaiu-beiu. 
fdaiu-cictuț. ataia-top. care insă n'au fost niciodată 
uzuali în limba română.)

I
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ÁI.AI.A1.T, Áll.ALTĂ pron. )
Âi.Ai.ALT, âii.ai.tA pron. j
= celalalt. .Xumai în texte cu colorit dialectal. 

AloratălțCtera nevăsut. dosofteiu, v.S.G?/,. Păcănd 
aloralălte praenice. idem, v. s. 39Alalaltc câte îm.i 
scrii... am înțeles, uricariul, XXIV, 44.0,4,,. 
lalți la un gând erâ. mag. ist. ii, 135 ,s. -S'd rdnfdm 
acum cănfecut ălălant. n. rev. r. i. 169. îmi intrăt 
pe o ureche ți-mi iese pe ailuntă. ZANNE, P. Il, 4.58. 
Ce faci CM elelante:' (Brașov, com. Lacea). I'nu zice: 
.du-m'afară!** Uălalalt: ,udă-mă iară!' MÂNDRE- 
seu, l. p. 114,. tilăsulețu mieu ar putea jtătrunde 
dă la un cap până la ăllant td țării. .IIPESCU. o. 21.

(Accentuat și: ăhddlt. ălăirtit: cu disimilația lui 
Z> n: alulant. ălalant. ălălant. J’rin sincopate și: 
ăllalt; corespunzător lui hăla avem șl: liălălalt. | Se 
declină: alalall, ahiițailalt, aiiajlalți. alor(a)laîți: 
ai(a)laltă, alei(a)lalte ,și {ali(ajlalte), alelalte, alor(a)- 
lalte.]

— Compus din ăl|a) și alalt.

Al.ÁLT, -Â pron. ■[■ „L'autre: prochain". — Pronu
mele s’a păsirat până azi numai in compozi
țiile: cestaialt (s. v.), ăstalalt (s. v.), celalalt 
(s. v.), ălalalt (s. V.), care l-au înlocuit, și ln adver
bele: alaltăieri (s. v.), alaltăseară (s. v.) și alal- 
tămâne (s. v.). 11 întâlnim până prin s. XVIII, ex
primând pe un „alt" cunoscut. Arătă-se Măriei la 
mormânt ți alăltor muieri. CORESI, ap, HEM. 911, 
unde nu se înțelege că „Hs, s’a arătat și altor mu
ieri, afară de Mana", ci că „el s'a arătat și celor
lalte muieri, care erau cu Maria“.

Adj. Șculați șt coi ți alalți oameni, de vedeți ți 
priceapeți. varlaam, C. 112. Mai de mult preț erâ 
decăt diîumanturile ți alalte avuții, mss. (a. 1695), 
ap. HEM. 912, ) tn legătură cu „anul" Însemnează „ur
mător. viitor". Când fu Iu anul alăltă, au mânat 
oameni la Athéné, dosofteiu. v. s. 151/,. || Șubst. 
Zicând călrâ alalțîi. ce erâ in curabie. idem. v. 
8.152. I Neutral. Bctorica.filosofîeațialdltele. idem, 
v. s. 164 |. II în legătură cu „tot". L’t semântuiră. 
iar (dălți toți se necard. moxa, 348. Vederea este 
mai cuprinzătoare a lucrurilor, decât to(de alalte 
simțiri, cantemir. iir. 104. Să 'ntoareS ticăloșii 
Da iad cu toate-alalte Limbi. CORBEA (a. 1700), ap. 
HEM. 912.

In corelațiune cu unul exprimă un raport de re
ciprocitate. Urululăltuisupuindu-se. COD. VOR. 163/, 
( unulQ cătrăaltulü văplecați.N.TESTAMENT 1648; 
= unulG la alalto plecându-vă. biblia 1688: 
„omnes autem invicem humilitatem insinuate".). 

l)u-te ți le iartă cu insul ți .să lăsați greațalele 
urulh alaltă. cvv. D. bătr. ii. 51. Cdwfi se vor fi 
prea-lubind urtilii pre alallii... pravila MOI,D. 69. 
Cinci 'farduri erâ, țiindu-.se. niiid de aliilt. BIBLIA 
(1688),' 66/,.

(Se declină ca alt {». v.)., elementul d'intâiu ai com
poziției (al'i rămânând neschimbat. Când accentul erâ 
pe terminațiune, «>d. alălliii. alălfiir. La (ien. -dat. 
primește une-ori adverbialul -a; Hă nu arăm noi 
ascuHSCe treJniJațte alăltora. CoreSI, ap. HEM. 911.)

— E lat. iile 4-altér, deci un „altor" definit mai 
de aproape. Simțindu-se trebuința de a se arăta 
dacă cel ce e alaJt se găse.ștc in apropierea noastră 
sau e depărtat de noi, s'au adăo}rat pronumele («)ce/. 
(njcest. ceea ce adat naștere formelor: celalalt (ace- 
lalall, ălalall. alalnlt. hălalall. aliălalalt) și cesfalalt 
(ucestalalt. ăstalalt), dintre care cea d’intâi a primit 
cu timpul sensul lui (dalt și i-a Înlocuit.

ALÂi.TĂiKRi adv. „Avant-hier-'. — '/Âaa care pre
cede lui „ieri“, V'« ucide pe aproapele său, nețtiind 
/jrc dínsKÍrnainatHÍe fie «fo/tacr». BIBLIA (1688), 129. 
Pre care alaltă ieri înălță cu laude până la ceriu, 
astăzi il defaimă. ARHIVA li. I. 163. .Să 
trei zile, cu cea de-alaltă ieri. CREANGA, P. 2,50. 
j4iaiM«eri.?enrd = „alaItăseară". .1liiÍHlalláteri = „1n 
zilele trecute" : „(Ícrniérement‘‘. .Mai alaltăieri.am 
trecut pe aici, ispirescu, l. 9. | .< nu II de ieri, 
de-alnllălerl = „a fi pățit, a aveă experiență, a nu 
fi ageamiu". Doar nti-s hurabagiu de ieri, de-alal- 
tăieri.jupâne Ștrul! crean<lA, p. 115. [Și: afo/fafwi.)

— Compus din alalt, -ft și ieri (efr. ital, altricri}.

.li.Ăi.TĂHÂNK adv. = poimăiie. Zic unii în loc de 
.fioimáne": alaîtămâne—peredie.poslcrns... Cber- 
mor/jen. LB.

— Compus din nialt, -ă și mâne.

aiAi.tAnilakă adv. ..Ivant-hier au soir". - 
Seara caro premerge lui „aseară". Badea... a filecat 
(le-alaltăseară. iarnik-bârseanu, d. 124. || Pâiiâ 
aseară, alaltăseară = „până mai când crâ, până 
de curând" : ^Jtist/ue il g a quehfues jour.s-. Până 
a-seară al-cdfă seară cu voi ifrăiîă ți de năpra
snă-mi... sosi... moartîa. CUV. d. bătr ii, 449 (s. XVI).

[Accentuat șl: alaltăsedră: diai, aldităsără )
—■ Compus din alalt, -â și seară.

AI.ÁH «. m. + „Hedevcuice (pie paguicnl autre- 
fois Ies Tartares i'tahlis en Moldavic fiour le droit 
d'g fairé, pattre leur bdlail"*. — H dare. c(tre a durat 
tn Moldova ajnoape in tot cursul secolului tre.cut, 
împreună cu o alta numită ,.uțur‘*. ambele, plătite fi
scului numai de cătră locuitori Tătari. HEM. 682. 
Șă dee... de pe oi ți de pe alte bucate alăin. ți să-i 
lasă să șadă pe locul acela, amiras, let. iii, 130 ';.

— Turc, alym, tătărește alem sau algm. „rede- 
vance. dette“.

Ai.AMĂ s. f. „Laiion. cnivre jamne. (Au pluriel) 
Usteusiles ou j/amiiwre en cutorf. jaune. dinande- 
rie^ —Alama yalbănă este compusă din cupru ți 
sine. PONI, CH. 253/,. ÎSjpu^ie de alamă. N. costin, 
i.ET. II, 73',,. /nt'á/áÍMrd dea spălăarginfurilei vase, 
de cositor i de alamă i de cioae. mss. (a. 1749), ap. 
GCR. II, 46. Crucea ace<i de alamă, c. negruzzi, 
III, 401. Î/n sfe.țnic săravău de alamă, creangă, 
A. 79. Esie-un cori... Cw tăruțe de aramă. Cu câr- 
liye de alamă, teodorescu, v. p. -177. || Plur. aiii- 
muri &Te sensul de „ferecături“ sau „obiecte de 
alain&“: Ne-a arătat un maldăr de hamuri... cu ală
murile ruginite. delaVRANCEa, ap. TDRCi. 478.

— Etiniol. necunoscută. Probabil : ital, lama, 
„placă de nietal“, primit poate prin mijlocire sâr
bească {lama, Hm. „tinichea”.).

AI.ÁMÁ1E s. f. V. lămâie.
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Ai.ĂHÂioÂitÂ $. f. (Rot.) = gnfnie.
—- Diminutiv din aliiinăle (derivat prin suf. -ioară).

Ai.ĂH.ÎK s. m. „Dinan<lier ‘. — VaMcint. lucrător 
sau negustor de aiămării.

— Derivat din alamă, prin suf. noin. agent, -ar.

Ai.ĂMĂRÎh .V. f. „1®. Fabrii/ae ou magnsin de di- 
iianderie. 2®. (Au pluriel) Dinanderie^'. — 1". Fabrică, 
atelier, sau prăvălie do obiecto de alamă. || 2°. La 
plural. ..Obiecte do alamă, alămuri**.

— Derivat în sensul 1° din alăinar, prin suf. ioc. 
-ie, iar în sensul 2® din alamă, prin suf. col. -ărie.

Ai.AWBÎc a. a. „— .Ăparat de distila- 
țiune, cazan pentru fabricarea splrturilor. Distila- 
țiunea se face într'un aparat numit alambic, poni, 
F. 134. [1‘lur. -fiice și -bicuri. | Acest neologism se 
gă-sește mai întâiu la CANTEMIR, I8T. 140, subt forma 
limbic (cfr. ital. lambicco, n.-gr. kaji&’ixoț). Izvoa- 
răle Nilului... atâția munți trecând și atâtea gietri 
strâinjilepătrunzănd. materia ceagroasă... ca prin- 
tr'un limbic se. lămurește ]

— N. din fran.

At.iHHit'Â vb. „.Uambiguer: passer ipick. â 
l'alambic''. — trece prin alambic, a distila cn aju
torul unui alambic.** i Mai mult in ssne fig. (despre 
cugetare): „A face subtil, a complică, a obosi, prin 
prea multă raflnaro'*.

— AT. din fran.

Ai.AMKivÂKK s. f. ...Ictioii d’alambiguer '. - In- 
finitivul lui nlambicit (fig ), devenit abstract verbal.

Ai.AHiticĂT. -Ă adj... .liajHÎiigHfi''. — Participiul 
lui nliimbicâ, devenit adjectiv. Mai ales fig. Stil a- 
lainbicat.

ai.ArÎt, -.4 ailj. ..Garni d'irmcmenfs de laiton. 
orne de cuivre jaune~. — „Ferecat cu alămuri**. Fis- 
toale alămite. TEODORESCU, P. P. 298. Cuțite ală- 
muile. SKVASTOS, c. [Și: alămuit.]

— Participiul, devenit adjectiv, al unui verb, pe cât 
se pare, neuzitat alărai (Hlămiii), derivat din alamă.

Ai.Á!tií|i,-iKrtfíj. .Couleurdelaiton.jaune uif''. - 
„Do culoarea alamei". Se crede, că fiecare casă are 
un șearpe al case.i. pe care, jik este bine a-l omori, 
căci trebue odată rit el să moară cinevă al casei. 
El are o culoare alămie. ap. HEM. 688 (Bilciurești, 
in Dâmbovița).

— Derivat din alamă, prin suf. adj. -iu.

ai-AmójaA s. t ...litíHÓne*'. — „Pomană**. Du 
pre.scorea la besearecă și alămojna. CUV. D, bătr. 
II, 51.

— Din paleo-slav. iiluiiiziiiu (poate prin mijloci
rea ung. alamizsna), caro vine din grec. é).t‘q[w3Óyf,, 
toato trei cu același sens.

Al.Á’iiÍT,-A aHj. V. jiláinit.

Al.ANl>ÂJ..l ade. ..iVle~mele. .seii.s de.fsiis dessnus, 
d'iiiie iitiinilve snitf/rci/iie, désordonnée'^. — „Fără 
rost, confuz**. Toate merg alandala. lANOV,ap. TDGR. 
Mai ales în loi^ătură cu „a vorbi, a gr&i(a strigă)**. 
/'»i câlui/ăr... bátrán d»-ifi ridică jileopele cu surce
lele .și spwHPâ ala'n-dala din nură. ispirescu ap. 
HEM. 670. iți vorbesc creștinește și-mi răspunzi 
alantala. c. negruzzi, iii, Tni\i. Hu așă. Voi stri
gați halandala! Tnia(i-o toți împreună. I. negruzzi, 
IV, 476. # A vvrbi alandala cuconarc : ^dire des

ALĂTURA

«ittiserics, des béti.nes'‘. ap. DURE. [Cuvântul a pă
truns -și in Sălagiu. Alan-dala. în rele mai multe rân
duri cu <i^irațiiine, insemneaeă. ..fără rag. fără 
rost, spulberat -, vaida. | Și: «ionfuin,|

— Din n.-grec. â'/.'/.â âvț’ ai.i.i, „unul în locul 
altuia**. PIIILIPI’IDE, PRINC. 80, 146.

Ai.AKTuinĂ s. f. (Biol.) ..Ulanfoidr.‘ - Mem
brana embrionului la vivipare, sau la oviparele cu 
respirație pulmonară.

— .y.dinfran,( gr. ákkcc/MJií-fi^jdinâk/.âi,„maț** 
și sîooi;, „formă".)

Ai.ĂPTÂ ub. ,,Allaiter‘. - „.'i lăpt-i, a da să 
sugă**.

— N. după fran.

ALĂPTĂRK«. f. ..Actiond’alluiter.allaiteme.nt".-- 
Intinitivul lui alăpta, devenit abstract verbal.

AI.ĂVTÂT s. a. = alăptare. Participiul lui alăpta, 
devenit abstract verbal.

Ai.ĂPTÂT.«Ă *wl/. _*4R«Zic''. — Participiul lui a- 
lăptă, devenit adjectiv.

AI.ARHÁ vb. ..(S’^alarmer-^. — A dâ alarma, a 
chemă la arme (un corp de soldați, etc.) .Izînonptr, a 
fost alarmată întreaga garnizoană. | Fig. mai ale.s 
refl, „k (sg) speria, a (se) neliniști (de o vosto roa, 
de o primejdie).** închipuirea lui îi înfățoșază pri
mejdii. tablouri fioroase, al căror aspect ii alar
mează conștiința. VLAHUȚĂ. D. 228. iiăposatul sa 
sinucis. Episcopul și arhiepiscopul s au alarmat. 
delavrancea. ap. TDRG.

— N. din fran.

ALÂBMÂ 5. f. „zl/arnre*'.--(Armată) Somnál do 
chemare la arme, de vestire a apropierii vrăjma- 
.șului. Sorniștii dădură alarma. [ P. e.jr.ț. Semnal 
do chemare la răscoală. Clopote de-alarină răsună 
răgușit. e.\unescu, v. 122.

— A. din fran.

ALAKnÁNT,-Ă O'/J. ...llarmant '. - Care alar
mează, „neliniștitor, Îngrijitor". .Iu sosit știri alur- 
mnuie. Starea bolnavului e alarmantă.

— A', din fran.

Al.AKWÁKK.s.f^.lctíojf de(s')alarme.r.alarme".
Infinitivul Iui niiirmâ, devenit abstract verbal. Ft- 
gnra lui luă o erpresie... de alarmare. VLAiiUȚĂ,
D. 329.

A1.ARMÁT,-Ă u(}J. ~.llariné-‘. — Participiul lui 
iiIariDK. devenit abstract verbal. Statul lenne alar- J 
mat șt l/ă/iuHor al Austriei... ODOBESCU, i, 499. i

ALÂiȘ s. a. „l". Echafaudagr. •3". -Rut pour le 
béfail dans une auberge-^. — In Transilv. 1". (Arhit.) 
„Schele**. „Zasc* se ehiamă un alaș mai înalt. LB. 
Alaș = schele, piedestal, vaida. 2*’. -Idapoóí 2'c“^*** 
vite la ospătării. vaida. [Plur. -Zașurt.J

— Din ung. állás, idem.

AI.Atkâ vb. I. = látra. în DIt. .Uă.'/«ri(Î-șt <»«/« 
zghîară, câinele alatră, lupul urlă. (beaca-do-Uâmp. 
in Dolj), ap. HEM. 676. 7’c la noi se zice... cânele (da- 
tră, nu /aírá.(Viișoara, in Teleorman), ap. HE.M. 676.

— Din lat. aliatrare.

.ILĂTI'KÂ vîi. 1. pl". (".Se) mettre ă cótó (de), (se) 
mettre aupres de. (Refl.) (S’)avoisiner, coiiliuer ă. 
2*. ("iS'e^ rayyiroc/icr (de), ofcosicr. 3”. ('S'JrtjOMfe»’, ('sej 
joindre, (s')annea:er. 4". (s')allier, (s’)aita-
cher. ő'‘. (Se) mettre en paralléle, fse.) comparer, (se) 
confronter^.
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Alălwrti însemnează „a pune alături", a se ală

tură ,.B. se așeză alături, a merge alături".
1®. „Punerea sau starea alături" e singurul fapt 

care se constată. Trans. _A pune unul lângă altul". 
Șapfebuți alătură... Și din gură iar strigă... „Care-mi 
este, mirele.... Ca să-mi suie. buțilei^‘. TEODORESCU. 
P. P. G55. 1 Refl. „A se hotărnici", ioefulj se alătură 
în cap cn locul dumisale.. URICARIUL, Vll. 24/5.

2®. „Punerea alături" urmărește scopul unei apro
pieri. „A aduce alături, a veni alături". Trans. „A 
apropia de...“. Da ale mele cuvinte, alălnră-ți ure- 
cMa! BIBLIA (1G88), ap. TDRG. Pe. murgul că mi-l 
scotea.... Cu frâul mi-l înfrâna. Da scări mi-l ală
tură.... Pe. murgiif incălecâ. pop., ap. HEM. G89- 
Heft. „A se apropia (de o lăture, dintr'o parte)". F.l 
c.ercâ n se alătură de pom. dar jmmul iizi.se: „N'u ie. 
apropiă de mine!' ispirescu, l. 12.5. Mihnea Vodă 
nu-l credea. <}i de geam s'alăturâ. La cârlige se nitâ. 
TEODORESCU, p. p. 475''. .■Ice-si cuiC... întâmpină mare- 
greutate a se- alătură de. corabie. drAgiiICi, r. 11.

3”. ,.1'unerea alături" poate aveă de scop.o ..adău
gare". Trans. ..A adăogâ, a mai pune". încă ală
turând Drăgăstosul glas ce- are. Ca mai mult să 
placă vrând. ALEXANDRESCU. M. 28G. | Spec. „A 
udăogâ unei hârtii (document, scrisori etc.) o alta". 
Pe lângă acel memorand alăturasem și nn proiect 
/le manifest, ghica, ap. TDRG.

4 '- Apropierea Insă se poate faco și cu scopul unei 
alipiri, unei întovărășiri, Trans. și refl. „A (se) 
impreuiiâ, a (se) Însoți, a (se) alipi, a (se) atașă". .IM- 
fur/in/l lângă sine, ș'i tlărăb/tnii cei /le la Munteni. 
M. costin, let, I. 315 ',. C'mî M alături‘r biblia 
(1G88), 373',^. Făceă mci-eu... oaste, din ailunâlur/1 
‘le... o/imeni ble.steniați, ...iar în sfârșit /> alătură 
vu oștirile roșești, zu.crr, cron.. ap. HEM. 090. Cn 
Con.stanlin Aga liălăce/inul mai pre urmăseafătura- 
se. .MAG. ist. ii, 13G jj, D-au stricat acei Cred blă.stă- 
m/iți, atăturându-se jtre lângă dînsut și șezănd tot 
/■u dînșii de. se sfătueâ. NECULCE, let. ii, 400

5®. în sfârșit punerea alături poate aveă de scop o 
asemănare, o comparare. Trans. „A pune față Iu 
față, a confruntă, a compară, a asemănă". Vai mie. 
cănd... aș îndrăsni... mincinoasele măriri... cu rre- 
dința lui Dumnezeu IIs. să le alălurez. {s. XVIII) 
ARHIVA II. I, Alăturează-le: duhul și chipul de. 
cârmuire, și-i ved»'t... konaki, p. 29. îndreptările 
sale... să le alătureze. cudovezilelui. pravila (1814).
12. Paiele nu.sânt toate deopotrivă hrănitoare, și. de. 
le vom alătură cu fânul, vom vedeâ, că unei vite, spre 
a fi hrănită așă de bine ca cu una sută de ocă de 
fân. îi trebue 214 oca de. paie... 1. IONESCU, C. 223. j 
Refl. Dmnlse alătură cu ilobitoarele cele fără minte 
și se- asemănă lor. bIRLIa (1688), ap. TDRG,

|.l/af«r și o/fUnr«?.]
—Derivat din t alatiire (= alături).

-ET,

ai.Ati'KÂKk ft.f. ,.}{iipprochenipnf,niise eu parul- 
If’le. roniparni.fiiii. rensemblnnce'. — Infinitivul lui 
nhUiirn, devenit abstract verbal. „Comparare". Ce 
nsem/inare .fi ce alăf urare are.! CANTEMIK, IST. 108. 
hi nliUiirare = ..asemănat cu, comparativ cu“: i'ă- 

Miiltlorei eril tiiie fi sfírnc. în a/iîtnrare eu 
niârimea fi avuția Munteniei. HASDEV, i. C. 3.

Ai.ÂTi'RÂș, -Â adj., subst. ,Voisiir. — „Vecin 
cu moșia", .yd se înceapă sforîrea din seinnete ră- 
sa.filar ceale netăgăduite, sau dintr'ale alăturașilor 
cu aceaia .și celorlalți. CARAGEA, L. 8. 1 Sper. Ca! 
ulăturaș = Înhămat tn cetlău. sau legat numai cu 
un căpăstru (fără a fi înhămat) la stânga sau la 
dreapta celor doi de la roată sau celor inainta.și.

— Derivat din f alăture (= alături), prin suf. 
adj. -af.

Al.ĂTl’KÂT, >Ă adj., adv. „1®. Mis â câte, aupres 
de. Ajoute. Attenant â. voisiii. adjacent.2^. Ci-anne.re. 
ci-jiHiil". Uarticipiiil lui alâtiirâ, devenit adjectiv și 

întrebuințat une-ori ca adverb. 1®. Adj. „Așezat, 
pus alături". In balada mioarei găsim nldfiirate 
cu nifte siceri provenite de la Eomănii din Te- 
salia... numiri locale, odobescu, i, 218. Două late. 
Alăturate. Și ht capSt ciîrligafe? [ ,.Foarfeeele~]. 
GOROVEl, C. 115. I „Adăog^at". '/.idirite... din dreapta. 
...după părerea mai multor arheologi, un fost ală
turate mai apoi, burada, ap. TDRG. | „învecinat". 
Stând într'o cameră alăturată, .se apropie de a tnșă 
cu geamuri, 2irin care se vedeâ in odaea .stupăne-sei.
C. NEGRUZZI, l. 20. II 2®. Adv. Alăturat îți trimit 
fotografia mea.

AI.ÁT1IRK adv. + 1 ... ,
AI.ĂTITKKA I

Al.ĂTLKl adv. ,.1. 1®. Â câte. preș, aupre.s (de}, 
avoisinunt. â jiart. de câte, â l'ec.art: â câte. 2®. Tj'un 
d câte de. I'autre, Vun pri-s de rautre: â la fois: 
ensemble. II. (Loc. prep.) 1®. .4 câte... ile. (tont) lu-e.s de. 
2®. Sn.seinble,nvec,eimiiéine temp.s. .3®. Jlor.s.en itehor.s 
de. III. (Loc. adj.) D'« cáté, latéral. coUatéra!''.

1. Afí 1®. Alături exprimă un raport local relativ, 
arătând poziția laterală pe care o ocupă uii obiect 
in imediata apropiere a altuia. Se deosebește deci 
de „lângă", prin aceea că nu arată numai apropie
rea imediată, ci șl pozițiunea, care ini e nici „îna
inte", nici „înapoi", nici „mai sus", nici „mai jos", 
ci sau ..la stânga" sau „la dreapta", lîloria ta te. 
}iu.se l'atâta- înălțime-. Cât n’aveai tu de-asupra-ți 
și-alăturea pe nime. alecsandri, p. iii, 2.53. fl’e 
tablou] alăturea n)tare-un câmp de. aspră luptă. 
idem, P. iii, 4. Care, lor îasfe. alăturea /ire. lângă 
locul mănăstirii lui Mihaiu-Vodă. MSS. (a. UilH»), 
up. HEM. B92. II Subt influența lui „de o parte" găsim 
și de alături, cu sensul de „retras, izolat, la o itarte". 
Niunai Moș Fanta stă d’<ilălurea. delavrancea, 
8- GG. II In legătură cu prep, „pe" sensul iui ală
turi devine mai nehotărlt și capătă o nuanță peiora
tivă: Dune hrănea în strachină și' ut ingej>e-alălurea. 
ZANNE, P. iii, 491 = „pe unde n'ar trebui".

2®. Două lucruri care aânt alăturea sânt „unul 
lângă altul". Astfel raportul local, poate face loc 
unui raport modal; când vedem lucrurile alăturate, 
nu ne bate la ochi numai unde sânt ele, ci și cum 
sânt așezate. I.ăineâ trei cai alăturea (cfr. a lătu
raș). NECULCE, LET. II, 2t)7 Doi tineri mergeau 
alăturea, la j>as. c. NEtîRUZZI, l, .30. Sraț ta braț 
)iășeau alături. E.MINESCU, p. 2,52. .Mai dură încă 
două case- alăture, nna la dreajita și alta de-a stân
ga celei bătrânești. CREANGA, P. 3. Trec feciorii Du
nărea. Trii și initru alăturea, doine. 2.')'.,. „îm
preună, dimpreună, în același timp". Să iertați. Ito- 
ieri. ca muifa s'o jmrnim și noi alături. EMINESCU, 
P. 19<). Sâni/e-le mi-l- nălinșea, Jos ile.pe cal că pică. 
Și calul alăturea. POP., ap. HEM. G92. Să am cufit, 
m'aș junghiă. Și pe ei alăturea DOINE, 261/,,.

il. Doc. prep. Din fraze ca: Și așâ, iot alăture nit 
venit cu dinsul. NECULCE, LET. ii, 292',, sau: Iar 
de-a stânga lui. alăturea, și alt .scaun fiindgrijit 
jientru Domnul țării rumânești, șizut-au și Dom
nul cu dinsul alăturea, greckanu (a. 1700), ap. 
GCR. I, .335 —s’a putut naște locuțiunea prepozițio
nală: alături eu (de).

1®. Exprimă un raport local. Au mers alăture cu 
țara ungurească. NECULCE, LET. II, 24O's. Dăndu-se 
pe din deal rănăforii alăture cu cătunele, au înce
put a da din sSnețe-. MUSTE, LET. iii, G8. Alăturea 
cu dinsul [erâ] un }iom i'eșted. pann, e. ii, 12. lîlon- 
țul trecu alăturea cu capul tânărului, c. NEGRUZZI, 
I, 21. Turturica s'a pus alături de dinsul, pe. o cracă 
vertle- a .stejarului. ODOKESCU, III. 35 .i'urca căzit 
alături cu ea. EMINESCU, N. 9. Jidfitre r« casa- 
so<^u-tău este, o casă tupilată. CREANGĂ, p. 170. Ală
turea cu drumul -lr« badea cu }>lugul. DOINE, 207/, 

2®. Exprimă un raport modal. în cazuri ca: U'n- 
gropară alălnr'iu cu cuconii ei. dosofteiu, V. s. 71/.

I



ALĂTURI,?
sau: Acolo Carabăt bea. Cu trei mândre-alăturea. 
POP., ap. HEM. 693, alături, poate fi luat și în sens 
local („lângă") șl In sens modal („împreună"). Sensul 
modal predomină însă in exemplele următoare, undo 
alături însemnează „împreună ou, dimpreună, în a- 
celași timp, asemenea, tot astfel, laolaltă.". Când îl 
văsiiră... renind teafăr alăturea cu o soțioară..., îl 
primirăcit mare bucurie. ISPIRESCU.L.48.S'o aprins 
padina. Cu Turcii alăturea. POP., ap. HEM. 692. Be- 
cerinul dară nu se. mai nienționeasă. ci niiniai Al- 
iiio.wi alături cii MeJiailiu. HASDEU, l. C. 27, A căeut 
sî inâna uimi. Cu păgânii-alăturea. ALECSANDRI, 
P.P. 169 Alăturea cu această...cicihsație.... robia .și 
proprietatea mare trebuiră să jirodiică stricăciunile 
lor. BĂLCESCU. M. V. 6 Corespondența urmată 
prin usoHis... o întrețineâ alăturea cu cea oficială, 
SLAVICI, ap. .IAHRKSBEK. X.610. | Lucrâiid ciilealâ- 
turîa cualți lucrători, dosofteiu, V. s. ,51.

3®. Din sensul local s'a născut cel ligurat de „afară 
de", mai ales cu o nuanță de sens peiorativ, întru 
cât poziția „alăturată" nu este cea corectă; Merge 
[sau: calcă] pe alăturea cu drumul. ZANNE. P. Vl. 9,i 
==• nu urmeazădrumul cel drept (cinstit, corect): „ilne 
suit pa.s le droit rhemin". .ludecă alaiuri culegea. JI
PESCU. o. 86. VorovindalăfurecHcale.i-auponăsluif 
pentru fecioi'ii lui că sânt răi. AMIRAS.LET. lll. 138/,;.

111. ioc. adj. De alături are funcțiune adjectivală: 
„alăturat. învecinat". .Dth grijă să n o audă din 
odaia de alăturea un credincios al împăratului. 
CREANGĂ, r. 97. 11 Bpec. Rudele (sau: neamurile 
PRAVILA (1814). 108) de alăturea sânt frații, unchii, 
nepoții, cerii și cedalți. cáEKGEA. l. 68 (In opozi
ție cu „rudele’din sus și din jos", idem. 78).,

[f Alăture, alăturea, alăturîa. Azi și: alăture. 
u/ohiren.]

— Corespunde lat-ad-latera (cu pluralul românesc: 
f lăture, lături, laturi), cfr. ad latéra cauri circias 
fiaresolet.(Tlii’s. linyuaelat.): Hal.allato, a lato, „ală
turi", V.-fran..v.-prov. /-r, „lângă" (cfr. fran. Ptessis- 
lez-Tours.}. Cfr. R. Ku rth, .IAHRESRER. X. 610 — 612.

Al.ĂTi'RÎi* ndv. ..(Sitwi)« cofC', — „intr'o parte". 
Bi Prăiianu din Periș. Cu paloș alăturiș. ai.kxici, 
L. P. I. 23 „

— Derivat din alături, prin suf. adv. -iș.

Ai.Ăv s. III. alpu: liîilftu.

Ai.ÂV.V s. III. siliți, faiif. (Chim.) — „Piatră
acră", in ajiii [de nchi| puțin alaun... să se hoíje. 
CALENPARIU (1S14), 177/,. |După fran. aZun și: aliiii. 
8.111. sing. tant. Alunulaiiiniiiacal.... pnfasic, ...soilic. 
PONI, CH. ÎO'g.]

— Din germ. Alaun, idem.

AbÂtTÂ s. ). V. lâuW.

!.Ai.ĂVTÂ!ț,-Ă .“ubst. .Ménétrier-. în Transilv. 
„L&utar“. Cetera.ș sau airiutii.ș. p. MAIOR, IST. 130. 

‘.șH = ceffrai!. ili2)laș= Vialiniceii. ftilicpn. 
...iler tSeii/er, Vinliiiist. I^B.

— Derivat din .'tlăiilă, prin sulisul nom. agent, -ași.

Ai.ÂCTÎ'ț-Ă «. f. -Siirte ile luth, ile petit l iolnii-.— 
Diminutivul lui aliUită (derivai prin suf.-í/Zí). /’nifc 
jiiciil jnacâ Și-iil<îutife sic. MARIAN, î. 4‘.KI.

Al.AV'ZÍT,>A mtj. „Smintit". în Banat.
JAHRESBER. III, 312.

— Cfr. aluzi.

ALAVÂSTKi’ III. V. aiabustrii.

Al.H.'Ă (iilj., subst. „1. !’• Blanc. 2’’. Brillaiil. 3®. 
Pleiii ile Imn icre, iimpide, dair. 4". Prnpre. pur, citii-
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dtde. iiiimacule. innoceiit. II. 1®. Le. blanc. 2®. /j'ai(Z<e 
(dujour). 3®. JitwejiZ blanche. Farine. Provisions de 
bouche. 4®. Linge blanc. Moreeau de bois blanc, (dans 
un jeu d’enfants). Cliien blanc. Lument blanche. 
Bspece de remtisseau blanc. Sorté de. vipne.~

I. -IfZj. 1®. Sensul lui alb se cunoaște din urmă
toarele comparații: Dinții lui mai albi cor fi decât 
laptele, palia (a. 1582), ap. GCR. 36 ,. GrM»ta.r< 
albi ca crinul, konaki. p. 87. Ca marmura de albă. 
EMINESCU, p. 201, Dok'î iepe albe ca săpada .și iuți 
ca focal. CREANGA. 1’. 106. AZ& ca colilia, ca lebăda. 
pop., ap. HEM. 690. De-ar fi cât ca.șid de alb. 
lARNiK-BÂRSEANii. D. 14. Fuța-i albă ea găliariil. 
DOINE, 152 g. Alb ca spuma laptelui. MARIAN. CH. 50. 
etc. II Bilă .albă = „bilă de culoare albă ce se pune In 
urnă la vot (In parlament), Însemnând vot ..pentru". 
Ca termen de examen = nota cea mai mure de 
tr<‘cere. 1 Carne albă ; .viande blanche’ — „carnea 
de pasăre, și de vițel" (in opoziție cu cea de bou, 
de vânat etc. numită carne neagră). Pește alb = 
1®, pește cu carne albă. d. ex. .șalăul. 2®. = albi.șor, 
llnidie albă = „hârtie nescrisă". Contractul se. ca 
consideră ca hârtie = „neavenit." TDRG. | A 
fl imbrâcal în alb : .élre en blanc, dre nétii de 
blanc-. Pâiie Ipltă) albă : 1®. ^pain blanc-= „phw 
făcută din făină albă" (In opoziție cu pâne gruinbă). 
Pilă albă stă })e. masă. Cum ti jiita mai frumoasă. 
IARNIK-bârseaNU, D. 119, E bun ca pânea albă. 
2®. „Grâne, bucate" : Jilés. froment’. Pe la noi toate 
cerealele se. chiamă jiăiie albă (Șipote, în lași), ap. 
HEM. 703. I Rasă albă (In opoziție cu rasa neagră, 
galbenă etc.) : ..la race blan.'he-‘. | A'iii r.lb (In opo
ziție cu vinul negru sau roșu) : „vin blanc‘‘ = \-i- 
nul făcut din struguri albi". Vlfealbe : „lesbanifs 
et Ies vaches’. Boii și cocile se eic în genere vile albe. 
(Poiene, In lași), ap. HEM. 703.# Negru pe alb = 
„In scris". Să-mi dai nețfru jie alb. că nu vei înfră 
în leț/ături cu alții. (Probabil după germ, „scliuarz 
auf weiss"). | Ba e albă, ba e neagră, sau .,ba e laie, 
ha-i bălaie- sau ..nici e lae. nici bălaip.'‘ ...se aplică 
în t/enere atunci, când }>e. un om nu-l poți iiidit- 
jilecâ la nici un lucru, când nici într'un mod nu-l 
jioți scoate dintr'ale sale, marian, o. Il, 64. | Nici 
albă, nici neagră = „deodată, fără multă vorbă, 
nitam-nlsain. zanne, p. v. 13. : .sans mol dire~. 
Nici albă, nici neagră, unde mă apucă de gât... .11- 
PESCD, o. 42. l>e când lupii albi = „de când cu ino.ș 
Adam. de mult" : ..de. memotre d’homme-. .Vălttșa-i 
moartă, de cănd lupii albi. CREANGĂ, ap. TDRG. 
Până’n pânzele albe= „pănă la moarte" : Jun/u'ă 
la mort-. 0 să mă judec pănă in pâmele albe. lOR- 
DACiiE GOLESCU, ap. HEM, 707. I Săptămâna albă 
și săptămâna btámii = „a opta săptămână îna
inte de Paști (Iu care se mănâncă frupt alb, adecă 
lăptuci și ouă). 2IM venit lliaș-Vodă cu oaste asu
pra frăfăni-seu.... în săptămâna albă. URECHE. 
LET. I. 108.

II Spec. Despre părul oamenilor bătrâni. El cu 
fi CH toate bătrâneațele și cu barbă albă, pravila 
.MOLD. 142. Cu barbă albă, pănă la brâu. ISPIRESCU. 
L. 9. Câtu-i moșu d alb la plete, Tot îi stă firea 
la fete. iarnik-bâRSEANU, D. 467. Deci foarte obici
nuit ea atribut la „bătrân". Fantastic pare-a crește, 
bătrânul alb și blând. EMINESCU, l’. 206. Amândoi 
bătrânii aceștia erau albi ca iarna. CREANGĂ, P. 73. 
L’n sihastru alb ca oaia. de. bătrân. RETEGANUL, 
p. V. 79 „. # A scoate ruivâ peri albi = „a-1 îm
bătrâni fără vreme, necăjindu-1", Duceli-vă de șie 
capul mieu, că mi-ați scos peri albi. de. când ați 
venit. CREANGĂ, P. 270. A imjileti coadă albă se. 
gice des}>re o fată care a îmbătrânit fără a se mă
rită. ZANNE, P. II, 69.

2®. P. ext. se poate zice și: Alb ca argintul, pop. 
ap. HEM. 701, alb se poate deci Intrebuințâ și despre 
culoarea „strălucitoare" a metalelor. Aeeit strânse 
părăluțe albe pentru sile neip-e. creangă, p. 3. 
Armă albă = l. „armă de oțel" (după frâu.) : „arnie
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hlanciie^ (In opoziție cu armă do foc). A'oricwi re- 
stit... pentru cantitatea fierului din care ae fabricau 
arme albe, ollanescu. ap. TDRtJ. 478. 2. „armă 
i;oată“ : „V^ée (irt’e‘‘. Dâtidii-le ordin de... a ae 
aruncă în iatac cu arma alhfí. hasdeu, ap. TDRG. 
(după germ, „mit blankem Schwert")-

3®. Prin alb ao poato exprima Insă .și lumina so
lară, nedespărțită in culorile spectrului (curcubeului), 
deci; ..luminos, limpede’' (in opoziție cu „negrul" 
intunerecului nopții). Caracteristică In privința acea
sta e următoarea ghicitoare: Ce este mai alb decât 
laptele? — Ziua, că laptele- nu luminează. teodo- 
itKSui'. p. I’. 25'2. Două feie-wi poartă salbă. I'na-i 
neaură. ulfu-i albă, Ne'ncetut se tot alungă Și nu 
pot aă ae ajungă ? 1= „Noaptea și ziuaj. idem,‘285. 
Cănii .i'a Ireeit, erâ Biiilica albă. CREANGĂ, P. 135. 
Pănă'n alba dimineață. lAP.NlK-BÂKSEANU, D. 3b7. 
/!/<.' P-tftătdealbă noaptea,par’c'ar fi căBiit zăpadă! 
EMINESCU, P. 252. I Púi... curat, alb ca lacrima. (Și- 
pole, in Iași), ap. HEM. 70‘2. | (După fran.). Noapte 
albă : „nuit blanche" = „noapte petrecută fără 
somn, in veghiere". .^Iwt petrecut eu multe nopți 
albe,până l-am văeut mare. s. nădejde, ap. TDRG. 
Lumea •albă (In opoziție cu lumea neagră, cu lu
mea de subt pământ, a basmelor) = „lumea pămân
tească". iler.se-ră vreme multă... -și ajunseră la o 
fântână,pe unde teputeai duce in Jumea neagră", 
căci zmeii... acolo viețuiau. Ca să mergi de pe | 
-lumea 0/5(7“ în Jiimea neagră'', frebueá .să-ți dai |
drumul prin fântâna smeilor. ȘEZ. Il, 202/,A'm cre-g 
să mai fi fost alta ca dînsa, în toată lumea albă, 
(ÎOR.IAN. H. n, 120. faid 2>ajurină3drăvane.,care vin 
din ne-agra lume, Aducând pe lumea alba Feți fru
moși cu falnic nume. ALECSANDRI, ap. HEM. '702.

4®. Culoarea albă trece de cea mai „curată", așâ 
încât alb = „curat". In sens propriu și In sensul figurat 
de „nevinovat, neprihănit". C'<7 ești albă și spălată. 
lARNiK-liÂRSEANU, D. 375. | Tinerii închiși... sânt 
albi ca zăjtada .IIPESCU, ap, TDRG. 479. (Cfr. ne
gru = „murdar".) Calea albă ss „calea pe care o 
face mireasa ta casa mirelui, Îndată după nuntă". 
Păharul pe care.părinții miresei îl dau tinerilor că
sătoriți de băut acuma la despărțire, și du/iă c-ire 
îi demit apoi în pace din casa lor. se numește, mai 
ales in Moldova. ..jnihar de. cale albă", marian, 
NU. 597. După cetirea actului [de căsătorie), soții 
pleacă lll „cale albă‘‘. IORGA, C. 1. I, 182.

5®. Fig. în general alb e culoare simpatică și 
sensurile lui figurate cuprind, toate, ideea de „plă
cut". Vântul, care, bate de la miazăsi, se numește 
balan sau alb. (Dobrogea), ap. HEM. 702. .4 trâ'i

; lumea albă : „covler dUieureujc joiirs" = a duce 
i viața in petreceri. HEM. 702. i A aveâ zile albe = 

„a aveâ traiu tihnit, fericit", rncbiașul, ne mai 
având zile albe cu baba, a jilecat. POP., ap. HEM. 
706. Tot vesele, tot zile albe duc. delavrancea, 8. 30.

:țț;în sfârșit. mai sânt de amintit împrumuturile: 
(Polii.) Alb = „conservator" (In opoziție cu roșu, 
„liberal"). Jit venit albii la2>utere. — și (Voel.) vers 
:ilb ; ..vers blanc'^ = „vers fără rime", introduse 
versete albe sau nerimate. c. negruzzi, ii, 15O\.

11. Subst. Adjectivul o/bneapareadesea substan
tivat.atât in forma masculină, cât și In cea femenină.

l®. .1//) = „culoare albă". Fru mai alb, la față, 
; ca albul varului. # Albul ocliiulul : „le blanc de 

l'adP. Se roși până'n albul ochilor, ispirescu, ap. 
TDRG. Înalt. ...cu trăsuri potrivite, cu alburi mari 
în ochi. CERCEL, SĂM. IV, 405.

2®. .4/5rt (in înțeles de „luminoasa") și: alba sau 
albul zilei (cfr. alb l.3®șialbul ochiului) == „zo
rile zilei, aurora". Când se întoarse. începuse a 

I intră alba in sat. ISPIRESCU, L. 316. A'm începuse 
a se arătă albul zilei, idem, i.. 202. Alba zilei se îm
prăștie-; o .‘iuftare de viață cleatănă ușor ramurile 
arborilor. DELAVRANCEA, R. 33. 1 Câte-odată...: „a 
intrat alba în sat" ae referă la ..ninsoare". ZAN
NE, P. I, l.
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3®. Fig. 24/5rt as „făină de grâu“ (Cfr. alb I, 1®: 

pâne albă). Sus pe drumul fere-cat trec mii ne- 
munărate și Ie taie, capetele, de rămân albele? [ 
..Măcinatul.] GOROVEIU. c. 220. | în locuțiunea: yt 
nede4 alb în căpistere (în strachină), zanne, p. 
IV, 1.31, alb s’a substantivat, având sensul de „făină", 
așâ Încât s'a putut zice șl: A vedea alba (.sau: a/óe) 
în căpistere, idem, P. ni. 68 ; baRONZI, l. I, 47/.. în 
același timp, acest alba, in sens de „făină", se aplică 
p. ext. și ia făină de porumb, care nu e albă, așâ în cât 
alhu'n căpi8tere = mălaiu: ,,N’ai văsuț albu'n căpi.s- 
tere și te lausi- [ej stnouîm cm ,,N'ai ajun s la gârlă 
șiți-airidicatpoalele-.u.ki>n\.Y.?u:v-cam  ̂și, in gene
ral, alb în căpistere.&janj^e să însemneze merinde, pro- 
viziuni pentru mâncare (câștigate prin muncă): Se 
întorcea pe la amurg cu alb in căpistere: cu de-ule 
gurii pentru ea. cu boabe pentru pă.sări. DEI.AVRan- 
CEA, s. 229.

4". Ubi«*ctu], animalul sau planta pot H iiumile 
după culoarea lor caracteristică. „Albituri", Albe = 
veșmânt alb de in sau de cânepă, cămașă etc. LM. 
(Cfr. D mândră masă, acoperită cu alb. EMINESCU, 
N. 6.). II Se creapă un lemnișor rotund..., tocmai pe 
la mijloc. Jumătățile... de lemnișor, numite „albe", 
le aruncă fiecare [când se joacă de-a „Albele". |. (.Sán
céi, 'J'ransilv.) marian, i. ‘2'22. IJ ,.Atbu‘ e nuinele 
cânelui alb. liuba-iana, m. 114. ||J/5«. mai rar 
,4/5M/ = (cal) iapă albă. Pun alba la căruță Și plec 
ta târg, sevastos. n. 284/,g. Alba 'nainte. alba la 
roate, <Hște.u goală de o parte, creangă, p. 108. 
( Albul... marian, sa. 312). Emâncat. ca alba de 
ham. PANN, p. V. I, 146. || (Entom.) Dintre riermi. 
poporul de act cunoaște... „albul", care trăeșfe din 
sucul lemnelor tăiate și al legumelor și strică cruni- 
pii. (Bucova. in Banat), ap. HEM. 763. || (Bot.) Albă= 
varietate, de. .Vitis vinifera". panțu, pl. Cfr. albî- 
șoară.

— Din lat. iiliius (și ca atribut la vinum. barba, 
dies etc.): vegl. jnalb, genuez arbo. „bianco, can
dido", engad. alv. spân, albo, portg. alvo. Dintre 
funcțiunile substantivale: album oculi ae găsește 
și la scriitorii latini, iar a//>u = „zorile zilei" s'a 
păstrat și în acele limbi și dialecte romanice care 
au înlocuit adjectivul albuș prin germ, blank: ital. 
alba, sicilian ama. n.-prov. aubo, fran. aube. Cfr. 
rus. belgl svetă = „lume albă" (1, ,3®).

Al.nĂNTKÂN. >Â ndj. „HabiHâ en bourgeois".— 
îmbrăcat „nemțește", „orășănește", „boierește", „cio
coiește". t'nde i'ăd ciocoiu pe drum .Șimi-I văd mai 
albăstrăn. Mă fac broască pe pământ. TEODORESCU, 
P. P. 293.

— Derivat din allmstru (I, 3®.), prin .suf, adj. -ân 
( lat. -anus-, cfr. mătăsân).

Al.BÁSTKEÁ f. (Bot.) = vinețele.
— [lerivat din albastrA (scil. ..iloare-), prin suf. 

dim. -(’â (fém. lui -e/).

Ai.itÁSTKKÁl.Á s. f. -1®. ylxper/ bleu, etendue 
asnrâe.; 2®. bleu, cotdeur bleue, bleupour te.indre. 
Ies tissua". 1®. „Albăstrime, albastru". în fund de tot. 
înălțândn-se în albăstreala- înnegurată a cerului, 
se púrdeau culmile- păduroaae- ale- Ște-șicului, în- 
velite în umbre viorii, civite și negre. ODOBESCU, 
ap. HEM. 72.5. i| 2®. (Induslr., Crom.) „Culoarea al
bastră". MARIAN, cn. Ó2. Amestecătura ile suc, apă 
-fi piatră albastră .se. nuiue.ște cu un termin tehnic. 
poiHiral albăstreala. pl. albăstrele. MARIAN, CH. 25. 
fl’lur. -șirele și -stre'li.]

— Derivat din albastru și ulbăslri, prin suf. abstr. 
-eală.

ai.hAstrfi.. -icâ adj. .Bleuâtre". — Diminutivul 
lui albastru (derivat prin suf. -el]. Mii de flăcări albă
strele. Se. văd tainic fluturând, alecsandri, p. I. 49. 
Floricică albăstreâ... siAKIAN, NU. 361; lARNIK-KÂR-
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SEANU, D. 14; 388. îi da postav albăstrel. Ca să 
se mâiidrească'n el. alecsandri, p. p. 176 jLa 
fi‘in. șî: alliăsMcă. MARIAN, CH. 50.] 

ai.kAsthî vb. !¥“. „I. (Trans.) Bleuir. rendrebleu 
ou bleuătre. jnisser oh bleu, teindre eii bleu. (Refl.) 
Bleuir : derenir bleu, (du lait) prendre une teinte 
bleuătre, II. 1®. Re'pandre. une liieur bleuătre. 2®. 
Fairé voir des habits bourgeois. briller dans des lia- 
bits bourgeois''.

I. Trans. „A face albastru". Refl. „.A deveni al
bastru". Albă.stresc = rolores albastru. MARIAN. Cil. 
52. .4 albaștri cămeșile. MARIAN. | Bpec. Laptele se 
albăstre.ște = .se subfiează și se face albastru. MA
RIAN. n il. Intrans. 1®. „A răspândi o lucire al
bastră". Dealurile Dobrogei nlbăsfresc în fund ca o 
dungă de catileâ. SANDU, S.VM. II. 437. | 2®. „A se 
zări albastre ( haine „nemțești", „orășenești", 
„boierești"). Gând răs ciocoiu albăstrind. Mă fac 
broască pe pământ, Cât un puișor de lup, ;ji casc 
gura să-l îmbuc. (Brebu, în Prahova), ap. HEM. 723. 
Drag îmi e druniul cotit, Cănd răd tabere viind Și 
riofoit ’iialbăsfrind. ALECSANDRI. P. P. 2.59 (Și: 
înalbăstri vb. IV®.ț

— Derivat din albastru.

ai.bAntrîmie s. f. A”.Bleu.etenduebleue. 2®. Gens 
hahillésen bourgeois. bouryeoisie.j)arrenus. Les ,.con- 
.swi’aleur.s" ijiarti jmliligue. des boyards)'. 1®. „Al
bastrul". DIutiiid sub cer albastru. j>e-a mării al- 

ALECSANDRI, P. IV. 122. II 2®. „Oameni Im- 
brăcați boierește, ciocoiește, nemțește, orășeneșle; 
orășeni, ciocoi, venetici". Nu pricepi, că multă al- 
băsirime te. socotește gliită ncătfată. și d'aia te ro- 
bîeștemereu'r .riPE.scű, 0.6.3. | „Partidul conservator 
(al boierilor)". DiscufiUe s'au încins de.spre jmlitica 
conservatorilor... Nenea Cristodor... dovedește, că 
arenzile au scăzut, de când r« venirea albăstrimei 
la fudete. HELKViiÂtiCF.A, s. 144.

— Derivat din albastm, prin suf. abstr. și coI.-<»jp.

ai.hAntkiók.-o.íuA adj. .Bleuâtre-. — Dimi
nutivul lui itlbastrn (derivat prin suf. -ior).

Al.nĂNTKÎKK ». f. ,AeUon de hlenir. lileui.’isusfe. 
bleHiseetiienl-. — Tiifiiiitivul lui alhAstri, devenit ab
stract verbal. J/Mstr/re = aețiuuea colnrdrii al- 
ha.dni. maihan, ch. 52.

Ai.itĂSTRiT, - A nrfj.,,!". Bleni.2°. llaliilleeti boar- 
geois: retiipli ou i ’’ "" .........
lui albâstri, devenit adjectiv, i . .
Deodată cu turnarea acestei 2iictre. piiti aciniH« jji 
jiărnl .soit sculul ce ror să-l albăstrească... Jm ju
mătate de oară il scot apoi gata alhăstrit. marian, 
CH. 26. II 2®. Fifi. ..îmbrăcat In haine boiere.ști, cio
coiești, nemțești, orășenești; năpădit de venetici". 
Să'mpănăiii o^a dară orașili noastre 'nstreiHite. f« 
iiînnâHi neaoși; să mai ruuiănitn odăfică fara 
albâstrită. JIPESCU. O. 85.

iiiMuié d>'tra»fferit“. — Participiul ! blanchăti-e- Sensul original de „albuiu” 
nit adjectiv. 1». „Colorat albastru". strat lii arom.. unde alhastr» însemne!

ai.bAntkîtA s. f. (Bot.) = vinețele.
— Derivat din albastră (scil. „floare"), prin suf. 

dim. -iță.

al«Astkîl,-Îe adj. .Bleuătre-. — ,.CüTe bale 
în albastru". O răjiaie albăstrie unui }>ăslor s'ară- 
tuse. C. NEGRUZZI, II, 86',(. P«ro... cmnoarei de a- 
ramă e albăstrie, șez. i, 285, .. -V/iife albe și albă
strii. ȘEZ. V. 69/,,.

— Derivat din albastru, prin suf. adj. -iu.

AMIÁSTKV. -A ni/j., «. a. „I. 1®. .Bîcm, aeuré. 2“. 
Triste: présa^fsuut le malheur. funeste. II. 1®. Le bleu 
asttre. 2®. (Au féniinin) Bleuel, bluet: Centaurea Gya
nús. .3®, (Au plnriel) Habits bourgeois.

1. Adj. 1®. -IZhusfnt este o nuanță mai deschisă

ALBATROS

a culorii „vinete", exprimând mai ales culoarea ce
rului, a ochilor, și a mării. Dvere de sarba albastră... 
zaveasăde tafta albastră... atlaz albastru, (a 1588). 
CUV. D. BĂTR. I. 197, 199. Și toate scobiturile ptie- 
trilor din afară le văpsi rw lazur albastru. MSR. 
(a. 1654). ap. GCR. I, 173. Cine n'are. ochi negri, 
sărută ș'i albaștri, c. NEGRUZZI, I, 249: CREANG.^, 
P. 203. ZANNE, P. II, 339. Ochi cerești, albaștri, ca 
floarea de cicoare, alecrandri, p. ii. 116. Seninul 
cer albastru, eminescu, p. 189. ITiro lungă Se'nalfă'n 
stis. albastră, idem. p. 206. Lirilalbastră sarea, coș- 
BDC, F. 122. Deliii albaștri ca cerul. șEZ. iv, 186/;..' 
Poet. De-albastră ciudă plânge, (cfr. fran. colere 
bleue). COȘBUC, B. 28. || Une-ori albastru ure în poezia 
populară, sensul de „cu luciu albăstruiu, brumat al- 
băstruiu". Muierușca din Brașău! Mură-albiistră-i I 
ochiul tău. Care mă ucide, rău. alecsandri. p. I 
p. 53. .h'oicică, foaie-albastră, Ce mi-i drag pe lumea [ 
asta? Numai calul și nevasta, teodorercu, p. p. - 
291. lî Spec. (Crom.) Pliitră-albaslră, numită și 
..piatră de brăie' = ..lapis lasuli'. marian, ch. 10. i 
(Med.) Bubă-.ilbiistrâ [se face] la încheieturile dege
telor. (Hangú, în Neamț), ap. HEM. 718.

2®. Fig. Albastru e simbolul jelii și al tristeții, I 
în expresia; Iiiiină-albastră are omul cănd e trist, |i 
mâhnit, cănd pe dinsul uu-l mângâie nimic din , 
frumusețile ce-l înconjoară. Doinele sănt cântece de 
inimă-albasfră. (Broșteni. în Suceava), ap. HEM. 719. 
Lăutarii trag din arcuș, de inimă-albastră. se
vastos, N- 57 De. ce atâta inim-ă-albastră‘r ISPI
RESCU, u. 45'p. In: Cucuie, jnisăre-albastru. Ce-mi 
strigi alât la fereastră'r n.ODOȘ, P. p. 42, parc că 

are sensul ligurat de „prevestitor de rele". 
După HEM. 719 sqi). culoarea albastră trece de „fu
nestă", în credințele poporului român.

11. tiubst. 1®. Culoare albastră". Cianoferura de 
potas dă un precipitat albastru inchi.s. poni, ch. 
288. Albastrid mărei. alecsandri, p. i, 38. Albastrul 
cerului. EMINESCU, P. 13. Dchii unui înger sfânt. 
Au albastrul din cicoare, coșbuc, b. 9. || 2®. (Bot.) 

! Albastră = vinefele (s. v.) PANȚU, PL. || 3®. Fig. Al- 
I bastre, numai la plural, însemnează ,,halne orășă- 
I nești. boierești, ciocoești, nemțești". (La începui. 
’ probabil, numai de ale lucrătorilor orășenești, îinbră- 
' câți în haine întf adevăr albastre). Negustorit, boieru. 
I dregătoru, adicălele al-de. ăi imbrăcafi în acre, in 
I albastre, jipescu, o. 10 (cfr. de,rivatele). [Plur. mase. 
I -bastri și (mai des) -boș’tr*.!

— Dintr'un prototip *albaster. -tra. •Iriini ( al- 
I ?>ws-t-8Uf. dim. -aster) : cfr. ital, biancastro, fran. I ,, , ----- î —! .1. ..11.,.:...* mai pă-

i» -.........    ează șl: „sur"
(traducereacuvântuluidaco-român „candicans; weis- 
slich, hell, licht" în LB. e potrivită după etimologie). 
La Daco-români pare a se ti întrebuințat mai ales 
în legătură cu „vânăt" : vânăt-albastru cu sensul 
de „vânăt, care bate în alb", adecă „vânăt deschis", t 
Mai târziu „vânăt" a fost omis și a rămas, cu acest . 
sens, albastru singur.

Ai.BÁNTRÚiU, -ÚIK adj. ,.BIeuâlre“.—„Ca.Te bate 
în albastru, albăstriu". Cu pielea de pe față așă de. 
subțire, încât i se numărau vinele albăstrui ursite 
în curmeeiștd iăm^ilelor. DELAVKANCF.a, s. 58. Șub 
forma unui abur albăstruiu. ȘEZ. III, 237/,,.

— Derivat din albastru, prin suf. dim. -uiii.

AbliATĂRl'l'Â s. f. (Med.). „Un reini-de eníplo!ié\ 
contre la r«forocie-. • - ICu) albutarifă se spală ochii 
cei ce au ulbafă. (Bârlad), ap. HEM. 721.

— Dare a fi disimilat din *albațarifă = albată , 
( albeață 2®)-)-suf. -lirifă.

AI.BATHUS s. m. (Omit.) „21/b«iros“. — Pasăre de | 
mare, foarte mâncăcioasă, cu picioarele lăboaso și I 
eu cioc gros și adus; trăește în eiulstera australă. 1 
l'».srtm... Bă am cu tine-â casă pe-o margine de

•I’IK o(Zj. ,.JHeuálre‘^.—„CiíTe bate 
:riu“. Cu pielea de pe față așii de.
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fiord... Să fie alhă fontă, și'ti upe să sț. i-adă. Cum 
stă misterioasă subt gluga de săpadă, Cum stă 
pe-un vârf de stăneă un cuib de a/hntros. ANGHEb, 
RÁM, V, 84.

— K. din fran.

AI.KEÁLÁ 8. f. „1®. Blanrhiment. 2®. Blaiiciteur. 
couteur blanche. (Au pliiriel) Pard b/anc“. — 1®. Ab
stract. „Albire". După albeala vaselor.sefnee șmăl- 
țairea. i. IONESCU, M. 437. 1| 2®. Concret. (Crom.) 
Albeaia = culoare albă, marian, ch. .'■)2. I La plural;

=s „suliman alb“. Albelelr nu sânt alta decăt 
plumb, care se soarbe în noi. calenraihu (1844), 
68. Surda o.sfenești fu. babă, cu-ale tale albeii, în 
deșert sânt și degeaba foițe și runieneli. pann, p. 
V. I, 172. Frti, mândruță, albă ești. Albă ești, fru
moasă ești! Dar ești albă de albele, Jioșie de ru- 
meidle. lAlîNlK-By^RREANU, D. 439. IPlur. -Z»e7i*, mai 
rar -beli. I l>ial. ?l: oZ6h7<Î.]

— Derivat din alb, prin suf. abstr. -eniă.

.ALKKĂ-ț-Ă s. f. .1®. Plancheitr : 2®. (I‘at.) Taie 
(de l’ceil), cataracte: dragon, dragonneaw.

1». „Alb, albime, culoare albă“. Albeața /eței și a 
f/rumazilor ei... ar fi fost de ajuns, ca să deștepte 
un simțimânt de mirare, c. NEiîRtrzzi. l, 44, inge
reiül... avea pe frunte-i dulci albcțe. alecsanori, 
P. I, 180. Albeața iepelor.— giceâ el ~,îi slujea de 
fanar noaptea, la flrMín. creangă, p. 106. Sgripțo- 
roaica de babă se miră mult de frumoasa albeață 
a /«ne». MARIAN, SE. II, 124.

2®. (Pat.) Boala de ocbi numită in știință „ca
taractă". Ea consistă In intunecarea luminei ochiu
lui (cristalinului) și e du mai muttu specii (cfr. leu- 
coiiiS), cunoscute mai ales subt numirile de: „al
beață albă" și „neagră", „perdeă" etc.; cfr. „apă albă" 
și „neagră". Având fata lui Scarlat albuță pre 
un ochiu... NECULCE, I.KT. II, 203/g. Cei re ararea 
oareșicare cunoștință de ochi, i-au zis că aceea ce 
i-au acoperit chiar lintea luminei ochiului, fiind 
pulin cam albă, nu este albeață, ce unii eic „apă- 
albă'\ iar unii eic „apă-neagră". UIIICARIUI., vii, 
69 (a, 1815). Jloid și vacile sac... de albeață (Iu 
ochi). DAME, T. 30. 7'c»î/»'M albeala la cal, să caute 
lemn de mesteacăn. Mas. (a. 1788), ap. HEM. 7,30. 
Curățiți albiița albă. Albuta neagră, albața roșă, 
Albața de. Iih de. feluri. Albața de !H> chipuri, ma
rian, D. 4. „A face albeață'n călcâiu- se sice.cănd 
iei pe. cineva '« bătaiedejoc. zanne. p. ll,31. j Pig. 
„Orbire". Telasădar, amice, de. astă rătăcire. Din ochi 
idbeața-ți șterge și vino-ți iar in fire! 1. NEGRUZZI. 
II, 26. A avea albeață : .avoir la berhie' = „a 
vedea rău, a vedea lucrurile pe dos, (tigurat) a ju
decii rău“. ZANNE, P. 11, 472. [Diai.: albilță.\

— Derivat din alli, prin suf. abstr. -eață. ' Pentru 
i sensul 2’ cfr. bulg. bel-ece. idem.

Ai.ltKir adj.. „1“. }ilond /ilasse. Nom donne- 
fiHX chiens blanc.s. 2®. Une plante“. — V. .UbeiM = 
blond, om- blond, șez. ii, lâG/,. J Spec. IjO ciobani, 
câinii ufbi. cu păr mic. se cliinniă „albei'. (Maidan, 
Banat), ap. HEM. 731. || 2®. (Bot.) Aliiéiul se taie 
foarte greu la coasă, și cosașii la lociiieală întreabă 
dacă fănul are albeia. (Bogza, In Kâînnicul-sarat), 
ap. HKM. 732- După IIASDEV, ETYM. MAGN. 731—732, 
e: „Paiiicuw dactpliin ‘‘. m» /eZ de iarbă cu o fufă 
albicioasă, de unde-i vine {«i numele.... având un 
Iritnckiu subțire și tare, cu spicul ramiticat, ca și 
când ar fi niște degete.

— Derivat din alb, prin suf. adj. -eiu.lI
Ai.itÉi.. -icĂ adj. „Blanchătre. Vieilloi, ijui a 
l'air vieu,c“. -- Diminutivul lui alb, derivat prin 
suf, -el. Cuvânt rar. O scos șase boi bourei, în 
coarne 'nalbei. în păr rotați... MÂNDRESCU, L. P. 
217/,. II „Bătrânel, bătrâior". Dwm/necfî dimineață. 
Uhivei ii sosea pe ceață Vreo cincizeci de călărași
Dirlionarnl limbii roniAne. 2. IX. 1907.

cu doi nihei de na^i. bibicescd, p p. 346. Dragă 
turturică. Pasăre dălbică... POP.,ap. HEM. 736. [Dopă 
a/fci = înăifn. s’a putut formă și un: íiinlhél. j Pupa 
dalb s'a format: da/WZ.]

ai.hî:ț, -KÂ'ț’Ă adj., s, n. „1®. Planchâtre. 2®. 
21n/<ipr“.— 1®. „Albineț". IjB.; marian, ch. 50. || 
2® (Bot.) Cel d’iutăiu strat de lomn, de culoare albi- 
cioa.să, cure se află subt scoarță. .Album'. Numit 
.șl „albuleț". Părțile arborelui se cliinniă: tninchiu, 
crăci, vârf, coaje. mâzgă, albef «mZhoî.'(Căpreni, 
In Dolj), ap. HEM. 736.

— Derivat din alb. prin suf. -eț.

Al.HK'l'K s. f. ..Blancheui-. întrebuințat rar, 
cu sensul lui „albeață(l®),“ Ce folos de multă al- 
bețe. dacă n are un vino’ncoace. pann, p. V. ii, 129.

— Derivat din alb, prin suf. abstr. -ețe.

.M.BÎ vb. IV". „I. 1®. B/«Hcfc<r, passer au blanc, 
rendre blanc, devenir blanc. 2®. lilanchir (viellir). 
3®. Pépandre une- lueur blanchătre. 4®. Se fairé jour. 
II. 1®. lilanchir: (sjipurer. 2'^. Paire blanchir gqn., 
rendre vieujc (par des soucis.des chagrins). 3®. (Refl.) 
Se. farder. 4'". Preparer de la teintiire. blanche-.

I 1® Intrans. și refl, „ă deveni alb". -4 frecat 
ea, cât a frecat, lânele. cele lăi. dar de tu o vreme, 
văsând că nii-i mai albesc, a incejiut a plânge. MA
RIAN, SE. II, 122. Pândele să iiii albească, teodo
rescu, P l*. 5Ő9. I Spălâ-mă-vei. și mai mult decât 
omătulalbi-mă-voiu. dosofteiu ( Inălbi-mă-voiu. 
COREsi;=nălbi-mă-voiu. sil.VE.STRU : „lavabis me 
et super nivem dealbabor",), ap. HEM. 733. De Iu 
a noua sau a zecea ei, înnp bubele văr.satului a 
.se albi in vârf, piscupescu, o. 245.

2®. Intrans. și refl. „.A încărunți, a îmbătrâni". 
Păru! ți-a albii. MARCOVICI, c. 63, .S’ o trece și-asta, 
ră JIK una am văzut eu, de când am albit! UEI.A- 
VRANCEA, S. 200. Capul de. măgar nu albește nici
odată. ZANNE, P. I, Ó42. II llefl. Căci, cănd jdecaiu. 
eram tânăr, și-acum am îmbătrânit, i/’am albit de 
griji, necazuri și fața mi s'a zbârcit. PANN, ö. I, 39

3®. Intrans. „h străluci (bătând In alb)". Pe mun- 
tișor albește casa ce prețuesc. i, vAcĂRE.scu, 163 ,. 
Pasa p'o muche clădită... 0 vezi în aer albind. 
ALEXANDRE8CU, M. 22,5. Păt-frumos vedrâ albind 
o umbră de argint. EMINESCU, N. 11. în partea 
asta încoii. drept înainte, mi se aticește albind cevă. 
ISPIRESCU, L. 336 A-i albi (cuivă) ochii după 
(sau: la)... = „a privi cu ochi mari (așă că li se vede 
albul), a se uită cu nesațiu sau cu poftă" (cfr. .a-i 
lăsă cuivă gura apă"): ,.rei/arder avec des grands 
geuj', avec désir'.

4®. Intrun.'i. „A se face ziuă" (cfr. al ba = „zo
rile zilei"). De zi. până nu albește, D putere îmi 
vorbe.ște. I. VĂCĂRESCU. 238/,g.

II. Trans. 1®. „A face alb". Apa de ploaie... al- 
beaște [florile], varlaam, c, 157. [Calul]... inălbeâ 
frâul, ce-i opreă învăpăiarea. cu .spumele sale, bel- 
diman, n. p. 1,82, l^eaua zilei înălbește cete boite 
colosale, c. negruzzi, ii, 125',. Pe. scări de- mar
mură... Pătrunde luna, înălbind păreții. EMINESCU, 
p. ,55. Cât sopon ii trece, pe ’figan tot nu-l poți albi. 
ZANNE, p. VI, 3,59. I Spec. A (i)uăibi sau albi pânză: 
„a face pânza nouă albă, prin spălare și uscare la 
soare" : „blanchir une toile.“. îi dete o chită de câ
nepă și-i Spuse ca până'n seară, s’o toarcă, s'o 
reșchie, s'o urzească, s'o țeasă, să facă dintr’însa 
jninză, s'o albească, și când s'a întoarce... să i-o deie 
gata lucrată. MARIAN, o. ii, 184. Am văzut nișle femei 
înălbindpânză. Pig. „A curățl,aspălă“./iziiei/riH</ 
pe altuțlf, nu te albești pe tine, zanne, P. v, 339.

2®. „A face pe cinevă să Încărunțească, a îmbă
trâni pe cinevă fără vreme, a-i scoate cuivă peri 
albi". .Stăpâna acestei slujnice eră viespea care în-
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nălbise pe dracu. creangă, P. ‘.16. Muierea a albit 
tfi pe dracu. ȘEZ. III, 32/„.

3®. Befl. „k. se sulemeni". (Cu plumb ne putem 
otrăvi] dacă nș albim pe față, calendariii (1844), 68.

4®. (Crom.) inălhe8c=produc coloare albă. MARIAN, 
CH. 52.

[Ca verb transitiv (II) șl: «fl/M. | Din pri
cina rimei se găsește, la boliac, ap. HEM. 734, si o 
formă, neuzitată de altminteri, albă vb. I“, în aceeași 
poezie, alături de albi ]

— Din lat. *albîre (tn loc de alltescere). Pentru 
sensul I, 4® ofr. sard. albeskere, „a se face ziuă“.

ALBii'KL, -EÁ «(/y. ..Pnpeu Wnnc“.—Diminuti
vul lui alb (derivat prin suf, -jceO- mauian.

AI.BICIÓ8,-OÁNÁ adj. „Blanchătre‘‘. — Care dă o 
lumină albă. C’o omătul de albicins easte. CANTE- 
MIB, IST. 262. Lwno seSpătă, gonită de luceafărul 
albicios al diniineței. odobescu, ap. HEM, 737. Dun
ga mare, albicioasă, de pe cer. șez. i, 233 ',,

— Derivat din alb, prin suf. adj. -ieios.

albicivne s. f. „Blnnche.ur‘‘.~„Mb, albeață (I.), 
albime". Părul lui nu s'au premenit in albiciune 
(; „n’est pas devenu blanc"), biblia (1688), ap. CCR. 
2iÚ. Albiciuneaeăpesii oțin înbarbă. ANTIM,P.216.

— Derivat din albi, prin suf. abstr. -iciune.

ÁLBIE 8. f. „1®. Auge, mait, huche. 2®. Berceau. 
3®. i if (d’une. riviere). 4®. Petite vallée.‘‘.

1®. Ca și „copaia", „căpisterea", „postává", „co
vată", „Ifoaca", „inulda" sau „molda", albia este 
un vas de lemn, făcut dintr’un trunchiu lungăreț, 
scobit. In ea se poate păstră cevă (făină, mălaiu), 
frământă pânea, dar servește mai ales la spălat, 
la scăldat, la adăpat vitele și la datul lăturilor la 
porci, etc. ./tfftiO sau copaia în care, se ține mălaiul se 
numește, căpistere (l’ietroșița, tn Dâmbovița). Albia 
în care se spală cămeșile se sice covată (Zăpodeni, 
în Vasluiu). Copaia se sice postavă; albie este o po
stară mai mare, pentru cămeși, adecă pentru rufe. 
(Kudina. Mehedinți), toate ap. HEM. 7.38. Vase mari 
de lut, ca albiile, dosofteiu, V. S. 4’’. Au adus 
o albie ou apă caldă și au spălat pe copil. AMi- 
RA8, LET. III, 133/,. Că tu, maică, cănd m'ai fapt, 
tn albie m'ai scăldat, teodorescu, p. p. 438.
.1 face pe clueră albie (sau; troacă) de porci (sau: 
de câni) : „accabler qqn. d’injures, d'insultes gros- 
sibre8'‘. Bacă nu vrei să iei câmpii.... le. fac albie, 
de câni. ALECSANDRI, T. 38. Cânldjîi mai întâlni pi 
Ilenuța..., s'o faci albghii di căni. ȘEZ. III, 143,,,. 
In Bilca, Bucov. (com. G. Tofan): B’o batjocurii de 
l-o făcut albi de câni sau albii cânilor (simțin- 
du-se ca un plur. al adj. „alb").

2®. Albia servește foarte adesea de „leagăn", așă 
încât poate primi șl această însemnare. Puse co
pilul într'o albie, ispirescu, l. 60. Să iai băiatul 
cu albie cu tot și să vii cu dînsul la mine, creangă, 
p. 173. Fsmeea..., care va ședeă pe vr'o alvie, va 
naște fată. MARIAN, NA. 21. Când legeni albia co
pilului, fără ca el să fle. în ea, copilul moare. 
ȘEZ. I, 127/„. II Fig. IMii albie = „din cea mai 
fragedă vârstă, din pruncie" : „dés la plus tendre. 
enfance“. zanne, p. iii, 2. Be la albie până la 
cosciug să domnească cuvântu dreptului. JIPE
SCU, O. 65.

3®. Metaforic. „Matca unui râu". Bacă mw ^mcim 
sau un râu iși face un nou curs, părăsind vechea 
sa albie, această albie se împarte intre proprietarii 
mărginași, hamangiu, C. C. 130. Apele ălbiii celei 
mariserevarsă cu volbură, odobescu, ap. HEM. 739. 
Se ducea la vadul de. In albia unui pârâiaș, irpi- 
REscu, L. 122. Captd Turcului sărea Și de-a dura se 
ducea, în albia Nistrului. POP.(Sibiiu), ap. HEM. 738. 
Tact, cuce, nu mai cântd. Că fu-mi oprești alvia. 
lARNiK-BÂRSEANU, D- 106. | Mări umflate din al- 

baie lor ies(e.). konaki, p. 265. .4. ieși diu albie : 
„déborder, inonder-‘. pontbriant.

4®. (Top.) Tot prin asemănare cu albia se dă acest 
nume șl la „adăncătura tntre două dealuri". „V&- 
giună~ este locul mai jos între două dălnie. ctdecă 
albia dintreddfme.(Bodeșli, tn Vasluiu), ap. HEM. 739.

(Diai, și: dlvie. | Gen.-dat. și plur, dlbii și ălbii.]
— Din lat, alvens, ,.MuIde, Flussbet": ital, alveo, 

fran. auge, spân, portg. alveo. (0 formă *af6eMS e 
cerută de venețian, tarentin albi, piemontez arbi. 
parmigian o?rfn, milanez alliio etc.). Genul femenin 
al cuvântului românesc pare a presupune o formă *o/- 
via (neutru plural din *aJveuni)‘. fran. «Mpe e și el 
femenin (dar în limba veche erâ masculin).

ALBIE.'?. /■. „Blanclieur".—„Alb, albime,albieiune. 
albeață (1®)". Cuvânt rar. Și-i eră părul alb ca omătul 
și se punét) pre ochi ceață, de ulbila lor. dO.so- 
FTEIU, V. s. 81.

— Derivat din alb, prin suf. abstr. -ie,

ALBiÉK.s. m. „Marckand oa fabricant d'auges'", il 
„Cei care face sau vinde albii". Fabricațiunea al- ' 
biilor erâ o specialiiate a Țiganilor rudari, pe care I 
până astăzi în unele locuri 2>'>porrd ii numește de 
aceea: albieri sau âlbieri. (Alimănești, în Olt), ap. 
HEM. 740. [Diai, și: Slbiér(íu).] ]

— Derivat din albie, prin suf. nom. agent, -er 
( < -ariu). I

ALBii vb. 1}^“. refl. „Se creuser, avoir la forme 
d’une auge‘‘. — Cuvânt rar. „A tuâ forma unei albii.“ 
.S'uft nalte coperișuri, care'n margini s'albiesc, Ga
lerii cu mari laniarne ou contor» de plante rare. 
ALEC8ANDRI, P. III, 86.

*— Derivat din albie.

ALBII,ÎțĂ 8. f. (Entom.) „PapUlon de chou.“.— 
Alhilifă — Pi^ris Brassicre fluture de vareă,din 
fantilia Papilionidelor. marian. Albiliță^ l’ontia 
brneaicoe. KoMiveiavlimj. JAiiKESBeR. xn, 121.

—— Derivat din alb.

ALuinL s. f „Blanrkeur‘‘.—AKstractul adjectival 
al lui alb (derivat prin suf. -tate). „Albeață (1®), 
alb, albiciune." Nici marmura cioplită albiniea ta 
nu '«trece, alecsandri. p. iii, 71. Nu-și încrețește... 
albimile feței, coșbuc, î:. 117/,j.

ALKÍ.>',*Á adj. „Blanchătre (se dit des vauhes)~.
Albină ^numele unei vaci cu părul alb. MARIAN. 

— Derivat din alb, prin suf. adj. -in.

ALBÎNÂ s. f. (Entom., Bot.) „I. Abeille: Apis melli- 
fica. II. Dphrys: Ophrgs comuta'".

1. (Entom.) Câți amu tocmenlei lu Dumneseu cu ' 
dragoste nevoescu-se, trudei ceaia draga a albi- j 
nelor închipuescu-se, CORESI, ap. HEM. 744. Toată ' 
albina iși apără cășioara. URECHE, LET. 1, 188/,. , 
Băsiit ea de. albine, eminescu, p. 195. Priviră, cum I 
«i6»«eZe culegeau ceara și adunau mierea, ispi- 
RESCU, L. 381. I Fig. Cu aluziune la activitatea al
binei. Țăranca e albina casei, zashe, p. iv, 664. Cu 
aluziune la acul albinei: 44:L-a muscat albinele de 
limbă = e beat (de nu mai poate vorbi), idem, ii, 227.

II Albina se mainumeștemuscă,biză, bâză, gâză, i 
(șl: gâză de miere sau folositoare) și gâzuță. — ! 
J/6tna-femeie se numește matcă (șl: albină lu- 
croaie, împărăteasă, mumă, mumină, albină] 
împărătească, crăiasa albinelor), bărbatul: 
trântor (șl: trântore, lăutar, bondar).— .-li-, 
binele se țin în stup (și: uleiu, ștubeiu, știu-> 
beiu, matcă, coșniță. cușniță; pentru termino
logia specială v. „stup"). — Albinele roiesc (termi
nologia specială subt „rol"'). — AlbineJe fac miere, 
care se depune în fagur(e)(șl: fagor, stredie), din 
care se scoate ceara; fagurul fiert, din care s'a
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stors mierea și s'a scos ceara se numește hoștină 
(și: boștină, jintiță și băbaș). Apa amestecată 
cu miere: mursă; iar apa In care se spală vasele 
In care s’a scurs mierea: mursă (sau; lapte do 
miere). Din aceasta, după ce s’a lăsat să fiarbă 
ca mustul, se face mied. - Oul sau puiul albinei: 
cățel (șl: puiu, verbul: cățeii); materia vâscoasă 
din care se nutrește „cățelul": păstură (șl: păs- 
trar), iar cea din care se formează „cățelul": plă
madă. Găselnițe sănt niște viermi care se fac In 
stupii slabi și caro mănâncă mierea. — Celulete In 
care se reproduc albinele și trântorii: căsuici (șl: 
chilioare, chiliuțe, găoci, găuri), iar cele in 
care se reproduc matceie; botce (șl: țâțe.).-• Su
netul produs de albină se nume.ște: bâzâit (și: 
bombănit, bombáit, boinbănat. zuzăit, zum
zet, vâjăit, zbărnăit.). ap. HEM. 743-744; MA
RIAN, INS. 144—147; DAME, T. 119-120.

II Albină-mare și Albină-de-pădure (Futna) și Al- 
binu^de-pământ {ilOTOtea.) și Albină-țigăneascăi}i Al- 
bina-țiganulni (Biharia) = „bondar", marian, INS. 
193—195. Albina-țiganuliii = „gărgăun" (Munt.). 
idom, INS. 201. I Albină țigănească = „viespe". 
JAHRESBER. XII, 141.

II. (Bot.) Alhină = Prumoasă plantă erbacee din 
fam. Orchidaceelor...; tulpina cilindrică...; frunsele... 
sânt oblonglanceolate sau lanceolate: florile fru
moase, dispuse intr’un spic lax, seamănă foaríe 
mult cu o albină, de unde și numirea populară a 
acestei rari plante ... Crește pe locuri argiloase, pe 
coaste și râpe cu iarbă, sau pe marginea pădurilor, 
in Maiu-Iunie. (Scăieni, In Prahova) panțu, pl.

— Din lat. aivina, cuvânt atestat la gramaticul 
Caper, cu sensul lui „alvearia", adocă „stup". Aceeași 
trecere de sens, de la „stup" la „albinet" și apoi Ia 
„albină", a suforit-o șl alb. bléte. care Însemnează 
șl „stup" și „albină", iar cuvântul sf«f» Însuși în
semnează la Aromâni ,.albină".

ALUINÂK 8. m. „Apiculteur"^. —Cei care se ocupă 
cu cultura albinelor; cel ce trăește din creșterea 
albinelor. MARIAN, INS. 191.

— Derivat din albină, prin suf. nom. agent, -ar.

1

albinAréi. s. m. (Omit.) „Gu^ier'^. — Alhină- 
relul e una dintre păsărelele cele mai frumoase de 
prin țările locuite de Români; el întrunește pe pe
nele sale mai toate colorile, precum albe, roșii, gal
bene, albastre, castanii, negre și verei. Nutrețul de 
frunte al albinărelului sânt tot felul de muște... 
insă mai alea albine și tot felul de viespi, de unde 
se vede că-i vin la poporul român numirile de 
„albinărel^, „ve8par-‘ și „vespariță'^... Numit și „fur- 
nicariu‘‘... El iși face cuibul, de comun, prin borți 
adânci din țărmurii apelor. Umblă in cele și strigă, 
mai cu seamă înaintea unei ploi, foarte tare, ma
rian, o. I, 60.

(Cfr.viespar, viespar iță, furnicar, p rigoare.]
— Derivat din alblnar, prin suf, diminutiv -el. 

(Cfr. spân, abejaruco, franc, diai, béiola, prov. diai. 
abellerola. sard. abiolu; germ. Bienenfresser, engl. 
bee-eater etc. HEM. 753.)

ALBINÁBÍB 8. f. „ Apiculture^. — îndeletnicire cu 
creșterea albinelor, „albinărit (1°), stupărit".

—• Dorivat din alblnar, prin suf. abstr. -ie.

albinArík 8. f. „Grande foule d’abeilles. Ru- 
cher^.— „Mulțime mare de albine", marian. | P. ext. 
„Loc cu stupi". Mii... de albine..., ieșind deprin al- 
binării, eboară de la o floare la alta, marian, o. i, 58.

— Derivat din albină, prin suf. col.-loc. -ărie.

ALitiNĂRÎT s. n, „P. Apiculture. 2®. Abeillage: 
impót sur les ruches". 1®. îndeletnicire cu creșterea al
binelor. în siua de „Alexii^... Românii cari se ocupă 
cu albinărilul... scot... atupii cu albinele, marian.

ALBINUȘA
SE. II, 199 (cfr. stupărit). || t2®. „Dare pentru stupi".

— Derivat din albină, prin suf. abstr. -ărit.

Ai.iiiNeÂ «./■. „Petit ofteiWe". — Diminutivul lui 
albină (derivat prin suf. -ei). Am plecat pe-o călic&i, 
Mă’ntălniiu c’o algliinen. Alghina n fíícut cearfi... 
POP. (Transilv.), ap. marian, ins. 174.

.Ai.BiaiEÂi.Â 8. f. „Conunleseence.; dévelnppe- 
ment". — Abstractul verbal al lui albin'i (derivat prin 
suf. -eală). „Dare spre bine, desvoltare, creștere, în- 
volbare". kAdüLESOü-COPIN. (Plur. -He7».]

Ai.itiNÍ;T A. «. „Vunle d'at>eiUe>i‘‘. - „Mulțime de 
albine", marian, ins. 191. (Plur. -weiur* și -nete.]

— Derivat din albină, prin suf. col. -et.

Ai.HiNKȚ.‘EAțĂ adj. „Jilanchâtre,păle,blondelef. 
blond". — Albine^ exprimă toate nuanțele de culori 
între „albicios** și „gătbuiu**, Însemnând mai cu seamă 
„palid" și „bălan" și Intrebuințându-se mai mult 
despre oameni decăt despre obiecte. Lapeliță albeneț. 
DOSOFTEic, V. s. 20k Om albeneț. mineiul (1776). 
Ocliii mierăi albineți, adecă ochi de șopârlă. M. cos
tin,LET. 26/'„. Veșminte albenețe de liiwgie. sbiera, 
F. s. 100. Badea-i nalt și albineț. mândbescu, L. p. 
62'',. 1ARNIK-BÂR8EANU, D. 41. Putca-nij albeneață 
Ca și dalba dimineață. iarnik-BÂRSEanu, D. 322. 
i'wrnfcf... fdrdnd după sine câte un 8ăcușor{ larvă) 
a/6t«c/. marian, o. I, 59.

[Și: albeneț.]
— Derivat din albi», prin suf. adj. -eț.

A1.KINÍ 1'5. /P®, „P. Metfre au jour. 2’. Crof/rc, 
se décelopper. 3®. 5e remettre, enfrer e» convales- 
cence’'. — Trans 1®. 2I da fa treald. 2®. 4 creșfe, a 
se invoalbe, a se desvoltâ. 3®. A da spre bine (omul 
bolnav): 4 dat Dumneseu că a început să mai al- 
bineaseă, săracu! RĂDULESCU-CODIN.

— Derivat din albin.

Ai.iiiNÎcĂ ». f. „Petite atieiUe‘‘. — Diminutivul 
lui albină (derivat prin suf. marian, ins. 190.

Ai.KiNloĂKĂ s. f. „Petite áb«íHe'‘. — Diminutivul 
lui albiiiA (derivat prin a»if. -j'or). marian, ins. 190.

Ai.BiMÎș s. a. ^Kndroit ricJte en abeilles^. — Loc 
boGpat In albine, marian, ins. 191. (Plur. -niȘHri.]

— Derivat din albină, prin suf. col.-loc. -iș.

Ki-nmiițli s. f. „Petiie abeiUe'‘. — Diminutivul lui 
albină (derivat prin suf. -»#). Mă’ntâlniu c’o albi- 

POP. (Banat), ap. marian, ins. 174.

ALH1NÍMH 8. a. (Pat.) ,,-4ZbiMtswe''. — Anomalia 
fizică, care se caracterizează la om prin decolorarea 
pielii și a părului. Pupila ochiului e roșie, ca la iepurii 
și la elefanții albi.

— N. din fran.

Ai.BiNÎȚÂ s. f. „Petite abeiUe-‘. — Diminutivul lui 
albină (derivat prin suf. -iță). Zltoară, scumpă albi- 
niță, gboară’n sat la mândra mea. marian, ins. 191.

adj. „Blanchătre-. — „Albuiu". ma
rian, CH. 50.

— Derivat din alblii, prin suf. adj. -»«

AI.B1NÓS 8. m. „Albinos".—Cei ce sufere do albi- 
nism.

— N. din fran. (— portug. albínó.)

Ai.BiNÎ'^Â «. f. „Petite abeille". — Diminutivul 
lui albină (derivat prin suf. -uș). Mă shUu pe o scă~ 
rw^d, Afd ’ntâlniiu c’o albinușă, Albinușa face mie
rea... (Banat), ap. marian, ins. 178.
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Ai.iiiNi'ȚÂ A. f. ^Pelite- o6pt7/e“.—Diminutivul 
lui albiitA (derivat prin suf. -u(}. Alhinufă, unde 
ebori, ()ri te duci tn printre fiori? var. ap. marian, 
INS. 190.

-- l'«5 - Al.BO.âRE
l^aști... căsuțele ’iiălbite Lucesc .'-ub o lor malduri. 
alecsandri, p. iii, 39. [Și: înnălbit.}

AbRÎȚÂ 8. f. (Iht. și Bot.) „1. Able, ablette. 2». 
.4Zy,SA0» ă caitre persi.stanf. Algs.sum calgcinutn. 3®. 
Algssum incanunC.

Diminutivul substantivat al lui alb (derivat prin 
suf. -iță). 1®. (Iht.) Peștele „(Jyprinus alburnus**, nu
mit șl.,albișor“. (Covurluiu),ap.HKM.7')7. (j 2®. (Bot.) 
Mică plantă erbacee dinfam:Cruciferetor,frunsele 
verai-cenuști.... fiorile galbene, devenind mai târeiu 
albe:... fructul o siliculă..., cenușiu-stelat-păroasă. 
...Crește prin câmpii sterile, coline aride, și prin lo
curi pietroase, [inj A/íiíh hinie. panțu, pl. || 3®. 
(Bot.) Ü varietate a plantei descrise, v. Ciucușoară.

ALIIITÖK.-OÁKE adj., subst. „p. Qui blanchit. 
2®. Blanchisseur, celui gui prépare la eoideur Zj/uh- 
r/ie‘.-• Adjectivul verbul a lui albi (derivat prin 
suf.-iZor), substantivat adesea. P. xDZJ. „Care al
bește**. Trei fete... cântătoare ^i de pântc ’nălbi- 
toare. ALECS/iNfíKi, p. p. 134 ‘'/j. ...t>ri te. bate vânt 
cu boare, Vânt cu boare atbitoare? POP., ap. HEM, 
7.57. II 2®. Subst. „Cel care colorează alb**, (Jcătdare. 
ca aceea a albitorilor de zahăr. i ionescu, C. 197. 
(Crom.) (atbitoare).., înalbitoriu (înălbi-
toare). ...nalhitoriu (nalbitoare); bărbatul (femeea) 
ce produce coloare albă, marian, ch. 52. [Șl: (i)nal- 
bitiir. I Diai, șl: -Zdriit.]

ai-bitukík s. f. Kndroit ou l’onprepare la cou- 
teur blanche: blanchisserie"'. — (Crom.) .íííbifofíc..., 
îHalbitorie= Locul, unde se produce coloare albă. 
MARIAN, CH. 52. [Șl: ÎD«/Zjtior(c.]

— Derivat din nlbitor. prin suf. abstract -ie.

Al.iiiTÎ'BĂ s. f. „1. Hlancbissage. Idanchissure. 
11. P, Matiisre blanchie. 2®. (Au pluriel.) lAnge. Un- 
gerie, articles de blanc, ’i”. Monnaie d’argent. 4®.

ALRioÂRÂ s. f. „Petit auge, petit bercean^. — 
Diminutivul lui albie (derivat prin suf. -ior). Dar 
wamă^sa ce făcea? Puțină apă 'ncropea, ^i'n al- 
bioară mi~o pitneâ, Ș* băiatul că~l scăldă, în cărpe 
albe l-infășâ, în alhioară mi-l culcă, șez. in\,

ALB1ÓH. •<»ÁKÁ adj. „ilZoMCĂKÎire".—Diminutivul 
adjectivului alb (derivat prin suf. -ior), — De-odată, 
rotuiiei și albiori, Apar fa foc de soare doi nufări 
plutitori alecsandri, p. iii, ,î.S. Cu poalele albi- 
oare. șez. I, 4H/,.

Al.ltÎKK 8. f. „Blanchis.saeie. blancliiment. Action 
de blanckir ou deproduire de la coulenr blanche~.— 
Infinitivul lui albi, devenit abstract verbal. | (Crom.) 
J/i(jre...., inălbire .shm nălbire = acțiunea producerii 
coloarii albe, marian, ch. .52. (Șl: inălbire, nălbire..}

Ai.HișOic, >oÂKĂ adj., subst. „I. fílanchátre. II. 
P. Monnaie blanche, d'anjent. 2“. ^16/p, ablette. 
Blanquet, blanchaille.. 3’. Sorté de champignon 
blanc. Sorté de raisin. Variété de prunes-.

— Diminutivul iui alb (derivat prin suf. -ișor), 
uneori substantivat.

I. Adj. „MbaX^. S'o spăl... Ciiscrobealăalbisoară. 
TEODORESCP, p. p. 308. -Și ta fufă-s albișoare. Al- 
bișoare. roșiuare. Ca și niște inerișoare. lARNiK- 
BÂRSEANV, D. 28. 1 Spec. După fața părului, se dă 
boului felurite, denumiri și anume: „Bălan-^.., cănd 
e alb la păr: in județul Dolj se. sice „Alhi.sor“. 
DAME, T. 27.

II. Subst. P. Fig. „Ban do argint“. baronzi. 
L. U9'|,. Dc cinci ori s'o cumpănești. De cinci ori 
cu gălbiori. De cinci ori cu albișori. bibicescu, p. 
P. 277. II 2®. (Ibt.) Peștele: „Cyprinus alburnus“. în- - „ V—, --t-----  -------------------- . ! Jilanchaille, filanfiiief“.
ehiftml ilila Oghilt^i « tot /elu <le pește: somn, L Abstr. „MhiTe‘\\\]l.CoHrret V (Crom )/ntif- 

n(í/Z(«i<o«rá. (Lupșeanu. în Ialomița), ap HEM. ■ bifwrrt - «Kderie întWinfft marian, cu. 62. || 2®. între-
756, /n Ialomița se i__  ....... ______ ....
șimetateticul „ablișoară"... Formamasculină .albi- 
șor~ e. mai ră.spăndită in Citenia. (Galiciuica și Ri- 
sipiții, tn Dolj), ap. HEM. 757. 1 P. ext. în Dobrogea 
1 Ciobănit) ,alhi.șoară~... «e aplică la toțt peșitt mici, ' 
albi, ap, HEM. 7.57, [Șl: ab/i^oiir».] (| 3«. (Bot.) „Ne- 
grișori‘‘ ^i „albișorD se cheamă niște bureți...: se far 
unii și alții toamna, pe copaci căeufi; muntenii 
ii întrebuințează la hrană, ‘tripți, gătiți și murați. 
(Chiojdu, In Buzău), ap HEM. 7ă7. || Albișoară=va- 
rietate de „Vilis vinifera-. panțu, pl. jliöi>-oar(í 
varietate de strugure alb, se coace timpuriu îndată 
după mischet. Până să se coacă restul strugurilor 
din vie, albișoara și mischetul aproape se stalideac, 
din care cauză se culeg numui pentru mnsă. Boa
bele puțin lunguețe, coaja boabei foarte subțire, 
gustul plăcut și cu un ușor parfum de ananas. (Ilfov, 
com, A. George.scu), |J Albișoare se mai numesc și 
o varietate de prune, care au atât partea cărnoasă 
cât și pielița ce o invăluo de culoare albă-gălbuo, 
(Dâmbovița, Prahova, etc. com, 1. Pavelescu).

ai.hît.-ă adj.„Blanchi, chenu“. -- Participiul lui 
albi, devenit adjectiv, P. „Devenit alb“. Malul mărei 
</e,i/»H»»e-oZ5ii(î. ALECSANDRI,?. I. lóO.Oasele albite 
de secăciune. eminescxi, n. 2.5. Din sulițe, din coi
furi, din armele albite. Cănd soarele tn unde... Lu
mina își răsfrânge... aLEXANDRESCU, M. 29. Au nu 
ve^i... Luncile ’nvereite. De. flori tnălbite? teodo- 
RESCD, P. P. 75^ II 2®. „încărunțit**. -Și tu, la păr al- ; 
bite! I. negruzzi, ii, 18. Nu eâmbeâ... la poveștile ' 
bătrâne și glumețe, ale ostașilor înălbiți în bătălie '___  ^-^....,..2/0..,
și nevoi. EMINESCU, N. .3. Cu pletele albite, ale- . tuneric. coșuuc, ®. 84 . 
CSANDRI, P. P. 204. II 3®. „Văruit, spoit alb**. O casă íg; fiUu de v.
de citrund albită cu var. CANTEMIR, llli. 253/„./Je ' lui. sbiera, F. s. yp„.

mai întrebuințează pe alocuri ! buințat numai la plural. „Bufe**. Albiturile și straiele 
—.....1.:.:, rn*MZc..d€/p»»jeííeroíizdHr€.OD(iBESCU.i,480.Tiof<-

nele de zestre... erau pline.. cu albituri cusute gala. 
SLAVICI, ap. TDRG. 1'1. Albituri = orice materie 
albă, insă mai ales cu privire la pănzătiiri. ma
rian, CH. 52. Se puse, binișor în paf. ca să nu se 
mototolească albiturile. ISPIRESCU, i.. 251.1(3®. tn 
graiul hoțesc. „Ban de argint** (cfr, albișor). BA
RONZI, L. 149/,fl, II 4®. Pui de pești din genurile Abraniis 
și Blicca, amestecătură de pui de co,sac, plătică, cor- 
bancă, etc. (com. Dr. Antipa). [Plur. -Zur*.] 

Derivat din alb, prin suf. abstr. -itură.

Ai-BÎr. -ÍK adj; adv. „Blanchâtre. D une cou- 
leur blanrkâtre^. — „Albuiu, albicios**. P. Adj. 2 
câți cu cănafi și cu măkreme albii, cuv. D. b.âtr. 
I, 195. Caută cu ochii tăi, de vedzi pârcii și are- 
fti... albSl și pestriți și cemișii stropiți, dosofteiu 
(a. 1683), ap. HEM. 726. nor se duce. c. ne-
GRUZZi, II, 132/„. Se văd satele2derdufe sub clăbuci 
albîi de fum. alecsandri, p. iii, 10. || 2®. Adv. El 
zărește O biserică măreață. Strălucind ulbiu prin 
ceață, idem, p. ii. 34. [Diai, și: «/(>*«.]

— Derivat din alb, prin suf. adj. -iu.

ai.bii'ițA s. /. = alhioară. Diminutivul lui albie 
(derivat prin suf. -uț). Pe soră-tu... o uitasem acasă 
pe prispă, într'o albiuță. CREANGA, A. 20. [Si: ăl- 
biuță.]

Ai.MtÂRK 8. f. „Lueur blanche''.—„Lucire albă'*. Pe 
; cer fugărit-a culimpetle-alboureZiuai^e-at nopții ’n- 

CC?2UC, .r. .*H Că-i pământul ca w'nmu- 
•iiMnoiM, și un felin de aiboare, ca ajut, prin prejurul

• k.
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— I>at. iilbor, ■«l•eIll; ital, albore, ..albime, al- 

boare", franc, (diai, do Morván) abör, cli. sard. a- 
vrore, „auroră" (contaminat din alftorm și narora).

Ai.RÓív, -OÁIE adj., subst. „I. 1®. (Trés) blanc 
(se dit de la couleur des chiens et des porcs). 2®. 
Blanchâtre. II. 1®. Porc blanc. 2®. Able, ahlette". — 1. 
ilfij. 1®. Augmentativul lui „alb". Cânele alb ca 
fieaua (se zice) aÍ5o»u. (Hațeg, Transilv.), ap. HEM. 
759. Porcii albi-b&lani ae sic .albon". (Vermeș și 
Borlova. In Banat), ap. HEM. 759. || 2®. în Sălagiu, 
unde’suf. -jm a fost înlocuit prin -oiu; AlboÍH = 
albiniu. VAIDA. j) Subái. 1®. Alboaia în paie, ghici 
ce ef ( Oul). GOROVEI, c. 265. || 2®. (iht.) Jíöomm 
se numește in Banat (Măidan) peștele „Cyprinus 
alburnus", cunoscut prin alte locuri subt numele 
de „albișor, albLșoară, ablișoară", ap. HEM. 753.

Ai.BCiÉT, -IBÂTĂ atfj. .BleHÖtre^. — „Albăs- 
truiu“. Albuief = blăidieh. (Curtici, In Ungaria). 
JAHRE3BER. îv, 325. [Pronunțat: oZfcMÎc'i]

— Derivat din albnia. Sufixul -et se reduce, 
după toată probabilitatea, la o formațiune analoa- 
gă din pluralul -e/i (cu sing. -ef). Pentru sens, cfr. 
albastru.

AiJtúil', -ÚIE oiZj. ^Blanchâirp-'. — Diminutivul 
lui alb (derivat prin suf. -uiit). Cercălamd albaiit 
de pe cer. sbiera, p. 6.

AbRi LÉ’i',-eață adj., subst. „1°. Blanchătrc: 2". 
.Inöier". 1®. Adj. Diminutivul lui alb (derivat prin 
suf.-Mie/). „Albeț (1®)". marian, ch.&O !|2®. .S'«5ei. 
„Albeț (2®j, album", ifindrila ee face numai din 
partea lemnului care ap. numește albiilețiu ( au- 
bier) și care se află între scoarță -și inima lem
nului. 1. IONESCU, M. 396.

HP-

Ai.iti'.vi 8. a. „l®-2®. Album-. —1‘>. D carte cu foi ; 
albe, pentru scris In ea versuri, cugetări, proprii sau ale 
altora, note de muzică, pentru schițat desenuri, etc. 
Gopies din albumul mieu chiar spunerea doamnei B. ' 
C. NEGRUZZI, I, 43- Albumulr' — Bal mascat cu lume 
multă. EMINESCU, p. 296. || 2®. P. ext. Carte legată, 
pentru păstrat In ea fotografii, gravuri, mărci și cărți 
poștale, etc. (In Transilv., după germ., accentuat și: 
dlhitm. ’ "■.....■’

buH,

1. Plur. -bumuri și -bume.] i
A’, din fran. (--^ lat. album, neutrul adj. af- ] 
,alb“.) j

ai.rl-REÂi.A s. f. (Bot.) ,Pn<íe-de-ZioK.píeíZ-dc- ’ 
lioii : (Snaphalium. Leontopodium''. — Mică plantă i 
erbacee alb-păroasă din familia Compositelor, frun- J 
aele... ascuțite..., inflorescența alb-gălbtiie, compusă | 
din multe, capitule cu numeroase flori maacule și 
femele.... [Drește prin) pășuni stâiicoase în regiunea ' 
alpină (In) lulie-August. [Se mai numește:] Floarea- 
doamnei, Floarea-domniței (Piatra Craiului), Floa- 
rea reginei (Bucegi, Ciahlău), Flocoșele, Tudeliță 
(Mold, Ciahlău). PANȚU, PI., și Albumiță (Bucov.). ■ 
WEKiAND, B. B. 94.

— Presupune un primitiv ‘^albume, din lat. albii- 
meu, „albime" : ital, albume. Do la acesta a fost i 
derivat, prin suf. dim. -iță, albumiță, iar acesta a ' 
fost schimbat In albumeulă, probabil subt influența i 
lui albcală.

Ai.ui’nÉN s. a. (Bot.) .Albumén". — .Substanță ; 
caro învălue embrionul unor grăunțe și-1 hrănește 
In timpul germinației.

— N. din Cran. ( lat. iilhuiiien, „albușul oului".) j

Al.RcnivĂ s. f. (Chim.) „Albumine''. — Albumina ' 
există În albușul oului și în serul sângelui... încăl- : 
eind soluțiunea sa până la 70", e/i se coaguleasă. | 
PONI, CII. 386. I

i — N. din iran.

-ÖLIOTECA
- CLbJ —

Ai.Rii.mNuina.tit. (t'him.) „.Îtbumino'idp.‘'.—C&rii 
o de felul albuminei; nume dat substanțelor azotate 
animale și vegetale.

— N. din fr. ( fr. albumine -|- gr. îîooț, „formă".)

Ai.Ki'niN4»N, -oĂNĂ adj. „AlbumiiietiJC^. — Caro 
conține albumină.

— N. după fran.

Ai.RruiNi'KÎi: 8. /.(Pat.) „Jlbuini/iMric".—Boală 
de rinichi, In urma căreia urina conține o mare 
cantitate de albumină.

— N. din fran. ( fran. albumine gr. oöpriv, „a 
urină".)

Ai.iti’iii'i'Ă s.f. (Bot.) = albiiineală. Moșia reijală 
Brnșieni... este așe.satii in partea cea mai frumoasă 
a râului Bistrița—acolo uiule sânt vestitele „Chei'' 
și „Toance"... și unde se înalță de către Bucovina 
lei/endarul „liarău'' c» „Pietrile Doamnei'^, ...și 
„Tarni(ele‘‘ cele sfâncoase și împodobite cu jioarea- 
reginei l'albumiță, lănăricăj. POPOVICI-KIRII.EANU, 
B. 22.

Ai.itVKÎ vb. IV*. rB^andre une- lueur blau- 
chătre.hlanckoyer; reeouvrir léyérement d'nnepoadre 
blaticlie, saHpowlrer'. — „A străluci ca alboarea“. 
Calea robilor albureai pe cerul liniștit. IJDRF.

— Derivat din albuare.

A1.BVRÍT, *Ă adj. „Lígéremenf recouvert d’une 
poudre blanche. saupoudré". — Participiul lui ulbiir'i, 
devenit adjectiv. Vă săresc sculați din car dimi
neața, brumați ori alburiți, dă păreți că sănteți d'o 
sută dă ani. jipesco, o. 75.

Aíni:»ii:,-ÍK adj., subst. ..V. Blanchâtre. 2® Nom. 
de chien blanc''. — 1®. „Albuiu ( strălucitor)". Ftăcă- 
raie alburii ieșeau pe acolo din pământ. ODOBESCU, 
III, 184/,. Pe bolta alburie o stea nu se arată, emi
nescu, P. 26. Popor lAngă popor, ca prin neyuri 
alburie se strevăd și se prefac in întinsă ’npărație. 
idem, 236. Q 2°. Nume de câne alb. .iaiiresber. xii, 
158.

— Derivat din alboare, prin suf. adj. -iu.

Ai.RÚK.v s. a. (Bot.) — Pătura do lemn,
de obiceiu albă, dintre scoarța și inima copacului. 
„Albeț (2“), albuleț (2®)**. (Pl. — ííJimMn'.]

— N. din lat.

Ai.RÎ'i>i 8. a. „1®. Blanc de l'oeil, sclf'rotique. 2®. 
Blanc d'ceuf, glâire, aubin'’'. — 1®. „Albul ochiului". 
Ochii cu albușiurile în sus iși întoarse, cantemir, 
IST. 79. Ochii tăi ăi CM albuș Scoală junii din culcuș. 
HODOȘ, p. P.68. II Jlbușul oului „partea albuminoasă 
a oului". Leac de CMrd/lrea petelor de vară: Ia două 
albușuri de oaă proaspete..., bate-le... și amestecâii- 
du-lecu... apă de obrae, să se ude petele cu aceasta. 
PISCÜPESCÜ, O. 303- (Plur. -bușuri.)

— Derivat din alb (- lat. albur» oculi, ooi, cfr. 
port, alvo, „Ie blanc do l’oeuP*, sard. arbUj „Ie blanc 
de Pieii"), prin suf. -«ș. (Cfr. rus. bel-ysă, „albuș ' 
de ou“.)

ALBVȘÂv s. »»t. (Iht.) „Sorté de poisson". — Al- 
bușâi =s= niște pești. îșez. v,

— Derivat din albuș, prin suf. aug. -ău.

ALBtȚ,-Â adj., 8. f. „1®. Blanchâtre. 2®. /itmeHÎ 
blanche; rosse, hartdelfe". —Diminutivul lui alb (de
rivat prin suf. ~uț}. 1®. Adj. Așâ de curățică și de 
albuță. SBIERA, p. 298',,. ca lebăda, marian,
O. II, 358. Măi/hiran de cel albuf. iarnik-bârseanu, 
D. 315. II 2®. Subst. Diminutivul ironic al lui albă = 
„iapă albă, mărțoagă" A pus la cărufâ Scumpa lui 
Albu(ă. uâhiak, sa. 267.
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At.cÂ 8. f. V. halca.
— 102 —

Ai,cÂic,-Ă adj. (Metr.) — Vers ál
cáié: o formă de vers antic (compus dintr'un iamb 
sau spondeti, un iamb, cezură și două dactile). Strofă 
alcaică: strofă, ale cărei cele d’intăi două versuri 
sănt alcaice.

—— N. din lat. nlcalcns (după numele poetului 
ălceu).

ALCAi.ÍN, *Á adj. (Chim.) „Alcali»". — Care are 
proprietățile alcaliului, care ține de clasa alcaliului. 
Potafiiul ți sodiul, canNtilup. o clasă ciitioscută sub 
numele de clasa metalelor alcaline, poni, cii. 196. 
— N. din fran.

ALCÁLII' a. a. (Rot. și Chim.) ,Alcali-‘.- 1». Plantă 
marină care, transformată In cenușă produce cea 
mai importantă substanță alcalină, soda. 2°. Compus 
chimic care are rol de bază in prezența acidelor, 
în săruri. (După fran. accentuat și: ofeaR.]

— N. din fran. ( arab. al*(jalî, plantă din care 
se extrage soda.)

A1.CA1.IZÁ vb. I*. (Chim.) ^Alcaliser'^.—A .scoate 
la iveală partea alcalină a unui corp; a face alca
lină o substanță oarecare.

— N. din fran.

AT.CALoii» s. tn. (Chim.) ^Alcaloide". — Compus 
organic tnze.strat cu proprietăți alcaline.

— Ai din fran. ( alcali + gr. elfioț, „formă".)

AI.CÁN s. a. ^Savoir-faire. r».șp“. —„Apucătură, 
viclenie." „îfe-aw cufundat ți ne chinuim in nă- 
păștile vrăjmașului și in aJcnmurile lui. COKESI, ap. 
HEM. 768. JÎcd»M=apMcăturd, astufie. nod in vorbă, 
nod in fapte. Alcam.=^pont. figură. ,Aceafa-i
omcumulte atcamuri‘‘,adecă cit muHeponturi. bug- 
NARID, N. (Plur. -cdmKri,]

— Din ung. alkalom, „ocaziune, prilej". Pentru 
trecerea de sens cfr. ,,a găsi cuivă prilej" (adecă „de 
ceartă").

ArcĂTi'EĂi.Â 8. f. „Arrangement. orffanisation, 
combinaison, agencemenl; constitution, composition. 
struefure; consfruction'^. — Abstract verbal (derivat 
prin suf. -e.ală) din alcătui'. Nimeni nu poate preve- 
deâ toate lipsurile unei legi, când se face alcătueala 
ei. I Concretizat: /« vârful satului, adecă la vel mai 
(nălțat loc, este o alcătueală, pe care Sărăcenenii 
o numesc „biserică''. SLAVICI, N. i, 9. (Plur. -eZ».)

ALCÁTVÍ vb. IV*. „1. I®. Creer; composer. rédi- 
ger. 2’. i’oire, construire, ofiencer. combiner, (refl.) 
se iransformer, seconformer.S'^. (Se) composer, ise) 
former, (ae) constituer. 11. Arranger. ranger, inserer, 
disposer*'.

1. Alcătui, înseamnă „a face, a da ființă unui 
lucru"; de aceea, la scriitorii vechi și la popor, ex
primă unele nuanțe de sens pentru care In litera
tura mai nouă s’au introdus neologismele „a creă, a 
compune, a redactă, a construi, a combină, a formă, 
a constitui".

1®. Trans. Se dă existență unui lucru printr'un act 
de creațiune. „A creă, a da ființă, a plăzmul". (Dum
nezeu] alcătuind pământul, cerul, stelele și luna, 
Rate, tare și puternic, konaki, p. 272. Materia. învâr- 
tindu-ae neîncetat, a alcătuit ticest trup al nostru. 
MARCOVICI, c. 12/,g. I Operele literare, fiind și ele 
niște creațiuni, alcătui poate fi întrebuințat In acest 
caz cu sensul de „a scrie (o operă), a compune, a re
dactă". Istoria Ardealului atunci o alcStueâ. p. ma
ior, IST. 19. Cu ce dascăl lăcuești, Așă carte-alcă- 
tuești. PANN, p. V. I, 7.

2®. Ființa unui lucru se dă printr’o combinare, o 
întocmire din altele, sau o transformare. Trans. „A

ALCĂTUIRE
construi, a clădi, a întocmi". Aveă mare dorință să 
alcătuiască vreun caic, drăghici, R. 44. Au împletit 
mlădițe tinere și. alcătuindu-le. în chipul unui pa
ner întins, au pus un băț. idem, 57. | Refl. „A se 
transformă, a se întocmi, a se preface". Subt gar
dul din afară bine aproape se lipi și cuiolea ca mortul 
se trânti: ...așă alcătuindu-se. și mulcomiș la pă
mânt trăntindu-se. ceZaZaZ/{il căută], cantemir, ist. 
59. Easte cămilee.i mai lesne preîn ureackile acului 
(a puteă treace] ase alcătui, decât bogatulâ a se spă^. 
CORESI, ap. HEM. 772.

3®. Trans. și Refl. Ființa care se dă unui lucru 
nou se face prin compunere din alte lucruri. „A 
(se) compune, a (se) formă, a (se) constitui". Fi
rele ce alcătuesc lăcașid paianjănului sânt mai tari 
decât legăturile ce ne apropie de. fericire, marco
vici, c. 16/,fl. Auditorul se cdcăiueâ mai ales din 
dame bătrâne. C. negruzzi, I, 5. înșiră pietrele 
și alcătui numele copilului, ispirescu, L. 134. Atâ
ta sânge mokorît curse, încât se alcătui o baltă. 
idem, L. 138. 0 rfirășie destul de mare, casa bă
trânească cu toată pajiștea ei, o vie cu livadă fru
moasă... alcătueau gospodăria babe», creangă, p. 3.

II. Alcătuire.a poate fi și acțiunea premergătoare 
unei compuneri, adecă „orăndutrea, așezarea, întoc
mirea". In acest caz cuvântul acesta Inlocuește, în 
literatura veche și populară, neologismele: „aaranjă, 
a dispune". Trans. Oăihneaște toate sufletele carele 
s'au pristăvit... întru nădeajdea învierii... și le al- 
cătuiașfe numele lor tn cartea vieții, ioan din 
viNȚi (a. 1689), ap. HEM. 771. ( Absol. în partea 
fiului mieu Costachi alcătuesc să fie casele din Iași. 
ubicariul,xi,358'„. ,

[Alcătuéec, rar: alcătuiu: Atunceaalcătue cununa 
cea dumnereca.'ică. țichindeal, f. 252.]

— Din ung. alkotni, „a creă, a face, a rândul".

-AI-cAtiî vb. JV® refl. „1®. S’entendre, tomber 
d'accord, conve.nir. 2®. N'nnir. s'allier^‘.

1®. Cuvântul acesta e deosebit de cel precedent; 
sensul său fundamental este „a se Înțelege, a se 
învoi", mai ales In urma unei „tocmeli". Muște
riului nu se cade să-i spui din cuvântul d'intăiu 
prețul cel hotărît, ci aă-i lași cevă nădejde, ca aă 
aibă poftă a-ți făgădui vr'un preț, și așâ, încet 
încet, vă veți alcătui, pravila brașov (1837), xvi. 
(Pârîtul trebue] aă aibă vreme să se alcătuiască 
cu jăluitoriul. PRAVILA (1814), 9. Cerceteaeă pentru 
vreo corabie... și... te alcătuește ra să te ducă a- 
casă. DRĂGHICI, R. 14. Făr’ a mai sta pe gânduri, 
m’am dus de graliă, de m'am alcătuit cu vivan- 
diera ca să-i iau locul, alecsandri, t. 931. Reu, 
lupu, vulpea și cânda odat’... S’au fost alcătuit, 
Cu fofii întrunit .Sd wwbZc la vânat, donici, f. 33.

2°. Rezultatul înțelegerii este de multe ori „înto
vărășirea, unirea". Arcându-te de dragostea curatei 
fecioare, printr’însa te-ai alcătuită cu Ziditoriul 
oamenilor, mineiul (1776), 8 ’/,. Văaându-l că se 
alcătue^e cu Muscanii și cu alți nemici ai împără
ției turcești, l-au dat in mânile împăratului, șincai, 
HR. III, 243',,.

(tn Sălagiu există un cuvânt, care pare a aveă a- 
ceeași origine: (Mă] alcăse'sc» mă intocmeac cu ci
nevă asuj)ra prețului vreunui lucru, vaida.]

— Din ung. alkudni, „a se tocmi". (Lacea.)

ai.căti'Î.vțX a. f. = alcătiicalft. Alquotuentia  ̂
comjmsitio. structura...; der Bau, die Zusammen- 
setsung, ^fiigung. LB.

— Derivat din alcătui’, prin suf. abstr. -ință.

Ai.cĂTrÎHE s. f. „Création, oeuvre, compositíon, 
consfruction, organisation. disposition, arrange- 
ment, agencement, constitution''. — Infinitivul lui al
cătui’, devenit abstract verbal. „Facere". Trifoiul... 
se amestecă și cm alte semințe de fân intru alcătui
rea imașurilor. i. ionescu, c. 37. „Creațiune poe-



ALCĂTUIRE 
tică, operă", fy'i-au împodobit condeiul cu infrumu- 
sețatc alcătuiri. E. vAcĂRESCU, ist. 245/g. | „Orga
nizație". în oraș nefiind nici o alcătuire de răndu
eală.... este, fără îndoire păgubire. (Mold., a. 1813), 
URICARIUL, i, 198/,(. I „liispoziție (administrativă 
sau legiuitoare), întocmire, măsură". Această [mă
rire a birului] s'nu găsit a fi alcătuire.^ asupritoare. 
(Mold.. a. 1814), id. i, 38/<. | „întocmire regulată". 
Nici la trup vreo alcătuire, nici la viață vreo so
coteală... are. CANTEMIR, IST. 148. j „Constituție, 
structură". Pământul moșiei Broșteni faceparte, ca 
vârstă și alcătuire geologică, din două mari îm
părțiri. POPOVICI-KIRILEANU, B. 23.

AbcĂTrÎBE s. f. .Arrangement. conseiitement. 
accord. cowfrof’'.--Infinitivul lui alcătui’, devenit 
abstract verbal. „Tocmeală, învoire, contract*'. Pra
vila scrie, că fără alcătuirea prețului, vâneare nu 
se face, pravila (1814), 41. Alcătuiri între, autori 
și tipografi, uricariul, iv. 307/„. .<4po» «eînidrsioL 
Să'nchei alcătuire cit vreun advocat Din cei vestiți 
la gură. l. NEGRUZZI, II, 30.

I

alcAtuît,-A adj. „Amingé, combine, construit: 
rédigé: coiistitué, farmé, camposé: itistitué: agencé 
(avec arl).^ —Participiul lui alcătui*, devenit adjec
tiv. „Făcut, clădit". ÎTn chioșc alcătuit din frunte. 
DRĂGHICI, R. 160. I „Redactat, scris". Calendariv... 
acum intăiu românește alcătuit. CAI.ENDARIU (1814), 
i/is- I „Compus, format". Igorodul acesta este alcă
tuit de două neamuri, bei.diman, n. p. ii, 156. Pio- 
tră alcătuită dinpucioasă și var. i. lONE.scu, C. 31. 
Comisiune. filologică, alcătuită numai din membri 
aleși din Ardeal, odobescu. i, 489. Spiritul femeesc 
este alcătuit de trei părți din iad și una din raiu. 
alecsandri, t. 296. Omul e alcătuit din trup și 
suflet. ȘEZ. ni. 236/,g. ] „Instituit". Kste alcătuit la 
tărgid Ocnilor în adins doftor. URICARIUL, ll, 184. | 
„împodobit" (= așezat frumos, cu măestrie). Am 
a cice... puține cuvinte, nu cu obrăznicie, ci cu 
multă cucerie, nu cu vorbe ritoricești și alcătuite, 
ci cuvinte smerite și prostatice. âutim, p. 188.

ALCÁTi'iTÓK,-OÁKK adj. .,(iui arrange, forme, 
rompose. agence.; constituant, consiitutif.'^ — Adjec
tivul verbal al lui alcătui' (derivat prin suf. -itor). 
Păcându-se socotinți alcătuitoare... pentru buna 
răndueală și urmarea ei. URICARIUL, I, 'JSlljg. [+ și 
diai.:

ai.cAzî ob. IV*. V. alcătui’.

Ai.A'iti.'Mic. -A adj. .Alckiini/iue‘‘. — Privitor Ia 
alchimie. [Șl: ulhimic.]

— N. din fran. (lat.-med.)

ALViimÎK 8. f. „AIcAtmie". — Știință ocultă (din 
ovul mediu) a transmutării metalelor, care ames
tecă procedoiirile chimice cu o pretinsă artă sacră, 
urmărind descoperirea pietrei filosofale, adică a unui 
mijloc de a transformă metalele In aur și a găsi un 
remediu universal pentru prelungirea nesfârșită a 
vieței. Alchimia a dat naștere chimiei. [Și: alhimie.} 

' — N. din lat.-med. alcliymia sau nlcliemia ( =
arab al-himia, „chimia").

.tiA'iiihí.*ít 8. IU. Persoană care
se îndeletnicea cu alchimia. W» urinica, ci didascala 
(illiimistilor iasle. cantemir, ist. 45—46. Tremu
rând că voiu fi ucis de lucrarea mea, ca alhimi- 
stul de otrava sa. c. negruzzi, ni, 407. [La can- 
TK.MIR pluralul o -witsfi, deci neasiinilat încă cu
vintelor românești. | Și: nl/n'iHisL]

i — ijjj, lat.-med.

ALCOOL s. n. (Chim.) — Lichid volatil
caro ia foc ușor și care se găsește In vin și tn unele

t — ALDĂMAȘ

substanțe zaharoase care au fermentat, și din care 
se extrage prin distilare. Popular: „spirt". I P. ext. 
Compus analog, capabil de a se combină direct cu 
un acid spre a formă un eter (s. v,). Alcoolurile..., 
care sânt corpuri organice, disolvesc mai cu seamă 
substanțele organice. FONI, CIL 11/,.. [După pronun
țarea germană și: alcohol. | Plur. -oluri, j (Tr. spirt.]

— N. din fran. ( -arab, al-qohl, „antimoniul por- 
firizat".)

alcoolAt s. m., s. a. (Farm.) — Me
dicament lichid care se obține prin distilarea spirtului 
peste substanțe aromatice. Aîcoolat de mentă.

— N. din fran.

Abruóbiv, -A adj., síibst. „Alcooliqw‘.—\'‘. Adj. 
Care conține alcool, „spirtos“. Băuturi alcoolice. . 
2®. S«&sL Persoană atinsă de alcoolism, „bețiv“ 
[După pronunțarea șermană șl: alcoholic.]

— din fran.

ALt'ooi.ÎNM «. m. sing. lant. (Pat.) ..âicooltsuze".— 
Stare bolnavă produsă de consumarea abuzivă a bău
turilor alcoolice. (După pronunțarea germană și: al- 
coholism.}

— N. din fran.

ALcooLizÂ vb. 1“. ,.AIcof)liser-.- Trans. 1". A 
face (un lichid) alcoolic prin producere sau adăogare 
de alcool, a amestecă cu alcool. | 2®. Trans. A. face 
pe cinevă alcoolic. Refl. A beă peste măsură și In 
mod permanent băuturi spirtoase. [După pronun
țarea germană șl: alcoholisă.]

-7— N. din fran.

alcoolizAki; s. f. „Alcoolisation'‘.—Infinitivul 
lui alcoollză, devenit abstract verbal. 1®. Producere 
.sau adăogare de alcool Intr'un lichid, i 2®. Produ
cerea unei stări alcoolice la o persoană. [După pro
nunțarea germană șl: alcoholieăre.]

ALCOOLIZÁT. -A adj. „.4Icoo/t8^.—Participiul lui 
alcooliză, devenit adjectiv. „Amestecat cu alcool, plin 
de alcool". [Și: alcoholizdt.}

ALCOOLOHÉTKV 8. m., 8.0. „Alcoolométre, alcoo- 
métre" — Instrument care servește a determină can
titatea de alcool conținută Intr’un amestec de apă 
și alcool. [Și: alcoométru : Rachiuri măsurate cu 
alcoometru. 1. IONESCU, p. 150. | Cfr. densimetru.]

— N. din fran.

ALCOV 8. a. (Arhit.) — O înfundătură
făcută în peretele unei camere, spre a se pune acolo 
unul sau mai multe paturi. în năsălie, răstignită, 
cupânza morțiipe față, ca intr’un alcov adormită. 
KONAKI, p. 195. în fund un alcov cu perdele și pat. 
C. NEGRUZZI, HI. 489. [Plur. -covuri și -coaue.]

— N. din fran. ( spân, alcoba, din arab, alkobba. 
„camera de culcare, iatacul".)

aldAháí^ s. a. „1®, Pot de vin, le vin du marché, 
boisson offerte, en sus du prix convenu, ă la conclu- 
sion d’un marcké ou d’une affaire. 2®. Pourboire‘‘.

1®, Băutura cu caro „se cinstesc" cei prezenți la 
încheerea unui târg, a unei învoieli, sau In vederea 
unui câștig. [De obiceiu] se dă de vânzător două 
părți și de cumpărător o parte. (Călinești, în Pra
hova), ap. HEM. 780. Au mers să pețească, obiceiu 
cum esie. Pi-iviră, văgură, vorbiră de fată, Și se 
Invoiră... Acuma rămase să beâ aldămașu. PANN, 
P. V. II, 136. Când m'oiu vedeă scăpat șt de odrasla 
asta de Olteni blestemați, o să mi se mai veselească 
inima in mine. Acuma chiamă pe pivniceri și să 
le bem aldămașul. odobescu, i, 83. Am și băut a- 
dalmaș la cârciuma lui Badaca. c. NEURUzzi, i, 
306. Mai dinioară l-am văzut îmblând prin târg



aldAm.ăș.ar

nt cotul sub.sHoară. dnpă cumpărat șamani, cum 
ti e negustoria: și trebue să fie pe aici unde.vâ. ori 
tn vreo dugheană, la hăut adălma-șnl. creangă, a. 
58. Cumpărăfoorea. . dă hanii și pe urmă cinstește, 
ailalntașul cu vămătoare.a. Adălmașu constă din 
rachiu fiert, șez. iv. 230. # Kiin de aldAtnaș i se 
zice celui care și-a cumpărat ceva nou (mai ales 
haine), celui care a izbutit in vreo afacere, etc.

2®. La Românii din Ungaria are și sensul de „bac 
șiș“. .Udeniasli -^donum. ANON. CAR. .Udiimasn 
...danie pentru cevă ftdosire : omgiarium. corolla- 
rium. vulgo discreția.da.s Trinkyeid. Trunkgeld. 
L.B. .l/ddiiiaș hatiii ce se dau cuiră pentru nn 
.serviciu oarecare, drept cinste, bacșiș. VAIDA.

(In Mold. se întrebuințează forma metatezată: a- 
dălmdș, adahndș.}

— Ilin ung. aldumâs, idem (din dldani. ..a bine- 
cuvântă“, cfr. aldul).

Al,l»ĂnĂ.'j>ÂK .ț. m. •}• „Celui gui prendpart á nn 
aldămaș et figure, le plus souvent, comnie téinoin 
â la condusion d'un maréké-'. - Părtaș la atdămas, 
servind tot de odată ca martor. Aciasta moșia văn- 
duf-atn cu știrea megiașilor de.insus șidejo.s, fost-au 
și aldămășarii. care să vor iscăli mai jos. (Prahova, 
a. 1596). cuv. D. BĂTR. I, 67. Aldamasmiu = prae- 
sen.s meicipotui, combihen-s e mercipotu : der beg 
dem. Atdaniasch gefienvărtig ist. Hndau.s de.m Kauf- 
trunke. trinkt. LB. [f -șdriu. Și: aldămașeriu,\

Derivat din aldămaș, prin suf. nom. agent, -or.

A'. iH ..! hanvre, femeile.'ha cănepo. dt. 
.sd»i<îM(d, după ce. se uscă. in unele, sate, se sicc câ
nepă, in o/ie/p (Poiana de sus, in Dâmbovița'.
ap. HEM 774. în Moldova se dă iiumelele. de. Iial- 
dan individului fe.m.e.ie.sr de „Cannabis satira-, 
adecă.cânepei femele cure.produce sămânța și care 
in Transilvania se,eice ..cănejiăde toamnă-'. HRÂNZ.t 
ap. HEM. 774. (,Ș1; lialddn, Manddn. HEM. 775.|

— Etimologia necunoscută. (Cfr. han dur.)

Al.nĂ^ s. m. sing. fant. „ Eónédiction, bonlieur-'.— 
Numai In Ungaria. .l/dasM = ft«ie«/tcDo salus, feli- 
cdo5. • iler Ncefieu, tlas Heil. LB. JWaș=/?«r, dar. 
bineruvântareu lui D-seu. VAIDA. -IWoș = bine
cuvântare. PGMPILIU. lilH. IfXM. iVo.>'Mea.7n/..„ ud- 
eând așo aldaș de fufă, o luă in brațe, o sărută 

plecă cu ea la hal/a lui. idem', ap. TDRU.
— Din ung. áldás, „binecuvântare". 

ăi.>i»ătA adv. V. altă dată.

art inv. '
Al-de. pus înaintea unul nume propriu sau a unui | 

cuvănt care iniocuește numele proprii 
rnliil nroaliilu „ „n .

— 104 — AL-DE
ncu Comun ăștia sânt oameni ilc ispravă. (Lu- 

I pșanu, in Ialomița), ap. HEM. 787. ( Aceeași func
țiune o are ahde, când stă înaintea numirilor do 
rudenie. Ajung cu ea acasă și-o boif la al-de tata. 
BOLIAC, ap. HEM. 787. — „Unde te duci, Ioane?-' - 
„Mă. duc la.. al-ile nașa-'. (Târgul-Bujor, In Covur- 
luiu), ap. HEM. 786, Astfel e o deosebire Intre: Afani 
vorbit cu frate-mieu Dumitru să cumpărăm o vie 

■ (poate fi fără să știe nevastă sa) sau: Ne-am vorbit 
cu frații miei să cumpărăm, o vie și: Mani vorbit 
cu al-de. frate-micu Dumitru săcumpărăm o vie (cu 

; consimțhnântul sau cu știrea nevestei sale).
2". Poporul român circumscrie cu predilecție, din 

modestie și din precauțiune, cele ce arede spus, fie că I 
întrebuințează expresiuni cu conținut cât mai larg, 
fie că adaogă în vorbire particule care slăbesc pred- 
ziunea frazei. Deși țăranul are bunăoară intenția să 
meargă la jude, Întrebat fiind undo merge, el va 
răspunde sau „până la jude", ca și când sar opri 
in prag, sau „la al-de judele", ca și când nu l-ar 
căută chiar pe judole, ci po coi ce locuesc cu el. Pe 
la noi... nu se zice nici o dată „mă duc. la năna- 
șal. mă duc la judele." și alte fraze analoage. ci 
totdeMuna. după prepozițiunc, se pune cuvântul 
..an-<le-': ..mă duc păn' la an-do nănașul, la 
an-de judele- etc. (Rucâr. Sâmbăta-do-jos, Sâinbăta- 
de-sus, cximit. Făgăraș), ap. HEM. 786. Tot a.șă tre- | 
Inie privită ca un plural do maiestate construc- ' 
țiunea întrebuințată de o țărancă, care, vorbind 
de bărhatu-său, întreabă pe un drumeț; „Np,a Mi- 
Irane. ai întâlnit pe ale drumuri pe al-de dumnea- 
Itli?- DEI.AVItANCEA, 8. 216. Astfol so oxplic?. îiitro- 
buințarea lui al-de. atunci când nu poate fi vorba do 
un plural, precum; .Icuma rămase să bcaaldămașul 
D'able cuscru, socru și de al-de nașul, pann, p. v. ii, 
136. t'ănd îl văzu al-de mă-sn... muri și învie, de j 
bucurie. ISPIRESCU, l. 130. Nu voiu să plece al-de ) 
neică.pănănu m o iertă, caragiale,T.l, 64/,.. l'ela 
noi. la mamă se zice „muică", la mamă-mnre: ,.al-de 
bătrâna'. (Măceșul-do-jos, în Dolj), ap. HEM. 787.

3®. Pluralul numelor proprii se mai întrebuințează 
șl atunci, când Io privim oarecum ca apelative, fiiml 
reprezentantelo prin e.xcolență ale unor anume însu
șiri (cfr. ital, i Catoni. franc, les Catons, spân. Io.s 
('atones=,judecători severi in privința moravuri
lor"). Și in cazul acesta, limba română, pe lângă 
întrebuințarea pluralului, ca celelalte limbi roma
nice (cfr. „Un băiotan mai răsărit citește frumos; 
toți ascultă cu evlavie, inimele bat mai taro, ochii 

; se umezesc de lacrimi: prin glasul lui .sonor .și cald 
vorbesc Bălceștii și Holintinenii''. vlaiiuță, sAm. 

, I. 33.), poate întrebuințâșl formádé plural cu al-de, 
i punând pe al-de înaintea singularului precedat mai 

- . . , . . I totdeauna de partitivul „de“. Sensul lui al-dee In ca-
cuvânt care înlocuețjte numele propriu, arată piu- zurile acestea: „do felul lui X, unii ca X: în „Divanul 
ralul acestuia. Nevoia de a se e.xprimâ pluralul unui ■ ad-hor„ erau boieri de tontă mâna: ...șimaiinvătafi f 
nume de persoană se observă mai ales In trei ncaziuni: I țw mai neinvățnf.i,rwnîi apucaselimpid. între acești li 

1 . Inn plural se exprimă familia cuiva sau per- i din nrmăerau de-al-debătrănul Alecu Eorescu porc- I 
soanele care sânt reprezentate prin cinevâ. Uândspu- j elit si Tololoiu. creangă, a. 152 îi cer ca să le. ' 
nem: Afă dur In Pope.scu intenția noastră e a-l în- | cânte dal-de. viteazul Mihain, Trăgând din arcuș Inem: Afă dur In Eopescu intenția noastră e a-l în- | cânte dal-de. viteazul Mihain, Trăgând din arcuș I 
tâlni pe Poposcu și, deocamdată, numai po ol; când - ---* —— ........- '.........---- - - -
spunem însă; .IM duc la Popești nu voim să întâi- , .,,...........   „y—— ...
nim chiar pe Popescu, ci mai ales po cei caro Io- i lemgiî' ia '(ü-ai-de'-'eiau 
cuesc împreună cu ol, pe cei care sânt reprozentați ' ------- «. i .. >;
prin capul familiei: Poposcu. Spiritul limbii române | 
se opune insă unui plural al numelor de botez și j .... o.,...... v.. ..„-u- ««... mr
nu putem spune: .IM dur In/oant: in cazul acesta ! ALECSANDRI. T. 949. B. ext. Se poate pune (dc) al-de. 
poporul circumscrie: .IM fZne ia ai-rte íoort. Uoi mai , -............. ■ • • .
vechiu exemplu de Întrebuințarea aceasta a lui al-de I 
il găsim la dosofteiu, ap. HEM. 788: îngerul Dom- 
nului se pogorl îndată la cei cu al-de Azarila in

o dată să sică sece din fpaiu. PANN. ș. I, 25. I>c. 
pe la de-al-de (Hiiosea ieifeau dieci de vista ic și ca- 

fiogofătul Greceanu, Văcure.știi, Anton J‘ann. Na- 
nescu. Paris M.nmn!eanu etc. liluCA, S. 52. Ei ii trc- 
hue alt soiu de hărhat. nu ca de-al de... [Manolachil,

ții înainte de pronume personale, posesive ți demon
strative. Neron cu nn-de ai săi. dosofteiu, V. s. 
33l/,ț,, Ca d’an~dă tine, Mulți subt puf la mine. 
ZANNE, P. III, 282. Nu le dă pas al-de akăia, .să

Îngerul j un cioțiiniiariu de al-de tine, creangă, p. 148; chiar 
'n I șl Înaintea formei neutrale a prenumelor deinonstra-

cat, ce ești! idem, p, 69. învață danțul, vistul și 
multe d'al-de alea, alexandrescu, m. 270.

or, ,^.,<„1 w,ma la. rei cu ai-rie /isartia tn ZANNE, p. lll, 282. A'» le dă pas al-de akăia. .să 
cuptortu {- infienil Domnului deștinse depreiini cu | .7/tte’»coa<'e. jipescu. O. 23. -•!»« mai văsuț dăunași tn /..intn».:.. nnnnr.* . a____._1 .... 11 • r r . . . . .............Azariîa-feciorii în cuptoriu. goresi; = l..p,T,. 
Domnului depreună cu soții Azariei pogorl înT • —1-...-..- a.%. .’v.!.. puguii 111 I ți iiiauiitjit iuriiiei iieuiruit! a pronumoior aoinonstra-
cuptoriu, 8ILVEMRU, 1651.). IZ vetleă lucrănd, cănd | tive. Ar« mă sparii tu cu de-al-de-aceste, demon spur- . 
la al-de netca Burcilă. eătul la aleșii ori la frun- j cat. ce esti! idem, p 59. fm-ată nisiui ci
íoíií satultti. ISPIRESCU, L. 206. Mai lâmurit: .At-di 1

I



4®. Rar, și cu o înfățișare de construcțiecurioasă, 
neromânească, se găsește aI-<Zp (la serilor! caro căutau 
să imite graiul popular, fără să fi fo.stnăscuți la țară) 
și Înainte do substantive care nu In.scmnează nume 
de persoane. In aceste cazuri, corespunde, ca sens, lui 
al, acel, și ar putea prea bine lipsi cu totul din frază: 
Așfi. cinstite părinte, păcatu-mi mărturisesc... J)e. al
de sărbători... nu știu de le-oiu fi păsif. PANN, P. V. 
1. 138. Seara il apucă prin păduri. ueigAiid și stâr
pind al-dc păsări cobitoare, ce se arată numai prin 
întuneric odobescu, iii. 181/„, Cnmil văzură al
de. uloaMe venind teafăr.... il jirimiră cu mare bu
curie ISPIRESCU, L. 48. [Și: «n-fZe.]

— Din al + de. Când de e partitiv, găsim la 
DOSOFTEIU .și cazuri de al concordat: Ai de. Achin- 
din, Bigasie și Anempodist fură aruncați intr'o 
groapă. V. s. ll'.l/,. 1‘entru care lucru răhnind ăi de 
ai lui Savin și Cresckentie. îi deuderă cu miile 
.scârbe. V. s. 148/,. Mai târziu însă, al-de deveni inva
riabil, chiar șl In cazuri când fZ6=a„care“. deci: Fuiji 

d-ta de la le.rexi,stră! Ce tot te eifăești și te uiți 
ia toți d'al detaie-căinilor-frumăl&vlliESiCV. L. 12U. 
(—toți ăi de taie cânilor frunză).

ai.uíxA .s./. (Tipog.) .C'arrtcicrp.s'ffras'."—Mai ales 
la plur. „látere terase". IiJioiismfi/effi etimeiloífiile sânt 
íy)Sntfi. CM alfliue ín acest diefionur.

— Din ital, nidinu (adjectiv derivat din numele 
tipografilor verieliani Ildi}.

f

í

Ai.iti'ivÁi.Á s. f. ..Béncdiciion'^. — Numai In Un
garia. Bumánii iin ifrAim toți Ititr'un ckip, cnin 
iastc...i>ldniata,hlaiiosloociiia. lOAN I>. VINȚI (1683), 
ap. flUK. I, 270. |í’6 lângă „aldaș“| se intrebuin- 
teaelí >w forma aldneală. vaida. |Flur. -eH.]

— Derivat din uMhí, prin suf. abstr. -ealö.

Al.ițl'i vb. IV^. ,fífyiir'‘. — Numai în Ungaria. 
.ilduesc binecuvănfeg. POMPILIU, Bili. 1004. .IZ- 
îZmpaccuivă harul lui Dumnezeu, binecu- 
vănt. Ne folosește șl chipul de salutare: .Dumneeó 
tie aldueascăfoarte adejte-ori pentru ,.Dumne26u 
îți dee binele. VAIDA. Domnu să te alduească! 
ALEXICI. L. P. I. 148/,,.

— Din ung. áldani, idem.

Al.hl’íuK Jî. f. .liihifídictioif^. — Infinitivut lui 
ahlii'i, dovonit abstract verbal. „Binecuvântare".

Ai.ix ÍT. -A adj. ..Bi^nP. — Numai in Ungaria. 
I’articipiulluialdiii, devenit adjectiv.„Bineouvântat“. 
Alduil = be.nedictus. ANON. CAR. JW«»i să fie omul 
acela care ne deschise ochii, alduit în vecii vecilor. 
cAtanA, p. b. ii, 13.

AI.K.ÍN prep., adv., s.a. „l. Contre. 11. (Loc. prep.) 
Contre, ver.s. III. 1®. Âversion. inimitié, rancune, 
resse.ntimenf. 2®. Clioffrin, tristesse, nostalgie, souf- 
france. doideur: de'sir, melancolie''.

I. Prep. în Transilv. „!n potriva, contra". Vede 
pe Priam, pe-Atride și-alean amăndoror pe-Achile. 
COȘBUC, A5. 22/,.

II. i Loc. prep, și loc. adv. In Transilv. In alean, 
iiitr’alean = „contra, in potrivă, In potriva; către." 
Bumănii nu f/răim toți intr'un chip, cum Jaste...: 
.inallan" 1=) ..în2>otrivă'‘. lOAN D. vinți (a. 1683), 
ap. GCR. 270. | 1®. „Contra". Eu nimică într'aleanu 
feciu oameritor. COD. VOR. 100/„ (=eu nemică fă
când înpotriva oamenilor, n. testament, 1648; 
=eu nemică In potrivă făcând norodului, biblia, 
1688 : „nihil adversus plebem faciens."). || 2®. „Că
tre". Voiu întoarce, fața meaînaleanul vostru (: „ob- 
flrmabo faciem meam in vos“.). cuv. D. bAtr. I, 6.,

Alean spre = „contra". Fratele lă 
spre tine. N. TESTAMENT (1648) (: „fráter 
ali<|uid adversum te".), ap. HKM. 820.

UI. Subst. tn exemplul din urmă. In loc să des
părțim, ca în vechime: cevă = compliment,«Zean spre 
= locuțiune prepozițională, după spiritul limbii de azi 
trebue să despărțim: cevă aZean =complimpnt, spre 
= prepoziție, așâ încât nZean a ajuns, pe calea aceasta, 
la funcțiunea unui substantiv. 1®. în Transilv. „Pică, 
necaz, dușmănie". Pizmele, sfadele, aleanurile, mă- 
«iiZe.. . N. TESTAMENT (1648) (: „inlinicitiae, conton- 
tiones, aemulatione.s, irae"), ap. HEM. 820. Nu 
i'orbele... tale, Crudule. groază mi-adne, ci zeii și- 
aleanul lui .ioe. COȘBUC, .E. 2.50/jo. De. un an de zile. 
Din alean pe mine. Tot mi s'au vorbii Și s'au sfă
tuit, Eli ca să mă taie, marian, i. 102. Dușmanele 
mi-s multe: CAte-s de la noi ta de<d. Toate fin pe 
mine-alean. iarnik-b.ârseanu.d. 68. Alean  ̂Feind- 
schaft: am alean pe cZnccâ. .jahresber. vi, 7,5.

2®. Și în Transilv., dar mai ales în Mold., alean 
exprimă un sentiment mai blând, mai mult dureros 
și duios, nu răuvoitor, alecsandri, t. 1746, 1767 
il traduce prin „durere" și „focul inimii", iiasdeu, 
ETYM. magn. 822 il consideră ca cel mai potrivit co
respondent românesc pentru ,,melancolie"; credem 
că are mai ales nuanța de sens exprimată prin „dor" 
sau „nostalgie". Jd'am înscris la oaste și-am intrat 
la vânători, ca să-mi aluiiți aleanul. ALECSANDRI, T. 
928. Privind.. [lacul] din pădure. Las aleanul să 
mă fure, eminescu, p. 141. Mare, jale și alean or 
mai fl ducănd mamele lor jientrii dinșii! CREANGĂ, 
p. 78. Eu nu căni in butid tău. Ci horesc de-aleantd 
mieu. POMPILIU, B. 41/,. Dar eu sănt om pămân
tean Și am jele și alean, sevastos, p. p. 174/,. 
(Plur. -leanuri.]

— Din ung, ellen, „contra". Alean }ie (și .spre) 
mine traduce Întocmai pe ungurescul ellenemre (tenni, 
lenni etc.).

Ai.FÂNKȘ s. »K. t .Knnemi-. — „Dii.șman". Bă vei 
lălui înainte boul saa asinul rătăcit al aleaneșului 
tău, mănă-i4 acasă lui. palia (1582), ap. CCR. 7.3 
( : „si tu rencontros le bamfde ton snnemi".). Toți 
aleaiii9ii. idem. [.*^1: aZeuniș.]

— Din ung. ellenes, idem.

alkÁkuA-cálf 8. m. simj. tant, t (Mit.) .(Icant 
(/ui court â grand.s pas".— Singurul exemplu, care 
pare a indică existența acestei figuri inilolngice 
în vechile noastre povești (cfr. Sfarină-pietre, 
Strâmbă-lemne etc.) este: Bneură-se ca uiiaiful 
.llearffă-cale. PSAL. SCii 54/,; CORESi, ps. 44/,„ ( : „il 
s’égaye comme un honimé vaillant pour fairé 
sa course" : „e.xultavit ut gigas ad currendani 
viain").

— Compus din alergă și cale. Cfr. spân, pasa- 
caile, „Gassenhauer".

ai.fatAriv, -okik adj. (Jur.) -
Al cărui efect depinde de o întâmplare nesigură. 
împrumutul aleatoriu saucu loterie... (se poate 
face] in trei feluri: prin adjudecare jmblică, prin, 
mijlocirea directă ce o face .statul cu mai mulți 
bancheri și prin subscripțiune. Pretorián, dr. c.
116. Contractul aleatoriu este convenținnea re
ciprocă ale cărei efecte, în privința beneficiilor și a 
pierderilor, pentru toate părțile, sau pentru una .sau 
mai multe din ele, depinde de un eveniment nerert. 
HAMANGIU, C. C. 410. [Pronunțat: a-le-a-ló-ri(-)u.]

— N. din lat. aleatorius, -a, -uni.

Al.KUÁKMÁ s. f. (Arm.) ^Ilálleburdp-‘. — Un fel 
de suliță In armatúra medievală (cii mâner Inng, 
cu un fier tăios și ascuțit la vârf și cu alte două 
fierurl tăioase de o parte și de alta a acestuia, unul 
drept, iar altul In formă de lună nouă). Tj-amdră- 
pnns CM o alabardU. șincai, hr. ii, 287/„. Aleb&rei



ALEE —
mult oțelite... Stați înfipte... în pieptele svâcnitoare, 
Ca niște raee de foc. C. negruzzi, ii, 82. (Plur. 
•barde și -ödrat. | Și: liaJebărdă, f alabdrdă.]

— N. din fran. (<v.-germ. heimbarte. „bardă cu 
care sfărâmi coiful”.)

I

Ai.ÉE 8. f. .ylZíí'e''. —Drum [intr’un loc Închis, de 
pildă intr’o grădină] mărginit de arbori de amândouă 
părțile. Ajunudnti în capătul aleei, ne-ampus pe-o 
canapea de brazilé. C. negrvzzi, i, 45. Ca prin 
farmec, foile galbene ale aleeîor de arbori și ale 
straturilor se'nversiră ca smarandul. eminescu, n. 
28. Aleele ascunse ale grădinilor publice din Iași. 
CREANGĂ, A. 133. |[ P. ext. „l’iiță lungă, care are 
de amândouă părțile același fel d»‘ construcții”. Cr- 
measă apoi... o afee de prăvălioare, ca ale oricărui 
târgușor. iorga, n. R. A. I, 347.

— N. din fran.

ALEGĂ u5. l refl. ,.S'en prendre ă gc/n., impor- 
tuner gqn., s'attaguer â —„A se acăță, a se legă,
a se apucă de cinevă“. Construit cu „de”. Atunci 
toți se alegară de dtnsa, să le gătească intr'o ei 
ea bucatele, ispirescu, l. 2.5. Se alegară de dînsul 
{it-t căutau ceartă cu lumăiiarea. idem, L. 248. De 
cine dorul s’aleagă, Nu-i paie lucru de șagă. TEO
DORESCU, p. p. 27(). De mine N’are să s'alege nime. 
idem, 111.

— Din lat. alllgare: ital, allegare-, fran. allier, 
spân, aligar, alligar. (Cfr. dubletul: aliă.)

Ai.EGĂin vb. )V‘-. 1
AI.EGĂOl'Î vb. IV*. î
..Contenter, satisfaire**. — Trans. Cuvânt rar. În

trebuințat numai In Transilv. „A mulțumi, a Îndes
tulă". Pe finii D-tale îi alegăduește. marian, nu. 
757. I Refl. Mă alegádésc = ma indestule.sc. vaida.

— Din ung. elégedni, idem.

ALEGĂN» adv. t „1®. Sauf. fne...)que, excepté 2®. 
Eurtouf''. — Gerundiul lui alege, Întrebuințat In mod 
adverbial. 1®. De la alege, cu sen.sul de „a despărți, 
a da la o parte”, avem sensul „in afară (de), afară 
numai (dacă), exceptând cazul (când), numai (doară 
dacă, fără (dacă)”, do unde apoi „(numai) in mod 
excepțional *. Mai rar 11 găsim urmat do „fără de**, 
mai ales de „de, dacă” și foarte rar singur. Nu este 
Dumne^lseu altu, alegăndu de mine. PSAL. sen. 
■i‘^^/15 { • R point dautre Dieu quo moi”.).
Să mi zică cine-vă, că are folos de la avuție, ....ale
gând» folos va aveă cela ce-și va du avuție in mâna 
săracilor, coresi, ap, HEM. 809. Cine va ocoli lo
cui unde se cade săpRitească vamă, alegăndu de are 
fi cu știrea vameșilor, tot negoțul ca să-și piarză. 
PRAVILA MOLD. 25. l*re aceste zile a sfântului post ca 
să nu se boteze coconii, ale{(ândH de mare nevoie, 
de se va află neștine bolnav de moarte, pre aceștia 
să-i boteze, șapte taine, ap.,TDRG. [Hristos] alte 
toate le-au avut ca și noi, al^ându fără numai de 
păcate. VARLAAM, c. 137/,. || 2®. Cu sensul lui „(mai) 
ales”. Aceaste [rane], macar că sănt și de a nu in- 
demnarea spre moarte., iară tot trebue cu socotință, 
alegăndii de se vor prileji să fie la piept, pravila 
MOLD. 67. Care slugă ...va fugi den casă infr'aceâ 
zi, cănd s’au țScut furtușagul, dă prepus oarecum 
cum să fi făcut el acel fur'tușag... alegândU dacă va 
fi f^R sd se fi ascuns, idem., ap. CCR. 220.

ALEGAȚIE S. f. ) 
ALEGAȚIEXE S. f. |
,,Allégation“. — Aducere a unei păreri, a unui fapt, 

spre Întărirea celor spuse, ca dovadă, sau ca scuză. 
„Afirmare, aserțiune, motiv, scuză”. i*titem oare zice..., 
că [Dacii] ...se aflau încă în epoca de peatră, sau 
să ne închipuim că ei nu cunoșteau decăt bronzul, 
la momentul cănd ii vedem în fața Romanilor? 
Asemenea alegațiuni nu pot aduce decât eonfuziune

ALEGE106 —
in puținele cunoștințe ce avem despre arta la acel 
popor. ODOBESCU, II, 279.

— N. din fran. ( - lat. allegntio, -onem.)

ALEGĂTOR, -ToĂKE odj., subst. ,.Qui Me, déli- 
mife, clioisit, elit, discerne, préfére, e.tc. Nlecteur. 
Gourmet, /rtOMd“. — Adjectivul verbal al lui alege 
(derivat prin suf. -ător}. Spec. (Jur.) f Poieri ale
gători erau acei boieri care aveau să facă hotăr
nicirea oficială a moșiilor. Au trimis boieri alegă
tori acolo, de au osebit moșia Ciorbeștii de Bâr- 
Zooa. (a. 1755, Mold.) URICARIUL, XIV, 115/,,. | (Con- 
stit.) Cel care are dreptul de a alege, de a votă la 
alegeri. Pentru a fi alegător, trebue ca cetățeanul 
•să îndeplinească următoarele condițiuni: J.) să fie 
[cetățean] romăn...; 2.) sd aibă... 21 [de] ani împli
niți și 3.) să plătească dare către stat. Pretorián, 
DR. c. 15. II în Brașov, alegător are_și Înțelesul de 
„(om) cu gust delicat la măncare”. Astet-i alegător, 
nu mănâncă orice. (Com. Laeea).

ALEGE vb. III. „I. 1®. Séparer, isoler. Pariager. 
séparer (les cheveux ew roie). Delimiter, demarguer. 
2®. (Refl.) Se séparer, se détacher, sortir des rangs. 
Se s^arer (par un procés chimique}, sortir ă la 
surface (se dlt du beurre qui se săpare du lait, du 
moisi qui sort ă la surface du vin etc.) II. 1®. Pistin- 
guer, discerner. déméler, (en)}Ui/er, se rendre compte 
de..., connaifre. 2®. Brocher (une étoffe), damasser.
III. 1®. Trier. 2®. — 5®. Choisir, élire, opt&r pour, pnî- 
férer. IV. l®. Prendre (rendre) une décision, décider. 
2®. (Refl,) Étre décidé. Devenir, (en) résulter, (en) 
rester.‘‘

Alegerea este o acțiune de selecțiune, caro se 
face Intre mai multe lucruri. De aceea alege e În
soțit adesea de prep, „din” („dintre”, „de la”, „In”, 
„intre”, „de”): dar se Întrebuințează și in mod ab
solut.

I. tn accepțiunea cea mai simplă a cuvântului, 
alegerea este numai o osebire a diferitelor lucruri 
după categorii, sau o despărțire a aceluiași lucru In 
două sau mai multe părți.

1®. Trans. „A. despărți, a separă cevă sau pe 
cinevă dintre alte lucruri sau ființe.” Și [Hristos] 
se delungă de ei, de-și alease ucenicii. COD. vOR. 3/,, 
( depărtându-se do la ei, despărți pre ucenici. N. 
testament, 1648: o sebt pre ucenici, biblia, 1688: 
„lui, s’étant rétiré d’avec eux, separa Ies disclples”.). 
Unii..., de la o vre^ne. ale;/ vițeii de la vaci, eco
nomia, 80. După ce se vor uscă căpățănele bine, 
se bat cu umblăciite, spre a alege sămânța din ele. 
i. ionescu, C. 162. II „A despărți, a separă cevă In 
două sau mai multe părți”. Apoi singur imi fac 
parte, Aleg steava [de armăsari] ’n jumătate. Și mă 
duc... Drept la târg la Rrancoveț, Unde-s caii mai cu 
preț, alecsandri, p.p. 314 | Spec. A alege cărare-
a-și pieptănă părul cu cărare, dospărțindu-l In două 
părți. -IcM mă uit în oglindă, și, cu pieptenele, imi 
aleg o cărare dreaptă, foarte dreaptă, ca un ade
vărat tânăr care vrea să facă o cucerire. SADO
VEANU, M. 194. II t (Jur.) Cănd despărțirea acoa-sta 
însemnează In același timp o delimitare a deosebitelor 
părți ale unei moșii, avem sensul „a hotărnici”. 
[Sântem] rănduiți, ca să alegem această jumătate 
de sat a Episcopiei... despre alte hotare, urica
riul, XVI, 291/,,. Au luat din Divan 24 de boiari... 
și cu om domnesc împreună, de au mers toți la 
acel sat.... de au ales toată partea doamnii Elinii 
și o au hotărit de cătră Nica. Mss. (a. 1681, Go- 
trooeni), ap. HEM. 805. (Cfr. boieri alegători.)

2®. Refl. Despre ființe: „A se despărți dintre alții, 
a se da do o parte, a ieși (la iveală) dintr’o mul
țime”. Alege-te! = dă-te 'n lături! marian. Din mij- 
locul stoMui [do porumbi negri], Porumb alb că 
s'alegeă. teodorescu, p. p. 264*’. Satul hotărî să-l 
spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire și 
altora. Și așă, se aleg vreo doi oameni din sat și
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se duc la casa leneșului, creangă, p. 329. 1 Când 
e vorba despre animale, a alege = „a ieși din ciurdă" 
capătă sensul de „a se răsleți, a umblă împrăștiat". 
Oile merg grămadă, iar caprele se ale{f. zanne, p. 
I, 569. II Despre lucruri. „A ieși la suprafață (In urma 
unui proces chimic)". Zărul se fierbe și se alege din 
el urdă dulce: din aceasta, băgată în băd&u sau 
în hurdotu, se alege untul. (Orlat, în Transilv.), ap, 
HEM. 806. Fc» bate putineiu! ca să alegi untul. 
ȘEZ. v, 131/,5. De geaba mai bați apa'n chină, să 
s'aleagi unt, că nu s’alege niciodată! CREANGĂ, 
p. 118. Nu se alege floarea vinului, drăghici, ap. 
TDRG.

11. Așezarea lucrurilor in categorii și delimita
rea lor nu este totdeauna scopul alegerii, ei adesea 
numai un mijloc spre a le 1®. „distinge, deosebi". 
Tra ns. Giudecă-mă, Doamne, și aleage pâra mea. 
(: „discerne causam meam.").dosofteiu,ap.HEM. 
802. Focul din apă și eiua din noapte și orbii o 
pot alege, cantemir. ap. TDRG. 478. Calul ai să-l 
poți alege, punând în mijlocul hergheliei o tavă 
plină cu Jăratic și, care dintre, cai a ven't la jă
ratic să mănânce, ...acela are să te scape, creangă, 
p. 192. I Fig. „A face să putem deosebi". Vinul 
alege pe om. zanne, P. iv, 184. Mintea alîage cele 
netrerute de dale trecătoare, varlaam, c. 226'’. 
De aici : „a distinge cu mintea, a înțelege, a pri
cepe". I^icana a auzit dă la un boier bătrân, că 
parte din ghisuri sănt adevărate, parte nu... Dumne
zeu să aleagă! .iiPESCU, o. 151. Mai des în construcția 
a-i alege cuivă cevă (din vorbe, din răspuns) s» „a 
înțelege ce spune" : „comprendre^. îispun... Cum că 
la ră^iunsurilepăru ciudatăȘicănuputurăvorba-i 
să'nțeleagă: Ce răspuns le dete nu pot să-i aleagă. 
PANN. P. v. II. 140. Bălan să-ți aleagă din gură 
ce spui, dacă nu vorbești deslușit! creangă, p. 151. |i 
Refl. „A SG deosebi, a se distinge (In sens propriu 
și In sens figurat), a se cunoaște". Luna plină prin
tre... [stele] S'alege albă și scânteie, ca un ban nou 
într'o comoară, anghel. î. G. 37. Rădăcină desple- 
tecină? Se alege cine-o dezbină [ „Cartea"]. GO- 
ROVEiu, c. 45. Să mă aleg dintre toate cddalte fete. 
Cum se alege păunul din pene, marian, v. 180. Nu 
se alege câștigul din pagubă, pann, p. v. ii, (— 
nu-i aproape nici un câștig). 1( Vnipers. A i se a* 
lege cuivă cevă= „a desluși cevă": „démfler qck.‘‘ 
in partea asta, incoâ, mi se alicește albind cevă 
dară nu știu ce este, că nu mi se alege, fiind prea 
departe. ispire.scu, L. 333. \\ Intrans. f A alege 
de cevă = „a face deosebire Intre diferite lucruri, a 
vorbi (a scrie) deosebit despre..." : „parler (ou éerire) 
séparément de...'‘ Nu numai leatopisețul nostru, ce 
și cărți străine am cercat, ca să putem află adevă
rul... : că leatopisețul nostru cel moldovoiesc așă scrie 
de.pe scurt, că nice de viîața Domnilor care au fost, 
toată cârma nu aleage, ne. cum lucrurile den lăuntru 
să aleagă, ureche, LET. 1,95.

2®. (Țes.) A alege ștergare <scoarțe etc.) = a alege 
la țe-sut felurite flori. CREANGĂ, gl.

III. Do cele mai multe ori scopul alegerii nu esto 
numai despărțirea lucrurilor In categorii sau deose
birea lor in mod obiectiv, ci distingerea aceasta so 
face după criterii subiective. In bune și role, convena
bile și neconvenabile, prețioase și neprețioase etc. In 
înțelesul acesta alege n’are alt echivalent In limba 
română; se pot totuși distinge câteva nuanțe de 
sens.

1®. Trans. „A curăți prin selecțiune". Se spune 
despre mazăre, fasole, linte etc., pe care o alegem 
atunci, când scoatem boabele hune dintre cele stri
cate, din neghină etc. .Sd-wt alegeți macul de o parte, 
fir de fir, și nisipul de altă parle. creangă, p. 262. 
Am ales un blid de linte.

2®. Trans. Exprimă o nuanță de sens apropiată 
de: „a căută". Secara se face oriunde, ea nu alege 
locul. 1. IONESCU, C. 179. De frumoasă, ești frumoasă, 
Dar alegi locul, de groasă, hodoș, p. p. 170. La 

cap de țară să-ți faci casă și să-ți alegi loc la 
mijloc de masă, zanne, p. vi, 343. :j^ alege pe 
(sau: de pe) sprânceană : „trier sur le volef‘. El 
că mi le-alege, Pe gene, sprâncene. Care e mai naltă 
Și mai sprâncenată. TEODORESCU, P. P. 75. Dacă 
se adunară, alese din ei... vreo două sute de meșteri, 
tot pe sprânceană, știi, pop., ap. HEM. 845. ! Alege 
până culege = a se păcăli din lăcomie de a apucă 
cevă prea bun sau din dispreț pentru cele ce se pot 
luă mai cu ușurință. HEM. 801: „qui refuse, muse'^. 
Cuculeț: Și-a găsit gineri. în sfârșit? Slavă Dom
nului, că mult o mai umblat cu lumânarea, biata 
femeie! Da pe cine ziseși? — Afin: Peberbanții cei 
doi, de care mi-ai vorbit mai deunăzi... 0 ales, o 
ales, pân'o cules! alecsandri, t. 452.

3’. Trans. Cu o nuanță de sens apropiată de: 
„a află, a găsi“. Instinctul... învață pe dobitoace 
a-și alege, locul lor de pășune, konaki, p. 293. Poi 
să-ți aleg una pi «oa/jiea. pe^ntunerec. CREANGĂ, 
P. 162.

4. Trans. Cu o nuanță de sens apropiată de „a da 
întâietate, a preferi, a părtini'*. Au n’au alesu Dum- 
nedseumișeii lumeei.bogați intru credință? cod. vor. 
117/, ( : „Dieu n'a-t-il paschoisi ies pauvres de 
ce monde, quisont riches en la foi?*‘). [Ei] leapădă 
claie cerești și alcgu claie pământești, varlaam, 
C. 238/,. Ai alésií ce iaste mai bun. decât ce e mai 
rău. mineiul (1776), 95. în acest caz, In vechime 
rt alege eră urmat, do obicelö, de „mai vârtos", azi 
de „mai bine". Și toți (pe muierea frumoasăl aleg, 
mai vârtos decât aurul și argintul. BIBLIA (1688), 
ap. TDRG. Nădejde de mântuire de nicăiuri aștep
tând..., Decât traiu cu rușine, mai bine moarte-ale- 
gând. C. NEGRUZZI, i, 12'3. Știm că derept eicișiînveți 
și nu alegi fața, ce într'adevăr calea lui Dumnesău 
înveți. V. TESTAMENT (a. 1648) (: „et non accipis 
personam"), ap. HEM. 802.

5’. Trans. Cu o nuanță do sens apropiată de 
„a se hotărî pentru ceva sau pentru cinovă (având 
înainte mai multe lucruri sau persoane)". Calea cea 
dreaptă a raiului alegăndii, din tânără vârstă ai 
urmat lui Hs. MINEIUL (1776), 80. | Alege-ți: in 
săbii să ne tăiem, in buedugane să ne lovim, ori 
in luptă dreaptă să ne luptăm? ispirescu, L. 42. | 
Eu te voiu luă [do bărbat], dacă mă vei aleț/e. 
idem. L. 31. I își aleseră pe o slugă a lui Șolomon..., 
de și-l puseră re^/e. moxa, 350. întemeiară un stat 
puternic, alegându-șiregidintre Eomăni. bălcescu, 
M. v. 7/„. Dintr'aceștia țara noastră își alege a.stăzi 
sălii. EMINESCU, P. 246. il Spec. „A-și da votul pentru 
un candidat de deputăție". Ți-am împlinit dorința 
ta, te fac d^ufat. Iată și ordinul să te aleg. N. 
XENOPOL, ap. TDRG. | Eefl. „A-și pune candidatura 
la un loc eligibil (și a fi ales)". Foartebine-ai socotit..., 
să te alegi fleputat. N. xenopol, ap. TDRG.

IV. De Înțelesul din urmă se leagă sensul do:
1®. Trans. „A hotărî, a decide", întrebuințat al

tădată și ca termin juridic. Județul nu poate să 
aleagă, cine a făcut răutatea, pravila mold. 148'*. i 
E^ig. Numai sabia va alege! teodorescu, p. p. 110’’. 
Vrma alege = „Ia urmă se decid lucrurile, la urmă 
se va hotărî cino-a avut dreptate etc." (cfr. coada-L 
grasă!). .liuiurl fătul babei cuvintele fetei, au chitit 
în sine: liine, ^ne! Om vedeă, Urma va alege! 
SBIERA, H. 142. Clopotul va alege, == averea după 
moarte se cunoaște, zanne. p. vi, 513. || In vechime 
întâlnim și următoarele expresii: A alege intr’un 
sfat => „a decide unanim" : „prendre une décision 
unanime“. Cu toții, intr'un sfat, aleaseră, ca vidra 
dintr'amândouă monarhiile afară să se gone.ască. 
CANTEMIR, ap. HEM. 804. A alege cn sfatul sau 
a*șl alege sfat, să... = „a decide in urma unei con
sfătuiri": „prendre une decision. apres en avoir dé- 
libéré'^. Au ales cu sfatul, să nu rămâie neprietenii 
în urmă. N. COSTin, let. i’, 484. Turcii și-aw ales 
sfat să mai aștepte, dionisie, c. 208. | Se alege 
priciua asupra cuivă „cade pncina asupra cuivă" :
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,f« responsubifit(< retonibe .sur qgn '. Ih icina acestei 
.scărbe asupra acelor boieri s’au fost ales: asu2)ra 
vornicului Sturzii, cum că... sepuneîmi)otriva Dom
nilor. N. COSTIN, LET. II, 83/„.

2®. Nefl. „h. se decide, a se hotărî, a se vedea, 
a ie.și la iveală, a se sfârși Intr’un fel sau altul". 
l-am dat danie toate părțile mele.... câte le-am stă
pânit eu și câte s’ar mai alege, după ce s'ar afiâ 
scrisorile, uricariul, x, 75/,. Cdnd se va împărți 
mularîa de. bărbat, ...să șază acolo, eu cheltueala 
bărbatului, până se va alege ce cum va fi. pravila 
MOLD. 86. liasarab-Vodă pândeA, la ce. se va alege 
luci-ul. N. COSTIN, LET. II, 12()/j,. Și au tot cam 
zeticnit pe Nemți și nu s'au putut alege, [lupta]. 
neculce, LET. II. 439,'n. | Unc-orî precizat prin 
complinirea „din două una" sau „la un (ori: Intr'un) 
fel". Având războiu cm impăraiul persesc, altă 
parte..., avăndrăsboiucuTurcii....căutâsă sealeagă 
la un feliu. niONISiE, C. 214.11 /'«Qicr.?. A se alege, 
8â.,. = „a fi hotărit de soartă, ursit, menit, să..." : „élre 
prédestiné, decidé (d’une. maniere falaié.^. Arde-mi- 
te-ai, codru des! Văd bine că s'a ales, Din tine să 
numaiies! alecsandri, p. p. 2,52. A i se alegeruivii 
Idill două una, sau iiitr’mi fel sau altul, sau: la uii 
fel) = „a se sfârși Intr'un fel sau altul, a se decide 
cevâ pentru cinevă" : ..sedécider,aboutir,sete.rminer, 
advenir d’une maniére ou d’une autre’’. Tare-i bol
nav săracu; hai să chemăm niștejtocki, să-i facă 
niște masle, că pe urmă, ori s'a'ndreptâ, ori a muri, 
incalea să i .se aleagă din două una. pop. (Răchi- 
toasa, ln Tecuciu). ap HEM. 803. .lleagâ-se! = „fie 
ce-o fi, întâmplă-se ce s’o întâmplă!". Și dacă m or 
/trinde, aleagă-se! (Ilfov, Dâmbovița, com. I. Favo- 
lescu.), A 1 .se alege cuivă de cevă = „a mai aveă 
poftă (vreme) să.. " : „avoir envie ă“. Biata femeie, 
nopțile le, făceai zi. Nu i se alegea nici de mâncare, 
nici de odihnă. Atâta dor și foc avett, să-și gă
sească bărbatul pe care ursita i-l dedese. ispirescu, 
L. 58. II P. ext. A se alege cineva cevă = a ajunge, 
a se face, a deveni (In mod fatal)": „devenir, abou- 
tir”. Tară pe urmă mure bețiv s'a ales acela, n. 
COSTIN, LET. I. A. 21,'„. Duțulescu s’a făcut frate la 
.schitul de la Durău ... Ne<lelcu s’a ales un pungaș de 
rând: acela, de cănd eră in școală, fură, de stingea. 
vlaiiuță, d. 101. I De aici apoi sensul de „a ieși, 
a rămâneă. a rezultă" In următoarele construcții: 
A se alegi* de (din)... : ..devenir, abontirâ, (en) rester. 
(en) résulter^, mai ales la negativ : A un se alege 
nimica de (din)... și, mai puternic: A se alege praf 
(pulbere, scrum, ceunse). Dacă nu erâ el. cine știe 
ce se aleget'i de capulm'ieu! ispirescu, l. 301. Mun
cesc, muncesc și nu s’alege nemien de mine! CREANGĂ, 
P. 200. [Dacă aș traduce pe Gogoli,] ce s'ar mai 
alege, din descrierea Bărăganului? odobescu, III, 
20;',,. De voi nimic nu s'a alege! alec.sandri, p. i, 
74. Un mitocan, mă rog! Zice că-i negustor, alege- 
s'ur praful! CARAGIALE, T. II, 15 ',,. Praf și pulbere 
să se aleagă de capul lui! ispirescu, l. 127. | Mai 
ales: A se alege cu cevă (din)=:„a rămânea cu.... 
a profită" : „obteniP'. însă, de se va lăsâ omul in 
voia soartei cu această plăntă delicată și șugubață. 
apoi se va alege mai cu nimic, i. ionescu, C. 170. 
Șe a esese insă de la Dumnezeu cu darul, șez. iv, 
*/a- Cu atâta s’a ales el din călătoria sa. DRĂGHICI, 
R. 10. Dintr’o păreche de boi, m'am ales c’o pungă! 
CREANGĂ, p. 45. Dintr'atâta lume, largă, M’aleseiu 
c'opuică dragă, teodorescu, p. p. 325. j Ri trans. 
„.4 profită, a trage folos"; „(en) tirer profit“. Moldo- 
vanul nu alege nimică din hrișcă anului aceluia. 
I. IONESCU, C. 105.

(Aor. uleseiu. In vechime și In Ban. aleș(u) HEM. 
809. JAHRESBER- III, 242., part, ales; la Arom.: aor. 
alepșu, part, aleptu.]

Din latin, allego, -egl, -cctuia, -éré (pen
tru elîgere; Thes. ling, lat.'), păstrat în Italia în
treagă (v.-ital. alleggere, v.-veronez, v.-milanez ale- 
zer etc.).

108 — AIjEGI’Ț.ă.
.ll.KGKKK.v. ..S>.îparation. biscernemeut. Choix. 

Triage. Élection. — Infinitivul lui alege, devenit ab
stract verbal. Din sărul ce răndine după alegerea 
untului, se face urdă bătută. (Orlat. In Transilv.), ap. 
HEM. 806, Alegerea seminții din căpățâni se face cu 
mare ffreutate. i. lONESCU, c. 161. Niciodată tn^viață 
nu pusese atâta grijă tn alegerea cărării, vlaiiuță, 
ap. TDRG. 478. 1 Judecătorii... săntindaloriți spre 
a face aleac/ire pricinii. pravila (1814), 13. Se cade 
a se plecă preuților. cum are hi tremiși de la })um- 
nedzău, spre aledgerea necurățiilor noastre, var
laam, c. 306. I •4»t făcut aledcjere de in multe și 
bof/ate pravile. PRAVILA (a. 16.'j2). ap. GCR. I, 158. 
DumiH'^eu... a înzestrat pe om... cu voință, lăsân- 
ilu-l liber in alegerea sa. bălcescu. m. v. 4/,o. încet, I 
încet, nora s'a ilat la braedă și balta erâ mulță- 
mită cu alegerea ce-a făcut. CREANGĂ, P. 7. i 7J-i«... ]
mi-ai dat votul la alegerea din urmă. c. NEGRUZZI, 1 
I, 223. Lumea., a venit să fie față la alegerea îm- <1 
pârâtului, ispirescu, l. 275. Alegerea este acel drept, ■ 
prin care un cetățean dă la una sau la mai multe 
persoane un mandat public pentru exercitarea părții i 
sale de suveranitate. Pretorián, dr. c. 21. I

Ai.KGÚKK!, -Á adj., adv. ...Ulégorique: allégori- 
guerneiiP. — în chip de alegorie, sub vălul alegoriei, 
..in pilde, învăluit, acoperit". înțeles alegoric. | Ger- i 
mania e reprezentată, ln mod alegoric, prin statuea I 
unei femei I

— A’, din lat. allcgoricus ( grec. âkX-q-fos-.xoț). ;

I
Ai.t^uouÎK s. f. ,.Atlé‘inrie‘‘. — Vorbire figurată, 

care cuprinde, subt Înțelesul literal, un înțeles as
cuns, figură poetică (o metaforă continuată) și, prin 
e.ttensiune, .și formă artistică. Vecernia și utrenia 
arahl prin aligorie, că sfinții intru această lume, 
ca întru o seară sfăr.șindu-se, se vor sculă la utre
nia învierii ceii de obște, mineiul (1776), 5. pr. 
Cimpoieșul iși desvălește... toate florile ritoricei, im- 
podobindu-și vorba... eu alegorii și cm metafore. 
M. KOGÂLNICEANU, DACIA LIT. V, 36. (f, după n.-grec. 
.șl: aligorie.}

— Din lat. allegória ( - grec. â).).Y,-fo(<it£).

Ai.KUUHÎNT .s. M». rAll'‘gori8te~. — A.CB}!í care ex
plică lucrurile prin alegorii.

— N. din fran.

ai.i:grét<» adv., s. m. (Muzic.) „AllégrettV. — 
Adv. „Cevă cam vioiu. cam sprinten, cam vesel 
(despre tempo)". | iSnb.st. Bucată, sau o parte din- 
tr’o bucată muzicală ținută intr’un tempo mai mult 
vioiu.

— N. din ital, allegrctto, idem.

Ai.ÉoiK» «dv., s. M. sing. tant. {Muzie,) — _,l/ie- 
^ro“.—„Vioiu(despretempo)“. | ó'ubsí Bucată, ' 
sau o parte dintr'o bucată muzicală, ținută intr'un I 
tempo s’ioiu. (Mai rar: alésfru.] |

— N. din itat, allegro, idem.

AL^UKV,-Ă adj., adi'., s. a. .1’. Alli;gre. 2'‘. .11- 
legro‘‘. — V. „Vioiu, vesel, sprinten". Se vede cănă- 
(orul mdreț, alei/ru. sprinten, odobescu. iii, 89,3. 
Cea mai alegră arie semănâ [cu] «n prohod, c. 
NEGRUZZI, I, 292. £r»t un om prea alegru, pann, 
E. II, 13. 11 2®. Spec. (Muzic.) cfr, alegro.

— N. din fran.

ALKOIJȚ! interj. „(Mots-toi) de c6té!'^—în Bucov. 
„în lături!" Se întrebuințează de femei numai când 
mulg vacile, .spre depărtarexi vițeilor, ca să nu sugă; 
ele spun (ileguț!= ,dă~te'n lăture,alege-fe-.MARiAS.

— Derivație .spontană din alege, prin suf. dim. -uț.

AbUGi’ȚÂ t6. ^Séparer le veau de la eache, 
pour pouvoir lraire'". — A aleyu(â=:a luă vițelul
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(le la vacă, ca să poți să o mnli/i. (Zaharești, In Bu
cov., com. Tofan.)

— Derivat din aleguț.

AI.É1: interj. („Ah! IMas!-) -Exclamație care .se 
întrebuințează aproape numai în poezia populară și 
mai ales în poezia epică, ca introducție la invocațiuni. 
Gonținutul ei emoțional variază după felul sentimen
tului din care se naște invocațiunca; nota dureroasă 
(cfr. aoleu) nu predomină însă. Alelei, mnrguleț mic, 
Alei, dragul mieu voinic! De-ai puteă la bătrânețe, 
Cum jiuteai la tinerețe! alecsandri, p. p. 73. Ale
lele, Doamne sfinte.. Doamne sfinte și părinle. Mai 
așaeă-migăndurUe! lARNiK-BÂRSEANU.D. DÍÁi.Alei! 
Moarte grabnică, Cănd in sat fit ai intrai. De mine 
n’ai întrebat! MARIAN, î. 178. Alele, mergănd jte 
drum, Bătrânețele m'ajung. doine, 90/,,. Alei, tu, 
stea de seară, O să te’ntreb.... Alei ție. stea de seară. 
ȘEZ. IV, 143. Despre Nistru cătră Prut. Alelei, ce, 
drum bătut! pop. (Bucov,), ap HEM. 812. | Cu d’ 
protetic: D ale, llheorghe. bun voinic, Ale cui sănt 
vestea oiî^ BIBICESCU, p. p. 2.52. Dale-le-le. păsărele, 

iCe cântați pe rămurele Amarul inimii mele, idem, 24.
Dali, bade, dragul mieu. Undegăți tn murgul tău? 
POP., ap. HEM. 813. l‘este-AI»'ad, peste Aiud, Da- 
lelei. ce drum bătut! pompiliu, b. 24/,,. | în poezia 
cultă a fost introdus de ALECSANDRI. AMei, Doamne! 
Cum zburau Voinicii toți cu mine! p, in, 442., iar 
In ])roză de către creangă : ylfef.' Femeie neutri- 
c^ută! Ce-ai făcutr' p. 88.

[Și: alele, alelei, dalé, daleléi. daleléle: accentuat și: 
ddli și poate șl alele în: Alele, fecior de. Sârb, De ce-ui j 
scos nevasta'n tArg:' BIBICESCU. P. P. 28.3. Pentru rimă j
și: Aleléu, lovif’al tiiieu! PCil'., ap. HEM. HIB.J

— înrudit cu bulg. óMe', idem. Cfr. aoleu.

AI.KI.ÚIA interj., s. m „Alléluia". — E.Kclamație în 
unele cântece bisericești, mai ales în p.salini, care în 
limba ebraică înseamnă; „Lăudați pre Domnul". Alli- 
luia lui Aggeu și Zahariu. Lăudați Domnul de ceriu. 
CORESI, PS. 400. Călită ,.aleluia'‘ și „Doamne tni- 
luește". CREANGĂ, A. 39. Cântândii-se la înmor
mântări psalmul 118, cu aleluia după fiecare ver.s, 
s'a putut naște locuțiunea: .1-1 cântă cuivă ale* 
luia=„a-i face prohodul, a-1 inmorinântâ" : „dire li 
qiin.l'officedesmort8,l'enlen-er'‘. ZANNE, P. VI. 475.

; Fam. Aleluia, fiind ca șl „amin" răspunsul cântă
reților către preotul can* servește liturghia, a pu- 

i tut să însemneze ca șl acesta: „s'a sfârșit, s'a dus 
pe copcă" : „c'est fini!~. De cumva nu te are la stomac 
vreun ciocoiu de pe moșie, aliluia! N. xenopol, ap. 
TDRG. 479. Frumusețe, tinerețe, alilnia! ap. DDRF. 
(.Și: aliluia.]

— Din ebraicul hallelu-Jali. prin mijlocire slavă 
(iar cuvântul slav din grec. íí.Krfi.w'.a).

Ai.KVf s, a., interj. „1®. Croissant ou étoile jdacés
sur une. mosquéc. 2®. Étendard. drapeau". — 
Semiluna sau steaua din vârful minaretului unei 
moschei. La o minare a unii geamii, în mijlocul I 
alemului, s’au arătat o cruce. H. KOOĂLNICEANU, LET. j 
III, 286/4. semnul lui (aderă (de.mul) _ . ___ ............. .. ,
in vărful turnului. îl va lăsă. mag. ist. 167/,.[[2®. metonimie pentru ,.privirilp")aresensul de„a aruncă.

‘ t Stindard, cu .semiluna în vârf, pe care 11 primeau ........ ' »’....... --1---’
* domnii români de la sultan, dimpreună cu celelalte 
j insignii ale suzeranității. mie, trimifándu-mi o 
ipală și‘un alem... alecsandri. ap. ȘlD. ii'’, 5. || De 
-] aici, până azi, prin Muscel: Nu e de aleam = „nu e 

de pricopseală". Alam de el! = ferice de elI : „l'heii- 
reux!". RĂDULESCU-CODIN. [Șl: aledm. aldm.]

— Din turc, alem, „semilună, stea, stindard".

A'I.ÉNE adv., adj. ..Nonchniamment. Nonclia- 
l(int‘‘. - tntr'uu mod lipsit de vioiciune, trădând lene, 

cu lene. !Âtiăa Rnia i'ine'H chioșc a-Jene. Privește prin 
săbrile... ALECSANDRI, p. III, 77. Mi^câ și el picioarele 
a-lene unul după altul înaintea lui, numai să sică 
că umblă. ISPIRESCU, L. 33. Spicele răscoapte... se clă
tinau a lene, încovoindu-se in văi și dealuri de 
aur ruginit, delavrancea, s. 195. Te urmăresc cu 
săptămâni. Un pas făcut alene. O dulce străngere 
de mâni. EMINESCU, p. 76. Fumul alb alene ese din 
cămin. COȘBUC, B. 6. Se sculă cam a lene, rete
ganul. P. IV. ]3/,, I) întrebuințat In mod adjectival. 
In repaosul nnpfii se auseă... susurul alene al căii- 
tulefului de i'ură odobescu. ap. HEM. H22.

— Din a (3<=) -j- lene.

Al.KNșiu s. a. t 1
AI.ENÎJVO s. a. I
..l•'nnemi‘‘— „Dușman" (In înțeles colectiv), Dom

nul mănia sa o au încin.s în aletinul meu și m'ini 
pw.s pre mine lui alenșug. sicriul de aur. ap. (X’R.
117. Alenshig = inimiciția. ANON. CAR. [Plur. -șii- 
guri, -șiguri.]

— 1)111 ung. ellenség) idem.

AI.KÓ interj, v. aoleo.

Ai.iit inierj. v. Ierul.

AI.ERCINÁ vb. 1.1 „Courir^?— „A alerg&“? Sin
gurul exemplu: Alercină ca un intr'aripat în Da
masc. DOSOFTEIU, V. S. 196.

— Pare a fi un derivat flin alergă.

Ai.ÉKw s. a, „Conrse"^.— „Alergare, alergat". />o- 
ritorisâ sencercela repai alerguri. COȘBUC. ,E- 90/.^. 
[Plur. -/«•(/«»•».]

— Substantiv postverbal din alergă (format pro
babil de Goșbuc, care întrebuințează de.s acest fel 
de derivate).

Ai.EKUÂ vb. I. ,.l. I’. Chas.ser. courir qqn., pour- 
suivre. 2“. Faire courir (ies yeu.x), parcourir (avec 
Ies yeux). S®. Faire. courir: courir (de.s cliovaux). 
4”. Parcourir. 11. P. Courir. galoper. Trimer. Accou- 
rir, affiuer. 2". Âner, se répandre. se propuger. 3®. 
Courir (qqii.). poursuivre: tăcher d'obte.nir, viser. 
uspirer. Se diriger (vers) : faire de~s deniarches. se 
donner de. la peine (pouT qnn.); ae refn'fier, recourir. 
avoir recours(ă): s'adresser, appeler. faireappe!(â)'.

I. Sensul original al lui alergă erâ, în funcțiune 
factitivă, „a sili pe cinevă sau cevă să se de
părteze", deci se apropriă mai mult de înțelesul ver
bului „a alungă". Ideea „grăbirii" sau a „mi.șcării 
repezi" e deci numai o notă accesorie, întrucât „de
părtarea" eră silită și pomeâ dintr'un impuls pu
ternic.

1®. „A alungă, a goni din urmă". Parcă-I aleargă 
Turcii! ZANNE, P. VI, 421. Roatede se nlefalrgjăj una 
2)e alia, si nu se ajung niciodată, idem, l, .537. ■ 
La acest sens se adaugă lesne noțiunea „urmăririi". 
Tinere llușean.... Dacă... I'ei ajută. ...Peel l'oiu lăsă 
Și te-oiu alergă Și fe-oin îmbucă. TEODORESCU, P. 
P. 449. [Uliul) se ține după... [porumbel], îl aleargă 
și vrea cm dinadinsul să-l prinsă, ispirescu, ap. 
TDRG. 470.

2®. Cu complimentul „ochii" (întrebuințat In mod

a purtă în depărtări". O.șteanul... Numai ochii săi 
mișcă. Vulfurește-i alergă, l'e cea sare, cenușie, ale- 

I CSANDRI, P. II, 10. își aleargă viteasnl ochii departe, 
' jwari. COȘBUC./E. 15/j,. Nota „repeziciunii" poate 

deveni precumpănitoare. purtă repede, a percurge 
cu". Nu se mai ostenea [prințul], de a~și alergă ochii 
jiesle răndurite... cde de o așă iubită mănă trase. 
BARAC, ap. TDRG. I Același sens figurat în: a-și 
alergă gura: .bavarder~. Cum s'a văzut cu noră'n 
casă, lelea Maria a ’ncepnt să-și aleige gura prin 
vecini: că-i o de nimică.... G. UOROIANU, S.^M. 1,121.
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3®. Despre cai. Sensul „a face să se depărteze" 

devine identic cu „a face să fugă“, iar acesta cu „a 
in&nâ repede, a goni“. Din dos au alergat (el] calul. 
DOSOFTEIU, V. s. 25/j. într una prin taberi Roibii-și 
aleargă și carul .sălbatec îl poaidă pe cămpturi. coș- 
BDC, a:, ȘiP^ urmă să se alerge [calul], până
se va umplea de suflet, drăghici. ap. TDlUi. De fi-s 
dragă, bade, dragă; De nu. iată, lumea-i largă, 
la-ți murgul și ți-l aleargă. De-ți cată alta mai 
dragă, iarnik-bârseanu, u. 232. IJö’pec. goni 
caii la curse, a-i face să se ia Ia Întrecere". Acum, 
boieri, să alergăm caii! alexandria, 15. C'w mai 
marele tău calul nu-ți alergă. PSüK, P. v. Il, 55 = 
„nu te luă la ’ntrecere cu cei mai puternici ca tine". | 
Ábs’OÍ. Am uitat .să spun, că numai armă.sari și 
iepe sănt primiți .să alerge, c. NEGRUZZI, l, 3fi. 
A-și alergă calul (iiiniutea cnlvă)=„a-șl face men
drele, a-și permite multe": „donner carriere «..., en 
fairé <« sa tete'', (.''tăpânul] w<i are hăt bine la 
inimă și mă lasă une-ori de-mi alerg caii, cum am 
poftă și plăcere, pop. (Transilv.), ap. HEM. 830. D'aia 
mi-am alergat caii aici, înaintea D-voastră ( am 
cutezat să scriu acestea), fiind-că vă știu de Ro
mâni... și Românul... e îngăduitor. ISPIRESCU, ap. 
TDRG.

4®. Cănd complimentul este locul pe care sau In care 
se face mișcarea, alerga are sensul de „a cutreerâ, 
a bato". Eu alergii astăei calea, biblia (1688), 171. 
De-atunci eu alergaiu Lumile de-a răndul. COșiiUC, 
F. 123. Astfel prin largul palat... rândunica Zboară 
și mândre ncăperi cu negrele-i aripi aleo/rgă. idem, 
,E. 240. Multe pățește el. alergând lumea in iarg și 
în lung. ȘEZ. V, 139. 20. Cățelușă șargă. Tot căm2)ul 
aleargă? (— ,.Coasa‘‘]. gorovei, c. lll.

11. Nota „mișcării repezi", accesorie la Început, 
ajunge să fie stăpănitoare cănd verbul are funcțiune 
intransitivă, și alergă iese din cercul verbelor 
„depărtării", intrănd Intre verbele „mișcării repezi" 
și luând locul vechiului „a cure", care s'a pierdut 
din graiu. De vedeai furul, alergai cu dînsul. DO
SOFTEIU, PS. (: „si videbas furem, currebas cum 
eo“; = curai cu nus. cORESi; — curai cu el. sil
vestru. care explică la margine pe „curai" prin 
„alergai"; tot astfel arsenie din bisericani, la 
care se găsesc amândouă sinonimele: „tu curi cu 
nus" și „tu alergi cu nus"), ap. HEM. 827. Înțe
lesul original se mai cunoaște numai din deselș 
compliniri: „In pripă. In fugă. In fuga mare. In (cu) 
grabă, Intr’un suflet, pe capote".

1®. Alergă se deosebește do „fugi" (care Insă șl 
el și-a lărgit înțelesul In sensul vechiului „cure", 
devenind astfel adesea sinonim cu alergâ), ca lat. 
„currere" (fran. „courir", germ, „laufen") de lat. ,.fu- 
gere" (fran. ,,fuir“, germ, „lliehen"). Scumpul mai 
mult păgubește, leneșul mai mult aleargă. C. NE- 
GRUZZI, I, 248. Au alergat cu (probă... să vadă ce 
erâ. DRĂGHICI, R. 165. Caii lor aleargă alăturea ’n- 
spumați. EMINESCU. P. 212. într’un suflet alergară 
și spuseră împăratului cele ce auziră, pop., ap. HEM. 
826. Ea aleargă ’n fuga mare, alecsandri, p. p. 
353. Ru fugi (sau: alergâ) după coda care hm te 
așteaptă, zanne, p. v, 194. | Ca o nebună aleargă 
din stâncă ’n stâncă, konaki, p. 86. Negrișor fugeă, 
fuȚ/eâ, Cum se fuge nu fugeă, Ci săreă tot iepurește 
Și-alergâ iot ogărește. POP., ap. HEM. 828. 1| l’. ext. 
„A se mișcă repede, a umblă (gura)". Cura desfrâ
nată mai tare aleargă decăt pegtra din deal răs
turnată. ZANNE, p. II, 169. Fig. „A se grăbi, a 
da năvală (ia)“. Măgulitorii... aleargă cu cățuea. 
lămâind siăj/ânitorii. konaki, p. 258. Xorodul... 
aleargă la sfintele biserici, marcovici, d 3/,. Dopa 
toacă și îi chectmă Lia biserică .să meargă: Ei la 
cârciumă aleargă. ZANNE, P. III, 503. Cum vor vedeâ 
[boierii], că Măria Ta vii cu putere, îndată vor 
alergâ și-l vor lăsâ [pe TomșaJ. c. NEGRUZZI, l, 138. 
La copaciul căzut toți aleargă să taie crengi, pann, 
p. V. II, 87.

2®. „A fugi rătăcind, a umblă mult (repede) fără 
nici o țintă". [Robinson] iubea mai mult să-și pe
treacă vremea cu giucărîi, alergând zadarnic în
coace și în colo, decăt să învețe, drăghici, R. 4. 
Dacă-i întâlni Măicuță bătrână..., l’e cămpi aler
gând, De toți întrebând, Tu să-i spui... alecsandri, 
P. P- 2. Alergâ singur, ei și noapte, in toate părțile. 
CREANGĂ, P. 140. I Fig. „A se răspândi, a se lăți cu 
iuțeală". Peste tot jnimântul au alergdtii mântuitoa- 
rea voastră vestire. MINEIUL (1776), 188, «/>. O suflnre 
rece ]trin dom atunci aleargă, eminescu, p. 203.

3®. ('ănd se indică direcția mișcării, avem urmă
toarele sensuri nouă și figurate. Alergarea „după" 
o ființă devine o urmărire. „A se luă după..., a ur
mări", mai ales ia vânătoare. Cine aleargă după 
doi iepuri, nici «hwZ »nt prtw/le (: „qui court deux 
lievres, n’en preiidra aucun".). pann, ap. HEM. 287. 
Văzură M» porc mistreț fugind și un vânător aler
gând după dinsul. ispirescu, l. 40. Aleargă după 
dinsul, bărbate, și nu-l lăsă. CREANGĂ, p. 178. | 
Fig. „A căută, a umblă după, a (se) năzui spre". 
Ah.' prieteșugul, care toată lumea îl slăvește și după 
ca^e aleargă! konaki, p. 83. Lasă-i să alerge după 
bogății! MARCOVICI, C. 105. Xu mai sânt copti. 
S'alerge după cuiburi. COȘBUC, F. 123. || „A se în
dreptă spre...". Cătră Xăscătoarea de Dumnezeu să 
alergămU. mineiul (1776), 207, ’/,. tícopul social 
care este? în cotro trebue a alergă? BĂLCESCU, M.
V. I/,. I „A se refugia, a luă refugiu, a recurge la..." 
[Eovățuoște-mă| pre mine, cel ce alergă supt acope
rământul tău. MINEIUL (1776), 198, Vf De le trebue o 
doagă, o sită, încă aleargă la Moldova. N. COSTIN, ap. 
DDRE. Alergă la împrumut, ap. TDRG. 479. A alergâ 
(pe) la toți^entru cinevâ=: „a cere sprijinul altora 
pentru cinevă". i f (Jur.) „A apelă" Oricare răpitoriu 
nu va priimi leoi/ea, cumu l va giudeeâ giudețul. 
ce va alergâ la alt giudeț mai mare... pravila 
MOLD. 100,

— Din *allRrgare: alb. Idrgon. „depărtez", ital. 
allargare (in maro, „in die See stechen" TDRG.), 
genovez alargar-se, „a se depărtă", sard. allargare; 
cAt. portg. passar de larga, „a trece In depărtare". 
De.spre urmele sensului „departe, depărtare" alo lui 
largus In rom. cfr, larg. Forma primitivă *alarg s’a 
prefăcut In alerg subt influența lui merg (pentru arom. 
(dog. „alerg" cfr, istro-rom. meg. „merg").

alf.ruAcii's, m. ^Courrier".— îSingurul exemplu: 
Alergaeiu = alergăforiu, serv călâref. costinescu.

— Derivat din alergi, prin suf. nom. agent, -aciu.

AKEKtiÁKK s. f. „1®, Acfion fJe courir, de par- 
courir. de poursuivre, de recourir. Course: povrsuite. 
2®. Petne, fatijiue, d^angement. 3®. Cowrae (de che- 
vaux. etc.)‘‘. — Infinitivul lui alerga, devenit abstract 
verbal. Atunci leohoaejște Eterna alergare, eminescu, 
p. 125. II 2®. £'ig. „Obosealâ“, VUa/ind «« vânai i 
o^â plăcut că-l câștigă fără alergare, îndată și 
plecă cu oștiri In țara Moldovei. ZILOT, cron., ap. i 
HEM. 833. Spodobeaște pre toți în curăție a treuce |l 
alergarla postului, ioan din VINȚI, ap. HEM. 834. i 
3®. Spec. „Cursă (de cai, etc.“). Mai ales Întregit 
prin complinirea „de cai, etc.“. Tot orașul Chiși- 
năului se adunase ca să privească alergarea de 
cai. c. NEGRUZZI, I, 35. I Loc de alergare : „champ 
de courses, carriére“.

ALEKGÁT s. a. „Course^. — Participiul lui alergă, 
devenit abstract verbal. „Alergare, alergătură". Aler- 
gatele cailor, dosofteiu, v. s. 3/.. Acest alergat.... 
au trebuit a-1 face. ZILOT, CRON., ap. HEM. 834. ||i 
In legătură cu prep, se nasc adverbele: c« aler-' 
gatul, pe alergate, ÎD(tr’)alergate = „alergând, cu
rând" : „en courant, vite, rapidemen!, grand train. 
au galop ". Iată, mă duc la iad cu alergalul. pann, ' 
E. III, 66. Boierii ieșiră într'alergale. DOSOFTEIU, 
ap. HEM. 835.

I
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ALEUGÁT, ’Ă adj. „Couru, parcourw. — Parti

cipiul lui alergă, devenit adjectiv. M'au obosit căile a- 
lergate. coșbuc, f. 123.

í

AI.F.KGÁTUÁRE «. f. „1®. CoMróC. 2®. Cliiimp de 
courses, kyppodrome. carrih'e, arene. 3®. L'sjjéce d'our- 
dissoir primitif'‘.— 1®. „Alergare'" Aștempepănen... 
chipuri diafane de cai de alergătoare... fi de jokey 
pestriți. ODOBESCU, iii, 149/,,. ji 2®. „Loc de aler
gări". [în acest cadru] se vede... o împrejmuire de 
sübréle... formănd o arenă...; cerbii intră in aler
gătoare prin poarta din dreapta.... un călăreț..., în 
goana calului, trage cu arcul într'infii. idem, 110/,,. || 
3®. (Țes.) Komăncele din unele părți ale l'ngariei 
ș» fíanalului nu ursesc pămele ca Pontăncele din 
Hucovina, pe „ursitoare-, ci ele o urse.sc pe. parii 
unui gard sau după nifte ponti: pun adecă nio- 
soarele cu tortul depănat pe dinsele. într'un in.stru- 
ment mic, nuntit „alergătoare- sau „lergătoare-. 
MARIAN, ap. HEM. 839. „dlergătoarea- este o unealtă 
pe care țăranca ofasă mosoarele fi astfel, cu dinsa 
in mănă, aleargă de ursește pănsa împrejurul 
casei, sau pe nifte pari socotiți a ’fl în depărtare 
untd de altul după căți coțivoește a țese. (Stănișeștl, 
In Teeuciu). ap. HEM. 839. (în acest înțeles (3®) și: 
lergătodre.]

— Derivat din alergă, prin suf. abstr. (1®) și 
instr. (2®-3®) -ătoare.

Ai.F.RUÂTOK,-TUÁRE adj., subst. „I. 1®. (luicourț 
courant, (oiseau) coureur. 2®. JtfewZc coMran/e.-four- 
nant (du moulin). 11. Coureur; courrier. Celui qui 
aide (ă ces parents) â préparer et ă servir la table 
â l’occasion des noces paysannes. (Dans le jeu ă 
ia balle) Celui qui doit npporter la balle.- - Adje
ctivul verbal al lui alergă (derivat prin suf. -ător), 
substantivat une-ori. 1. 1®. „Care aleargă, care se 
grăbește". Nouăzeci fi nouă de picioare alergă
toare. MARIAN, N. 24. Vremealnice timpuri.de grabă 
trecătoare și alergătoare. ȚiClliNDEAL, F. 91. .4l5nia, 
pe cAmpîi alergătoare. Se vede din sori, konaki, 
P. 269. II Spec. (Omit.) Posâri alergătoare, său 
numai oZeryáíoare = „cursores". TDRG. 479. || 2®. 
(Mor.) Piatra alergătoare se află de-asupra pietrei 
șezătoare sau săcătoare. (Ivești, în Futna), ap. 
HEM. 838. Substantivat: Pietritede moară se. aduc 
din Gorj și... se plătesc cu 9 galbeni amândouă: 
săcătoarea și alergătoarea. i. ionescu, m. 562. (Cfr. 
p&rpăriță.) | P. ext. tn moară sânt trei, patru 
alergători; flecare alergătoare se compune din două 
pietre, una de-asupra și alfa de desubt. (Nisipi. in 
Vâlcea), ap. HEM, 837. [1 II. Subst, „Cel care aleargă 
la curse". Pinaintea barierii este galeria de unde 
pleacă alergătorii, c. NEGRUZZI, i, 36. | „Curier". 
[Zeii] să frimiță pe Mercur, alergătorul lor. ispire- 
scu, V. l. 7II Spec. Mai ales la plur. (Obiceiu de 
nuntă). [Chemătorul] se duce pe la câteva rude mai 
apropiate... și-i vestește să vină, ca să servească la 
masă și să facă pe bucătarii. în timpul meselor, 
aceștia poartă numele de „alergători-, numiți pi in 
alte locuri „pocânzii". (Oltenia). N. rev. r. iv, 71. 
(Jocuri). în jocul „mingen’n opt-, se numesc „aler
gători- cei doi porcărași care aduc mingea celor 
ce oprind, pamfile, j. 23. Alergător de noapte 
; „coureur de nuit, coureur de filles—. Destul au aler
gat alergătorii de noapte după pășunea păcatelor. 
omiliar (1640), ap, HEM. 837.

ALERGÁTÍ'KÁ s. f. „1®. ylchow cle courir, eourse. 
2’. SVacas, allées 6t venues, démarches. Torture. S'>. 
Prodv.it du travail, économies"'. — Abstractul verbal 
al lui alergă (derivat prin suf, -ătură}. 1’. Fără sens 
peiorativ. „Alergare". 7Je aloritătvrile. iupilw oldcari 
și tropotele pici oarelor a veobosifilor alergători, toată 
pulberea de pe toată calea in ceriu se ridică, can
temir, IST. 27. [Unii câni] se intreJjuințeasă la a- 
lergături îndelungate după căprioare. ODOBESCU,

ALES
III, 64/,4. Spec. Alergătură de cai a.)„alergare, 
cursă de cai": „course de chevaux-. Locul alergă
turii cailor. BIBLIA, 37/j. [Alexandru Beizadeâ] li- 
bovnic erâ la băuturi și la alergături de cai. n. 
COSTIN, LET. II, 14.1 b.) Ca măsurătoare aproximativă 

• de distanță. Erâ..., la depărtare numai de o alergă
tură de ca!.... un deal mare, bălcescu, ap. TDRG.
2®. Cu sens peiorativ. „Alergare netrebuincioasă. 
fără rost, zadarnică, fără izbândă,oboseală." Degeaba 
i-a fost toată alergătura și munca, că nu le-a mai 
putut prinde. MARIAN, SE, II, 202. Vizite pe la vor- 
II ide. la postelnicie, la agie. la casa poștei, aiergături 
care au dăinuit vreo zece zile. giiiCa, ap. TDRG. | 
„Cal de alergătură- [insomnează]... cel întrebuințai 
fără, nici o cruțare, la orice nevoie, hasdeu, etvm. 
magn. I 833. + In vechime, foarte des : alei-gătură de 
«iMi entcteși aleri/ăfura nevoinței cu sensul de „trudă, 
muncă", dosofteiu, v. S. 59/,; 14; 70/,; 2,'„; 137; 
2; MlNF.iUL (1776), 105, ’/, etc. || 3®. „Agonisită". Ne-au 
luat toată alergătura noastră, .strânsă cu mare 
anevoință. (('om. Rădulescu.) (Flur. -Zur/'.]

ALKituĂv s. m. „Courrier-. — Alergou = alerga- 
toriu. cursor,... der Renner, Laufer. LB.

— Derivat din alerg, prin suf. -ău.

A1.ÉS s. a. „1®. Débrouillement, de’mélage. dclimi- 
tation; dticision: r^sultaf. Triage des brebis. dont 
on separe les agnesiux; en nu'me temps ffte popu- 
laire fie 22 Avril). 2®. Tri. choix.préférance. Klection.

1® + „Descurcare". Gartea acestor 12 boiari de- 
alesul și hotărniciîa aceștii moșii de la Godeani. 
MSS. (a. 1697), ap. HEM, 851. | f „Hotărlre". Multe 
sfaturi, și'ntr'o parte șî 'ntr'alta sbătăndu-se. până, 
la unul s’au trăgănat alesul lucndui. cantemir, 
liR. 92/,g. I f „Rezultat". Dimitrașcu-Vodă. grabnic 
la domnie..., n’au așteptat alesul oștirilor între îm
părați. să cadă cum își vor alege, muște, let. iii, 
51. II Spec. (Oierit). în Banat. Alesul este sărbătoarea 
păcurarului, carele cade totdeauna tn 22 Aprilie, a- 
decă în siva jiremergătoare Sân-Georgiului. Im ales 
se împodobește strunga, liuba-iana, m. 109. [Alesul] 
e. in înțeles strâns, începutul economiei eu oile. în
tâia mulsoare a lor, întâiul „ales- al mieilor din
tre oi, și sărbătoarea, de la acest „ales- și-a căpătat 
numele, marienescu, ap. HEM. 852. De aici se ex
plică exclamația íí\e^} = „„séparez-vouB! triez-vous’- 
Ciobanii, când aleg oile, strigă: bâr, oaie! ales. oaie, 
ales la strungă! și ele se alecj. (Sinesti. In Iași), ap, 
HEM. 853.

2®. Mă duseiu pe sat în jos, Să'mi aleg drăguț fru
mos: Amar de alesul mieu. Cum mi-am ales eu de 
rău! iarnik-bArseaNU, D. 180. | Cu alesul tuturor 
boierilor... l-au rădicat Domn, neculce. let. ii, 
254/1^. Deales=„de preferat" : „préferable-. Mai de 
ales fi mai cuputeare Iaste înțeieagerea decât vorbele. 
CARAGEA, L. 95/,,. ]| Pe ales(e), pe ale.sHl, intr’a- 
Ie8Íurí) = l®. Cu funcțiune adverbială: „alegând, fă
când alegere, cu dreptul de a alege" : „au choix-. 
ijapte să'njunghii iu junei... Zeilor... și șapte, mi
oare, pe-aiesul. COȘBUC, «. 106/,4. Ți-aș cântă cân
tecul cu viersuri: ce, n'am de agiuns muzică, să-ți 
căni într'alesuri. DOSOFTEIU, V. 8. 112/,. Au zis să-mi 
dea (iO de prăjini de păpușoiv, să'mi aleg din .300 
de prăjini, care mi-a plăceâ mie...: dar, când am 
vinit.... au pus pricină, că nu mi-a da intr'ales. DOC. 
(s. XVIII), ap. HEM. 850, | 2®. In funcțiune adjecti
vală: „ales, neobiclnuit, nu de toate zilele" : „eboisi: 
d'élite-. Făcuiu acea podișcu din scânduri tot pe 
alese, gorjan, h. ii, 73. Nu caut vorbe pe ales. Nici 
știu cum aș începe: Deș't vorbești pe înțeles. Eu nu 
te pot pricepe. EMINESCU, p. 269. între domni, dar 
orișiunde... Știe ea răspunde Graiu pe-ales, neted 
ca apa. coșbuc, b. 76. Inapte mii de Tătari, tot in- 
tr'ales oșteni. N. costin, ap. TDRG. [Contrariul: Pe 
nealese = „una peste alta, una cu alta": „sans 
choisir, sans choix“.]

timpuri.de
Prodv.it


- 112 —ALES
3®. în Banat, t Alesul viilor, anon. car. = „culesul 

viilor : ^ventiatiye“.
— Participiul lui alege, devenit abstract verbal.

AI.ÉS, -KÂNÂ ndj.. subst.. ndv
„1.1®. Trif. (lepremiere qualiti': (Mimiid, ăeuuirqut^:' 

Mdeiit. clair. precis, pnsitif. 2®. A part, exceptiotniel, 
remarquable. distinuue, e.rquis, «le liante sociéti^. n«)- 
ble. d'^lite, du- premier ranj; kfirs pair. 3®. Choisi, 
e'lu: cfiiusidere', fri«‘ sur le vuiet. (Tissu) hri>ck«‘. en 
enuleurs. Ktu. Nfitable «le villarie. /'miini «leponvoir 
ailministratif et judiciaire). IL 1®. Certrti»e»He«i, 
d'iine. manierepre'cise. cliiirenieut. uftentiveweiit. 2®. 
Ejrceptitínenemmt: sarfoiit, principalemefit. sju'ciale- 
nieiit, particuliereweut, i/otaiiinieiif. d'nutant plus: 
eu preiitii-re lifftie: plufid, jit.-«fen>eiil~.

1. Adj. și .S«6s/. Ales. Iiind participiul verbului 
alege, cuprinde acelea.și nuanțe de înțeles ca și 
acesta. Dar, prin faptul că participiul a devenit ad
jectiv (substantivat uno-ori), valoarea generală a 
sensului a trebuit, de cele mai iiinlte ori. să crească 
și să se înnobileze. îndată ce faptul de a // fost ales 
dintre alții e socotit ca o însușire caracteristică a 
cuiva, este dată șl nota care exprimă calitatea su
perioară a cuivă, față de cei din mijlocul cărora a 
fost deosebit. Astfel, dacă ne aducem aminte de 
cele trei accepțiuni fundamentale ale verbului aleije. 
ales nu însemnează numai: 1°. „pus la o parte'*, 
2®. „deosebit de ceilalți’*, 3®, „aflat ca cel mai pe 
plae“, — ci 1®. yriiul ales, prin faptul că a fost des
părțit de neghină și de celelalte amestecuri fără de 
valoare, devine „grâu de calitatea Intâiu', 2®. calul 
«des. prin faptul că a fost deosebit, prin compara- 
țiune, de semenii săi dintr’o herghelie, dovedește 
că e un cal ,.bun’‘ (cfr. deosebit), iar 3®, fata a- 
leasd dintre celelalte fete, este pentru cel care și-a 
hotărit-o ca miroasă, totodată cea mai de seamă, cea 
mai pe placul lui. De aceea, In cele mai multe cazuri 
va trebui să adăogăm, in cele următoare, semnul y, 
prin care vom cercă să indicăm și Înnobilarea sen
sului, de la caz la caz.

1®. „Curat, curățit > de calitatea Intâiu'*. Cuvin- 
fele... ceale ca qrăul alease și ca spirul cidease. can
temir, IST. 97. Fă-mA ntdndră și frumnasA, Cn 
i/ri'iul ales pe masă, marian, V. 109. Bit eu nu 
fe-niit hui... Că vifa mea nu-i c'a fa.... Vifet mea-i 
«le «/râu ales. A ta, lele, «le ovăs. por. (Bucov), ap. 
HEM. H42. I + „Descurcat, hotărnicii'*. Izvoil «le zes
trea litrei noa.stre Uenii...: 2 moșii,., ce s«i>it «dese- 
la lirheiu. uricariul, xi, 2ŐO/2. | t „Hotărlt''. Con
trariul noțiunii „nehotărlt, nodecis": Multă vreme. 
Irăiiiil războiul neales, de imbe părfite [erau] oste
niți. URECHE, LET. I, ISl/j. I „Hotărlt > evident, 
vădit, precis, limpede, deslușit'*. Mai cu seamă Îm
preună cu „lucru". (Jur.) Mai vârtos, când va fi sa- 
pistil aleșii și intelt‘i/ând, «Isirânil fără de multe 
cuvinte și fără nici o Qâlce.avă... pravila MOLP. 
33. De-vreame-ce nu se va arătă un lucru nfcsă 
pentru adastă preacuroie, bărbatul nu va luă ni
mica «lin eeastrele muierii-și. idem, 72'.. | Fără a fi 
termen judecătoresc. Să le spunem cuvântul. Cu ade
vărul. Că, de multe res/int și dese. Nu le putem spune 
alese, teoporescu. P. P. 174. Bade.... Nu (ineâ calea 
l«t do uă.... Maidiine ta una des. Să se știe lucru-ales. 
POP. (Transilv.), ap. HEM. 844. Nici acasă Nu-i aleasă, 
aridă o sitiiatiune încurrată. ZANNE, P. lli. 34.

2®. „Deosebit, remarcabil, distins, prețios". Eră 
mai ales «le altul, yi cu stntid și cu rârtutea. VAR
LAAM, C. II, 1 în haină aleasă. Haină «le mătușă. 
MARIAN, î. 17.\ ,.De seamă, de valoare". |Dm,] «im 
Hiimat slujit la dalepoliticeșfi. ce și alesă bui/oslov. 
BIBLIA (H>H3). 1, pr. (5. Jaz Brustureni... ea yăsi o bi
bliotecă aleasă, c. neoruzzi, t, 1U9. Rădăcină Mpleti- 
cină. Ales voinic uilejdnnă ? [ _C'orfcrt“.] (cfr. alege 
II). GOROVEI, C. 44. I „Distins, de elită, nobil, de 
rangul Intâiu". N'au fost copUă'n lume. Mai dulce, 
mtti «deasă, lleriit frumoasa Bia. Fecioară 'mpără-

ALES

teasă. ALECSANDRI. P. 111,310. Spune Iu ce vei voi... 
despre plăcerile intelii/ente și alese, ce resimte omul iu 
unica societate a unui câne dresat, odobescu, hi, 
19/g. Și ca la mândre nunfi de eraiu. Ie.șit-a’n cale-ales 
alaiu. COȘBUC, B. 19, ÍMxandra-i doarăpreuteasă, 
F<t-și cată noră mai aleasă, idem, B. 124. Nu se in
trodusese moda mâncăriloralese.c. NEORUZZI,i, 151. 
itdiie «le Em.s sânt frecventate de o sofiefate aleasă. 
idem, I, 326. I'nde pui cecdaltă lume, care s'a purtat 
prin satul nostru, și tot lume unii mult bo;/atS și 
aleasă:-' creangA, a. 73. laste niiliastră crăiasi'i, 
în lume cea mai aleasă, bakac, a, 41. Buda cea 
aleasii... sedsiceboieriîa. pravila mold. 1.53. Acestii 
eri't boierii lui Miliaiu-Vo«lă....i«ir mai ales și mai 
de cinste en'i lordachi Busăt Virrnicul. NECULCE, 
let. II. 308 'j,. Alese de Yi.stier mare pe Bunul Gri- 
uorie Brâncoveanul, ca pe «inul ce pe acei't vreme 
eră cel mai numit și mai ales boier a! jiiitriei. 
ZILOT. CRON. 109. I Ideea aceasta de ..distins, ex
cepțional, cum rar se mai află" se găsește șl In: 
Te-ai arătat Iu primejiliile. vremii ales otcărmuitm-. 
BIBLIA (1638),,7, pr. 47. Vii... avi'inil cea mai a- 
letisă poantă, drăgiiici, R. 28. Intru adii intunea- 
recul ales fi-va. cw.p. iiATR. Il, 227 (c. 1600). Jf’a 
jăcut maica frumoasă. Cu chipul «le jupâneasă. 
Cu ochii «le curv'aleasă. șez. i, 278 b/,,. Tâlhar 
ales : „briijand fieffé~. j| Substantivat. Cu ahișii, 
bun te vei alea«je. doroftkiu, v. s. 52,

3®. [invățătură] dein tuspatru evani/heli.'^tii aleasă. 
CORESI. E. II,-"g. O muifistratură, ule«is«'i pe ftecarean. 
bAlCESCU, m. V. 10/„. I „Luat în seamă, considerat", 

ei'rt al^și de alfi «.ameni, mai svinfi și mai 
buni. Varlaam, c. 174^. | „Tot unul și unul". Cei 
mai aleși sohiafi n'au putut să prineă pehoți. ISPI
RESCU, L. 81. 7eși<-ow Turcii, oaste aleasă, ...și 
Petriceico-Vodă cu Moldovenii... asupra polcurilor 
leșești. NECULCE. LET. II. 224/3. Mai cu .seamă; ales 
pe (sau de pe, dii|Hl) sprânceană (cfr. alege III, l®)- 
Puse in locul lor pe. alții, aleși de dtn.sul după .sjjrăn- 
ceană. filimON, ap. HEM. 84.5. Beonida: „,.,i)ă-ți 
spun ce fel de oameni-, — E/imița: „Ceva tot unul 
și iinul.'^ ÍÁ=oniila: mai prima, ilomnule. «deși
pe sjirinceană. care, maidé care...-. CARAOIale, t. 
I, 81, I Spec. (Țes.) Țesătură aleusă e cu Hori .sau 
cu puișori. In opoziție cu țesătura sadea, care e fă
cută numai Intr'o coloare. Pe patul de scânduri e 
așternută 0 scoarță, aleasă in fel «le fel de mii/ă- 
lituri. DELAVRANCEA, 8. 8. iȘtcrț/ure «le huraui/ic 
alese, creangă, a. 48, JȘtergarele] le fac «le. obiceiu 
alese frumo.s, sau învăryate cu «Hfente culori. țZăr- 
nești-Câlnău, In Buzău), ap. HEM. 846. Scoarțele se 
fac ÎM două ițe..., cu puișori aleși «le. deosebite cu
lori. (Sinești, In lași), ap. HEM. 846, || Substanf i- j 
frtf (Teol.). Doamne, mulRl răbdare <ii dat aleșilor^ 
tăi! creangă, a. 22. ! „Cel pe care ni l-am menită 
să ne fie mire, cea pe care ain menit-o să ne fie 
mirea-să". I!n flăcău frumos răsare, E Teleajănut. 
copilă. Simți că este-al tău ales, coșbuc, b, 181. 
Mărită-te sănătoasă! Mi-oiu yăs't și eu aleasă Alhi’n 
lume, mai frum-oasă! pop, (Bucov.), ap. HEM. 848. 
In acest sens, șl alesul (aleasa) inimii. „Cel 
pe care l-am menit prin alegerea noastră să Ile dom
nitor, deputat, in general purtătorul unei demnități | 
sau al unei funcțiuni". Tocmai faiihd, cil «ice«i casi'i ; 
suverană ajunsese în .scurt timp la atâta prc.stii/iu , 
in Europa, deschidea perspectiva întăririi noastre ' 
in viitor, dacă știam să respectăm pe noul Ales. MA
IORESCU, D. I, 15. ! típec. (Inslit.) ț Aleșii (satului) 
erau, mai de mult, patru fruntași ai satului, aleși de 
consătenii lor, care, având Iti capul lor pe logofăt 
(pârcălab), cârmuiau afacerile comune și aveau pu
tere administrativă și drept de jurisdicțiune în pri
cinile mai mici ivite intre săteni (cfr. HEM. 849— 
850). Pe frate-său îl dase aleșii la oștire. Și. .sinf/ură, 
orfana plánf/eti în zăpăcire. BOLIAC, ap. HEM. 849. 
Î! vedeă lucrând, când... la aleșii ori la frunt«tșii 
satului. cân«l la taica popa, ispirescu, l. 2IM>.



— lin —A-LEȘ
n. j4(Zu. întrebuințat ca adverb, ales are urmă

toarele sensuri: 1®. „Hotărlt, sigur, precis, cu aten
țiune, amănunțit, lămurit, anume.“ De el, alesu ce să 
scriu, n’am. CQi>. voR. 72', ( de carele ce să scriu 
cu adevărO... n’am. n. testament, 1648; = pentru 
carele a scrie cevă pre amănuntulQ... nu am. bi
blia, 1688 : ,je n'ai rien de certain â en écrire“.). 
AlSs = punctatim. ANON. car. Va scrie sapisiil alesă. 
pravila mold. .33. De-mi vei spune ales cine ești, 
atunci te voiu căută într'alt chip, acsintie drica
rul, LET. II. 162/.,. întâiusăgăndcascăbiiie,apoisă 
vorbească ales, uricariul, xxiv, 445/,,. Acest sens 
abiâ se mai găsește a.stăzi. Dadeamieu ăld’astă vară 
S’a rugat să-l iubesc iară. Ț-am sjiits. bade, rupt ales, 
Că nu pot .să te iubesc. iiODOș, p. p. 164. Manea... nici 
nu s’o uitat așă de-ales la paluș. șez. iv, 202

20. „Deo.>MV‘. Și se înțelegeți ales debineînf re iilaltă. 
SBIERA, F. s. 146/„. I „în deosebi, mai cu seamă". 
ITn om, de va fi încins cu arme și de va da cuivă o 
palmă numai, ucide-l-va de tot celacu palma, și nu 
.se va certă, ales tle-l va fi suduit și-l va fi ocărit 
nainte de palmă. pravil.< mold. 60. Nu eră cum 
să-i mai poată răbda. .. ales că Traian, la anul ce 
rine, eră să margă asupra Armenilor, cantemir, 
HR. 190/,,. /ot'ii Moldovenii alespre Craiul. URE
CHE, LET. I, 139/,,. Mare putere are acest copil. .. 

j OÍCP cănd întinde arcul, pann, E. I, 10. Din baltag 
! să-mi fac eu plug, Fist oalele să le’njug, Ca să brăs- 

duesc, ales Unde-o fi crângul mai des. alecsandri, 
p. p. 285 I Ca și „mai eu seamă", so Întrebuin
țează, cel puțin azi, cu predilecție la comparativ. Cum 
aueim mai aleșii din svânta evanghelie. VARLAAM, 
C. ,33.3/,. IMavrocordat] eră grabnic ta mânie și mai 
ales asupra celora ce-i ciinoșteă că mâncă banii vis
tieriei. N. COSTIN, LET. II, 98. Oamenii ce priveau, 
și mai ales băieții, leșinau de râs. creangă, .v. 306. 
Cine focu[l] mi-l păiă ? Mamă-sa cn soru-sa, Mai 
ales ibomnica. hodoș, p. p. 77. Cu sensul de „mai 
vârtos" : Cu mănăstirile nu se răscumpără sângele, 
ci mai ales ispite.ști și înfrunți pre Dumneeeit. c. 
negruzzi, ap. TDRG. Mamă-sa îi șterse vreo câteva 
peste mână... : băiatul mai ales începu să plângă. 
POPOVICI-BÂNĂȚEANU, ap. TDRG. 479.

A-LEtș adv., 8. a. „1®. Insidieusenic.nt. par guct- 
apens. traitreusement. 2®. Pibgc, embâche. Filei (de 
^eheur}'*. — 1», Adr. f „La pândă, pândind". Numai 
In legătură cu verbul „a se pune". Cela ce-și va 
sălojă casa sa la om ucigătoriu, pentru să se puie 
aleș acolo, să pășească pre vrăjmașul său când vu 
treace,.., «4 va certă ca și un ucigătoriu. pravila 
mold. 172. ffreíícít... pMt»iîM-se aieș to foc«r/sfiTTwfe 

. și ponoroase, pre unde aveă obiceiu svântul a trea- 
* ce.... DOSOFTEIU, ap. TDRG. II 2®. Subst. Aleșu séu 
ț aleși = subsessa, insidiae...; die Nachstellung, da.s 

Lauern, der Hinterhcdt. LB. Aleș=pândă. frâncu- 
CANDREA, M. 97. [[ P. ea;f. „Rociu sau plasă de pes
cari-*. (Câmpeni) VICID, gl. [Plur. -feșuri.]

— Din prep, a (- Ia) și ung. Ies, „pândă" (cfr. 
lesben fillani, „a sta la pândă"). Adverbul a-leș a 
fost substantivat ca șl a-murg, a-chindie etc.

ALE8ĂT0K 8. m. f „(Bogard)préposé ăla déli- 
, mitation des terres‘‘. — Boier de divan Însărcinat cu 

hotărnicirea moșiilor. Logofăt mare, giudecător și 
alesător de ocini, ureche, LET. i, 104/^-

? — Derivat din ales (part, lui edege}. prin suf. -ător.

ALLNÁTÉRÁ s. f. ,1®. Éloction. Dâimitation.^o. 
; S^aration des cheveux, râie. 3®. Brochage, dessein 

brocké dans une étoffe. Ftoffe brochée, fapis broché-.
1®. „Alegere". AÜaéturé = electio. anon. car. f 

,,Hotămicire". Mi-an ales partea mea din locul Plo- 
peanilor... și la această alesătură au fost din ră- 
săși... Tolondan... și Miron. uricariul, xxiii, 267. 
2®. „Cărare". Alesătură = alegerea părului în că
rări, in codițe, costinescd. |Î 3®. (Industr.) între-

Dicțlonarnl limbii române. 87. X. 1907.

ALFA VITA 
buințat mai ales la plural. Florile sau mustra unei 
țesături. Am admirat noua brână de piatră (a bi
sericii). săpată întocmai ca alesăturile unei bogate 
cămeși țărănești, odobescu, ii, 503. Flori și mustre 
ornamentale (in felul celor țesute), sculptate tn piatră, 
lemn, etc. Grațioase alesături sculptate pe piatră. 
idem, II, 512. || P. ext. „Țesături împodobite cu flori 
.și cu mustre". Două rochii de alesătură. URICARIUL, 
XVI, 275/j,. 'i'eseturile..., dacă an fiori in fesetură, se 
cice.: alesături. (Ciobanu, în Dobrogea), ap. HEM. 
854. Alesăturile ei. Mare cn drag le privei. POP., ap. 
HEM. 8.54. [Plur. -turi.]

— Derivat din ales (part, lui alege), prin suf. 
abstr. -ătură.

.4LFNT.4NCÁ s.f. ..Guiiigaii, indieniie'.—]n Mold. 
Un fel de stofă de bumbac. Am să cumpăr o rochie 
de kalasfâncăFloricăi: da știi!... să-ți iee nchii cale 
de-o poștă. ALECSANDRI, ap. HEM. 856. Cm rochița de- 
alestâncă. SEVASTOS, C. 1/,^. [Șl: Aaiosftiwrd.)

— Din rus. liolstliika = ,,pânză de Holstein".

ALF.ȘL'Î vi. IV“. ’. leșui.

ALÉD interj, v. aoleu.

ALÉD s. a. „Arrhes. Gage^. — In Ungaria. ,,Ar
vună". Alcît = arrha. arrhabo. ...dos Handgeld. LB. 
Aleu = arvună. F-RkaCV-CÂIiliREA. M. 97; I’OMPII.IU, 
BIH.; .lAiiRESBER, IV, 325. || „Amanet." Du-ți, bade, 
dorul cu tine, Nu-l lăsă de-alău cu mine. POP. (Mu
reș), ap. HEM. 694. [Șl: alau.]

Din ung. eliîf -pénz), idem.

ALEVÉ.^ í. a. Piqiiette, mauvaiș vin-. — „Po.șlrcă, 
leorcă, vin acru", pontbriant. [Plur. -ocșMr».]

— Cfr. ung. eleresedik, „se turbură, se Impute" 
(*eleves, „turbure" ?).

ALFXAMiiKÎN, -Ă adj. .Alexandrin‘‘. — 1®. De la 
(din, ca Ia) Alexandria, din vremea înfloririi Alc.van- 
driei (din Egipt). Epoca alexandrină. | P.ext. „Eru
dit, pedant." || 2®. (Metr.) Versul francez clasic do 12 
silabe, cu cezură după silaba a șasea.

— A’, din fran.

ÁI.FA s. m. ..Alpka '. --10. Numele celei d'intâilitere 
din alfabetul jirecesc. || 2®. Fig. „început". sănt 
Alfa și Omega, ce să eice inc^uiul sfârșitul. S. 
TESTAMENT (1648), ap. HEM. 864 (: „Jesuis l'alpha 
et l’oméga, le principe et la fin".). Fl eră alfa și omega 
atunce în țara .Itoldovei. NP-CULCE, LET. rr, 252/,.

— Din grec, âl.ip'x, idem.

ALFABÉT «. a. ...llphabet". — Șirul tuturor litere
lor care inchipuesc sunetele din care se alcătuesc 
cuvintele unei limbi. Slovă din alfabetul ciriliati. 
c. NEGRUZZI, I, 9. (Cfr. alfavita, azbuche.) | P. 
ea;f. Orice sistem de semne scrise pentru reprezen
tarea sunetelor cuvintelor unei limbi. Alfabet cifrat.

— N. din lat. alphabetnm, idem.

ALFABETIC ati/., aăv. „Alphabétique. Alpkabéti- 
quement'. — După rândul alfabetului. Tâlcuiri de 
visuri, coordonate alfabetic, eminescu, n. 45.

— N. din fran.

AtFABETiCEȘTE adj. .,Alphabétiquemeiit“. — 
Dup& rândul, In felul (Învățării) alfabetului.

— Derivat din alfabetic, prin suf. adv. -ește.

AI.FAVÍTA *■. f. sinii, ianf. „Alphabel. Abiícé‘‘. — 
Cuvânt Învechit astăzi. „Alfabet“..di/«UifatZ»'HC^«< 
a citi și bucheie din capăt a pi'ociti începură, can- 
TEMIK, ap. HEM. 864. Stihirite din octoih dale după 
alfavita.mî}Eivi.(l’n&),67,^lf | P.ea;t.„Abecedar". 
Dumneata vreai să mă batjocurești. să mă pui la

s
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(dfavita. c. negruzzi, i,9. (Cfr. alfabet; azbuche, | 
azbucoavnă.) I

— Din n.-grec. (numele celor d’intâi [
două litere ale alfabetului grec).

ALFENÎii s. m. sing. tant. v. alpacă.

ALF1ÓR s.m. (Bot.)„i7«epiore<c“.—0 plantă, poate ; 
aliorul (s. v.), corupt prin etimologie populară cu „ali
fie" sau cu „fior", căci aiiorul se întrebuințează și ca 
medicament împotriva frigurilor, de unde ti vine și nu- . 
mele de „buruiană-de-friguri" (Dr. Brândză, ap. HEM. 
891). Se aude numai In Transilv. Frunză verde-de-al- J 
fior. POP., ap. HEM. 891. Geaba, puică, mă mângâi, i 
Cu gutui, cu alămâi... Geaba, bade, mă desmierzi, I 
Cu-alfiori șt mere verzi. POP., ap. HEM. 891. |

Alo A s. f. (Bot.) „Algue".—Familie de plante cripto- î 
game carecresc în apă și In locuri umede. [Plur. dlge.} I ---------vaio »»

— N. din fran. | leagă pe baza unei înțelegeri. „Legământ", 1®. între
i două sau mai multe popoare, partide sau persoane. 
I Căută până în fundul Asiei alianța regelui Par- 
1 ților. c. NEGRUZZI, I. 200. Tripla alianță. | P. ext

ATJCÂ
cuscri". Prin căsătoria sa. s'a aliat cu cele mai 
mari familii din țară. || 2'’. (Industr.) A Împreună, 
a amestecă prin topire două sau mai multe metale. 
Spre a-l face mai durabil, aurul se aliază, în mo- 
nete, cu aramă.

— N. din fran. (din lat. alligare, „a legă de“.)

ALiĂJ s. a. „Alliag6‘‘.~{CMra., Industr.) Acțiunea 
de a alia metale. | P. e®i. Combinare de metale, 
-amestecătură", Rouă sau mai multe metale ameste
cate împreună prin topire formează un aliaj. CLI- 
MESCU, A. 259. i [Subt] aliagiw... une-ori se înțelege 
aratna, ce sepune pe lăngă aur sau argint la monete. 
I. PANȚU, c. c. 288. II Fig. Tradițiunea..., desbrăcăn- 
du-se de orice aliagiu strein, nu minte, hasdeu, 
I. 0^118. [Și: alidgiu. 1 Plur. -aje, -ajuri.]

— N. din fran,

aliánjA 8. f. „Alliance". — Tovărășie, care se

ALGérrA s. f. (Mat.) „Afpébre“. — Știință care
are de obiect a simplifică și a generaiiză rozolvirea . . ................... ______
chestiunilor relative la mărimi, reprezentăndu-le cu ; f „Armistițiu". Ă« făcut alianție, adecă contenire de 
litere și cu semne, și determinând raporturile care ! arme, dionisie, C. 174. h 2®. Intre două nersoane sau 
leagă Intre ei diferiți! termeni ai problemei printr’o 
formulă aplicabilă la toate cazurile de același fel. 
Știm, făr’ de algebră, căți bani sunt intr’un leu.
C. NEGRUZZI, II, 178/,,. [Accentuat și: dlgebră.]

— N. din fran. (—lat.-med. algebra, din arab.

, „niuiisinm . .ziM lucut uituuite, auucu contenire ae 
arme, dionisie, C. 174. |) 2®. Intre două persoane sau 
neamuri. In urma unei căsătorii. „încuscrire, cus- 
crenie". Sânt înrudit cu el prin alianță, [f alidnție.} 

— N. din fran.

și pe la sfărșittd lui Septemvrie începe să și

, , .........  ' ALiAKE s. f. -Action dCe sj'allier. AUiance-,—
al-ăixbr.} ! Infinitivul lui ailă, devenit abstract verbal, „Unire

(prin tratat), amestecare (de metale)",
ALGEBRIC adj. (Mat.) „Algebrique‘‘. — De algebră, i

0 ea^restune afpebn'cA ^e o înirunire de mat mufie aliat,-A adj., subst. -Aiitd". — Participiul lui 
Zifere, legate... prin semnele operațiunilor fundametn- ! allă, devenit adjectiv și substantivat une-ori. L Adj. 
tale. COLikti, A. 4, [In Transilv., după germ, ofi/e- j P. Spre calamitatea trupelor aliate, plouă mereu 
braisch și: a^ebrdtc.j i șZ pe la sfărșitul lui Septemvrie începe să și ningă.

— N. din fran. MAIORESCU, D. ii, 97. |; 2». (Industr.) Awr aliat cu ar-
Ottft II ut. fllini fffii.nnAo ...-X-

ALGEBKicÉ^TE adv. (Mat.) „AZ'rdbriguemeni*.— i 
In mod algebric, po cale Blo’ehrip.ft iîn.tit !
să se resolve algdiricește.

— Derivat din algebric, prin suf. adv. -ește.

AiiViiti, -A adj. (Med.) „ Afpt(ie“. — Care se carac
terizează printr'o răceală mare a trupului. Pebrd : 
aigidă. 1 _____  .. _.. ___ , ........

— N. din fran. (- Jat. algldus, de la algere, „a-i | găsit aiurea, nu la locul crimei sau delictului. In tlm-
fi frig cuivă",) ' ‘....... ' ’ - - • • • ’

ALGOBÍTM s. a. (Mat.) „Aipoj-tiAme“. — Tip de 
notațiune proprie unui anume fel de calcul. Algo
ritmul calculului integral. | P. ext. Sistem de nota
țiune simbolică (tn felul celei algebrice) a noțiunilor 
și raporturilor dintre ele. Algoritmul funcțiunilor 
judecății.

— If. din fran. (= lat.-med. algorismus, din arab. 
al-khotvaresmi, porecla unui matematic celebru, mo
dificat subt influența grec. áptOpóí, „număr".)

ALGORITMIC, -A adj. „Algorithmigue'‘. — înte- 
temeiat pe algoritm. Logica algoritmică.

— N. din fran.

gint. 11. iS»bsf. A’rd aZiafffovordș împotriva wrdj- 
UI»!.', „ni'jisui .— i moșUor IotJ CU dînsulșiprieten credincios, gorjan,

In mod algebric, po cale algebrică. Problema dată ■ H.1,111. Un june..., fiu a unui vechiu amic și aliat a 
să. a« foxnliia nlfiohriz-eatii J lui liadu, Ve«i la Cotuar. C. NEGRUZZI, I, 107, [Pe la

I Începutul 8. XIX găsim șl forma f alidnt: Nu putu 
! ajută pe sdții și alianța săi. șincai, hr. n, 26^.

R. se unea^ cu aliantul sdu. beldiman, n. p. i, 6& ]

1 ALIBÍ s, o. (Jur.) „Aî*bi“. — Faptul de a se fi 

I pul când s’a săvârșit. Acuzatul a putut labili un 
alibi. [Și: alibiu, cu plur,, rar: -biuri.]

N.dinfran.( lat.alibi,„tnaltăparte,aiurea".)

ALIBIU a. a. v. aliblț arbin.

ALÍC 8. a. „P. Mereu morceaw de briques, gu’on 
joint au mortier. 2"^. Menu plomb de chasse, gre- 
naille, dragée, cendrée'^. — P. (Zid.) Alice >= bucăți 
mici de țiglă, care se Întrebuințează la zidit. TDRG, 479 
(după „Gazeta Săteanului"). |( 2®. (Vânăt.) Grăunțe 
mărunte de plumb cu care se Încarcă pușca pentru 
vânarea animalelor mici. Sănt alice mici, franțu
zește „cendrée'^ și alice mari, franțueește „che- 
vrotines^. LM. Viree un moment al anului, când 
de-odată vânătoarea se închide. Atunci... nu mai 
auei... pocnetul ierbei de pușcă și șuerătura alice
lor. odobescu, iii, 37/,,. Toate păsările îi treiceau 
pe la nas. în zadar el le alungă cu haliciurile prin 
văzduh. ALECSANDRI, ap, HEM. 865. Am o coală de 
hârtie, Subt coală multe haliciuri, Subt haliciuri 
pârhaiță? [ -PăpiișoiuP]. oorovei, c. 277. [Cu
vântul fiind întrebuințat mai ales la plural, s’a, for
mat In mod analog, din pluralul haliciuri, singula
rul: haliciu s. a., iar din plur. alice, sing. aZi'cd s. f. 
Formele cu h se găsesc mai ales In Mold.j

— Din n.-grec. „caillou, petite pierre".

alîcA 8. f. V. alic.

ALÎ Ü&. I'V'^. „Se hâier, se dépécher". — în Gorj. 
„A se grăbi". JAHRESBER. VII, 82.

— Din germ, ellen.

ALIÁ 1"*. „(S’)allier‘'. — P. Trans. și re/^/. ,.A 
(se) uni, a (se) Întovărăși prin legământ reciproc". 
Paptt nit încercai a aliâ, toate popoarde creștine 
împotriva Turcilor. | Dimtirte Cantemir... se alté cu 
Petru al Rusiei; dar nenorocita campanie de la Prut 
eădămid planurile sale. c. negruzzi, i, 277. |j Fig. 
„A (lntr’)unl‘‘. în omul acesta s'a aliat binele cu r&ul 
și deșteptăciunea cunecinstea. || S^jec. A intră In ra
port (le rudenie cu cinevâ, prin căsătorie. „A se în-



ALICi

AI.ICÍ vb. IV* refl. „1®. Paraître. apparattre ca- 
guement, luire au loin. 2®. S’^cfaircir, se remettre 
au beau (en parlant du temps). 3®. Se remettre (en 
parlant d’un maiadé etc.)“.—1®. A se alM = a se 
cunoaște un lucru mai distinct dintre altele, d. ex. 
.Se alicește bine‘‘. rădulescu-codin. Nu văd nimic 
decât, uite, în partea asta... mi se alioeșle albind 
cevă, dară nu .știu ce este, că nu mi s’alege, fiind 
prea departe, ispirescu, l. 336. |i 2®. A sf> alici = 
a se îndreptă vremea. || 3®. Fig. [a se îndreptă] pă
mântul, omul după boală. rĂdulescu-codin.

— Pentru etimologie, cfr. licări.

- 115 —

ALICI ü6. trans. (Zid.) „1". Ajouter des cail- 
loux â un crépi pour le rendre plus ferme, renforeer 
le mortier en y mélant des petits morcén imc de pier- 
res. 2®. -ItteÍMíZre légérement, effleurer (le gibier) d'«i, 
grain de cendrée‘‘.~l'>. (Zid.) 4 ofid fencuiofa = n 
o Întări prin faptul că se amestecă In ea mici bucăți 
de țiglă. TDRG. 479 (după „Apărarea sănătății”). 
2’. (Vânăt.) „A atinge abiâ cu o alică (o pasăre)". Am 
tras cam de departe in prepeliță; se vede că ăe-nbiâ 
nm alicit-o, că n’a picat. (Com, Rădulescu).

— Derivat din alic(l®).

ALii'ÎRE s, f. (Zid ) ..Action d'ajouter des cuillou.i 
â un crépi‘‘. — Infinitivul lui alici’, devenit abstract 
verbal. Unii... mai aruncă în acel, .strut de pământ 
bucăți de cărămidă și de piatră .și preste «cesten 
dau un al doilea strat de pămănt. Această opera
țiune..., [pe care] țăranii [o] nntttesc „alicire‘‘, teugă 
pământul aruncat pe păre^ și asigură soliditatea 
părețilar. manolescji, l. 22.

alk'NeAlA 6. f. V. tihneală.

alicotA adj. fem. (Mat.) „Alignote^. — Care se 
cuprinde, într’o mărime, de un număr exact de ori, 
fără rest. Părțile aiicoie ale lui 8 sânt: 1, 2, 4. ! 
tíuma nliquotă pentru flecasre din cele ö imposile 
directe. I. ionescu, d. 124. [Și: alicuâtă. alicvâtă.]

•— N. din fran. ( lat. aliqnot, „câțiva, un nu
măr oarecare".)

alici ótA adj. fem. (Mat.) v. alicotă.

alidáuA s. f. (Top.) .Alidade". — Instrument 
care servește la ridicarea planurilor »i caro constă 
dintr’o riglă, având la cele două capete câte o placă 
perpendiculară pe dinsa, una prevăzută cu o crăpă
tură verticală iar ceailaltă cu o găurice prin care se 
vizează obiectele a căror direcție trebue determinată. 
mișcarea unei liniuțe metalice, care poartă numele 
de alidadă.... culian, c. 12.

— N. din fran. ( lat.-med. alidada, din arab. 
al-idâd.}

ALIENA vb.lV*. „fSj'aliéner-. —(Jur.) 1®. A trece 
altuia dreptul de proprietate asupra unei posesiuni 
(prin vindere, cesiune etc.). „A Instreinâ, a da al
tuia". II 2®. Fig. (Refl.) A se Instreinâ par’că de sine 
însu-șî, a-și pierde mințile, „a se sminti".

— N. din fran, ( lat. alienare.)

altenÂbil,-A adj, (Jur.) „Aliénable~. — Care se 
poate Instreinâ (prin vânzare, dăruire etc.). [Con
trariul: nealienabil, inalienabil. Românismul 
din Pucovinu a ajuns la conștiința drepturilor sale 
nealienabile. sbiera, f. s. 339.]

— 2Í. din fran.

ALIENASE s. f. „Alv-nation^. — Infinitivul lui 
alienă, devenit abstract verbal. „înstreinare". 1®. 
(Jur.) „înstreinare" (a unei proprietăți, a unui bun), țț 
2®. (Pat.) Alienare menfald = ln8treinare de sine 
Insu-și., formă a nebuniei, manifestată prin zăpăcirea 
minții, „smintire".

ALIMÂNi
alikxAt,-A adj., subst. „4KeMé'.—Participiul lui 

alleiiâ, devenit adjectiv șl substantivat une-ori. 1®. 
(Jur.) „înstreinat, vândut altuia". Vătisări silnice ale 
proprietăților, alienate cu jumătate... din prețul lor 
normal, i. ionescu, r. 135. 1| 2®. (Pat.) „Smintit". 
[Eminescu] moare... într'un institut de alienați. MA
IORESCU, CR. II, 294.

AI.IKKÂflC ». f. I
ALiENAȚi^ifE s. f. ( alienare.
— A’, din fran. alleiiatioii (lat. alieiiatlo, •oiieui).

ALIENIST.-A adj.,subst.{Med.} ..AWniste'.—Cate 
se ueup& cu boalele mentale. medic alienist.

— N. din fran.

.Ai.ivÎK.'i.f. „Onguent.pommade.cosmetique''. —Un
soare întrebuințată ca leac, suu ca pomadă, cosmetic. 
Și-i eqiâlă ranelfe] lui și-ipusfe] unsoare alifie, și-l 
purtă jte niănulelui. COZMA (a. 1692), ap. Gt.’R. i, 304. 
Ungliile peștelui luând, în laptele aspidei le fierbe..., 
carele in chipul alefiîului făcându-se..., pre la rane 
te. unge, cantemir, ist, 254. Piatră hună pentru făcut 
alifie de obrag..., și alte otrăvuri, greanqă, p. 112. A- 
rată-le să mai lase focului frumișoara și alihila de 
pe față, jipescu, o. 132. De păduchi ebine să spălăm 
vita cu zamăde duhan, oricn alifii de la șpițerie. 
șez. iv, 124/15. [Ș^.alefle LB., f șl: alefiu s. m.J

— Din n.-grec. ákotcpvi, „onguent",

ALiFiób,-oÂsA adj. „Onctueux'. — „Unsuros". 
Fig. Cuvintele ce ies din gura sa sănt ailifioase, ca 
șerbetul de trandafir, d. ROSETTI, ap. TDRG. 479.

— Derivat din alifie, prin suf. adj. -os.

ALIUATÓK s. m. (Zool.) — Un soiu de
crocodil. Trăește tn fluviile Americei. Cfr. caiman. 
[Accentuat șl: aligator.}

— V. din fran.

ALIUNÎ e, b. IV^. unip. „Sonffier (se dit du 
vent)“. — „A adîâ“. Singurul exemplu: Să mă'n- 
groape lAngă stmngfí, Flnieraș de-argint frumos, 
Sărmi pnie'n plasă’n gard jos, Și vântul a aligni, 
Fluierașul s'a porni, -ții s'a porni ș’a căntâ, Oițele 
or sbiera... sevastos. c. 296/4. (Cfr- Iar la cap s&-mi 
pui Fluiera» de fag, Mult zice cu drag, Fluieraș de 
08... Vftntul când a bate, Prin ele-a străbate, Oile 
s’or strânge. ALECSANDRI, P. P. 2.)

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. legyeeni, „a 
da din coadă, a face vânt“, și legyinteni, „a atinge 
ușor“.)

AMUNÍ vb. IV^. \. lihni.

alilvia interj, v. aleluia.

ALI.UÁN a. m. Numai In expresiunea: A ajouge 
la allmaiias„a nu mai fi chip de scăpare, a fi la 
mare strâmtoare: „étre â l'ea^trémité''. cihac, ii, 633.

— Sensul original pare a fi: „a ajunge la hotă- 
rlrea de a fi haiduc“, ceea ce Intr’o vreme erâ identic 
cu „a nu mai ști lDcătrău“. Aliman poate fi turc, 
alauian, „hoț de codru, haiduc“, derivat din altnak, 
„iau” (sau sârb, alaman, cu același sens, Împrumutat 
șl el din turcește). Cfr. alimăni. alimănit.

Al.IMAnA vb. 1“*. refl.) 
ali.mAní 116. IV®, refl.)
„S'etablir ches qn. ă la maniére d’un intrus. S éta- 

blir, s'abattre'' (se dit d’un oi.seau).—Ceea ce prin alte 
locuri se exprimă prin „a so adevestl”, și prin „a se 
agiestâ”. A se alimăni = a se stabili intr’un sat; 
[se zice despre] unul venit așâ din lume, d. ex. S’a 
alimănit p'aci. răduleSCD-CODIN. [în Ilfov (Valea- 
Dragului) șl: a se aliinănâ vb. 1®, cu sensul de „a 
se așeză, a descălecă”, d. ex. s'a alimănat pasărea
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acolo = dort hat sich der Vogel niedergesetst. Lume 
multă s’a alimănat as Viele Jjcute habén sich amge- 
siedelt. jaiiresber. vin, 314.]

— Derivat din alimaii. Haiducii, după ce se lăsau 
de hoțit, se stabileau adese-orl tn sate streine, ca să 
li se peardă urma.

alimAnît,-Á adj., subst. „Ruiné. Maudit".— 
Participiul lui alimâul, devenit adjectiv. „Ajuns la 
aliman”. JZmŐMtí = í«'s Elend gekommen (Curlățel, 
în Mehedinți), jahresber. vii, 82. || „Afurisit”. în 
blesteme de mamă: Fire-ai alimănit! (Dolj, Mehe
dinți), ap. HEM. 872. [Cu prefacerea lui ă > o după 
labială șl: .âZimon/f = a/urtatt; d. ex. E alimonit 
din naștere, rădulescu-codin.]

ALI.MÉNT 8. a. „Aliment". — 1®. Substanță care 
servește la hrănire, „hrană” (ln sens propriu și fi
gurat). II 2®. (Jur.) La plural. „Mijloace de traiu”. 
Copiii sânt datori a da alimente tatălui și mumei 
lor și celorlalți ascendenți care se vor află in lipsă. 
hamangib, c. c. 54.

— N. din fran. (lat. allmeiitnm.)

ALIMENTĂ vb. I". „(S')alimenter‘‘. — Trans. și 
re/'Z. 1«. „A (se) hrfini, a (-și) da hrana“ (In sens pro
priu și figurat). 2°. j| (Jur.) „A da mijloace de traiu“. 
Căsătoriții contractează îndatorirea... ds a alimentă, 
a întreține și a-și educă copiii, iiamangio, C. C. 54.

— N. din fran.

ALI.MENTÁK, -Á adj. „Alimentaire^. — Pri
vitor la alimentare, la hrană”. I-a prescris un re
gim alimentar vegetal. || 2’. (Jur.) „Care face culvâ 
cu putință procurarea mijloacelor de traiu”. Băr
batul a fost os&ndit să dea fostei sale soții o pensiune 
alimentară. [Șl: aZi»«e»iZdr»M,-»c.|

— N. din fran. (lat. alimentarlus, -a, ■um.)

AEIHENTÁUE 8. f. .,Alimentation‘‘. — Infinitivul 
lui allineiitâ (1° și 2°), devenit abstract verbal.

ALIMLNTĂTIE S. f. 1 *ri.niíi,T*Í.ÍNi; .. f. f = •«"■•‘"«•re. 
— W. din fran. alimenfation.

ALiMÓjnii a. f. plur. tant. „Bagatelles^. — „Flea
curi”. în județul Dâmbovița. JZíwoJíZm = vorbo «nu 
lucruri de nimic, fără folos, rev. crit. iv, 86.

— Etimologiea necunoscută. Poate să steă In le
gătură cu sârb, almostvo, „pomană”, însemnând mai 
Intâiu „ceea ce se dă de pomană, ne mai fiind de 
nici un folos”.

AEIMONÍT, -A adj. V. alimănit.

ALIMON a. w. (Bot.) = Lemnul-Domuulni. 
— Din n.-grec. Ktjxóvi.

ALiMÓKi 8. «t. pÎMr. fant. „Nom d’une féle po- 
pulaire : jour des brandona". — Alimori este o săr
bătoare foarte lățită la Românii... [din] Transil
vania și Banat. REV. CRIT. Descrierea ei se găsește 
la HEM. 874—877.

— Numele acestei serbări se dă după exclamarea 
„alimori!” (corupt pe alocuri In „hai la moară!”), 
cu care se Întovărășește Întoarcerea cercului de foc 
și care este bulgărescul ale more! Cfr. Philippide, 
Zeitsckrifl, xxxi, 280 sqq.

AX.IWPÍT, -Ă adj. „Affamé, mourant de faim".— 
în Bihor. = Ádmisíf, mort de foame, rev.
CRIT. IV, 336.

— Pentru etimologie, v. liinpl.

A«tÎN odu. „Doucement". — „Lin, domol, Înceti
șor”. O veselă suflare primăvăroaeă ne mângâie

ALIN.\
alin. ODOBESCU, II, 519. Suflarea unui geniu printre 
crengi alin adie, alecsandri, iii, 56.

— Format din a (3®) și lin.

ALINĂ vb. L „I. 1®.—3®. fSe) calmer, (s’) apaiser, 
Cs’jadoucir, fse) lénifier, (se) temperer, allAger, sou- 
lager. II. 1». Coreaser, țlatter (de la main), consolei. 

(Refl.) S’endormir".
I. Sensul fundamental al tui alină, este „a aduce 

cevâ la o stare lină”; se apropie deci de noțiunile 
exprimate prin „a liniști, a îmblânzi, a domoli, a 
potoli, a stâmpărâ”.

1®. Când obiectul aZ«j(ir« e o putere naturală tn 
activitate sau manifestarea unei asemenea puteri, 
precum: vifor, vânt, furtună, (valuri), frig, foc etc., 
atunci a alină = „a micșoră, a încetini, a potoli miș
carea pornită”, h'uncțiunea cea mai firească e ln 
acest caz cea reflexivă. Vânturile se alinăru. var
laam, c. 310/j. Tot văzduhul se alinează. i. VĂCĂ- 
RESCU, P. 338/,,. I P. ext. Im un semn a’alină jocul. 
COȘBUC, B. 45. S'au alinat lucrurile și s’au făcut pa
cea. URICARIUL, I, 353/,,. II Transitivă e acțiunea, 
când agentul e socotit o putere supraomenească: 
[Roagă pe Domnul] să inceieze furtuna și să alineze 
valurile, asiim, p. 58; — sau când e o întrebuințare 
figurată, precum: Aveă într’aseuns poruncă, ca eu 
banii [ce-i dase] să alineze viforul care se pornise 
asupra lui Brâncovanu. șincai, hr. 208/,,. Larma 
a tot învierșunatului norod o au alinat, țichindeal, 
F. V. II în vechime se găsesc și câteva exemple de 
funcțiune intransitivă. f. Pământul s’au temut 
și au alinat, psaltire (a. 1806), ap. TDRG.

2®. Când obiectul alinării e un sentiment neplăcut 
în sine sau supărător prin intensitatea cu care se 
manifestă, a alină = „a Îmblânzi, a ușuri; a micșoră, 
puterea acelei simțiri”. Trans. și refl. Alinează 
patimele sufletului, mineiul (1776), 133 Ceriul... 
cugetul ți-a alinat. beltíIMáv, o. 16. Mult e mult, 
de când te-aștept, Să-mi alin dorul din piept, alkc- 
SANDRI, p. 11, 91. Durerea mea cea dulce, cu durerea 
ta aiin’o. eminescu, P. 235. Că eu tine mă mai ieu. 
De-mi alin necazul greu, alecsandri, p. p. 360 
Cm cuvinte liniștitoare alină frica sxirorilorei. ISPI
RESCU, L. 239. [Fá-ü] Din ochi negri păhărele. Ca să 
bei, maică, din ele, Șt să-ți mai alini din jele, iarnik- 
BÂRSEANU,D. 324. [ Puțintelfoameași-alină.BAHÂC, 
A. 73. i/«de vede apa lină,... Merge șt setea și-alină. 
RETEC.AîiVL, TR. 14. || [Intr’un descântec:] Cww s’o 
alinat oaia de zbierat (fi ciobanul de șuierat, Așă 
să înceteze Și să se alineze Toate obrintiturile. șez, 
III, 140. II în loc de îmi alin cevă se poate spune I 
șl mă alin de cevâ: Ici etocmai unde joc, Casă 
mă alin de foc. alecsandri, p. p. 355/,. Că și eu 
o să mă ’nsor. Să mă mai alin de dor. tf.odo- 
rescu, p. p. 270. Prin astfel de construcții s’a ajuns 
la sensul următor;

3®. Când obiectul alinării e un om care se află In- 
tr’o surexcitare sufletească, sensul e „a-l aduce la 
o relativă liniște sufletească”. Trans. și refl. Iară 
norodul ce strigă, dacă i-au spus că au fugit, s’au 
mai alinat puțintel, e. kogălniceanu, let. ni, 246/,. 
în zadar mai sileam a o alină [pe maică-ta], a-i 
ascunde moartea bărbatului ei. beldiman, n. p. i, 17. 
în sfârșit, vrând să-î aline, îi arătară două statuete 
de bronz, c. negruzzi, i, 203.

II. Cănd este vorba de ființe, în special despre 
oameni, se găsesc și unele sensuri derivate.

1®. Trans. „A mângâia”. [Cântec de leagăn pen
tru un copil, a cărui mamă a murit:] Țâță rea și 
acră Amit te apleacă. Și mână streină Amii te alină. 
MARIAN, na. 320.

2®. Refl. „A se liniști prin ducerea la culcare”. Iar 
fata, târziu, cănd se alinase toți curtenii... mera, 
ap. DDRF. Maică-sa... il blestemă Și-i zicea, cănd 
se culcă: „Culcă-te, alină-te. Șarpele sugă-mi-te!" 
alecsandri, p. p. 12/,. I

[tn vechime mai ales: alinéz, azi aproape numai: |
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afin. II tn Înțelesul II, 2‘* se găsește șl un exemplu 
de alini vb. IV®: Au băut,., până,., târeiu noaptea 
și după aceea s'au pus la hodină. Dimineața se 
scoală... După prâiis n’au vrut boierul să se mai 
alinească la cumnatu-său, că tare-i erâ.. dor de 
soția sa. De aceea... au purces... sbiera, p. 55/,.]

— Din lat. alienare: ital., sard. alienare.
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ALINARK s./. „Apaisement,calme, adoucissement, 
alliigement, soulagemeni, consolation; relâehe, re- 
poa**. — Infinitivul lui alină, devenit abstract verbal. 
Păcătosul alinare conștiinței lui găsește, c. NE- 
URUZZI, n, 16/,g. Aî/mc alinarejo/MtcMZwi ffiM 8M5pi«. 
■kLECSANDRt, II, 72. Simțeam căeln’află-olinare, Că 
singur așă, i-e urit. coșbuc, F. 82. i în legătură cu 
„stare". „Liniște, repaos". Să n’ai stare, nici alinare, 
Cumn’areapa, apapemare. pop. (Com. Lacea). Câni 
se strâng multe [cioaro] Za un loc. și nu-și află stare 
și alinare, ci neîncetat sboară, prevestesc iarna, ma
rian, o. n, 30.

AMNÁT a. a. = alinare. Participiul lui alin», de
venit abstract verbal. Se pricepe Îa alinat copiii.

ALINÁT, -Ă adj., adv. „Calme, apaise. Douce- 
ment‘‘.—Participiul lui alină, devenit adjectiv. „Do
molit, potolit, liniștit". Cw miKie oKiiaid 8<î ie ro^. 
VARLAAM, C. 165. || Întrebuințat ca adverb. „Lin". 
Suflă vântul alinat. i.vrnik-BâRSEANU, d. 26.

ALINĂTOK, -OARE adj. „Calmant, léniiif, sé- 
dutif, anodin, consolant, adoucissant, allegeant'". Ad
jectivul verbal al lui alină, (derivat prin suf. -ător). 
Mijloacele cele alinătoare și ocrotitoare de primejdia 
pojarului... PI8CUPESCU, O. 256. Mângâiere dulce ali
nătoare. ALECSANDRI, p. III, 152. Ai dormit un 
somn alinător. i. negruzzi, v, 197. [•[ și diai, și: 
alinătăriu.]

ALINÁTÚBÁ s. f.s alinare. [Plur. -turi.]
— Derivat din alină, prin suf, abstr. -ătură.

ALÍNC, -Ă adj. t - Vif, fin, rusé"". — „Vioiu, vi
clean". 5* șarpele eră mai aline de toate jigăniilepă
mântului. PALIA (a, 1582). ap. CCR. 50 (: „le serpont 
était le plus fin de tous Ies animaux des champs".).

— Din ung, élénk, „vioiu".

AXÍNBEBEA adv. V. alt (I, 1®).

AL1NEÁT s. a. „Alinéa^.— I®. Rând nou, linie de 
cuvinte al cărei cuvânt d’intăiu e mai Innăuntru; În
cepere de alt rând (de-a-capul), la scris sau la tipar. 
în acest dicționar, etimologia cuvintelor începe cu 
un alineat deosebit. | 2®. P. ext. Partea (perioada, 
fraza, propoziția) care începe cu un asemenea rând, 
până la o alta care Începe tot astfel. Pasaj (tn ar
ticole de legi, etc.) cuprins Intre două șiruri nouă. 
Această moțiune, in drumul de la senat până la ca
meră, și-a pierdut un alineat. MAIORESCU, D. ii, 181. 
ITn Transilv,, tn sensul 2® șl: alinea s. f. Acest lucru se 
spune apriat in §3, alinea 2. | Pronunț.: a-li-ne-at.]

— N. din fran. După analogia unor cuvinte ca 
postulat, concordat etc. care tn franțuzește au un -t 
final care nu se pronunță, dar care e etimologic 
(= lat. postulatum, concordatum), s’a adăogat. In 
mod greșit, și lui alinita ( lat. a Unea, „de la linie") 
un -t. (Unii pronunță: aitnidf s. a., printr’o apropiere 
greșită de part, verbului „alinia".)

ALINOĂKÎ ti&. !¥“. V. lingări.

ALINI ufe. IV®. V. alină.

ALINIÁ vb. 1“. „(S’)aligner^. — Trans. și refl. 
„A (se) puné, a (se) așeză. In linie dreaptă, la lÍDÍe“. 
Mai ales (Armată și Edilitate) : Compania s’a ali-

AT.INTA
niat. I Trebue să aiiniem casele, tn stradele princi- 
paie. A aliniâ o stradă : a punéin linie dreaptă 
casele de pe amândouă părțile ei,

N. după fran.

ALINIAMj;NT s. a. (Top., Cosm.) „Alignement''.— 
Pentru recunoașterea constdațiunilor pe bolta ce
rească, se intrebuințeasă așâ numita 'metodă a ali
niamentelor, care consistă în a trece de la posițiunea 
unei constelațiuni la aceea a celorlalte, prin simple 
prelungiri de linii, cdlian, c. 44.

— N. după fran.

akiniAbe s. f. „Ali{/nentpnt‘‘. — Infinitivul lui 
allniă, devenit abstract verbal. [Și: aliniere.]

ALINIAT, -A adj. Participiul lui aliniă,
devenit adjectiv.

ALINT s. a. „Caresses. Balancement". — Numai 
la Coșbuc. „Desmierdări". în ceasuri dragi de dulce- 
alint, Săruți pe Tofale, femeea necastă. COȘBOC, B. 
71. II „Legănare a trupului". Dra£r alint De trupuri 
prinse'n mărgărint. idem, u. 19. [Plur. -Unturi.]

— Substantiv postverbal din alinta.

ALINTĂ v5, I. „I. Apaiser, (se) calmer. II. 1®. Ca- 
resser, dorloter, mignarder; gâter (ijqn). 2®. (Refl.) 
Se dorloter, se mignarder, fairé l’enfant gáté, fairé 
des grâces, fairé des fașons; se balancer, se dandi- 
ner, se bercer".

Cuvântul se aude aproape numai In Moldova.
I. f Numai la Dosofteiu. Trans. și refl. „A (se) 

alină (I, 1®)“. Acesta, cu insemnătura sfintei cruci, 
marea au alinfdtH. dosofteiu, v. s. 3/„. Vânturilor 
dsise de’ncetară Și undelor de se alintdră. idem, 
ps. 376 ( : „il arrâte la tourmente, la changeant en 
calme, et Ies ondea sont calmes".).

II. „1®. Trans. A răsfățâ". în sens bun „a des- 
mierdâ, a gugull, a mângâia". Zina se apropie de 
dinsul, il sărută [și] tl alintă cu iubire nesfârșită. 
pompiliu, ap. TDRG. || în sens rău „a râzgăiâ" (con
trariul iui „a crește bine"). Noi [femeile] ne creștem 
fetele, ei [bărbații] le alintă și apoi tot ei se plâng. 
ap. TDRG. II Fig. Zădărnicia, alintând a noastră 
minte, naște fapte, konaki, P. 286. îl sărută, ălin- 
tându-și vorbele și netecindu-i părul, vlahuță, n. 49.

2®. Refl. „A se răsfățâ". în sens bun. Brațele ei 
m au legănat, când ii sugeam țâța cea dulce și mă 
alintam la sânu-i, gângurind și uitându-mă in ochii 
ei cu drag, creangă, a. 35. || în sens rău. „A se 
purtă ca un copil răzgâiat". Când rea și nesuferită, 
când sentimentală și cochetă, s'aprinde și se alintă 
ca o copilă brwlnică. C. negruzzi, ap. HEM. 885. 
„A face pe mofturosul, a face nazuri". începu să 
facă mofturi, să s'alinte. CONTEMPORANUL, ii, 359. 
A se alintă = a se fasoli. • alecsandri, t. 1753. ij 
„A se mișcă ca un copil răsfățat, a se legănă". Lun
trea s’alintă. STAMATi, ap. HEM, 885. Calul tău ca 
lebăda pe apă se alintă grațios, alecsandri, p. 
III, 81. Pentru-că eră „fata mamei'", se alintă ca 
cioara’n laț. creangă, p. 283. || Fig. Moș Toadăr 
tot mei^eâ, alintându-se mereu cu gândul... con
temporanul, V, 390. [Alint, tttTi alintéa. ’ZV'DSl- 
DELBANU, ap. HEM. 886.]

— Din *allentare: ital., sard. allentare, sicilian 
allintari, abruzzez allendâ. Lat. lentus Însemnă 
„moale, flexibil® (ofr, „om moale" = „om Încet" : fran. 
„lent"), de unde, în sens figurat, „Îndărătnic" ( „În
cet în luarea unei hotărîri"), iar derivatul lui, lentare. 
Însemnă „a face flexibil" și, figurat, „a Îmblânzi, a 
alină". Cu acest sens din urmă se potrivește Înțe
lesul 1 al cuvântului românesc (cfr. germ, „lindern" 
de la lind, care e Înrudit cu lentus). Pentru expli
carea sensului II, am puteă plecă de Ia accepțiunea 
„tndărătnic"; mai probabil Insă ideea „a răsfăță" 
s’a desvoltat din ideea „moale". Ca și „a-și cocoloși
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copiii", tot astfel „a-i alintă" însemnă deci „a-1 păzi 
prea mult“, „a-i face să fie moi, molatici".

alintAre s. f. -P. ^choK de raliHer, d'apaieer. 
apaisement. 2®. Caressc, wi^iardtse, co7«eiierte“.— 
Infinitivul lui aliată, devenit abstract verbal. 1®. „Ali
nare". Valurile nalte n'au alintare, dosofteiu, ps. 
140. II 2®. „Desmierdarc, răsfățare. râzgâiare".

ALINTAT s. a. = alintare. Participiul iui alintă, 
devenit abstract verbal.

ALINTAT, -A ad/. „Dorloie, mi{/not<-. găte.“ — Par
ticipiul lui aliată, devenit adjectiv. „Răsfățat". Pa
jul Cupidon, vicleanul. Mult e rău și aliniat, emi
nescu, P. 12. Umblă par’că amintindu-și vreun 
cântec, alintată, Par’că i-ar /i tot a lene, idem, p. 
304. 0 fată alintată și leneșă. CREANGĂ, P. 292.

alintAtób,-OARE odj., subst. .Qui dorlote. 
(jui mignarde, qui g&ie. Caressant". — Adjectivul 
verbal al lui alintă (derivat prin suf. -ător), substan
tivat une-ori. Vesi alintătoriul cel mare a omului, 
eic mândria, cum întinde ajutoare, konaki, p. 28S. 
[f și diai, șl: aiintătăriu.]

alintAtÚbA 8. f. „Mignurdiae. Co(iuetterie-‘ 
„Răsfățare, răsfățătură, râzgâietură; cochetărie". 
CIHAC. (Plur.

— Derivat din alintă, prin suf. abstr. -ătură.

ALIÓN s, m. (Ornil.) „Proger : Emberisa milia- 
ria^. —După HEM. 888: „Preaură-sură", numită și 
„presură-mare". Alionul eiste o pasăre de mărimea 
unei pitulici, cu coada scurtă și ciocul .^curt cam 
gros, pe cap și corp cu vergi mărunte albe, puțin 
cenuși, negre, galbene șipuțin rănăbii... Face cuibul 
jos prin crâng, ouăle sânt albe, picate cu neffi u. 
(Vânju-Mare, In Mehedinți), ap. HEM. 888.

— După Hasdeu, Etym. magn., alion e numele 
personal Alion ( Leon), care se dă (în Vânju-Mare, 
în Mehedinți) și la câni.

ALIÓK s, m. (Bot.) „1®. Ksule: Euphorbia Esula. 
2®. liéveil-matin: Euphorbia helioscopia. 3®. Rku- 
barbe-des-paysans: Euphorbia Cgparissias. q®. Eu- 
phorbe des marais: Euphorbia palustris."

Subt numirea alior. aléur (Munt.), aleór (Mold.), aior. 
arior, arior-de-baltă poporul român înțelege diferite 
spéciidé plante din familia Euphorbiaceelor.Ce& d’in- 
tâiu (florile galbene; crește prin fânețe umede, In Iu
nie—August) se mai numește șh Burutană-ile-npgei, 
Buruiană-măgărească, Laptele cAndiii; cea dc a doua 
(florile galbene; crește prin locuri cultivate, printre i 
sămănături și prin marginea câmpurilor. In Maiu-Au- 
gust) șl: Buruiană-de-friguri, Buruiană-de-negei. 
Buruiană-măgărească, Laptele - cucului (Munt.), 
Laptele-cănelui, Laptele-lupului (Transilv.); cea de 
a treia (florile gălbui; crește pe coline aride, câmpuri 
nisipoase, pe lângă drumuri, in Aprilie-lunie) șl: Lap- 
tele-cânelui, Lapteîe-cucului (Munt.); cea de a patra 
are florile galbene sau brune și crește prin locurile 
mlăștinoase, pe malurile apelor, in Maiu-iunie. pan- 
ȚU, PL. (leon, med. 45: marian, ch. 8). Frumă 
verde (foiliță, frunzuliță, frunzuleană, ș-apoi frun
ză) de-alior.' șez. iii, 62/,„ 153/,; iv,218/,ji V, liAVisJ 
I. 50''. SEVASTOS, C. 89/a, 119/g, 172/,,, Alior depero- 
zor! doine, 234/,. Și ți-oiuface de mâncat Aleor și 
grâu spălat, șez, iii, 157 b/,. Foaie verde de-aleor, 
O plecat neică Ion, Să puie calu’n pripon. Priponu-i 
dealeor, Aleorus'o uscat,loncalu l'oscăpat, jahres- 
ber. IX, 205. (Țigăneștii-vechi, In Tecuciu). Pe alo
curi. vre-o tufă de alior, retezată [do coasă] din fața 
pământului, plângea stropi de lapte, sandu, sAm. 
IV, 951. O plantă veninoasă, naltă de 2—4 deci
metri și cu floarea ca o umbrelă, se chiamă „aleur~ 
și se aice și .flaptele-cucului^, fiind-că, mipând o

ALIȘVERIȘ 

foaie, dă un suc alb. (Mărăcineni, In Buzău; Co 
șăreni, în Ialomița), ap. HEM. 892.

— Etimologia necunoscută. Forma aior pare a 
nu stă In nici o legătură cu aiu, căci Intre eupbor- 
bieuee (aior) și liliacee (aiu) nu există asemănări. Tot 
astfel lipsesc asemănările șl cu ratiunculaceele, așă 
încât rămâne Indoioasă șl apropierea făcută de HEM. 
892, care derivă pe alétír (de unde apoi aleór, aliór 
.și ariór) din hellStorus.

ALIPI «6, IV". „1®. Aceoier; joindre, annexer, 
attaclter. 2®. (Refl,) Se serrer, se colier, se blottir 
(contrej... S’insinuer (auprăs de qqn.). S’attacher, a- 
dhe'rer (â)“.—„A (se) lipi (In sens figurat) de (la) cevă 
sau cinevă". 1®. Trans. „A incorporă". într’o adu
nare tainică au hotărit să alipească Macedonia la 
Bulgaria. | „A atașă". Această dragoste l-a alipit 
de geniul neamului românesc, căruia loan Brătianu 
i-a închinat întreaga muncă a vieții sale, sturdea, 
E. 8. Pe lâtigă regimentul de infanterie fii alipită 
o baterie. || 2". Refl. Se alipi de bătrâna, o cuprinse 
pe după gât... și... privi, delavrancea, g. 16. | „A 
se dă, a trăi pe lângă cinevă". Un... băetan își făcii 
planul ca să amăgească baba șisă-iialucrușoarele... 
Se alipi pe lângă dinsa. căci mătușii îi erau 
cam dragi băietanii. ȘEZ. I, 02/,,. „A aderă". Tinerii 
Românilor, cetind cărțile ÎMtinilor, să se alipească 
cu inima cătră dogmele Latinilor, maior, ist. 252.

— ('ompus din prefixul a- și din lipi.

AI.IPIC1ÓS, -oÂsĂ adj., adv. .Collant. D’une ma
niere collante''. — Adj. și âdv. „Lipindu-sede irup". 
llaîna ei și scurteica de pe irup erau croite cu în
grijire și ttlipicios. ap. TDRG.

— Derivat din alipi, prin suf. -icios.

ALIPÍHE 3. f. „Action d'accoller, de joindre, an- 
nezeer, nttacher. Atachement, annexion. Adhérence, 
l■(lttachement■‘. — Infinitivul lui alipi, devenit ab
stract verbal.

ALIPIT 8. a. = alipire. Participiul Iui alipi, de
venit abstract verbal.

AL1PÍT, >A adj. „AecolU; joint, annexé, attacJié. 
Serré, hlolti (contre); adhérent, raftaché(á)‘‘.—Par
ticipiul lui ailpî, devenit adjectiv.

ALIPI I u6. IV. .Hanger, diaposer, placer^. în 
Bihor. „A așeză". Sfăntui Ilie (toate pe cătc le furase 
luda] ...Mândruț mi le auie... tiua la fața cerului 
iȘi bine le-aîipuie... Care pe unde-o fost: Soarele cu 
racele... Și luna cu lumina, alexici, l. p. i, 152/,...

— Din ung. alapitni, „a Întemeia, a așeză".

ALISPÁN s. m. „Souii-prpfel‘‘. - - tn Transilv. Cores
punde unui „subprefect" Jn România. Se mai numește 
și: „vițișpan", „sub-comite, vico-comite (suprem)".

— Din ung. alispán, idem.

Ai.i.'ȘVfcRiN 8. a. .Commerce, affaires, uiiiat, ventr 
en détail~.

Mai de mult aveă sensul general de „comerț, ne
goț": azi se Întrebuințează mai mult cu înțelesul de 
„afaceri (negustorești), negoț mic (cumpărare sau 
vânzare), târgueală". Starea de ucumpuind înaintea 
noastră și alișverișulii țării,... iim socotit că poate 
țara să dea, fără de prea simțitoare, greutate 
lei. (a. Iö<í2) URICARIUL, I, IIA,. Kră și moneda de 
aur de argint cu totul poprită și rădicată d 'urtre 
norod, având și întrebuințând spre aiișverișul cel 
din toate zilele moneda de fier, piscupescu, o. 30. 
lAtrrurilc aeealea... nu sânt iertate n intră in alij- 
verișul oamenilor, pravila (1814), 34. Băcălii și 
alții, pentru trebuința vâneării morféi lor, să fie vol
nici a țineă și a aveă cantariu... și cu acel cantariu 
să-și facă alișverișullor. (a. 1799) URICARIUL, 1,88/,,. i



ALITERARE
[Boerii] se ajungeau... c« dregătorii și, pentru ca 
să izbutească „alejverișul", dădeau bucuros „măz- 
dă", adecă mită, iorga, c. i. ii, 202. lasă-mă’n 
pace omule!... Înțelege odată, că n’am venit [in sa
lonul vostru de frizerie] pentru alișveriș... A»io tre
buință cu d-l Nae Girimeă. CARAGIALE, T. Il, 78. 
Za spune-mi, cum merg alișverișurile? filimon, C. 
II, 612. Nu-i alișveriș nici de o lețcae, în piață. 
ALECS.tNDRi, T. 143. | -4 face cuivă alișveriș= , 
„a cumpără, a târgui de la el‘*. Vreți să-mi faceți I 
cevă alișveriș? idem, T. 26. [t și: alijveriș, alejveriș, 
aleșveriș uricariul, iv, 7/,,, prin asimilație: ariș- 
veriș. Com. I. A. Rădulescu. | Plur. -rișuri.]

— Din turc. alyS-veriS, „commerce" (cfr. dara- 
vere).
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ALITERĂBE 8. f. (Poet.) pAíííférafíO»".—Armonia 
rezultată din repetarea aceluiași sunet sau a unei . 
combinaținni de sunete In două sau mai multe cu- ' 
vinte care se urmează In aceeași frază. Aliterarea 
eră temelia versificațiunii la popoarele germanice.

— N. format din aliterațînne, după analogia unor 
cuvinte ca: declinare = declinațiune, versificare  ̂
versificațiune etc.

AEITEBÂȚIE 8. f. (Poet). ț _ „p
A1.1TEKATIÚNE 8. f. (Poet), ț " an’eiari.
— N. din fran. alliteratlon, (din lat. ad • i- literam).

AE1VÁNCÁ 8. f. (Oui.) ,..Sorfe de găteau de farine 
de mais au fromage". — întrebuințat aproape nu
mai la plur., In Mold. și In Bucov. Alivenei=turte 
de făină de păpușoiu, cernută prin sita cea deasă, 
frământate cu chișleac în loc de apă ș» cm brânză. 
Ca să fie mai moi se pun și cartoafe fierte. Se coc 
în cuptor pe frunze de curechiu și se ung cu unt 
ori cu smântână, creangă, GL.iSd-i jmn*nceșii8â-m« 
facă un borș cu perișoare ș» alivence. alecsandri, 
T. 187 (în glosar explicat prin: „plăcintă mică de 

i țară"). Caimac, gugoașe, alivenci... se îngropau in 
stomahul lui. C. negruzzi, i, 286. Face sarmale, 
face plachie, face alivenci... și feliu de feliu de 
bucate, creangă, p. 28. [Plur. alivenci, mai rar ali- 
vsnce. Din cel d’intâiu s’a format pe alocuri un sing. 
nom.: alivénciu, cu plur. alivenciuri. ap. HEM. 894.]

— Etimologia necunoscută, Pare a derivă dintr'un 
' cuvănt slav *livanlca (cfr. ceh. linanec, „petit găteau 

moulé". In limba litvană palétinnis, „omelette"), de- 
i rivat din liti, lijati [polivati), „a turnă**.

AI.IVÁNÍ «6. rc/t. „Rouler,culbuter. Se perdre 
, dans le monde, errer". — Á se rostogoli, a se 

răsturnă". Guia, punând piciorul pe răscruci, iși 
făcii vânt și se aiivăni în gura căruțului. T. CERCEL, 
SĂM. II, 503. II 2®. Fig. A 8e aiivăni = a se duce în 
lume fără a iseda de rost. Ex. „Eu știm pe unde 
3'0 fi dlivănit". RĂDULESCU-CODIN.

— Etimologia necunoscută. Este posibil, ca șl acest 
' cuvănt să steăln legătură etimologică cu slav, liti, (po- 

livati, „8, turnă", cu aceeași trecere de sens ca șl In 
rom. „a răsturnă". (Cfr. russ. livnyl, „prăpăstios".)

ALI VÂNT 8. m. (Bot.) = levăDțică. Se aude In Mol
dova (Vasluiu, comuna Muntenii-de-jos). HEM. 898.

— Corupt (lin fran. lavande.

ALivÁNTAtHÍerj., adv.„Álarenverse. Culbute"
Exclamație glumeață, rostită mai ales de orășeni, cănd 
cade cinevă. Se întrebuințează și ca adverb. In legă
tură eu verbele „a da**, „a cădea", „a trânti", „a veni**. 
Florica (împiedecăndu-se în coada rochiei): „Na! 
că eră să dau alivanta peste cap. alecsandri, 
T. 920. Lă-te alivanta! = culcă-te! (Brașov, com. 
Lacea). io« însă. împiedecat cu picioarele in mâne- 

< cile contășului, căzusealivantalapământ. creangă,
A. III (- căzuse cât e de lung, creangă, gl.). Cănd 
serăstoarnă o trăsură, auzi zicând: „văzut-ai cum

ALMICANTARAT
boierul și cocoana au renii alivantapesle cap?", iar 
copiii, când se'ncurcă zmeii: „ți l-am dat alivanta! 
A venit zmeul alivanta.' (Craiova), ap. HEM. 896. ' 
Probabil printr’o apropiere etimologică de cuvântul 
„alivenci" și: alivanta ~plăcinta! La vârsta 
noastră ...cataroile... ie trântesc alivanta plăcinta’n 
groapă. ALECSANDRI, T. 998. [ tnmod eliptic: ifdw» 
poimâni, poate, ...alivanfa'n groapă! idem, T. 338.

— Etimologia necunoscută. Pare a H rezultatul 
unei fuziuni, ale cărei elemente sănt: verbul a se 
aiivăni și ital, avanti.'

AMVÉNCi s. f.ptur. tani. (Cor.) „Sorté de danse po- 
pulaire".—Un fel de horă cu Invărtituri de perechi de 
jucători. InMold.,descrisăla HEM. 898—902. Necântă 
dinfiuier: doina, ...corăbiasca, ...alivencile, țiitura... 
CREANGĂ, A. 82. I Printr’o apropiere (sau înrudire?) 
etimologică ou „alivancă", se zice șl: alivenci-plă- 
cinte, sau: alivenci-plăcinte mo», pamfile, j. ii.

— Etimologia necunoscută.

ALivÉNClu 8. m. (Cui.) v. alivancă.

ALiVKN'ȚÎcĂ 8. f. y. levănțlcă.

' ALiZAKÎBiĂ s. f. „Aliearine"Principiu colorant 
roșu extras mai nainte din rădăcina uscată a ga- 
ranței, iar azi preparat prin sinteză; servă mai ales 
pentru văpsitul bumbacului.

— N. din fran.

„Alizé". — Numai ca atribut al cuvântului „vânt". 
înregiunea interi rop icală suflă regulat, in iot cursul 
anului, două vânturi: unul in emisfera nordică, de 
la nord-e.st cătră sud-vest. și altul in cea sudică, de 
la sud-est cătră nord-vest. Aceste vânturi constante 
se numesc „ălizate”. foni, F. 183. | Mai des: „vân
turile alizee" : Aceste vânturi, care bat de la tro
pice spre ecuator, se numesc alizee... Francezii le-au 
numit „vents alizés", adecă vânturi uniforme, me
hedinți, G. F. 43.

— N. după fran.

AEHANÁu 8. a. „Almanach". — Un fel de ca
lendar, destinat unui cerc de cetitori mai culți. Une
ori lipsit de partea calendaristică, cu cuprins curat 
literar: Almanahul României June, alte-ori cuprin
zând informațiuni pentru o anumită clasă socială: 
Almanahul de Gota, sau având un conținut umoristic: 
jlceoetA parte apoeeiilor— este plină de erori, une-ori 
așă de comice. încât pot deveni u» ievor bogat 
pentru almanocuri humoristice. maiorescu, cr. 
I, 35. [Șl: atmanrtc. | Plur. -curi.]

— N. din fran. ( lat.-med. almanachns, după 
grec, -med. dkp.tva^óv.)

AL»ÁB 8. a. V. armar.

alhée 8. f. „Almée'^. — (ín Orient, In deosebi In 
Egipt). Numele cântărețelor mai alese, care formează 
o clasă proprie și Întrețin societatea cu producțiu- 
nile lor Ia ocazii solemne, In casele oamenilor bogați. 
Aimeea ce în dansuri atât de ru^noase s’arată. bo- 
LINTINEANÜ, ap. RÜDOW, XVII, 381.

— N. din fran. (din arab. aÍHtet, „Învățat**, Gind-că 
aceste femei au Învățat a căntă, a dansă și a spune 
poezii.)

8. m.ALH1CAIÍTAKÁ 8. m. ) 
almicantakít 8. m. f > 
„Almicantarat’'. ~ Orice cerc ai sferii cerești pa

ralel cu orizontul, l/n plan [orizontal], taie în petieral 
sfera cerească după un cerc mic, căruia i se dă nu
mirea de almicantara. cdlian, c. 9.

— N. din fran. (din arab, almuqantara.)



ALMDîTERI
A1.MÍBÍTERI adv. V. altminteri.
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ALnÓJMA 8. f. t ^AwíMÖMe". — „Poniană“. cüv. D. 
bAtr. II, 62.

— Din pateosl. nlmiiziiio, idem.

aemojneAn 8. m. „Pauire. misereuxA. — „Sărac, 
calic**. Almojneanbătrăn, bătrân. Barbă albăpăn'la 
brâu, Tri muieri am ținut. (Glogovița, In Serbia 
„Almosenempfănger, armer Mann‘‘). jahresber. 
VII, 62, 82.

— Derivat prin suf. adj. din sârb, alinohio, 
„pomană**.

Ai^nic, ’Áadj. t „Insidieux,perfide-.—in Transilv. 
„Viclean**. Singurul exemplu; Șarpele eră cel mai 
alnicdintoate jigăniilepământului. PALIA (a. 1582), 
ap. TDRG.

— Din ung. âliiok, idem (modificat subt influența 
suf. -nic).

Aíó interj. „Allez-vous-en, va-t’en; allons!' — 
Numai In Transilvania. Al0=pleacă,du-te,fugid'ucl. ! 
FRÂNCU-CANDREA, M. 97.2U0, raita, la cămară. UR- 
TEGANUL, TR, 160/,. Alo. marș! Brașov (Com. Lacea). 
Alo, mândră, ’n calea ta. Că te bale soacră-ta. (Bi
hor.) REV. CRIT, IV. 336.

— Din germ, halló!

ALÓ interj. „Allo!~ — Exclamare, prin care che
măm pe cinevă la telefon, spre a vorbi cu el.

N. din fran, (cuvânt anglo-american.)

aloAt s. a. V. alnat.

ALoAvA s. f. (Pese.) „l;'ilel‘‘. — In Mehedinți. Un 
fel de mreajă de prius pești. Pescuitul Dunării se 
face cu diferite unelte și anume: 1.) Cdrit<y(le. 2.) 
vârsile, 3.) oriiie, 4.) aloo«e/e.... Cu aloavele pescarii 
umblă prin apă. cănd Dunărea este mică, și prind 
tot feliül de pește, afară de moron și nisetru. i. 
IONESCU, M. 85 — 86.

— Din sărb. alov (lialov), idem. (Cfr. dubletul 
halău.)

ALOVÁ vb. I. „Aîlouer'. — K destină o sumă oare
care pentru un scop anumit (dintr’o listă întreagă 
de mai multe cheltueli, mai ales la o administrație 
publică), in budgetul statului pe acest an s’a alocat 
o sumă mai mare pentru învățământ.

— N. după fran.

.alocAbe 8. f. „Alloeation". — Infinitivul iui alocă, 
devenit abstract verbal.

ALOCÁT a. a. aing. tani. — alocare. Participiul lui 
alocă) devenit abstract verbal. De alocat e n^or; 
mai greu e de a găai sumo necesară.

alocAt.'A adj. —Participiul lui alocă,
devenit ad}ectiv. Numărul școlarilor la școalele ru~ 
rale este... 20 de mii; fondul alocat peniru aceste 
ocoale, un milion, maiorescu, d. l, 161.

— N. din fran. allocatioii.

AI.ÓC»BE(A) ) ,
ALáCDRI )
„Par endroits, pcur-cipcur’lă‘‘. — „tn unele locuri, 

pe ici pe oolo“. Numai rare-ori se găsește singur: 
Șesul tíeretului este alocureu năsipos și alocurea 
argilos. i. lONESCU, D. 302. | De obiceiu In legătură 
cu prep, „pe (pre)’‘: Pre alocurea sânt orașe de băi. 
MSS. (a. 1661), ap. GCR. l, 178. Svintele bogoiavlenii 
prăsnuim... in besearica cea mare și in alalte be-

.AWȚEL 
seanci deprealócurea. dosofteiu, v. s. 5. Pre a 
locurea altmintrea răspund în vorbă unele cuvinte. 
P. maior, ist. 248. O groapă... astupată p'alocurea 
cu SHrpături de eid. odobescu, l, ItS/j. P'alocu- 
rea viile se mlădiau încărcate cu ciorchini, dela- 
VRANCEA. S. 215. ( t Intr'un exemplu din a. XVII, 
11 allăm eu funcțiune substantivală : Prespre toate 
alocure —„pretutindeni**: .partouP. Se face acest 
săbor în l laherna și se /măenuîaște și pre^re toate 
a-lncure unde sânt și sfintele beseareci. mss., ap. 
HEM. 906.

— Din a(l) ■+• locuri (t Zocwre, la care s’a adăo- 
gat adverbialul -a : alocurea), pluralul substantivu
lui loc.

AlMVijIE S. f. I
.AI.OCIȚIÎ.VE S'. f. I
,.Allocution‘‘.— 1®. (La Romani). Cuvântare a unui 

general sau Împărat către oștirea sa. || 2®. P. ext. 
(Astăzi) ; Cuvântare scurtă, ocazională, către o adu
nare. Alocuțiunile Papei către colegiul cardinalilor 
sânt rostite în latinește.

— N. din fran. ( lat. allocutio, -oiiem.)

ai.ouiAl, -A adj. „Allodinl'. — Ce ține do un 
alodiu. Bunuri alodiaie.

— N. din fran. (-lat.-med. ullodialis.) 

.iLÓuiii 8. m., 8. a. „Alleu‘‘. — (Termen privitor la 
vremea feudalității:) Moșie feudală, domeniu care 
erâ dat In deplină stăpânire, ereditar și independent, 
supus doar la omagiul de vasalitate. I se dau toate 
veniturile din allodiurile și economia șișului do- 
miniu. șiNCAI, III, 277/,. [Plur. -lodii și lodiuri.)

— N. din lat. -med. allodinm (din v.-gorm. allăd, 
..stăpânire deplină**, din all, „tot** și ăd, „bun, pro
prietate**).

AI.ÓE 8. f. (Bot.) „AZoé«-*. — Plantă din familia 
liliaceelor, care conține un suc amar, numit sabur. 
[După fran. și; nlóes s. m. Mai de mult, o/diu s. wi., 
din paleosl. o/ol. TDRG,]

— Din lat, aloe.

AtÓEM s, (Bot.) i ,
ALOît S. m. (Bot.) ti'’

AI.OPÁT 8. m. (Med.) ..^ilopoWte '. - Medic caro 
tratează prin alopatie.

— N. din fran.

ALOPÁTív, -A adj. ,.AIlotiatkiqne-.—lio alopatie. 
Traíamen^ alopatic.

— N. din fran.

ALopatÍe s. f. (Med.) ,Allopatîiie‘‘. — Procedura 
medicală care tratează boalele prin contrarii (In opo
ziție cu omeopatia).

— N. din fran. ( grec, az.koț, „altul" și icâ'Joț, 
„suferință**. Cuvântul e introdus de medicul german 
Hahnemann, Întemeietorul „omeopatiei", care pre
supunea că mijloacele Întrebuințate de medicina o- 
biclnuită, aplicate la omul sănătos, ar produce o 
suferință contrarie boalei combătute.)

alŐ6,-oAsA adj. „Faux, r«se.“—Cuvânt rar. 
în Ungaria; „Viclean**. Ești lup ulos, și vei fi mai 

, flămând decât setos, țichindeal, 50.
— Din ung. ál, „fals**, cu suf. adj. -os.

ALOțEL s. a. „Devain^. — „Aluat (2’)“. 
fermentum. ANON. car. Aloțel= aluatul acru, care 
se pune în frământătură ca sö dospească. (Brașov, 
com. Lacea). [După LB. și: aluăfăl.]

Diminutiv din aluat, derivat prin suf. -el. In 
timpuri vechi. Iia Megleniți aluatul se numește lu- 
fol = aloțel.



ALOTRIA — :
ALÓTKIA «. f. plur. tant. I
ALÓTRII $. f. plur. tant, i
„Choses étrangéres au sujet, ă la discussion". Lu

cruri In afară de subiect, de altă natură, nepotrivite 
cu subiectul In chestiune. [Lucrarea e Împănată] cu 
alotrii nepotrivite, maiorescu, cr. iii, 54.

— y.dingerm.xUlotrlaC grec.a*.),ótpioc,„strein“).

ALOTROPIC,-Ă CKÎj. „Allotropique".— Ue alotro- 
pie. Carbonul are trei modificări alotropice: dia
mantul, grafitul și cărbunele amorf sau organic. 

AL din fran.

<L»TROPÍE s. f. (Chim.) „Allotrnpie". - Parti
cularitate a unor anumite corpuri simple de a a- 
păreâ In două sau mai multe stări așă do diferite, 
in căt ar fi considerate ca substanțe cu totul streine 
Intre sine, dacă identitatea natúréi lor chimico n’ar 
fi dovedită pe altă cale. Alotropia este o anume speță 
a poHmeriei. Cfr. izomerie.

— N. din fran. ( - gr. „altul“ și tpéito;,
„fel de a fi“.)

.ALPACA 8. f. sing. tant. (Zool. și Industr.) | 
ALi'Ati.l 8. f. sing. tant. (Zool. și Industr.) ) 
„Alpaca".—•1'^. Rumegătoare din familia lamei,cu 

lână mătăsoasă. || 2°. P. ext. Stofă din lâna acestui 
animal. || 3^ Numele unul aliaj (nichel argintat, 
„argint nou“, „alfenid"), din care se fac tacâmuri 
de masă etc.

— N. din fran. (=span. alpaque, de origine pe- 
ruviană.)

AL-PÁBI adv. (Comerc.) „.-iHpatr^.—üe aceeași 
valoare; cu preț egal cu valoarea nominală. Acțiu
nile băncii acesteia se vând al pari.

— Din germ, al-pari (— ital. aW« puri).

ALPÉNTUI',-Ă at/y. „Alpesire''. — De Alpi, propriu 
Alpilor. Regiune alpesb-ă.

— din fran. ( lat. alpestris.)

Á1.PIC, -Ă adj. ss alpin. Puțin întrebuințat. Im 
pe.ștera stâncilor alpice. bolintineano, ap. șĂi- 
NEANU, D. U.

— N. din lat. alpicuS)-a,-um.

ALPIN,-A adj. „Alpin'*. — Care trăește .sau se 
găsește in Alpi. Plante alpine. 1| ./< ext. Care tră
ește In munți Innalți, in fundul munților.
[erau] siliți necontenit in fața navalei a căută re
fugiu în nebiruita cetate alpină, hasdeu, i. c. 49.

— N. din fran.

ai.piníst, -Ă adj. „Alpiniste'*. — Persoană care 
face dese excursiuni pe Alpi sau p. ext. pe orice 
munți Innalți.

— A. din fran. (ital, alpinista.)

ai.nAu ,*». a. t „Nature, fonction piurticulikre. pro- 
prieté". — „însușire". Cum are părintele alsăul său 
a naște pre fitul șt a scoate duhul svânt, și cum are 
fiiul alsăul'său a se naște din părintele, așă și du
hul svânt are alsăul său a purceade din părintele 
•șt a se odihni pre fitul; așă li-i osăbiciunia, numai 
cu rât se osăbesc alsăurile. DOSOFTEIU, ap, HEM. 907. 
Intre celelalte idiomata, adecă alsăuri, ce are luna, 
are și aceasta: când este plină, se scoală asupra-i 
cânii. ANTIM, p. 205.

—■ Cuvânt format de cărturarii vechi, prin sub- 
stantivare din al său, pentru traducerea paleo-slav. 
svoîstvo (din svoî), sau grec., Í8:áfíi; (din ÎBioț). 
Hasdeu, Etgm. magn. 907.

ALT, -Á pron., adv. „Autre, un autre, l’autre (au- 
trui, étranger, changé, nouveau, second, difíérent, 
prockain). Autrement, du reste".

121 - ALT
I. Când zicem: Oricine poate face lucrul acesta, ne 

gândim că lucrul poate fi făcut de aceștia, de aceia, 
de ceștilalți, de ceilalți, do noi, de voi, de ei, sau de 
alții. Alt se deosebește decide restul pronumelor ne
definite prin faptul că In conținutul său nu se poate 
cuprinde și ideea exprimată prin vreunul dintre pro
numele hotărlte: Lucrul acesta .să-l facă alții! (sub- 
Ințelegându-se: „căci noi, voi etc. nu-l vom face)“.

P. Adj. Deschide [cartea] in alt loc. c.negruzzi, 
I, 59. Au mai pățit alți voinici ca tine. CREANGĂ, 
p. 187. Alți pârcălabi, ca aceia din Băcău,... nu se 
aduc înainte. IORGA, C. I. Ii, 155. Lupi și alte di
hănii mi-au ieșit înainte, creangă, p. 119. j| Subst. 
Darul nu l-am luat numai pentru noi, ce și pen
tru alții. BIBLIA (1688), 4 pr./,,. îi dă moarte mai 
cumplită decât altora, pravila mold. 49/,. Cine-a 
iubit pe Zulnia, a iubi alta nu poate, konaki, p. 
105. învățăturile pe care alții le învățau într'un an, 
el le învăță într’o lună, ispirescu, l. 2. Totdeauna 
supără pe alții, dao^mai ales pe frate-său. creangă, 
p. 38. Caută soție, să-ți placă ție, iar nu altora. 
ZANNE, p. IV, 615. Nu te teme, mândră dragă. Că 
cu alta nu-mi fac treabă, iarnik-bârseanu, d. 390. | 
Neutral. Nu mi-e ciudă de asta, Cât mi-e dudă 
de alta, pop., ap. HEM. 92. Acuma am altele pe 
capul mieu! creangă, p. ISfi.rțț^îutre altele : „en
tre autres" (: ital, „tra le altre“, spân, „entre otros“)- 
între altele, se cuvinteacă.... antim, p. xxviii, 14. 
De altă (adică „parte"), de alta : ..d'ailleurs". De 
altă, tră^ boierii bine, canta, let. iii, ISS/, (: ital. 
„deU’aitro").

II în legătură cu adjective: Și văsit Preacurata 
și al(ii)te multe munci, cuv, D. bătr. li, 334. La 
vânătoare, și la multe altele, eu mă pricep cam tot 
atâta, pe cât se pricepeă vestitul agemiu. odobescu, 
III, 9^,. Ziceă... și alte multe d'alde astea, ispirescu, 
l. 2. Cu acestea și cu dltele asemene se tâlcuîcște cu
vântul lui Dumneseu. biblia (1688), 4 pr./,,. Cn 
topor, sau altă asemene unealtă... drăqhici, R. 48. 
Ție va hi ficior, iară altora tuturor va hi sveașt- 
nic. VARLAAM, C. 11, 86/,. liâftddwt greutatea călii și 
dîtă toată patima trupască. dosofteiu, v. 8.151 „. 
Preste alte preste toate au făcut un lucru, de ne-am 
toți înspăimântat, idem, v. s. 124',. 1 Chiar și sub
stantivat: Am vândut dumisale... casa împreună și 
cu un șopron și cu toate ale ei alturi [= acarete]. 
URICARIUL, XXIV, 442/,, (a. 1740).

I în legătură cu un pronume nedefinit: Alt oare
care, alt oarecine, alt oarece, alt orișicare, alt fiece 
etc. S’au mestecat cu altă oarecare ghintă. P- maior, 
ist. 62. Ca de alt oarecine grălaște de sine, var
laam, C. 323/,. 21»MM alt oarece strigă. COD. VOR. 
10/,, (=altă strigă. N. testament, 1648 = altfl 
cevă strigă, biblia, 1688 : „aliud clamabant"). 
Să știi, că in lumea asta, sau tn alta orificare, voiu 
găsi... KONAKI, p. 273. De ar giurui neștine să se 
postească, sau și altă fiece giuruință... pravila 
MOLD. 141/,. II Alt(nl) cine, alt cinev«ă : -wn autre''. 
Vladul ești, ori altul-dnei' COȘBUC, B. 95. Un om 
vrea să lase altui cuivă vreun lucru. PRAVILA mold. 
29/t. Această învățătură a fost dată nu de ăltii de 
cinevă, ce tocmai de Dumnedeău singur, varlaam, 
C. 294/,. I Alt sau altă ce, alteeTă(și) sau altă cevă: 
„(une) autre chose, quelgue chose d’autre'*. Și de alte 
cele ’n lume Naveai vreme să întrebi, eminescu, p. 
24. (Cfr. Iar altă, ce au găsit, iot au luat. NECULCK, 
LET. II, 262/,,. Să lucreze acel pământ, sau altă, cc 
va fi. PRAVILA MOLD. 154/,.) Alții alta cevă strigă. 
COI}. VOR. 34/,,. Nu pentr ’âltă pentru cevă... var
laam, c. 317/,. .41W cevd n’ai de vorbit? creangă, 
P. 123. Mulți cetesc Istoria lui Arghir, ...fără de a 
socoti alt ceva lucru într’însa, decât o proastă po
veste. BARAC, A. 3. ( Șl altcevă! = „ba bine că nu!“ 
Când întrebi pe țăran: „Ai i^răvit cutare lucru?" 
el, în locdeasice „da'*, eice: „Oho! ș’altcevă! (Glod. 
—Siliștea, In Buzău), ap. HEM. 918. [Pronunțat In 
vorbirea repede și: ălceva.]



ALT
II tn legătură cu adverbe a.) de loc : altíncotrö 

(incătrău) : „autre part; aufrement'^. „In alt loc", 
exprimând o direcție. Sămergem alt incătrău. P. ext. 
„Altfel, altcum, altminteri". Datori n’aveâ alt înco- 
trd face, temându-se... să nu fie silit la aceasta de 
Mihaiu. bălcescu, m. v. 183. | Altlnderi = „alt- 
undevâ, aiurea" (stare și mișcare): „ailleurs^. In 
Transilv. Venise..., Ca să-și găsească un regat altin- 
deri. coșbuc, .«. 26/-. [In Brad, Transilv., și: alin- 
derea: Ea ’ncepit a mă mustră. C’am mâncat alin- 
dereo. VICIU, GL.] | Alt*uiide,alt-nu(levâ=„intr’altă 
parte, aiurea" (stare și mișcare): „quelque part ail- 
leurs*". Să fugim altundeva, pann, k. 1,5. Alt undeva, 
societatea este destul de bine organizată, maiorescu, 
cr. I, 313. Adesea în legătură cu prep, „pe", „de" 
și „până" (cfr. ital, altronde). |) b.) de mod : alt* 
cum(va): „autrement: en cos contraire, sinon; du 
réste, d’ailleurs^. „Altfel". Dar slavă lui Dumnezeu, 
Căn’afost alt-cum. mai rău! marian, sa. 6. (Cfr. Nu 
aveau intr’alt, cum face, neculce, let. II, 250.) în 
Transilv. sinonim cu „altfel"; adesea în legătură cu 
prep. „de". Să-mi spui adevărul, altcum ai s’o pă
țești rău. Eră cam iute de fire, de altcum ascultă 
de părinți. [Pronunțat, în vorbirea repede: dlcum. 
.iahresber. viii, 81.]

II Precedat de pronumele interogativ: Cine, care, 
ce... altî : „qui, quoi donc (eneore)?’". D’apoi, dacă 
n'oiu știi eu, cine altul are. să știe? creangă, p. 299. 
„De asta teplângi stăpâne?‘‘—„I)’apoiăecarealta, 
măi Chirică. idem, p. 155. Apoi ce păzești tu alfa, 
dacă nu știi nicimăcar ce vorbesc muritorii? idem, 
p. 146. Ce alta pociu să zic ? antim, p. xxiv, 10. i In 
vechime și azi în Mold. ce... altâî Ce să facă altă, 
amărîtul om? varlaam, c. 16/,. Cu ce cu altă le-aș 
răduce? dosofteiu, ps. 59. Ce-i trebueă mai mult 
aif<I.®K0NAKi,p.293. II Câte alte... (toate) = „multe": 
„beaucoup de, unefoule de, tantd’autres'^. începură... 
a vorbi... despre strigoi și câte alte năzdrăvănii în
fiorătoare. creangă, p. 14.

II Nu alt... fără (fără cât, afară de, decât...) = „nu
mai": „ne (rien autre)... que". Adj. Scriptura, care 
nu iaste dentr’alt, fără cât den darul duhului sfânt. 
BIBLIA (1688), 4 pr. 59. Nicăiri [nu] vedeă alt pământ, 
afară de două ostroavemici. drĂghici, r. 46.. Nici o 
armă nu aveă alta, decât un junghiu cu plăsile de 
■argint. C. NEGRUZZI, i, 148. A^'a»» altă mângâiere.... 
Decât să nalț la tine duioasa mcaprivire. alecsan
dri, p. I, 120. Cn să scapi de pedeapsă, alt chip nu 
e, decdt să te duci să-mi aduci pe fata lui Verdeș-ini- 
păraf. ISPIRESCU, L. 42. || N'a văzutpe altul,
afară de el. | Mai ales: Neutr.... Care lucrunuîaste 
dltă nemică, fără numai sufieful. varlaam, C. 202/,. 
Tiranul, neștiind ce li-a mai face ăltă, învăță de 
le tăiară capetele. D()SOFTE1U, V. 8. 111/,. Nimica 
alta nu vedeă... decât aer șt apă. DRĂGHICI, R. 7. 
JEttserícn Episcopieinu se deosebește prin altă, decât 
prin o clopotniță, c. NEGRUZZI, l, 194. Nevastă, hăi! 
alta nu-i de făcut, decât să Inșomoltăcim motanul.. 
cu niște petece. CRUAtiQk, p. 174. | Nu știu ce sft zic 
aim. MINEIUL (1776), 131, '/,. Alta nu mai știu ne
mica, întunecimea voastră, creangă, p. 145. # Nn 
de (pentru) alta (alt)..., dar (decât, ci, uumai, fără 
cât)... = „nu pentru alt motiv, ci". Aceasta, nu pen
tru dltă zice, fără cât ca să știm... BIBLIA (1688), 
4 pr. 29. Nu plâng de altă, numai pentru Andronic. 
dosofteiu, V. S. 57/,. Nu mi-e de alt venirea, De
cât să-ți cinstesc poftirea. pann, e. Il, 50. Nu mi-i 
de alta, dar mă tem că-i înțepeni în căruță, creangă, 
p. 123. la... mai strănge-ți buzișoarele acasă; nu de 
alta, dar să nu-ți pară rău pe urmă. idem. P. 253 
(: ital, „non che altro"), Nu alt(â), ci = „nici mai 
mult, nici mai puțin". Vrând ca pentru a Dachilor 
stăpânire să scriem,... nu altă, ce ca ’nfr’un lavg- 
rinth... să fim intrat, ni se pare, cantemir, hr. 
75/,j. (Cfr. Vezi-i, cum aleargă din marginile pă
mântului!... Au doară, ca să fie fericiți? Nu alt, ci 
numai pentru un numede fum,..pentru slavă! mar-
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Ij covici, C. 22/jo). Nici nna, uici alta = „nici mai 
j mult, nici mai puțin, cu orice preț“. Ei, nici nna nici 
I aWa, voiau să vănese tighioi sălbatece, ispirescu, 
I ap. HEM. 919. f nnul, ni altul = „ba unul, ha 

altul, unul după altui“. Tot trimetea ni pre unui, ni 
pre altul înaintea lui. să vie mai curând, neculce, 
ap. HEM. 919. Nu altiă) (altă cevă, altcevă)! : „ma 
[0161“ Au prins a jucă, de se sfărmă, nu alta! 
SBIERA, P. 8. Pare că te ungeâ la inimă, nu altceva. 
ispirescu. P. 37. ilănă..., că ți se păteă că eboară *1 
i^ele, nu altă-cevâ. creancĂ, p. 117.

2®. Úne-orí alt redă ideea cuprinsă In următoarele 
substantive și adjective sau o idee apropiată de ele: 

„De aproapele". Subst. Cine va săpă yronpa al
tuia, singur ș-va c&de n râpă. DOSOFTEIU, PS. 26. 
(Omul] nu se părăsește a nu zavisfui binele și cin
stea altuia. ANTIM, P. XXVI, 6. Feat gosu din ochiul 
aituiii și nu vezi bârna din ochiul tău. șez. 1,220/^. 
(Cfr. lat. „Qui alteruin incusat probri, cum ipsum 
se intueri oportet". plautus.)

II „Strein", ó’ubst. Pune temeiu pe munca ta, iar 
nu pe ajutorul altuia. TiW.CQ'fici,!). 11/,. „Să nu 
faci in viața ia Ceea ce te ar supără, De ți-ar face-o 
dltul!‘‘ — „Altul, de! eiei înțelept. Dară eu, să n’am 
eu drept Să-mi sărut nevasta?‘^ coșbuc, b. 57. C»»»e 
nu adună pentru sine, adună pentru alții, zanne, 
p. V, 9.

II „Schimbat". Subst. Cum ieșeâ afară la drum, 
paPcăeră altul, creangă, p. 112. (Dupăgerm, „in an- 
deren Umstânden svin“) A se află in altă 8tare = 
„s. fi însărcinată" : „6tre grosse (ae dit d’une femme)“. 
marian, na. 10. I t A se face altul diiitr'nltă (adecă: 
femeie) = „a-și ieși din fire" : „étre hors de soi*^. 
Acest cuvânt, dacă-l audzi împăratul, se feace altul 
dintr’altă, de mânie, dosofteiu, v. s. 146'’-

II „Unul nou, altfel de“. Adj. Aniumblat pustiadlte 
patrusile. dosofteiu, v. s. 102/,. Cuvântul vostru... 
vă dă’n viața asta altă viață, fi mai vie. konaki, 
p. 80. tmi voiu cumpără altă corabie. drĂghici. r. 
14. în locul oricărui om ce cade, în locul oricărui 
piept ce se dedică, alt piept și alt om se pune în
dată. A. RUSSO, ap. bălcescu, m. V. 680/,. Ajunse la 
împărățiatătâne-său. Aici: alți oameni, alteorașe..., 
cele vechi erau schimbate, ispirescu, l. 9. Trece-un 
dor și-o supărare Și-mi vine alta mai mare. lARNlK-
B.ÂRSEANU, D. 214. (N’m te uită... Că cioarecii 
cam răi. Cam acasă două oi, Și mi-oiu face alții, 
noi. idem, 459.) | Subst. Neutral. „Cevâ nou. încă 
cevă“. Amu a scornit alta; ci-că sft-i aduc pe fata 
împăratului Roș. creangă, p. 234. Și alta... aș pofti 
săștiu... ANTIM, P. XXVIII, 6,cțț:Altele (și) altele = 
„tot mai multe, fel de fel, toate". Câte și câte fea- 
luri de schimosituri și din si in ei altele și altele. 
cantemir, ap. HEM. 917. Pisică sau ariciu saupăl.ș 
sau nevăstuică sau veveriță și ș’altele-altele câte 
sânt necurate, pravila mold., ap. HEM. 917.

II „Al doilea, a doua". Adj. Am ajunsprepământ 
înger, ca un alt apostol nou. biblia (1688), 7 pr./,.

Toate-acestea de le-ai știi, Alta ca fine n'ar 
fi. marian, sa. 68. [Contrariul; ne-alt(ul) = „cnai nu 
se mai află" : „comme pas autre‘‘. Arnaște un prunc 
ca ne-mai-altul pe lume, un Făt-frumos. sbiera, p. 
118.] i „îndoit, Încă odată". Adj. Să plătească și alt 
preț, de cum vor prețui acel lucru, pravila mold. 
31/,. I Subst. Neutral. „.Ăpoi, afară de aceea". Dom
nul cefăței, știind că fără frică de vină i-au dat 
spre pierzare, dlta, fi de frica svântului, căzit la 
picioarele svântului. varlaam, c. ii, 34.',. Am miluit 
boîarinul... cu satul Borăștii..., căee c’au fost lui de 
moșie mai de-ainte vreame, și altă, pentru-că... s’au 
nevoit la slujba domniei meale. cuv. D. bătr. i, 113 >
(a. 1602). Sau jăluit înnaintea domniifi] meale ru
gătorii noștri episcopii... și feciorii de boiari de țară 
și giupânese sărace..., zicând că li s’au pustiit sa
tele....; alta, s’au jăluit pre părcSlabii de ținuturi, 
că le intră în sate delepradă vecinifij....; alta, [că]

’ îmbiă ăișuffubinurii in toată v^eaniea, de far» nă-
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păști...; alta, [că] hnblă slugile hătmănești..., de le 
învSluese Țiganii fi-i pradă. DOC. (a. 1628), ap. 
HEM. 924.

II „Deosebit“. Adj. Tmó iscodnicii și pre altă cale-i 
âcoase. COI). VOR. 122/, (: „elle Ies eut mit dehors 
par un aut re chemin“.). Cu dlte limbi și cu alte huse 
voiu grăi cătră dinșii. biblia (1688), 8 pr./*. 4:}: .4. 
schimbă vorba (sau a o întoarce) pe altă foaie (cfr. 
sicilian : vutari ’n autra fogghia = „cambiar materia 
del discorso", ap. HEM. 922). Oniu. când vede el bine 
că nu merge drept și netid cevâ, lesne schimbă vorba 
d’intâiu p’altă foaie. jipescu, O. 120. | Altă căciulă 
sau altă gâscă (’n (altă) traistă) (cfr. fran. „c'est une 
autre pairo do manches“. HEM. 921). i7«uZ [din pe
hlivani] schimbă în tot chipul o căciulă, care, când o 
aruncă de pământ, pe loc se prefăcea in feluri de că
ciuli deosebite. De acolo a ieșit vorba românească: 
„altă căciulă!‘‘, când vrea o»i ul .să sică că i’o schim
bat starea de mai nainte a unui lucru, odobescu, 
ap. HEM. 921. | Altă aia v. ăl. | (Cfr. altminteri, 
altcum, altfel.)

II Adt). Pe Mureș, tn Trans., altu = „adică, la drep
tul vorbind, de altfel". Altu, nu mai merg. Nu mai 
duhănesc. altu = nu mai fumes, de altfel.

II „Viitor". Numai in: âlt-aii = „anul viitor". în 
Transilv. J'oate-sA «c facem (df-an noi o casă. 
(:ital. „un altr’anno" )

ÎL Pronumele alt stă foarte des in corclațiune 
cu MK.

P. Subst. Au dat unuia patru [talanți], altuia 
doi, altuia unul, biblia (1688), 4 pr.,/«ire&â 
cineși de păcatele sale, unii de menciuni. alții de 
nedireptăți, alții de alü păcate de toate, varlaam,
C. II, 24/,. Care dincotrö îl rugă: unul să-i dee bă- 
nărit, cât a cere el, altul să-i dee fata... creaxuâ, 
r. 228. Busuioc roșu răsare, Unul mic și altul mare. 
i.irnik-bârseanu, d. 21. I Neutral. Aici incej)eau 
una, aici idsau alta, ispirescu, L. 35. tZ«a gândește 
cârciumarul, și alta bețivul, zanne, p. v, 133.

II In legătură cu prepoziții. Diavolii încep a se 
cărăbăni unul peste altul în turbincă, creangă, ; unul pe altul, c. negruzzi, i, 149. || Talandurile sc 
p. 30.3. Popa cnt-a lui trei coroane, puse mho pe,sle daw de la unii la alții, biblia (1688), 4, pr./26. *și 

.. . j . . ............... “ 239. Z&m- Iward «jmo ÖKiiá unui de la aZi«/. ispirescu, L. 9.
' ' ‘ ” Aceștiibovnici,unulpeiiirualtulpiere.KOiiAKi,P.8T.

Fetei și lui Ipate au început a li sfârîi inima unul 
i, I după altul, creangă, p. 167. Clevetesc și mint unii

alta. Fulgerele adunat-au. eminescu, p. 
rătnrul flutur dintr'o floare ’n altă floare [zburând], 
gustă numai... KONAKI, p. 239. Unni una (sau:
IUI fel).... .altul alta (.<au: alt lel)... : „l'un ceci, 1 uupa ituui. oKtiAnuA, r. joi. viercjesc șt mim uuti 
rautre cela^. Unele întrebuințează un fel de buru- : către âl(ujți. CUV. D. bătr. ii, 418. Ndaitesc unii la 
iene, altele alt fel. yiABiAV, SE. ii, 56. Mai ziseră unii . ălțU. DOSOFTEIU, V. 8. 90/,. Sdni cinci degete la o 
una, alții alta, ispirescu, ap. TDR(«. 82. || Unuia mână și nu samănă toate unul cu oIîmI. creangă, 
și altuia = „ortșicui" : „ă fout le monde". Cum se ' p. 19. Vorba ceea: una pentru alta, idem, p. 196. S* 
poate — zise ea — sa ajungă mănile unora și | iarăși vine lucrul unul drept altă: cât are fi de mică 
altora r idem, L. 26. (Cfr. lat. unu» et altor, unus i certarea cu bani la vreun om di cești mai mici, îaste 
alteri|ue.) 1 Uuil-alțli = „mulți" : „on. Ies uns et mai mare decât s’are da la un boiariu. pravila 
Ies auires^. „O, asta nu se poate!’’ sic unii-alții ’n ' mold. 159/,. Să avem pace unul de către alhtî, doc. 
lume. ALEXANDEscU, ap. HEM. 920. 1 Una (și) 81ta= : (1682). ap. HEM. 918.
„de toate, cevă" : ,.ceci et cela, de chose et'd’autre'’. ; 3’. în loc de un..., alt... și: alt.... alt. Adj. și subst.
Când va spune unele și altele, iară să-l intreabe. 1 Alt om îaste vestit de om bun și altu-i vestit de om 
PRAVILA govora (a. 1640), ap. HEM. 918. Vorbind i rău. pravila mold. 34/,. îngerii sprejenind ș’a- 
una-a/fo citfo/t împreMBiî. PANN, ap.HEM.919. [Des- ' - -i- ----- . ...............  —
cântătorilorj c datina a li se da câte una-alta din 
casă, marian, ap. HEM. 920. Pâuă (Ia) una-alta : 
..en altendant" . Până una-alta. ia sa mă duc să văd, 
ales-au năsipul din maci' creangă, p. 265. Până 
la una-alta, hai să vedem ee-i de făcut, idem, ap.
HEM. 920. I Ba din una, ha diu alta sau DÍD(tr’)Qna _____ _ . . , ...................... „ > ,
’n(tr’)alta = „din vorbă 'n vorbă : „de fii en aiguille; j teasa. c. negruzzi, i, 249. (Cfr. lat. „altér perdidit, 
flout 1 e.M. di'visnnf. de. e-hoRes et. d.'n.tif.re.K'’ îîn din. n.n.11 ' altér vendidit.." CICERO.)

[Se declină: alt, dîtui, dlți, dltor — ăltă, ăltei, dlte, 
dltor; dltiil, altuia. âlțU. lilfora —alta, alteia, ăl- 
tele, áltora, in vechime se accentua altui varlaam, 
c. 156/,, altuia idem, C. 31/„ altor idem, 178/j, al- 
tora DOSOFTEIU. PS. 32. Dar chiar la acești scrii
tori uzul pare a fi șovăitor, cfr. âlttira varlaa.m, 
C. 43/1, îngerii sprejenind ș-agixdând altőr altuia 

: [■. unul unuia și altul altuia] de acei oameni, do- 
! ZZT~~~, y. s. 41/, î din acest exemplu din urmă se

j Românul poate spune „alt“ in loc de „celălalt", cu 
sensul mai nehotărlt de „al doilea, a doua", „nou, 

, nouă". în om, două sănt stăpâne puteri...: una ca 
I să sădărească, alfa povețuitoare. konaki, p. 278. 
( Tot două oale-mi fierb: una seacă și alta goală. 
i ZANNE, p. IV, 19. ÎM judecători, ce intră pe o ure- 
i che, iasă pe alta. c. negruzzi, i, 248. | Un an se 
I sfârșește și altul începe, marcovici, d. 3/.. Nu-ți 
, face una copii, iei alta, creangă, P. 115. Pune-o 
: buză peste alta !^i iată urîtu-i gata. Iarnik-bâr- 

SEAnu, d. 80. Pândea, când unul, când altul, is-
I PIRESCU, L. 4. De-o fî una, de-o fi alfa, ce e scris 
I pentru noi, Bucuroși le-om duce toate, eminescu, 
' P. 239. Oștile a uniîa și a alțîîa părți, dosofteiu, 
; V. s. 236/5. înțeleptul suferă de o potrivă... ferici

rea și nenorocirea: așteaptă și una și alta, cm sm- 
flet liniștit.marcovici, d. 9/,. iȘi hdmZ ș4 alții alergă 
cătră locuința lui. DRĂGHICI, R. 167. Nici unii părți

I au crezut, nicialțiea. mag. ist. 320/,,. Una... Blta=
■ „întâiu (mai nainte)..., al doilea (apoi)" : „d’abord..., 

puis; primo..., secundo.Nice aceasta nu puteă:
! una, că eră mic de stat, alta că gloatele l-împre- 
I SMrd. VARLAAM, C. 381/,. S’a fost dat poruncă lup- 
1 tele a se lăsă... Una, că prea se intărziase.... Și alta, 

că împăratul foarte supărat eră pann, e. ii, 75.
j De (pe de, pe, într’, dintr'l o parte (lăture)..., de 
' (pe de, pe, îutr’, dintr’) altă parte, (latnre): „d’un 

cóté... de l’autre (cóté)“. De o laturi mulți draci ne- 
I văzuți..., de altă laturi.. îngerii Iu Hristos. CUV. D. 
I BĂTR. n, 453. .îIm rămas tot amăgit șl de [ dintr’jo 
i parte de [ - dintr'Ja/ta. neculce. let. ii,428/.. Se 
I îwforced, cdnd intr'o parte, când într’alfa, besmetic. 
I drăghici, r. 160. Credinciosul împăratului, auzind 
' aceste, pe de o parte l-a cuprins spaima, pe de alta 
I s'a îndrăcit de ciudă, creangă, p. 256.
i 2*. Se exprimă un raport de reciprocitate. Se
■ vor răni intre sine, ca să pontă trece unul altuia
1 inainte. bălcescu, m. v, 161. îșijură credință unul 
j altuia, creangă, p. 279. unul pe dltulü din
I oamenii aceia, mineiul (1776), 18, ’/i- “Sd ne iertăm 

giutând alM dltufa de acei oameni, dosofteiu, 
V. s. 41/,. Să iasă la câmp, că alta-i oastea la câmp 
sloboadă, ulta-i oastea cându-i închisă. N. coSTiN, 
LET. II, 26/,,. .4Z{eie spunea aceea, și altele ea gândea. 
PMiîi, E. II, 29. Alta 6 a am'i. {ii alta e a vedeă. 
ZANNE, P. II, 482 (cfr. ital, „altra cosa é il dire ed 
altra 11 faré"). Altui ti edrag popa și altuia preu-

(tout) en devisant de choses et d'auires‘\ Ba din una, 
ba din alta, și de colea până colea, și-au plăcui 
unul altuia, creangă, p. IGR. Din vorbă ’n vorbă, 
din una ’n alta, ajung până acasă la cumătră, idem, 
p. 32. I Umil după altul : „l’un apres t’aufre, suc- 
cessivement". 2íu-/í eră destul de-o rană, ci trei mi-ai 
trimis, și una după alta, marcovici, c. 19/,,. | l'nul 
ca altul = „de o potrivă" : „égal; également". Nai 
iubit pe toți oamenii, unul ca alM. cuv. D. bătr. n, : i -- unui unu

I 4.03. Femei, una ca aita de tinere, ispirescu, l. 7. | softeiu, v. _ ,  .............
‘ II Chiar și atunci când e vorba de „doi, două", vede că mutarea accentului e pricinuită do analogia



ALT
nominati\'u!ui. Accentuarea veche se mai g&seste șl 
azi In dialecte, chiar și la Eminescü, p. 189 : unu’n 
hrafele altúia, tremurând ei se sărută. | în loc de 
aíÍ€»Ya}, p&n& pe la sfârșitul s. XVII alfiifa): Cu 
nevoie iaste a infeleage caríea atții limbi, evan
ghelie GOVORA (a. 1642), ap. CCR. 205. .Vwmefc 
tinila Mosis, iară numele cUțiîa Șina, biblia (1688), 
204/, (alfiia dosofteiu, v. 8. 205/,); altiea la ko- 
NAKt, P. 268: Nu râvnește altiea, nici tntr'ascuns, 
nici de fafă. în loc de oiforfa), Sn vechime: ăltdr: 
Cu ajutorul... sfatului mieu și al ăltâr. CORKSi, E. i/,, 
șt altore: Ce ag iut or iu altare lumi trei uiașter var
laam, c. II, 14/,. In loc de aZfuía, ln Mold. și al- 
tue: De ce... omul... Asupra altue se desvinovățește^ 
DONICI, ap. HEM. 916. | cu funcțiune adjectivală, 
urm&nd cuvântul la care se refere, și neprimind ar
ticolul, din pricina rimei: Nu se putea cu chip alt. 
ziLOT, CRON. 69. I După fran. sau nemț. se găsește 
de pe la începutul sec. XIX și un alt pentru alt: 
La nevoile inparte [Dumnezeu] alcătuește concursul 
unor altora. KONAKI, P. 294. -4swpro unu» alt sar. 
PANN, E. II, 94. Dá-ntíunalí cal! | Cu d protetic: 
Placc-nt» mie d'ajucă Cumândrula d'dltuia.IAH- 
NIK-BÂRSEANU, D. 360.]

— Din lat. altér, -a, -um : v.-dalmatin jualtra 
ital, alfro, sard. aflu, engadin. ofer, v.-prov., fran. 
autre, spân, ofro, portg. oufro, ln toate-limbile ro
manice cu sensul lat. „alius", pe care l-a Înlocuit (cfr. 
„Nihil aliud nisimeumnomencausamquesu&tinuit.“ 
ciCERO=„Nimicalta, decât"... Quid aliud? = „Ce 
alta?“ etc.). Amuțirea lui r s’a născut, prin dlsimi- 
iare, mai Intâiu In forma gen.-dat. plural ; ^altrwy 
altor, din care alt- s'a extins apoi și Ia celelalte 
cazuri.

ALT 8. m. sing. tant. (Muzic.) v. alto.

âltA-dAtA Oliv. „1®. Aulrefois. mh6 autre fois, 
jadis. 2®. Dorénavant, M«e aeconde fois, (aprăs la 
négation) plus; wne aatre fois. 3®. Tantót... tantőt‘‘.

Altă dată și pluralul alte dăți, mai demult șl offe 
date, stă In opoziție cu „astădată", sau cu un alt ad
verb care arată timpul prezent: Docd mâna mi-a 
tremurat astăzi, să știi că altă dată va fi mai 
sigură, c. negruzzi, l, 22.

1®. .Arată un timp trecut, nedetenninat. „întrecut, 
odinioară". Nitma rântdne cu totul uimit și zălud 
de o mierare ca aceea, ce altă dată nu i se întâm
plase. BELDIMAN, N. P. I, 55. Altă dată abia mă 
arătam și — să te ții, pârleo! ispirescu, L. 12. ilă- 
năstirile Secul și Neamțul, nltă-dată fala bisericei 
române... creangă, a. 71. Alte dăți sună zăvorul. 
Lina pe furiș... pășea... coșBUC, B. 9. | „De obiceiu". 
Chinga o strânge mai mult decât altă dată, ispi
rescu, L. 4.

2®. Arată un timp viitor, nehotărit. „In viitor, de 
aci înainte, a doua oară", după negațiune „mai". De 
vei păgubi in vreo neguțitorie, .să-ți fie de învăță
tură. ca altă dată să nu te apuci de ea. C. negruzzi, 
T. 251. Se făgădui, că altă-dată nu va mai face așâ. 
ispirescu, L- 310. Cine-a face altă-dată ca mine, ca 
mine să pățească! creangă, P. 253. | Cănd pe „altă" 
se află un accent mai puternic : „vreo-dată, In viitor". 
Vom merge altă dată [la teatru], că nu piere lumea. 
alecsandri, t. 329.

3®. In corelațiune cu „odată", „une-ori". Cela ce-au 
făcut silă..., une-date să va globi cu bani, alie^date să 
leapădă cu tot den mesereare-și, iară une-ori să o- 
preaște de besearică. pravila mold. 110. Une-ori 
[omul] cade și pică în deplină tăvălire. Iară alte dăți 
se rădică până la Dumnezeire. KONAKI, p. 261.

j| In legătură cu prep, „de" : Acel fur au fost în- 
vă,țat și de altă dată să fure. PRAVILA mold. 169. | 
In Brașov : in aldat’ = „altă-dată". | Ca nc(ua*) 
altă-dată = „ca niciodată" : „comme jamais‘‘. Va 
fi mărs asupră-i cu armele goede..., ca nu altă dală. 
PRAVILA mold. 60.

1 — ALTĂRAȘ
[ln vorbirea repede mai ales : dldaiă. jahresber. 

VIII, 81. ^pătescu: ...„Du-ie. Aldată mai vorbim!‘‘ 
Cetățeanul: „Dar ce să vorbim aJdată?‘‘ caraciale, 
T. 129/,,. Și: dfdaf’.]

— Compus din alt,-â și dată. Cfr. alte-ori.

ÁLT-AN adv. V. alt.

“ÍInÍkí “a } (Bot.) V. alttaglc.

ALTÁNOÍc ». a. (Bot.) = Condurul-doamnei. 
Numai prin părțile dobrogene și în Mold. Akângi- 
curi 86 chian^ ,.călțunașii'‘. (Somova, în Dob.’ogea; 
Plopana, în Tutova), ap. HEM. 929. [Șl: aianac 
s. a. (Beilic, în Constanța), altăngeă s. f. (Birlad), 
ap. HEM. 929, afínpic s. a. TDRG., aptangii s. a. 
(Văcăreni, în Tuicea), ap. HEM. 1389.)

— Din turc, altyugyk, „chrysanthéme" (dinaff^H, 
„aur“).

áltA-oÁKÁ adv. f „Jadis, jamais, autref<.is‘‘.— 
Se găsește numai In vechime, in legătură cu prep. 
„de“, cu sensul de: „odinioară, oarecând". Ceiece de 
altă oară neoamenri... fură. COD. VOR. 147/, (= carii 
oare-când nu erați oameni. N. TESTAMENT, 1448; = 
carii odinioară nu erați norod, biblia, .688 : 
„Vous, qui autrefois n’étiez point son peupb".).

— Compus din alt,-â și oară. Cfr. alte-rri.

ALTÁIC, -A odj. „Altaique”. — Care se trage din 
munții .Iffai, „turanic". Limba ung2trea8că fac’.parte 
din famtlia limbilor uralo-aitaice.

— N. din fran.

ALTÁK 8. a. „1® —2®. glMfef." — 1®. Acea jarte a 
bisericii. In care preotul săvârșește misterük litur
ghiei și care, fiind așezată în partea cea mai lospre 
răsărit, e despărțită prin catapeteasmă de resttl bise
ricii, rezervat credincioșilor. Cungiurai altarld tău, 
Doamne, psalt. șch. 76', (- Incungiur altirlulQ 
tău, Doamne, coresi; = încungiură-voiu al arlul 
tău. DOSOFTEIU : „circumdabo altare tuunj‘)i ap. 
HEM. 926. îl duc pe ușa cea împărătească, ii sfân
tul altar. LOG. GHEORGACHI, LET. III, 29Ü'„ CtioT 
morți le-au rădicai altare. șiNCAI, I, 4/,,. Cfaiă... 
Icoană ’ntr'un altar s'o pui. COȘBUC, B. 16. îxi bi
serica cea mare, Cu trei altare, teodorescî, h. r. 
391*’. II Fig. „Biserică, religiune". Apărători li tro
nului {.'• ai altaridui. | „('ununie religioas?'. în 
curând iși va conduce mireasa la altar. || 2®. în 
timpurile nouă se Întrebuințează șl cu sensul mpru- 
mutat din anticitate, de : „masă de iarbă, de piatră 
etc., pe care se aduceau in vechime jertfe '.eilor". 
[Se văd] două nimfe întingând brațele cără un 
altar, sub care se svâreolește o fiară străpunși. Oido- 
bescu,icon. tr. 13. I Fig. Soldațiiși-au jertft viața 
pealtaridpatrîei.[fșiâiâl.: altârîu : Popajoiră din 
altariu, C’a furat-o-un păcurariu. pop. (Truasilv.), 
ap. HEM. 927. Pronunțat și: altari; forma aceista se 
găsește, in rimă, la eminescu, p. 199: F’ninsă'n 
haine albe, cu fața spre altari. Logodnica luiArald, 
stăpân peste Avari. | Plur. -tdre, rar -târuri.

— Din lat. altarium sau altare: alb. ite-, ital., 
sard. altare, engad. uter, v.-prov. a/far, fran aviel. 
(Cfr. dubletul oltár.)

alțAb s. a. „Armoire dans lequel on gârle T’ar- 
gent etc.^ — La Moți: Alțar = un scrin, in car mun
tenii își păstreeă documentele și banii etc. flVnicu- 
CANDREA, M. 97.

— Etimologia necunoscută.

ALTÁRÁffs.a. „Ic. PefifOMÎef. 2®. ^^00“. —l®. „,A1- 
tar mic". j| 2®. (Bot.) .â/<araș=B„2’oM&Me8sef"(D'um- t 
brăveni, ln Mold.). WEIGAND, B. B. 94.

— Diminutiv din altar, derivat prin sul -caș.

i



ALTCEVA
ALTCEVA pron. V. alt. /
Xetcvm adu. v. alt.

— ALTINDERI
altermAnt,-A adj. „Alternant". —Gara alter

nează, care se schimbă pe rând, care se perindează.
— N. din fran.

ÁLTE-ÓRI adv.„Tantól,... ian/dt".—Numai In core
lative cu „une-ori“, cu sensul „câte-odată... altă-dată". 
b'ne-ori mânca smochine, alte-ori finice. minbiul 
(1116), 146. Une-ori un tremur fioros o apucă, alte
ori rădică frumoșii săi ochi spre cer. C. negruzzi, 
1, 27. [In vechime se Intrebuință șl singularul: altă- 
oară (8. V.); astăzi se aude la singular, numai: altă
dată (8. v.).I

— Compus din alte și ori.

ALTERA vb. F. „(S’)altérer‘‘. — P. Tra ns. și refl. 
.,k (se) schimbă în altul sau tn altceva (mai rău), 
a (-și) schimbă firea de până atunci". | Spec. (Muzic.) 
A modifică o notă Inălțând-o sau scoborând-o cu o 
jumătate de ton. || P. ext. „A (ae) turbură". Vestea 
aceasta l-a alterat foarte tare. |1 2®. „A strică, a fal- ; 
sifică". A alterâ un text. | A alteră manetele — a cal- : 
puzănl.

— N. din fran. { lat. •'literare.)

ALTEBÁB1L, - A adj. „Altérable". — „Care se poate 
schimbă ușor în firea sau în starea sa“. [Contrariul: 
nealterdbil și, după fran. inaltcrable și; inalte- 
rdbil.] ]

■— N. din fran.

alterare s. f. „Altération". — Infinitivul lui al- la slujbă altentativ. 
' ■ - • ’ • ■ • ■ ’ i — A', din fran.teră, devenit abstract verbal- „Schimbare de fire, 

prefacere adâncă. Stricare, falsificare". Din aceettși 
legătură intre cuvânt și noțiune se explică. în parte, 
un alt fenomen limbistic: Alterarea sau jnrefacereu 
crescândă a cuvintelor în decursul timpului, ma- 
lORESCU, L. 25. -d/lcrorefi unui aliment. | Alterarea 
personalității. | .áZícrarea unei monede, a unui text.

ALTEUÁT. -A o<y. —„Schimbat, devenit
altul, turburat, stricat, falsificat". Participiul lui al
tera, devenit adjectiv. întreabă c’un glas alterat de 
spaimă: „Cine VL.iHUȚA, D. 292.

ALTI.RÂȚIE
ALTEKAJIÉNE
— A', din fran. 

-ftnem).

j = alterare, 
alteration ( -lat. med. alteratlo,

«■ î ĂAI.TERCÂTIE S. f. 1
AI.TER€AȚltrSE S. f. j' 
„Altcreation‘‘. — Schimb repede de vorbe răstite.

„Ceartă, sfadă".
— N. din fran. {=lat. altercatlo. -onem.)

ALTÉRX. -A adj. „Alterne". — „De o parte și de 
alta“. (Geom.) Unghiuri alterne se numesc un
ghiurile formate două câte două, simetric, de două 
drepte pe cari le taie o secantă. Unghiuri alteme- 
interne și ulterne-esterne. melik, o. 23. || (Bot.) Foi 
sau frunze alterne sânt acelea, care cresc pe tul
pină de o parte și de alta, la distanțe. Frunze al
terne, rare-ori întregi.... c. negruzzi, i, 102. Foi 
alterne, grecescu, fl. 22. [In compuneri, alterni--. 
:\lterni-sepnl, alterni-petal. GRECESCU, fl. II, 13.

— N. din fran. ( lat. .*111611108.)

Ai.TEuNÂ v6. l"*. „Alt&rner^. — 1®. Infrans. și 
re/'/. A se schimbă pe rănd, a veni unul după altul, la 
rând, „a (se) perindă". Mănăstirea... clădită citsfra- 
turi de cărămidă roșie ce se alternă măestrește cu 
așternuturi de un tnolos țeapăn. ODOBESCU, i, 368. 
Ziua alteriieneă cw noaptea. || 2®. Fact. A face să 
se urmeze po rând. A alternă pedepsele cu recom
pensele,. 2I alternă cultura pământului. [Altertiés și, 
mai rar, altém.]

— A', din fran.

ai.ternAxțA 8. f. = alternare. Această alter
nanță de roci mai tari cu altele mai slabe dă naș
tere acelei minunate varietăți în farmecele unei că
lătorii cupluta de la Dorna la Broșteni. PQfovjci- 
KIRILEAND, B. 29.

— N. după fran. alteruancc.

-ALTEKnAke 8. f. „Alternation ". — Infinitivul lui 
alternă, devenit abstract verbal. „Schimbare, venire 
rând pe rând, unul după altul, perindare". Și aici 
se vede... folosul alternării guvernelor intr'o mo- 
narchie reprezentativă. MAIORESCU, d. ii, 22. Alter
narea cărămidei roșii cu cea smălțuită se face une
ori în coboriri oblice, iorga, c. I. Ii, 21.

alternatív,-A adj., adv. „P. Alternatif. 2'‘. 
Alterniitivement". — „Po schimbate, pe rând, unul 
după altul". P. Adj. Mișcări alternative. Proposi- 
fiune alternativă : care cuprinde două afirmări pro- 
tivnice. dintre care ori una uri alta trebue primită 
negreșit. | Spec. (JuT.yObligațiune alternativă 
este aceea care specifică unui debitor mai multe 
chipuri do a se achită, Intre care poate alege. Obli
gațiunea simplă devine alternativă, dacă unul 
din lucrurile promise piere, iiamangiu, c. c. 244.(1 
2’. Adv. Sergenții de zi și sergenții de noapte mn

alteksíatívA s. f. „Alternative*'.—Obligația do 
a alege între două căi, lucruri, părți etc. (Cfr. „din 
două, una“). Eră vorba de greaua alternativă; sau 
de a refuză retrocedarea celor trei districte..., sau 
de a consimți la inevitabilul fapt, maiorescu. d.
II. 125.

— A. din fran.

altețA 6. f. „Altesse-. — Titlu do cinste dat 
! prinților și prințeselor de sânge. „înălțime, mărie". 
! Alle^ sa regală contele de Flandre. uricariul, 

VII, 239/,«. il P. ext. Persoana căreia i se cuvine 
i acest titlu. Nu te mai poți apropia de el. de când 
I vorbește numai cu altețe.

— N. din ital, altezz.a (lit. „înălțime").

I Altfel adv. „P. Autrement, d’une autre maniere. 
2'‘. En cas contraire, sinon; 3’. Du reste, d'aillmirs".

„P. Altcum, altmintrelea, intr’alt chip". Să-l vedeți 
pe cal, veți judecă altfel, c. negruzzi, l, 40. Eu te 
socoteam mai altfel, ispirescu, L. 42. Acela erâ o 
leacă mai chipos și ăll-feliu îmbrăcat, creanga. 
p. 148. Altfel n'ai cum să le zici. iarnik-râRSEANU, 
D- 298. I In legătură cu prepozițiuni. Dar nu cumvă 
să faci de alt fel, că nici în borta șoarectdui nu 
ești scăpat de mine. creangÂ, p. 212. Dar petrecu 
erâ șî intr’alt fel, și dacă se sătura de ăsta, ziceâ: 
„hai să ne jucăm altfel!" pitiș, șch. 233.

2®. „De unde nu, dacă nu, altmintrelea..." Căci alt
fel, nu e chip, ispirescu, l. 30. Noroc de la Dum
nezeu, că erâ o fată robace și răbdătoare, căci, altfel, 
ar fi fost vai și amar depielea ci. creangă, p. 283.

1; 3®. „încolo, altmintrelea". Cantemir eră un domn 
Altfelpreade treabă om.c.nEGnvzzi, l, 186. | Adesea 
în legătură cu prep. „do". Erau săraci, dar de altfel 
trăiau bine. (în Mold. șl: dltfellu. | în vorbirea re
pede: dlfei : Trăesc alfél... și pricep cum să’nceapă 
lucrurili. jipescu, O. 67.]

— Compoziție recentă, din alt și fel.

ALȚIER 8. m. (Bot.) = ? Frunză verde de-alțieri, 
Mi-a mai rămas doi crucsri. DOINE, 113/,^.

ALTÍNUEK1 adv. V. alt.
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ai.tííít. -â adj.,.‘mb8t. (Muzic.) ,.Ifaute-contre‘‘.— 

(Cel sau cea) care are voce de alto.
— Din germ. Altist.

ALTÎȚÂ s. f. (îmbrăc.) „1®. Épnulette des che- 
mises papsannes omee des broderies ou de.'i pail- 
lettes. 2®. Ckemise brod^e des pagsannes".

1®. Partea mânecii de pe umerii cămășilor femeești 
(în unele locuri și a color bărbătești), când e brodată 
cu cusături (sau cu fluturi). Cfr. umăraș. întrebu
ințat pe alocuri numai la plural. O părechs de altite 
CH sârmă. DOC. (s. XVII, Mold ), ap. HEM. 932. '() 
cămeșă de burancic cu altițe cusute de dînsa. c. ne- 
ORUzzi, I, 300. Altifa de pe umăr e bogat cusută. 
odobescu, I, 418. Cusătura jirincipală a mânecilor 
iîei o formează alfițele. (Săliște, tn Transilv. Com. A. 
Banciu). Nici lelea cu bâreafă, Nici badea cu altițe 
( bărbatul să fie bărbat și femeea, femeie), zanne, 
p. III, 25; totuși: Badiu care-mi place mie, N'are 
casă, nici moșie... I'ăr'cămașă cu altifă. iarnik- 
BÂRSEANU, D. 39. || 2".P. e.xt. ...înseamnă șl iia sau 
cămașa întreagă. LM. Pe pieptul tânăr el și-a pus 
Altiță’n loc de-aramă. coșbuc, b. 42. (Cu asimila- 
țiune: Altițe = cusătură cu arniciu și cu mătase 
de-a lungul mânecilor femeiești, fr.încu-candrea, 
M. 97. I în Banat se păstrează încă forma originală 
lătiță și derivatul lătifariu. (Bucova, comit. Lugo
jului), ap. HEM. 933.]

— Prin mctateză, din sârb, latica, „Armzwickel". 
Hasdeu, Etgm. magn. 933.

Ai.TÎȚE 8. f. plur. tant. (îmbrăc.) v. altlți'i.

Ai.TiTiîDiNK fi. A (Geogr.) .Jiw/nde-'. — înăl
țimea unui loc de-asupra nivelului mării. „înălțime". 
Altitudinea «loșief Broșteni, fiindpestc- 6IIÖ m., clima 
este... răcoroasă, popovici-kirileanu, R. 35.

— N. după fran. (laf. iiltitado, -iiiem.) 

alt.vîntkki adv. „V. jlufrc»Me«<. 2®. En cn.s 
contraire, sinon. 3®. D»» reste, d’ailleurs‘‘.

1®. Contrariul noțiunii „astfel": „altfel, tn alt chip, 
altcum", Jșâ gătită, îi ședeâ mai bine decât alt
minteri. ISPIRESCU, L. 3,12. în mod pleonastic se 
găsește și: Cu acel meșteșug poate să biruească.... 
iară intr'ult chip iimintere nu poate nimeni să-i 
pobedească. neculce, let. ii, 330/,,. | Precedat de 
prep. „întru" (după analogia lui „într'alt chip"): Te'n- 
calță'ntr'altminirelea. doine, 96/,. | A se face alf- 
mintrelea = „e. se schimbă": _r/iaíípf!»'“. Ferirea 
soarelui... au ținut ca două ceasuri, cât se făcuse pă
mântul și lumea altmintrelea, e. kogAlniceanu, 
LET. III, 221/,,. I JtmîMÎrea... aimintrea = 
„Intr’un fel..., Într’alt fel" : „d'iine certaine fogon..., 
d’une autre fogon". Aimintrea văd ochii omului 
și aimintrea iară văd ochii lui Dumneseu. HSS. 
(s. XVII), ap. HEM. 588. | Așă șl altminteri = „așă 
și așâ" : „comme gi, comme ga'‘. Tuturor le spune, 
că Simina-i fată Mai așâ și-alfminteri... coșBUC, 
F. 100.

2®. „De (unde) nu, dacă nu“. Noroc că au sosit 
pompierii...; altmintrelea, ardeam iot. ALECSANDRI, 
T. 104. Bine făceă adunarea, de eră așa amabilă..., 
căci altmintrelea s’ar fi putut expune, odobescu, 
I, 476. Să-fi faci chica topor..., căci, altmintrelea, 
nu e chip s'o scoți la capăt cu buclucașul acesta.

3®. „încolo,de altfel". Prostuf,... almintrele, seamănă 
a fi cam de treabă tânăr. ALECSANDRI, T. 327. Adesea 
In legătură cu prep, „de" (după analogia lui „de alt
fel"). De altminteri, dacă este greu a scrie o istorie 
contemporană fără părtinire, nu este totuși cu ne
putință. MAIORESCU, D. I, 2/,,.

(Foarte multe variante: Silaba inițială e; a.) alt-: 
altminte: Căci altii-minte, el nu aveâ trebuință. 
HASDEU, I. c. 69. I altminteri: Să-i aduci o cre
dincioasă ca mine, căci alt minieri cine știe cum 
are să te îmbrobodească, ispirescu, l. 64. | altmin-

ALTOI
treas Pre alocurea altminlrea răspund în vorbă 
unde cuvinte. P. maior, ist. 248. | altmiiiterea: Alt- 
minterea nu ar fi cu putință, calendabiu (1814), 
1O2/,4. I altmintrelea: (Japoi,altmintrelea,i! vatăiă. 
ȘEZ. I, 8/,. II b.) al- : almintrele: noroc, că m'ai 
flăsit în chef bun ; almintrele n'aii ing&dui un lucru 
care poate da pildă rea. c. negruzzi, i, 94. 1 al- 
mintrelea: Vremea cea mai 67(nă[peuti-u scuturarea 
seminței) este iarna, pentru că, almintrelea, foarte 
anevoie se desHpește. economia, 71. 1 almintere, al- 
mintire: Ji/ajio/arfei... ii un vânător... ijroaenic... 
Almintere.... copil blând, alecsandri, t. 948, Bo 
nu așă, jupăne.'... Almintire...: Dă-mi pe Măndica 
aldămaș! Vrei? idem, T. H28. almintrenea, in Ba
nat. .TAiiRESBKK. III, 322, alniîntrliH*. LB. J al- 
niliiterea, în Brașov, jahresber. vin, 81, || c.) ai- 
: aimiiitre — „aliter'^. ANON. CAR, | aimiiitrea: Gră- 
îașfe-.<ie .yt aimintrea Duminecă noao. coresi. ap. 
HEM. 590. I aiinintrilea: Să nu rreei, că aimintrilea 
nu ne va află. DOC. (a. U510, Mold.), ap. HEM. 589. 
d.) a- : iimiutei'i: Iară a minteri, să rămână vân- 
sătnrnl nesupărat. caragea, l, 19',,. | ainintere. 
NECULCE, LET. II, SSO/^, amintire : Daniile, să fie 
slobod... a se face...: iar amintire, precum .s'au obiș
nuit până acum. URICARIUL, iv, | amiiitele:
Amintele nu se poate, id. XV, 313. | ainiiiterea, a- 
miiitireu: Iar aminterea, se va.soeoH de aniăs/itori. 
id. III, 22/.(. Au socotii apoi, că amintirea nu puteă 
petrece, drăghici, r. 140. i amiiiterle: Aminterle 
nasul agiută mult de a închipui măsura feții. CRITIL 
ȘI ANDRONIUS (a. 1794), ap. HEM. 590. amiiitre: Nici 
eu nu eic amintre! arhiva r. i, 60. amiutrele; 
Că amenirele, nu-i vor puteâ dobândi. CANTEMIR, 
HR. 257. amiotrelea, amliitrilea: Iară amentrelea 
regulă de toți priimitâ îaste. idem, IIR. 368. Jtunce 
amil opri măriei e acmü nu opreaște, ce aniin- 
frilea-și tăria sa arătă mai mare. CORKSI, ap. 
HEM. 590. i îimiutreale: Iară amenfreale numde 
acesta... nici mutat, nici schimbat îaste. cantemir, 
HR. 304. I Accentul este în cele mai multe roițluni 
pe silaba -min-; In unele locuri pe a-(al-, alt-).

— Precum se vede din cuvintele corespunzătoare 
aromâne (afumirea, al'umtrealui) și mesțlenite (fu- 
mintrea, Îumintrulea), forma cea mai veclie este 
aiminire, care presupune o conipozițiune a lui alias, 
•a, *um cu menteni. Acesta e, In limba română, sin
gurul caz de formațiuni adverbiale In -mente, atât 
de dese In celelalte limbi romanice (afară de vechia 
daimatină), Finalul -re poate se datore.ște unei con- 
taminațiuni cu sinonimul aliter > *alitre. Forma alt- 
mintre apare numai la sfârșitul s. XVIII, așâ încât 
va fi o inovație a limbei române și nu trebue pusă 
în legătură cu ital, ntrimenti, fran, autrement, spân. 
otramente, etc, (Pentru schimbul Iui al- cu ált- cfr. 
șl: altinderi = alindereâ.) Neexplicată e forma a- 
minire, caie apare în cele mai vechi texte, în con
curență cu aimintre. și e chiar mai preferită decât 
aceasta.

ÂLTO 8. m. sing. tant. (Muzic.) „Alto^. — Acel fel 
de voce de femei și copii care poate cântă părțile 
de jos. (La început eră vocea „Înaltă", care înto
vărășea tenorul; de când Insă s’a adăogat Ia acestea 
șl sopranul, alto nu mai e vocea „cea înaltă" In 
cvartet.) (După germ, și: dZf.]

— Din ital, alto, idem (liter. „înnalt").

ALTOÁSÍ 8. u. (Hort.) I ,. ...
ALTOÁNÁ fi. f. (Bot.) 1 '■

ALTOEÁrÁ s. f. (Hort.)= altoire. (Șl: altuéalö. 
In Transilv. și: oltoefilă, oltuedlă. în Mold,: ic/hiedlâ, 
hultueâlă.]

— Derivat din altoi, prin auf. abstr. -ealA.

ALTOI fb. /V“. (Hort., Med.) „Greffer, enter. Ino- L 
cuier, vacciner^. ~ A introduce vlăstarul unei plante »•'
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Intr’o altă plantă, de obicciu de o speță inferioară, 
pentru ca aceasta să producă floarea și rodul celei 
d’intăiu. Pădurețul, carele nu va fi ultuitü, acela nu 
se chiamă pom. pravila mold. 12/, (= carele nu va 
fi prisădlt sau altuit. pravila munt., ap. TDRG.). 
Nu odată se ultueșfe pomul. N. costin, let. ii, 98/,,. 
Hultueâ crengi de edeus. drăghici, r. 151. j „A pre
face prin altoire". Salcia, cât să căznești, Pom nu 
poți s'o altoeșfi (altuești). zanne, p. i, 277. Fig. 
Voi puterea să i-o alloiți. Cum se altoește Altoiu'n 
f/rădină. marian, d. 342. „Oare ce dihanie se vede 
colo?... Am s’o hulfuesc cu ploaie'' (întinde pușca 
și trage), alecsandri, t. 368. Mândrie, pe care... a 
știut.... s’o altolească adânc, și in jalea, și în ve
selia ostașuhâ român. ODOBESCU, il, 530. || P. ext. 
„A posăl, a vaccină". [Șl: aZf«i. In Transilv. șl: oltoi. 
oltui. în Mold.: ultui, hultui.]

Din ung. oltani, idem.

altoírr s. f. (Hort., Med.) „.4cfion de greffer. 
d'enter; de vacciner, d'inoculer. Greffage, greffe: ino- 
cvdation; vaccinution". — infinitivul lui altoi, deve
nit abstract verbal. Vara... [este] foZosifoarc pentru ............................________  , .........
tmplântarea și oltuireapomilor. cai-EUDAHIV (1814), ieoște în pomet... și se numește școală de oltoiu. ECO-
66. 1 P. ext. „Posăire, vaccinare". JZfoírea vărsa- nomia, 127. || întrebuințat în mod adjectival: Cireșe 
tidut eîe vaed, ce-i sice uac^îH. piscuPEflCU, O. 236. 1 - “------ „xi..-..
[Și: adtuire. In Transilv. oZfo/re, ottuire. In Mold.: 
ultuire, Aicitufre.]

Ai.TOÎT s. a. (Hort., Med.) = altoire. Participiu! 
lui altoi, devenit abstract verbal. în pomet... să se 
crească arburile, până ce sânt de oltuit. econo
mia, 127. [Șl: altuit. In Transilv. șl: oltoit, oltuit. 
In Mold.: uPuft, htdtuil.]

altoít.-A adj. (Hort, Med.) „öreff'é, enté; ino
cula. Vaccină". — Participiul lui altoi, devenit ad
jectiv. Pomi hultuiți... aveă. uricariul, xiv. 229,',. 
iV» fără de folos se sădesc pomi oltuiți în gutui, 
carii nu țin umbră legumelor. ECONOMIA, 118. 
Spec. Vi^nele sănt de trei feluri: roșii, hultuite 
(roșii) și sălbatece, șez. V, G9/„. | Poet. Insula, n 
cărei iarbă uie cw raze-i altoiM... alecsandri, p. 
III, 317. [Și: altuit. în Transilv. și: oltoit, oltuit. tn 
Mold.: ultuft, hultuit.]

I altoitób.-oáke adj., subst. (Hort, Med.) „Qui 
greffe, quiente; qui vaccine, inocule. Greffeur; inocu- 
lafeur; vaecinateui-. — Adjectivul verbal al lui altoi,

I (derivat prin suf. -itor), întrebuințat mai ales ca 
substantiv. Altoitoi‘ul trebue să țină seamă de vreme, 
când altoește. | Praian, ca un nărocit hultuitoriü, 
...[socoti], că la un răsad ca acesta adăpătură cu 
puhoiu de singe ca acela să se fie cuvenit. CANTE
MIR, hr. 14/s,. [Și: aZfuifdr. în Transilv. șl: oltoitór, 
oltuitór. în MoIq. : ultuitór, hultuifór. , f și diai.: 
-toriu.]

Ai^ToiTÍRÁ. s. f. (Hort, Med.) „Greffage.greffe". 
Din sălbatic, c'o proastă [ simplă] hultuitură, co- 
paciul schimbă natura, koüáki, p. 283. [Și: altu- 
ihiră. In Transilv. și: olfoitdră, oltuitArS. în Mold.: 
ultuitiiră, hultuitâră. | Plur. -furi.]

— Derivat din altoi, prin suf. abstr. -itură.

ALTÓIU a. a. (Hort., Med.) „Ente, greffage; «ac
ei»".—„Altoire". Școala face pe omul om Ș'altoiul 
pomul pom. ZANNE, p. V, 585. | „Vaccin". Altoiul 
acesta [cu vărsat de vacă] nu are nici o omoghenie 
cu cel omenesc, piscupescu, o. 237. |] Fig. în om 
se pun altoaie, Când rele, și când bune. I. VÂCĂ- 
RESCÜ, p. 54/,fl. Noi, grație unui altoiu de cultură 
cirilică, să ne slavizăm? HASDEU, 1. C. 275. | Se dă 
ea pe lăngă mulți..., da, ce face, ce drege, că n’are 
altoiu de vino'ncoace; e prea greoaie, dela- 
VRANCEA, 8. 44.

— Substantiv postverbal din altoi.

ALUAT
ALTÓIII 8. a., s. m. „Jeune arbregreffé, ente. greffe, 

8cion“. — (Hort.) Planta altoită, după ce s’a prins și a 
crescut. Cela ce răsădeaștepomi pre pământul altuia 
sau ultuîaște, cu acel pământ îșt plarăe și uZiuod- 
nele. pravila mold. 15/,. Odrasla hultuoanei, carea 
am hultuit, să-mi crească .. CANTEMIR, ist, 274. Nu 
s’au putut socoti câți hultuani lipsesc, uricariul, 
XIV, 230/,,. Mirele și mireasa... merg in grădină la 
o ultoaie (altoaie), unde varsă apă la rădăcina ei. 
MARIAN, NU. 640. Altoan sau hultoan .se chiamă în 
genere tot felul de pomi alloiți. (Ruginoasa, In Su
ceava), ap. HEM. ^30. Mândrele care s mărețe, Nu 
se țin cu corobețe, E'ăr'se țin cu buze moi Și cu 
pere din altoiu. DOINE, 270/,, (- cu mere din ultoiu. 
FRÂNCU-CANDREA, M. 95). ] Ironic. Uită-te, bade, și 
vezi Sara lângă cine șezi? Lângă oltoaie de soc, 
Lăngă-o strâmbă de mijloc, id. 149/,,. | Pepinieră 
sau școală de altoaie (oltoiu): în toate comunele 
rurale ar fi bine să se... facă pepinieră de saduri 
și altoaie de cele mai variate specii de poame, i. 
ionescu, M. 260. După ce au plinit mlădițele un 
an, din locul in carele au răsărit se pot mută în 

' alt loc, carele dreptaceala [ spre acest scop] se gă- 

ultoane [sânt] mart, galbene, gust dulee-sălciu șt 
albe, gust dulce, șv.z. v, 69/^ : „bigarreau- .̂ J Substan
tivat, după omiterea subînțelesului .,pi»amă“ sau 
„viță": Altoană sau hultoană [este] o varietate de 
struguri cu boabe mari cărnoase, numită și .poamă 
grasă'^. (Sinești, In Iași), ap. HEM. 935. [Și: altoăie 
s. f. oltâiu, ultóiu s. a., ídtotíie s. f. în Banat: oltónu : 
Leșiarămasă... o aruncă la unoltoniu sănătos, ma
rian, ÜE. II, 6Ó. Șl: altoân, ultodn, htdtodn.hid- 
tuân s. a., toate pronunțate trisilab, alloănă, hui- 
tofină, kuituodnă, kultudnă s. f., de patru silabe. 1 
Altohi se găsește șl cu pluralul mase.: altoi. TDRG.]

— Din ung. oltOTiiny, oltváuy, „Pfropfreis",

âlt<i*rf.i.irf s. a. „I[aut-r^ief ‘. (Seulpt.) — 
Relief, ale cărui figuri ies taréin evidență. Cfr. baso
relief [Plur. -furi. I Șl: alto-reliév.}

— N. de formațiune hibridă, Inlocuindu-se „haut“ 
din cuvântul francez prin ital. „alto“, după analo
gia lui baso-relief (=- ital, di basso-rüievo; un 
^cdto-rilievo nu există la Italieni, care întrebuințează 
terminul „di tutto rilievo").

altrvÍk.u s. a. (Filos.) „Altruisme". — înclinare 
de a ajută pe altul, de a se jertfi pentru do-aproa- 
pele. Contrariul noțiunii egoism. (Cuvânt format 
de filosoful francez Auguste Comte.)

— N. din fran.

Ai,TRUÍ8T, -Ă adj. subst. (Filos.) „Qui awH pen- 
ctiant vers autrui‘‘. — Cél sau cea care lucrează 
pentru binele altora, care se jertfește pentru de- 
aproapele. Contrariul noțiunii egoist.

— N. din germ. Altruist.

Ál.T-f3i»E(VA) adv. V. alt.

ATUÂș s. m. „Laquais‘‘. — în Sălagiu. Aluaș^ 
lacheu, fecior in casă, vaida.

— Derivat din ung. al, „subt, jos“ și suf. -aș (cfr. 
ung. alattas, „subaltem“).

ALVÁT a. a. Páte. (A.11 pluriel) Pătisserie, ffâ- 
teaux. 2°. Levain. Pain levé“.

1°. Făină frământată cu apă și cu sare, din care 
se face păne. Babă de cele bătrâne, Care știu rândul 
la pâne..., a plămădit aluatul, teodorescu, p. p. 
153. I De mii de ani această pâine tare, ilă crede, 
o tot mestec ne'ncetat; Din leagăn la coșciug nu-i 
om în stare Să mistuească veckúil aluat, qordn, 
F. 74 (: „Dass von der Wiege bis zur Bahre, Kein 
Menscti den altén Sauerteig verdautl“)' I P. ^xt.



ALUĂȚEL - 1
Orice cocă sau pastă din care se fac plăcinte, pră
jituri sau medicamente. Cretă albă, bine pisată, fi 
fărină de grău... le mestecăm la olaltă și frămăn- 
tăndu-le facem aluat, calendariu (1814). 192/,. , 
P. ext. La plural. .,Prăjituri". Am prtna a împodobi 
bradul... cu diferite fructe, aluaturi și eaharicale. 
marian, î. 172. I Spec. n sara de Crăciun sătencile 
obiclnuesc a dospi cocă... i^unțe), de, ia dintr'însa 
un copil curat cu gura de nouă ori, ținând mă- 
nile la spate, títráng(e) aceste mușcături, fac(e) un 
dodonete, pe care >l coace între sobă și-l păstrează 
peste tot anul sub numele de aluat, de Crăciun. 
ȘEZ. IV, 23/,,. II Fig. „Material". Di» același aluat 
sânt făcuți toți oiimenii. ZANNE. p. 11. 337. (Cfr. 
cocă, pilm, turtă.)

2®. Aluatul de pâne, după ce s'a dospit și s’a acrit, se 
întrebuințează spre a produce » fermentație ușoară 
într'un aluat nedospit. „Aloțel, plămadă". Aluatul 
mic într'o covată- mare toată frămăntătura dos- 
peaște. cantemir, ap. ZANNE, p. iii, 439. IȘapte 
zile veți mânca azime. și den ziua de’ntăiu veți 
piarde aluatul den casele voastre, biklia (1688), 47,2 
(: „Vous mangerez pendant sept jour.s des pains sans 
levain, et des le premier jour vous óterez le levain 
de vos maisons".). || Fig. „Ferment". Cămătnicia 
oarece un aluatii vechiu faste...; necurăție lucrează. 
CORESI, ap. HEM. 939 (= Lăcomia este un aluat 
vechiu...; toată avuția ta o dospește și o pierde, a. 
1691, ap. TDRG.). Vă păziți de aluatulu Fariseilor, 
care taste fățăria. n. testament (a. 1648) (: „at- 
tendite a fermeuto pharlsaeorum, quod est hypo- 
crisis"), ap. HEM. 938. || P. ext. „Pâne dospită", 
se va mânca aluatii, peiitru-că astăzi ieșiți voi in 
luna de’ntăiu. biblia (1688), 48,2 (: „On ne man- 
gera donc point de pain lévé".), [ijl: alodt : Aloat, 
aluat = fermentum, massa. anon. car.]

— Din *alleTatnm ( elevatum]: v.-bergamasc: 
levad (cu glosa: „fermentum, azima"). Pentru sensul 
do ,.a dospi" al lui allevo, cfr. glosa de Keicbonau: 
azima—panis sine- fermenta, id est levamento, ap. 
DHLR. 192, și formele romanice: ital, lievito, levi- 
tare, vonețian, levar, friulan levd, engad. alvamaint, 
fran. levain, spân, ale-udarse etc.

128 — ALUNĂREASĂ
D. 449. II Specie : Alun-turcosc : ,1®. Coudrier en 
arbre, noisetier de Byzance: Corylus Colurna. | 
2®. Noisetier franc: Coi-ylus tubulosa". [Cfr. tufă.]

— Derivat din alună, după analogia celorlalte 
numiri de pomi, d. ex. prună-prun. murö-mur etc.

At-ÎN s. m. sing. tant. (Chim.) v. alaun.

ALUNA cb. f. „P. OMorir de grands yeu.c. écar- 
quillei- les yeux. 2®. (Intrans.) S'ouvrir, s’écar<jniller 
(en parlant dos yeu.\)“. — P. 2’ro«,«. „A holbă, zgii, 
deschide ochii căt aluna“. Aluneaeă ochii cumplit. 
CONTEMPORANUL, VII, 470. || 2®. /nirans. Despre 
ochi: „a privi cevă, holbându-se“. Ochii... aliinati 
cevă a crucișat. contemporanul, VII, 467.

— Derivat din alnml.

AI.ÚJÍÁ .*. f. (Bot.) ,.1“. Noisette. 2“. Pumme de 
terre‘'. ~ Fructele, comestibile, de Coryltts.Avellnnti 

] ( alun). PANȚU. i’L. Strnfide, smochine, alune eră 
j destule, neculce. let. ii, 343/,,. 0 cojiță de alună 
I trag locuste podtt-l scuturfă}. eminescu, p. 196. ó'íí-t 
I dea câte o trăistuță de alune, ispirescu, l. 91. Său, 

amestecat cu muc de lumânare și alună arsă, creax- 
I CrĂ, Ă. 86. i'oatc verde ș'o alunii! iarnik-uâRSEAnu,

D. 311, .320 etc. II Specii: Alune turccM = fructele 
comestibile de Gorylus Colurna și de Corylus fw- 
bulosa. (Cfr. Alun turcesc). | Alnue americane: 
„Arachide.pistache-de-terre''. Semințele oleaginoase, 
comestibile, de Arachis hypogeae. panțu, pl. || 2’. In 
Cerghizel (Transilv.) „CartoP‘ : Alune = ci'«wj)e.«c. 
VICIU, GL., prescurtat din Alnne-de-pAmâiit —pi- 
ciocă, crumpiră, baraboiu, țirmăr..., die Grăind- 
bime. ...Kartoffel. LB. AÎMwe de î)iîj«4wf = corfo/f. 
MÂNDRESCU, UNG. 76. | După HEM. 952, 955, 958 
cdune.-de-pământ se mai numește in Covurluiu șl 
planta „rerre-Motx.- Bonium b^'!h'lcnstanum'‘. Cfr. 
aluiieâ (II, !'•).

Din *abellőna: v. -prov. ni(fo»a, lionez alonn, 
(cfr. taranto alone < * abellonea). cu schimb de sufix 
din ahellana: ital, aue/hina. v.-fran. avelaine, spân, 
fluedano, portg. avellâ (ca și avelllna, ateslat la 

1 gramaticul Caper și păstrat In fran. ave.tine).

ALUĂȚEi. 8. »/., s. a. „1“ Double-feuUle: Ophrys • 
ovataP 20. Levain." — 1®. (Bot.) Aluățel... senume^e 1 
in munții Neamțului și o plântă, care crește cu două i 
frunte tn două părți (Hangú), probabilmente o va- I 
rietate de „Ophrys''. HEM. 939. || 2®. Cfr. aloțel. j .............. „

— Probabil un diminutiv recent din aluat, de- nișuri și 
rivat prin suf. -el. ...

Ai.L'ci.vÂ «b. I* V. linliirliiâ.

ALi'wfwĂ 8. f. (Chim., Min.) „.áíttWMMe".— Oxid de 
aluminiu; servește la fabricarea aluminiului prin elec
troliză.

— N. din fran.

ALC.HÎmir s. m. (Miner.) „JIÍmwíwímw". — Corp 
simplu, metal, maleabil și ductil, ușor ca sticla, dar 
tare și elastic, a cărui coloare se apropie de a ar
gintului. [Plur. rar. -ntiniuri.]

— N. din fran.

ALCHiifÓN. -oÂsÂ adj. „Alumineux.'' — Care 
conține alumină.

— N. după fran.

ALÚN 8. m. (Bot.) „CoMdner, noisetier: Gorylus 
Avellana‘‘. — .drbusf din fam. Butulaceelor. frunsele 
CM peri aspri sânt rotunde-cordiforme și la vârf as
cuțite ...Fructele, numite alune, sănt comestibile. 
Creșteprinpăduri și tufișuri, uneori cultivat, panțu, 
PL. 0 copilă... mlădioasă ca o creangă de alun. EMI
NESCU, P. 237. Frumă verde trei aluni, în grădina 
ceacu pruni. Fac fetelerugăciuni. iarnik-bârseanu, 

ALL'NĂK .8. m. „1®. Marchand de noisettes. 2®. 
Casse-noix ; Nucifragacai-yoratactes. 3'’.ilu8cardin, 
croque-noir. croque.-noisettes : Myoxus avellana- 
rius". 1®. Precupeț care vinde alune (cfr. alună- 
reasă). ||2®. (Omit.) Alunariul... trăe^e prin alu- 

se nutrește cu alune, pe cari le sparge cu 
I ciocul și apoi le mănâncă. El e de coloare pestriță 
: și de mărimea unei ciori. E bun vânat. Numirea 
i c uzitată atât tn Bucovina, cât șl î» țara Bâr.'tei 

în Transilvania. Se pare a fi pasărea care se nu
mește germ. Horei- oder Rothuhn, sau poate și aceea 
care se numește germ. Nussknacker. marian, o. ii, 
407. („Numai identificarea din urmă e corectă". 
HEM. 946.) Se mai numește șl Gaiță-de-munte. || 
3®. (Zool.) Mic șoarece de pădure dc coloare roșie- 
tică. (Mălăești, In Prahova; Dobreni și Galu, In 
Neamț), ap. HEM. 947. Se mai numește șî: nișinar, 
pricoliciu și pâlș (șl: pâș). [Diai, șl: alundriu.]

— Derivat din alună, prin suf. nom. agent, -ar. 
[Pentru sensul 2®, cfr. numirile dialectale franceze: 
casse-alogne. alognier (Savoia, Elveția romandă) 
avelanié (Nizza), ap. HEM. 946.]

ALUNAR8. m. „Cottdraie''.—„Tufă de alun". între 
brazdele ogorului săreau vreo câteva doare, ascun- 
zându-se între alunari. contemporanul, iii, 781. | 
Alunariu = alunei = coryletum...; Haselbnsch. LB. 
[f și diai.: aiundriu.]

— Derivat din alun, prin suf. col. -ar.

alunăreăsă 8. f. „Marchande de noisettes".— 
Femeninul de la alunar (P), derivat prin suf. moțiun. * 
-easă.
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ahjsîĂș a. w. „1®. Petit coudrier, petit noisetier. 

2^. Sorté de danse populaire"". — 1’. „Alun niic“. 4iw- 
naș cu-alune multe, .âw drăgvf și-i dus la munte: 
Aluna.ș cu-alune mici, Am drl^ufși nu-ipe-aici. pop. 
(Bucov.), ap. HEM. 947. Am un iepuraș, Joacă siib 
alunaș? ( gorovei, C. 167. || 2®. (Cor.) „A-
lunel“. Dn joc țărănesc In DAmbovița (Sardanu), ap. 
HEM. 954.

—- Derivat din alun, prin suf. diiu. -aș.

Ai.UNÂT .$. a. ^alniiiș. .ilunat cu-alune’n tău, 
Ttupă mândru' mi pare rău. țiplea, P. P. 62.

— Derivat din alună, prin suf. col. -of.

ALUNĂT, -.i adj. „Í!carquillé“. — Participiul lui 
alună, devenit adjectiv. „Holbat, zgăit". Cu ochii 
alunați. contemporanul, II, 654.

.«iX'SEÂ «. f. v. alunirâ.

ALVifKCÁ t'6. I., etc. V. Iniiecii, etc.

AI.I NÉI «. m. plur. tant. v. alunei (2*).

Ai.vurÉi. s. w- „1®. Petit coudrier. 2®. (Au pturiel). 
Marque de naissance, grain de beaut'', envie. 3®. Sorié 
de danse popttlaire'‘. — 1®. (Bot.) „Alun mie, alunaș". 
Ție tata ți-a face Legănel de piiltinel, Cu fușiei de 
alunei. BIBICESCU, p. p. 280. || 2®. Numai la plural: 
...Alunăle (III, 2®)". Munica-ți de la gât, M'au aprins, 
m'au omorit, Alunica-fi de pe- brațe A să mă .scoață 
din viață. Leiițo cu alunei. Nu cătă la doi, la trei, 
Și cată la ochii mei. ALECSANDRI, r. p. 344: VICIU, 
OL. 74. II 3®. (Cor.) Un joc țărănesc. Asi e Luni și 
mâine Marți, Alunelul să mi-l bați! (Recea, tn Vâl
cea), ap. HEM. 954; pamfile, j. ii, 264. Cfr. alu
naș, al unică.

— Derivat din alun, prin suf. dim. -el.

AI.VXÉT R. a. — iilnuiș. — Atestat numai In LB.

— Derivat din hIiui, prin suf. col. -et.

ALUNOÁ vb. 1. „1.1®.—2®. (Se) poursuivre, ckasscr, 
pvurchasser, donner la chasse ă, se précipiter â la 
poursuite de qqn. ou f/e qgcA. 11. 1’ Chasser. éloigner, 
renuo^, congédier. 2®. (Refl.) Saillir, monier. cou- 
vrir (la femeile). IU. 1". Chasser, bannir, eapiit8er.“

1. înțelesul cel mai vechiu al lui alungă trebue 
să 6 fost „a goni ceva sau pe cineva de-a lungul 
unui ioc oarecare" (mai ales al drumului). Acest 
sens complet nu s'a păstrat decAt In mod indirect, 
Intru cât alungarea cuprinde, de cele mai multe ori, 
șl ideea „urmăririi".

1®. Trans. „A goni din urmă, a pune pe fugă, 
a urmări, a fugări, a se luă după..." Parcă-I alungă 
Tătarii (din unnă)! zanne, p. vi, 33K. Bivolul acela 
eră dracul, care-l alunga din dărăpt. reteg.vnui., 
P. IV, 144. [Pe căprioara] Zi de vară, căt de lungă. 
Vânătorul o alungă, alecsandri, p. ii, 90. (’n co
pilaș alungă-un fluturaș. alecsandri, p. p. .36, ». 
Fig. FI ii un hâtru de cei crestați. Ce alungfă] ne
veste Și joacă feste, alecsandri, t. 201. || Refl. 
„.A se goni din urmă, a se alergă unul pe altul". 
Ám patru surioare...; Una pe alta se alungă și nu 
pot să seajungăr' [ „fíooíeíe"]. GOROVEi, C. 321. 
[Cfr. „Am patru surori, Ziua și noaptea s'aleargă..." 
TEODORESCU, P. P. 242.] j Fig. Urlete de bătălie s’a- 
lungau după olaită. eminescu, p. 236.

2®. Refl. „A se repezi, a se aruncă după..." K un 
lup ce se alungă după prada-i spăimântată. ale
csandri, p. iii, 18. Nu ie uiți tu pe cel deal. Cum 
s’alungă un Tătar, După murgul cel fugar? SEVA- 
STOS, c. 320/5. jVu te-a mai p^dea ajunge, Măcar să 
se alunge căt și cât după tine, sbiera, p. .56'„. I

Dicpunarul limbii române, b. XII. IMt. 

f'ig. Dorul mieu, pe «n[de] .s’alungă, Nu-i pasăre 
să-l ajungă: Dorul mieu pe unde pleacă, Nu-i pa
săre să-l întreacă, doi.ne, 100',.

II. P. ext. [tnjdepărlâ de la sine cu de-a sila".
1®. Tran s. „A goni, a Îndepărtă de la sine". Boîa- 

ri[i] mă alungară în eădar. dosofteiu ( bolarii 
goniră-mă fără vină, psalt. 16.51), ap. HEM. 960. 
Alungă cioara cu perja'n gură, tocmai dincolo, peste 
hotar. CREANGĂ, A. 72. Boierul s’a cununat cu 
dînsa, insă cu această invoeală, ca ea... să nuju- 
ăice pe nime..., căci, cum a judică pe cinevă, pe loc 
o va aÎHng<i-o de la sine, sbiera, p. 218/,,. Fata l-a 
alungat cu bolovani. ȘEZ. I, 185/,,. || Fig. Lucește 
cu'n amor n6,spus, Durerea să-mi alunge, kminescu, 
p. 274. Alungă mâhnirea fa! creangă, p. 189. # .1 
alungă din țarA = „a expulsă" : „expulser^'. Txt I84fi 
au fost alungați mulți tineri din țară.

2®. Spec. Refl. „A se goni" (despre vite). Vaca 
aceasta s’a alungai, marian.

III. 1®. Trans. La ideea „gonirii" se adaugă nota 
„cu desăvârșire". „A scoate din, a izgoni". Haideți, 
frați, din țara noastră să alungăm pe păgân! c. 
negruzzi, ap. HEM. 961. Vewi-uo badea Tudor..., Ca 
s’alunge de la noi Și pe Greci și pe ciocoi, ale
csandri, p. p. 292 '®/j. S’alunge foamea din țară,

păgăni de la hotare, teodorescu, p. p. 149.
Snfletu-mi in taJnă șoptind inimei tale, Va alungă 
din ochi-ți oricare negri nori, alecsandri, p. i, 
139. il Fig. „A scoate cu desăvârșire, a dă afară, a 
elimină". Au alun^fat dintră Românii ceipreste Du
năre slovele ceale latinești. P. maior, ist, 255. începu 
mai intâiu a alungă o grămadă de .slove ce nu ne 
trebuean. c. negruzzi, i, .336.

[La dosofteiu, V. s., ap. TDRG. se găsește și for
ma lungă: Un sac plin de arină i-au încărcat și 
trei mile o lungară în goană. Cfr. delungă.]

— Din •ablongare: v.-lombard alongar, „a de- 
părtă"; catal. alungar-se, „a se Jepărtă" (cfr. ital. 
allungare, fran. allonger etc. cu sensul de „a lungi"). 
Se poate ca să derive și din elniigare: fran. éloigner.

Ai^varoÁHE s. f. „.Iction de ehasser etc. Poursniíe. 
Bannissement, expulsioH.‘‘ Infinitivul lui alangft, 
devenit abstract verbal. Penint alungarea boalei 
s’au găsit leacuri. DDRF.

ALÜBÍOÁT a.a. = aluugare. Participiul lui alun^â, 
devenit abstract verbal.

A1.VMOÁT, -Á adj. ,1®. CAa-ísé, poursuioi, pour- 
chassâ; expulsé. 2®. Aliong^, long-.- Participiul lui 
alunga, devenit adjectiv, I®. „Gonit". VânÎM?, de-a 
marților blă.stemuri Alungat, fuge nebun, álecsáv- 
DRi, î‘. III, 146. Vede, ieșind dintr’o pătlure,.., cele 
șapte iepe alungate de un roiu... de țânțari, emi
nescu, N. 20. Feciorul mcrgeă ca alungat de lupi. 
reteganul, p. hi, 35/4. 1 „Expulsat". Năprasnica 
silnicie a Ciobanuluine-aținut alutigațipe la streini. 
odobescu, ap. HEM. 964. || 2®. „Prelung, lung". Vine 
ceata preuțească, De la noi să te pornească Pe o 
cale alungată, Bat'o focul să mi-o bată! pop., ap. 
HEM. 964. Căt e dealul de-alungat, Merge-un car 
înferecat. reteganul, tr. 31/„.

AAUsioÁTÓK,» OÁKE adj. „Qu,ichaase,bannit‘.— 
Adjectivul verbal al lui alungit (derivat prin suf. 
-dfor). Vorbele din răvașul lui Jiadu îi răsunau in 
suflet, ea «n cântec de departe, frumos și alungător 
durerilor, vlahuță, N. 27. [Diai.: níitni/dítíriM.] 

alungit, -ii adj. ,.Allongé-. — „Lungit". Oame
nii se priceau cu oehi mari pe fețe dintr'odată a- 
lungite par’că (de mirare], sauoveanu, săm. v, 909.

— N. după fran.

ALDWicÂ 8. f. „I. Peftie noîseiie. U. 1”. Terre» 
nofx: Bunium BuÎbocastanum. 2®. Cerfbnil bulbetir :
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C'/iaeropA^ium bulbosutn. 3®. Millefsuille: Achillea 
millefolium. 111. 1®. Éphélide, taches de rousseur, ten- 
tille. 2®. Grain de beauté; envie; moucke. IV. Sorté 
de danse populaire".

I. Diminutivul cuvăntului „atună“. „Aluniță". Cdnd 
văd câte-o nevestică, Ija inimă mă’nfumică. Mă fac 
cât o alunică. pop., ap. HEM. 956. jFruned verde 
aluneă. Mare coabă-i dragostea, hodoș, p. p. 32.

II. (Bot.) Cu acest diminutiv se numesc trei plante 
diferite, cea d’intăiu pentru rădăcina ei bulboasă, 
care seamănă cu o alună, avănd un miez alb și bun 
la gust, cea din urmă pentru că se întrebuințează 
ca leac contra „alunclelor" (111, 1®).

1®. Se întrebuințează mai ales la plural. Alune- 
lele=o plantă erbacee din fam[ilia] UmbelUferelor..., 
fiorile albe..., fructele lungărețe... Crește prin păduri, 
tufișuri, pe câmpuri și prin vii, mai cu seamă tn 
pămănl argilos și calcaros [In] lunie-Iulie.. Nădă- 
cinile tuberculoase conțin ^stanțe nutritive, din 
care camă sânt întrebuințate la bucătărie. [Se mai 
numește:] Măndălaci, Măndănaci. PANȚU, pl. [In 
Covurluiu și:J alună-de-pământ. HEM. 955.

2®. tn Transilv. Numai la plural: AZM«éíe=ba- 
raboiu (s. v.).

3®. In Banat. Numai la plural: Alunele = „Schaf- 
garbe"'; cu această plantă se vindecă alunelele (Som- 
mersprossen) de pe fața oamenilor, mangiuca, ap. 
HEM. 955. Cfr. Coada-șoricelului.

III. 1®. „Pistrue". Mai ales ia plural: Alunele = 
nunéte pe față =lentigo... lenticula...; Somnterflecken. 
Sommersprossen. LB. [Prin asimilația lui Í > w și 
afereza lui a-. In Transilv. și: nuneâ, plur. nunele. 
LB. 452.]

2®. Mici semne naturale sau artiflciale pe obraz sau 
pe trup. Femeile care sânt negricioase și au alunele 
pe obrasi...indalineaeăNomânii a fejJoiec/icMCMcd»- 
tul „Stancă‘‘. MARIAN, o. ii, 35. Alunica-ți de la gât, 
M’au aprins, m'auomortt. ALECSANDRI, p. P.344 '7,; 
VICIU, GL. 74. îșipune alunele și se sidemsnește. c. 
NEGRUZZI, II, 265/,,. Cfr. aluneă, aluniță.

IV. (Cor.): Un danț țărănesc, în Nâmnicul-Sărat 
(Vișani), poate același cu danțul cunoscut in par
tea occidentală a Țării-Nontănești sub numele de 
alunei. HEM. 957; PAMFILE, J. n, 264.

[Plur. iilunéle. In sensul 1 se găsește șl forma: 
alMned.]

— Derivat din ainuă, prin suf. dim. -ică(-eă).

ALUNiș s. a. „Coudraie, coudrette” . — Pădurice de 
aluni. învalesevăd desișuri, saduri, liveti, alunișuri. 
ALEXANDRESCU, M. 228. La mijloc de codru des, Toate 
păsările ies. Lin huceag de aluniș. EMINESCU, P. 39. 
Latocdegrindiș, La verde-aluniș. alecsandri, p. p. 
186’’/,,. Aluniș cu-alune multe, jarnîk-bârseanu, 
D. 40. [Plur. -nișe și Cfr.alunat’, alunar.]

— Derivat din alun, prin suf. col. -iș.

ALiNiTÁ s. f. (Miner.) „XÎM»i7e“. — Piatră de 
alun*, sulfat de alumină și de potasă hidratată. [Și: 
alunii. 8. m.]

— N. din fran.

ALViiiȚĂ 8. f. „1“, Petite noisette. 2“. Grni'n de 
beauíé, envie‘‘. — 1®. Diminutivul cuvăntului „atună“. 
Foaie verde aluniță, Cât am trăitpelumiță, N’am 
v&sut verde fruntuță. Jarnîk-bârseanu, d. 21. [ 
2’. „Aluneă“ (III, 2®). Alunițele negre, dar podoaba 
muierilor (— țd un cusur poate fi câte o dată folo
sitor). ZAKNE, p, n, 1. •S'áruí ochiul și-o .-iprănceană 
Și-alunița de sub geană, pop. (Vălcea), ap. idem, 
P. II, 2. 0 aluniță de-asupra umărului stăng. VLA- 
HtJȚĂ, ap. TDRG. 479.

— Derivat din alună, prin suf. dim. -iță.

ALDNÎv, -ÎE adj. „CoMÍeMrnotsefíe". —De coloa
rea alunei, marian, ch. 50.

— Derivat din alun, prin suf. adj. -iu.

ALVEOLĂ
ALi'WtJt s. w. .Petit coudrier, petit noiselier‘‘.~ 

Diminutivul, puțin obicinuit, at cuvăntului alun (de
rivat prin suf. -mc). Fruneâ verde alunuc, Eu sănt 
gata să mă duc. șez. iii, 156

ALiiNÎiȚĂ s. f. „Fetite noisette‘‘. — Diminutivul, 
puțin obicinuit, al cuvântului silnuă (derivat prin 
suf. -uț). Foaie verde de-alunuță, Nici o poamă 
nu-i dulcufă Ca mila <le la mămuță, șez. iii, 63/,.

ALl’KOuivĂ 8. f. ■]■ „Manteau de pourpre‘^. — 
Mantă de purpură. [Poartă] alurghidă și cunună și 
alalte ce sânt seamne împărătești, dosofteiu, V. 
8. 146/,. [Și: alorgkidă.}

— Din n.-grec. âXoupflâa, „manteau royal ou man
teau de pourpre** (Legrand), din âkoupflț, „pourpre**.

ALL'VIĂL, -Ă adj. „Alluvial’^.— Produs prin alu
viune. (Cfr. mâlos.) Terenuri aluviale.

— W. din fran. (din lat. alluvius, «a, -um, idem.)

ALUVIÚSK 8. f. (Geol. Jur.) „AUuvion'^. — Crcșfe- 
rîle de pământ ce se fac succesiv și pe nesimțite la 
malurile fluviului și a[le] râurilor se numesc „alu- 
viune‘‘. HAMANGIU, C. C. 128. Cfr. agestțrju. Până 
acum vreo douăzeci de ani se întrebuința și forma 
neasimilată liinbei: f aluvión: Văile sănt compuse 
dintr’un teren de aluvion. i. ionescu, d. 51. [Dia
mantul] se află în terămurile de aluvion. foni, CH. 
127/,.]

— N. din fran. (^ lat. ullnvlo, -onein, „răvărsare 
de apă, aluviune**^

ALi’zi vb. /¥“. intrans. „Fairé des enfantillages, 
des puérilités, tomber en enfance'^. — în Banat. 
Aludz^sk = puerasco. anon. car. „A aludei^, .alu- 
deit‘‘, se eice pe la noi unui om sau unei vite ce 
și-a perdül din minte, de ex.; a aludsit, nu mai e 
cine a fost, vorbește sau face copilării. (Maidan, 
comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 940. Cfr. zălud și 
zăluzit.

— Derivat din lud (cfr. sârb, luditi-se, „sich năr- 
risch stellen**, ap. HEM. 940).

ALÎ'ziK 8. f. v. aluziune.

4LrzÍT, -Ă adj. nFou^. — Participiul lui aluzi, 
devenit adjectiv. In Banat 

alvziíne 8. f. .AllHsion'‘. — Cuvănt, expresie sau 
frază prin care deșteptăm, pe departe, ideea unui 
lucru, a unei întâmplări sau a unei persoane, fără 
a o numi. „Aruncătură din vorbă, vorbă aruncată, 
bătaie a vorbei**. Jp fi dorit ca d. raportor să nu... 
pue în raportul său... almiuniîe la legea de la Jd74. 
maiorescu, D. II, 145. I A face alueie la cevă — 
„a da să înțeleagă cuivă covă, a bato (cu vorba) 
In cevă** : .fairé allusion (»*■. A face alueie la 
c«need=„a bate șaua, ca să priceapă iapa*'. [Și: 
altceie.]

— N. din fran. ( lat. iillnsin, -onem, „jucare, 
glumire ou cevă**, din ad. „la“ și ludere, „a se jucă'*.)

AI.VĂ 8. f.,etc. V. halva, etc.

ALVEOLĂ s. f. .Aloe'ole‘‘. — 1«- Căsuța de ceară 
făcută de albine. In care pun mierea și ouăle („că
suțele** acestea formând fagurele). „Chilioară, chi- 
liuță, găoace, gaură, căsuică**. Satele sânt ca 
alveolele tn care se formeasă fagurii de miere, i. 
IONESCU. M. 394. II 2®. (Anat.) Adâncături In formă de 
cuib, care alcătuesc pereții vesictilelor pulmonare: al
veole pulmonare. 1| 3°. (Anat.) Adâncitura din osul 
földi în care este înțepenit fiecare dinte. | Prin abuz 
se numește, in fonetică, alveolă gingia de sus și din- 
năuntnil gurii.

— N. din fran. (=. lat. alveolus, „albioară**.)
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ALTEOLĂR,-Ă adj. „Alvéolaire‘‘. — l. (Anat.) P. 

Care răspunde In alveolă. Nervi alveolari. 2^. Care 
prezentă alveole. 5trucfurd alveolară. || II. (Fonet.) 
Care se articulează cu limba de alveolă. Sunetul d 
este la cei mai mulți Români o consonantă alveo
lară. (Cfr. post-dental.)

— N. după fran.

ALVEUi.ÂT, -A adj. „Alvéolé". — Care are alveole. 
— N. după fran.

ÂLVii: f. \\ albie.

^LVts, -Á. adj. (Med.) ..lii’in'*. — Relativ la păn- 
lece. Dejecțiuni alvine.

— N. din fran.

ALVi'ț'Â a. f. „l". Sorté de noayat orientai-. — Al- 
eifă = un lunestec de nuci, scrnbeată aibă și iahăr 
sau miere, marian, se. i, 219. Să-i ia din ntănăo 
bucată de halvifă. oniCA, s. 676. AZct/a eră cam ■‘^fă- 
rimată, cam negricioasă și nu prea se vedoi să aibă 
mieji de nucă, delavrancea. ap. ȘIO. Sănt bft- 
trâni și bătrăne, care nn-(i gustă alviță de loc, nu
mai pentru cuvântul că e făcută de Turc. șez. ui, 
16/.,. Jt Baterea alvițcl e un joc de copii (descris de 
ISPIRESCU, ap. HEM. 96i'—966). un obiceiu popular 
(descris in șez. i. 91—9*2) ln‘seara zilei de illatul 
secului de Paști. lAlvifa se face și in regiuni unde 
halvaua e numai un articol de import, adesea puțin 
cunoscut. Forma aspirată: hali'i/tt se aude rar.|

— Derivat din ilOalvă, prin suf. dini. -iță.

.AI.VI'1'ÁK 8. m. -Fabricant ou niarchand d’al- 
niță". — Fabricant sau negustor de „alviță**. Un biet 
halvițar.. și un biet brahagiu. alecsandri, t. .031. 
[Șl: ÂnlwiȚrfr.J

— Derivat din (iOalrițâ, prin suf. nom. agent, -ar.

Arvi'rĂKÎE s. f. világosin d'alvițA-. — Prăvălie 
undo ae face sau se vinde alviță. (Și: huloițdrie.}

— Derivat din (lualvlțar, prin suf. loc. -ie.

AM cfr. aveă.

amA interj. „Ma foi! Kn veriti^! Un voUâ’‘. 
Exclamație desprețuitoare sau ironică. Se apropie 
de „că zău!" „zău așă!** Amă cap la Banul! Fl- 
LIMON, C. n, 3Ő4. Poftim! va închipuiți pe mine... 
îmbrăcat husărește....-Imd.' frumos m’a prinde. 
alecsandri, T, 128. (tn Glosar explicat prin: ce mai 
treabă!) Bă, Stoian nai fost așă mare. Amă nu- 
me.ie ți-a fost mare! POP., ap. ȘIO. I, 401.

— Din turc, aînma, „Insă** (și n.-grec. «luâ. Cfr, 
aman*).

ÁMA adc. = acuma. La Moți. .i4iit«=/)re.<!CMrfare 
di» ..ncu»ia-‘. prâ-Vcit-candrea, m. 97.

A.HÁBIL, -Ă adj. „Ainiable‘‘. - „Vrednic de a fi 
iubit'*, p. ext.: „politicos, prietenos, plăcut". Stilul 
elegant al unuia din cei mai amabili poeți ai noștri. 
ODOBESCU, I, 447. Bărbații sânt foarte buni și fe
meile foarte amabile, c. neordzzi. i, 310. | 7ro«»c 
(cfr, „adorabil"). îi vedem pe amândoi intr'o amabilă 
unire, maiorescu, d. ii, *247.

— N. după fran. ( lat. nmaliilis, „vrednic do 
iubit",) 

ahabilitAtc s. f. „Amabilite-^.—V. Firea unei 
persoane vrednice de iubit. 2*’. Însușire (faptă) a 
celui ce se arată amabil. „Prietenie, Îndatorare, gen
tilețe". Mulțumesc pentru amabilitatea d-voastrâ.

— N. după fran.

s, f. „Ruse, artifice, circonvention, 
séduction, lem re, duperie. troniperie. Badinage, a-

AMĂGÎ
grăable niensonge. mensonge joyeux'-. — Abstractul 
lui amăgi, derivat prin suf. -eală. Latinii cu amă
geală apucasă Țarigradul. cantemir, KR. 18. i Mai 
ales Ia plural, ne a jmimi, bine; iar de n’a primi, 
s’or bate; tot ca să se mai lungească, .să freacă vara 
cu amăgele. după cum e.ste nătura Turcilor. NE
CULCE, let. ii, 436/,,. Un jidan, in toate cele, Umblă 
numai cu-amăgele. ianov, ap. TDRG. Așă, cu amă
gele, se prindeau pre vremea aceea flăcăii la oaste. 
CREANGĂ, A. 8. Vremea treceâ cu amăgele și eu ere- 
șteam pe nesimțite, idem, a. 35. Cu amăgele, dusă 
porcul In biserică, șez, ii, 68/,. [Plur. -gele și -geli.]

AnÁtíÉLNic,-Ă adj-, subst. „Seduisant, decevant. 
inensonger, fallticieux. Séduetew. eniölenr-‘. — Cu- 
vAnt Învechit. „Amăgitor*'. Adj. Amdffealnire loc- 
meale. CANTEMir, hr. 23/„. Sm&s#. O.amăgeatniC’i. 
(icez«.«fa faste impftrățiia ta! idem, ap, HEM. lOlU.

— Derivat din amăgi, prin suf. adj. -elnir.

AUĂuiv s. >«,, adj. I „Bupeur, imposteur, char- 
lafan. Faux, fietif^. — Subst. „Șarlatan", 
acela dsiceâ, că va invié a treia dsi. varlaam, c. 
126/,. Au nu amăgeul și sifariul acela atâtea crunte 
sudori mi-<iu vărsat? cantemir, ist. 2.59, Ș* acel 
amăgeu. Mi.sail călugărul... M. COSTIN, let. i. 2U/„. 
Să MU credeți, că-i amăg^ omul acesta! DOSO- 
FTE1U, V. S. 30/j. Greeit... sânt de neamul lor vi
cleni și amăgei. v. costin, ap. TDRG. || Adj. „^e&- 
devărat". Dacă in cele două exemple din urmă e 
Indoios de avem a face cu un substantiv sau cu un 
adjectiv, cazul din urmă 11 avem de sigur in: [Hs.] 
n’au luat trup amăgeu, ce trup adevărat, varlaam. 
C. 2.52/,.

— Presupune existența, In limba grecească, a 
unui derivat -su)< (din pafíúiu, cfr. amăgi),
cu sensul de „vrăjitor".

a.wAoî vb. Zy®. „I, Fairé des signes cabalistiques 
avec la main. II. 1», C’Iiarmer, capftver, eHjóíer,cop(er, 
circoHvenir, séduire, abuser, indxiire en erreur. dé- 
cevoir. tromper. Leurrer, allecher. Badiner. 2®. (Refl.) 
S’abuser, se leun-er, se fairé illusion, se bercer d'il- 
lusions, se laisser tromper. se tromper 8oi-méme~.

I. + .Sensul original oră „a vrăji". 11 mai Intălnim 
in următorul e.xemplu, In care a amăgi = „a face 
semne cabalistice cu mâna". Cănd vor să-și facă 
cruce., numai cât măhăesc cu mâna, cum are amăgi 
oarece : aceala nu laste cruce, ce-i o măniecie. var
laam. ap. HEM. 1008.

II. P. ext. I“. Trans. „A Înșelă pe cinevă cu vorbe 
sau cu purtări ademenitoare". Firea le este a sestre- 
cură la cei cu puterea și a le amSși mințile printr'un 
farmec, odobescu, ap. HEM. 1(X)8. | „A prinde pe 
cinevă prin vorbe înșelătoare". Trimiseră la el unii 
deîn farisei..., ca să-l prineă cu cuvântul [Nota mar
ginală: „să-l amăgească-]. N. testament (1648), ap. 
HEM. 1005. „A purtă cu vorba". [Antioh] așteptăsă-l 
ceară boierii la Poartă..., că a.jo îl amăgea boierii, 
să șasă mulcom. eă f-or cere pre dtnsiil Domn, ne
culce, let. ii, 307 '5. I „.4 ispiti la o faptă rea". 
Amăgești pruncii a nu se inekină dgăilor. doso
fteiu, v. 8, 6/,. [ „A ademeni", Hotrii se cheamă nu 
numai cela ce îndeamnă muierile spre eburdăciune 
șt spre pohtă rla, ce încă cela ce le amăgeaște 
cu alte meșterșttguri. pravila müld. 92. întăiu cu 
mângăeare le amăgiîă, apoi le îngrosilă cu mund. 
MINEIUL (1776), 144 »/,. t ,..A seduce", l-au amăgit 
fata lui și o au rușinat. DOC. (a. 1594), ap. HEM. 1005. 
UI pe câte le-a iubit. Pe toate le-a amăgit, J-e-a lăsat 
și a fugit, alecsandri, p. p. 160. ( So întrebuințează 
mai ales dosprc „înșelarea bărbatului de către fe
meia lui". Aslăsi au strălucit noul Adam..., pre ca
rele frumusețea pomului celui oprit nu-l va înșelă, 
șarpele nu-l va vicleni, muierea nu-l va amă^. 
ANTIM, p. 101/,g. Zar nevasta, de iubește. Se preface 
că bolește... Și hărbatu-și amăgește. ALECSANDRI, P.



AMĂGIAȘ — ;
P. 358. I „A înșelă". Odinioară un blănar in me- 
șterșugistețpre altul iu cunoștință prostatec au amă
git, și în loc de piale de breb i-au vândut blană de 
vidra, cantemir, ap. HEM. 1006. | în Mold. „A înșelă 
în glumă, a glumi". Numai mă amăgești! || Fig. Prin 
personificare, amăgitorul poate fi șl altcineva de căt 
omul. Vicleana bucurie tn ticăloșie un minut m’au 
amăgit. KONAKI, p. 111. Vânătorii... își povestesc.... 
cum i-a amăgit pasărea vicleană, odobescu, iii, 
17/,. Nu știu, părerea m'a amăgit, ori am aueit mai 
midfe glasuri, creangă, p. 24. || Cei amăgit nu e 
omul, ci un animal. Si cu scafa de tărâțe O amăgi 
pe portiță, marian, se. i, 30. Nu căută a ami^ 
calul, cu sacul deșert, zanne, p. i, 357.

2*. Refl. „A se lăsă înșelat sau ispitit de o pă
rere, de o nădejde, de un gând nerealizabil sau de o 
dorință deșartă; a-și face iluzii zadarnice". De are fi 
și înțelept neștine, tot să amăglaște. părându-i că nu 
să va îmbătă. pravila .mold. 145 b. Elu se amăgi 
de dragostea aurului. MOXA, .369. | „A se înșelă". 
Of! Cum m'am amăgit .'... Căutam... fericirea pe pă
mânt! MARCOVICI, C. 18/,. II „A greși". [Când vâ
nătorul minte] eu «nul sânt de părere..., că este cu 
totul de prisos să te cerci a-i dovedi cum că se amă
gește. ODOBESCU, III, 48/,,. N’« s’au amăgit întru 
socotința sa, drăghici, R. 155.

— Din grec. jiaȚiiiw, „ensorceler, enchanter, char- 
mer, duper, tromper" (din (xâȚoț, „mag, vrăjitor"), 
Hasdeu: Etgm. Magn. Rom. 1008—1009, intrat în 
limba română înnainte de prefacerea lui g în dz (cfr. 
0. Densusianu, Hist. â. l. langue roum. 200). Tot 
de la Greci au primit cuvântul și Sicilienii: amma- 
gari, „far inganno abbagliando la mente, alfasci- 
nare, sorprendere con maravlglia, incantare** (Traina. 
ap. HEM. 1008) și Sarzii ammajare, „ensorceler" 
(CDDE. No. 52). Cfr. amăgeu.

A-MĂGiAț^ 8.0, „liadinerie, plaisanterie, farce~.— 
„Amăgire (în glumă), farsă". Un singur exemplu: 
[ln loc de miroasă] aduc un băiet acoperit pe cap, de 
amăgesc mirele.... Mirele scoate bani, de le plătește... 
Cu plata... urmeaeă mirele, de câte ori se repetă 
amăgiașul. șez. l, 34/,. [Pronunțat: Or-mă-gi-ăș.]

— Derivat din amăgi, printr’un suf. neobininuit 
tn funcțiunea aceasta. (Cfr. -iș și -uș. derivând ab
stracte ca: întâlniș, wcuș etc.)

AHÁGÍE a. f. t „iSd</«ciiow, leurre, illusion-^. — 
„Amăgire". Picâtara, rfe va pică de pururea pre 
piatră, încă o pătrunde, amăgila pre oameni.
MOXA, 381/,,.

— Derivat din amăgi, prin suf. abstr. -ie.

AnÂGÎBE 5. f. „P. Séduction; duperie, tromperie, 
ruse. 2’. Illusion‘‘. — Infinitivul lui amăgi, devenit 
abstract verbal. 1». „înșelare, ispitire, ispită". F’ru- 
moasd e câmpia cu dulcea-i liniștire Pentru acel ce 
fuge de-a lumei amăgire, alecsandri, p. I, 132. 
„înșelăciune, viclenie". Poiend, amărit de amăgirea 
și înșelăciunea țigancei, porunci. .. ispirescu, l. 71. i 
2’. „Părere înșelătoare, iluzie". CdndjJoAorMZ cel dulce 
al amăgirilor s'a deșertat pentru voi, veniți, alergați 
la aceste lăcașuri ale pătimirea JtkRCOyici, c. 23/5. 
Maicuprinde-mă in brață! Și de este amăgire, dar 
e plină de dulceață, konaki, p. 232. Amăgire do 
sine : „illusion qu’on se fait ă soi-wdme".

avAgișăg s. a. „Tromperie. Farce^. — ln .Su
ceava. „Amăgire". DDRF. (ed. 1905). [Plur. -șd-

— Derivat din amăgi, prin suf. abstr. -ișag.

AHÁGÍT 8. a.» amăgire. Participiul lui amăgi, 
devenit abstract verbal. Ikanok... iubește... Dar se 
teme de-amăgit. konaki, p. 14. Harnică maic’ai 
avut.. Te-a făcut. Cu ochi negri de ochit, Cu sprân
cene de-amăgit. jarnîk-bârseanu, d. 30.

AMALGAMĂ132 —
A.HĂGÎT, - A adj. „EnjáU,séduit, induiten erreu', 

aÖM,sd, dégu, trvmpé, dupé'. — VaTÜcipM lui amăg, 
devenit adjectiv. Ea văsu că e amăgită și inșelaiă 
de él. DOC. {a. 1594), ap. HEM. 1005. Xit rămas M 
amăgit, și de o parié, de alta, neculce, let. n, 
428/,. tn nădejdea sa, se lăsă la... melan
colie. c. negruzzi, ap. TDRG.

ahAgitok, -oârf. adj., subst. „Illusoire; fol- 
lacieux, décevant, séduisanf. Dupeur, abuseur, ee- 
jőleur, imposteur, charlatan, séducteur. Pendart". - 
Adjectivul verbal al lui amăgi (derivat prin suf. -itot), 
substantivat une-ori. Adj. „Iluzoriu". Avuția iofte 
amăgitoare, varlaam, c. 334/,. Se fălea deșertd 
Ungur cu-o^l vis amăgitor. Că o țară neapăratiî ra 
pustii prea ușor. c. NEGRUZZI, i, 117. | „înșelător*. 
Ape/e line sânt amăgitoare, zahhe, p. i, 99. | „Isyi- 
titor". Afl se înfățișă subt chipul cel mai amăgittr. 
MARCOVICI, c. 15/„. Ce-i mai rămâne țăranului ‘a 
sat?^.. 0 cârciumă cu ochi de lele amăgitoare, .n- 
PESCU, O. 10. II Subst. „înșelător". Sfiăwirul ««e, 
cd acela esle un amăgitor și trebue pus la închi
soare. ISPIRESCU, l. 227. Un act din 159i... poter- 
stește istoria unui vestit amăgitor de atunci, ha- 
SDEU, ETYM. MAGN. 1004. (Omit) Substantivat, subt 
forma femenină: amăgitoare = „berbeceV ln Mo.d. 
(Golăești, ln Iași), ap. HEM. 1013 („o pasăre de o 
fire rea, care imitează versul paserilor mai mici și 
mai slabe... și astfel !nșelându-le la sine, le prinde 
și le omoară", marian, o. n, 78. După DDRF : „pie- 
griéche, boisseliére''}.

ahAgitokéhv, -eásuá adj. f ,.Menteur, trom- 
peur, fallacieux“. — „De amăgitori". Multe ca acta- 
stea amăgitorești și tragodicești descântece Moi- 
mița descântând, cantemir, ist. 149.

— Derivat din amăgitor, prin suf. adj.-esr.

ANÁGITÚBÁ 8. f. „Ticurre, séduction. Duperie, 
tromperie, ruse'^. — Abstractul lui amăgi, derivat prin 
suf. -itură, întrebuințat mai ales în vechime și înlo
cuit azi aproape cu desăvârșire prin „amăgire, amă
geală". De blăstăm rostul htiplinu-i și deamăgitură. 
PSALT. (1651), 9, 28 ( : „sein Mund ist voii Fluchcns 
und Falsches".). C^ugărițe se fac cu de-asilașiru 
amăgituri. pravila mold. 108. Pentru nestarea la 
cuvânt II lui Dechevai și pentru amăgiturile ce imblâ 
să facă, nu multă vreame au putut a se stărui aceii 
pace. CANTEMIR, HR. 82/„. Aceasfd călcare de lege 
și amăgitură nu sitferira. ureche, let. i, 160',^. 
[Plur. -turi.]

AMĂGV'LÎ v5. fV* V. măgall.

A-HAÍMTE adv. CÍT. îDualnte.

AHAl^uÂ.u s. a. „Ama}game“. — Numim amal
game aliageJe formate de cătră mercur cu diversele 
metale, poni, C. 153/,,. | Fig. Amestec de elemente 
heterogene, disparate. Amalgame romăno-bulgare, 
ro>Kd«o-CMMO««. HASDEÜ, I. C. VII. Numat consta^ 
tarea efectivă din experiență ne poate arătă care 
anume amalgam există în omul ce ne inteieseiieă. 
MAIORESCU, CR. II, 163. Toofe aceste erau numai 
naiva așternere pe hărtie a unui amalgam de idei 
nebuloase. MAIORESCU, D. i, 46. [Plur. -ame ?Í -itniMrt.]

— N. din fran. ( lat. -med. amalgama, proba
bil o deformare arabă a grec. p.ákafjia, „frămân
tare")

AHálgahá vb. 1“. „Amalgamer". - A. aliá argin- 
tul-viu cu un metál. || Fig. „A. amesteca elemente lie- 
terogene". | „A pune tot Intr’o oală, a confundă". 
[Numirea ] „ Ungro-vlachia'^ împinsese până și pe 
cronicarii moldoveni... a amalgamă adesea pe Mun
teni cn Unguri, iiasdeu, i. c. 44.

— N. din fran.
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AHAKGAifĂBE 8. f. „Amalffamation'‘.—lnRnUivM\ 

lui amalgamă, devenit abstract verbal.

AMAijOAnÂT, -A adj. „Amalgamé". — Participiul 
lui amalgamă, devenit adjectiv. Zincul întrebuințat 
în pilele precedente este amalgamat, adecă frecat la 
suprafață cu mercur, poni, p. 257.

AMÂN interj. „Misericorde! Crâce! Pardon!‘‘ — 
1**. „îndurare ’ Iertare" 1 (în gura Turcilor Învinși). Nu 
mai aveă nici o putere, numai ce strigă aman! NE
CULCE, LET. II, 377',,. Î?» așă se sparge ordia Gr
eilor, caii se duc în lume sbierând și Turcii căzuți 
țipând: aman, aman! dionisie, C. 172. Hodja fără 
milă la strigăt de aman Rostea cu glas fanatic ver- 
seturi din Coran, alecsandri, p. iii, 345. ] Nici să 
șadă jos înaintea lui nu-i punea și se răstîa asupra 
lor, ca când n’arfifost Turci, ci se rugă cu „aman, 
boier!‘‘ care nu cred că a fi mai fost altă dată. E. 
KOGĂLNICEANU, let. iii, 224/,,. a cădea cn aman 
la cinevă, a zice aman = „a se rugă de iertare" : „im- 
plorer la miséricorde, demander quarti€r‘‘. Aron 
Vodă au căzut la Veeirul cu aman, să nu-l scoată 
din scaun, drăghici, ap. ȘIO. ii. Umflați-l pe sus 
și-l puneți in scrânciobul ista, de-l învârtiți pân'ce-a 
zice aman, alecsandri, t. 384. Pe semne te mă
nâncă spinarea... Ia acuși te scarpin..., de-i zic.e 
„aman, puiule’', când îi scăpă din mâna mea. 
CREANGĂ, A. 57. I A ti sau a ajunge Ia aman =s „a 
ajunge rău de tot“ : „étre ă la derniére ertrémit^. 
Filosof de-aș fi —simțirea-mi ar fi vecinie la aman! 
EMINESCU, N. 43. Maiputeă câte cinevă să vorbească 
eu el și să-i ceară cevă, când ajungeă la aman. șEZ. 
i. 204/,,. I A lăsă pe cinevă (tocmai când e) in a- 
man = „a părăsi pe cinevă tocmai cănd e In cea 
mai mare nevoie" ; „abandonner qqn. ă un moment 
difficUe". Câți din ei nu fug in toiul muncilor, lă- 
sându-te la aman, când iți crapă buza? sandu, d. 
N. 211.

Din turc, aman, idem. (Cuvântul a ajuns de 
la Arabi șl la Francezi : aman, „grâce accordée aux 
Arabes qui se soumettent".) Cfr. aman-zaman.

AHÁX entij, ^C^>endatit,pourtant'^. — „\yiT,\na(i“. 
Se g&sește numai la țichindeal, p. Vpmí rierutfu/ 
la isvor, uducAnă capul plin de dogme,... [așA cA] 

cd celalalt nu va puteă nici gura să 
deschidă: —aman celalalt nu e aci. 215/,. £2 au 
întrebat... : „Cine batef... Au răsjiuns glas groa- 
enic.... Aman lui nu-i păsa nimica. 22b/,^

— Pare a fi ooonfuzie, făcută deȚichindeal, Intre 
ama, „tnsă“, și aman (cfr. sărb. ăman, care, ca adverb, 
Însemnează:,, Intr’adevăr, zău! pare-mi-ee”).

P8.

amânA i'ft. I. ,1. 1«—2’. Tarăer, s’attarder. II. 1«. 
-Ijoumej-, iitermot/er, prolongcr, remettre, différer, 
temparisi-i', surseoir; proroger: ralentir. 2’. Ajoumer 
(continuetlement), payer de beUcs promeaaes, faire 
retardei".

I. t „A întârzia, a zăbovi,“ 1’. Intrans. Doamne, 
nu amânâ! PSAL. SCH, 214/, ( nu pesti. CORESI,

- „b, Eternei! ne tarde point.“). Dumnezeul 
mieu, nu amână! psált. SCH. cORESi, PS. 107 
( — nu pesti. PSALT. (1651), DOSOFTEIU : „ne tar- 
davoris“). Amenede = tardo, moror. anon. Car. 
TVato» antdniS,.., adecă zăbovi tn Misia, p. MAIOR, 
IST. 5.

2‘'. Trans. Complimentul e noțiunea intrinsecă 
verbului : „vreme.“ .A» fugit la Ruși, unde, amâ
nând cătăva vreame..., au luat arme asupra lui Bo- 
rilă. p, MAIOR, IST. 228. Șoarecele... îndată cunoscu 
pre făcătorul de bine al său [și], ne amânând > rea- 
mea, au început a roade mreaja, țichindeal, f. 37.

II. „A nu îndeplini cevâ îndată, oi a lăsă pe altă 
dată.“ Adesea găsim complinirile „(de azi) pe mâne," 
„de pe o zi pe alta“ etc. 1“. Setnvoiră a amână... 
moartea unora. bAlcescu, m. v. 393/,,. Mă bat(e) 

' gândurile să mai amânăm nunta. ISPIRESCU, L. 291. 
I De multe ori i-a venit flăcăului tn cap să se în- 
! soare, dar... amână din zi tn zi, de Joi până mai 
, apoi, această poznașă trebușoară. CREANGĂ, p. 141. 
{ Lucrul din mână nu-l amânîipă mâine, da cu jude

cata minții poți s’amăi și pă poîmâlne'ndiseară. 
■IIPESCU, O. 135. ) .A pune un termen (soroc) mai 
târziu pentru judecarea unei pricini. Va tr^ui să 
amânăm procesul. [ „A prorogă". Camerele au fost 
amânate. j| Fig. „A Încetini, a trăgănă." Vrâsia, 
obiclnuința, {frijile... Stâmpără zborul cel iute și-i 
amânează pornirea, konaki, r. 277. [în notă, p. 
•312, Konaki explică: „Judecata minții... oare-cum 
oprește pornirea iubirei de sine..."]

2°. Când complimentul e un oin, avem sensul ,.a 
purtă cu vorba (de azi pe mâne)." Tot mă amânau, 
ba asi, bu mâne; dihania de doctor siceă c’ar fi 
periculos. EMINESCU, N. 82. Pe drum necontenit ce
ream apă, iar tata mă amână cu niom.éle, de la o fân
tână la alta. CREANGĂ, A. 15. || „.A porunci cuivă să 
vină (sau să execute cevă) mai târziu". [Văzând cum 
Brâncoveanu nu se leapădă de lege nici după omo- 
rlrea copiilor] Pașa crunt se minună. Și gelații 
i-amână, Cu mila se îngână. POP.

[Amân, diai, amiin; rar: amánéz. ! Nici Cod. 
VOR., nici PSAL. SCH.. nici Istroromânii nu cunosc o 

; formă * aiiiârâ. cu rotacizarea obicinuită a lui n în- 
tervocalic In elemente latina. Se pare că nazala pre- 

. cedentă a împiedecat rotacizarea.]
I — Dintr’uii adverb * amâne ( « + mâne), di

spărut din graiu, corespunzând ]e.t. proerastino, cu
I același sens, cfr. TDRG. 61. (Cfr. și fran. a-journ-er). 
i Cfr. alb. menőn, „halte auf, zögere, komme zu spiit".

a-hAnA adv., subst. „1°. En main, ă la main. 
i 2”. .1 la portóé de la main, sous la main; ă sa di- 
i sposifioti.’'

P. Mai mult arhaic. „In mână." Sâmbătă nice un 
lucru a uiiină nu prindeă. varlaam, C. 143/,. Cu 
spata încins și cu buzduganul a-mănă [stă spăta
rul] la spatele domnului, ureche, let. i, 105/,,. 
Ăfft» bucuroși ar fi fost Romanii adia, cu armele 
amână în moșie, și pentru moșie, până la unul a 
pieri. CÂHTEHiR, HR. 229/„. Ce-i a mână nu-i min
ciună. zic bătrânii. ȚiCHiNDE.tL, F. 28. Două mere 
a-niân'o luat. Ca cu două mere de aur s'o glucat. 
POP. (Năsăud, In Transilv.), ap. HEM. 1017. i în le
gătură cu pronumele posesiv: Toiagul ia-l amâ- 
»ă-ți. BIBLIA (1688), 52,2. |j în legătură cu prepoziții: 
De a mănă = „din (sau : de la) mână." Scăpând... 
vasul de a-mână, au căzut tocmai In fundul fân
tânii. CANTEMIR, HR. 158/j. | Fig. „Do subt stă
pânire". Pannónia o prădară Sarmalele..., iară 
Daehia, curea preste Dunăre o au fost adaos Tra- 
ian..., cu toM o scăpară Romanii de a-mână 
( : „Dacia, quae a Traiano ultra Danubium fuerat 
adjuncta, amissa est."), p. maior, ist. 22. || Pre 
amânăsa „prin, In mâni." Se strânsese târgul cu 
zburături de leamne, cu pietri pre amână, mag. ist. 
ni, 53/,,. [Boierii] stau la rândiieala lor și cu sem
nele boieriei lor pe amână. GHEORGachi LOGOFĂ
TUL, LET. 321/,e- ce [izvod] Iaste acela...,
luându-l l-au fost purtând pe amână. cante.mir, 
HR. 80/,. Femeile apucă lucrurile [miresiijpe amână 
și tot le joacă, cântând, sevastos, n. 143/,,. | Pe 
amâDlle = .,care mai de care". Pe vremea aceea eră 
bine să fii harabagiu în Târgul NeamțuJui, că te apu
cau peamânile. CREANGĂ, ap. HEM. 1017. Chiar șl: 
a amână=„\TimSin& ’'Îngeriitremurăînainteacru- 
cii, ară ( iară) oamnit o țin a amână și giurăpre 
ea strâmb, cuv. D. bătr. ii, 326. || Substantivat: 
Având... cruci pe amâna lor. GHEORGACHI logo
fătul, ap. TDRG. 480.

2**. Sens Întrebuințat și azi, pe alocurea. „La mână, 
la îndemână, lângă sine, alături, gata de a-1 apucă". 
Crunții și viclianii... sânt pre tot ceasul cu răul a 
mină, dosofteiu, ps. 80. ( „La dispoziție". De-ar
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fi cartea lui tipărită, să o pot aveă a mână! p. 
.MAIOR, IST. 192. ATu totdeauna străbunii noțtri au 
dispus... de mijloace, ca cele ce ne stau a-mână In 
prezent, odobescu, in, 383/,. I Cu prep. ,de“ for
mează o locuțiune adjectivală: „de ajutor". Aveă o 
slugă Radul-Vodă încă din copilăria sa, căruia so
cotind că nu-i este de boierie, il socoteă de-amână, 
iar boierie nu-i da. M. costin, ap. HEM. 1017. •, 
[La ospețele de nuntă, In Oltenia] dacă se întâmplă 
ca națul să fie popă, cel căruia i s’a dat paharul, 
ilpune jos ți, drept răspuns, se adreseaeă națului cu 
vorbele: „Dăruețte a mână, națule!" Popa întinde 
mâna, meseanul i-o sărută ți apoi ureaeă națului, 
mirilor, socrilor ți mesenilor, n. rev, rom. iv, 73.

44:t A umblă (sau: a fl) cu zilele a mână = „a 
fi cu zilele numărate, In primejdie de moarte" : „étre 
dans Ies transes". îmblă in tot ceasul, cum se eice, 
cu silele a mână. M. costin, let. i, 231/,5. I Cu capul 
a mână=sț „ca prin urechile acului" : „ă peine". 
Prins-au și pre boieri... ți-i ținea la Diîu inchiți, 
pănă când da câte 40 sau ■'>0 de pungi de bani, apoi 
scăpă cu capu a mână, dionisie, C. 201. întrebu
ințat șl azi (bunăoară In Brașov) In e.vpresia: a fl 
ea capnl a mână = „a fi de o cutezanță orbească" : 
„étre téméraire, affronter le dange^ ". Să tepăsețti de 
el, căci, cum e cu capu a mână, e ín stare să-ți facă 
una nefăcuiă.

[t Se găsește .șl forma articulată: Treaba aceasta 
amâna luând...sorocpuse, cantemir, ist. 370. Sabia 
de-amâna nu mi-au luat. M. COSTIN, ap. HEM. 1017.]

— Compus din prep, a (1®) și mâiiâ. Compoziția 
pare a fl foarte veche. în limba latină găsim ad 
manum esse. habere, cu sensul 2®, „bei der Hand, 
in der Năhe"; tot astfel ital, aver a mano, spân, d 
mano. Dar șl Înțelesul 1® se află In ital.: aver un 
coltello alia (sau in) mano.

AH.iNÁcié8, -oÁNÁ adj. t „Qiii ajoitrne, qui 
atermoie, qui remet. Tardif, retrirdafaire". — „Ză
bavnic, zăbovitor, întârziatic, târziu". Amenbcios= 
fardus. anon.. car.

— Derivat din amână, prin suf. adj. -ăcios.

AHÁNÁR 8. m., 8. a. V. amnar.

AMÂNÂKU s. f. ^Ajonrnemenl, nferwoiwen/, re- 
tardemeHt, rewtse, sursis, prarogafion, retard.' -■ 
Infinitivul lui amână, devenit abstract verbal. Amâ
narea procesului s'a făcut cu consimțămăntul tu- 
twor. II Mai ales In loc. adv. Fără amânare = „în
dată, In grabă, fără Întârziere, neamânat" : „sur le 
champ. sans retard, imme'diatement, tout de suite, 
sans répit, sans délai." Aleseră o deputafiune dintre, 
ele {ri o trimiseră la Dumneseu, fără amânare. CĂ- 
TANĂ, P. B. II, lll. I t Ca amânare = „CU răgaz, 
zăbovind" : ,a’en donnant du temps, avec r^it, avec 
délai.' Dar șesând cu amânare pe verdeață, ș'adă- 
stând... PANN, P. v. III, 61.

AHÂNĂTfi. a. „Ajoumement,refardetttenl.~ — Par
ticipiul lui amână, devenit abstract verbal. Ce să 
facem? C& hh e de amânat, Ci ir^ue mai in grabă... 
PANN, p. V. iir, 59.

A.nÂNÂT,>Â adj., adv. „Lent, tardif. Ajourné, re- 
mis, prorogé. Tárd, tardivement.‘‘ — Participiul lui 
amână, devenit adjectiv, Întrebuințat și ca adverb. 
1». t Adj. „Zăbavnic, târziu". Sâ fle tot omul cu- 
rundu a audzi amănatu a grăi ți amănatu întru 
mânie. COD, voR. 113/,4 (- pestit a grăi și pestit 
spre mânie. N. TESTAMENT (1648); târziu a grăi, 
zăbavnic spre mânie, biblia (1688) : „que tout 
homme soit prompt â écouter, lent â parler, et lent 
ă la oolére",). || 2’. .ildv, „Târziu, după mult timp". 
Nu amănatu, el mai suflă protivnic vânt, ctía ce-i 
numele Vrocnidon. COD. VOR. 86/,, (=nu preste 
multă vreame. n. testament (1648); nu după 

multă vreame. BIBLIA (1688) : „mais, un peu 
aprés, un vent orageux, qu’on appelle Euroclydon, 
se leva."). Aménat=tarde, sero. ANON. CAR. fipuneă 
masa cât de amânat, pann, p. v. ii, 64. Până azi, 
în Banat și în Ungaria. Sănățenețfe, „amânat" = 
târsiu, „mai amânat" = mai târeiu, de ex.: a doua 
seară sau chiar și mai amânat... (Visagu, In Ba
nat), ap. HEM. 1085. Când, cevă mai amânat, odată 
se deschide ți vine o fată. Gkiktik, P. B. n, 103. 
Vine sara amânat. (Nota : „târsiu"). IIODOȘ, p. P. 
152. Oiti vini mai amânat. ALEXICI, L. p. 265/.,. 
(Cfr. arom. amânat, megl. mănai, istro-rom. amnat. 
„târziu"; alb. menuam, „trage", vone, vonete, „spat 
am Abend".] Cfr. nearoânat.

AMÂNĂTÂ ub. Í. refl. „Tarder, âirc en retard'.~ 
In Banat. „A se Întârzia". (E bolnavă] de multul 
așteptat După drăguțu din sat, Că prea ^a amâ- 
nătat. HODOȘ, P. P. 198. (Nota: „infáreiat‘'.)

— Derivat din amânat.

AMÂNĂTUtt, -OARE (MÎj.. subst. iJui ajoume, re
met, ăiffire. retarde contiuuellement; temjioriseur, 
tardîf^. — Adjectivul verbal al lui aiiiHiiâ (derivai 
prin suf. -ător), întrebuințat une-ori In funcțiune 
substantivală.

.iNANDAMiiNT s. O. V. amciidauieiit.

j.

AHÁNUEA interj. „Sus â (ou sur) t/qn.! Vite! Du 
coup!“. - Mold, Exclamație întrebuințată spre a 
exprimă un îndemn la năvală peste cinevă, sau fuga 
repede de undevă. ..Fuga!" „Zbughi!" Rusaliile se 
primblă noaptea prin sat; cum le-om eări, amandea 
pe ele. alecsandri, t. 723. (în Glosar: „dă năvală.'") 
Amandea pe uță = fuga pe ușă. CREANGĂ, gl. imfi'o 
mână de nisip și-amandea înapoi. ȘEZ. 11,100. iȘi 
până să caut eu un ciomag, el amandea pe ușd 
afară ți nici nu l-am mai zărit, pamfile, j. ii 
(Șl: d'amandela. Umbli numai d'amandela. pop., 
ap. RÜDOW, XVII, 381 și: aindndilea. Com. G. T. 
Kirileanu.]

■— Din turc, amadé, ,.prét, prépsré." ȘIO. ii, a, 19.

An.tsíDÓi, •i>ú(JÁ num. „V.Le.-ideuj:, tousfloutes) 
Ies deux, l’un (Tune) ei l'autre, 2’. I,'un (avec) l’autre, 
inutuellement: noua ''vous, eux) deuj-, ensemble.-

Amdndoi sânt „doi împreună, in același timp, de-o 
potrivă". Erau odată... doi frați ți amândoi erau 
insurafi. (Cel doi frați nu trăeau bine, căci] cel mai 
mare era... chiabur.... iară cel mai mic eră sărctc... 
Fratele cel sărac... aveă și él o pereche de boi..., țâpoți la 
coame, amân doi cudalbi... țigrați. creangă, p. 37.

1». iS'u&at. „Șl unul (una) și altul (alta)". Le tă
tară capetele amândurâra. mineiül (1776), 94 
îi găsi pe amândoi adifmtiți. gorjan, h. 3/,,. .1- 
mândoi vom fl cuminți, eminescu, p. 27.5. Î-a cm- 

jale pe-amăndoi. coșbuc. f. 70. Amândoi 
erau îmbrăeați. ispirescu, l. 38. Ipate le dă de 
băut, până le amefețte pe amândouă, creangă, p. 
173, Mânule meale sânt săci amândâaă. DOSOFTEIU,
V. 8. 152/,. Plăngu-mi ochii amândoi, jabnîk-bâr- 
SEANU, D. 113. I îngenutichind amândoi dinaintea 
împăratului, iți jură credințăunul altuia, creangă, 
p. 213. I Amândoi intr’o durere se uscau de pe pi
cioare. konaki, p. 84. Să flm amândoi una. JARNÎK- 
bâhseanu, D. 50. Amdndot ca două flori, idem, D, 
80. .dnutndoi, două nevoi = alle beide taitgen nichts. 
POLIZU. II „Și una șl alta" se referă Ia mai mult de 
cât „două" lucruri: Saduehieii amu eicu. că nu va 
fi înviere, nece ingeru, nece duhu; iară Fariseii 
ispovedese amândoao. cod. vor. 48/5 ( amândoao 
le credu. n. testament, 1648; măriurisescu-le a- 
mândnao. biblia, 1688: „Car Ies sadducéens disent 
qu’il n’y apoint derésurrection, ni d’ange, ni d’esprit; 
mais Ies pharisiens soutiennent Tun et l’autre": 
„Phariscei autem utraque confitentur’.).



AMANET 135 — amAnünt
Adj. Substantivul la care se referă e articulat. Po

toli vrajba fraților amăndurârU. DOSOFTEIU, V, 8. 
132/,. Se tot făceăcheltueală amănduror țărilor, ne- 
CUI.CE, LET. II, 260/,,. íncepücu amândoao mâinile 
a-și împărți avearea. mineiul (1776), 180 ’/,. Piap
tănă și împacă la fel pe amândouă fetele, creangă, 
p. 270. iși aprinde lumânarea d’amânâouă căpă- 
tăile. ZANNE, p. iii, 213. [Se găsește șl: Avuția a- 
mânduror obraeele ce vor face mestecare de sânge 
să fie domnească, pravila mold. 119.)

2®. Se exprimă un raport reciproc. „Unul cu (sau: pe) 
altul, unul altuia", adesea „laolaltă", „Împreună". 
Subst. Cănd se vor iubi amănd/ii, răpitoriul cu fata 
cea răpită... pravil.a mold. 102/,. îndelungată vo- 
roavă au avut amândoi, drăghici, r. 16. Fata... făcu 
precum ii sisese calnlșipornirăamândoi. ispirescu, 
L. 27. Acești frați nu mai avuse prilejul a se în
tâlni amândoi, creangă, p. 183. Dragi ne sântem 
amândoi; Este-un deal mare ntrenoi. jarnîk-bâr
seanu, D. 60. II Adj. După acestea au ieșit amândouă 
impărătesele în grădină, ca să seprimble. creangă, 
p. 87. Ii în legătură cu pronumele personal. e nici 
o asemănare între voi amândoi, c. negruzzi. l, 64. 
Multe iibâmi am mai făcut noi amândoi! ispi
rescu. L. 15. Amar eră să fie de voi, de nu eram 
noi amândoi. CREANGĂ, P. 269. 1 în vechime: Amân- 
doi‘Vă ați rămas netocmiți, dosofteiu, v. s. 12/,.

[Se declină ca doi. în loc de amânduor. mai ales 
amănduror. după analogia lui „tuturor"; primește un 
-a, cănd are funcțiune substantivală (varlaam În
trebuințează Insă numai forma amănduror c. 69/,; 
222/, i II, 46/1), une-ori șl cănd, având funcțiunea ad
jectivală, urmează substantivul. Prin analogie se 
spune ia Arom., și : amintreil'i, aminpatrul’i. La 
RADU DIN MĂNICEȘTI (a. 1574). CM amândoi- 
sprejeece ucenici, ap. HEM. 1088. îndată ce trecem 
do „doi", avem legătura cu „tot" : ttistrei, toate pa
tru etc. sau cu „căteși": câteși-trele, câleși-patru etc. | 
în Oravița-montană (Banat), comună mai mult ger
mană, a auzit Weigand, jahresber. iii, 312, forma: 
alemândauă — Beides (im neutralen iS»«ne), rezul
tând probabil din amândouă H- alle Beide.]

—■ Presupune o formă preromană : * amendnl, 
-duae : v.-ital. amendue, engadin amenduos, In loc 
de ambo duo > *amiti-dui, *ambae duae: ital, am- 
búlue, amiedue, v.-spân, amos dos, amas duas, v.- 
fran. andui, ansdous, ambesdoues. Cfr. ambii, 
Imbii.

amaatAt 8. a. (Jur.) „Goj^e, nantissemenf. Otage". 
„Z&log“. Amanetul este un contract prin care dator
nicul remite creditoreJuisău m« iucrn mobil, spre 
siguranța datoriei. HAMANGIV, C. c. 421. Lăsile ge
meau de scule, șaluri și argintării, tot amaneiuri de 
pelaboieri. aniCA.ag. ȘIO. j „Punem,dăm, lăsăm*' 
sau „luăm, oprim, avem" ceva (ca) awnnei. .4»»u« o- 
manet ca să-ți dau. E. KOGĂLNICEANU, let. nr, 233/, 
Ne-au oprit două poloboace de icre negre, amanet. 
URICARIUL, XIV, 241/14. Am pus amanet tot ce aveam. 
ALECSANDRI, T. 656. I Apwwe casa amanet =„e și-o 
ipoteci". I A scoate un amanet : „dégager m« objet 
mis en gage'*. || P. ext. „Ostatec". [Sabinii sănt gata 
de a se supune craiului Romei] fi, de va voi, sd-i 
deâ fi amanet pe unii din ei. beldiman, n. P. II, 
25. [Plur. -nețuri și -«eie.J

—— Din turc, amanet, idem, probabil prin mijlo
cire n.-grec, (&p.avÎT:), tn epoca fanariotă.

AMANETA u5. J°. (Jur.) „Engoger, mettre en gage, 
donner en nantissement, hgpot^quer.‘‘— „A zălogl, a 
ipotecă". Ce-o să mai amanetăm la urma urmelor, 
dacă pierdem și ’n astă seară? delavrancea, s. 113. 
[t în secolul trecut și: amanetari vb. IV* și ama- 
netarisi vb. IV*. Pddwrca... a fost a lui Grigorcea..., 
care, amanetarind-o drept 1500 galbeni... i. lONESCU, 
D. ‘i&l. Cfr. amanetat.]

— Derivat din amanet (cfr. n.-grec. ip-avf-teóiu). 

ahabtetAb adj., subst. (Jur.) „Créancier hypo- 
thécaire, détenteur d'un objet engagé‘‘. — Cel ce pri
mește cevă ca amanet. Adj. Creditorele amanetar, 
hangiul și cărăușul sănt preferiți vămătorului unui 
obiect mobiliar, hamanüio, C. C. 434. || In loc do 
creditor amanetar și numai subst.: amanetar. idem, 
XLIV. (Cfr. zălogaș).

— Derivat din amanet, prin suf. nom. agent, -ar.

AMANETÁT, «A ad}. (Jur.) ^Engagé, mis en gage. 
domié en nanfissement, hgpothéqité.''. — Participiul 
lui amauetft, devenit adjectiv. „Zălo^it, ipotecat“. 
ZSe cere un acf..., ce să enunțe... specia și natura 
lucrurilor amanetate, hamanoid, c. C. 421. Fă'ți 
socoteala. Ai primit 5.000 de galbeni, cănd te-ai în
surat? Mai adaoge alte 10.000, amanetați în moși- 
oaraceți-au mai rămas...—cerămân? ALECSANDRI, 
T. 1271. [t și: omane/artsíí; Având a primi... o somă 
de bani, amanetarisită... cu niște moșii... DRICARIDL, 
vni, 141/j,.]

AMĂMT 8. m. „Amant, amoureux". — Acela care 
se bucură do favorurile unei femei cu care nu este 
căsătorit. Expresie mai literară pentru: „Amorez, 
drăguț, (pop.) ibovnic". Găsiră pe tinerii amanți 
dormind îmbrățoșați. c. NEGRUZZI, i, 108. Drago
stea? Un lanț ce se ’mparte cu frăție intre doi și trei 
amanți. EMINESCU, P. 230.

— N. din fran. (= lat. amans, -ntem.) 

amAxtă a./. „Amante, amoureuse, maîtresse'^.— 
Expresie mai literară pentru: „.Amoreză, drăguță, 
(pop.) ibovnică." Toată această declamațiune... este 
numai o introducere penutru a ajunge la expri
marea dorinței de a-și revedeă amanta. MAIORESCU, 
CR. I, 43.

— N. din fran

AHÁNÚNT, -Ă (loc.) adv., adj., s. a. „I. En détail, 
par le menu, minutieusement, soigneusement, méti- 
culeusement. II. Détaülé, minutieux, soig^ieux, mé- 
iiCUletMT. III. Déíoíí, mCMM".

I. Adv. în legătură cu verbe ca: „a cercetă, a 
socoti, a da seama, a descrie, a analiză, a căută, a 
ceti, a spune, a Întrebă, a mărturisi etc.“, Însemnează 
„observând, considerând tot, chiar și cele mai mici 
și neînsemnate părți ale unui lucru. In mod minuțios, 
conștiincios etc." Foarte rar singur: Nu cu evanghelia 
numai strigă, ce fi eu... ai săi ucenici a-măruntii 
spune. MSS. (s. XVII), ap. HEM. 1032. || Din cele mai 
vechi texte amănunt apare ca un substantiv, capa
bil de a primi articolul, formând cu prepoziții locu
țiuni adverbiale, cu sensul de „amănunțit". (Cfr. Ai 
luat satul de-a rândul Și casele de-a măruntul. 
MARIAN, î. 178). f Pre amânnnt(ul): Le spune pre 
amăruntulU și le arată pilda, coresi, ap. HEM. 1032. 
Sásocotimtotlucrulpreamánuntulü.PRÁViLA mold. 
102. Pre amănuntul și in față, despre numere și 
despre țări..., cu bună voie mărturisim, cantemir, 
IST. 75/,,. Să luăm preamăniintâ istoriea aceștii 
svinte. DOSOFTEIU, V. 8. 51/,. îi spuneâpre amărunt 
de răeboiul lor. muște, let. ni, 43/„. i| Pa amânnn- 
tul: Să dea samă la ceilalți ^itropi cu amăruntul. 
URICARIUL, I, 76/„. Să le socotești toate cu amă
runtul. ANTIM, P. XXIII/,,. Foarte cu amăruntul... 
voiu cercetă, pann, e. l, 107/,. Dor unde se pot toate 
descrie cu amăruntul? c. negruzzi, II, 203/,,. Cine 
caută cu amăruntul și cu stăruință, trebue să gă
sească. ISPIRESCU, L. 214. A povesti cuamăruntuî=: 
umstăndlich ereăhlen. POLIZU. | întrebuințat In mod 
atributiv: întrând... în cea mai cu amăruntul cer
cetare... URICARIUL, II, 15. Văneare c« amănun
tul „CU bucata" : „venie en détail‘^. || De-aniănUD* 
t(nl): Câte nevoi pă^, nu-i cu putință deamăniintH 
a le scrie, dosofteiu, v. s. 4'’. .Am chemai Nicolai- 
Vodă pe Manolachi vornicul... fi l-au întrebat de 
amănuntul, axinti uricarul, let. ii, 161/„. Că-



AMĂNUNȚI
wiia de-amăruntul tși spune scârba toată, c. NE- 
ORUZZI, II, 296/,. II j Din nminuntol: Au socotit 
din amăruntul toate cumpărăturile, uricariul, x, 
171/ia- II Astăzi mai ales: Cn de-amăuuntnl: Textul 
baladei române... fl vom analiză cu deamăruntul. 
ODOBESCU, I, 214. Moșia am cercetai-o cu de-amă- 
nuntul, în lung șt in lat. alecsandri, t. 796. Cum 
s’a sculat a și început a cdutd cu deamăruntul prin 
așternut, să vadă ce poate să fie. creangă, p. 264. 
Cercetă tnai cu d'amănuntul despre dînșii. ISPI
RESCU, L. 193. cercetă eu de-amăruntul = durch- 
suchen. polizu. 1| | Fără prepoziție, dar articulat. 
AmSnuntul^minutatim. anon. car. Amândoi, de- 
măneața, tuturor a-mărttntulii vedearea ce văzuse 
[In vis] spuseră, wss. (s. XVI), ap, HEM. 1032. Noi 
după acum amăruntul cercetare ce am făcut pri
cinii aceștia, intr’acest chip am găsit cu cale a fi. 
(Mold., a, 1805). URICARIUL, IV, 143/,g.

II. .Idj. „Amănunțit, minuțios, conștiincios.” Pu
țin întrebuințat. Gu păpușoiul ar tr^uî să se facă 
cele mai amănunte cercetări, i. IONESCU, C. 60. Cer
cetarea amănuntă a feluritelor faze prin care graiul 
poporului român a trecut... odobescu, i, 352.

III. Subst. „Amănunțime, detaliu”. Mai povesti 
incă odată, cutoafe amărunturile. gorjan, N. 11, 24. 
[La Albert Dürer] geniul tudesc se vădește cu toate 
naivele sale amănunte, odobescu, iii, 58/,,. în cea
surile de mâhnire... sufielul e împins de sine-și spre 
gândiri poetice: mintea zărește natura omenească 
printr’o rază amurgită, ce-i ascunde amăruntele 
banale ale vieței. idem, i, 185. Din analizarea jtre- 
cedeniă a amănuntelor poetice, constatăm... urmă
toarele... maiorescu, cr. I, 38. Luă aminte la toate 
amănunturile ce încungiurâ casa. isPiRESCU, i- 75. 
Pe... Ckiajna voise s'o mărite cu ciudatul l^ec 
... Despot... și — interesant amănunt — ea trimise a- 
cealMta portretul miresei lui. lOROA, CH. i. i, 82. .4 
da amănunte : „donner des détails'^, a intră in 
amflwunte. a se pierde in amănunte : „en- 
trer,seperdredansde.'id^ail8.‘' Amănuntele unei 
afaceri : „Ies tenants et Ies abouiissants d'une af- 
faire"'. [Plur. -MtîHÎe și -««nfMri.]

[Forma originală amănunt se găsește în concu
rență cu cea disiniilată amărunt, adesea la același 
scriitor: cfr, celedouăexemple din Odobescu,subt lll.]

— Din prep, a’ •!- mărunt (cfr. ital, specificare a 
minuto cehe wioíeríe = „bis ins kieinste zerlegen.”). 
Funcțiunile II și 111 sânt nouă și literare, cea din 
urmă născută probabil din tondența de a aveâ un 
cuvânt românesc corespunzător fran. dătail (cfr. cu 
(de-)amă>iuntul: _«» détail").

AMĂNUN'ț'f vb. IV" trans. „1®. .IfoMVW, ameubltr 
la terre. 2®. Détailler, circonstaneier^. — 1®. (Agric.) 
„A mărunți, a fărâmiță, a afânâ pământul prin să
pare, arare, prășiro etc.“ Dacă, înainte de a sămănă 
mălaiul, am amărunțî bine pământul și nu am 
aruncă sămânța peste brazdele nesfărâmafe cu bo
rona..., atunce de bună .•iarnă um dobândi mai îm
belșugată roadă, i. lONESCt:, c. 31. Băligarul are o 
însemnată lucrare ș4 asupra însușirilor fisice ale 
pământului, pe care le îmbunătățește, amănunțind 
pământurile cele lutoase, idem, m. 313. [Și: amă- 
runți vb. IV*. | Cu trecerea la conj. I. și: amărunțd 
vb. I*. înghețurile amărunțează fața ogorului, i. io
nescu, C. 31.] II 2®. „A detalia, a răspică, a arătă tn 
amănunte, cu de-amănuntul“. Ia(n) amănunțește-mi 
tot ce s'a întâmplat.

— Derivat din amănunt: în sensul 1®, după ver
bul mărunți; In sensul 2®, după fran. détaiUer.

AHĂNL'NȚisiE s. f. ..Détail, minuție; soin con- 
sciencieux." —Amănunțime=amănunt, detaliu, ba
ronzi, L. I, lOl/jj. Pe aiurea... se drămăluesc lu
crurile cu amăntnțimea ce se cuvine, i. ionescu, 
C. 142. [Șl: rt««lrM«|<»te.]

— Derivat din amănunt, prin suf. col.-abstr. -ime.

- 136 — AMAR
AMĂNiXȚÎKt s. f. „1°. Action do iHUHoea-, d'a- 

mettbltr (la ierre). 2". Jciio« de detailler, de cir- 
constancier''. — Infinitivul lui auAniiuț'i, devenit ab
stract verbal. 1®. (Agric.) „Sf&râmare, fărâmițare, 
afănare a pământului”. j)e i'o ftrtfe ploaia peste o 
arătură proaspătă, strică pe tot anul... taată chel- 
tueala osteneala ce s'au întrebuințat intru amă- 
runțirea [pământului], i. lONESCO, c. 31. (în acest 
sens și: amărunțire.] || 2*’. Arătare In amănunte, cu 
do-amănuntul.

amánintíts. a. (Agric.) = aiuăiiunțire (1®). Par
ticipiul lui aniâuuiițl, devenit abstract verbal. Jmiț- 
nuiițitul se face prin arături, f/răpări și prășituri. 
î. IONESCU, M. 327. [Și: awdrwH^tf.]

AMĂNUNțÎT,-Â ud}., ado. „1. Mouüé, ameubli 
(se dit de la terre). 11. I®. Détaillé, circonstancié. 
2®. Kndétail,par le menu‘‘. - Participiul lui amă
nunți, devenit adjectiv, șl întrebuințat și cu func
țiune adverbială. 1. Adj. (Agric.) ..Fărâmițat, pre
făcut in fărâme, afânat." Fața oyorutui [să fie] foarte 
amărunțită. î. ionescu, C. 34, PdwdnÎMÎ amănunții 
bine ajută materiile ce sdnt in el, ca să se desfacă. 
idem, 1). 244. [tn sensul acesta șl: amărunțit.} || II. La 
scriitorii moderni amărunțit traduce pe fran. „dé- 
taillé“ (amănunt = dötail), înlocuind în mare parte 
neologismul „detaliat”. 1®. Adj. [Despre] izvoarele 
istorice, [Eminescu]... aveâ cunoștința cea mai amă
nunțită. MAIORESCU, CR. II, 299. || 2®. ,4rfv. „Cu a- 
mănuntul, in amănunte.” spui amănunțit tot
ce-ați făcut la întrunirea dc-aseară.

A.'UÂNifXT*'>'<*<<> -OĂRF. adj. (A^nc.) „Facile â 
i mouoer.“ - Adjectivul verbal al lui amănunți, (de- 
; rivat prin suf. -Zfor). „Ușor de sfărâmat, de fărâmițat, 
I de afânat Pământul in care se fac mai bine fa- 
i solele este acel amărunțitor, bogat și răcoros, i, lo- 
! NEBCU, c. 80. [Și: amărunțităr. i Diai :-fdrtM ]:

AHÁBÍ-ZAMÁNI interj, t 
AHÁirz-AMÁiirz! interj. I 
,ürdce.'‘' - Aman-zaman e o e.xpresic destul de 

Întrebuințată in Muntenia spre a arătă că cinevă 
' a venit să se roage cu stăruință, să implore aju- 
j torul cuivă, la o mare iievoe, d. e. „A venit la mine 

[și iiii-a zis]: „amau-zaman“, să-i dau 1000 de lei, 
de unde-oiu aveă, de unde n’oiu aveâ ". /ntr'o zi mă 
pomenesc cu văru-meu...: Aman-zaman.’ să-l îm
prumut cu patru mii de lei. brătbscu-voinești, i.. 
D. 282. [rădulescu-CODIn dă forma: amiinz-amânz, 
care,în exemplele ce citea'ză: Eu amans-omam și 
lui nici nu-i pasă! sau: Până cănd tot amane-u- 
manz? are același sens și e greșit interpretat prin 
„cuvânt cu care, spui că vrei binele cuivâ“.]

— Din turc aman, „grâce“, și zamaii, „temps, mo
ment”. în turcește construcția aman camaii. „vrt*mo 
potrivită pentni Indurare”, nu so întrebuințează de 
cât 111 construcție negativă: aman-zaman iolii = 
„acum nu-i vreme de îndurare”, construcție foarte 
des întrebuințată In limba vulgară spre a exprimă 
un refuz. Cfr. și: aman zemansjiz, „san.s trevc ni 
răpit”. (Bărbier de Meynard). Cfr. aman.

A.VÁK,-A adj., adv., s. a., interj. „1. 1®. Jwei". 2®. 
Amer, affligeant, penible, douloureur, dur; mali- 
cieux. 11. Amerement, douîoureusement, peniblem ent, 
durement. III. Amertume, douleur, peine, mal, souf- 
france, tristesse, malheur, misére, dureté, málice. IV. 
Malheur! hélas! Parbleu! V. Beaucoup de, tant de^.

1. Adj. 1®. ín sens propriu. Despre sensațiunea do 
gust neplăcută. (Contrariul; dulce). Doară ieviirul 
(lintr’aceaiași etirere ievori-va dulce și amari^ COD. 
vor. 125/5 (--- apă dulce și amară? N. te8t.4MENT, 
1648). NaU cât casa. Verde ca măta.sa, Dulce ca nnie- 
rea, Amar ca fierea? ( „Nucul și iiwco”.) teO'DO- 
RE8CU, P. P. 235. I Leacuri amare ; „des amers”.

m%25c4%2583ta.sa
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Nu dau leacuri amare... Ci tot buze rumeioare. jar
nîk-bârseanu, D. 374. I P. ext. A aveă sau o-ș» 
simți gura amară : „avoir ou se senfir la bouche 
aml‘re‘‘ (ital, „bocea amera“).

2®. Fig. Despre orice lucru care e in stare a pro
duce in om sentimente neplăcute sau dureroase. A- 
mară-i frunza de nuc; Mai amar dorul ce-l duci’ jar
nîk-bârseanu, D. 90. Of.'... ce viață amară! ííáR- 
CÜVICI, c. 1/^,. Binele ades vine pe urmele măhnirei 
Și o zămbire dulce Dup’un amar suspin, alexan- 
drescu, m. 5. Se dete cu totul ta această patimă 
f amorul], dulce și amară, c. negruzzi, I, 20. Un 
plâns amar mă ’nneacă. eminescu, p. 201. Câtă 
iarbă pe hotară, Nici mui nu e amară Ca mama 
d'a doua oară, doine, 25/,,. || „Răutăcios". /?t arată 
antipatia lor prin vorbe amare și impungătonre. 
BÂIX'BHCU, M. V. 408. Pitice io Kwiftă, amar la inimă.

P. ni, 539. II „Care denotă amărăciune su
fletească". Trăsura cea fină și amară dimprejurul 
gurei se adânci vădit. EMINESCU, N. 71. ironia a- 
mară, care străbate din puținele poezii ale răpo
satului N. Nicoîeanu, este mult mai puternică... în 
Kminescu. maiorescu, cr. i, 290. || .1 face amar, 
cir. „a amărî.“ k face culiă zile amare = .,a-i ainărl 
traiul" : „rendre ă gqn. la vie dure".

II. Adv. Numai în Înțeles figurat, .bnor fn ftáíuí 
de dinșii. P. maior, ist. 174. Răneă cumplit și a- 
mar. pann, e, i, 43. Admițând chiar, că... cele mai 
multe ziare și poezii nici nu merită acest nume,— 
de ce să fie totuși așă de amar combătute'r :íaio- ■ 
RESCU, CR. i/v. .dw să te pedepsesc amar pentru ne.- i 
socoftn/a ta. ISPIRESCU, i.. 87. .ántw se spăimăntă. 
ALECSANDRI, p. p. 210/,i- Chiar și: V’ui, amar se i 
bucură. MARIAN, SA. 280. 1 De-ar fi fost el un viteaz, ’ 
Nu mi-ar fi așă tiecaz; Dar a fost un biet tâlhar > 
Și de-aeeea »»i-e amar! alecsandri, p. p. 230t>/,5.

III. Numai In sens figurat. Pdn' nu-igustă i 
ft»«or«[i],nMyKice-» (7«iceie.ȘEZ.i,219/,(. Vămscăpâ : 
de aceâ mwncd iute, fraților.... de antriră ți de boală 
ți de suspinare. coresi, e. 28/„. Mare răutate va
fi acolo, mare nevoie, mare amării. varlaam, 11, 
27/,. Adui I iadul] îosfe plin de amarii fierbinte. 
cuv. D. BĂTR. II, 228. Aceă bucurie, pre urmă au 
venit in suspinuri ți in amar, neculce, let. ii, 
325/{. Ce amar trebue să fie în sufletul său și câtă 
jaie in inima soției sale! c. negruzzi, i, 41. Un 
vis ce-și înmoaie aripa ’n amar, eminescu, p. 59. 
<’dfe-antarur* am răbdat, știu, biata, numai eu! 
COȘBUC, F. 269. Tot omul are un dar și nn amar; 
și unde prisosește darul, nu se mai bagă in samă 
amarul, creangă, p. 269. | jlmonti „se duce, se 
trage, se mănâncă, se bea, se Înghite" etc. Multe ama
ruri am-mai tras! marian. 8drdmdte, sd-țt indndnce 
amarid împreună, ispirescu, l. 97. Mult amar am 
înghițit! ALECSANDRI, P. P. 379‘’/,. De aici: A-»i 
niâncâ. amarul ca clnevâ = „a-și duce viața cu ci
nevă". Cu el mi-ani mâncat amarul! .1 bea tot a- 
marul = „a simți toată amărăciunea unei întâmplări 
ori vieți dureroase" (cfr. paharul amărăciunii) : 
„bőire le calice jusgu’ă la lie". 1 In ocări. Dă-l ama
rului! (Hațeg, In Transilv.), ap. HEM. 995. tși dă 
amarul pe scaun și pe clește = bate pe cei din casă, 
de necaz, cu scaunul și cu cleștele, pamfile, .r. ii. || 
tn legătură cu prep. „cu". De ce. maică, m’ai făcut.... 
Să trăesc tot cu amar? jarnîk-bârseanu, d. 178. 
Cit omor are să-i vină ți lui la urma umnelor. 
ISPIRESCU, L. 27. I Din această legătură s'a născut 
loc. adv.: cn amar, cu același sens ca adverbele: 
„amar, amarnic". Și atunci mănie-se acel împărat 
cu amară, cuv. D. bătr. ii, 154. Vor plânge cu 
amdrü. varlaam, c. 27/,. Vântul geme prin codri 
cu amar. EMINESCU, P. 213. A început a plânge cu 
amar, creangă, p. 97. Cu amar l-au omorit. ale
csandri, P. P. 1181’. [Plur. -măruri.]

IV. Interj. Exprimă compătimire, durere sau a- 
inenințare. construește cu „de“, cu dativul sau | 
In mod absolut. Se stinseră curând, o amară! că !

' - .ĂMARAqnqiE , 1 o" Í
se sfădiră adinsu ei-ți. moxa, ,364. .4»»or CCTUe-.ce-ț» 
«rlațfe fratele săxi! cuv. d. bătr. ii, 463. âW'.rfl» 
țt amar de creștini! NECULCE, LET. ii, 219/„.'^ftr r\. * /
va fi aceluia, a căruia inimă împietrită nu sifn^ N 
marcovici, d. .34. Amar mie! alecsandri, p. i, 1O2?-——

te duce, fata mea, că-i amar de viața fa! ȘBZ. 
V, 13”. Amar eră să fie de voi, de nu eram noi 
amândoi! Și cu străjuirea voastră eră vai de pielea 
noastră! creangă, p. 269. 1 Adesea ropețit sau în
tărit prin „vai și.,.“ Oh, oh! mure nevoie! vai. vai! 
mare greutate! Amar, amar! varlaam, ap. HEM. 
996. Sai, Române.... Căci potopul iată-l vine. Și-i 
amar, amar de tine.' ALECSANDRI, p. Ii, 15. Oamar. 
mândro, atnar! jarnîk-bârseanu, d. 156. Vai de 
el, amar de ea! ALECSANDRI, P. P. 28''/„. Noroc de 
la Dumnezeu, că eră o fată robace .51 răbdătoare, 
căci altfel ar fi fost vai și amar de. pielea ei. 
CREANGĂ, P. 281. II Hai, mândră, la cununie, Bâ- 
nă-i frunza verde ’n vie: Dacă frunza s'a usca. Cin’, 
amar, ne-a cunună? jarnîk-bârseanu, d. 49.

V. I’rin amar de. procedat de „atât(a)“, „ce de", 
„mult", se exprimă noțiunea unei mulțimi mari. 
.Icftțft Domni străini, ce. de amar de hani dau pen
tru vrăjbile cele ticăite a lor! neculce, let. ii. 

Moșneagul, văzând pe cucoșul său... incunjurat 
de-atât amar de. galițe, i-a deschis poarta, creangă, 
p. 68. Cu cine fii dumneata... atâta amar de oi? 
MARIAN, T. 307. Sâni amar de ani, amar! <;Oi}BVC, 
f. 71. t lin amar de oameni = mulți. pamfile, -i. ii. 
După amar de găsim șî singularul, când avem a face 
cu un substantiv abstract sau colectiv, N’ai fost pe 
la dinsul de atât amar de vreme. C. negruzzi, II. 
202/k. Sprintenă, cum n’a mai fost de amar de 
vre.me, se coboară de pe cuptor, sevastos, n. 52/^. 
De mult amar de vreme hupă el sufletu-mi geme. 
alecsandri, p. I, 30. Ce a făcut el, că a câștigat 
atâta amar de grâu ? marian, se. ii, 147. Din pri
cina ta s’a prăpădit atâta amar de lume! creangă. 
p. 318. După atâta amar de trudă și primejdii.... 
au izbutit să ajungă la gura unei peșteri, idem, 94 
Chiar șl: Cw ce să hrănească atâta amar de copil? 
RETEGANUL, p. IV, 15',,. [Acest amar de... sv va fi 
întrebuințat la început numai In fraze interogative 
sau exclamative, după ce. căt. Cfr. fran. combién 
de... „cciromG bien de“. i TDRG. citează următoa
rele construcții analoge: a.) după „ani amari": atâția 
amari de ani! alecsandri; b.) printr’o apropiem 
de adjectivul „mare" : atâta marc, de ftimp, vreme, 
ani)! ispirescu; c.) afâțifa) mari dc. ani! idem; 
chiar și; d.) atâtea mari de vreme! odobescu]

[Alături do formele regulate alo declinării, apă- 
tmns pe ici pc colo șl în literatură forma dialectală 
amord =3 amare (fem. plur.). Lacrimile curgeau a- 
mară și se amestecau cu sângele, sadoveanu, p. 
221, întrebuințată și în vechime: Din inimă să lă
săm lacrăme amară. Mss. (s. XVII), ap. HEM. 992. 
Prin apropiere de adj. „mare" se găsește șl fem. 
plur. amari: Inicru vrednic d’amari lacrimi. ziLOT, 
CRON., ap. HEM. 992. Mihaiu impută prin vorbe 
amari cruzimea [prințului]. băLCESCU, M. v. 412/,,.]

— Din lat. amanis, -a, -am : vegl. amuâr, ital. 
amaro, v.-prov. amar, fran. amer (pretutindeni și 
ca subst.; cfr. lat. amara,-orum). Pentru IV cfr. si
cilian. amaru ad ifidu! amaru mia! ap. HEM. 9t)9.

AMÁRÁciós, -«ÁHÁ adj. „De goătamer“.—„k- 
măriu". [Și: omdrictds.]

— Derivat din amar, prin suf. adj. -ăcios.

AMÁRÁciVNK s. f. „AmertuMe. Choses amh’es 
(& bőire, á maiiger)“.—însușirea de a ii amar, {^An- 
dită ca abstracție. Pruncă verde-amărăciune, S'a 
dus mândra mea în lume! doine, 32/,. || în Înțeles 
propriu se Întrebuințează rar și mai ales la plural, 
cu sens concretizat. I-a dat să bea niște amărăciuni, 
de-i făcuse f/ura pungă. De acest sens se leagă ex
presia: jiaÁartú amărăciunii: Nu voiu fi băut
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in zadar paharul amărăciunii. vtkUCQ'{iCi,C. V)/^. 
Se întrebuințează mai ales In sens figurat, ca șl 
substantivul „amar“, e.xprimând un sentiment dure
ros, chinuitor, Întristător, sau răuvoitor. Iară carele 
se delungă de Dumnezeu, toate realele și spurcă
ciunea și amărăciunea lucrează și se chinueaște. 
CORESI, E. Amărăciune ai semănat, secerăpre 
dînsa răutate, uricariul, vi, 177/,. Din cupa de
sfătării, amărăciunea naște, alexandrescu, M. &1. 
Cdc» atunce lesne în amor credeam Și amărăciu- 
nea-i încă nu știam. C. negruzzi, ii, 30',,. „Che
marea unui filosofi^ zise umbra surâzând cu amă
răciune,—„foarte bine!‘‘ EMINESCU, N. 62. tșipierdu 
cumpătul, de supărare și amărăciune, ispirescu, 
L. 27. ,.4ceasfo-i cwrwi sărăcie!''... zise împăratul 
in sine, plin de amărăciune, creangă, p. 262. Sw- 
fietde păcătoșilor petrec in foc, în munci, in dureri, 
în amărăciuni. ȘEZ. ili, 238/,,. | Gura-i plină de 
amărăciune, dosofteiu, ps. 33. Cele "0 de poesii 
ale fw» Dwínescit, [cu] ar/dnea lor melancolie și... 
amărăciunea lor satirică, maiorescu, cr. ii, 214.

— Derivat din amtlri sau din amar,prin suf. abstr. 
-driMne.

AHÁRÁLÁ s. f. amăreală.

A.uĂRĂi.t'țĂa./ ’. (Bot.) ^Cicendie ftlifomte: Cicen- 
dia fUiformis («= Gentiana filiformis = Microcala 
tiliformis)''.—Mieăplanlăerbaceedinfam. Genfiana- 
cedor, tulpina ramificată chiar de la baeă: fmneele 
lanceolate: florile galbene aurii sânt mici... Crește 
prin locuri umede, 2»rt»tj>d<ZMr»[ln] lulie-Septemvre. 
Această plantă ronfine un suc amar cu proprietăfi 
tonice. (Se mal numește și:) Amăruță. panțu, pl.

— Derivat din amărel, -eă sau din amărealA, 
prin suf. dim. -itf.

amakânt s. »t. (Bot.) „Copoi/er". — Amoronf,... 
frumos lemn [compact, greu, cu o structură fină și 
de o coloare violacee] ce provine dintr’un arbore 
[maro ce crește In America tropicală], numit „Co- 
paifera bracteata Benth.'', din familia Deguminoa- 
selor..., [din care se extrage și substanța terebenti- 
noasă] cunoscută sub numele de .balsam de copahu". 
ENCICL. R. I. 135.

— N. din lat.

A.MAKÂNTĂ 8. f. (Bot.) «= știr. [După IIARCIANU 
ss Mbm/í.|

— N. din fran. amarante (—lat. amarantus).

AMĂRÂT, -Ă adj. t cfr. mărat.

AMĂBEÂLĂ 8, f. „I. I®. Action de rendre amer. 
2'>. Ânterfunte. II. Laitiercommun: Polggalavulgaris".

I. 1®. Acțiunea de a face cevă amar. „Amărtre". 
2®. însușirea de a fi amar. „Amărime, amărăciune". 
Amăreala acestui pelin nu-mi pare a fi naturală. 
Fig. tn insele dezmierdări aflăm cevâ amărâlă. 
KLAIN (a. 1784), ap. HEM. 1021. Nu e nici o dul
ceață să nu fie tirmată de amăreală, nu e nici un 
suiș fără coborîș. reteganul, p. iv, 62/,g.

II. (Bot.) Ăfîcdpfonfd erbacee din /am[ilia] Polyga- 
laceelor; frunzele sesile îngust-lanceolate; florile mai 
adesea albastre, rosce, mai rar albe..., fructul o 
capsulă comprimată cordiformă. Crește prin făne- 
țele uscate, prin locurile năsipoase de la câmp, co
line și din munți, [In] Maiu-August... Din cauza 
proprietăților sale tonice... întrebuințată contra 
afecțiunilor pulmonare. [Se mai numește șl:] larbă- 
lăptoasă, Șerpariță, Șopârliță. panțu, fl.

[Diai, șl: amărdlă.}
— Derivat din amări, prin suf. abstr. -eală.

AnÁBÉL, -KÂ adj.,8.f. „î. Unpeuamer. II. (Au 
féminin). Chardon-de-Notre-Dame, Chardon Mărie: 
Șilgbum Marianum (= Garduus Marianus)", 

I. Diminutivul lui amar (derivat prin suf. -el). 
II. (Bot.) Substantivat sub forma femenină. în Tran
silv. = armnrar. Amăreâ = o plantă: carduus Má
riáé... der Frauendistd, Sitferdistel. LB. barcianu. 
Lipsește la panțu, pl. După HEM. 1021: nu derivă 
din „amar", ci din „Maria", moăiflcdndu-se prin 
etimologie poporană.

AMĂRÎ vb. IV. „I. 1®. Hendre ainer. 2’. (Refl.) 
Devenir amer. II. 1®. Abreuver d’amertume, canser 
du chagrin, uffliger, attrister, tourmenter, irriter. 
2®. (Refl.) Se chagriner, s'attrister, s'affliger, se fairé 
de la peine, se tourmenter. Vivre avecpeine, trainer 
la vie péniblement".

I. în sens propriu. Despre gust. (Contrariul: a (se) 
îndulci). 1®. Trans. „A face amar“, Absol. Apa 
dein ceriu... înălbeaște și negreașle, rușaște și mo- 
horașle, înduleeaște și amăraște. cORESi, ap. HEM. 
1023. I Treaverile amărăsc vinul. ECONOMIA, 162. 
2®. Refl., mai rar înfrâna.„A deveni amar“. Ctorfta 
s'a amărît de tot. | Ce-o fost verde-a vestejit, Ce-a 
fost ăulce-a amărît, Ge-a fost vesel s’a mâhnit, ai.e- 
CSANDRI, P. P. 330/5.

II. Fig. 1*. Trans. „A produce amărăciune In 
sufletul cuivi“. Absol. Gura îndulcește, gura amă- 
rește. zanne, P. ii, 169. | Am cutezat a amări... tare 
pe părinții mei. DRĂGHICI, K. 86. Dorulc, m!ai a- 
mărît! .tarnik-bârseanu, D. 137. || „A necăji pe 
cinevă". Amăriră el in pustie. CORESI, PS. 213 (=l-au 
amărât în pustie. DOSOFTEIU : „combién de fois 
Pont ils irrité dans le désert?“). || Mai ales: aa- 
mări „viața, traiul sau zilele cuivă" = „a face cuivă 
viața, traiul, zilele amare, ne.suferite“ ; „rendre la 
vie dure ou ins iipportable â qqn.'' Până cân d cu-atăta 
jele S’amăriți zilele mele? konaki, p. 93. Of! Mi-ai 
amărît viața, copil nei'ușinat ce. ești!

2®. Refl. „A se mâhni, a-și face sânge rău“. Dacă 
OM venit această veste, mult s'a amărît Nicolai- Vodă. 
ACSINTI URICARDL, LET. II, 175,'„. De CC te căinești, 
băiețkle, și te amărășfi'! ISPIRESCU, L. 314. Cooso'tt 
cuiu a ruginit Și eu, maică, n'am ventf; Tare ti-i fi 
amărît! jarnîk-BĂRSEANU, d. 197. Mal ales: a-și a- 
mări „inima, zilele, traiul, viața" = ,.a-și face inimă, 
traiu, viață, zile amare din pricina cuivă sau a cevă". 
Dulce maică, dragi surori, ...Șfergefi-vă lacrimile, 
Nu vă amărfți zilele! jarník-b.írseanu, d. 193. 
Cauza amărăciunii sufletești se poate redă prin „cu 
cinevă, cu cevă“. Do ce stau cu, să mă amărăsc cu 
gânduri pocite? odobescu, ap. TDRG. )1 „A duce o 
viață amară, un traiu ca vai de el“. Amărăsc =« 
tigore8c = affiictam vitám ăuco = ...kümmerlich lé
ben. LB. „Sdnfef* sândfoș».’" — n/oed, mă amărăsc 
și eu pe aici, pe lângă casă", slavici, ap. TDRG. 
[Diai, șl: ontdri.]

— Din lat. •'amarîre { amarescere).

AMÁBÍE 8. f. — Abstractul adjecti
val al lui amar (derivat prin suf.-ie); cuvânt puțin 
Întrebuințat. Și toi plâng cu amăric După scumpa 
mea moiie. alecsandri, t. 1514. (Pare a fi făurit 
de Alecsandri numai pentru rimă.]

AMÁRÍKF. 8. f. I
AMĂBt.VB S. f. I
„l”—2®. AwtwfwiMe*'. —Abstractul adjectival al lui 

amar (derivat prin suf, -ime). 1®. In sens propriu. 
in [vinurile] cefe roșii căutăm floare, tărie, și nmă- 
rime în acele ce le fac Moldoveniipdinuri. ionescu, 
c. 196. II 2®. Fig. Fi in foamete și amărimea flă- 
măngiunei fiind, el le zicea, să mănânce câni. CKîi~ 
TEMIR, HR. 256/,,.

AnĂRlRK s. f. „Action de rendre amer: amer- 
tume, peine, affliction, triste8$e‘^. — Infinitivul lui 
amări, devenit abstract verbal. Câtă sinceră frăție 
adusese el cu sine! Și răsplata? Amărlrea care su- 
fletu~i apasă, eminescu, p. 92.



AMĂRÎ'I’ —
A.uAkÎt,*A adj., subst., adv. „I. 1®. Rendű amer, 

devenu amer; attristé, affligé, chagriné, rempU d’a- 
mertume. 2®. Pauvre, mălheureux. misérable. Mai- 
gre, dévRarné, émadé. II. Sans pitic, durement.‘‘ — 
Pariicipiiil Iui simări, devenit adjectiv, substantivat 
une-ori și tntrebuin^t șl In mod adverbial. I. Adj. 
1®. „Devenit amari*. | Fig. împrejurtd gurei mu- 
scuioase se vedeă o dulceață, amărită de îndoeli. 
EMINESCU, N. 52. I „Cuprins de amărăciune sufle- 
tească**. Copila-i amărită. Ca să fie despărțită De 
Moldova mult iubită, alecsandri, p. ii, 51. Ei sânt 
nmăriți de vorbeleți asjn’S. ODOBESCU, iIl, 271/„. 
itioșMeoiz»!.foarte amărît, chemă fata, crean
gă, P. 285. inima mi-e amărită! ALECSANDRI, 1’. 
II, 100. I Nu știu ce înfricoșătoare presimțiri a unui 
traiu viitor amărît și chinuit au venit și au sfâșiat 
biata sa inimă! C. NEGRUZZI, I, 28. Cum eră de 
cătrănită și amărîtă..., suflă văpaie din gura ei cea 
spurcată. ISPIRESCU, L. 26. IVfșfe sile amărite, Ne
căjite și târite. ZAîiîiEjP. II, 536, | Ale noastre pă
cate, cene-șiî puse înaintea ochilor noștri, mai văr- 
toase și mai amărite să le cugetăm. CORESI, E. 9/4. || 
2®. „Sărman, prăpădit.** Ce vamaifacede-aciia.amă- 
ritulom? VARLAAM, c. 14/,. I Substantivat: Ce-at 
ais, amărîtoi' ȚICHINDEAL, f. 99. Ca ocară: Jîmî- 
rîtule! ! Legat prin prep, „de** de substantivul ur
mător. Jăluîiiște amil nmărîtulfi de om! coresi, 
ap. HEM. 789. Când gândesc. aMtărîtul de mine, că 
am să mă întorc iar la dinsa acasă. îmi vine să 
turbez! CREANGĂ, p. 122. Vai, săracele de noi, amă- 
ritele de noi..., se va fi mâniat împăratul pe noi! 
RETEGANUL, p. II, 24/, j,. Șl prin prep. ,.an-de ( al-de)**. 
Ah. amărita'n de mine! GORJAN, ll, l, 73 (cfr. „să- 
raca’n do mine !**). || Om amărît = om uscat, de care 
nu se mai prinde carnea. șEZ. ii, 126/.. |j II + Adv. 
„Amarnic, cu amari*. După puține zile., maailiu ti 
sosi. Fără veste. ne.gândită,ș’amărifise vesti. ziioT, 
CRON., ap. HEM. 1030. Se luptă, se răaboesc amărît... 
Doi î>e loc s'au omorSt. PANN, E. I, 40. [Diai, si: 
umdr/f, I Cfr. mărat.]

ahárítÓk,-oÂke adj. ..Qui rend amer; exa- 
■sperant, navranf'. - - Adjectivul verbal al lui amări 
(derivat prin suf. -îtor). Rod țăpos și amărifi>riu. 
dosofteiu ( rudă rea și mănioasă. coresi: 
neam despărțit de la Dumnezău și Indărăptnic. 
PSALT. 1651 : „generatio prava et exasperans,**), 
ap. HEM. 1020. f f și diai. : nuidi í/dí íM ] 

.A.qÂKiTCKĂ s. f. + .. Ainertume '. —Abstract ver
bal derivat din aniări, prin suf. -îiură. Nn năt^rireț 
inemile voastre ca intru nntărâlnrfi. dosofteiu 
( catn mânie. CORESI), ap. HEM. 1021. [Plur.-turi.]

.t.WÁBÍI'. -ÍE od/ ) 
knARlr. *Îe i
,Un pen amcr. legerement amer; pénible'. - De 

un gust In care se cuprinde și gustul amar; care 
produce o sensație ce seamănă cu amărăciunea; „cam 
amar, cevâ amar“. Vinul pregătit cu pelin are un 
'/ust amăriii. (Cărjeoani, tn Tutova), ap. HEM. 1031. 
Pe g&t simți un gust de rugină, am&rîu, coclit, pu
tred, cald, până ce se întinse, în toată gura lui arsă, 
o unteeeală crudă aárafá. delavbancea, 8. 152. 
Dulce ți-i gura, mândruță..., Că-i ca i(rM</Mn*[î] din 
vii: Nici dulce, nici aniăriie; Numai cum îmi place 
mie. MÂNPRESCD, L. p. 100/,. i „Chinuitori*. 
Jale amărie. alecsandri, P. iii, 506. [In Sălagiu, 
cu schimbul obicinuit al suf. -iu prin -oiu: amărâiu 
= a>Hăriu. VAiD.t: tn Țara Hațegului amăronu=B 
ca»» amar. rev. crit. iii, 86.]

— Derivat din amar, prin suf. adj. -iu.

.IHÁRN1C, -Á adj., adv. „1®. Amer, acerbe, vio
lent. vehJment, impitoyable. dur, cruel, terrible. l^ito- 
tfoble. 2®. Am^ement, cruellement, impitoyablement; 
^erriblement". — Se întrebuințează numai în sens fl-

AMATOR

I

gurat; pe cănd „amari* conține mai mult ideea de 
„dureros**, amarnic exprimă une-ori ideea de „rău, 
răuvoitor, nelndurat. grozav, strașnic,** 1®. Adj. Să
moară... de foame..,, această... amarnică moarte! 
DRĂGHICI, R. 42. Tama, de gerul cel amarnic, tră- 
sneâ grinda in odae. EMINESCU, N. 41. Când am 
slobozit pistolul în tine, nu știu ce putere străină și 
amarnică îmi împingea mâna. C. negruzzi, i, 23. 
/»! fiecare si ce trebueâ sí vie, ea așteptă lungile, 
amarele clipe, amarnicul chin al mustrării, sado- 
VEANU, M. 125. i Despre bințe sau personificări. Amo- 
rîul la lovituri este amarnic. KONAKI, P. 3. Cel ce 
n’are lumânare... la moarte, moare ca un câne... și 
trebue să fi fost amarnic om [în viață], ife l-a lipsit 
cel de sus de lumină, șez. iii, 11 5/o. | Ironic. Awar- 
nici îs cavalerii din sitia de asi! alecsandri, t. 
1154. Zdu, nu șuguești, Busilă? Da amarnic mai 
ești la viață! Când te mânii, faci sânge’n baligă! 
CREANGĂ, p. 263. II t „Vrednic de milă, ainărit**. 
Darie, caînicul și jalnicul! Amarnicul de mine. Eu, 
Darie împăratul, scriu la tine, cinstitul și marele 
Por împăratul, alexandria. 77. H 2®. Adv. „Amar, 
fără cruțare, grozav, foarte, strajnic**. Ceialalți.. nu 
inceteasă de a tot plestti amarnic din harapnice. 
MARIAN, 3K. i, 32. .Imarfuc m’a lovit în avere .*i in 
cinste. CKEASGÁ, A. 158. if« tot loc se ;/rămădeau 
și amarnic mai cântau, teodorescu, p. p. 264. f<’au 
zgăriat aș(i de amarnic, cdf se umpluse tot de. sânge. 
sbiera. p. 9/,,. N’a înșelai amarnic. Mai ales urmat 
de prep. „de**. K amarnic de zgârcii.

(Cuvântul apare în literatură numai la sfârșitul 
s. XVIII. Totuși se găsește la moxa. 347/,. forma 
miimiez O, niarnică neascultare!]

— Derivat din amar, prin suf. adj. -nic. 

anAkÚii'.-VIE adj. = amărlii. TDRG.
— Derivat, din amar, prin suf. dini. -k»m.

AmAré.mt (loc.) adv., adj., s. «. v. nmanunt.

.iHĂRVWȚÂ v/j. V. nmăiiuiițl.

AMĂMUifȚiiLd’L, UE*) loc. (ulv. ..Trég «H déiail. 
Miinutifiiaemont. cntucieMeietuentent.'^ -Diminutivul 
loc. adv. de*R>niăruDtDl (derivat prin suf. -el}, expri- 
m&nd un grad mai intensiv ca acesta. Numai In le
gătură cu prepoziția de, Cerceidudii-l de-ainărunfelul. 
au aflat floarea in tureaica ciubotei. SBiER.t, P- 101, 
34. Cercefo^» lucrurile de-aniăriințelul. contempo
ranul. IV. 503',.. [Șl:

.AwARt'XȚÎ«fc./V®(Agric.j,etc.v.amăuuiițiil'’),etc.

.inARi NȚÎnE n. f. amAiiunțime.

AMĂnrș n. Ml. (Bot.)=!= călin.
— Diminutiv substantivat, derivat din amar, prin 

suf.

ihAuét- «a ailj., s. f. „1. Un peu amer. II. (Au 
feminin). 1®. C*ce»Híte-^Í!/(m»e : Cicendia țdiformis 
( Gentiana filiformis Îtlicrocala flliformisj. 2®. 
Pier ide-fausse- Eper viere : Picris hierocioides.''' —
I. Diminutivul lui amar (derivat prin suf. -uț). Vinul 
acesta e cam amăruț. || II. (Bot.) Substantivat subt 
forma femenină. l®. = aniArăluțA. !| 2®. = larha-găiel.

A.VATÓR,-oAbe adj., subst. ,,Amateur‘^. -- l®. 
Acela căruia-i place cevâ, umblă după cevâ, caută 
cevâ ou plăcere, are gust pentru cevâ. „Iubitor (de 
cevâ)“. (In acest sens, construit totdeauna cu pre
poziția de). Puțini amatori găsi de limba nemțească. 
C. negruzzi, i, 206. Nu sănt amator de asemenea 
lucruri. E un mare amator de teatru. | 2®. Absol. 
Persoană căruia-i place o artă, o știință etc. și o 
cultivă pentru propria sa plăcere, fără a se îndelet
nici ou ea cu tot dinadinsul sau a o aveâ de meserie.



AMAZOANĂ — 140 — AMBIGVITAIE
„Diletant". Trupa de amatori făcâ «« more fiasco. 
C. NEGRUZZI, I, 341. Doamna mea. pentru, un ama
tor. lucrarea D-tale este minunatd. caragiale, t. 
I, 101/,4. O fotografie de amator.

— Á'. după fran. (—lat. amator.)

s.f. „Amaeone' .̂ - 1". (Mitől.) Femeie 
a unei ginte do războinice care nu admiteă nici un 
bărbat printre ele. Amasoanele, vestite tn vitejie mu
ieri. CANTEMIR, HR. 59',. iV»n șiruri s’asvârîe-ama- 
sona Camilla. COȘBCC, a:. 223/,. I 2®. P. earf. Femeie 
care umblă călare, care face călărie (mai ales cănd 
e îmbrăcată Intr'un costum anume pentru călărie). 
îi șade foarte bine in costum de amaeoană. [Șl: 
amoadnĂ.]

— N. din fran. ( lat. amazon, din grec. áaaStúv.)

AHAZOMÎT s. a. (Miner.) „Amasnnite^. — 0 va
rietate de feldspat, Întrebuințată ca piatră de or
nament precum și ln bijuterie. [Șl: ama^onită s. f.]

— N. din fran. (după numele fluviului Amazon, 
in a cărui regiune se găsește.)

AHAZCCHii’ s. nt. (Bot.) V. asmițnl.

A.hbalA vb. P. ..Emballer. (Refl.)’S’e»M<)«ifer“. 
l’. (Comerc.) Trona. „A împacheta, a Înfășură și 
legă (marfă) In pânză groasă, pentru transport." 
Cumpărătorii de îănă o spală, mai înainte dea o 
ambală pentrua o expedul in Atistria. i. ionescd, m, 
.395. I P. ext. .,Â pune Intr’o cutie (de scânduri)." 
ITn tapițer ambala pianuflj. vlahuță, P. 241. || 2®. 
Fii/. Numai refl. (Întrebuințat do cei deprinși cu 
I. franceză). Despre cai. „A-și luă vânt, a scăpă, a 
nu-l mai puteă țineă ln frâu". ! P. ext. Despre oa
meni. „A se lăsă a fl cuprins orbește de un val de 
pasiune (mânie etc.), a se iuți, a se aprinde, a se 
inâniă". lancule, bagă de seamă, nu te ambala. i>e- 
I.AVRANCEA, 8. 119.

— din fran.

ANBALÁJ s. a. (Comerc.) —1®. Ac
țiunea de a ambala, „ambalare, Împachetare". || 2®. 
Lucrul ln care se Împachetează, se Înfășură sau se 
pune cevă. Ambidayiu [se numește] invelitoarea unei 
mărfi, a unui pachet, colet etc. Ambalagiul poate 
fi: păncă. lăsi, butoaie etc. Greuiatva ambalagiului 
se numește „tară" sau ,.dară‘‘. I. PANȚU. C. C. 2R8. 
[Și: ambaldgiu. | Plur -lăgt- și -Idjuri.}

— N. din fran.

A.wiiAL.ĂitK s- f. (Comerc.) ..Action d’embniler, 
e»»î>aî?aflc“.—Infinitivul lui ambală, devenit abstract 
verbal.

AMBALAT s. a. (Comerc.) ,,E»tl»al/age“. — Parti
cipiul verbului ambală. devenit abstract verbal. „îm
pachetare". Pânză de ambalat.

AMBALÁT,-A. ftd}. (Comerc.) — Par
ticipiul lui ninhală. devenit adjectiv.

AMB.ÂK 8. O. V. hambar.

AMKARASÁNT.-A fliZ/ „Etnbarra3sant.~ — Cate 
Încurcă, care pune !n Încurcătură. O întrebare am- 
hnrasantă.

— N. din fran.

AMBAKANÁT,-A udj. „Embarrassé.‘‘— Adui ÍD- 
tr’o situație perplexă, In care nu știi ce să răspunzi 
sau ce să faci. „încurcat, perplex." Acuzatorii erau 
mai ambarasați decăt acusații. maiorescu, d. ii, 230,

— A’, din fran. (participiul devenit adjectiv, al 
franțuzismului ambarasu, aproape nelntrebuințat.)

AMBAKCÁ vb. P V. îmbarcă. 

ambakcadí:k a. a. (Mar.) „Embarcadére‘-. — 
Locul (punte, cheiu) de unde se Îmbarcă mărfirîle 
și călătdrii pe un vapor. Cfr. debarcader.

— N. din fran. (=span. embarcadero, ideír.)

AMBASÁnÁ 8. f. „Amba8sade.“ — însărcinări di
plomatică pe lângă guvernul unei țări streine. ,So
lie". 1 Spec. Misiune statornică a unui stat mare pe 
lângă guvernul altui stat do rang egal. Anglie are 
în Viena o ambasadă, Románia o iegațiune. 1 P.ext. 
Funcționarii unei asemenea misiuni și clădina în 
care este acest oiiciu. Trebile mele se desreguloseră 
în ambasade, c. negruzzi, iii, 466. A invitat tiată 
ambasada francesă. Ambasada germană e clădită 
în stil gotic.

— N. din fran.

AMBABABÓK,-oAre subst. ,Ambassadfiur,-tics‘'. 
— Fersoană însărcinată cu o misiune diplomatică pe 
lângă un guvern strein. „Sol, trimis", .ămbasado- 
rele... să fie ascultat și liber de-a apără... drepbtrile 
țării, uricariul, i, 184/,,. | Spec. Șeful unei mi
siuni diplomatice permanente do primul rang, aunni 
stat mare. [Un francez] care a fost mai apoi am
basador in. Englitera. c. negruzzi, i, 178. I P.ext. 
Orice persoană trimisă de cinevă la alții, cu o în
sărcinare. tn acest sens poate aveă și formă .'om.: 
ambasadoare. Am luat cunoștință de vorbele trtmise 
prin ambasadoarea d-tale. [ + și; ambasadőr/. La 
fem., după fran., șl: ambusadriță. poenar.]

— N. din fran.

ÂMBi, >£ adj. „Les deux, tous Ies deux, Vun et 
/'oMfre.“— „Amândoi, Imbi". Substantivul pe care-l 
determină, o de rogulă nearticulat, iar ambi articu
lat. Meleti infipse ambii pinteni în coastele armă
sarului. c. NEGRUZZI, I, 42. [ Mai rar, nearticulate 
amândouă. Toți provinfialii dc ambe sexe năvălesc 
la dînsul. idem, i, 239.

— N. din ital.

a.muiAnt, -A adj. „Ambiant." — Care circulă 
împrejur (vorbind de un corp gazos), „încunjură- 
tor, Impresurător". Aerul ambiant. , Fig. Atmo
sfera ambiantă: lumea tn mijlocul căreia trăește ci
nevă.

— N. din fran ( lat. amhions,-entls^ part, lui 
ambio, „umblu împrejur, Incunjur".)

AMBiBÉXTRi},-A odj. „Ambúfextre". — Care se 
slujește șl de mâna stângă cu aceeași Înlesnire ca 
de cea dreaptă, i Substantivat une-ori. En ambi- 
dextru.

— N. din fran. (lat. ambidexter.)

AMBIGÉN,-A nrZy. (tirain.) „De de^ix genres â la 
fois."—(Cu forme) de amândouă genurile. iSitfiefoMÎtue 
ambigene în limba română sânt cele care au la sin
gular formă masculină, iar la plural formă feme- 
nină, d. e. „ac“, plur. „ace“.

— N. din lat. ninblgeiius, >.*<, -uin.

ambÍol'Ií.-eA adj. ..Ambigu.‘‘ — Care înfățișează 
mai multe Înțelesuri, dintre care nu știi pe care să-l 
alegi, dintr'o dată. „Cu două înțelesuri, In doi peri, 
echivoc, Indoelnic."

— N. din lat. ambignns, -u, >um.

AHBiouiTÂTE 8. f. „Ambiguité‘‘. — Ab.slractul 
substantival al adj. precedent. „Lipsă de prociziune, 
echivocitate". Mai generală insă este cetirea „a su- 
pra b; c supra d; asupra f“, căci nuprecintă am
biguitate nici intr'un cos. Culian, a. 4<i. Nu putem 
ațteptâ stil bun de la un autor, căruia i-am arătat 
un șir atât de mare de... ambiguități limbistice. 
MAIORESCU, CR. III, 161.

— Á’. după fran. (lat. ara biruit as, -.ateiu.)



AMBIȚIE
AMHÎ’ț'IE a. f. 1 
AMBIȚIUNE S. f. I 
„Am^ttion.**—„Râvnă mare, dorință înfocată după 

slavă, măriri, putere, onoruri, distincții, dregătorii 
mai Innalte sau recunoaștere publică a valorii per- 
sonale“. Rămășițe a acblor viteje oști ce muiaseră 
ambițiunea Polonilor, c. neoeuzzi, i, 3Ö. Etăpâni- 
torul ce varsă în războaie păraie de sânge pentru 
ambiție, idem, i, 31. Nu avem altă ambițiune decât de 
a trăi liberi, maiorescu, d. l, 56. Erâ cevă de mi
rat, de unde atătaambiție intr’un copilașă demic! 
CONTEMPORANUL, in, 657. (i’aMt. La oameni inculți 
și In ironie șl: ambiț s. a. Eu am ambiț, domnule, 
când 6 vorba la o adică, de onoarea mea de familist. 
CARAGIALE, T. II, 6/„. | Plur. -țiuni; -bițuri.]

— N. din fran. (lat. ambitio, -onem.)

AMKi'i'iONÂ vb. P. „Anibitionner". — !. Trans. 
1®. „A râvni cu pasiune, a umblă cu mare râvnă după 
cevă**. înălțimea voastră va ambiționă să rădice un 
neperilor trofeu, uricariul, l, 178/,,. Boierii... în- 
c^ură a ambiționă domnia. C. negruzzi, l, 273. |j 
2®. „A deșteptă In cinevă râvnă spre măriri ori spre 
distingere personală**. Cuvintele tale l-au ambiționat.
II. Refl. Fam. „A se încăpățâna, din ambiție**. 8'a 
ambiționat să ajungă deputat și s'a ales cu datorii.

— N. din fran.
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A.MBl'fiós, -MĂN.i ody. «jI»«6»7teM®.*‘ • 1". Râv- 
nitor de măriri, de cinste, de onoruri, de demnități, 
de distincție personală. Ambițioasele planuri a un- 
gurenitului Român Matias Corvin, c. negruzzi, i, 
193. II Substantivat. Un ambițios. |i 2®. Intrat șl în 
popor cu sensul do „iute la fire, aprig**. Ambițios = 
ii cumu-i focH, ii cumu-i ckiperiu. șez. ii, 72.

— N. după fran. (lat. ambitiosus, -a, -mn, „care 
dă ocol, care umblă după măriri**.)

AMBÓN a. a. t V. amroR.

AMBRĂ «. f. (Miner.) „1®. Ambre jaune, succin. 2®. 
Ambre gris". — 1®. „Chihlimbar**. 53 scoată de acolo 
mărgărifari, ambre și cureale, pentru ca să-și facă 
niște podoabe. CRITIL și andronius, ap. HEM. 1039. 
Insulele se fnnălțau cu scorburi de tămâie șt cu 
prund de ambră, eminescu, n. 66. i Cu prep, de 
formează o e.xpresie cu funcțiune adjectivală = 
„cu miros plăcut (ca ambra cenușie), parfumat**, 
sau (poate) „de culoarea aurie a chihlimbarului** : 
.ftmbr^". in cupe vin de ambră, eminescu, P. 116. 
2®. 0 substanță ceroasă, aruncată de mare, de culoare 
brună-cenușie, cu miros do mosc. Ambro... se gă- 
--•ește plutind pe mare in bucățile și bucăți une-ori 
pănă la 50 kg. Se crede a fl un fti de piatră de 
flere sau de mațe de fisetru (cuchalof) ...Conține... 
iileiu eteric (de ambrăj, multă grăsime (ambra- 
ină) și acid beneoic. Se falsifică des, fiind foarte 
scumpă, 1 kg. = 2400 — 21100 fl. encicl. r. i, 138. 
[Șl: f ambru s. a.: Se scoală sub coame de ambru. 
BOLINTINEANU, ap. RÜDOW, XVII, 381.]

— N. din fran. ( arab, anbar, „ambre gris.**)

AMBUiBuiL s. m., adj. f „1®. Ambreite-jaune (ou 
Biirbeau jaune ou Fleur du grand Seigneur): Cen- 
iaurea Auiberboi ( Centaurea suaveolens = Am- 
berboa odoraiaj. 2®. Jfott/-/e foncé". ~ 1®. (Bot.) = 
pesmă. In Basarabia. HEM. 1039. [Și; abriboiii?] 
2®(Crom.) Hohorit sau ambriboiu, cum se face?... 
Se ia de 10 parale calacan, piatră acră de 5 paraie... 
MSS. (8. XVIII), ap. HEM. 1040.

— Din turc, amber-bili, „eentaurée** (lit. „qui ré- 
pand l'odeur de l’ambre**),n.-gr. «ij.KeQ;iK0î. ȘIO. ii, 20. 
Planta fiind originară din Turcia, numele ei turcesc 
s’a introdus șl In numirea științifică.

AMBUoztc s. f. „Ambroisie.'' — 1®. In mitologie: 
hrana diimnezeească a zeilor olimpici, care făceă ne-

1 AMELIORANT
muritor pe cel ce gustă dintr'insa. Ca amvrosia ră- 
cored. PANN, E. V, 70. rdnöri*/ poet (A. Sihleanu].,, 
închină vinului aceste înfocate strofe: O, cerească 
ambroeie, Ce mângâi sufletul meul sihleanu, ap 
ODOBESCU, I, 383. II 2®. O plantă aromatică din fa
milia Composeelor. [.Șl; ambróeie, f amiroeie.]

— N. din lat. ambrosia (< grec, «(i^poa-a).

AMBRÓZIC, -A oJJ. „Odorant ou mane comme 
l'ambroisie, ambrosien, divin". — „Parfumat de am
brozie, dumnezeesc**. Âmbroeicu-i păr. COȘBUC, .«. 
20/„. (Și: ambroeiflc, după lat. a»»broffiac«s, -a, 
-MW.]

— Derivat din ambrozie, prin suf. adj. -ic (după 
lat. ambrosius, -a, -uin).

AMRi'LÂNT,-A adj. „Ambidant." — Care umblă 
(ae mută) dintr’un loc Intr'altul, „nestabil, rătăcitor, 
pururea pe drumuri, neașezat la un loc“. Cântănț 
ambulant, i. negruzzi, iii, 417.

— N. din fran. ( - lat. ambnlauH, -autis, part, do 
la ambulo. „mă primblu, umblu**.)

A.MBVLÂNțA s f. „Ambulance " — SpUa.\ militar 
ambulant care urmează trupele în timp de războiu. 
Pe Turcul leșinat îlpoartă'n ambulanță, alecsan
dri. .ilmbaZan/eZe noastre sânt.... relativ bine ținute. 
MAIORESCU, 1). II, 98. ( P. ext. Spital ambulant 
pentru comunele rurale. Da D-ta, moș Neculai, ai 
dat-o iar pe boală; de ce, adecăteiea, n’ai merge 
la ambulanța asta? contemporanul, VI, 493. Tră
sură de ambulanță și p. ext. șl: ambulanță, ou 
același sens.

— N. din fran.

AMKVLATVKIl'. -TOBIE (Med.) .zllMÖwía-
toire~. -Caracterizat prin pornire spre umblet con
tinuu.

—- ÎT. din lat. ambiilatorius, -a, -iun.

AMniuiE a. f. t (Bot.) v. antkie.

A-HEÂSTECL'L loc. ado. f „Ensemble, sans di- 
stinction, péle-méle''. — „Amestecat, de-avaliua, lao
laltă.** T^wco intru carea petrec direpții ameastecul 
cu păcăioșii... VARLAAM, c. II. 89. Mai ales In legă
tură cu prep. „de.“ Loc pliu de viermi și gărgăuni 
și tăuni și țânțari și scleapți, dîamJastecul. nO8O- 
FTEID, V. S. 78 b.

— Compus din prep. a(3')-(-ineastec (v. mestec).

ameázAizi) adv., subsi. v. :iiniazft(zi).

amíibA a. f. (Biol.) „Amibe". - 1®. (Biol.) Orga
nism micro.scopic unicelular, constituit dintr’o bu
cată de protoplasmă, fără membrană exterioară, cu 
un nucleu. [Șl: amibă s. f ]

— ÍÍ. din fran. (lat. amoebous, -a, -iim.l

anelkțAtijkA s. f. ț V. anieiilnțâtnră.

anbi.icA 8. f. (Comerc.) v. aiiiericâ.

amelin'I'A vb. I., etc. v. aiiieiiință, etc.

AMELIORA i;b. 1“. „Atnéliot 6r~.—„A face mai bún, 
aduce tn stare mai bună, a îmbunătăți, îndreptă,a    ....     , . . , ,

nșură.“ Fí«e ca sd sufere, sft expifse, sS se amefio- 
reee să moară, bălcescu, M. V. „Lucrând în 
înțelegere cu celelalte mari Puteri pentru a ameliorâ 
condițiunile de existență ale creștinilor supuși do- 
mina.țiunei Sultanului...'' maiokescu, d. ii, 64.

— N. din iran. (lat. melior, „mai bun“.)

AHELiouÂNT,-Ă adj. „AméUoraní". — „Üșar&- 
tor, îmbunătățitor**; contrariul noțiunii „agravant**.

— JV. din fran.
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AMELIUBÁBE s. f. „Xmdfiorafton*. ~ tuBnitivul 

lui amellorâ, devenit abstract verbal. P. „Mergere 
In spre bine, Îmbunătățire, Îndreptare, ușurare**. De 
aseară încoace se simte o ameliorare în starea bol
navului. II 2’. Slare a ceea ce este „ameliorat**, stare 
mai bună, „Îmbunătățire.** Pretutindeni insă... se 
observă îndrumarea spre unele amelimări higienice 
și estetice, mehedinți, r. 19.

AMELIOBÁT,-Ă adj. „Amélioré-'.— Participiul lui 
amellorâ, devenit adjectiv. „îmbunătățit, adus tntr'o 
stare mai bună**.

AMELlOKÂțlE S.f\ omellortre
AMELIOBAȚIt^NE S.f.f
— N. din fran.

AHF.NAJÁ vb. I^. ..Aménager-. — „A Întocmi, a 
orândul gospodărește. In vederea unei întrebuințări 
comode sau prielnice**. A amenajă o locuință, o 
moșie. I Spec. (Silv.) A orândui, a regulă mai din 
nainte tăierea unei păduri. In mod rațional, astfel 
In cât să nu se isprăvească niciodată.

— N. din fran.

AHENAJAMÉNT 6'. a. „âmenOireiKenf'. — „Orân
duire, regulare gospodărească (a unei case, moșii 
etc.)“ I iSpec. (•''ilv.) „Regulare gospodărească, ra
țională. a tăierii pădurilor**.

—- N. din fran.

A.HEATAJÂKE .s'. f. ..Aménuycmeul-. — Infinitivul 
lui amenajâ, devenit abstract verbal. „Rânduire go
spodărească**. Pentru înlesnirea lucrărilor comisiei 
de eaperfi camera de comerț a cerut amenajarea unui 
local jrropriu. numai pentru erpertieele vamale. 
Spec. (Silv.) „Regulare mai din nainte a tăierii (pă
durilor)**. Amenajarea pădurilor.

AHENAJĂT.-Á ud}. (Silv.) -• Parti
cipiul lui amenftjÂ, devenit adjectiv. Pădure ame
najată.

ABENUÁ vb. I“. „1‘. Amender. 2’. Faire pager n«c 
amende. (pécuniairey. — P. „A Îmbunătăți, a face 
mai bun, a îndreptă cevâ (mai ales un proiect de lego), 
scbimbându-i părțile rele sau defectuoase**. Aceasta 
este o sistemă pe care poate cinevă să o primească sau 
să o lepede; dar a veni să o amendese prin deci- 
eiuniparțiale [e o lucrare inutilă), odobescu, ii, 321. 
Jjaliü]48am ars regulamentul orcțanic și n’am voit 
să-l amendăm, maiorescu. d. I, 212. || 2®. (Jur.) 
„A osândi la amendă, a globi**. [La Românii din 
Austro-Ungaria și forma falsă: amăndă: Ca s4 a- 
mândese și să intreitească proiectul de lege, sbiera, 
F. 290.]

— N. din fran.

AHÉNitÁ 8. f. (Jur.) „Amende.'' — „Pedeapsă In 
bani, gloabă, globire**. A fost condamnat la o amendă 
del) lei. ■ onorabilă = cereTe de iertare,
rectificare publică a unei greșeli proprii, ori a unei 
Învinuiri aduse cuiva. [Plur. -inénde și -mensi.]

— N. din fran.

AVIENDÁRIE, -Ă adj. ..Amendable’^. — „Care se 
poate îndreptă, se poate face mai bun'*. Proiectul 
de lege e amendabil. Cfr. amendă (1).

— N. după fran,

AMENUAHÉNT 8. a. „AnieiideinefiP. — „îmbună
tățire, Îndreptare adusă la cevâ**. | ó'pec. (Agric.) 
Ceea ce slujește la îmbunătățirea pământului, ca să-l 
facă mai roditor. „îngrășământ**. Pământul având o 
bună grosime de humus, nici acesta măcar nu se

AMENlNȚ.k 

știmuleaeă prin amendamente, i. ionescu, m. 31Ö. 
Absol. Propunere de schimbare sau de adăogire a 
cevă la o lucrare a minții omenești, In deosebi un 
proiect de lege, la o „adresă** sau la o propunere. 
Amendamente și sub-amendamente la una singură 
ipotesă. hasdeu, i. c. 111. Amandament la budget. 
MAIORESCU, D. I, 85. [După pronunț. fran. și: amun- 
damént.]

— N. din fran.

AHKKitÁKE s. f. „l*'. action d'atneit-
der. 2’. Condamnation d lapat/e d’une antende-.— 
Infinitivul lui Amendă, devenit abstract verbal.

AHENUÁV. -Â adj. „P. Amendé. 2°. Mis .souspeine 
d'amende‘‘.— Participiul lui amendă, devenit adjectiv. 
P. „îndreptat**. || 2®. „Osândit la amendă, globit**.

AWEJSílS’i'Á vb. L ,.I. 1'. Donner un ordre. or- 
donner. 2*'. Faire signe : provoquer qyn. (en clignot- 
tant des yeua-). 3®. Jiere/jonHer, faire. mention de 
qqch. 11. 1®—3®. Faire un geste de menace, menacer. 
proféi er des menaces‘‘.

(Sensul fundamental este .,a ridică mânu, spre a 
face un gest cu ea‘* și prin extensiune „a face semn 
(cu mâna sau cu altceva)'*. După scopul urmărit de 
cel ce face semn se deosebesc mai multe Înțelesuri.

I. t Trans. Ridicarea mânii nu are de scop de 
a insullă temere altuia.

P. A face un gest poruncitor. „A poniuci**, l£ri- 
stos... toate făpturile opritâ-le:... cătră maregrăilâ: 
„înceată mălcom.n!‘‘...; dracului opri1a-i și eieeă: 
...„ieși diin oiMta acesta!“: și aemu, câtii amerință 
cu lărifa-și, toate, căte să va elâ, lucrează, coresi, 
ap. HE^f, lOtG. Derept acea și amenință împăratul 
să-și vie ta cap [ să se împlinească} acelea ce se, 
cereâ. dosofteiu, ap. TDRCi. [Cfr. amenințare.]

2®. ,.A face semn**. Ameniț = min]{en.... ein Zeichen 
geben mit dem Kopfe oder Finger. iuidai-dei.eanu. 
ap. HEM. 1049. | „A provocă pe cinevă prin clipiri 
de ochi**. Carii mă urăscU în zădar și meliță cu 
ochii, dosofteiu ( cliposcO cu ochii, coresi: 
clipindfi cu ochiul, psalt. Itifil; „oderunt me gra
tis et annuunt oculis**: „que ceu.x qui me haissent 
sans cause ne m’insultent point par leurs re- 
gards**.), ap. HEM. 1043. [Dfr, amenințare.}

3®. „.â face un semn arătător", S’a păstrat numai 
la cronicarii moldoveni, nu In.să in sensul propriu 
de „a arătă**, ci In cel figurat de „a menționă, a face 
mențiune despre cevâ, a pomeni**. Alți istorici me
gieși nemică n'au amelițat ile această domnie, ure
che, l,ET. I. 99 ',,. Noi, pre .scurt... amelițind, cuvân
tul am cruțat, cantemir, hr, 301',,. | Complinit 
prin „cu scrisoarea** = „In (prin) scris". [Despre vre
murile vechi] nime n'au amelițat cu scrisoarea, fără 
o samă de basne a unui Misail Călugărul. N. costin, 
i.ET, I, 38/,.-,. [Cfr. amelețat, amelețătură.]

II. Astăzi numai In sensul: „a ridică mâna (arma 
etc.), p. ext. glasul, asupra cuivă, cu scopul de a-i 
insuflă frică .sau de a-i face vre-un rău'*.

1®. Intrans. Construit cu asupra** sau „cătră**. 
Dacă văeâ.... că nu este chip a scăpă cu fața cu
rată. stătu pe loc, amenință asupra lor și se făcură 
stane de piatră, ispirescu, L. 302. Ori cătră cine 
ar fi amenințat cu dinsele [ săbiile/, îndată și sta 
nemișcat în loc. sbiera, p. 120/,,. | Instrumentul a- 
menințării se exprimă prin preț). „cu‘*. Cei mai mulfi 
Români din Bucovina cred că- din eiua de Bună- 
vestire... înainte va fi cald...; de aceea se suie cio
banii în eiua aceasta pe stogul de fân și meliță cu 
toporul asupra iernei. marian, se. ii, 224. || în 
Transilv.: A amenință cuivă cu cevă =jemand mit 
etwas drohen. barcianu. El intr’armăndu-se ame
nință tuturor creștinilor, șincai, hr. iii, 44/„. 
Absol. Tăietorul amelițândii, îi căeit mâna, doso
fteiu, v. s. 201 El amerință intr’o parte, Ș'într'altă 
răneă cumplit, pann, e. 13. Sfântul Mihăilă, Cwl

J
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sabia n mână... adia <Ș‘i amenință. TEODORESCU, 
P. P. 36. I P. ext. N'au încetat a se văierâ, și a a- 
merințâ cm woorfeo. sbiera, P. 131/„.

2®. Trans. Subiectul e o persoană; complimentul 
e în acuzativ; instrumentul amenințării se exprimă 
prin „cu". [Părinții au dreptul de a desmoștenl pe 
copii, dacă li] vor atnelință cu bățul sau armă, pra
vila (1814), 150. I P. ext. Zâna îl amenință cu boală 
■și cu toate ticăloșiile omenești, dacă nu s’o duce. 
ISPIRESCU, L. 231. I Lucrul de care avem a ne teme se 
exprimă printr’o propoziție. Petőt minutul îl ame- 
rință să^l înghită. MARCOVICI, C. 25/,,. Ș-apoi se’n- 
cruntâ Și-i amenință SS-t puie de vii, Chiar în 
temelii, alecsandri, p, p. 187. Ba încă m'a ome- 
nințat, că... are să poruncească, să mă întindă la 
scară, creangă, a. 159. | Instrumentul amenințării 
stă, rar, In acuzativ. Amerințănd cu mânie Filaret 
sttlița sa, A lovit pe Erotocrit în ochi, pann, e. ii, 
86. II Fig. Primejdia ne amerință. MARCOVICI, D. 
409/,. Amenințându-i din urmă cuțitul moldovenesc, 
Să plece acum... se gătesc, c. neîîRUZzi, ap. HEM. 
1047.

3®. Fig. Subiectul nu e o persoană. Numai la 
scriitorii mai noi, după franțuzește. „A prevesti cevă 
ce e menit să ne insufle temere pentru viitor". 
2'rans. Complimentul In acuzativ. Cănd curgerea 
apei Moldovei s'ar repesi..., amerințănd dărâmarea 
pământului..., orășenii... nu vor fi opriți... a... în
trebuința mijloacele cele spre abaterea apei. (Act de 
la Grigore Ghica, a. 1852). URICAriul, hi. 254/j. Pe 
de-a.supra-i [ a. lui Ștefan] steagul, amenințând 
furtuna... alecsandri, p. iii, 220. Ca umbre fio
roase, Ce ies din întunerec o crimă-ametiințând... 
alexandrescu, m. 30. I Direct franțuzism: Bacă în 
curs de sece ani... [un] edificiu... se dărâmă in tot, 
ori in paite, sau amenință învederat dărâmare 
[fran. „menace ruine", ital, „minaccia rovina"],... 
arhitectul rămâne, ră^umător de daune, haman- 
Giu, c. c. 378. I Complimentul e o propoziție, ’/.idul 
amenință să se năruie : „stă să se năruie *. 
Absol. Că aud din depărtare. Răsunând dușmane 
păsuri, Menințând barbare glasuri, alecsandri, p. 
II, 12.

[Și: amerință, amelințâ, ameniță, ameliță, me- 
nință, melițâ. t Laprezent, unii accentuează: ame
ninț, alții: ameninț.]

— Se pare că avem a face cu două cuvinte Înrudite, 
care mai pe urmă s'au confundat. l.)*(am -jminaciare 
(derivat din minacia, plautuh. „menace" și acesta 
din minax. „menașant") : ital, minacciare, sicilian 
amminaezari, v.-prov., catal. (a)mena.‘!8ar, fran. me- 
tiacer. spân, amenaear, portg. amecR'ar. pretutindeni 
cu sensul de „menacer". tn forma română *a»nend[« 
Irebue să presupunem o foarte timpurie propagare 
a lui n In silaba următoare *amenânțây amenință 
(cfr. *excambiare schimbare) și, cu obicinuita di- 
siinilare; amerință. 2.) *(ani->minlciai*e> ameniță 
și—cu aceeași disimilare a lui ni~ n m—l, ca și în 
sardul (campidanez) ameleszai, (logudorez) minet- 
tare, — ameliță. Am aveâ deci un verb derivat din- 
tr'un adjectiv *minîciu8 („minax"), conservându-se 
la noi ou Înțelesul original, „lever la main", care 
formează trecerea de sens a verbului latin minări 
de la „lever, dresser" la „menacer".
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AMENINȚARE 8. f. „J*. <ie8le, siffne (ile la main); 
ordre. 2”. .VeîîCK»; risque, — Infinitivul lui
amenință, devenit abstract verbal. V -f-cu 
mâna, gest, care arată puterea cea mare a cuivâ, 
în deosebi a lui Dumnezeu, p. ext. „voință". Dkm- 
naeeiasca amerințarei lui foate-islujesc. cORESi, ap. 
CP. 364, Cm dtoHne^emaca u lui amerinfare orbu
lui âărui... lumina trupului, idem, ap. HEM, 1048. 
i««s numai cu amelifarîa potolește kolbura do
softeiu, V. 3. 37^ SănStoșarea o uo ddrMi cu me- 
lifrirîa numai, idem, v. s. 56. S[&ntulă... săborii 
carele se-au ailwiatit după amenințarea dumne-

.XMERICÂ
reioacâ. pravila (a. 1653), ap. HEM. 1048. Intr’un 
„dicționar slavo-român" din sec. XVII găsim pe sla
vul „manije“ = germ. „Wink“, tradus prin „facere 
cu ochiul", iar pe slavul „maanije", care-i același 
cuvânt, prin: „amerințare cu măna'^; tot acolo ame- 
rinfare e sinonim cu „vreare.“ ap. HEM. 1047—1048. 
2®. Ministrul a primit o scrisoare de amenințare de 
la comitetul revoluționar. | P. ext. „Primejdie, risc“. 
Chiar subt amenințare de a fi numărați intre ig
noranți..., nu vom eice... „aptiv". c. negruzzi, i, 
348. [Și: amerințfire, amelițdre, meîițdre.f

AMENiNȚÂT .<t.a.=ameDiuțar«(2®). Participiul lui 
aniruință, devenit abstract verbal, fn loc să-ți recu
noști păcatul, te apuci de amenințat. [Șl: amerințdt.]

AMENINȚĂT, -Ă adj. „V. Meníionné. 2®. Jfenoctf; 
ouerfí, prrfve»«“. — Participiul lui amenință, devenit 
adjectiv. 1®. ț „Menționat, pomenit". Bin cealepuține 
și amelițate însemnări istoriile vremilor trecute... 
lî-au scos. CANTEMIR, HR. 299/,,. I) 2®. Aceste state 
se văeură amenințate in naționalitatea... lor. BĂL
CESCU, M. v. Qțy 1 „înștiințat de mai nainte, pre
venit." [Ai fost] isbit fără de veste și fără a fi owe- 
rințat, în amiaca sildor t(de. MARCOVICI, c. 47/j. 
[Și: amelițăt, ameiințdt.]

AMENINȚĂTOR, -OARE udj. „iienai:ant, com- 
minatoire‘\ — Adjectivul verbal al lui amenință (de
rivat prin suf. -ător). I^ăpastia... amerințătoare y» 
l/roeavă. MARCOVICI, D. 14'„. Neguri amenințătoare 
orisonul invălise. c. negruzzi, ii, 5. /-a vorbit cu 
iin ton amenințător. [Șl: | Diai.: -fdn'w ]

AHENTNȚĂTIJRĂ s. f. „I®. Mention. 2®. Jienoce’'.— 
1®. t „Mențiune, pomenire". Ceale ce istoricii cei mai 
vechi sau cu condeiul le-au trecut, sau de nu le-au 
trecut, săntpuțineăle și anielățături numai, cante
mir, HR. 300/„. ,1 3®. „Amenințare". Ce de mai ame- 
nințături în vânt și la adecă nici o treabă! hasdeu, 
ETYM. MAGN. 1050. [Și: amele[dí»trá. | Plur. -!«}•».]

— Derivat din amenință, prin suf. abstr, -ătură.

AMENiNȚEĂEĂ 8. f. „1®. Signo, geste. 2'>. .Ife- 
«oce.' —1®, t „Gest, semn din mână". Isus îndrep- 
feadsă c« melițala sa toată lumea, dosofteiu, v, 
8, 56, II 2". „Amenințare". Nici cu făgăduințe, nici 
cu amenințeli, nu se pleacă, maior, ist, 198, [Șl; 
meliț(e)ălă. | Plur. -țeli și -țele.]

Derivat din amenință, prin suf. abstr. -eală.

Anf-tiiTÂTE s. f. ..Aménité''.— Plăcere, ce o pro
duce un loc și, p. ext., șl o persoană cu fire blândă, 
primitoare; „amabilitate", l! primiră cu aceâ ame
nitate nobilă și ospețîe sinceră, c. negruzzi, i, 111.

— A', după fran. ( lat. aniienitas, -atem, „plă
cere, încântare".)

AMENOKÉE .s. f. (Pat.) „Aménorrhée‘‘. - Xeivire la 
soroc, Încetare, sau numai micșorare a fluxului inen- 
struai la o femeie. In vârsta menstruației și In afară 
de starea de graviditate sau de lăptare.

— N. din fran. ( - grec, â privativ, 
și 'y'i'/, „a curge".)

,lună“.

A'ii*.Ri<'Ă s.f. (Conierc.) „Calicot, toile de cototv‘.— 
Pânză de bumbac, de calitate inferioară, țesută in fa
brică. Eleeiccăpâma decasătrăește mo» mult decăt 
acea de târg, numită americă, i. ionescu, m. 691. In- 
dustriaslrăină, ci< țesăturile și firile de bumbac(ame- 
lică și bumbacul in Jurubițe), au luat loculpe o mare 
întindere vecheiinăustrii casnice de cânepă, mano- 
LESCU, I. 78. I In întrebuințare adjectivală. Nașa-i 
cumpără băiatului plapumă și fâșie și căicioare și 
săhunele și bărphiță și păneă am^ică destulă, 3, 4



AKÎKRICAN - 144 — AMESTECA
toți. G. PITIȘ, CONV. LIT. XXXVI, .’î.jt. i Cine-O stâmit 
furcă, fus, Mânca-i-ar carnea un urs! Ard’o focul 
cânepa, Ci-i mai bună-america! pop., ap. HEM. 
1050. [Șl: a»»4(ic<î.]

— Identic cu America, „tolbașii zicând că vine 
hăt colo din America", HESl 1050. Cfr. arom. ami- 
ricancă = „pânză subțire, de o calitate inferioară", 
[Cfr. anglie, olandă.]

AWEKicÁN, -Ană adj., subst. i
AnERICÁNÉNC,-KÂSCÂ CUfJ. f
„Amărieain’"'. — Din America. Popoarele ameri

cane. I Alune americane; cfr. alună. | Substanti- ; 
vat. AMiericw« = locuitor al Americei, în special din 
Statele-unite. | P. ext. „tn proporții mari, extra-ordi- 
iiare, exagerat (ca In America)". Își face o reclamă 
americană. [Ca subst. la fem., mai ales: americdncă.] i

— N. după fran ; In cazul al doilea cu adăogarea 
suf. adj. -esc.

AHEHicÂN^șrE oilv. „Â roméricuine, d’une ma- 
niére améric/iine". —In felul, după obiceiurile Ame
ricanilor. Prea ai luat-o americănește.

— Derivat din «inerlcaii, prin suf. adv. -ește.

AMEUICANÍK.4 s. a. „1®. Particularité de l'anglais 
(l'Amériq»e.2'>.l:^oc^déon conduifeál'américaine’^. 
1®. însușiri particulare ale limbii engleze din Ame
rica (Statele-unite). || 2®. Procedere, purtare sau apu
cătură americănească. [Șl: americănism.]

N. format din american și suf. neoi. -ism.

AMEHici'TÁ s. f. (Bot.) „Sorté de GéruniHm: Pe- 
hu-gonium iiorfulanorvnr. — 0 .specie de mușcată. 
BRÂNUZA, ap. HEM. 11)51.

— Derivat din America, prin suf. dim. -uf. 1 s'a 
dat această numire,pentrU'Că la noi floarea eexotică.

AHERiNȚÂ t'fi. I. -v. amenința.

AnKNTKC s. a. pl®. Mélange, mixtwe,am(dgame. 
Rntbrowillement. 2°. Iwmtxiio»», intervention, ingé- 
rence. 3®. Zmp/tcafton, engagement (dans les idéea, 
sentiments, intóréta, affairea d'autrui), action d’étre 
entrentéfédans une affairé, affaire'.-- Abstract post- 
verbal din «mestecă*. 1’. „Amestecătură*'. Cu un 
ame^ei de patrii părți de clorură de calriu mono- 
hidratată fi de trei părți de omăt, putem căpătă 
un frig de foni, f. 12.3. | „încurcătură, con- 
fuziune". A'rd u« amestec fără șir de icoane tulburi. 
eminescu, N. 75. II 2*. „Dreptul de a se amestecă, 
de a interveni într'o afacere, ingerență'*. Să n’aibă 
cela frați ameastic într'aceale vii, ...nici să se sfă
dească. DOC. (a. 1(121), ap. HEM. Ktö.'i. Nimea... să 
nu aibă amiastec la ace^e părți de ocină. URICA
RIUL, XII, 297/„. II 3®. „Comunitate (In idei, senti
mente etc.)“. Dr^t-credincioșii vor ți datori a da 
sărindare, pentru ca să se curețe de amestecul ce au 
avut CM e» ( ou păcătoșii]. C. neoeüZZI, l, 232. ' 
Faptul de a fi amestecat într’o afacere. „Ameste
cai e“. Eu n'am nici un amestec în daravereie voastre. 
MARIAN, i Faptul de a aveă a face cu cinevă sau 
cu cevă. Nu am nici un ame^ec cu tine = nihil 
tecum comune babeo. LB. Se strecoară in inima 
etniilor datini și obiceiuri, ce n’au nici un amestec 
cudafinilemoștenitede noi de la străbunii Romani. 
ISPIRESCU, ap. TDRG. [Plur., rar: -mesfeenr».]

amismtkcA vb. I. ,.I. ] Siixtionner, (se) méler, (se) 
melattf/er, (se) jierdre (dans), (se) confondre (avecj. 
2’, S’accnupier (mftle et femeile). 3®. S’in/tr fpar le 
maria{ie). Passer â (au du c6té de. dan.i le champ 
de) qqn. 4*. Confondre. II. 1®. Se «le/er («, «’»»»-
miecer (dans), ^ingérer, inlervenir (dans). 2'>. Dif- 
famer, dénigrer, tnédire (de qqn.), iwíríptcer (contre 
qqn.). 111. Remuor, agiter, seeouer'^.

I. A uni elemente diferite sau unit&ți de același 

fel atăt de strâns, Încât, după unire, să nu se mai 
distingă deosebirea dintre ele sau să nu se mai 
recunoască poziția lor reciprocă de mai nainte. Se 
zice a (se) amestecă cu cevă, a (se) amestecă tn 
(prin, între, printre) cevă sau numai o (se) a- 
mestecă.

1®. Trans și refl. Despre lichide. CcaiMÎ... luă o 
văpseă pur/^une, amestecăndu-se ru rumul de Gia- 
maica. c. negruzzi, l, 74. ViwmI cm apă cănd se 
amestecă, puterea și-o pierde, zanne, p. iv, 187. | „A 
încetă de a mai fi curat". A amestecă vinul (lapt^) 
cu apă = „a-I subțiă, a pune apă’n el" : „fremper 
fie vin), coiiper le tait". în cursul veacurilor, sângele 
roman s'a amestecat, i „A. introduce cevă într’nn 
lichid, cu scop de a prepară o mixtură". în pahar... 
amestecă niște buruieni adortnifoare. ispirescu, 
I.. 106. II Despre substanțe sau lucruri diferite. FaruÎ 
il amestecă cu nisip și apă. drâqhici, R. 44. De băteă 
piatra holdele, apoi pe ale lui le amesieal cu pă
mântul. ispirescu, l. 20C. Se ajutoră stupul, ame- 
.'itecându-l cm altul, economia, 194. /nfre miere 
amestecă fiere (=spune vorbe supărătoareîntrealteJe 
mai plăcute), zanne, p. iii, fi73. | A se schimbă In 
urma unui amestec cu elemente streine. Măcar-că 
de la Ilăm ne tragem, ...fiind țara mai de apoi ea 
la o slobosie, de pc’npregiur viind [popoare străine] 
și descălecând, den limbile lor s’au amestecat a noa
stră, vrkche, let. 1,97. I Despre lucruri de același 
fel „A schimbă șirul, poziția reciprocă". xl amestecă 
cărțile : „m&er, battre les cartes“. | î'ig. itase dc 
bucuriesv amestecau pe fațalui. .marcovici,c.47/.4. 
Despre ființe. iS’mm amestecat oile cu caprele, ma
rian. Graur»; ss amestecau printre porumbei și 
printre ciori. ODOBESCU, III, 31 || Despre ființe și
lucruri. Numai refl. „A dispărea, a se confundă In.... 
a se face una cu“. Porumbielul... îmi săltă, Hus. mai 
.sus că se urcă, Cu norii s’amestecă. teodorescu, 
V. p. SO**. „Să nu te duci astăzi la dîn.sul, la masă^... 
[ziseră], și se amestecară în norod. Aceștii erau 
Spancioc și Stroici. c. nkgruzzi, i, 150.

2®. t Refl. „A se Împreună" (despre bărbat și fe
meie). își călugări muîurea și seamésfetÁ cm alta.

Al pairul sânge atnestecat [este] dese 
vor amestecă veri piemari... pravila (a. 1Ö40), ap. 
GCR. I, 90. t Despre animale. Amestecându-sc hăr- 
bOtușii [viermilor de mătase] ci< muieruștde. atâta 
ouă, până ce creapă. economia. 209.

3®. Refl. „A se însoți, a se căsători". AT/c» de cum 
Moldovan cu Țigan să nu se amestece: nici pr^ii. 
nici nașii a nu-i mai cunună [se cade]. URICARIUL, 
IV, 404,',. I „A se da de partea cuivă, a trece In 
partea cuivă, a țineă ou cinevă". Grigore Ghica se 
amestecase cu Eeșii, nepăsindu-și credința la devlet. 
E. VĂCĂBE8CUL, LST. 226/,,.

4®. Trans. și refl. „A confundă". Ce socotiți că 
facep, când amestecați amăgitoarele porniri aletru- 
/(f[i] cu rugăciunile cele, mai timilite'r marcovici, 
i). 55. .1 amestecă Bagdadul cu Țarigradul ( a 
a.semănă bun cu rău). ZANNE, vi, 449. Cele bune 
s’au amestecat cu cele rele.

II. Despre oameni. 1®. Refl. A te introduce intr'un 
mediu strein, mai ales a te vâri undevă unde nu 
ești chemat, unde nu ești potrivit, unde n ai drep
tul a luă parte. „A-și face de lucru, a-și băgă (vâri) 
nasul, a interveni nechemat". Se construește eu 
prep In (Intru, la), cu o propoziție introdusă prin 
„unde", sau In mod absolut. Im noi, până acum..., 
înalta oblăduire nu simte trebuința de a se ame
stecă in traiul lighioanelor sălbatice, odobescu, iii, 
38/,. Te poftesc să nu te amesteci in conversia 
noastră! alecsandri, t. 766. te amestecă in tă- 
râțe, că te mănâncă porcii. ZANNE, p. iv, 1.39. Nu 
te amestecă nepoftit in vorba altora, idem, ii, 808. 
Din Moscali, să nu se amestece la boieriile Moldo
va. NECULCE, let. II, 337/,,. La toate el se ame
stecă. E. KOOÂLNICEAND, LET. III, 271/,. N’are să 
s’amestece unde nu-i fierbe oala, ai.ecsandri, t. 96.5. I
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Se amestecă ca cimbrul (~ se amestecă in toate). 
ZANNE, P. ni, 522. La ce te-ai amestecat? marian.
Ca termin juridic. De se va prileji unui strein să 
găsească o comoară, să împai^ acel lucru cu Pavel: 
iară Petru să nu se ameastece întru nemică, pra
vila mold. 43/,. Să fie și de la noi slugilor noastre... 
acel sat... drîaptă ocină, ...și alt nime să nu să a- 
meastece. doc. (a. 1657), ap. HEM. 1054. || Mai rare 
sânt construcțiunile următoare: Trans. Nu-țiame- 
stecâ lingura, tinde nu-ți fierbe oala, zanne, p. vi, 
17. I Absol. instrumentul amestecării se exprimă cu 
ajutorul prep. „cu‘*. S’a amestecat dracufl] cu coada. 
idem, p. VI, ()24.:ttA iiu se amestei’â=sa fi hotărit 
a nu luă parte ia cevă. HEM. 1054. „a sta de (sau: 
la) o parte, a nu interveni**. Ce să facem?... Aici 
bani nu putem găsi. Domnul de acolo încă nu ne 
trimete...; și așă, noi nu ne ume.'ilecăm. E, KOGÁL- 
niceanu, let, iii, 203,

2®. t Fig. Trans. A amestecă pre cinevă (la ci
nevâ)—defăima, a-l ponegri, a-l cleveti, a face 
intrigi despre el cătră cinevă**. Pi e mine, loan Ne
culce,... m’au amestecat ciocoii și cu alți neprietini 
la Grigori-Vodă. NECULCE, Let. ii, 455/... Are pismă 
pe mine... și imi amestecă feciorul, idem, let. ii, 
381,'.,. Un om rău... pre toți cu răutatea lui ameft- 
steeă ?»-t tulbură. CANTEMIR, ist. 36.

III. Se poate amestecă șl cevă de un singur fel 
(lichide, cereale etc.) când, prin scuturare, ciătire, 
frecare, vânturare, frământare sau alte asemenea 
mișcări, se aduc in turburare părțile lui constitutive. 
Instrumentul amestecării, când se pomenește, se ex
primă cu ajutorul prep. „cu“. Ca nu cumvâ sd se 
aprindă [grâul], va fi bine de a-l mută din loc, a- 
mesiecăndu-l cu lopețile. i. ionescu, c. 177. Mai 
amestecă ceaiul, că nus'atopiteaharul. HEM. 1053. 
„A scutură**, Să astupi sticla... și să o amesteci «- 
dese-ori. (a. 1825), ap. TDRG.

— Din lat. '*amniixtJcare (dela mlxtus',: abruzzez 
nmniistekă. Cfr. mestecă.

amemtbcă vb. I V. mesteci»'.

AMESTECÁciÚNE 5. f. f Nuinai In locuțiunea: 
amestecăciune de sâuge : „inceste**. Fiîu... născut 
întru amestecăciune de eătige, de unii ca nceștea toți 
să nu cufeaee a se chemare preoți, pravila (a. 1640). 
ap. HEM. 1057. [Cfr. amestecare de sănge, sânge 
amestecat.]

— Derivat din amestecă, prin suf. abstr. -ăciune.

AME8TECÂKE«./'.„Jo. Métange.'i”. Accouplement. 
3’. /«pére«cp, intervention, immirtion. 4’. Intrigue, 
médisance. 5®. TíewtMojye*’. — Infinitivul Iui amestecă, 
devenit abstract verbal. 1®, Pitind vin și unt-de-lemn 
făcu, de fu neamestecată amattecdrea lor. MINEIUL 
(1776), 130'/,. II 2®. t „împreunare sexuală**. Nu cu 
atneslecdre bÂrbâteatfcd, cecuputearen duhului srănt 
se va eemisli [Hristos]. varlaam, c. ii, 87/,. 1| 3®. „In- 
tervenire, ingerență; lucrare împreună**, fora a- 
ceasia fiind mai mică, nice un lucru singură de 
sine, fără adunare și amestecare cu alte țări n’au 
făcut. M. COSTIN, LET. I, 292. || 4®. f „Intrigă, de
făimare, clevetire**. PrdwcovaHit înțelesese de ame
stecarea ce l-au amestecat ginere-său, Constantin 
Duca-Vodă. muște, let. iii, 31. || 6®. Amestecare 
cu lingura în cevâ bucată = versa/io...: dos Vm- 
riihren. LB. # Amestecare de sânge — acesta e ter- 
minulpoporal pentru căsătoria între rude. MARIAN, 
NU. 63 : „inceste**. | f (Jur ) Amestecarea de sânge 
se face in doo chipuri: chipul de'ntâiu îaste cu 
nuntă, când se va cunună neștine cu vreo muiare 
carea nu i-o au dat pravila: iar a doo îaste fără de 
nuntă.... [când] să împreună cu dînsa încă mainte 
de cununie, pravila mold. 117. [Traduce pe gre
cescul

AHESTECĂBE s. f. V. mestecare'.
Uic^oDaml limbii române. 18. 1. 1908.

AMESTECAT s. a. ..Action de m/ler, de mélanger. 
de confondre^. — Fariiuipiui lui amestecă, devenit 
abstract verbal. Iiosă nmestecatul cărților și dă-le 
odată!

AMESTECAT,-Ăwd/.adt).,,!'’. Mélé. Méláiig^, mix- 
tionne, bouleversé, embrouillé, en désordre. Confondu. 
2®. H'une tnaniere mélangée, péle-mSle".—Participiul 
lui amestecă’, devenit adjectiv, Întrebuințat foarte 
rar ca adverb. 1®. Adj. Vinul amestecat cu sătige fă
cuse o baltă, c. NEGRUZZI, I, 152. I Cu Sarmalii 
amestecați au trăit. CANTEMIR, IST. 261/,| Nu eră 
amestecat cu ceilalți boieri la sfat, neoolce, let. ii, 
266/,,. I .-î fi amestecat intr’o afacere (necorectă) : 
„tremper dans une affaire**. | După fran. „(mondo, 
société) mölé** și germ, „gemischt**: Imme ameste- 
cată = ,,M de fel de lume, șl oameni de bună con
diție și de cei cu reputație rea sau de o condiție 
inferioară**. Trebue să admirăm... lipsa de genero- 
sitate a acelor scriitori, care au inceput la noi ftíul 
de c^'itică amestecată. Aceasta consistă în a intro
duce în același articol personalități șt argutnente 
.ad rem‘‘. maiorescu, cr. i, 242. | După fran.— 
contrariul noțiunii „unanim**. Discursul său a fost 
primit cu sentimente foarte ame.stecate. || Se plecă 
ca să beá apă, Macoveiu ii da in ceafă, De beă apă 
sângerată, Cu măsele-amestecată. teodorescu, p. 
p. 592. I Mai ales cu o nuanță peiorativă: „încurcat, 

, neorânduit, unu peste alta**. Atuncea dinaintea lui 
; Araid zidul piere: El vede toată firea mnestecată- 

afară. Ninsoare, fulger, ghiață, vânt arzător, de 
vară. EMINESCU, P. 207. Și așă au stătut lucrurile 
amestecate doi ani. neculce, let. ii, 422/,. | „Ne
delimitat**. Fiind moșia Ulmulețitor amestecată și 
nehotărîtă de cătră aJtesiliștialelor... doc. (a. 1693), 
ap. HEM. 1056. # (Jur.) f Sânge amestecat = „in
cest** : „inceste**. G’eio ce-ș curvăsc cu rudele și cu cu- 

' seriile și cu cumătrele sau finele lor, acesta se ehiamă 
sânge amestecatu. pravila (1646), ap. HEM. 1057. 
Al doile sănge amestecat îaste: desevaaflă tatăcu 
fata lui. pravila (1640), ap. GCR. 1,90. [Cfr. ame
stecare de sânge.] [Contrariul : neamestecat: 
Puinil vin și unt-de-lemn, făcu de fu neamesfecată 
amestecarea lor. mineiul (1776), 13O’/i ] II 2®. Adv. 
Amestecăt^mixtim, promiscue...: vermischt. LB.

A.MEHTECĂȚÎț S. A. f = amesteC. BIBLIA (1688) 
{ grec, oúfijjuxtoc), ap, TDRG. 59.

— Derivat din amestecat, prin suf. -iș.

AMEATECĂT0R £. a. = mcstecător^ Antestecă- 
toriu = mestecătoriu druga sau unealta de mesie- 
cat=8paiha, rutmim, rudis, cglindrus, misiarius...: 
dos Răhrhoie. LB. [Diai. : ameMecătăriu.}

— Derivat din amestecă, prin suf, instr. -ător.

A-HESTBCÁTÓK,-OĂRE arZy., subst. ^Qui tnéle, 
t/iii mélange. Personne qui intriflue. intrigant"^.— 
Adjectivul verbal al lui amestecă (derivat prin suf. 
-ăfor) și Întrebuințat mai ales ca subst. | f plntri* 
gant, turburători*. ĂMeitteeifftrii de răutăți și a pă
cii nepriatini intr'alt chip il tugrăveă. CANTEMIR, 
IST., ap. HEM. 1058. ö'dwí amestecători de domnii. 
N. COSTIN. LET. II, 115. [ j ș» diai.: amesfecátóríu.]

AMESTECĂTURĂ s. f. „I. 1‘. -V^ZaMife. 2®. Confu- 
sion, complication, brouillaminiidivergence, confiit; 
désordre, irrégularité; m&ée. Ingérsnce, immixtion. 
Intrigue, niédisance, diffamation. II. 1®. Mélange, 
mixture; cdliage. 2®. Towtes sortes de..."

I. Abstract. Exprimă acțiunea verbului „ame
stecă**. 1®. „Amestec**. [Simțea] o nehotSrită omeste- 
cătură de ură și de curiozitate, o dorință de a se 
apropiă de fată, de a o cunoaște și dea o povățui. 
ZAMFIRESCU, R. 170. || 2®. Malales cu o nuanță peio
rativă. „rionfnziune**. Multă împărechiare și ame
stecătură se făcu intru beseareca lui Hristos. var-
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LAAM, c. 182/,. Ut „Complicație". £t arfibucuroși 
să se înceapă neaeareva amestecături, axintie uri- 
CARUL, let. ii, 153/,,. I „încurcătură, zarvă". Au 
murit șJ craiul... și eră multă amestecătură intre 
Leși, că nu-și puteă alege craiu. neculce, let. n, 
230/,,. Acolo, în oastea hii Grigorie Vodă,... s’au 
făcut niște amestecături. șiNCAI, ap. GCR. II, 205. , 
„Divergențe, neînțelegeri". "Văeând aceste ameste
cături intre Leși și intre Moldoveni, imblâ la mijloc 
cumvâ să-i împace, ureche, ap. TDRG. | „Neorăn- 
dueală." I s’au mieșuraf chiverniseala, cu multe a- 
mestecături. neculce, let. ii, 313/,,. | „încăierare, 
conflict". Asupra păcilor foarte oueâ el in viața-și 
uri Și cu mare bucurie căutâ-amestecături. pann, 
E. II, 22. II „Amestec nechemat în afaceri streine". 
Nimine den ruda mea și den onminii mei cu aeJa 
moșiîa traba să n'aibă, nici vreao amestecătură. 
doc. (a. 1677, Mold.), ap. HEM. 1059. || t ^iutrigă, 
clevetire." Au început a face multe amestecături și 
lucruri neplăcute între acești boieri, muste, let. 
III, 59.

II. Concret. 1*. Exprimă rezultatul amestecării 
unor substanțe. Spălându-se cu amestecătura aceasta 
de lacrimi, îi veni văeul. ispirescu, l. 314. în eiua 
de Sf. Alexie fac mai toaie Româncile din Buco
vina o amestecătură de făină sau crupe cu apă și... 
o duc.. peste hotarul grădinei. marian, SE. ii, 206. 
[Mugurii] îi amestecă eu tărițe din căpistere, cu aluat 
de la Crăciun și miere de fagure... Această ame
stecătură (plămadă) o beâ bolnavul eu apă. ȘEz. 
iv,23/„. I Spec.t„Aliagiu de metale" Zidirăcupia- 
tră și spoiră cu cioate și cu aramă și eu ameste
cătură. ALEXANDRIA, 130. Porți pestrițe, cu aur și 
cu argint-amestecătură. MINEIUL (1776), 29 ’/,• li 2’. 
In mod eliptic, tn loc de „amestecătură de oameni 
de tot soiul". Amestecătură multă s'au suit împreună 
cu ei. BIBLIA (1688), 48, 1 (: „11 s’en alia aussi avec 
eux un grand nombre detoutessortesde gens".).

[Plur. -furt.)
Derivat din amestecă, prin suf. abstr. (cu nu

anță peior.) -ăfură.
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AMERTEtiș «, a. = amestec. Amestecuș = ame^ 
atee. MARIAN. [Plur.-cM^ri.J

Derivat din amestecă, prin suf. abstr. -uș.

amețeâi.A s, f. „p. yeriige, toumniememt de tite, 
étourdisaenient, ébloniasemant; trouhle. confytsion. 
2", Sorle de maladie enfaniine'^. —P. Abstractul lui 
ameți (derivai prin suf. -eaWj, exprim&nd ideea cu
prinsă In acest verb, Închipuită ca stare a cuivă. Ame- 
feala „te ia, te love.^te, te cuprinde, te prinde, te apucă, 
Iți vine“; In mod unipersonal se poate spune șl „te 
ia etc. cu ame/eală (amefelij"; din amefea^A „ieși, 
te trezești" sau „te desmetecești". Ameeealé = deli- 
quium. ANON. CAR. Iz-au lovit o amețeală ce se eice 
damlâ. XECDLCE, LET. II, 42Ő/„. 2Í0&ÍM50M... S’OM 
cuprins de o amețeală cu greață, drăghici, R. 9. 
Atăl te bucuri de tare, încăt amețeli iți vin. pann, e. 
I, 88. Am strigat, ieșind din amețeala ce mă cuprin
sese intru aueul barbarelor numiri a buchilor, c. 
NEGRUZZI, I, 9. &'nü dondăneau ca nebunii, pănă-i 
a^iucâ amețeală, creangă, a. 84. Dumneeeu știe, cât 
a rămas acolo, până s'a desmeticit din amețeala 
ce-i veni căeând. ispirescu, l. 100. De vreo două 
cile, mă tot ia cu amețeli și cu greață. | Spec. 
„Stare de beție, Imbătare". în amețeala vinului au 
spus multe baeaconii. | Fig. „7’ran«7yo«ia'^ este 
cuprinsă de amețeala formelor deșerte, prin care se 
caracteriseaeă așâ numita cultură română de asi. 
MAIORESCÜ, CR. 1,278. || 2®. O boală de copii. în Tran
silvania... numele de botez al unui copil se schimbă, 
când... capătă amețeală, imbătăciune sau stropșală. 
MARIAN, se. I, 226. # (Bot.) Amețeala oilor = Chon- 
drille effilée o» joncée : „Chondrilla juncea“. Cfr. 
răsfug. [Și: amețdlă. La pouzu: amățeală. 1 Plur. 
-|eli, poate și: -țele.]

AMEȚÎ
AMEȚI v6. IV®. „I, (Trans.) Étourdir, donner le 

vertige ■, abasourdir. Toumer la tété (â qqn.). Eni- 
vrer. U, P. (Refl.) Perdre la tété, avoir le vertige, 
élre pris de vertige. S’enivrer. 2®. (Intrans.) £fre pris 
de vertige, s’étourdir, avoir le vertige".

Verbul amefi are sau sensul de „a face pe cinevă 
să-și piardă pentru moment claritatea conștiinței (tn- 
căt i se pare că obiectele din prejur se Învârtesc)", 
și In acest caz are funcțiune transitivă, — sau sen
sul de „a-și pierde pentru moment claritatea con
științei"; In cazul acesta el are sau funcțiune re
flexivă sau funcțiune intransltivă. Obiectul pasiv, 
atins de amețeală, e totdeauna omul; doar prin si
necdocă dacă se poate Înlocui prin „capul", „mintea", 
„sufletul" etc. In sens figurat însemnează: „a zăpăci, 
a Încurcă, a ului, a turbură, a scoate din minți, a suci 
mințile; a ieși din minți, a-și pierde mintea". Gând 

' am^eala e pricinuită de sorbirea unui lichid alcoolic, 
atunci a (se) ameți are Înțelesul de „a (se) Imbătă 
ușor".

1. Trans. Sens propriu. Amecsesk = deliquium 
! patior. ANON. CAR. |j Fig. L-aiebitatât dctaredeușă, 

încăt l-a amețit (cu totul), Spânului ii mergeâ gura 
ca pupăza, de a amețit pe împărat. CREANGĂ, P. 230. 
Pentru-ce încurci și amețești pe băieți? c. negruzzi, 
1,9. I Vorbeleluiatătaîtamețise,incăt,despaimă,... 

I se pierduseră cu iotul. ISPIRESCU, L. 294. Frigurile 
■ te răcesc. Dragostele te-amețesc. alecsandri, p. p. 
' 244/,. Ort la ci«e eo priueșfc, Cu vederea l-amețeșfe. 
' SEVASTOS, c. 172/„. II O speranță îi amețeâ sufle

tul lui. EMINESCU, N. 74. Pofrtuect și șapte!... prea 
destule, ca să amețească capul unui biet școlar, c. 
NEGRUZZI, I, 261. ^4 a»:e/i cuicA capul cu norbe = 
jemandem den Kopf verdrehen. BARCIANU. I Fig. 

( „Amețiși besearica?'* — „Eu nu o amețăscii, ce tu o 
amețești și o turburezfl]". dosofteiu, V. 8. 143/,. || 
„A scoate din minți". De-acum te țiM, S’amețești bine 

. Pe cioclovine! alecsandri, t. 921. „A îmbată". 
I Ipate li dă de băut, până le amețește pe amândouă. 
! CREANGĂ, p. 173.
i 11. P. Refl. In sens propriu. începând a tună 
! ș’a fulgeră cu mare trăsnet..., aw căeut asupra cor- 
: iufut de l-au detunat și, fiind tersimanul supt cort, 

atât sau amețit, cât au fost ca un mort. E. ko- 
GĂLNICEANU, LET. III, I93/„. || Fig. -Ss OM»i/fse Oa
menii lui Ștefan- Vodă, biruitori oăgăndu-se. N. CO
STIN, LET. I, 127/.,. Se ameți, se fâstâci, când se văeit 
incongiurat de o mulț me de lume. ISPIRESCU, L. 
136. II De-o bucată de vreme'ncoaci, Romănii noștri 

I s'o amețit de cap, par’că i-o umflat Rusaliile, ale- 
CSANDRi, ap. HEM. 1061. „A fi atins de băutură". 
Cănd capul se amețește, picioarele dovedesc, can
temir. ap. ZANNE, P. II, 35.

2®. Intrans. Sens propriu. „Cuprins de ame- 
țală, «u mai știam unde mă găsesc...". — „la, așâ 

. am amețit șt eu, stăpâne, cănd mi-ai dat cu frâul 
în cap". cuü.MtGÁ, P. 196. £1 fugeâ așâ de tare, cât 

I &jnfa fată amețeâ, nu alta sbiera, p. 313/jg. îm
păratul au amețit, de wtiW. neculce, let. ii, 361/j,. 
M'au apucat niște sfârșeli din stomah și am amețit.!' 
(Pat.) „A suferi de amețeli, a fi apucat de amețeli." 
Dracul și'n om se bagă; acel om amețește din când in 
când [și]setrânteștepejos. ȘEZ. IV, Fig.Po-
lidor amețise, tot dându-i sfat, pann, e. i, 100.

. . Baba atunci a amețit de bucurie, creaugâ, p. 19.
greață. | Spec. ; Mai amețește de frică, văeându-l pe emeu venind tot 

tnurma lor. reteganul, p. i, 37/,.
[In Transilv. se aude și prezentul atnét: Zmeul 

cercă a[-l] suci încoace și încolo..., ca să-l anieată 
la cap și... să-l răstoarne la pământ, catană, p.
B. I, 103. Ciocdi iia, cănd cântă, se suie câte-o-dată 
până sus, la vânturile turbate: acolo atnete și cade 
jos. (Hațeg), ap. HEM, 1062. Forma aceasta e re
făcută din amețesc, ca tn/rund din înfrumesc, in 
acélé regiuni din Transilv. și Ban., care au aversiune 
Împotriva sufixelor -esc și -ez. | La polizu: amăți. | 
La șincai, hr. ii, 291/,, găsim șl forma amoți, cu



AMEȚIRE _ 147 —
prefacerea lui ă în o după labială, având sensul fi
gurat de: „a înșelă". Si^smund. ca să amețească 
pre Turei și pre Tătari, că el nu are vreun amestec 
cu Nemții..., au încunjurat... Clujul.]

— Forma mai veche a cuvântului e amăți < *am- 
mattîre: ital, awwafiire, „a (se) prosti, a (se) ne
buni", engad. ammattir, „a-și ieși din fire", fran. 
amatir, „a slăbi, a face fără vlagă". Avem a face, 
probabil, cu un derivat din adjectivul mattus, ate
stat, între alții puțini, șl la Petronius, cu sensul 
de „beat", care a lăsat urme In ital, matto, „nebun, 
nebunatic, zvăpăiat, zburdalnic; slab, bolnăvicios, fără 
vlagă", fran, mai. „fără vlagă".

AnEȚÎBE 8. {. „Action de donner ou d’at;o/r le 
vertige, d(e sj’étourdir, d(e s)’enivrer. Étourdissement, 
veriige^. — Infinitivul Ini ameți, devenit abstract ver
bal. Exprimă acțiunea. N’a» să-i câștigi pe partea 
ta,prin amețire cu rin sau cu vorbe, frumoase. [La 
polizu: amățire.]

•AMETÎST 8. a (Miner.) ..Améthy.ste'. — Piatră pre
țioasă de culoare violetă (varietate de cvarț). Două 
insule de antrax piatră, fi de filioth și de nmefhist. 
alexandria, 153. (Și: ametistă s. F.j

—— N. din fran. ( lat. amethystus.)

AMEȚIT 8. II. = amețire. Participiul lui aniețl, 
devenit abstract verbal. Cc este bun la privit și le.sne 
la amețit? (=„Vinul“). gorovei, C. 394.

AMETÍT, -Ă adj. „Pris de ves-tige, étourdi, aba- 
sounli. Gris(âmoitifivre)~. Participiul lui ameți,de
venit adjectiv»Sens propriu, 0năprasnă întâmplare 
l-a făcut să cadă amețit lapămănt. drăghici, r. 74. 
Se scoală amețit, căsnitdeboală. rarac,a. &i. Blânda 
turturică a sosit, amețită de bucurie, aproape de 
soțul ei. ODOBESCU, in, 35/,, ; Fig. Bătrânul So- 
coleanu se lăsase pe uii scaun, amețit, răpit, c. ne- 
GRUZZI, I, 6. |[ Spec. „îmbătat (ușor), băut". Au dat 
foc caselor, dacă s’au sciilaf de la masă, amețit de 
vin. M. COSTIN, LET- I, 311. Osfoșii, amețiți de beție, 
făceau numai o slal/ă împotrivire, c. negruzzi, 1, 
153. Vorbă amețită = ecliiroed. BARONZI, L, l, 
124',, : „parole équivoqiie".

amețitor,-oare odj. „Qui doiitic le vertige, 
i/ui etourdif. Rtourdissant. éblouissaiit, ubasourdis- 
.‘<aiit.“ — Adjectivul-verbal al lui ameți (derivat prin 
silf. -Hor). Un nor amețitor veni fi se puse pe ochii 
mei. Mi se părea că biserica se învârtește cumine. 
c. NEGRUZZI, l. .Í4. [ + și diai.: amețitoriu. La PO
LIZU: amățitor.]

AMEi'iTÍ'UÁ s. f. „Étourilissemeiit, vertije.’ —Cu
vânt rar. [Plur, -turi.]

— Derivat din ameți, prin suf. abstr. -itiiră.

AMFÎHll!,-E adj., subst. (Zool.) „Amphibie“.—1®. 
Adj. (mai rar, după fran,). Care trăește și pe pământ 
și tn apă (ca hipopotamul .sau ca foca). Animal um- 
fibiu. I P, anal. Plante amfibii. plante care cresc de 
obiceiu ln apă (bălți), dar care pot trăi și pe uscat 
(când .scade balta, sau din alte pricini). || Fig. „Care 
are o natură dublă, care ține de două stări In același 
timp". .1.' tu ai slove amfibii. nici glasnice, nici ne- 
glasnice.. c. nkgkuzzi, i, ll). Coconid .1. erâ din soiul 
acel am/iliiu... care se (ine mai presus de starea a 
•toile, idem, l, 72. tl 2’. Mai des. Subst. (a. și mai 
ales f.). Animal care are în primele faze ale desvol- 
lării branchii, iar mai târziu plămâni, „batracian".

— A', din fran. ( grec, â|X'£Î^ioț, din â'j.'f-l, „de 
amândouă părțile", și Șioc, „viață.")

A.YirinoE»<iÎF.8.f. „Ampliibologie.^ — Construcție 
defectuoasă, care se poate luă In două înțelesuri. 
[Cfr. echivoc, ambiguitate.]

AMIAZĂZI
— N. din fran. («* lat. amphibologla <Cgreo. 

6o).oȚÎa,)

AMVIROEÓ6IC,-A adj. „Amphibologique“.~ „Cu 
două înțelesuri". [Cfr. echivoc, ambiguu.]

— A', din fran.

AMFiBRĂHdV) (Metr.) 8.»i.,8. a. „Ampkibraqite". 
— Ficior format dintr'o silabă lungă precedată și ur
mată de câte o silabă scurtă ( —„), [Plur. -brdhii, 
•brdhiuri.]

— N. din lat, amphibrachas ( grec.
din ipți, „de amândouă părțile" și 3p®X'jî» „scurt").

AHFITEÁTRI' 8. a. „Amphilkéáfre-^. — 1®. (Antic.) 
Edificiu de formă rotundă cu șiruri de trepte de jur 
împrejur, unde se dedeau lupte de gladiatori, de fiare 
sălbatice, jocuri etc Cei d’intâi preoți... în circ, 
amfiteatruri, puterea infruntară. albxandrescu , 
>1. 26. Amfiteatrele, băile-, apeductele. BĂLCESCU, M. 
V. 6',,. I 2®. (Modern). Sală eu bănci așezate pe un 
plan Înclinat, pentru cursuri, experiențe etc. || Fig. 
Dispoziție a terenelor în caturi circulare. Un mare 
amfiteatru de stânci și de prăpăstii, c. negruzzi, 
III,219/1,. [Pronunțat: iim-fi-te-d-ti'u și, mai puțin 
corect (prin analogie cu vorbe vechi românești), și: 
ani-fi-t&i-tru. i Plur. -dtre, mai rar: -ătruri.]

— N. din lat. amphitheatram « grec. áp.:pt6éa-tp'/v. 
din âpfi, „de amândouă părțile" și 6tatpov, „teatru").

AMFITRION 8.»». ..Amphitrgon“. ~ Stăpânul unei 
case la care ia masa cinevă; cel care dă o masă, nn 
ospăț. [Pronunțat: ani-fi-tri-ăn.]

— N. din fran. (personaj dintr’o comedie a lui 
Moliére—nume iinprumutut din lat. .âmphltryo ^rec, 
’A{xcp:tpútt>v, numele unui rege teban.)

ĂMFOKĂ 8. f. „Ampkore~. — (Antic.) Vas de pă
mânt ar.*, pentru păstrat tn el untdelemn sau vin. 
Lebăda... păreiî o amforă...; gâtu-i ca o toartă se. 
rotuneeâ. alec.sandri. p. iii, 526.

— A’, din lat. auiplinra (<groc. ifvpopiuț, din 
țHfî. „de amândouă părțile" și ®ipe'-v, „a duce").

AMIÁ.XT 8. w. (Miner.) „Aminnte'*. -- Silicat dublu 
de calce și de magnezie, o varietate de asbest, cu 
fire strălucitoare care se pot țose, incombustibil

— N. din fran. ( — grec, á privativ și juaívnv, „a 
murdări, a strici",)

AMIÁZ s. «., 8. a. )
AMIĂZĂ adv., s. f. f

AHiĂzĂ-NOĂl'TE s.f. -ț „Nord". - „Miazănoapte, 
nord", ijpre ameasăsi și amia:ă noapte, biblia 
(1688), 25 b. far ilespre ameaeă-noupte Morava și 
Podolia. N. COSTIN, LET. I. 15/„. Va suflă vântul 
de către ameaeă noapte, calendariu (1814), 81. Vi
forul să nu agiungă la oi. nici să le bată vântul cel 
de ameasănoapte. ECONOMIA, 88.

— S’a format din mlnză-noapte (s. v.), prin com
poziție cu prepoziția a(2®), după analogia lui amta- 
eăsi.

amiázázi adti.j subst. „I. u4 midi. II. P. M.idi. 
2“. Zénith, point culminant ((l'wie oic). 3’. fó'ecoMíiJ 
(léjeuner. 4’. 3í»fh', s»d“.

1. Adv, !«, „La orele 12 din zi“. Cdnd diirmitAim- 
păratul amiasăJii, ei intrară fi-lprinseră. moxa,382. 
Sara ș'amiadzădei grăesc la Domnul. DOSOFTEIU, 
PB. 181. Pierisă soarele... tocma amiaeăei. M. COSTIN, 
LET. I, 332/1. JVflCMW odinăoară kynicnl Dioghenis 
cu făcliîa aprinsă umlasăei pe uliță, așâ astăin in 
mijlocul Romii pre cel biriș Roman... de. abilă să-l 
nemerească. cantemir, hr. 11. Dar raaa-i ce în
vie... Umbra o inghite, când soarele-i amiacă. ale
csandri, p. III, 119- I Complinit prin ,.de zi". Seara



amiazAzi
șt demăreața și amiadeădsi de dei vestescu și spuniu. I 
P8AL. 8CH. 169/,,; coresi, P8. 143 ( : „Le soir et le 
matin, et â midi, je parlerai".). 4țCmce-amează(zl) 
= „la zenit" : „au zőnith". Cănd e soarele drtpt la 
ameaeă, adecă punct [la] 12 oare, sic că e cruce- 
amează. marian, SE. I, 107. Alergi, și când va flsoa- 
rele cruce-amiazăzi, atunci te răpede iute și apucă 
un puiu. SBIERA, p. 3.5. (Cfr. /* zise că tocmai la 
amiasi, cănd va fi soarele în cruci, să înalțe 
o prăjină, ispirescu, l. 127.)

II. Subst. Cu mult mai întrebuințat este, chiar In 
cele mai vechi texte, In funcțiune substantivală. B 
chiar greu de stabilit, dacă avem a face cu un substan
tiv sau cu un adverb, In cazuri ca următorul: Scoate-va 
lumea dereptatea ta și giudețul tău ca aniiadzădzi 
de dei. pbal. SCH. 111,; coresi, ps. 93 (: „il ma- 
nifestera ta justice comme la clarté, et ton droit 
comme Ie midi"). Mai ales tn legătură cu prepoziții, ' 
formând de cele mai multe ori locuțiuni adverbiale.

1®. „Timpul la orele 12 din zi." Cănd pomul lasă 
umbra sa drept la rădăcină, atunci se eice că e 
ameazul. (Cosoveț, în Mehedinți), ap. HEM. 1068. | 
In legătură cu prep. întunecă soarele intr’o amia
eăei, cât se veileă stealele. moxa, 402. S’au întunecat 
soarele, de amiddzădzi până de cătră sară. VAR
LAAM. c. 105/,. Multe divanuri făceă, din ameazăzi 
tn desară. neculce, let. ii, 212/,,. Vai, săracufl] 
diacul.... Pentru o țâr'de pctrastas, îțiebiarăpân’la 
amiaz! jarnîk-bârseanu, d. 470. Nu mai eră de 
chip să doarmă cum dormeă alte dăfi, până pe la 
aiiilează. CREANGĂ, P. 264. Poporul zice că soarele 
e tras de boi de dimineață și până la prâm, de 
bivoli de la prdne până la amiezi, de cai de la a- 
miezi și pănă seara. (Godeni, In Muscel), ap. HEM. 
1069. II în (iutru) sau la ainiază(zi) ; „ă midi". întru ; 
amiadzădzi, în cale, vădzuiu, împărate din ceriu,... 
lumiră. cod. vor. 76/, ( la amiazăzi. N. testa
ment, 1648; Intru amiazăzi. biblia, 1688 : „je 
vis, 0 roi! par le chemin, en plein midi, une lu- 
inlére",). Is’au arătat înfr’amiudzădzichipul svintei 
cruci, dosofteiu, V. s. 17/,. Când eră soarele in 
umeazi. firea tăceă. EMINESCU, N. 12. în amiazi, ve
nind pe vale, întâlniiu pe lÂna’n cale. coșBUC, B. 
9. [Prin asimilare vocalică: f ineamiazăzi: Se ivi 
lui [Avram] dzău îneamidzOzi. biblia (1688), 11/,. 
Cfr. namiază.] f P(r)e azi pe la sau cătră sau spre 
aBiiazâ(zi) : „vers midi". Acest răspuns a venit... 
intr’o st.preoweoz’őíí. NECULCE, let. ii, 339/,,. După 
aceea... numaidape laizvor..., pânăa doua zi pe 
la amiează. creangă, p. 224. || După amiazăfzi) : 
„aprés midi". Imblă tti rniu la răcoare, după amia- 
deădzi. PALIA (a. 1.582), ap. CCR. 51. Eu gândesc,... 
pe după amiează să-ți puu de-a binele nora in Pia
tră. CREANGĂ, P. 115- Substantivat: Tocmai după- 
amiazăzitrecăndu-se,s’au sculat. DRĂGHici, R. 71. 
De-asupra amiazulal : „au zénith". Tocmai când 
soarele e d’asapra amieazului, [căruța] sosește la 
locul de întâlnire al vânătorilor. ODOBESCU, iii, 
16/u. De amiazâ(zi): a.) Ioc. adv.«„(pe) la amiaz" : 
(vers) â ou sur le midi", une-ori (In Mold.) = șl i 
„după prânz". De-iimîează, când a veni Cerbul aici 
ia izvor să beie apă..., să ieși încetișor, creangă, 
P. 225. [Cfr. demlaz, domiez.] De amiazăzi să 
fii gata, că plecăm! | b.) loc. adj. : „du midi". 
(iheorghe Giantă... pe mine, tiemernicul, m'a adus 
de multe ori cu vânat la conacul de amieazi. odo- : 
Bescu, iii, 15/,,. Prin contaminare cu „ziua maro" 
sau „ziua albă" s’au născut locuțiunile f Ziua amia- 
zăzl mare, sau ziua (la) miaza ( l'amiaza la- 
amiaza) mare, sau ziua iu nmeaza (cea) mare, sau 
ziua’n amiaza albă, cu variantele f ziua amiazăzi și 
amiozul mare : „en plein midi". L-au pus pe un 
cai..., cu fața spre coada calului, și-l ducea prin 
mijlocul târgului..., ziua amiazăzi mare. NECULCE, 
let. ii, 252. Dar zăduhul..., simte bine, c’o sugrumă 
ziua la miezea-mare. delavrancea, 8. 37. Aici se 
făcu multe pozne, ziua meaza-mare. alecsandri, t.
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1117. ±Vâ duc, eiua mieaaa-mare, la moș Vasile..., 
să fur niște cireșe, creangă, a. 47. Hai, scoală! 
...e eiua'n ameasa mare. EMINESCU, N. 12. Ce cafi 
lancute pe-aici? Numai cu palmele goale, Ziua’n 
ameaea ceo mare? pop., ap HEM. 1068. (Probabil, 
din cauza rimei;) Dafu-i-afi vreo jalbă, Sl^șpunefi 
că v’a ponegrit ziua’n amieza aJbă? zilot, crON. 
82. Ze-au tăiat capetele a tustrii, eiua amiaeăei, la 
făntăna de’nainteaporții, neculce, ap. HEM. 1Ó67. 
Cdnd fii la amieeul mare, fugarul stătii locxdui. odo
bescu, iii, 179/,5. ]) Im ciobani, timpul de la D până 
la 11 oare se ckiamă amiaea oilor; dela 11 pănă la 
-2 după 12, sub-amiasă. (Bălțitești, In Neamțu), ap. 
HEM. 1070. [Cfr. miezul-zilei.]

2’. In mod metaforic se zice: Nu ved, c'a trecut 
•soarele de-amieasă-zi: sânt mai mult bătrân decât 
tânăr! creangă,?. 154 Pentru mine a trecut soa
rele de amiază: am început a îmbătrâni. Sadoveanu, 
SĂM. V, 892. I De aici s'a născut sensul figurat de 
„mijlocul, punctul culminant", când e vorba de vârsta 
omenească, lebit fără de veste și fără a fi amerințat, 
în amiaza silelor tale..! marcovici, C. 47/g.

3®. P. ext. „Mâncarea de la oarele 12 din zi, prânzul 
(cel mare)“, atât In sens material, cât și In sensul 
de „timpul, durata acestei mâncări." Și m’o blăstămat 
maica Să n’am cină cu lumină, Nice prâm cu voie 
bună, Nici amîas fără năcaz, Fără lacrSmipe obras. 
mândrescu, L. p. 39h: jarnîk-bârseanu, D. 195. 
Fi,dacăn’oiu veni.osâ-iduci amiasa’n câmp și pace! 
R. CIOFLEC, săm. IV, 169. L’ameas iar s’o dusHumâ- 
uu[l] ocn^d, să spună să vină găsdoaia cu amiasull]. 
POPOvici. R.D. 162 (In glosar „Mittag.Mittagessen"),

4«. „Sud" (In opoziție cu țal ;ii i az ă-n o ap t e=,,nord“!. 
O sută [de îngeri] tZespro răsărit, altă sută despre 
apus, altă sută despre amiadsădsi, altă sută de
spre miadsă-noapte. cuv. D. bătr. ii, 314. A Roma
nilor împărăție... de la ameadzi la miazănoapte se 
intinsease. cantemir, hr. 170. Despre amiaeăei se 
închide cu marea. M. costin, let. 1,7/„, jlm îmbiat 
toată partea despre amiaeăzi a Italiei. bei.DIMAN, 
N. P. n, l><0. I De va suflă vântul amiazezidui, atunci 
f»Me»ineajdi>ioa»e.CAi.ENDARio(l814),77/,,. t i’riu»- 
tea stupinei să steásprenmeaddesi.ECÓnOiii/í.'lijS. 
Pe un deal despre amiead a satului Șuharăul se 
găsește opiatră înpatru muchi, odobescu, ii, 224. 
|Cfr. iniază-zi.]

[Prin asimilare vocalică și: amirieiei. LB. | Ca 
eab&t., amiasăsi nu se întrebuințează astăzi decât In 
legătură cu prep, care nu cer o fermă articulată; In 
vechime se Întrebuința șl forma articulată, care nu se 
termină tn-uo, după analogia lui ei, ci e: amiadsădea 
dosofteiu, amiasăeia psalt. 165!, ap. HEM. 1068. 
Pare a fi nouă scurtarea amidéi și amideă s. f., 
cu pluralul amieei, Întrebuințat pe alocuri ca plur. 
tant., și—după analogia lui „prânz"—și: amidé s, m. 
și s. a. Forma aceasta din urmă se Întrebuințează 
exeluziv pentru sensul II, 3®, care s’a desvoltat, vădit, 
subt influența iui „prânz."]

— Lat. meridies, .,amiaz" s’a născut prin disi- 
milare dintr’un locativ vechiu „medi -die". Se pare 
că poporul roman a păstrat compoziția elementelor 
luedins,-H,-um și dies, pentru ca să exprime mij
locul zilei, căci ea se găsește In toate limbile roma
nice: ital, meseodi, v.-prov. miegdia, fran. midi, spân. 
mediuăia, portg. meiodia (aproape pretutindeni și 
cu sensul de „sud"); cfr. alb. mjeedite (cfr. rom. nu- 
miasă, cu sensul de „odihnă de amiaz" = meridies}. 
In limba română s'a mai compus cu prep. a’.

AMIÁZI atZt)., subxt. 1 . x_iAHIÁZIZI ««isl. J '■ 

amíhÁ 8. f. V. amebA.

AMÍv s. w. „Ami-'. — „Prieten“. 0 oară sB. fi fosi 
amid, a& «e iubim cu dor. EMINESCU, P. 127. )io- 
tane..., unice amic și ornic, idem, n. 43. Nu există
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amici în politică, există numai amici politici. MA
IORESCU, CR. II, 394.

— N. din lat. amicns, idem.

AnicA 8. f. „Amie". — „Prietenă”.
— N. din lat. amica, idem.

amicAbie,-A adj., adv. „Amical. Âmicalement, 
d’une maniere amieăle". — Un latlni.sm aproape ne
întrebuințat. „Prietenos”. Mă întreabă numai pre
cum un dascăl pe eleva lui, amicabil, însă destul 
de rece: „Adevărat vorbești?" eminescu, N. 115.

— N. din lat. amicabilis, idem (probabil subt 
influența germ, „freundlich, freundschaftlich”).

A«i€Ăi,-l adj., adv. „Amical. Amicalement".— 
1®. Adj. „Prietenos”. Acordăndu-mi mie- o așa ami
cală și lingușitoare precădere, n'ai nimerit tocmai 
bine. ODOBESCU, III, 9/,. I 2*. Adv. „Prietenește; prie
tenos”. Mi-a vorbii foarte amical.

— N. din fran. ( lat. amicalis, idem.)
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AMicÎE 8. f. = amiciție. Mai rar, aproape ieșit 
din uz. Despre amicie sau prietenie. páüV, p. v. 
III, 19.

— Derivat din amic, prin suf, -je (prin analogie 
cu prieten, -ie).

AKicifiE 8.f. ,.4mitié‘‘. — „Prietenie”.
•— N. din lat. amiciția, idem.

AMIUÓN 8. a. (Chim.) „Amidon*'. — Substanță hi- 
drocarbonată care se găsește tn celulele plantelor 
și se vinde tn industrie subt formă de grunji, albi 
ca fóina. „Scrobeală, crohmală”.

— N. din fran.

A.*fiÍ!Z, -A ady. cfr. niiazii>c»lp.

amiezA vb. I. I
AMIEZi v5. (
„1®. Déjeuner. 2®. /"airc la sieste". — 1®. In Transilv. 

Despre oameni. „A niâncâ la amiază, a prânzi”. Amiée, 
-ă = eu Mittag speisen. barcianu. 0 venit găedoaia 
cu ameaeu ș-or ameeit ș'or adurmit. popovici, R. 
D. 161. I 2®. în Mold. Despre vite. „A se odihni Ia 
amiază”. Cireada amețește între făntâni^iși face 
..deameaeă", la umbră de sălcii, la apă. PAMFILE, 
.1. II.

— Derivat din amlaz (II, 3®).

AmiodAl 8. m. 1 . . , . > ,x<nl«DÂi.A ». r 1 ’ 

amiodAlA s. f. (Anat.) „.dwj/pdate". —Gl&ndule 
limfatice. In formă de migdale, așezate la intrarea 
gâtlejului, de o parte și de alta a omușorului, [tn 
Transilv., după germ. „Mandel“ șl: mandulă s. f.J

— N. din fran. (=lat. amygdala, „migdală”.)

ahiuualîtA 8. f. (Med.) „Amygdalite“. — Um
flare a amigdalelor. „Găloi“.

— N, din fran.

AMitiUAEOÎD s. m., 8. a. (Miner.) „Amygdaloî- 
de”.— Rocă eruptivă a cărei masă conține substanțe 
de natură diferită, ca un fel de sâmburi, de forma 
unei migdale. [Plur. -iei și -tiîe.]

— Jf. din fran. (—grec. djxuȚÎttXoetÎTjț, „de forma 
unei migdale”,)

AMIJÍ vb.IV". „l'‘.Sommeiller,8’as80upir.2*Poin- 
dre". — 1«. Trans. „A clipoci, a ajuml, a ațipi”. 
Iată că începe a înadrâ. Ea aprinde lumina și coase 
necurmat; cum numai au amijit, pe loc au sosit 
Mintă-Creață. sbiera, p. 100. || 2®. Refl. „A se crăpă, 
a se miji de ziuă”. Ajungând el în pădure, pe când
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se amijă de eiuă.... a tncărcat carul edravăn. crean
ga, ap. HEM. 1072.

— Din miji, cu proteza lui a-, datorită analogiei 
verbelor adormi, ajumi, ațipi etc.

A-MÍJEOC loc. adv. t „Au milieu". — Astăzi; „la 
mijloc”. J«câ fata Irodiadei a mijlocu. RADU DIN 
MĂNICEȘTI (: „saltavit filia Herodiadis in medio”.), 
ap. HEM. 40. !^i ascunsa acelora n tuturora desco- 
perise-va lucrul lor și cuvintele amljlocil. CORBSI, 
E. 29/,,. [Accentuat, probabil, și: a-mijlóc.]

— Din a (1®) și mijloc.

AMÍ1, s. a. (Chim.) „Amyle*. — Hidrogen carbonat 
socotit ca radicalul alcoolurilor fabricate din fecula 
cartofilor.

— N. din fran.

a-mílA loc. adv. V. milA.

AMii.ACÉu, -ÉE ad/. (Chim.) ^Amylacé^. — Ue 
natura amidonului. JSwbnonuf dotat cu perisperm 
amilaceu. grecescu, fl, 19.

— N. din fran.

AMÍN int^j., adv., s. a „Amen, ainsi soit-il.'".— 
„Așăsă fie!” Exclamațiunea aceasta ebraică, pe care 
textele vechi o traduc une-ori prin „adevăr, ade
vărat, fie, fi-va”, a trecut din limba bisericească 
In graiul de toate zilele, ca un fel de exclamare la 
sfârșitul frazei. Pace voao de ITristos Isus, amină. 
COD, vor. 165/, [ amină! N. testament 1648; 
BIBLIA 1688.]. Și vadeice totnărodul: amin, amin.'... 
DOSOFTEIU [ și zice-vor toți oamenii: fl-va, fi-va. 
CORESI; și zică toț(i)oamenii: fie, fie. P8alt.1651], 
ap. HEM. 1073. Zamfira (strănută). Eranț. „...Să-ți 
fie de bine!" Zamp'ra: „Amin și ‘ntr'un ceas bun!" 
ALECSANDRI. ap. HEM. 1074. Al dracului si fii, cu 
iot neamul tău, tn vecii vecilor, amin! CREANGĂ, 
p. 255. j Pe cine ți-a fi mânie. Blastămă-l, amin 
să fie! ȘEZ. I, 290'’/,,•#Zice amin la toate=spn- 

fără a se găndi sai* fără nici o împotrivire. 
ZANNE, P. VI, 477. II Substantivat. Să elcem amin 
șibogda-prostS. Treacă aminul prind, Cauntaurac 
butaciu Printr'o ciurdă de vaci. UÂNDRESCU, L. P. 
222/,. # t in veci de amin = „tn vecii vecilor, pentru 
totdeauna” ; „â jamais, étemellement”. Am vdndut-o 
dumisale..., ca să-i fie dumisale moșie tn veci de 
amin. DOC. (a. 1683, Mold,), ap. HEM. 1073. Nici la 
amin = „niciodată” : ,jamais”. Nu maiputeă adecă 
să-ldesgroape nicila amin. ISPIRESCU, L. 254. Pân’ia 
amin = „bis an’s Ende". polizu. Cât aminul = „cât 
li hăul; de loc” : ,jamais, au grand jamais”. Nu se 
mai întoarce, cât aminul! ZANNE, p. vi, 477. Nu-i 
dăduse, cdt aminul, prin gănd! idem, P. vi, 477. | 
Joc de cuvinte: .Amin!" bleștesceu cu jumătate de 
gură.—„Și eu mă anin!" spuse Pavel, de după sobă.— 
„.4»«t«, «6-o»rtiM, ștergeți-vă pe 5of despre purcei! 
eise Mogorogea cu ciudă, creangă, a. 110. [Mal rar: 
dmen. DOSOFTEIU, V. S. 68/,.]

— Din paleosl. amină ( grec. âp.-fiV3=ebreu amen).

A-MÍNTE loc. Oliv. — Se găsește numai In legătură 
cu verbele: aduce (s. v.), fi (s. v.), luă (s. v.), pică 
(b. v.) și veni (s. v.).

— Compus din a (I®) și minte.

AtiiNTC.ĂLk 8. f. = amintire. Cuvânt rar, între
buințat in Sălagiu. Ap. HEM. 1080.

— Derivat din aminti, prin suf. abstr. -eală.

amisítí vb. 17*. „l*. fiSe} rappeler aw souvenir. 
2®. afenWonner". — Cuv&nt nou, întrebuințat numai 
tn literatura cultă. 1*. ,,A(-și) aduce aminte“. Se con- 
struește ou complimentul In acuzativ sau cu prepo
ziția „de“. Tumul acesta... ne amintește de niște 
timpuri de barbarie. C. NE6RDZZI, ap, HEM. 1080. Mo-
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numenteie... aminteau poporului nesămuita glorie.. 
a fericitului Traian. odobescu, ap. HEM. 1081. |; 
2^. „k pomeni, a mcnționâ". Construit cu compli- 
mentulln acuzativ sau cu prepozițiile „despre, de“. Am 
amintit șl in introducere despre lucrurile acestea. 
[Amintesc; rar amint: Buciumul aminte suvenirul 
celor timpuri negre, alecsandri, p. iii, 31.)

— Derivat din: (a aduce) a-minte.

A-MiNTÎRE s. f. „1®. Souvenir. Bémiitiscence. 2®. 
Mention." — Infinitivul lui aminti, devenit abstract 
verbal. 1®. „Aducere aminte." Ctnsfpfic pe bătrdne în 
amintirea trecutei lor frumuseți. C. NEGKUZZI, i, 38. 
Stă gimbină de-o amintire, pe yenunchi scriind o 
carte, eminescu. p. 243. || 2®, ..Pomenire, mențiune." 
iocwrtfe care ineunjură satul nostru, încă-s vrednice 
de amintire. CKE.tNOĂ. a. 71. Cea mai veche amin
tire documentară despre locuitorii pe actuala moșie 
Broșteni. o avem în mărturia din 1671. POPOVICi- 
KIRILEANU, B. 16.

AMINTÎT fi. a. ,Aetion de rappeler au souvenir 
de (ign-., de HzewtiOtiner." — Participiul lui aminti, 
devenit abstract verbal. Aș aveit multe de amintit.

AMiNTÍT,«Áod;'.„l’. Rappeléau souvenir. '2'>. 
tionnc." — Participiul Iui nininti, devenit adjectiv.

A.M1NTITÓR, -oare adj. „Qui rappelte uu souve
nir. iiuiremémore. Comméinoratif, rem^oratif.-'-- 
Adjectivul verbal al lui aminti (derivat prin suf. -itor). 
Ucis... de boieri..., el a fost îngropat in grabă, fără 
nici un semn amintitor, in cimitirul cetății. IORGA,
C. I. I, 40.

AMÎNTRE<LE)A adv. V. altminteri.

a-minúne loc. udo. t V. niinuue.

AMIRÁ fi. «I. t „1®. Empereur, stdtan. prince ré- 
gnant.2'‘. Gouvemeur (d’une viile)".~î'>. „împărat, sul
tan". £rd la'mpăratul Bamascului, la amirâ, boiarin 
mare, dosofteiu, v. s. 191/,. Amiră, adecă sultanul 
Misirului, idem, v. 8. 225/,. Amira sau Domnul Se- 
racheanilor arătând cartea (= scrisoarea] lui loan 
Damaschin, el au răspuns precum slova să fie a sa 
mărturiseaște... CAKTE.MIR, hr. .344. ! 2®. „Guvema- 
toi"‘. // adusără la amiranulü svfejntei cetățfi]. DO
SOFTEIU, V. s. 222. [Și: amirăn, care pare a fi o formă 
dlaimil. din *amirar, ce apare și tn arom. amirăroa- 
ne=amircane, „împărăteasă". | Cfr. amiroană.)

— Din n.-groc. âpfjpâț. La Arom, amiră e cu
vântul obicinuit pentru „împărat."

AMIKÁE. 8. m. „Amiral-'. (Mar.) Cel mai Innalt grad 
de ofițer In marina militară. | Luat adj ectival. Vas 
nmirul = vasul care poartă steagul amiralului.

— N. după fran. (Cuvântul fran. e un derivat din 
arab, amir = „șef, emir“, dar în sec. XVI, printr’o eti- 
mol. populară, se scriâ admirai, ca șl când ar stă In 
legătură cu verbul admirer. Aceastăformă a pătruns 
șl in alte limbi: germ. Admirai, ital, ammtrop'fio etc. 
și, din germ., și la Românii din Transilv. și Bucov.).

AMIBAI.ITÁTE s. f. „Amirauté'‘. — Comandamen
tul suprem al marinei militare.

— Din amiral, prin suf. abstr. -itate (dup& fr. 
amfrauf^.

AMIKÁN 8. m. t V. amlră.

A'HiRÂBEA loc. oăo. V. mirare.

AMIROÁNÁ fi. f. „ Grande dame".—în Săcele (Tran
silv.). Cum s’a viUut cu noră ’n casă, Idea Maria 
a și 'nceput să-și alerge gura prin vecini : că-i o de 
nimică, că... nu i-ar plăceă decât să doarmă și aă 

mSndnce bine ș» toată câta ar ședeâ ca o aittiroană, 
fărăsă facă nimic. MOROIANU. 8ĂM.1,121. (Cuvântul 
se pronunță amfiirodnă; îl mai cunosc numai bă
trânii, care mi l-au tălmăcit prin „cocoană mare, 
boieroaică. împărăteasă." Com. moroianc.)

— Forma femenină a lui amiră, „împărat" (cfr. 
arom. amiroase și amirăroa/ie, „împărăteasă").

AMiKÓNfi. a. smiros. LB. [Accentuat șl: umiros. 
în Transilv. șl: aninde (Cicudiu, Găbud). Pe alocurea 
se aude ai'iiros. viciu, ul.)

— Se raportă la miros, ca amirosi la »»nro9i.

AMIRO8Á vb. I 1 
AMIKOSf tib. JV f

mirosi. 1®. Trans. Amirosu... cutare fiotire = 
odoror, olfacio...; riechen, beriechen.schmechen. LB. 
După cum a tuturor dobitoacelor obiclaiul (iaste, 
când vreun stârv mort află, a-1 amirosi, dincoace și 
dincolea a-l adulmăcă începă. cantemir, ap. HEM. 
1082. I Fig. Pare-nii-se că cinevă. carele macar cât 
de puțin ceteala sfintelor și a profanelor scrisori 
va fi amirosit — precum să eice cuvântul — macar 
den afară de prag... cantemir, ap. HEM, 1083. 
2®, Intrans. Amirosu = slobod, dau din mine mi
ros...: Această floare amÍT0(í.se frumos : hic fios 
pulchre olef...: diese Blume rifejcht angenehm. LB. 
tn raiu... invereesc frnmele ^i-aninoasă /loamele 
Șf cântă pasările. (Calafindeșți, In Bucov.). MARIAN, 
î. .549. I Urmat de prep, „a." S’ayiung deodată cu
coană, pălămăreusă: să (uniro.<i tot a tămâie. ALE- 
CS.\Nl)Ri, ap. HEM. 1082. Lelea cu mărgele multe 
Amiroa.se-a fiori mărunte..., Dar cea cu mai jiuțin- 
tele Aniiroase-a floricele. jarnîk-bÂrseanu,, d. 3(5. 
[Prezentul: amirós și amiro.t, mai rar «mirosfisc. 
Șl: amirosâ vb. i. rev. CRIT. iv, 336; cu asimilație 
șl: aminosâ (pronunțat a/ii«osâ); aninos, anirós = 
ich rieche; [in] Befifi[arabien]. weigand. b. b, 94.)

— Lompus din a și miros.

AMIKUSEÂI.Â fi. f. = Dl irosea la. Numai la LB. 
— Derivat din aniirosi, prin suf. abstr, -ewZd.

AMIBONTRE fi. f = Diirosire. Infinitivul lui aml- 
rusl, devenit abstract verbal. Amiro8ire = iniro8ire = 
odorafio, odoratus, olfactus...; das liiechen. LB.

AHIUONITÓR,-oÂKE adj. = mirositor. Adjec
tivul verbal al lui amirosi (derivat prin suf. -itor). 
Amiro8itoriu=^odorus,oleus,ol(M:...; rîechend, mohl- 
riechend. LB. [•)■ și diai.: amirositőriu. i în Ba.sarabia 

, și: aninosăffir = Kohlriechend. weigand, b. b.94.)

AMIKUMITÎ'RĂ fi. f. = mirusltură. Aniiro8itură = 
odoramen, odoramentiim...; der M'oMgeruch. LB. 
(Pinr. -ÎMn.J

— Derivat din amirosi, prin suf. abstr, -ifiiră.

AMiuti rb, IV". „ Gagner (par son travuil), ac- 
qu^ir-'. — in Transilv. „A câștigă, a dobândi", ^wi- 
ritesc» verdienen, ernerben, gewinneti. barcianu.

— Din mirni’ (s. v.), cu acel a protetic, care so 
întâlnește adesea In cuvintele împrumutate din un- 

' gurește.

AMiSTii vb. V. mistui.

AHNÁK 8. a., 8. m. A. 1®. Briquet, pierre ă fosil. 
Fusil â aiguiser. 2®. Sorté de röyulateur en forme 
de tige métallique qui sert â hauascr et â baififier 
le soc de la charrue. II. 1®. Poteau cornier. 2®. Sorté 
de tempe (tempia, temple ou templet) qui sert â tendre 
ou d ddendre la toile dans le tnétier. Une des quaire 
erémailliéres de l’ourdissoir. 3®. Une des quatre tra- 
verses ă l'extrámité dea ridelles do chariot".

I. 1®. Unealtă de oțel cu care se scot scântei din 
cremene (spre a aprinde iasca). Sch&nteia amna-
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riuiui... iasca aprinde, cantemir, ist. 97. 
se năcăji, Mâna iar sub brău vârî, $-amânarul își 
găsi, D’apoi, măre, că mai scoasă Și o cremene lu
cioasă, Scăpără, foculaprinsă... șez. iv, 13P/j. || In
strumentul acesta se întrebuințează șl pentru ascuțit. 
Scoate bulicheriul din teacă [și] îl dă pe amănariu. 
creangă, p. 125. Paloful scoteă. Pe amnar îl da. 
TEODORESCU, P. p. 450.# Cât ai da în (sau al scă- 
pâră din) amnar = „cât ai clipi din ochi“ : „en un 
clin d’oeil", într’o bătaie de amnar = „într’o clipă“. 
N'am închis ochii, nici căt ai scăpără din amnar. 
CREANGĂ, A. 15. Să nu se desli}>ească de stăpânul 
său, nici cât ai da în amnar, ispirescd, l. 104. 
Un stat nu se formeasă intr’o bătaie de amnar. 
TJUîCARItJlj,'Xlv, îi7,\^. II Amnarul Hindun instrument 
pe care-1 poartă numai bărbații, se zice: Cine știe am
narul (emeli.pentru cele care nu se pot sti. zanne, 
P. II, 146.

2®. (Plug.) în Banat și în Munt. La plug „fierul lof" 
e cel ce umblă prin pământ, iar „amnariu“ se eice 
o bucată de fier sau un fel de cuiu, prin care se 
afundeasă ori se ridică „fl»rid iai“. (Maidan, comit. 
Cara.ș-Severin), ap. HEM. 1095. _.4«dred“ se chiamă 
un fier lung care prinde „fierul lat" de „grindeiu", 
având în capul de sus un alt fier, eis „amnar". 
(Isverna, în Mehedinți), ap. HEM. 1095.

II. 1’. (Arhit.) în Mold. și Bucov. Când o casă e 
alcătuită din patru stâlpi, câte unul la fiecare colț, 
acești stâlpi in Muntenia se numesc „stâlpi-colțari", 
iar in Moldova „amnari".TiAiit, T. 95. „Amânare", 
la moară, se numesc acélé lemne care sânt în col
țuri, in număr de patru, fiind dăltuite, iar prin 
dăltuituri intră paianturiie. La casă, „amânare" se 
numesc acele lemne, care se pun tn colțuri, două in 
față, două tn dos, apoi câie unul la coasle, cu par
tea de jos fiind îngropate în pământ, iar pe vârfuri 
d’ctsupra se rădică acoperemântul casei. (Gănești, 
în Covurluiu), ap. HEM. 1096-1097. Începe a chiti 
copacii trebuitori: ista-i bun de amânare, cela de 
tălpi. CREANGĂ, p. 48. („Amânare" =: lemne cioplite 
in patru muchi și puse in picioare cu un capăt in 
talpa casei și cu celalalt tn costoroabe. între amâ
nare se pun unul deasupra altuia lemnele care for- 
measă pSreții casei și care se eic „înfundătură". 
creangă, gl.) Pîs cea vale mare Esle-o casă din am
nare. SEVASTOS, P. p. 187/g. [Plur. amndre și amndri: 
Această casă e făcută în amnari. marian.]

2®. (Țes.) „Amnarul" de la rătboiu stă tn tot tim
pul țesutului in una din cele patru găuri aflej su
lului dinnainie, in partea dreaptă, spre acela care 
țese. Prin ajutorul „amnarului" se ține întinsă par
tea țeseturei de la sulul de dinapoi până la cel de 
dinainte. Dacă partea țesută s’a prea lungit, atunci 
o strângem pe sulul de dinnainte, învârtind sulul 
cu „amnarul". Are forma unui diapaeon sau camer- 
ton, dar cu cefe două extremități de sus unite. E 
de lemn. (Dobreni, în Neamțu), ap. HEM. 1094. (Cfr. 
ilustrația fig. 6 din damé, t. 136). Cfr. amnăruș, 
zăvor. II în Roman (Mold.) amnari se numesc șl 
„razele urzitoarei". Cfr. damé, t. 141 (ilustrația 
fig. 13).

3®. La căruță. Cele patru speteee de la extremită
țile draginilor se chiamă „amnari". (Târnauca, In 
Dorohoiu), ap. HEM. 1095. Cfr. mănușă, brățare.

[Șl: amăndr, amândr. Diai, amndrîii și amndri. 
ap. HEM. 1091.)

— Legătura etimologică cu mână e evidentă. (Cfr. 
mănușă, mâner.) La Arom. șiMegl.găsim forme 
fără a-: arom. niănar și «td-near = „amnar I, 1®“, 
mânefajri, „mâner, plăseă"; megl. amnar, manar = 
„amnar I, 1®“, mănar, „mâner." în sensurile de 
subt I poate fi adjectivul lat. mannarlns, «a, ■nni, 
„de mână", substantivat după omiterea substanti
vului subînțeles „clavus." în sensul II, I» pare că 
avem un derivat românesc, comparându-se stâlpii 
(adesea în formă de furci), care susțin casa, ou niște 
„mâni" (brațe). Prin extensiune s'a dat aceeași nu

i

mire la o parte a r&zboiului (cfr. definiția cuvân
tului amn&ruș) și Ia una a carului, care au aproape 
aceeași formâ și menire ca amnarele de la casă.

AMNĂRÎ vb. IV“ refl,. „Se griser. se piquer le nee" 
— Expresie familiară și populară. în Țara Hațegului 
(Transilv.). Amnăresc 6ei* mă tmbăt puțin.
REV. CRIT. in, 86.

— Derivat din amnar (cfr. îmbăta).

Aia.fiÁ.RÍT, -Á adj. „Qui a une pointe de vin, qui 
est entre deux vins.''—Participiul lui amuir), devenit 
adjectiv. în Țara Hațegului (Transilv.). „Chirchilit.“ 
Se certau, căci erau cam amnărifi. rev. CHIT, iil, 86.

AnNĂutFȘ 8. a. (Țes.) = amnar II, 2“. Amnăruș 
ass O bucată de lemn dăltuită la mijloc, a căreia 
unul din capete intră tn borta sulului de la stative, 
iar în dăltuitură se urcă sau se coboară lopățica. 
Cu lopățiea y» cu amnărușul se întindepăma pe sul. 
(Munții Sucevii, în Mold.) ȘEZ. V, 2^!^,,.

— Derivat din amnar, prin suf. dim. ~uș.

AMNEZÎE 8. f. (Mod., Psih.) „Amnésie". — Pier
dere totală sau micșorare simțitoare a memoriei.

— N. din fran. (=greo. áfiv-íjcia, din i privativ 
șl (ivâoiia:, „mi-aduo aminte.")

Ahnioh 8. a. (Anat) „Amnios". — Membrana cea 
mal din năuntru In care e înfășurat fetns-ul, la ma
mifere, pasări și reptile. „Cămașă, căiță".

— N. din fran. (=grec. &p.vi:ó(.)

AHNIŰTIC,-Á adj. (Embr.) „.ImníottgiM*.—Care 
se află în amnios, care ține de amnios. Lichidul 
amniotic!^„aga (care se află Intre amnios și trupul 
embrionului)".

— N. din fran.

AMNiSTiĂ u6. 2®. „Amnistier*^. — Á da amnistie, 
a cuprinde Intr'un act de amnistie. Reț/ele a amni
stiat pe țăranii răsculați. [Șl: amnestiă.]

— N. din fran.

AHNINTIĂBE 8. f. „Action d'amnistier, amnis
tie". — Infinitivul lui amnlstiâ, devenit abstract ver
bal. [Șl: amnestidre.]

AHNiNTiÂT, -Ă adj. „Amnistié", — Participiul 
lui amnistlă, devenit adjectiv, substantivat une-ori. 
Amnistiații din vara anului 1907.

A-WNiSTÎE s. f. „Amnistie". — Act al puterii su
verane care iartă o categorie întreagă de crime, de 
delicte etc., politice, Innainte de a fi judecate, oprește 
urmăririle și șterge osânda la cei ce apucaseră a fi 
judecați. „Iertare obștească". (Grațiarea șterge în 
total sau tn parte osânda unui individ, numindu-l 
pe nume, lăsând Insă să dăinuească efectele condam
nării; amnistia șterge șl pedeapsa șl faptul care o 
pricinueâ la o seamă întreagă de oameni fără a-i 
numi individual). Amnistia este generală, iar grația
rea individuală. [După lat. amnestia șl: amnezie. 
Au scris... și la ceialalți boieri ca să se întoarcă 
tndărăpt in Valahia, făgăduindu-le amnestie sau 
iertare, șincai, HR. III, 22.1

— N. din fran. (=greo. ap.v7)qțEa, „uitare" și prin 
ext. „iertare", din á privativ și {xvâop.a:, „mi-aduo 
aminte".)

AHorú adv. V. acmti.

AMOIETÚRÁ 8. f. „Détrempe(de l'acier}‘‘. — Amo- 
ietură «= descăîitură, topitură. costinescu. Amo- 
ietură : Auftveichunff. BARCIANU. [Plur.-<««.!

Derivat din amnlă, prin suf. abstr. -ătură (dnp& 
palatalft: -etură).



A-MOIU - :
A-MOic adv. Numai In locuțiunea a pune (sau a 

băgă) B-moin : „tremper, amoÜir, fairé maeérer, fairé 
rouir, confire (les peaux)‘‘. — Ín Transilv. „A băgă 
cevă Intr’un lichid, a muiă sau a mură cevă“. Pun 
amoy : repono ut moUescat. ANON. car. Ihtn cu- 
reehiu a moiu^brassicami macero...: ich beiftjze, 
oder n-eiehe Kohl ein. LB. A pune căn^a a-nioiu. 
(Bran, comit. Făgăraș.) Mai iniâiu att băgat pieile 
amoi și apoi au tot frecat și le-au s^nuls, până s’au 
argăsit. ALEXANDRIA, ap. TDRG. [Unii Ințearcă co
piii, In Brașov] cu sâmburi d’ei amari din șpifărie, 
(pe care] ii pune amoiu Im apă rece și unge cu ea la 
țâță. PITIȘ, CONV. LIT. XXXVII, 716. | în Sălagiu, In 
legătură cu prep. „de“, iar In Banat cu „In**. A punle 
halnlele ghe amoiu = a pune hainele spre a se niuiâ. 
VÂiPk.în „eăpie" se pun pieile in „umoiu“. adecă 
in apă, ca srt se înmaoie. liuba-iana, w. 122.

— Compus din prep, a (!•) și dintr’un substantiv 
postverbal al verbului muiâ: *moin. La Arom, amoiu 
86 întrebuințează ca șl la Daeo-rom: bag amoru = 
„bag să se moaie.** papahagi. B. 523; se mai găsește 
Insă șl In locuțiunile: amoru-păpufușiumoiu-pirpi- 
rumâ, idem, B. 523= „ud leoarcă (=^ud ca o papa
rudă)**. Cuvântul rom. nu poate fi deci adus Iu legă
tură cu ital, dimoiare, „aufweichen, auflQsen, llüssig 
machen** (derivat din moia^muria).
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AVONIÁC s. n. (Chim.) — Gaz in
color, ou miros foarte tare. Innecător, caustic, format 
dintr’o combinare a hidrogenului cu azotul, ț Amo~ 
niac lichid = soluție de amoniac In apă (întrebuințată 
•n’industrie la fabricarea gheței artificiale etc.), [Pro
nunțat : a-ntfí-ni-üc. I Plur.. rar, -dcMn.]

— N. din fran.

AHOHlAOÂL, ‘Á adj. (Chim.) ..Immontacaf". — 
Care conține amoniac. Săruri ani'iniacâle.

— N. din fran.

Í 'amonit «. m. (Geol.) „4»two«iie“. — Numele unui 
grup de moluBce cefalopode fosile.

— N. din fran. (derivat din Amuiou, din cauza 
asemănării volutei cu coarnele Iui Jupiter Ainuion.)

A.nóxii' a. w. ains- ianf. (Chim.) «^liawowíu»»'*.— 
Corp compus din hidrogen și azot, radicalul amo
niacului. Clorură de amoKtu = „țipit'ig“.

N- din fran.

AMOR a. a. „I. Amowr. 11. Dentelaire: Dlumhofio 
cop«nsis“.

1. Cuvănt introdus de scriitori pe la sfârșitul vea- , 
cului XVIII și ajuns, prin romanțele sentimentale, și 
In poezia populară. Mai nainte șl cu sensul general 
de „iubire, afecțiune adâncă** (către Dumnezeu, na
tură etc.), astăzi Întrebuințat rar In acest înțeles 
(cfr. amor-propriu), ci aproape numai pentru sen
timentul de afecțiune pasionată a unui sex pentru 
cellalt, „dragoste**. Ascultă dar, stăpâne, supusa ru- 
i/ăciune.... Până'nceasuldinurmă amorul tău să-mi 
fie comoară de nădejde, alexandrescu, m. 38. Amor 
de dulce soare, alecsandri, p. iii, 5. | Himfind^-se 
pe sine de amoríü însufiefită... Lângă IJcanole iubi
tul... Au priimit jurământul de-un amoríü ce sfârșit 
n'are. konaki, p. 88. în toată natura cuprinsă de 
dor, fíuteá o șoptire de dulce amor. ALECSANDRI, 
P. 126. Ce e amarul? E un lung Prilej pentru du
rere. EMINESCU, p. 75. Ea îmbătată de amor Ridică 
ochii, idem.p. 281. | Cine in amor m« crede, ifar mai 
eălcA iarbă verde. BARONZI, L. 54. .dmorttl de la tine 
M’a ofticat, vai de mine! teodorescu, p. p. 303^. 
Serie-o carte cu dreptate, La puicuța'n ceea parte; 
Scrie-mi-o tu, dorule, Du-mi-o tu, amorule. șez. V, 
12‘‘. II P. ext. a.) Obiectul iubirii. „Drag, drăguț; 
amant, (pop.) ibovnic**. (Șl In acest sens cuvănt po
pular, mai ales subt forma vulgară „amur''). Aii, 
amurul meu. gorjan, ii, 159. Plânge-mi frunga bra-

AMOREZARE
dului De dorul bărbatului Și frunza alninului De 
dorul amurului, pop., ap. rădolescu-CODIN. Amo
rule, amora^ș, Videa-te-aș călugăraș! pop., ap. HEM. 
1100. [Cfr. Weigand, Jahresber. IX, 224: ,,Amur 
(amor, 'amor, amant) = Sohatz, ,sind volkstümlich ge- 
wordene Fremdwörter. die das flir das Versmass 
unbequeme „iubovnic** zu verdrăngen scheinen**.] | 
b.) (Mitől.) Zeul amorului. Cupidon (Éros, Kamadeva). 
tn acest Înțeles, s. m. Amoriü. la a ta putere de-acum 
nu mă mai închin; Na-ți și arc, na-ți și săgeată. 
KONAKI, P. 226. [tn acest înțeles din urmă, accentuat 
In poezie, șl: dmor, după latinește. Amor, drag copil 
cu toane, Se-abătu și pe lanoi. p. cebna, Conv, lit. 
XLI, 364. II Șl: amóríü (Mold.), amur și, introdus de 
lăutarii țigani, și: hamnr. I Flur,: -mdruri. f| In co
medii, cu intenția de ridiculizare, șl: amodre s. f. Ini
ma-mi palpită de amoare. CkRAGik'i.E, T. ii, 25 ]

il. (Bol.) Fruww arbust din /am[ilia] Plumbagi- 
naceelor,... florile de un frumos albastru, dispuse în 
spice scurte... la vârful ramurilor. Originară din A- 
frica sudic&fCap), mult cnltivatăîn părțile noastre 
pentru florile sale frumoase. [Crește In] Mo»M-S«pf. 
[Se mai numește:] Floarea amorului, panțu. pl, 99.

— N. din lat. amor, idem (forma vulgară amur, 
probabil din fran.).

AHOKÂș s. m. „I. 1®.—2’. /'eiii amour. II. Den- 
ielaire: Plumbago copensis''. — Diminutivul lui amor 
(derivat prin suf. -aș). 1. 1’. întrebuințat In popor nu
mai In sensul de „iubit, drăguț, ibovnic**. Amorașul 
mi se’nsoară. TEODORESCU, p. P. 662**. Amorașul nu 
l-oiu spune. ȘEZ. III, 61. U 2®. (Mitől.) „Zeu al amo
rului, Eros**. Tofi Amoritșii mi incunjoară. I. VĂCĂ- 
RESCU. p. 466. II II. In Munt. = amor 11. (Cfr. fran, 
amourette des prés și amouri'tte moussue).

AHOKÉK, -EÁZÁ suhsi. „AuiOMreMO;, bien-ainté, 
amant, (feni.) moíírme“. — Prin tntăia Jumătate a 
veacului XIX termen literar = „adorator, amant**. 
Astăzi, cu acest sens aproape numai In expresia de 
teatru prim-amores : .Jeune premier**: altfel nu
mai termen popular, mai puțin distins de căt sino
nimele „drăguț, iubit*', aproape cu aceeași nuanță 
de sens ca „ibovnic**. î» cursul vieței mele am fo.tt 
vestit amoree. KONAKI, P. 219. Sințfuri doi tineri 
scăpară: Oingașa fată Selniina s’amoreeulsău iubit. 
C. NEGRUZZI, II, 7. Kdoin sprijineă in hrafep'a lui 
scumpă amoreaeă. idem, ii, 10. Tinăra amureaeă a 
lui Dalie. GOR.TÁÍÍ, IV, 179. .4» fost amurecul m««. 
ȘEZ. II, 184. Ofteagă, puică, oftează, Toată lumea 
să te creaeă. C'ai fost neicăi amureaeă. pop. (din 
Vălcea). [Și: amurAs,-eosd. La fem. și: amoresă.]

— N. din fran. Forma amorez o refăcută din fe- 
meninul amorefajad, care-i fran. amoureuse.

AMOREZA vb. refl. Í**, „Devenir oatombernmou- 
reux, s’éprendre de qqn., s’enamourer, s’amouracher''. 
— tn întâia jumătate a veacului XIX termen literar; 
astăzi întrebuințat din ce tn ce mai rar In literatură, 
dar uzual In graiul de toate zilele și ajuns șl In popor; 
are Insă o nuanță de mai puțină distincție de cât 
.sinonimele „a îndrăgi pe cinevă, a se îndrăgosti do 
cinevă**. | Absol. Undervișpusftjnic... S’amorezase, 
văzând o fată... cu chip frumos, alexandrescu, m. 
325. Tinerele, ce vr'odată se vor fi amurezat, Pot cu
noaște cu lesnirece dureri ea a ’ncercat. PANN, E. 
II, 95. în credință de știeam, Nu mă mai atnurezam. 
TEODORESCU, P. P. 303. I Obiectul amorului se indică 
prin prep. „de*‘. Flăcăul se amoreză de ea. STÁN- 
CESCU, b. 33. Se amorezase de o nevastă, șez. i, 282. 
[Construcțiile cu „in*‘, Întrebuințate prin Transilv. și 
Bucov., sânt barbarisme, după germ, „sich in jeind. 
verlieben**. | Și: amurezd.}

— Derivat din amorez.

AMOKKXÁKE s. f. „Aclion de s'enum(niref“. 
InHoitivul lui amoreză, devenit abstract verbal.



AMOREZAT
ahobkzăt 8. a. = amorezare. — Participiul lui 

amoreză, devenit abstract verbal. Cât îi pădurea di 
mari, Nu măi vede volnic di eari, Numai pasări 
eburatoari, Și puicuța ’npodobgită, Itntru-amu- 
rideat gătită. ȘEZ. IV, 138.

A.HORF.ZÁT, -Ă adj., subst. ..1®. Epris. Enamourc. 
amouraché. 2®. jimoMreMJj, bien-aimé, amanl‘‘. -- 
Participiul lui amoreză, devenit adj,, substantivat 
une-ori. 1®. „îndrăgostit". Bătrânul amorezat e ca 
chiroșca cupâsat. c. negruzzi, i, 251. De amureeat 
ce sânt, N« r'ăe luna pe cer sus... TEODORESCU, P. 
1*. 319: ȘEZ. II, 96. Á fi aniurezat Inleă : „étre amou- 
reux foir*. ■[■ La scriitorii din Intâiajumătate a vea
cului XIX, adesea cu sensul de „amoros, plin de dra
goste"..Iceastă întrerumpereaunei vorbe amorezate, 
pătrunse pe biata fată, care tăcu. c. negruzzi, l, 
18. It 2®. i Substantivat. „Amorez, iubit". Cunosc 
eă mă, iubești.... Dar oare n’ai avut vr'un alt amo
rezat? c. NEGRUZZI. II, 19. Ah! prieteșugul, Doam
ne,... Iertă-mă-veica să-l lepăd pentru o amorezată? 
KONAKI, p. 84. [Șl: a»«»r«<rt.]
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A.HVKF, *A adj. -Amorphp“.— VkT& nici o formă 
fixă, regulată (se zice In deosebi despre corpurile 
care nu cristalizează).

— N. din fran. ( grec, ájiopt^o^, idem, din i pri
vativ și (i-opț'f,, „formă".)

AH<»KÓs, *uAsA «dj. „D'amour. amoureux"". — 
„Plin de iubire, dragoste, îndrăgostit". Unda cea ar
monioasă A unui ascuns isvor. Ca o șoaptă amoroasă 
S’auzeâ tn preajma lor. .alexandrescu, m. 282. 
Amoroase po/wnfei/e. odobescu, iii, 34/,,. îmi măr
ginisem cetireanumai in amoroasele răvașe a doam
nei B. C. NEGRUZZI, 1, 61. A’« ne/ieat altă decât... 
mutici, mese, intrigi amoroase, idem, l, 218. „C'« 
pMferwic egândi ea cu-amoroasă dulce spaimă. 
EMINESCU, P. 90.

— Derivat din amor, prin suf. adj. -os (după fran. 
amonrewa;, sau ital, amoroso).

moKÓNo adv. (Muzic.) „^!>«oroso'‘. — Amîojoso 
( „In mod drăgostos'*), ca indicație In fruntea unei 
bucăți muzicale, arată că piesa trebue căntată tn 
mod duios, cu deosebită căldură.

— N. din ital, atnoroso.

AHÓK-PKÓ1*K1(J 8. ni. sitty. tant. „AMiiui--priii>re'‘. 
-Iubire de sine, stimă de sine Insu-și, „ambiție". 

Ainoml-pi opriu la dnmnea-vostră [bărbații] e fărS 
margini, zamfirescu, r. 111.

ahorțeAlA s. f. „Bngourdissement, torpeur'^. — 
.Abstractul lui amorți (derivat prin suf, -eală). expri
mând starea de a fi amor/jf. Căsii infr'o amorțeală, 
sor eu moarfea. ispirescu, L. 106. Din când in când 
simt o aniorfeală în mâna stângă. (Diai, amorțdlă. | 
Plur. -țeli și -/c7e. marian.]

AMOK'i'f rV®. „I. P. Perdre connaissu/ice. De- 
tueurer percliis. Bestor hebc'tp, petrifie, stupéfait, in- 
terdit; s'assoupir. Cesser, s’arréter. 2”. S’engourdir. 
S'émousser, diminuer, s’apaisei'. 3®. Trowstr, geler 
légérement. 11. Engourdir, amortir, assoupif.

I. Intrans. 1®. Despre oameni. „A fi, a rămâneâ 
CB mort, a încremeni". Trifon sta ăe^o parte fălos 
și rădeă de ei; iar când le conandă împăratul (că- 
tanelor] sd pMțfe, atunci iși luă Trifon pălăria [fer
mecată] din cop și toți amorțiră ca morții. rete- 
gandl, p. I, iÖ/;. [Cănd] fe-ou cetit fermanul îm
părătesc, scriind să dea Turcii cornăritul, indată 
au amorțit și s'au mtDinit; unii, scărșnind in dinți, 
au ieșit, n. COSTIN, let. ii, 87/„. călugărul le 
vede... Fără voie cruce-și face $i-a rostit un „Doam- 
ne-sfinte"... Parc’amurfe; — Dar din curte, Ochii 
totuși nu-și desface, marinescu, săm. iv, 164. I Fig.

AMORȚIT
„A adormi". M’am culcat lârsiu. .Ibiâ amorțisem, 
când ausiiu un lătrat de câne. | P. ext. Despre o 
acțiune. „A se opri, a conteni, a încetă", Cofeii de 
cehnit, ogarii de scâncit... și șoimul depiuitamurțisă. 
CANTEMIR, iST.203.D«p<î nișfeînceputuri, care pro
miteau cevă,... lucrarea noastră a amorțit cu desă
vârșire pe acest teren, maiorescu, cr. ni, 34.

2®. Despre trup sau o parte a trupului omenesc. 
„A deveni aproape inert și nesimțitor". Mal ales de
spre mâni, brațe și picioare. In mod figurai șl despre 
oase. Brațu-i amorțește, fiind rănit foarte greu. C. 
NEGRUZZI, ap. TDRG. Unde e mort în casă, nu se 
dă bună-vremea, ...că amorțSsc mânurile. ȘEZ. III, 
âO/g. După ce s’a asfrucat cu pământ mortul, toți se 
spală pre. mâni cu apa mortului..., pentru ca să nu 
le amurtă ori asude mănile. (Măkian, comit. Caraș- 
Severiii), ap, HEM. 1104. Mi-au amorții picioarele. | 
P'ig.Muițimea oaselorluianamorțitii.1688(: 
..multitudo ossium ejus obtorpuit" : „tous ses os 
sont brisés"). | Spec, Despre organele vocale. „A 
amuți, a-și pierde glasul". Limba au amurțit. stoica 
(a. 1669), ap. GCR. i, 184. Ostenitu-m’am strigând, 
amurțit-augâtlejul mieu. DOSOFTEIU ( tăcu gru
mazului mieu. CORESI; amorțiră grumazii inie. 
arsenie din bisericani : ,Je suis las de crior, mon 
gosier en est asséché" : ,.raucao factae sunt 
fauces meae"), ap.HEM. 110.5. I-a amorțit gura = er 
ist verstunimt, er ist kleinlaut gavorden. TDRG. i, 
Fig. Despre sutiét, sentimente sau dureri. ..A-și 
pierde vioiciunea .sau puterea, a deveni nesimțitor, 
a se .slăbi".'DM/<el suferiri midte.inim.a sehnpietrejște..., 
simțirea amorțește, alexandrescu, m 6.1’ar'că mi-a 
mai amorțit durerea de măsea.

3®. Fig. (despre apă). „A Îngheță ușor, pe de-asu
pra". Asi dimineață mai amorțise, dar acum e la- 
poviță.

II. Fact, „A face să amorțească". Amurt = obstu- 
pefacio; amnrtae8c = ob8tu(pe]fio (flaccesco). anon. 
car. I Fig. Iubire<(-mi ai amo^it-o, Darea n'aputut 
să moară. I. VACÂRESCU, ap, HEM. 1104. Hotărlră 
a amorți suferința prin vesela petrecere, c. negruz- 
zr, 1, 218.

[■[•și pop. și: amurți. [ Praz.-țese, diai, -ță.sc și <(- 
murt, ca la Arom.]

— Din *ainmortîre (ad și mortuus): ital, ammnr- 
tire (ammortito, „kraftlos, gesclnvâcht"), v.-prov. o- 
mortir, fran. amortir (In limba veche cu un sens 
apropiat de cel românesc, cfr. Vipéres si siirprises 
de froid, qu'dles demeurent toutes a morties. Pare, ap. 
Dict. gén.), v.-span, amortir.

AMtiRțÎREs. f. „Action dețs'jengourdir. Engour- 
dissement. torpenr.^ — Infinitivul lui amorți, devenit 
abstract verbal. Exprimă acțiune. Amorțirea dege
tului celui micși adegetului celui gros de la mâna 
dreaptă erau semne spăimăntătoare [la Romani]. 
alecsandri, ap, TDRG. | Mai adesea exprimă stare, 
ca și „amorțeală." E vreme ca să ieși din amorțire. 
BĂLCESCU, M. V. .580/,g. Totul eace'ii neclintire, tn 
adâncă amorțire, alecsandri, ii, 107. Insectde, cari 
au petrecut peste iarnă tn amorțire. înrep a se m ișcă 
și a înviă. mari.vn, se. n. 195.

AMOKTis.HÉXT s. a. (Fin.) ..Amortissement.- -- 
Stingere treptată a unei datorii, „amortizare'*. înipro- 
prietărindu-se locuitorii s'a fixat plat<i despăgubirei 
clăcei și a amortismentidui capitalului pentru un 
om cu brațele la 107 lei...pe a«, k»nescu, i». 310. (Cfr. 
anuitate.)

— N. din fran.

AMOBțÎT 8. a. = amorțire. Participiul lui iiinorți, 
devenit abstract verbal. Când fi i'urlia dp. amorțit, 
numai piciovirele mele țfiu, sămcpJe, ce-au pății în 
gerul din iarna asta.

AMOBȚÎT, -A a<ț}., adv. „1.1°. ÎSans coiinaissancei
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perehts, engourdi: deveiiu insensible, pris de tor- 
peur; Icts, émouss^. 2®. Tiéde. II. Languissammenf.“ 
— Participiul lui amorți, devenit adjectiv. I. Adj. 
1’. Despre vietăți, „Aproape mort, ca mort, fără 
simțire.** în caz când mortul n'ar fi murit, ci [ar 
fi] numai amorții sauleșinaf..., să aibă cine-i stă 
mână de ajutor. MARIAN, î. 193. I Mai ales despre 
starea pricinuită de somnul iernii. Jigăniile..., din 
Ziua-crucii și până acuma .sânt amorțite, idem, se. 
11. 203. I Fig. Tot pământul și toată firea stă amor
țită idem, SE. II, 36. i Despre trup, Corpul mieu 
are să fie rece, amorțit .șițeapăn. ispirescu, l, 147.
P. ext. Un somn amorțit îi cttprinse trupul, emi
nescu, N. 21. I Fig. Idei energice și salubre... ar 
scăldâ mintea obosită și sufletul amorțit, odobescu, 
iii. 51/.,. Si din noaptea amintirii mii de doruri ea 
(= luna] ne scoate, Amorțită li-i durerea, le simțim 
ca'n vis pe toate, eminescu, p. 227. || 2®. In Brașov 
(corn. Lacea) ..Apă amorțită‘‘= apă călduță (cala 
Arom.). IIII. Adv. „Fără putere, fără vlagă**. A cântat 
cam amorțit, contemporanul, ii, 14.

AMOBȚIT0R, -oAke adj. „Engourdissant, gui 
transit.“ — Adjectivul verbal al lui amorți (derivat 
prin suf. -itor). [Diai.-. aMtorț/fdriu.]

A.noKTiTt'BĂ 8. f. (Pat.) „£Kpo((«*dt80-eme*it (d’une 
pârtie) du corps, transissement." — Abstractul lui 
amorți (derivat prin suf. -iturăt, exprimând o stare 
anormală care se manifestă prin amorțirea trupului 
sau a unei părți a Iui. Cine lucreasă în siua [de 
Sâmpetru acela] ...peste intrea anul are dureri de 
cap, orbalț, amorțitifri șt junghiuri. HXRlkî}, BE. I, 
236. [Plur.: -iur»,]

AMORTIZA u&. P. (Pin.) — A stinge o
datorie încetul cu încetul prin plăți succesive, Intr’un 
timp și la epoce hotărite de mai nainte. (Se zice mal 
ales despre datoriile statului, județelor, comunelor 
sau instituțiilor publice.) Sâni două feluri de rente, 
amortisabilă și neamortieabilă sau perpe
tuă. Renta este amortisabilă atunci când Statul, 
pe lângă dobânda ce trebue să plătească anual pen
tru împrumutul contractat, mai plătește în fiecare 
an și, prin tragere la sorți, un număr hotărit de 
obligațiuni, după valoarea lor nominală; aceste obli
gațiuni plătite sâni anulate, nu mai produc do
bândă și, prin urmare, împrumutul se micșorează 
pe fiecare an, ușă că după un timp determinat, este 
nimicit cu totul. Suma ce servește la plata anuală 
a obligațiunilor ieșite la sorți se eice că amorți- 
saeă împrumutul. CLIMESCU, A. 282.

— N. după fran.

AMOKTizÂBiL, -Ă adj. (Fit).) „.4mo»4t88a&íe.‘' — 
Care se poate amorfiaá. [Contrarinl: neamortisa- 
bil, sau *naw orHza&t/.] Cfr. amortiză.

— N. din fran.

ANOKTIZÁRE 8. f. (Fin.) „.dmorWsseweni". — In
finitivul Iui amortiză, devenit abstract verbal. Do
bânda capitalului și amortiearea lui se suie pe an 
la 1&9 lei. IONESCU. D. 22.

A.«ORTizÂȚie 8. f. (Fin.) „.4»Horft8se»«eMf“. — 
Formă de pe Ia începutul sec. XIX, acum ieșită din uz. 
1®. „Amortizare**. |[ 2®. Anulare (prin publicație) a 
unui act pierdut sau furat. Amortieația unui act 
pariiculamic. codica țiv.

— Derivat din amortiză,prin suf. abstr. -ație (prin 
analogie cu forme ca consultare = consultație etc.).

A-Moți vb. ZV“ t v. ameți.

AMOVÍBI1.,-Á adj. „Amovible.“ ~ Care poate fi 
strămutat, mutat din loc, revocat, concediat, Înlocuit. 
întinderea magistraturei amovibile, maiorescu, d.

AMPROOR
II, 42. [Contrariul inamovibil: Membrii curții de 
casație sânt inamovibili.]

— N. din fran. (lat. amorSre, „a depărta, a pune 
în altă parte**.) 

.iHoviitrLiTÁTC«.f. „jáMiOoíbiltié**.— Condițiune 
sau calitate a celui amovibil. [Contrariul inamovi
bilitate: Sacrul princip al inamovibilităfii, con
sacrat de Convenfiune. alecsandri, t. i, 33.]

— JÍ. după fran.

ANPÉKE s.m. (Fizic.) „Ampire".—Unitatea eu care 
se măsoară intensitatea curentului [electric] se nu
mește Ampére. PONl, F. 258. [Pronunțat: «wpâr. 
Plur.: otMjjȘrt.]

— N. din fran, (după numele fizicianului și filo
sofului francez Ampére (1775—1836].)

AMPLIFICA vb. 1. ,,Amplifier“. — „A lărgi, a des- 
voltâ, a face mai întins". Nu... mai citează exact, 
ci intercaieaeă câteva cuvinte de ale sale, prin care 
amplifică înțelesul și produce o contrazicere, maio- 
BESCU, cr. ii, 362.

— N. din lat. amplificare, idem.

AMPLIFICARE 8. f. „Amplification‘‘. — 
lui amplifică, devenit abstract verbal. „Lărgire, des- 
voltare, întindere**. Amplificarea și ilustrarea obiec
tului in discuție, maiorescu, CR. II, l.)8.

amplificaT,*Ă adj., adv.,.Amplific'. Avecdetrop 
longs développements." — Participiul lui amplifică, 
devenit adjectiv, întrebuințat șl ca adverb. 1®. Adj, 
„Lărgit, desvoltat**. Propozițiune amplificată. 2®. 
Adv. „Pe larg, cu desvoltări întinse**.

amplificAție 8. f. l 
AMPLIFICA-piÚNE 8. f. / 
as amplificare. vechile texturi... „amu" [circulă 

cu sensul] de „done" sau ca o simplă amplificațiune 
sintactică de felul grecului fâți... hasdeu, etym. 
MAGN. 3110.

— N. din fran. ( — lat. ampllflcatlo, -onern, „cre
ștere, sporire, amplificare**.)

a.mplificatúk,-OARE adj.,8iibsl. „Qui ampli- 
fle. Amplificaieur". — Adjectivul verbal al lui ampli
fică (derivat prin suf. -ator), substantivat une-ori.

AMPLITUDINE 8. f. „AmplUm/e". — Mărime, în
tindere (mai ales în lărgime) a unui lucru. || Spec. 
(Mat., Fizic.) „Mărimea unui arc**. Unghiul ..., for
mat de pozițiunile extreme ale pendulului se nu
mește amplitudinea oscilațiunii. PONI, F. 26. | Se dă 
numirea de amplitudine marină variațiunii de nivel 
cuprinsă între marea culminantă și marea joasă 
urmăioare.cx}LliiVV,c.3n. ' Intensitatea unui sunet 
atârnă de amplitudinea vibrațiilor.

N. din lat. amplitúdó, -inem, idem.

AMPLOARE 8. f. „Ampleur". —„latindoTo, desfă
șurare largă.** (Mai ales fig. despre frază și gesturi).

— N. după fran.

AMPi,oiÁT,*Á subst. „Employé“. — Cuvânt între
buințat din ce în ce mai rar. „Impiegat, funcționar'*. 
Un amploaiat cinstit. ALEXAiQDRESCr, m. 245. iS4 
preh'ndem schimbarea tuturor amploaiaților civili. 
ALECSANDRI, T. 1735. [Mai rar, cu pronunțare fran., 
și; amploaidt, •&.}

— N. dupi fran.

Amplc.-â adj. „Ample". — (Care se desfășură) 
larg, Întins, desvoltat.

N. după fran. (— lat. amplns, -a, >nm, idem.)

AMPKÓOR loc. adv., 8. m. v. prooF. : -áj



amputa
A.WPUTÁ 1'5. i“, (Chir.) „Am.putey'. — A tăia, a 

reteză un membru, o parte din el, nn organ, /-a ant- 
putat piciorul.

— N. din fran. (—lat. amputare.)
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AHPl'TÂBG s. f. (Chir.) „Ainputaiion-^. — Infini
tivul lui amputa, devenit abstract verbal. Ainpufo- 
rea brațului a fost făcută fără adormire.

A.HPVTĂT a. O. = amputare. Participiul lui am- 
patâ, devenit abstract verbal. Chirurgul u spus că. 
nu va fi nevoie de amputat.

AMFüTÁT, -Á năj., subst. (Chir.) .,Atiipuié“.~-Par
ticipiul Iui auipntâ, devenit adjectiv, substantivat 
une-ori- i l®. Adj. „Tăiat, retezat". | 2®. Subst. Per
soană căreia i s’a făcut o amputație.

AnwTÂȚiE s. f. (Chir.) )
AMPlTAȚirXE «. f. (Chir.) )
.Âmpniatioii'-. Tăierea, retezarea unui nieiiihru 

sau a unei părți din corp și fig. .și dintr'un lucru 
oarecare.

— N. după fran. (lat. HB)|iiitalio, -uiiem.)

A.nú niț/-. .îl- Maitiienaiit, d prÂient, â VheitíP ; 
fiu’il fist. II. U'. (h-. «A bien; ü órai <lire. 2^. Dejâ. ;

D'Ihc. 4’. Vo/ctf/Me. î)^. ..Vaú. 6®. I'iirce t/ite. car.-" '
I. ,1»MH exprimă un raport de timp, indicând că | 

cevă so întâmplă In momentul de față El se In- ' 
trebuințează in Bucovina și In Moldova de nord, până ! 
pe la Bacău, de unde începe regiunea lui „acii“, WEI- ' 
GÂND, .lAiiREBBER. IX. 224. și In părțile nordice și ! 
nordvestice ale Românilor ungureni, până fn valea i 
Târnavei, unde Începe regi unea lui „acum“, weigand, j 
JAHRESBER. VI, 75, 41; FRĂNCU-CANDKEA, H. 48: ' 
POMPiLiu, BIH. 1004. în literatură se găsește numai 
In scrieri cu colorit dialectal. J).^isă Domnul: .gră- 
taște!" Șideisă Ieremila: (imit, Doamne, cunoscum, 
cH dai cetatea pre. indnnle picmașUor ei. noso- 
FTEIU, ap, GCR. i. 254. De când au luat giiierile lui 
Gher rusie partea din CAbești la stApănire, aii trecut 
cinci ani. InrA amu, de. isnoavă s'au sculat Gher- 
vasie. vrAnif ca sA ieie- aceă parte de ta ginerele 
.său. (Mold., a. 1758). URICARIUL, XIX, 12. did aflu 
fiu amu bătrân, muște, mag. ist. hi. 28. Fost-am 
tânăr ți brudiu, i‘are~tni rău ș'aină-i târeiu, Că 
mi-am dat cumintele Tm toate trăsnitele. jabnÎK-bâr- 
8EANU, D. 221. Mână străină Amu te alină, marian, 
NA. 320. Te sărut, dar nu amit, reteganul, CH. 11). 
.liHM văd lumea cu mu-i! VkiOA.. De amil = ..de acum 
înnainte, de aci innainte" : „dorénavant." De. amit, 
numai sapa ți hărlefu^l).' (despre cel ajuns Ia sfâr- 
șitulvieții).ZANNE,P. v,548. 1 D'amit~i seară ți ne-om 
duce, reteganul, ch. b7 = s’a făcut seară.

II. Amil e o particulă explicativă, mențiiiându-și 
une-ori sen.sul de adverb de timp. Intrebuințându-se 
alte-ori numai In mod conjuncțional.

1®, Prin amit se introduce adese-ori povestirea, 
sau, după expunerea generalităților ori după digre
siuni, fraza care povestește un nou eveniment (cfr, 
acum 2®). Amit, ci~că o fost odată un sturz. (înce
put de poveste.) șez iii, 185/,. Eră o babă ți un 
moțtieag ci n’aveau copii. Amit, s’au sfătuit ei... 
IÍEZ. II, 107/,,. /ijfr'o ei de târg, s’au pornit la drum. 
Și, mergând amil cât au mers, iată că au întâlnit 
un om. SBIERA, P. 1/j,. -Dar ta să nu ne depărtăm 
ți să incep a depănă firul povețtii. Amű, ci-că îm
păratul acela... creangă, p. l&l. | Și mai viu devine 
stilul povestirii când cinevă, spunând ce-a făcnt In 
trecut, se transpune atât de mult cu mintea In acélé 
timpuri, încât întrebuințează pe amit pentru o acțiune 
pe care o săvârșeă „atunci." Strămbă-lemne ți Sfa- 
rămă-piatră nu țiiă că Teiu-legănat au fost legat 
o piatră de funie, ca să li ispitească credința ți 
priința, ți de aceea au inc^ut a croi la minciuni, 
desvinuindu-se că ei au tras funia amu cât au

AMt
tras-o, dar că de la o oreme le-a fost prea grea. 
SBIERA, P. 88'„.

2®. Prin faptul că prin amit se face prezentă o 
acțiune trecută, acest cuvânt poate redă ou mult 
succes noțiunea exprimată prin neologismul „dojâ“, 
atât de greu de redat când nu-1 putem exprimă 
prin „și“ sau „chiar." 21erep[tJ-ce postul eră amă 
ceritu..., grăită lor. con. vor. Sö/g ( pentru-că șl 
postul trecuse. N. testament, 1648; BIBLIA, 1688 : 
„quod et jejuniura jam praeterilsset"... : „vu que 
mérne le jeune était déjá passé“...). -Iw nu grăiți 
voi, că încă simt patru luni ți va ceni seacerla? 
latăgrăesc vouă: rădicați ochii voțtri ți vedeți hol
dele, că simt plăvițe amit cătră seacere. varlaam, ap. 
GCR. I. 109 ( : „car elles sont deja blanches pour 
moissonner."). S'au rățchiral ți soborul, niulțămind 
țara lui Dumnezeu, că se lipsise nmii nndți pămân
teni de vite,pentru răul văcăritului. N. costin, let. 
II, 52/„. Această distanță îndelungată [de Viena] 
eră amil în sine o piedecă considerabilă pentru Bu
covineni. SBIERA, F. 8. 287. [Și: ami'i = 8chon, in 
Roșia, Bihor, jahresber. iv. 32;).]

3®. t In exemplele citate subt II, 1® s'ar puteă în
locui amil, caro reiă firul povestirii, prin ,.deci.’‘ In 
sensul acesta ll găsim adese-ori In textele vechi, mai 
ales în roD. vor., corespunzând Iui „ergo". _igitur“, 
„itaque", „quoniara" din textul latin, lui „iară", „de- 
reptfl-aceala" în N, testament din 1648 și lui „deci" 
In BIBLIA din 1688. Miîațul amii lăsă giurele ți-i 
(isise... COD. VOR. 53/, ( -iară căpitanul dereptii 
aceala slobozi pre voinic... N. testament, 1648; deci 
căpitanul au slobozit pro tinerel, biblia, 1688 : „tri- 
hunus igitur dimisit adolescentem" ; „le tribun 
donc renvoya le jeune homme.“). Evanghelie sice: 
ața amil să că rugați voi. cuv. D. bătr. ii, 121. 
Că vor amu adună pleavila ți în foc arde-o-vor; 
așd va fi in sfârțitul veacului acestuia, coresi. 
ap. GCR. i. 17 ( : „Comme donc on cueille l’ivraie, 
et on la brfiL' au feu, il en sera de mérne ă la fin 
do ce rnonde."). Lumina fru/JMÍfui] taste ochiul. Se 
amil fure ochiul tău prost, tot trupul tău luminat 
va fi. TETRAEV. (1574), ap. GCR. i. *8 ( : „L'neil 
est la lumiére du corps; si donc ton ceil est net, 
tout ton corps sera éclairé."). Atunce înfelegtiiu 
am îl ți văeiiiu, că toate eeaste de aici dețnrIesAnt. 
Năsturel (a. 1648), ap GCR. i. 132.

4®. f Când momentul de față e pus tn opoziție cu 
cel trecut, amii poate deveni sinonim cu „iată". 
Tinăr fuiu ți amii înbătrâniiu. CORESI, PS. 95 (— tă- 
răru fuiu și adecă (s. v. 1®) bătrâriiu. psal. sch. 
114/,: .junior fui, et enim senui" : ,j’ai été jeune 
et j’ai atteint la vieillesse".). Mai ales tn legătură cu 
un alt adverb al timpului prezent: aiiiăucmu» „iată 
acum, dar acum" : „or malntenant". (Cfr. acmii.) 
Amu acmu cire grăîațte... cod. vor. 130,\ ț ni, 
acumö carii ziceți... N. testament, 1648; lanni, 
acumü cela ce ziceți... biblia, 1688 : „eoco nune 
qui dicitis"... : „or malntenant, vous qui dites...“). 
Acmâ amil mestecați sânt derepții cu păcătoții. 
CORESI, E. 31/,g. I Chiar și adecă amii acmu : Adecă 
amu acniü, bogății, plângeți-vă hlipind! COD. VOR. 
131/* (—ni, acmii, bogaților, plângeți văetându-vă. 
N. TESTAMENT, 1648; veniți acumfl cei bogați, plân
geți văetându-vă. biblia, 1688 : „or maintenant, 
vous, riches, pleurez".). Și adecă amil acmii acela 
de sine-ț stau e tine părăsiră, cuv. d. bătr. ii, 228.

5®. De la „iată" e numai un pas până la „Intr'a- 
devăr, dar, In.să, iar" (In textul latin „autem, vero"). 
Ochii Domnului sânt spre derepți,... e fața amîi 
Domnului spre cela ce face rău. cod. vor. 114/, 
(—iară fața Domnului... N. TESTAMENT, 1648; 
iară obrazul Domnului... biblia, 1688 : „vultus au
tem Domini...": „mais la face du Seigneur est con
tre ceux qui se conduisent mal".). In sensul acesta 
s’a păstrat până azi — dar cu accent mutat — In Mo
hor, pe Someș, In ținutul Bistriței : ămu = ober. 
jahresber. vi, 40, 75.



AâfUIA
6®. Ca șl „adecă" (s. v.) sensul interjecțional al 

lui „iată" s’a putut schimbă Intr’un sens explicativ: 
„căci, pentru-că", în textul latin „enim." Kuiă întru 
Siriîn și eu rosul [= dinsul) Prischila... aveă amit 
rugă. COD. VOR. 2./, (=și cu el P..., că aveă făgă- 
daș. N. TESTAMENT, 1648; cu el P. ..., pentru-că 
aveă rugă. BIBLIA, 1688 : „habebat enim votum": 
„parce-qu-il avait fait un vceu".). Cade-se amit pu- 
irediriei aceștifa să se îmbrace intru neputredire. 
CORESI, ap. GCR. I, *14 (: „car il faut que ee oor- 
ruptible revâte rincorruptlbilité".).

[In Țara-Oașului și: amtlla = aeum. CANDREA, Ț.
O. 48.)

— Pentru etimologie, vezi acttw. Nu credem că 
sensul II trebue despărțit de sensul i și. Intru cât 
privește pe amit din textele vechi, să fie adus în 
legătură cu adv. latin modo, „numai", sau chiar cu 
ad modum Hasdeu, Etym. magn. Som. 1110 etc. 
Accepțiunile de subt II se explică toate fără greutate 
din sensul original de adverb local — singur cunoscut 
In limbile romanice—, mai ales dacă ne dăm seama 
că el traduce totdeauna. în cele mai vechi texte, pe 
slavul „u“, „ubo" sau „uie", care are șl el sensul de 
„sebon, nun", alături de „also." Ar fi greșit de ase
menea, dacă, ademeniți de cronologia exemplelor, 
am cercă să derivăm sensul i din sensul li, căci dia
lectele (arom. amit, amd, megt. md și moți) cunosc 
numai înțelesul de adverb de timp {=acum).
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ANfiiA arh’, v. amă.

A.HDlĂ t’6. /. „Trempf’r, foire infnser. Détremper 
(racier).“ — Amtiiâ = a »»«««, topi, a descăli,... a 
scoate descălitura «wu» ojei sav, fier. COSTINESCO. 
Amuți as= aufn'eicheH, eintveieken. rarcianü. jlwotu 
[se Intrebuințeaz&ln &ălagiu]pentru „a »iuiă“,tnsă... 
mai rar. vaida. [Prez. ind. a»ioi«, mai rar amuiee. 
BÜDAI-DE1-EANU, ap. HEM. 1114.)

— Derivat din a>inoln (și apropiat de mMÚi).

AMl'LÉTÁ s. f. „Amtdptte.‘‘ — Obiect (purtai de 
om cu sine), căruia i se atribuie In mod superstițios 
o putere de a feri de rele, d*e a apără de boale. La 
í}át o amuletăpenfru dinchiu. alecsandri, ap. DRE. 
[După germ. îlnnUeft, ln Transilv. și Bucov. și: a- 
muM s. a. Gârftct'ca... fetneile o poartă apoi ca 
amtdet la sine, marian, na. 28.)

— N. din fran. ( lat. atnnletnm, idem.)

ahúma adv. » acuma, acum, tn Crasna, Oltenia. 
PAMFILE, J. II.

— Formă născută prin fuziunea celor două ad
verbe sinonime: amil și acuma.

amurAz subst-, etc., V. amorez ș. u.

AMt'RG s. a. „Cr^uscule, brune; dMin (du jour, 
de l’âge); clair-obscur".—„Amurg", „amurgul serU", 
„murg" sau ș4 „murcfiM de seară"... (se zice], cănd 
soarele a apus,... dar este o lucire în urma lui 
și întunerec încă nu s’a făcut, adecă când lumina 
se amestecă cu întunerecuî, când se luptă siua cu 
noaptea,... când înc^e a se îngână siua cu noap
tea. MARIAN, SE. I, 108. Amurgul înnegrise sarea. 
COȘBUC, F. 102. Amurgul „se lasă" sau „dă". Amur
gul dase peste dinșii, nemâncați. ispirbscu, L. 310., 
tn legătură cu prep. Plecă din revărsatul sorilor și 
se întorceă pe la amurg, delavrancea, s. 229. De 
undevii, măi muiere, i'rin amurg, pe-această vreme? 
marian, sa. 53. I Prin omiterea cuvântului subîn
țeles „serii", a rezultat, după prepoziție, forma ar
ticulată: amurgul. Din amurgul pănă’n siori. ALE
CSANDRI, p. III, 120. într’amurgul = „pe la amur
gite" : „ă la tombée de la nuit, entre chien et loup". Și 
așă au dai spaimă târgului, fiind într’amurgul. N. 
costin, let. II, 110. într’amurgul iarăși mulgeă la
mele. drăghici, R. 152. Călător, care’ntr’amurgul,pe

A5fUȘl
paveaMa sunătoare, Treci... C. negruzzi, ii, 92/ig. 
P. ext. Amni^nl dimineții = ilorgendămmerung. 
[Atestat numai la] barcianu. || Fig. „Declin.
e deșertul ce se’niinde Pe sub amurgul vieții. ALE
CSANDRI, P. III, 183. I „Clar-obscur", Cobitor, ca 
urma unuipăcat în amurgul conștiinței, odobescu, 
ap. HEM. 1115. # Dă in amurg:» „amurgește" : „il 
commence ă fairé nuit". Cănd dete in amurg.... ea 
pieri. ISPIRESCU, L. 310. [Plur. -fluri.)

— Compus din a (2®) și murg (s. v.). La Început 
eră locuțiune adverbială cu sensul de „la amurg"; 
mai târziu a devenit substantiv (cfr. achindie, a- 
dăpost, amiazăzi, subsuară etc.).

AMVROEÂLĂ a. f. = amurg. (Bogza, ln Râmni- 
cul-Sărat), ap. HEM. 1115. [Plur. -geli și -gele. 1 Cfr. 
murgeală.)

— Derivat din amurgi, prin suf. abstr. -eală.

AHi'KOÎ vb. IV'. „S'obscurcir. commencer A fairé 
sombre ou ««ii''.— Impers. „Se lasă, dă amurgul, 
Inserează." Abiă amurgise, când IStroiciși Spancioc 
sosiră, c. NEGRUZZI, I, 160. Se pomeniră că amur
gise. ISPIRESCU, L. 35. Pând să-l mai menim noi pe 
popă, ...amurgesc- bine. CREANGĂ, A. 43. | VeniîAcel 
strein de fealiu, mânecând fi amurgindă, și se în- 
stâlpi înaintea lui Israil 40 de sile, biblia (1688), 
207/, (: „et le Philistin, s’approchant le matin et 1 e 
Boir, se présenta quarante jours durant."), || Uni- 
pers. In loo de amurgește se poate spune și: „ziua" 
sau „lumina" amurgește. Lar lumina amurgește și 
plugarii... se întorc de la arat. ALECSANDRI, P. iii, 42. 
Când soarele se duse..., când siua amurgea. Cehii 
el își arunca Sub o tufă... poh., ap. HEM. 1116.

— Derivat din amurg (cfr. murgi).

i

ahvroírf. 8. f. „Action de commeiicer A fairé 
sombre, óbscurci8S6tnent ‘‘. — Infinitivul lui aninrgt, 
devenit abstract verbal.

A.wi'KGÎT 8. a. „Cr>ipu8cule. brune." — Partici
piul lui amurgi, devenit abstract verbal, „.Amurg"; 
se întrebuințează adesea la plural și In legătură 
cu prepoziții. Să-mi răcoresc viața la un amurgit 
de seară? vlaiiuțĂ. p. 47. Când fu pe la amurgit, 
întâlni un om. ISPIRESCU, L. 321. [Se văd] coborînd 
tn amurgii treptele casei lor aibe. sadovicanu, m. 
118 Când se’ngână siua cu noaptea, poporul sice 
că e pe amurgite. (Broșteni. In Suceava), ap. HE.M. 
1116 : ,.entre ebien et loup, ă la brune, sur la brune, 
ă la nuit tombante". [Cfr. murgit.)

AMURGIT. -Ă adj. „Obscurei"'. — Participiul lui 
amurgi, devenit adjectiv. „învălit în amurg". [Am) 
căutat să descoper pe sarea amurgită a trecutului, 
din ceața brumoasă a presentului, o falnică lumină 
pentru viitorul artelor române. ODOBESCU. ii, 246.

AHt ș s. a. (Tăbăc.) „Coudroir. Plain, plamée".— 
ln Banat. Argăsitorul...punepieilein amoiu, ca sAss 
moaie și curețe de imală, unde stau 2-0 sile; după 
aceea se pun in amuș, care e o groapă sau o cadă 
îngropată în pământ și se boțgă nt var stâmpârat
cu */, apă. în acest amuș se țin pieile 10-14 sile. iHtpă 
ce 86 scot și se amușesc se pun in amuș curat, adecă 
proaspăt, făcut din ’/« '!<
se țin 14 Bile, lívba-iáha, m. 123. Cumpărând piei 
argăsitorii le bagă in amușe (amuș = «ișie gropi). 

î Se aduce apă, ae stinge tn ea var și apoi se aruncă 
: pieile, pentru ca, la „păruit", părul să se deslipească

I
POPOVICI-BĂNĂȚEANU, V. M. 85.

—- Etimol. necunoscuta. Nu știm întru căt s’ar puteă 
aduce în legătură cu ung. hamus (gödör a= [groapă) 
„de cenușă"; cfr. ung. hamvas, „Gerberlauge").

AMCfți adv. ii I’itwtoMt, iout de suite. 2®. iVd- 
cisément, justement, exactement‘‘.



AMUȘi
1®. „Acii-acîi, acuși, îndată". Cine fură acei [bar

bari] și pre ce cale feceră aceia, amuș voiu reștmiră. 
p. MAIOR, ist. 281. .4ș<eop#-o, că vine amuși! §31. 
u,iSSjf.Noi ne rugăm totdeauna pentru Măria-Ta 
și ne-om rugă actim. Iaca amuși s'or strânge toți 
părinții, fi merge ș» Măria-Ta și să fii pe pace, că 
mâne ai să fii stăpân, s. t.-kirileanu, săm. iii, i03.

2®. „Tocmai, chiar". Amuși e anul, de când a venit 
la noi. vrAucv-CaíiptíKA, H. 47.Amuși... amuși = 
„când... cănd, câte-odată... altă dată, acii... acii" : 
„tantftt... tantflt". Am o puică: Amuși ii albă, amuși 

I ii neagră? [ = „Ziuași noaptea“.]GOR<yyEi, C. 138.
Repetarea imediată : amușl-amușl = „tot mereu. In 
totmomentul" : „âchaqueinstant". [strâns]fre-

amuși-amuși întors, ecokomia, 52. [Românca], 
de-ar fi oricât de învăluită și necăjită, ea nici când 
nu uită de copilul său, ci amuși-amuși aleargă la 
dinsul, să vadă ce face, marian, na. 309.

— Dinnmă+adverbialul și (cfr. aemuși și acuși).

AMi'și vb. IV‘^ trans.„V. D^bourrer,plamer.2'‘. Ar- 
racher Ies cheveux (â qqn.).“ — In Banat. 1®. (Tăbăe.) 
A amuși = a pănuși pielea de păr, d. ex. „Cojocarii 
amușesc p icile“. (Oravița), com. A. Coca. După ce se 
scot [pieile din amuș] și se amușesc ( pică, trăgând 
de el, părul, cu copâstăuî, o meedrealâ tâmpită) se 
pun în aniHȘ curat. LIUBA-iana, m. 123. Cfr. părui, jl 
2®. P. ext. A amuși = a rupe cuivă părul din cap, a 
pănuși pe cinevă de păr. D. ex. „Băfându-I, l-or tot 
amușif ( i-or rupt părul, l-au despoiat de păr). 
.Se folosește mimai despre păr, nu și despre pene, 
de oare-ce pentru ruper ea penelor sefolose^e cwvdff- 
M „pănuși'*. (Sasca-Montană), com. A. Coca. (Cfr. 
umușit).

— Derivat din amuș.
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Ani'Și.MÂ (•/». r. „Flairer, <[uéter, .«niure «Inpisfe, 
dfpister‘‘. in Transilv. vestică și In Bihor, Jmu- 
șină = amirosâ, adurmecă; d. e. cănile awuș/nă 
iepurele,pisica aviușină șoareceie. rev. crit. iv, 33(». 
/l n»nw^K/MÍ = a Hn'i oai; se eice cu deosebire despre 
cânii de vânat, când dau de urma vânatului, frân- 
CU-CANDREA, R. 47. [tn Țara-Hațegului și : mttșului. 
muș/ui = „adurinecâ“. rev. crit. III, 161. | Și: wh- 
fuli; Iată vine un lup, niiișulindpe unde mâncase 
fi &eu«e cei hofi. rev. crit. I, 235.)

— Etimologia necunoscută. Poate stă tn legătură 
liu ital, muso, „bot“, fran. niuseau. „bot", a căror 
Mimologie de asemenea nu e clară.

ahi'^ît,-A ndj. P. „DAbourré,plami!. 2®. (Mouton) 
i'iant perdu une quantité de inine (en l’accrochant 
iux biiissonâ)“. — Participiul lui nmunl, devenit ad- 
ectiv. în Banat. 1®. (T&băc.) P/eZs atnușită. 2*. „Cu 
ifiriil zmuls, cu l&na zmulsă, dăp&rat“. Când oaia, 
tmblând prin spini și tufe iși pierde o cantitate 
lin lână, se sice că-i oaie nmușită de lână. (Sasca- 
tontană), com. A. Coca.

AHCȘdLui t)6. IV' V. amni^Inil.
AMU'i’Ă vb. I trans. „ Exciter (Ies chiens)“. — „Á 

smuță, a sumiitâ (cănii)". Pe ua aved ne^ine un 
ulău tare și dâre... și de se va apucă de vreun 
ulău mai slab și-l va birui, și stăpânu-său... nu-i 
a despărți, ce incă-i va amuță. de-l va simeți..., să 
lățească toată paguba. PRAVILA MOLD. 11. /«pra&d 
tară ieșind și încă mai tare pre dulău amuțind 
: imbărbătănd... cantemir, ap. HEM. 1871. Odată 
{ țuerâ. Cânii rău că amuță, Bttpă feciori se luă. 
OP-, (Banat), ap. HEM. 1871. | în loc de a amuță 
inii asupra cuivă, se poate zice șl: a amuță pe 
inefâ CH cânii: Când treceam gardul cu spinii, 
'amuțai, mândra, cu cânii; M’amuțai și nici prea 
fe. JARNfK-BÂRSEANU, D. 390. [Cu schimbarea con- 
gării t și: owitt/i.]
— Din lat. *am*iiiueeiare (cfr. muță, asmuță,

AMUȚIT 

Bumuță), păstrat și In Poitou subt forma amoisser, 
„exciter Ies chiens ă nous défendre".

AMirțÂRK 8. f. „Action d'exciter Ies chiens^. — 
Infinitivul lui amnță, devenit abstract verbal.

AMVȚÂT a. a. = onințare. Participiul lui amuță, 
devenit abstract verbal.

AMUȚÂT, -A adj. ,.Éxcité“ (se dit des chiens).— 
Participiul lui aiDuță, devenit adjectiv.

ahcțAtob, -oAre adj., subst. „Qui excite Ies 
chiens‘‘. — Adjectivul verbal al lui amuță (derivat 
prin suf. -ător), întrebuințat une-ori ca substantiv, 
[Diai.; amuțătâriu.]

aml'țeAlA a. f. „Mutistne, perte de la parole'^. - 
Exprimă starea, care r<‘zuită după pierderea gra
iului. l-au pecetluit spurcata și clevetnica lui gură, 
cu amuțeală. astiw, p. 91. Rumânii nu tac mult; 
s'ar bocăni, d ar pătimi de amuțeală. jipescu, o. 39. 
(l)ial. și: amuțălă. 1 Plur. -{efi, poate șl -/e/e.)

— Derivat din amuți, prin suf. abstr. -eală.

AHtiȚi r5. it^-țv. amuță.

Anr'i'i vb. IV^. „I. 1® 2®. Dei-enir muet, Sire
frappé de mutisme, perdre la parole. Se taire #m- 
bitement, rester court, demeurer interdil. II. Rendre 
muet".

I. „A pierde graiul, a rămăneâ mut“, fi g. „a rămâ
nea ca mut, a tăceă do-odată‘*.

1®. Intrans. Amuțilu și plecalu-mă și tăcuîu. 
PSAL. sen. 121/,j! COREBI, PS. (: „obinutui, et 
humiiiutus sum, et silui".). .-Iw vor amuți..., a«, de 
nu, vorbe goale vor adauge. P. MAIOR. IST. 263. Ielele 
umblă noaptea cântând, și, dacă se'ntămplă să cheme 
pe cinevă pe nume, și acela le răspunde, amuțește. 
(Bălenii-Sârbi, In Dăinbovița), ap. HEM. 1119. Când 
bogatul vorbește, Lumea amuțește, zanne, p. v, 90.
P. ext. (fig.) l-a amuții glasul. Limba vicleană și 
mincinoasă să amuțească, ureckia ...să asur.:ească. 
CANTEMIR, ap. HEM. 1118. Acélé huee ...amuțeau 
învinețite, stdi spâmurătoarea ce stă dinaintea ușii. 
C.NEGRUZZI, 1,311. Chiar ș\:Stefan-\'mlă... n’aíM’tó... 
copil din gură plângând.... Că stau doicile dormind 
$i casele amuțind. TEODORESCU, p. P. 531.

2®. Refl. Ziseră cătră el: „Amuțeâșfe-le, pune mâna 
faprestegura ta.”‘ biblia (1688), 188, 1 ( : „Hs lui 
dirent: Tais-toi, et mets ta main sur la bouohe".). 
Mă amuțiiu de multă bucurie. gor.ian, h. IV, 93.
P. ext. (fig.) Mintea mea, amuțindu-se, se cumpă
nește intre spaimă și bucurie, marcovici, C. 11/„.

II. Fact. Numai In construcția: a amuți pe 
cinevă de gură tace pe cinevă (prin vrajă) 
să-și piardă graiul". De mână m au luat. De gură 
m'au amuțit. Ochii mi-au paienjenit. sevastos, 
N. 12/,„ (cfr. amuțit de gură).

[în loc de amuțesc șl: f amut = obmutesco. anon. 
car.]

— Din lat. *am-mntîre ( -ad+ mutire): cfr. ital. 
ammutire, idem. (Cfr. muți).

AHL'ȚÎRK s. f. „Action de devenir m-uet, de perdre 
In parole. Mutisme, perte de ta parole. iiilence“. — 
Infinitivul lui niniițî, devenit abstract verbal. Ex
primă acțiune sau o stare trecătoare. Rea iaste a- 
muțirea din lipsa organelor..., dar incă mai rea 
îaste, cănd purceade din lipsa și neștiința cuvin
telor trebuitoare, cantemir, ap. HEM. 1120. || Pig. 
„Tăcere" (prin substituirea efectului In locul cauzei). 
Ascultă și nu aiisi nimică: dar amuțirea acea a- 
dăncă mai cumplit il spăriâ. pop-FLORENTIN, ap. 
TDRG.

amuțîi s. a. „Action Je devenir inuet, de perdre
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Za parole". — Participiul lui amuți, devenit abstract 
verbal.

AMCȚÎT, >A adj. „Deeenu wuef, frappé de mu- 
tisme, muei". — Participiul lui amuți, devenit ad
jectiv. Cănd a sunat clopoiul. ne-am strâns mânile, 
amuți(i de durere. vlahuțA, n. 174. [ „Mut (Intr’un 
mod trecător)". Vulturii... stau amuțițipecre^tetele... 
munților, eminescu, n. 5.44: Amuțit de gură = „lipsit 
(prin vrăji) de facultatea de a vorbi" : „frappé (su- 
biteinont) de mutisme". M'am treeit $i nt’ant găsit... 
De i/ură amuțită. De ochi orbită, marian, Î. 15.

AM1'ȚITÚRÂ s. f. = nmuțenlA. Cuvănt rar. ^>hh- 
cituré = vocis praeclusio. anon. Car. (Plur. -fur».)

— Derivat din amuți, prin suf. abstr. -itură.

AMVZÂ ub. I. „(S')amtiser‘‘.— 1®. Trans. „A face 
petrecere (cuivi), a face să-i treacă vremea plăcut“. 
2®. Refl. „A-și petrece, a-și trece vremea cu lucruri 
ușoare și plăcute". (.4>uMzși atttusée.]

— N. din fran.

AMCZAJiÉNT s. a. „i4»«use»»»e»í“. — Petrecere CU 
lucruri ușoare, cu glume, care fac să treacft vremea 
plăcut.

— N. din fran.

A.WBZÂNT, ■ A adj. „Amusani''. — Care (te) amu- 
zează. „Nostim, cu haz“.

— N. din fran.

A.WIOÂNĂ 8. f. (Bis.) V. ftlIITUU.
AMVON 8. a. (Bis.) „Amboti. Chaire". — Un loc tn- 

nălțat In biserică, de pe care citește diaconul evan
ghelia. Pe alocurea se șl predică de pe amvon. Pa- 
trilai hui Macarie se .sui pre amhonH și rădică cin
stita cruce. VARLAAM, ap. HEM. 1038. S’au suit pre 
amvon și începii a cântă, dosofteiu, v. 8. áö**. 
6>e suia în anvonă, de le celeă. E. kogălniceanu, 
LET. III, 2iy/jț. i,-«w cetit cu vers tare, din amvon. 
ȘINCAI, HR. III, 267/,,. Ce ne grăesc din amvonuri 
miniștrii cuvântului lui Dnmneseu? MARCOVICI, D. 
379. f« pieptul furtuna păgănească, Ferind
de-a sale valuri umvona creștinească. ALECSANDRI, 
P. III, 217. /n predicele sale de pe amvoanele bise
ricilor. înțepă ca vespea. CREANGĂ, A. 130.

[Și: t aiHÓdMM s. a., amvoan/î s. f.. anv<inăe. f., 
aiiL'rf» s. a., anvociutl a. f. I Plur. -üodMC și -utíMMri.] 

Din paleosl. nmObonă și atuAvunú (din grec. 
a)z6(uv, idem.).

AMVONĂ s. f. (Bis,) v. amvon.

AN s. m. „1. 1". Amice, an. 2®. A««de. Saison. 3®. 
A«; (au pluriel) a».s. ăge, vieille.sse: annt<es, vie; 
temp.s: expérience. II. A»«de“.

i. 1". In Întrebuințarea zilnică, anul cuprinde două
sprezece luni. Aw un copaeiu cu 12 crăcii tn fie
care crac sânt patru cuiburi: în fiecare cuib sânt 
7 ouă ți fiecare, ou are. o parte albă și alta neagră. 
Ce .«« fie aceasta? ( - „AnwZ".) sbiera, p. 322; cfr. 
ȘEZ. 1, 2.5. Anul sau ami pot să se socotească de la 
ori care dată. A’uwdfM/ ailor de la Adam 7115 ai, 
delanașfere.aluiHrislosltidlai. cuv. D. bătr. ii, 
107. iu (sau la) nuni mântuirii (după lat. anno Do
mini) șl: in aiinl Domnului = In anul de la (nașterea 
lui) Cristos : „l an de grăce". în anul mântuirii 
1907 mai avem de analfabeți. | Adesea se gă
sește tn comparație cu alte măsuri de timp. Nu aduce 
anul ce aduce ceasul! CREANGĂ, P. 236. | Ca toate 
substantivele care exprimă o măsură de timp, se gă
sește șl tn funcțiune adverbială: Anul acesta vom 
aveă o recoltă bogată, deși, In cazul acesta, sănt 
preferite construcțiile cu prep, j Anii „trec", „vin", 
„cnrg“, „se scurg", „se împlinesc", „se încheie", f

AN
„se umplu", așă tn căt se vorbește despre „anul tre
cut" sau „viitor". In opoziție cu „anul acesta", despre 
„cursul", „curgerea" sau „scurgerea" anilor și despre 
„ani Împliniți" sau „tncheiațî". După-ce trecură trei 
ani la mijloc..., începu a dori... pe frate-său. GOR- 
•lAN, H. I, 2/„. Cine, îmi va spune, ce o s’aducă eiua 
și anul viitor? alexandrescu, h. 3. Gând au fost 
cursul anilor de la începutul lumii 7193... N. costin, 
ap. HEM. 1128. Se va întâmplă în curgerea anului, 
care ostiei începe. marcovici, d. 17/g. Seopropíéeí- 
lele,deisetnpl{t cocoanei anul diîntâi. Mss. (s. XVII), 
ap. HEM. 1.129. Bădică. mâne ți se împlin^e anul; 
ia-mă și pe mine cu dumneaia, că ți-oiu fi de mare 
folos. EMINESCU, N. 21. | In loc de „(azi) s’a împlinit 
anul, de cănd..." se poate zice și: (azi) e anul; de 
când...: „il y a un an que..." Mâncați, oameni buni..., 
cămâniti anul, de când mi-a murit bărbatul, zanne, 
P. IV, 254. I în Transilv. construit și cu „că“. Nu e anul 
cămi-amuritun cqp»7(—ital, „non é l’anno, che...“). 
La 31 Decemvre, ta 12 ciasuri din noapte, se sfâr
șește annl vecliiu și tncepe aunl non. .Sosind miesul 
nopții, anul veckiu a dispărut..., căci acuși soriie 
anului nou se arată de după culmile dealurilor. 
marian, se. i, 144. An nou! Aștept minunea-ți, ca 
o cerească lege, alexandrescu, m. 5.

II Răspunde la întrebarea (de, pănă) cănd? Func
țiunea adverbială exprimă anuZ tn toată extinderea 
sa: Anul trecut a plouat muit. || Alternarea anilor 
se exprimă prin: An cn an sau (tn Transilv.) an de 
an sau f ati pre an = „pe fiecare an, In tot anul" : 
„chaque année, tous Ies ans". An cu an împărăția 
tot mai largă se sporește. E.MINESCÜ, p. 237. A,ied 
făcoă linii pre ână. DOSOFTEIU, v. s. 205/,. A»> de 
an emigre.asă liomâni în America (cfr. spân, „un 
afio con otro", „Jahr fUr Jahr“. rus. „Ízű goda vü 
goda" sau „godfl otü goda" = „Jahr aus, Jahr ein; ein 
.lahr um das andere"; alb. „vjet-pțr-vjet“ = „alijăhr- 
lich"). I Dili un in nn = „din ce tn ce mai mult" : 
„d'année en année" (ital, „d’anno in anno", portg. 
„de anno eni anno", bulg. „otü godina na godina", 
germ, „von .lahr zu .lahr"). Din an în an se îmulțesc 
locuitorii orașelor. || Spre a exprimă ideea „anul tre
cut, pe vremea aceasta", .se poate zice: acnm (sau 
acuși) un un (doi ani otc.): „il y a un an". Acitșt șapte 
ani a fătat iapa popii un mâne, reteganul, p. 1,25. 
Construcția aceasta capătă cu ajutorul prep, „de", 
funcțiune adjectivală : „d'il y a un an, de Tanuée 
derniére" Cm mândra de-acum un an, iJintr'un 
măr mă săturam, jarnîk-bârseanu, d. 155. j| Prin 
propoziția „tn", iar cănd o vorba de un eveniment 
istoric șl prin prep, „la", se exprimă o dată anumită 
tn decursul unui an. în anul trecut am fost bolnav 
de două ori. Vasile Alecsandri s'a născut in (anul) 
1319. România a fost proclamată regat la (anul) 
1H81. (Cfr. veleat). O cometă nu vine în fiecare an. 
BĂLCESCU,M. v.4/,,.7n toțianiiprăenuim 2>ementea 
lor. VARLAAM, c. 197/,. La sau (iiitr’)uii au (doi etc. 
aol) odată — „o singură dată intr’un an (tn decur
sul a doi etc. ani): rar" : „une (seule) fois dans 
l’anneețtous Ies deux, etc., ans); rarement". Vin ele la 
noi intr'un iinu odată și lăcuesc 30 de eile cu noi 
M88. (a. 162<J), ap. HEM. 1125. Asi e Sfântu-Neculaiu 
Ai, nec(tstă, la biserică,... că-i sărbătoare mare, i 
înfr'un an odată. (Lupșanu, In Ialomița.), ap. HEM 
1125. [Pică pietre de pe cerb,] când se. scutură el 
la șapte uni odată, creangă, P. 218. | La doi etc. 
ani = ,.după doi etc. ani“ : „deux, etc., ans aprés" 
[Calul] l-am pierdut... odată f)i l-am cătat lumea 
toată... Și l-am găsit la cinci ai, ih’iponit de-ur 
leuștean. șez. i, 73^/,,. La nuni (scil. viitor) : „Tan- 
née prochaine; dans une année". De cât la anul mu 
bou. Mai bine aei un ou. românul glumeț, l, 47/,, 
Nu tăia pomul din rădăcină..., ci mai bine urcă-t< 
in el, ca să culegi la anul, zanne, p. i, 262, Ii 
urări: Noroc bun să deie Dumnezeu! Și la anul Cb 
bine! alecsandri, t. 673 (cfr. lat. ad annum=^ 
„Ubers Jahr, kUnftiges Jahr".). || P(r)e9te nii = „în’

I
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cursul unui an** : „pendant l’année, dans le courant 
dé l’annéo**. Preste an c« cinste vă slăvim, mine- 
lOL (1776), 150 Să-mi rămăie și mie în destul, 
ca să-mi hrănesc peste an femeea și copiii, beldi- 
MAN, N. p, II, 171. Să prăsnuim sărbătorile depeste 
an. I Peste nu an (doi etc. ani) : „dans un an (deux, 
etc,, ans)." Peste o sută de ani multe se vor schimbă 
in lume. II De nn an (doi etc. aiil) : depuis une 
annfe (deux, etc., années)". O mueare... erâ îndrăcită 
și oloagă de optsprCuseace aii. COResi, ap, GCR. 18. 
Părinții tăi nu mai trăesc, de sute de ani. ispirescu, 
L. 8. De trei ani tot bat la dobă. jarnîk-bârseanu, í 
D. 470. N'am dat ochii cu Vâlcan, De-i mai bine I 
de un an. teodorescu, p, p. 551. || Uii an (doi etc. ' 
ani) dnpă: „une année (deux, etc., années) aprös**. Cn ' 
an după fuga lui Aladin, Otman... țineâ rangul cel Í 
d'intâiu intre prințipii ce erâ supuși lui Aladin. E. ! 
VÂCÂRESCUL, IST. 250/,j. || Până’ntr’un an (până’u 
doi etc. ni^a„tn timp de un an‘* : „d’ici un an ' 
(deux, etc., ans)**. Vameșul ce nu-ș va lud vama de ' 
la nei/iistor până în cinci ani, de-aciîa nu va putîă I 
lud nemică, pravila mold,, ap. HEM. 1133. || în ! 
Transilv. (într’)alt &a = futuro anno...; aufs Jahr, 
kHnftiges Jahr.LQ. (cfr. ital, „un altr’anno * = „das I 
năchste, kommende Jahr**). Est-an = „anul acesta" ; | 
„cette année-ci‘*. i La Moți: Dincolo de au = anțărț, i 
FRÂNCU-CANDREA, M. 51 : „il y a deux ana". jrnAfivu-cAnuKisA, n. UI : „II y a aeux ana .

Răspunde la întrebarea (pe. In) cât (timp)? 
0 dsi, ca o mie de anii și o mie de anii ca o dei.
COD, VOR. 167/,. LăcuirăeiSS de ai fără feciori, cuv. ■ 
D. BÂTR. II, 145. Tată câți ai ț(ij-am lucrat, vak- 
LAAM, c. 10/,. Patruseci de ani îmi pare, De când 
port pur pe spinare; Nimeni grija mea n’o are. 
jaknîk-bâRSEaNU, d. 450, Căcițăranul când te bate, 
Zaci un an și jumătate. POP., ap. HEM, 1124, Cine-o 
avut ș’amit n’are. Pare-i noaptea an de mare; Am 
avut, dar amit n’am. Pare-mi noaptea cât un an. 
MÂNDRESCU, l. p. 85. O slujî un an iau doi Și-și 
va fcKe car cu boi. jarnîk-bÂKSEANU, d. 245. | In 
limba veche se putea zice In loc de „(timp de) un an, 
doi ani, etc.** șl intrn an, in doi ani etc.: „(pendant) 
une année, pendant deux ana etc.**. Vrem tăcui acte 
intru anu și vrem face negoț, cod. vor. 130/, (= 
vom petrece acolo un an și vom târgul. N. testa
ment, 1648; vom face acolo un an și vom negu- 
țitori. biblia, 1688 : „demeurons lâ un an et ytra- 
liquons".). Nu plod spre pămănt in trei anii și in 
șaseluri. cod. vor. 135/, ( = nu ploó In trei ani și 
șase luni. N. testament, 1648; n’au plouat pre pă
mânt trei ani și șase luni, biblia, 1688: „il ne tómba 
point de pluie surla terre durant trois ans et six 
mois**.). Astăzi se mai regăsește construcția aceasta 
numai In urările intru mulțianii (scil. „sătrăești** sau 
„să fle") mnlți ani I la mnlți ani I (cu o mulțime 
de variante). Trăească Domnulmieumilostiv,intr ai 
mulțimi și buni! cantemir, ist, 2il. Să-i fie întru 
mulți ani! marian, nu. 454. Să trăești mulți ani cu 
bine, luminate șipreaputerniceîmpărate! creangă, 
P. 80. La mulți ani, cu sănătate, Că-i mai bună de 
cât toate.' ZANNE, p. II, 703 (cfr. mulțumi). || Prin 
atributele „tot**, „întreg". „încheiat", „Împlinit", „In 
cap" și prin complinirile ,.dp-a rândul", „de zile" se 
arată Întregimea anilor, exprimându-se tot odată șl 
faptul, că pentru vorbitor anul a trecut sau va trece 
cu greu. E rău când anu ’ntregți-e post! coșbuc, 
F. 71. A ținui i-eselia ani întregi, creangă, p. 279, 
S'au plimbat o săptămână și au plâns 100 dă ani 
încheiați. jipescu, o. 132. Am plâns tot anul și voiu 
mai plânge ani de-a rândul. | [tși luă) merinde, ca 
să-i ajungă un an de sile, ispirescu, l. 13. Să-l 
slujești taman trei ani de. zile cu credință. CREANGĂ, 
P. 147. Sânt ani (de eile), de când nu mi-ai mai 
.scris! Despre amar de ani v. amar V. | Aceeași 
idee se exprimă șl prin: cu anii (din cauza rimei șl: 
„cu anul”). Ala e Jianu, Care bate cu tufanul Și 
ține pizma cu anul, pop., ap. HEM. 1131. Ducăpleci 
acuma, mh ne vom mai vedeă cu anii. I
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întrebarea„cât?" se poate preface ușor tn „cum?“ 

Ca anal (cfr. cu luna, cu ziua, cu rupta) : „A 
l’année". Dumneeeu să-fi dete... Sănătate c» luna, 
Să nu mai veei lumina. Sănătate cu anti, Să nu 
mai vesipământu. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 2&0. L-am 
tocmit grădinar cu anul. | l’e an sau într’aii(t intra) 
an ; „par an“. Cda ce nu oa ispocedi omul de patru 
ori intru an, cela ce nu va posti patru posturi intru 
an... M38. (a. 1627), ap. HEM. 1133. Are leafă de o 
mie de lei pe an. într'o lună Toarce-o lână Și'ntr'un 
an Țese-un suman, jarnîk-bârseanu, d. 457. Tooíe 

i invăfăturile, pe care alfi copii le învață intr’un an, 
! el le învăță într'o lună, ispirescu, l. 2 (cfr, spân.

denfro de un o«o, „binnen Jahresfrist“).
2'’. Durata de 12 luni nu se ia ca măsură de timp, 

ci se consideră subt raportul celor ce se petrec In 
acest timp. Trectit-au ani de lacrimi! alecsandri, 
P. l, 120. Anul de văduvie l-a petrecut la țară. Și-a 
făcut anul de serviciu militar in capitală. Nu mi-a 
plătit anul de chirie. în anul Jubilar au fost mulți 
streini în România. După trei ani de secetă, avem 
in sfârșit un an ploios. Un an de luptă (titlul unei 
cărți de A. Vlahuță). în anul literar 1905 au apărut 
câteva volume de poezii frumoase. Aunl jalit = 
„anul de doliu“. De să va mărită fămeea în anul 
falii, să piiareă darul dinnaintea nunții, caragea, 
L., ap. HEM. 1127. | Spec. Când e vorba de recoltă, 
de venituri, de afaceri etc. Au ban (tnniins), uiijlo* 
cin, Pila etc. : „bonno année (année d'abondance), 
année moyenne, mauvaise etc.“. Faraon... au strâns 
în cei șapte ani mănoși atâtapâne, câtă să agiungă 
in cielalți șapte uni nerodiți, i. ionescu, c. 212. Cuw 
a fost anul trecut':' -- Destul de bun. || P. ext. 
școlar fscolastic) fi cel judiciar încep in S^temvre; 
anul financiar sau bugetar începe la 1 Aprilie. | 
Deci Hu poale căpătă și sen.sul de „stagiune'*. fi 
bine, ca anul teatral să nu țină la noi numai 5 luni, i 
Intr'un singur caz, an — „o anumită zi din an**, și 
anume In; anul nou = „1 Ianuarie**: „le jour ou Ie 
premier de l’an". Care an fine numai o ei? 
cel nou-.) SBIERA, P. 322.

3°. Când e vorba do vârsta unui om sau de ve
chimea unui lucru, anul se socotește începând de la 
nașterea .sau facerea lui. Lipsit, la vârsta de 60 de 
ani, de tot..., s’apogorit de viu in mormântul prie
tenilor săi. MARCOVICI, C. 4/,. Tocmai când copilul 
împlinea 15 ani..., se sculă... și zise... ispirescu, l. 2. 
P<î»4 la 20 de ani se însoară cinevă singur; de 
la 20 ta 25 îl însoară alții, de ta 25 la 30 îl în
soară o babă, iar de la 30 de ani innainte numai 
dracu-i vine de hac. zanne, p. iv, 397. Ai» wn wncAtu 
ădirân de 999 de ani și 52 de săptămâni. CREANGĂ, 
p. 52. IVaîe/e miea e cw patru ani mai mare ca 
mine. Adă-mi vin de nouă ai. Care beau feciori de 
crai. ȘEZ. IV, 8/„. Eu frumos te-oiu miluî, C’o cojiță 
de mălaiu, Uscată de nouă ai. marian, na. 321. ' 
Fig. La plural. „Vârstă**. (Cfr. „Do câți ani ești?’* : 
„quel ftge as-tu?'* Cfr. lat. „anni pueriles** = „vârsta 
copilărească**.). Și-a uitat anii. ZANNE, P. II, 47.5, 
Trebue ad v*e fi ei. ca mâne, la anii miei, idem, p. 
II, 47Ó. Rentru anii lui. e foarte desvoltat. | In legă
tură cu prep. „dc“. Mic de ani = „tânăr**, mare de 
ani = „tn vârstă, bătrân**. De ani este mare și minte 
n’are. R(i»ÂuvLQLVîiE'f,i,i'ăl^g. ( Anii „se întreabă** 
sau „se caută". Cdnd vor fi la mijloc banii [la fete]. 
Nu se mai întreabă anii. PANN, p. V. n, 128. La cal 
anii se caută după dinți. HEM, I12n. Â»« intrat in 
anul at cincisprezecelea (cfr. spân, „entrar en sus 
quinoeafios"). Merg pe treizeci de ani. Spec. „Vârstă 
Innaintată, bătrânețe". (Cfr. Aii m’au înibătrănit. 
CANTEMIR, IST. 2(12; cfr. ital, „pieno d’aniii**, germ, 
„hoch in den .Iahren", „bejahrt"). A^ecoirtfa ailor, do
softeiu, V. s. 02. Și s'așază toți la masă, Cum li-s 
anii, cum li-i rangul. eminescu, p. 195. |1 „Viață**. 
Anii tăi se-ausfârșif. cuv. d.bâtr. ii, 450. || „Vreme, 
epocă". Îh anii și in eilele... lui Batăr Cri^ov. co
resi, e. i',,. Intru anii de apoi să se îiiirupească.
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idem, E. ii/„. Vai, tot mai gândești la anii, cănd 
visam in académii? euinescu. p. 230. | „Experi
ență (pe care o aduce Innaintarca In vârstă)". Pro- 
copseala nu se cumpără cu banii, Ci se câștigă cu 
anii. ZANNE, p. V, 155 (cfr. ital, „molto piii sanno 
gli anni clie 1 liiiri".).

II. în astronomie anul astronomic (solar, 
tropic sau echinocțial) este măsura de timp dată 
de o rotațiune a pământului In jurul soarelui (as 365 
de zile, 5 ceasuri, 48 de minute și 50 de secunde). 
F. anal. Se dă numirea de an sideral timpului 
întrebuințat de soare pentru a reveni la același 
punct fix pe ecliptică, culian, c. 215. lunar
se compune din 12, une-ori din 13 rolațiuni ale iunei 
în jurul pământului. Anul planetar cuprinde du
rata unei rotațiuiii făcută de o planetă In jurul soa
relui. ti Calendarul face abstracție de fracțiunea 
de 5 ceasuri, 48 de minute și .50 de secunde și con
sideră anul comun (sau civil), care începe la 1 
Ianuarie și sfârșește la 31 Decemvrie, compus din 
36.5 de zile, lăsând să urmeze la Hecare patru ani 
comuni câte un an de 366 de zile, numit an bisect 
(visect,bis(s)ext sen bis(s)extil), care pe alocurea 
se numește de popor și an mare. în an mare nu e 
bine să te însori. șEZ. i, 18/,,. Biserica ortodoxă ține 
amil iulian, numit astfel după luliu Caesar, care 
socotea anul tropic de 36.5 de zile și 6 ceasuri, iar 
cea catolică ține anul gregorian, numit astfel după 
pupa Grigorie XIII, caro a suprimat din calendarul 
iulian câte trei ani visecți Ia fiecare patru secole.

[Nicăiri OM nu apare rotacizat, ceea ce dovedește 
că n lung latin aveâ, pe vremea rotacizării alt su
net. decât n scurt intervocal. innainte do î acest n, 
s'a muiat (cfr. v.-veronez, milanez: sing. anno, plur. 
«pH»), precum dovedește istro-rom. (ÎHt (cfr. si arom., 
megl. a«i. ban. an.). E probabil că tot astfel trebue 
cetită anii, scrierea îhkih ln psal. sch. 249/,, 489/,, 
(‘Ic., ani, scrierea 4hîii (nearticulat! în loc de zhhh din 
original) COD. VOR. 167.,, 135,CORERI, ps. 249/, etc., 
scriere care se mai găsește Intr’un act din a. 1610, 
ap. GCK. I, 44 Din ani s’a deavoltat forma ai, care 
apare la coresi, ap. G('R. i. 15, 23 etc., la var- 
LAA.Vf, DOSOFTEIU etc. și 80 iitui găsește și azi In 
foarte multe regiuni. Pluralul ani. întrebuințat în 
literatură, poate să 8 fost refăcut din sing. an.]

— Din lat. aiînns: vegliot/oâ, ital, anno, engad 
an. sard annu v.-prov. an, fran. an, spân, ano, portg, 
anno. In funcțiune adverbială e urmașul ablativului 
annă: est an = ital, quest'anno, fran. cette année, 
mmn.aquesfe ano etc. Mever-Lübke. Honi. Gramm. 
in, § 46.

ANflfZf. „/j'anH^dfrmtóre.d’aHíaM".-„.Anul trecut, 
acum un an". Cuina dat Dumnezeuan Holde mân
dre lui Troian, Astfel să dea și la voi, Ca s’avem 
parte și noi. TEODORESCU, H. P. 147®/,^. iSfdpdne, 
stăpâne.... Mai m ai ispitit An, la Bobotează, idem. 
56'’- I Adesea în opoziție cu „est-timp", „est-an" 
(—anul acesta) și eu „Ia anul" ( alt-an, anul vii
tor). An n'am câștigat, est-timp am păgubit, la anul 
trag nădejde, pann, p. v. ii, 85. | In legătură cu 
„mai" : un timp nedeterminat In trecut, „mai acum 
câțiva ani". S’a sculat mai an Bădica Troian $i-a 
încălicat... alecsandri, p. p. 387/,. | Cu ajutorul 
prep. „de“ capătă funcțiune adjectivală: „de l’année 
derniere". 5 sto;/uri de grâu de estimp, 3 stoguri de 
grâu de anu... cuv. D. bătr. i, 207. | In legătură 
cu numele anotimpurilor. Jelea cojAilor du^ pă
rinții căzuți an-primăvară in luptă... strigă răz
bunare. MARIAN, T. 222. Oameni bunif an-iamă 
bordeiu mi-arsese. ALECSANDRI, p. 1,41. Mai un-vară 
sugeai țâță, sevastos, C. 52/,. (cfr. anțerț).

— Din lat. iuiuo, întrebuințat în acest sens do 
Flaut și Luciliu .și păstrat șl azi Iu italia (ital, anno, 
calabrez annu etc., cfr. Mussafia, Beitrag.i. Și la 
Albanezi vjet însemnează „Jabr“ și „voriges Jahr". 
G. Meyer, .ilZfi. Wörtb. 475.

anaforA
ANAHAPTÍAH 8. a. „Anabaptisme". — Credință 

(eretică, din punct de vedere al bisericei creștine), 
care constă In a negă eficacitatea botezului Innainte 
de vârsta matură și cere botezarea din nou la vârstă 
adultă.

— N. din fran. (— lat. aiiabaptisoius < grec, iva- 
fiastispó;, dinâvâ, „din nou“ și ^aTTTÍCesv, „& boteză".)

ANAKAPTÍNT adj., s. m. „Anabaptiste^. —'Ade
rent al anabaptismului. Secta anabaptiștilor.

— N. din fran. (- grec. âva6aK«3v}]{.)

ANAí'oi.ÉT s. a, (Gram.) „JHacoÎNÎfce". — 1®. Oon- 
sti'ucțiune elipticft a unei propozițiuni, in care lipsește 
corelativul unui cuvânt exprimat, d. e. l-am aflat, 
u.»deniiijântleam{ i»{r’n«ioc.unde...). | 2®. Schim
bare a construcțiunii unei fraze, astfel In cât lăsăm 
neterininatâ construcția cu caro începusem și con
tinuăm cu alta.

— N. din fran. { lat. aiineolDllii»ii, din grec, âva- 
tóKvAfiv, ..fără urinare, întrerupt^.)

ANAi'OKÉT a. m. analioret.

ANACREONTIC, -Ă adj., s. f. (Poet.) ..^IrtrtcreoH- 
In genul erotic al micilor bucăți atribuite 

poetului grec Anacreon. Poezie anacreontică: cftntec 
do veselie, de chef. | Substantivat. J»ocreo«i«ceift 
lui Coșbuc.

— N. din fran. ( lat. anacreontic»», -a, -um.)

ANACRONÍKH 8,(1. ,.Anachronisme".—Eroare con
stând In punerea unei întâmplări Intr’un timp an
terior celuia In care s’a săvârșit sau prin ext. Intr'alt 
timp decât cel adevărat. Asachi, cunoscând foarte 
bine anacronismul lui Gantemir, an căutat sd-iâes- 
vinovâțească, făcând din Baiaeet I, Baiazet II. M. 
KOOĂI.NICEANU, ARHIVA R. I, 94. ] P. ext. Ceea CC 
nu corespunde spiritului timpului. Din oricare [epocă 
a desvoltării dreptului public al Romanilor] am pur
cede [spre a analiză opiniile Iui Barnuțiu], am da de 
anachronisme. matORESCD, CR. UI, 107. [Șl: anahro- 
nism, scris și: anacArontsm.J

— N. din fran. ( -grec, avi, „In sus” și xP'»'"»î, 
„timp”.)

AMACK(»NÎKTic,>Â adj. „Qiii tient de l’anachro- 
ni.smc-. — De anacronism. O bizarerie anacroni- 
sfică, cu totul comică. ODOBESCU, l, .392.

— Formațiune adjectivală (derivată prin suf. -ic), 
In loc de *OBQcro»»8mtc (cfr. sincronistic), ca șl 
când ar există un ^anacronist (cfr. germ. „Chronist”), 

1 „cel ce săvârșește anacronisme".

ANAix'ti. s. a. t „1®. L'Xaie mineure. 2^. Sorté de 
pelisse orientale^.—V. Asia mică, Turcia asiatică, In 
opozițiune cu Rumelia sau cu Turcia europeană. ȘIO. 
Anadol, căruia ii zic istoricii Asia. m. costin, ap. 
ȘIO. j| 2®. O specie de blăni importate din „Anadol". 
Blăni de nafeă, cu nnadolnri. DOC. (a, 1780), ap, 
ȘIO. [Plur. -doltiri.}

— Din turc, Anadol, „I’Abíp minoure" «grec. âv«- 
„orient"). ȘIO.

AXÁFEMA tf. f., adj. t V, nnatemA.

AKAPOK Î s. f. t „liapporl ndresst^ au prince ré- 
ffiiaiit". — Raport făcut domnitorului. Prm plecata 
anafora arătSm de obște într’o glăsuire ehibsuirea și 
socotința noastră. tiRiCARlUL, a. 1802, l, 7/„. iscd- 
liră anaforaoa de alegere, zilot, cron. 74. Se miră 
cinevâ, cănd vede nriceîe și e.'ipisonceie vechi, care 
ÍH puține rânduri cuprindeau atât de mult, și a- 
naforalele și hoiăririle de acum, care in multe rân
duri cuprind atât de puțin. Ni s'au prilejit a vedeâ 
o anaforâ scrisă pe 20 coaie hărtie! c. neordzzi, 
I, 304. Qata-i anaforaua cătră Vodă în preămetîd
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sării? ALECSANDRI, T. 1389 Glosar: „raport la 
Domn“). (Plur. -rdle.]

Din grec. iva:pop«, „rapport, relation". (Cfr. du
bletul anafur&).

anAforA fl. f. (Bis.) V. anafură.

astafornitA s. f. P. Voee ou l’oncons^velepain 
bénít. 2’. ToMrnanf, tourbillon (d'eau). -- 1®. Vas (de 
metal sau de lemn) ln caro se păstrează anafura. Tot 
de la meșterii brașoveni ceră el [BrâncoveanulJ sfe
șnice și anafornițe. precum e aceea foarte frumos 
lucrată, care se păstrează la biserica bucureșteană 
Curtea-Veehe. iorca, b. r. 91. |) 2*. P. anal. „Vii
toare". însoțiți... de primarul și învățătorul Celeiu- 
lui, ne-am dus cu luntri până in mijlocul fluviului 
și aici, tn locul unde apa face vuitori sau anafo
rnițe,... am prins cu fringhiile unul din acele pi
cioare [ale podului), o. tocilescu, mon. 241.

Derivat din nnaforâ, prin suf. instr. -ni/d.

anafroi»ît.-A adj., subst. (Med.) Anaphrodite.
(Bărbat sau femee) Ia care poftele sexuale au 

amorțit.
— N. din fran. ( grec. ivațpoSiToț, din â(v) pri

vativ și ’Afpo5tfr|, „Venus, zeița iubirii".)

ANAFROIHXIÁC, -A adj. (Med.) Anaphrodisiaque. 
— Care amorțește poftele sexuale.

— A', din fran. ( grec, djvl privativși aippoîisiaxiț.)

ANAFKWBizÎK 8. f. (Med.) Anaphrodisie.—Amor
țire a poftelor sexuale.

— N. din fran. ( grec. âva<ppoSt8ia.)

ANÂFTE.Nf A S. f. 1 4 ,
». f. I 

anAfi'rA 8, f. (Bis.) Pain béuif. — Pânea bine
cuvântată care se împarte creștinilor la sfârșitul 
liturghiei. Ce se socotește anafora să fie? Anafora 
s’au făcut și se dă creștinilor intr'acesta cKip-.pen- 
fru-eă d'intâiu toți cela ce erâ creștini... ae precc- 
stuîă la toate svinfele liturghii, de lud sfânta cu- 
menecătură. șapte taine, ap. HEM. 1156. JZwpd 
săvârșirea liturghiei merge Domnul, de ia anaforă 
din mâna Mitropolitului, oheorgachi logofătul, 
let. iii, 299/,,. Bătrânile... țineau drumul casei, 
mestecând anafora sfințită, delavrancea, s. 51. 
He sființește... asupra strugurilor..., din care... oame
nii (gustă) drept nafură. MARIAN, î. 392. Din pâne 
se face și nafura. ȘEZ. v, 1^7/„. Șoarecele care mă
nâncă nafură (anafură) din ziua de Paști, se face 
liliac. ȘEZ. I, 19/11, 192/,,. (Despre parveniți se zice: 
.Șoarecele a mâncat anafură și s'a făcut liliac. 
ZANNE, P. VI, 478). i Par OM o dc (a)nafură : „ba
nul cel din urmă". (Oricât de sărac ar fi Românul, 
tot trebue să păstreze un ban de dat la biserică, la lua
rea anafurei). Pentru fericirea voastră îmi dau și 
paraua de naforă. 8. Nădejde, ap. TDRG. [Șl: ană- 
foră; naforă. dosofteiu, v. 8. 9/,, nâfnrA.)

— Din paleosl. (a)aafora ( < m.-grec. âvafopâ), 
idem. (Cfr. dubletul anafora.)

anaglîfA s. f. (Antic.) Anaglypke, anaglgpte.— 
Lucru sculptat (sau cu sculpturi) In (bassn-)relief. [Șl; 
anagliptă.j

A', din fran. ( grec. avâ^Xccpoț și âv«Țk!>ato?, 
din âvâ, „ln sus", și ȚĂuțtcy, „a săpa".)

ANAGNÓST s. m. 1®. I^cteur â l’église, anagnoste. 
2®. Fnfant de chceur. — 1®. (învechit.) „Ceteț (ln bi- 
•sericăl". Frâ anagnostă, adecă citeț, dosofteiu, v. 
8. 218''. Fram capabil să spun pe carte, cât orîccure 
anagnost, de răpede. C. negruzzi, i, 11. |J 2®. Băiat 
care ține archiereului cârja și cartea In timpul slu
jbei. Trebueă vârtute, să mănuești bucoavnele acélé...

Uietlonsml limbii roin&ae. 17. IU. 1908.

Frâu anagnoști anume, ca să sprijineasil^ nr^na ce
lor mai bătrâni ți sd le lyute a fineâ cartea fcmatnte^l 
ochilor. 8. MEHEDINȚI, CONV. LIT. XLII, 61. R^de-a 
dreptul din grec, șl: anagnrtstls. Anagno^i8= „Cela 
ce citind, alții ascultă", cantemir, 18t. 7.)

— Din paleosl. aiiagnostă ( < grec. 4vaȚ*wot*ț, 
„lector", sclavul care făcea lectură In timpul ospă
țului, la Romanii bogați).

ANAGRÁM a. a. I
ANAORÂ.HĂ 8. f. f
.jHoflramHie. — Cuvânt format din citirea de-a’n- 

doasele sau din strămutarea literelor care alcătuesc 
un alt cuvânt. Descopere un anagram intr’un nume. 
maiorescu, l. 99. I/ranoA' din poeziile lui Konaki 
e anagrama numelui său.

— K. din fran. ( grec. âvâȚp^p.p.!z, din âvâ, care 
arată „răsturnare", și Țpâjipa, „literă".)

ANAHORET 8. 111. JnacAoréte. „Pustnic, siha
stru". (Șl: anacorét. { La scriitorii vechi: anahoritfi. 
DOSOFTEIU, V. 8. 18, de-a dreptul din grec.)

■— N. după fran. ( — grec, ávax<i>p‘'íTv,í, din ává, 
arătând „depărtare" (de lume), și •^(luptiv, „a merge".)

ANÁ1., -A adj. (Anat.) A«aZ.—Cu privire la „anus".
— N. din fran.

ANÁI.K s. f. plur. tant. Annales. — Scriere istorică 
tn care se povestesc an cu an Întâmplările din viața 
unui popor. Veei culegerea mea cea mare sau annalii 
Homănilor, la anul acesta 1467. șincai. hr. ii, 53/,o. 
Analele lui Tacit sânt, până astăsi, uii model neîn
trecut pentru acest gen de scries-i. || P. ext. „Istorie 
a unui popor“. -ImoZcîc /ân» dnvidesc... üRICAKIül, 
V, 155/,. .dwaíeZeconíiwyjoraMea/e/íoporMli** rowMÎw. 
ODOBESCU, III, 326. I „Istorie a unei instituții'*. Fapt 
unic... în tinerele noastre anale parlamentare, maio- 
KESCU, D. II, 24. II P. anal. Publicațiuno periodică 
(mai ales a unei instituțiuni). .luatele Academiei ro
mâne. [ t și: aniill s. m.]

—N. din lat. annales, idem.

AXAi.fet'TK s. f. plur. tant. Analectes. — (Cuvânt 
aproape ieșit din uz.) Bucăți sau fragmente alese din 
unul sau mai mulți scriitori. ^Analectele~ lui T, Ci- 
pariu se pot consultă și astăzi cu folos.

— N. din fran. ( lat. analecta, din grec, avú- 
AExta, „lucruri alese", propriu zis „fărâmituri adu
nate de la un ospăț".)

ANALFABET,-A subst. Qu« ne pas lire, in
culte.— Care nu știe ceti, nici scrie. „Neștiutor de 
carte". Noi avem peste analfabeți. | P. ext. (Ca 
termen de despreț). „Ignorant, incult".

— N. din lat. analphabetos, -a, -um (<grec. âvak-
„care nu cunoaște nici măcar alfabetul").

ANAi.GEKÎK 8. f. (Pat.) Analgésie. ~ „Anestezie 
parțială a pielii sau a mucoaselor.

— N. din fran. (—grec. ftvaXȚ-i]oia. din â(*) pri
vativ și SXfoț, „durere".)

AXALÎST, -A subst. J»na/tsfe.—Scriitor sau scrii
toare de anale. Șincai precepuse cum se cuvine re- 
lațiunea annalistului grec, hasdeu, i. C. 5. | P. ext. 
„Cronicar". Cronicele noastre puține date ne-au lăsat 
despre creațiunile artistice ale timpilor treeuți. A- 
naliștii cei vechi ai Românilor au spus viitorimei 
numai nevoile țării, odobescu, ii, 505.

— N. din fran.

AXALÍST,-A subst. Ana/2/s<6.—Persoană versată 
in analiza matematică. | Chimist care se ocupă tn 
deosebi cu analize chimice. (| P. ext. (rar). Cel cara 
are putere de analiză (mentală).

— ir. din fran.



ANALITIC
ANALÍTIC,-Ă adj. Analytique.—C&ie procedează 

prin analiză. Ceea ce leagă... intr’o intimă unitate 
împrăștiatele elemente ale acesteiproceduri analitice, 
sânt nește sinteee. hasdeu, i. c. viii. SíuáíMf logicei 
...se împarte tn două cercetări: una despre elemen
tele din care se compune orice argumentare, le ana- 
liseaeS pe fiecare în parte... Aceasta se numește Lo
gica elementară sau analitică, maiorescu, L. 14. 
Geometria analitică, preface figurile din spafiu in 
eguațiuni c« formule algebrice și viceversa ecjua- 
țiunile în figuri, idem, L. 142.

— N.dinfran.( -lat. analj'ticu8<gree.«vaXoxtxoț.)

ANALIZĂ vb. P. >lMai.i/ier.~A face analiza, a des
compune un lucru In părțile sale constitutive, spre 
a le cercetă (efectiv prin mijloace chimice, sau In 
mod figurat, cu mintea). 1®. In sens propriu. A ana- 
lisă laptele = u-i face analiza chimică. | 2®. Fig. „A 
desface cu mintea părțile unui întreg, a cercetă". S’ar 
puteă scrie [o carte] luând cinevâ de subiect vână
toarea, spre e.xemplu, și analizând pe rând toate t«i- 
presiunüe ce ea produce asupra imaginațiunei. odo
bescu, ni, 50/,5. J analiză o propozifiune, o scriere, 
un discurs.

— N. din fran.

ANALIZĂ 8. f. Analpse. — Desfacere a unui lucru 
In părțile (sau elementele) din care se compune, spre 
a-l studia, j (Chim.) A face analiza unui corp compus 
însemnează a-l descompune în elementele sale. PONi, 
CH. 51/,g. Analiză spectrală = ăesțsceTe a ele
mentelor constitutive ale unui corp prin examinarea 
dungilor spectrale pe care le produce In stare in
candescentă. I Analiză matematică = expunercs 
proprietăților figurilor reprezentate prin construc- 
țiuni (geometrie ordiuarăj sau traduse In ccuațiuni 
algebrice /geometrie analitică). | A naliză grama
ticală = descompunerea unei propozițiuni In păr
țile ei de cuvânt. Gramatica română cu analiză. 
uricariul, vii, 237 (a. 1847). Analiză logică^ 
arătare a propozițiunilor unei fraze și a părților unei 
propozițiuni. | Analiză fiferorâ = scoaterea ia 
iveală a ideilor principale, a frumuseții, caracterelor 
distinctive etc. ale unei scrieri literaro. Mulfume- 
ște-te. ie rog. amice, ca in loc de o analiză scrupu
loasă a manualului tău. să-fi spuiu aci numai, in 
ce chip... imaginafiunea, sufletul și mintea mea au 
putut aievea să-și însușească plăcerile artei pe care 
tu o predai astăzi cititorilor. ODOBESCU, lll, 12',,. | 
Analiză psihologică = a.rhla.Te a diferitelor stări 
sufletești și a motivelor lor (Intr’o scriere drama
tică etc.). 1 (Filos.) Metoda prin care cinevă purcede 
de la compus la simplu, de la efect la cauză. [Con
trariu: sinteză.] [f și: aunlis: Kle în ochii mei îm
bracă o formă care, din multul analis ce-i fac. sfâr
șește prin a se face o realitate, c. negruzzi, i, 320.]

— N. din fran. ( lat. aiialysis, din grec, âvâ- 
Xusiț, de la âvakuut, „desfac".)

ANALizÁKK a. f. .Icfion d'analyser, analyse. — 
Infinitivul verbului niinlizâ, devenit abstract verbal. 
Analisarea completă a actului gândirei. MAIORESCU, 
L. 6t). Fiind-că tocmai această formă [frumoasă] este 
partea cea mai suggestiră in opera lui [Eminescu], 
iá ne fie permis a termină studiul de față prin re
pedea analieare u elementelor ei distinctive, idem, 
CR. II, 30H.

ANALIZAT,*Ă adj. Analps^. —- Participiul verbului 
analiză, devenit adjectiv. Apa nu e analieată. c. ne- 
GRDZZI, I, 317. (/biceiuri... bine descrise și bine ana- 
lieate. ODOBESCU, Iil. 231.

anái.oíjI s, a. (Bis.) Pupitre, lutrin. — (Cuvânt În
vechit.) Fupitnil mobil care se așează In mijlocul bi
sericii, spre a se pune cărțile sfinte pe el, și care se 
poate strânge, „tetrapod". S’au inoit bisearica... și
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altepoale de analoghi și odăsdii multe, usqâz. ist. 
IV, 262/,,. Lovindu-mă din fugă cu analogu ’n spate. 
C. NEGRUZZI, II, 243/,. [Cu pronunțare grecească, șl: 
t analóghlon. cihac, ii, 634; cu pronunțare slavă, șl; 
t analoghi și analóghlu.]

— Din grec, â>a).0Ț;o7, idem. bulg. analogi, nis. 
amalogiî.

ANĂLOti t a. a. (Fin.) Quote-part, guotitó. — Taxă 
ce se impunea fiecăruia și se adună prin cotizație. 
Strl^unii noștri... erau în stare să facă «i Jărtfiri de 
bani‘‘...Pentnimai bună siguranță căbanii aceștia... 
nu vor căpătă decât întrebuințare folositoare... lio- 
mâni, Armeni și Jidovi, aveau voia de a împlini 
„analogul^, [adecă] cotizația, prin agénfiisái națio
nali. lORGA, c. I. II, 213. Să se nevoiască ^re adăo
girea veniturilor... [și] spre adunarea celor din multe 
părți analof/uri o[le] cutiei. (Mold., a. 1803). URICA
RIUL, 1,125/,,. [Plur. -naloguri. Cu formă direct gre
cească, și: anălogOD s. m. sing. tant. Sănufiesupă- 
rați cudaré deandlogon. URICARIUL, ii, 128/,,,,— 
chiar și: auâlogoss. in. sing. tant. Anaiogosulacelor... 
neaflați îl vor plăti zapciii. VRlCARîVij, i, 237/,,.]

— Din n.-grec. tX a'/ă'i.ofov, „ce quirevientăchacun; 
contingent; quote-part; écot". Cfr. dubletul analóg.

ANA1.Ő0,-OĂOĂ adj. Anaiogue. — „Asemănător" 
In cevă cu alt lucru sau cu altă împrejurare, situa- 
țiuneetc.; care are analogie cu altceva. Când aflăm 
la noi obiecte antice, asemănate cu altele... ce s’au 
descoperit aiurea... [ne] place... a le rănduî printre 
obieciele analoage. din alte părți ale lumii. ODOBESCU, 
III, 627. A înțelege pe altul... însemnează a aveă sau 
a fi avut în sine o parte identică sau analoagă cu 
gândirea lui. maiorescu, CR. ii, 125. Atunci... nu vei 
mai găsi pe fiuben, ci un alt om, analog cu mine. 
EMINESCU, N. 54. [La fem. și; analogă, pl. analógé.]

— din fran. (lat. aiialogus<-a, -uri < grec, itâ- 
kofoț, din âva, „după", șiX'ÎYoț, „rațiune".) Cfr. du
bletul anălog*.

ANALUU11ÍK 6. f. Proportion, rupport; analogie. 
Impât. — Cuvânt introdus în epoca fanariotă, între
buințat pe alocurea (tn Țara-românească) șl azi In 
popor, dar din ce In ce mai rar. „Raport, proporție, 
repartiție proporțională". Să-.și izbrănească datoria 
după analoghia capetelor. CARAGEA, L. 30,',,. O somă. 
care prea puțin folos aduce... [și] nici analoghie nu 
aveă cu a lor trebuincioase cheltuele. URICARIUL, iv, 
22.1 „Analogie". Mărimea siliștilor nu este de o po
trivă; nu mai puțin, în lipsă de dovezi sau de- o stă
pânire învechită și pacinică, seponteîngrădi in ana- 
logfhjie cu altă sdiște alăturată, konaki, p. 346. | 
Mai ales cu (sau după) dreaptă analoghie. Să 
se ia cu dreaptă analoghie de la locuitorii birnici. 
URICARIUL, I, 190/,. împart banii... după dreaptă 
analoghie, potrivit cu suma ce ar aveă a drĂ
ghici, R. II „Impozit, bir". 2IM strâns cât au 
vrut..., pus-au .>4 analoghie de bani, de casă... câte 40 
de lei. DIONISIE, c. 216.

— Din n.-grec. ivako-fia, „proportion. rapport etc." 
(x-it’ ávaXofíav,„en proportion"). Cfr. dubletul ana
logie.

ANALÓtiiiioN f s. a. (Bis.) V. auúlog’.

ANAi.ouuiNÎ f vb. IV". Répartir, partager d'a- 
pris une certaine proportion. — „A repartiza, a im
pune după o anumită proporție". La întoarcerea ze
strei, se va face socoteală pentru iodurile anului celui 
de pre urină, analoghisiiidu-se anii din ziua ce a fost 
primit bărbatul zestrea, pravila (1814), 125. Suma 
de 1.600.000 lei a birului anului analoghisindu-se 
pe toate zilele anului. (Mold. a. 1804). URICARIUL, 

■ I, 23/,,. Să anatoghisiți asupra lor banii ce s’ar 
cuveni, idem, v, 185 ',. (a. 1823).

I “ Din n.-grec. ivaloȚÎCu», idem.
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ANAi.oeui8ÎT,-A t adj, Réparti,parlagéenpro- 

porhon,—Participiul verbului analoghlsi, devenitad- 
jectiv. ycnt<Mrtfeco»tM«eforrMrafe<Zin/«(7c/HZP«i«o 
provin [între altele șl] din... zecimile analoghisite a- 
supra locuitorilor, ionescu, p. 111. Atunce se face și 
intre aceștia împărțeală analfighi.sită, după răn- 
dueala de mai sus. COD. calimah, ap. TDRG. 65. 
[Contrariul: neanaloghisit. uricariul, r, 217/,,.]

ANAi.ÓGKív s. a. (Bis.) V. aniilog'.

ANALOGIC,-A adj. Analoțiique.—„întemeiat pe 
(o) analogie**.

N. din lat. analogfcus. -a, ‘iini {< grec, âv^ko- 
Ț:*0ț).

ANALOGic^ȘTF. adv. Ana/o^iV/Kfnicnt.— ,.tn chip 
analogic, prin analogie**.

— Derivat din analogic, prin suf, adv. -ește.

ANALOGIE 8. f. Analogie. — Raport, „asemănare" 
parțială, Intre două sau mai multe lucruri. împrejurări, 
situațiuni, etc., „potriveală** cu privire la mărimea, 
forma, compoziția etc. a două lucruri, de altfel deo
sebite. Bunurile unui debitor servesc sjire asigurarea 
comună a creditorilor săi și prețul lor se împarte intre 
ei prin analogie, iiamangiu, C. c. 429. Să ne închi
puim lumea redusă la dimensiunile unui glonti^ și 
toate celea din ea scăzute în analogie, eminescu, n. 
31. Aveam de gând a cercetă prin ce curioa.'iă ana
logie de fapte, de idei și de imagine, vechiul zeu latin 
al ploilor... aduce așă de mult eu lăiețele noastre de 
Paparude. ODOBESCU, III, 223. i| Spec. (Fllos.) Un 
alt mijloc prealahil pentru a stabili raportul cauza! 
este analogia. Analogia se numește o presupunere, 
prin care din faptul că două fenomette se aseamănă 
în mai multe note constatate la amăndouă, ae con
chide că se aseamănă și intr'o altă notă, constatată 
numai la unul din ele. maiorescu, L. 157-8. | (Gram.) 
Potrivirea unei vorbe sau a unei construcțiuni după 
o alta cu care are vreo legătură In formă sau tn în
țeles. Cuvântul latin vespa s’a prefăcut In limba po- 
porului in ^vespis, prin analogie cu apis.

—N. din fran. (-— lat. analogia, din grec. âvaXo-fia.) 
Cfr. dubletul analoghie.
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A.VANÁN s. UI. (Bot.) Aiianan; Ananaii safiVHS. 
(Bromeliu. ananas.) — 1’. „Plantă erbacee din fam. 
Kromeliaceelor... Originară din America tropicală, 
azi cultivată In mai toate regiunile calde ale globului 
și chiar In Europa, in florării anume construite. 
2’. Fructul [copt e] de coloare gălbuie-roșietică... pro- 
văzut la vărf cu un buchet de frunze, este unul din
tre cele mai delicioase fructe comestibile, el este dul- 
ce-acrișor și are o aromă ce se aseamănă în același 
timp cu aroma de piersice, de mere și de fragi“. pak- 
ȚD, PL. ' P. ext. Pere ananas: cu gust care amin
tește pe al ananasului, baronzi, i, 93/,.

— N. din fran, (do origine braziliană).

anâm>ri’,-A adj. (Bot.).4»toMâre. — Cu flori fără 
organe bărbătești.

— N. din fran. (- grec âv«v8po;, din &(>) privativ 
și âvv^p. âvâpiț. „bărbat“.)

ANÁNG1IIE s. f. Nécessifé, (létresse, misére, der- 
niére extrémité. — „Necaz mare, nenorocire**. Eră 
ananghie tn țară și... se văicărea norodul sub po
vara birurilor grele. vlahuță, ap. TDRG. 65. Vreme 
de ananghie = necas. (Buzău, com. S. Popescu). Am 
ajuns la ananghie.

— N. din n.-grec. âviȚx-ri, „nécessitf^, besoin**.

anápAma adv., adj. v. anapoda.

AHíAFÉST s. a., 8. m. (Metr.) Anapeste. — Ficior

ANARHIE
metric format din două silabe scurte urmate de una 
lungă (--—). [Plur. -peste, -pesturi, mai rar -pești.]

— R. din lat. anapssstug (-- gr. ivâitatatoț, din âvâ, 
„iarăși** cu Înțeles de reduplicare, și itairtv, „a bate**).

anapímtic.-A adj. (Metr.) Anapestiqw..—Format 
din anapeste. Vers anapestic.

— N. din lat. anapvsticns, -.i, •iim ( grec, iva- 
Katsnxó?).

ANAPLANTÎE s. f. (Chir.) ./ÎHfipîosWe, — Operație 
care are do scop facerea la loc a unui organ mutilat, 
cu ajutorul altor părți luate din trupul aceluiași individ.

— N. din fran. (din grec. ivaKkâaoeiv, „a face la 
loc, a reconstitui**.)

anApoi».! adv.. adj. 1®. l’envcrs, ă rebours, tout 
de travers, ă contre-sens, sens dessua dessous, sens 
devant dereiére, aveugl^ment. Dans une autre direc- 
tion.2'‘. Curieux, étrange; eHdiablé.—tV&m.) 1®. Adv. 
„Pe dos, de-a’n doasele**. Căt este ontul cu mintea în
treagă și slobodă, are cumpăt și judecă lucrul cum 
se cade: iară dacă încremenește mintea,... apoi li
psește și cumpătul, și așă judecă- tot lucrul anapoda 
și pe dos. ZILOT, CRON., ap. HEM, 1158. //■«»»»... toate 
lucrurile le spune și le face anapoda: când îi zic 
să-mi aducă dulceți, el mi-nduce ligheanul de spă
lat. ALECSANDRI, T. 992. Chemă pe tin cititor de stele, 
să-i spuie ce e pricina, de-i merg Iwrurile anapoda. 
ISPIRESCU, L. 394. D-ia înțelegi tot anapoda cele 
ce-ți spun, i „în dezordine, unul peste altul, orbiș". 
Chiar și porcii trândavi se iuțiră, pornind-o ana
poda, guițând să crezi că li s’au pus cuțitul la bere
gată. DELAVRANCEA, 8.199. [] Aseuită anapodapeste 
câmp = Intr'altă parte (tocmai In momentul când 
ar trebui să fii ou atențiunea încordată). „Dragul 
mieu bărbat, scapă-mă, dragul mieu, care numai 
cu o vorbă mă poți mântui!^ Iară el da din umeri 
și se uită anapoda peste câmpii, fundescu, L. P. 
81/„, cfr. ISPIRESCD, ap. TDRG. A privi anapoda 
(despre cei șașîi) = a se uită cruciș. (Ilfov.) pave
lescu. II A umbla anapoda (despre femei) = a um
blă cu vorbe din casă ’n casă și a nu-și vedeă de ro
stul casei. (Ilfov.) pavelescu. || 2®. In funcțiune ad
jectivală. AwoiJdda = „abrașa, ciudat, al dracului, 
om căruia nu-i suflă mulți In borș**, șez. il, 125/,,. 
„Măi, anapăda lucru ș’ai3ta‘‘, zic eu înciudat, crean
gă, A. 53 (anapoda = „pe dos, de mirare, ciudat, In- 
drăcit**. CREANGĂ, gl.). t In jurăminte și blesteme: 
Să (iu anapoda, de nu-i așă! (Jorăști,ln Covurluiu), 
Fire-ai anapoda! (Ivești, In Tutova), ap. HEM. 1159. 
[In Mold. șl: auâpAda.]

— Din n.-grec. âvâitoîa, „â l’envers, ă rebours, 
de travers**.

ANAKGHrRit; f 8. f. (Jur.) L’action par laquelle 
on se reconnaît d^iteur d’une somme qu’on n'a pas 
reșue, ou qu’on n’a repue qu’en pârtie.—Cuvânt Între
buințat In epoca fanariotă. Anarghirie se eice, cănd 
dăm sapis de datorie și nu primim ori toată suma 
ce se cuprinde..., ori parte [dintr’lnsaj. caragea, l. 90.

— Derivat din n.-grec. ávap^upía, „manque d’ar- 
gent, pénurie**.

ANÁKH, -A f adj, Sans commeneement. — „Fără 
început**. Ție, a Anarhului Părinte fiiu... cantemir, 
HR. 3.

— Din grec. 5v«p}(oț, idem.

anArhic, -A adj. Anarchúiue. — De anarhie. 
Stare anarhică. | Răzvrătitor, aducător de anarhie, 
care favorizează anarhia. Doctrine anarhice. [Scris 
și: anarchic.]

— N. din fran.

anabhIe 8. f. Anarckie. — Dezordine produsă 
într’un stat prin lipsa de guvernământ sau prin slă-
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biciunea celor care guverneazA. „NeorAnduealA ob- 
șteascA, lipsA de supunere la legi sau la autorități". 
Cinci ani de anarchie sânt tn destul pentru a de£- 
organizâ și a pierde o țară fntreagă. maioresCC, 
D. I, 55. (Scris și: anarchie.J

— N. din fran. ( : grec. âvapxi'A din â(v) privativ 
și ipx'G» „comandament".)

ANAKHÍNH s. Ol. .^MarcAtsHie.—Teorie a anarhiei, 
doctrină care admite sau propagă anarhia. (Scris .și: 
unarchitm.]

— N. din fran.
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A9(ARII1ST adj,, subst. Anurchiste.- (’are admite 
sau propovAduește anarhia, partizan al anarhiei. 
(Scria și: anarmist.]

— N. din fran.

ANAHĂNA interj, t 
AWASÂMi interj. J 
înjurătură trivială. în gura Turcilor: Furcii, dacă 

uit văzut că le mănâncă copiii și tetele Calmucii, 
i-au cuprins mirare, de i-au fost zicând: ana^ini- 
sactim! ce lighioane de oameni! dionisie, c., ap. 
HEM. 1159. (Ienicerii] prind pe Miu de ceafă, oprind 
căruța in loc, înjurând heți marți, să te cutremuri: 
„Dre! Ghiaur! Anasăna sictir!“ delavrancea, S. 
205. Unde Turcii mi-o oedeâ..., Im obraz să’nveseleâ 
ifi din gură sudueâ: „Anasâni Ilinca, Mult ne-ai 
secat inima!" TEODORESCU, P. p. 1159. || Pierzân- 
du-și caracterul său trivial, cuvântul e popular in 
Țara-romAnească, mai ales In expresia: A luă pe 
cinevă cu aHa8Aiia=cu sila, cu forța, cu topuzul, 
cu Toie-fără voie, cu repezeala.

— Din turc, nnasyn;, propriu zis : „mater eius".

ASíASÓar s. m. (Bot.) 1. Anis, anis vert: Pimpinella 
unisum. Anisette. II. Fenouil: Foeniciilum vulgare.

I, „Plantă erbacee aromatică din fBm(ilia] Umbel- 
liferelor..., tlorile mici albe. Originară din Orient, se 
cultivă și prin părțile noastre. (Crește In] lulie-Au- 
gust. (Se mai numește] bădean (Transilv.)", pan
țu, PL., badea Ion (Brașov), Se întrebuințează pen
tru prepararea unor rachiuri. Mihnea...gustă rachin- 
riledesacăzșideanason. odobbscu,i,H4/,,. P. ext. 
„Rachiu de anason". O sticlă cu anason de Chio. 
FILIMON, C. I, 766. (Plantei i se mai zice, după lat., 
anis PANȚU, PL.; după grec, dv'.oov : aiilson : He- 
meiul, anisonul sănt necunoscute în cultura jude
țului (Mehedinți], i. lONESCU, M. 347; In Transilv., 
după ung. ănis : aiiiș LB., economia. 124; in Mold. 
anos ȘIO. și lianos : 0 cultură productivă este tn 
județul Dorohoiu aceea a hanosului. care servă 
la prefacerea rachiului in rachiu zis de anison. 
lianosul se seamănă odată pentru mai mulți ani... 
I. ionescu, d. 161. Antonica, ca și kanosul se în
trebuințează la velnițe. (Cristești, In Botoșani), ap. 
HEM. 1246; tn știință i se zice șl anasoti-româ- 
nesc, spre a se deosebi de a.-stelat sau a.-franțu- 
ze8c = Illicium anisatum. panțu, pl,, de a.-dulce 
sau a.-mare, cfr. 11, de anason-nemțesc^^Ane- 
thum graveolens. barciand etc.]

II. = molură. (Numit șl: anason-mare, anison- 
dulce.l

Din turc, auasoii (< grec, avioov); ofr. anason- 
rakisg, „eau-de-vie anisée." ȘIO.

ANA8TASIHÁB f 8. a. (Bis.) v. aiiostasimatar.

ANASTANiHATÁR 8. a. (Bis.) Livre de cantiques 
sur la résurrection de Jésus-Christ. — Carte de tro
pare referitoare la Înviere. (Și: f anastaslmăr. pann, 
ap. TDRG,]

— Derivat din n.-grec. ivacvásijAoc, „qui concerne 
la résurrection", cu același sufix ca tn aghiasmalar.

ANATKi'TÉK •]• s. a. Hegistre matricule. — Regi-

ANATOMIC
stru, protocol. Au dat... toată socoteala pănă la al 
șaselea an cu anatefterurile ale anilor treouți. maq. 
IST. IV, 141 jj. (Plur.-ferMri.y

— Din turc, aiin ( „nianiă“), lefter {- „regi- 
stru“), Idem (—matriculă). Șl((.

anate.há vb. I“. I V, fiiialematizii.

ANÂTF.HĂ 8. f., adj. invar. Anathî-me; maudit. — 
Afurisenie prin care biserica excomunică pe cinevă. 
Cu anatema „se anatemizează" (f „anatimisoșto") sau 
„se bate" omul, anatemii „se dă" omul; In mod elip
tic, șl: anatema! cu dativul, fărăpredicat. Anatima 
aceluia ce zice așâ. (a. XVI), cuv. D. bAtr. ii, 147. 
G’w andthema vei anathimisî pre ea. BIBLIA (1688), 
136. Andlhemel nu dat pre luptătoriuflj de icoane. 
MINEIUL (1776), 68 ‘/s- Să mă hată-anaftema, De-am 
mai dat gură cuivă. alecsandri, p. p. 313/,,. ' 
in funcțiune adjectivală (cfr. fran. gu'it soit ana- 
thvine). Andthema să fii tu! DOSOFTEIU, V. s. 6. Im- 
Ovrei eră anathema acela ce va țineăpâne dospită, 
p. MAIOR, ist. 258. I Și In afară de bi.serică : „afu
risit, blestemat". De vă 'nțeleg, să țiu anaftima! 
ALECSANDRI, T. 1140. Mai ales Întărit prin alte cu
vinte de blestem. Cine ar ți ca să calce acest testa
ment... să fie trecleți și procleți și anafema de trei 
ori și blestemați, (a. 1714). uricakiul, I, 49/,,. (Scris 
In vechime cu H; pronunțat șl aiiâtlma și, după obi
ceiul slav, și: anăfema, aiiaftlnta, aiuirtcma. Astăzi, 
la clasele culte, se găsește, după fran., șl accen
tuarea: anatemă, mai ales în construcții ca: a ro-vt», 
a aruncă anatema împotriva sau asupra cuiva, a 
lovi cu anatema pe cinevâ.j

— Din m.-grec. âvâ'isixa, idem, introdus In limbö 
prin scrierile bisericești, deci. In cea mai mare parte, 
prin mijlocire slavă: paleosl. anathema. anafema.

ANATEHATISÍ + vb. IV". I , , ___t Vb. IV. 1 ’ Iz,-..

AWATEVIATIZÂ vb. l'. ylwafh^frffaer. — .,A lovi 
cu anatemă, a afurisi, a blestemă, a proclețl". (Mai du 
mult, de-adreptul din m.-grec.: anatimlsl vb. 1V‘, u- 
iiatimlsâ vb. I‘, anatematisi vb. IV\ niiatematlzi 
vb. IV", anateiiiă vb. I (in rimă); azi, după germ, 
șl: aiiatemlză vb, 1“ : Analhimisirii pre iierghie. Do- 
HOFTEiu, V. s. 18. Idolii voștri blastăm și anathi- 
misézíi. idem, v. S. 199/,. Au aiiathemalisitii tot ere
sul. MINEIUL (1776), 69 ’/,. Dre vo» să vă nnutemu- 
tieéscu. DOSOFTEIU, V. s. 212/,. P’aÎftjî/i drei/ători 
grozav anatemează. i. VĂCĂRESCDL, P. 355/,.]

— N. din fran. ( grec, âva'isp'xtiCw.)

Aii'ATbMATlzÂBR s. f. Jcfto» danatltématiser, 
anatkématisine. — Inlinitivul verbului anateniatizA. 
devenit abstract verbal. (Șl: iiiiatemizúre.J

ANATEMAT1ZÁT, >Ă adj. — Par
ticipiul verbului analematlzâ, devenit adjectiv. (Șl: 
anatemizat.]

A.XATini.SĂ t vb. I». 1
ANATiHiNi t vb. IV“. ■ V. aiiatematiz.j.
AVATEHIZÁ vb. 1" Ș. d. )

AN'ATuvisM 8. m.(Jur.) .iMafoctswie.—Cuvânt în
trebuințat rar. ^InatoctAm = „dobândă la dobândă". 
HAMANGIU, C. C. XLIV.

— N, din fran. ( grec, ávatoxicjióí, idem.)

AXATÓHIC,-Á adj. 1®. Anatotni([He. 2®. .Anoto-
— 1®. Adj. De anatomie. Voia să învețe nie- 

ilicina, dar disecțiunile anatomice fiindu-i prea an
tipatice a trecut la Filosofie și la Drept, maiorescu, 
CR. 11,331. II 2®. t Subst. „Anatomist". Anatomic 
(=] Cela ce știe meșterșugul miUlularelor trupului, 
despicătoriu de stârvuri, castemir, IST. 7. | Fig.
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Nu numai bun și adevărat filosof, ci încă și ispitit, 
iscusit anatomic lupul easte. idem, ist. 65.

— N. din fran. ( lat. anatoinlcus, -a, -uin, din 
grec, âva-coptxoț. în sensul 2® direct din latinește.)

ANATU.«ii€É(^TE adv, AwaiowK/iifiwierti.—într'un 
chip anatomic, după regulele sau procederile ana
tomiei.

— Derivat din anatomic, prin suf. adv. -ește.

!

AMATONÍK 8, f. .twaionrie, - Studiul structurii 
organelor corpurilor, bazat pe disecarea lor. Anato
mie comparată.

— N. din fran. ( lat. anatomia, din grec, âva- 
tojivj, „tăiere, disecare".)

ANATonÎNT s. IU. Anatomiste.—Cel care studiază, 
practică sau învață pe alții anatomia.

— A’, din fran.

ANCHETĂ vb. 1'*. /'aire une enguete, s'eiiiiuiSrir 
(de qch.). — A face o anchetă.

— Derivat din aiiclietă.

ANCHETĂ s. f. Enr/u^e. — ('ercetare (la fața lo
cului) f&cutâ spre a stabili cevă. prin interogări, prin 
ascultare de martori etc, Anchetă industrială. Aw- 
cliefă asripra chestiunii agrare. | Spec. Cercetare 
orânduită ori făcută de o autoritate publică. Anchetă 
Judiciară. | AncfecM parlamentară: cercetare 
or&nduită de o adunare legislativă pentru anumite 
chestiuni de intere.s public. Ce... să facem cm an
cheta parlamentarăm MAIORESCU. n, II, 1G5.

— N. din fran.

ANCHILOZĂ vb. 1». (Med.)-•l»iA7/Zowr. —Trans. 
și rofl. Á (se) paraliza prin anchiloză.

— N. din fran.

ANCUii.óz.Á 8. C (Med.) Anhi/lose.- înțepenire a 
unei Incheeturi (arliculațiuni) mobile.

— N. din fran. (— grec, «•fxóz.ojotc, „Incovoiare", 
numită astfel fiindcă, de obiceiu, anchiloza defor
mează membrul.)

AM HÎKĂ t 8. f. (Mar.) jHore. - „Ancoră" (cfr, 
mâță, rac). Anckirn adurară și Icpătlară intru 
mare.COI». VGR. 93.',4( trăgândsus mâțele, [cora
bia] sloboziră-o mării, N. testament, 1648; și ri
dicând fiarăle, le sloboziră în mare, biblia, 1688 : 
„ayantretiré Ies an eres, iis abandonnérent le navire 
ă la mer".). Corăbierii, ridicând anghira, au intin.s 
i'inirele. lutÂcillCl, K. 7. | Fig. JVcfúic te avem an- 
ghiiră Uire. MINEllîL (1776), 195’/r pronunțare 
grecească, și: angliyră.)

— Din paleo-sl. ankira taiihiira), iar acesta din 
grec, â-fxiip», „cârlig, ancoră". Cuvântul a fost intro
dus In limbă de scriitorii bisericești. (Cfr, dubletul 
ancoră.)

AN4J.IUÍ,]. s. m. (Bot.) v. agliccl.

AMCOKĂ vb. I*. (Mar.) Ancrer, jeter l'ancie, inouil- 
ler. —Trans. A opri (corabia) Intr’un loc, aruncând 
ancora. A ancorat tajiMl apoape de (ărm. 1 Absol. 
„A aruncă ancora". Pilotul n’a ancorat bine. | In- 
trans. Am ancorat la port.

— Derivat din ancoră (după fran. sau lat., cfr, 
ancoratus).

ÁNCOKÁ 8. f. (Mar.) Ancre. — Unealtă de fier, cu 
doi dinți mari, In formă de cârlige, care se lasă cu 
ajutorul unui lanț sau al unei funii In fundul apei 
.și se prinde ori se înfige acolo, de ține corabia pe 
loc. Cfr. m&ță, rac. A aruncă ancora. Ancora este 
simbolulsperanfei. | Fig.„Refugiu,8căparo'‘.0'osîrea 
astei ancore mântuitoare, c. negruzzi, i, 287. [
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únliorá, după lat. anchora. coubea, psaltire, ap. 
HEM. 1201.)

— N. din lat. aiieura (cfr. dubletul: anchiră, 
anghiri).

AKCUKÁUE s. f, (Mar.) Action de jeter l'ana'e; 
iiitmillage. — Infinitivul verbului ancoră, devenit ab
stract verbal. .Ancorarea a fost (irea.

AKCOBÂr, ‘Á adj. (Mar.) Ancre, mouillé. — Parti
cipiul verbului micorâ, devenit adjectiv. Vapoarele... 
stăteau ancorate lângă mal. CONTEMPORANUL, IV, 
138.

A.MtĂi.i vb. IV“. 1®. Partir, s'en aller, se mettre 
en route: aller sans but, errer. 2°. Se mettre a. cow- 
mencer (ă). — In Transilv. de nord și in Ungaria. An- 
íídfesc = „plec, bat câmpii, pierd vremea", /’o/oafrea 
este mai silnică în părțile mărginașe cu Bihar ia. 
'Vk.Wk. Când (iheorghițăandăleă. Maică-sa dingraiu 
grăeâ. POMPILIU, P. P. 28/,; BUGNARIU, N. Pă drum 
el cum andăleâ... Ai,EXici,L. p. 17G/,5. 2®.„Apoml“, 
in sensul de „a Începe". Bătrâna luă o mătură și 
ăndăli (incepit} a mătură prin casă. FRÂNCU-CANr 
DREA, M. 259/4. • îndftiui, „a Începe". FR.ÎNCD-
CANDREA, R. ,')4 șî, tn comit. Murăș-Turda, undului, 
„a țese, a urzi o intrigă, a scorni ceva; a plecâ". mAn- 
DRE8CÜ. UNG. 36.)

•>*** Din ung. indulni, „a porni, a plecă".

ANiiĂi.ittE 8. f. /A^art — Infinitivul verbului an* 
dăl'i. devenit abstract verbal. [Șl: îndulire, iindn- 
luire.) MÂNDRESCU, UNG.

aniîAnte adv., subst. (biuiic.] Andante. — Adv, 
Cu o mișcare mai înceată, mai cumpătată. („Cuvânt 
italienesc, care, fiind pus la începutul unui cântec, 
Însemnează că nu trebue să se cânte nici prea iute, 
nici prea încet." POENAR.) | Subst. Bucată de mu
zică ce trebue cântată cu o mișcare cumpătată.

— A', din itai. andante (propriu: „mergând", din 
andare. „a merge, a umblă").

ANiiANTÎN» adv., subst. (Muzic.) Andantino. 
Adv. intr’un tempo cumpătat, dar mai puțin cum
pătat decât In „andante". 1 Subst. Bucată de muzică 
cântată astfel.

— N. din ital, aiidaiitliio (dimin. al lui amfunfe).

ĂNi>E t prep. Pntre. — tn scrierile lui Dosofteiu, 
ale lui Varlaam și in Pravila Moldovei se găsesc 
numeroase exemple pentru prep, ande. totdeauna 
in legătură cu „sine" : „între sine, la (Intre) olaltă, 
ei înde ei, unul cu (pe) altul, unul altuia". Se vo- 
roviră ande sine să strige mărturisind prarosla- 
viîa. DOSOFTEIU, ap. HEM. 1168. Pac oamenii toe- 
mală ande^ine. varláak, C. 11, 43/,. ItO uciderea 
ce fac coconii andesine giticând, iau o certare foarte 
micșoară. PRAVILA MOLD. 143/,.

— Pentru etimologie, vezi înde.

ĂNUE pron. v. alde.

ĂNDERETE adv. Ailleurs, autre part. — tn Bi
hor : Anderete = „într’alt loc", pompiliu, bih. 1004,

— Etimologia necunoscută. Pare a fi o corupție 
din germ, andertcăris, care se va fi răspândit prin 
minerii din apropiere. (Rădulescu-Pogoneanu).

AiioÎDiE s. f. (Bot.) V. audivie.

AKitiviE s. f. (Bot) = cicoare-de-grădiiiA. An- 
dioie = „Endiviensalat". barcianu. [ f audidle s. f. 
Pentru umflarea cea cu puroiu, din ierburi folo
sește: nalba, andidii, ștevie... MSS. (a. 1790), ap. HEM. 
1171. I Șl: famdidio s.f. Să-mi trimiți cevașiseminfi 
de grădină... conopida, amdidii, (ie varsfă}, câte
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feliwri vei socoti. MSS. (Barbu Știrbeiu, a. 1799), ap. 
IORGA, s. D. vin, 36. I Șl: t endivle. polizu.]

— Din n.-grec, tvțiPa (I.>egrand), ivAȘta, ivxiS-. 
(Weigel, ap. HEM.), âvtlSi (Vlahos).

ANDKEÁ 8. f. V. nndreâ.

ANDBI.>EÂ S. f. (Bot) I
ANDB19ÍE s. m. (Bot.) >
ANDHIșiE 8. f. (Bot.) I

'. Indrișaim.
ANDKIȘÎE 8. f. (Bot.)

.INUROÂCÂ B. f. y )
ANDROC 8. a. / '
Jupe ov}uponenlaine,cotte ou cotillonqueporlent 

lespapsannes rhiver. — ln Transilv. și Munt. „Am- 
droc“ aaw „o»Klroc“ este o fustă de lână lucrată de 
casă in răsboiu, cu vergi albastre, verei și roșii... Se 
poitrtă mai mult de femei bătrâne, căci cde tinere 
spun că le roade pielea, fiind lâna aspră. (Șocariciu, 
In Ialomița), ap. HEM. 1188. iȘÎ€rpe-/»»MdnapeaiMÎroc. 
BIBICESCU, P. P. 215 (Glosă: „Fustă de flanelă'*). 
(Și: ondrúc s. a., handróc s. a. (Chiojdu-Bâsca, in 
Buzău), ap. HEM. 1188; androâcă s. f. și ondruâcă 
B. f. (Vaida-recea, comit. Făgăraș), ap. HEM. 1187.]

— Din săsește «ndar (= >nnter")-rock, angder- 
rock, ,jupon“. Borcea, Jahresber. x, 176; cfr, Ha- 
sdeu, Etytn. magn. Rom. 1188.

ANDBOCÉU 8. a. (Bot.) Androecie. -- Toate stami- 
nele la un loc ale organelor bărbătești de la o floare. 
Androceudiplostemon. grecescu, fl. 12. [Plur. -cee 
și -ceuri.l

— N. după fran. (<grec. ivY,p, i^poț, „bărbat", 
și oixia, „casă".)

ANDKOtiÎN.-Ă adj., subst. Androgine. —Adj. Gu 
organe de amândouă sexele. „Hermafrodit, fătălău, 
fătărâu**. I Spec. lăaniă androgină, care are șl or
gane bărbătești șl femeești, dar In flori deosebite. || 
Subst. Eminescu nu eră androgin, erâ bărbat. CA
RAGIALE, N. 30/,1.

— ÍÍ. din fran. (—grec. âvăpoȚuvoț, din o;v+,p, 
âv8p0ț, „bărbat", și ȚusAj, „femeie*'.)

ANECDOTĂ 8. f. Awecdote. — 1». (Antic.) Fapt cu
rios, nepovestit de alți istorici de mai nainte. !n 
biografia împăratului Alejrandru Sever de istoricul 
iMmpridiu, se povestește că... o tabelă, representănd 
pe împăratul Traian,... ce erâ acățată I» părete, 
căsit de-asupra patului de naștere al lui Alexandru 
Sever. Aceă tcd>e!ă... eră fără îndoială un portret 
in pictură; și negreșit nu erâ unicul existent... Bar 
din aceii serie de r^>resetitațiuni picturale nu ne-a 
rămas nimic alt decât faptul raportat în această 
anecdotă, odobescu, icon. tr, 4. [Corespondent, In 
limba veche, „cuvânt": O samă (le cuvinte ce sânt 
aueite din om în om, de oameni vechi și bătrâni 
și în letopisețe nu sânt scrise. NECULCE, LET. II, 197.] || 
2**. Istorioară hazlie și scurtă, de multe ori batjoco
ritoare. Un fel de „snoavă". înc^ură a ne spune fe
luri de anecdote. C. NEGRUZZI, I, 319. [Accentuat, 
după grec., șl: anecdotă, mai ales pentru sensul 1°.]

— N. din fran. (— grec. ivMoxov, „lucru inedit".)

ANECDOTIC,-Ă adj. 4H6Cdofi$H6. — Gu caracter 
de anecdotă: plin de anecdote. O istorie anecdotică 
a științelor.

— N. din fran.

ANELÎDĂ 3. f. (Zool.) .lánnéfidea. — Clasă a des- 
părțimântului viermilor, viermi cu sânge roșu: ani
male „inelate".

— N. din fran. (cuvânt creat de Lamarck, din fr. 
anneau, „inel“.)

AXEMiÁvb. I“, (éí'}anémi«r. — Trans. și refl. A 
(se) aduce într’o stare de slăbiciune, prin anemie. |

ANESTEZIE
Fig. A face (pe cinevâ sau cevâ) să de fără putere, 
niră vlagă, a slăbi.

— N. din fran.

ANÉMic, *Ă adj. Anémique. — Slăbit, din cauza 
anemiei. E anemică, totdeauna a fost ea așâ palidă. 
VLAHUȚĂ, D. 156. I Fig. „Fără putere, fără energie 
(în activitatea sa), fără vlagă“.

— N. din fran,

ANEMIE 8. f. (Pat.) Anemie. — Stare de slăbiciune 
pricinuită de sărăcia tn globiile roșii a sângelui. 0 altă 
înrâurire a umezelei de la ecuator e șl anemia. Apa 
neputdnd să iasă din corp, sângele devine apos, se 
silește și aceasta se vede îndată din paliditatea 
feței celor ce intărsie mult timp la ecuator, mehe
dinți, o. F. 189.

— N. din fran. (compus din grec. ă(v) privativ și 
«'(ia, „sânge'*.)

ANEMoeRĂF 8. a. (Meteor.) Anémographe. — In
strument care Înscrie iuțeala sau puterea vântului.

— N. din fran. (compus din grec, â/giioț, „vânt“. 
și tpáftív, „a acrie".)

ANE.Mo.MÉTKC 8. m. (Meteor.) .Iwemoméire — In
strument pentru măsurarea iuțelii și a puterii vân
turilor. „Măsurător de vânt**, Anemometrul lui Volt- 
mann. hasded, i. c. 220.

— JV. din fran. (compus din grec, ávíjioí, ,,vânt“, 
și fiíTpov, „măsură".)

ANEMONA 8. f. (Bol.) Ati^mone. — „Dedițel" (s. v.). 
BRANDZA, FL. 25.

— N. din fran.

ANEMONCÓP 8. a. (Meteor.) .iMewoscope. — In
strument care arată dincotro bate vântul.

— N. din fran. (compus din grec. iv»|i.oc, „vânt“, 
și oxoKEîv, „a privi“.)

anebinî t vb. IV“. (Jur.) jlanaier, rétracter, a- 
broger. - Cuvânt din epoca fanariotă. „A desflințâ, 
a retrage, a șterge, a anulă, a abrogă, a obort". Ane- 
risește dania (le mai înainte. URICARIUL, iv, 338/. 
(a. 1817). JVami/ii idrifooe^i s’aj-/î împotrivind a l'e 
mai plăti cevă..., voind a le anerisi acest privilegiu. 
idem, II, 187/, (a. 1832).

— Din n.-grec. â«uptî> (aor. ázaípvica), „aiiéantir, 
détruire“.

ANEBlNÎT, -Ă. t adj. (Jur.) retracta, abro-
gé. — Participiul verbului auerisi, devenit adjectiv. 
Jiăm.âind și î«Wlr*ÎMra schimbului... antrisită, ca 
una ce schimbul este anerisit. URICARIUL, ii, 21i„ 
(a. 1815).

ANEKOÎU adj,, 8. m. AnéroZ/M. Fără lichid. A d j. 
Barometru aneroid: barometru metalic. Subst. 
Barometru aneroid. Cel mai seH.sibil aneroid. ca- 
BAGIALE, N. 83/„.

— N, din fran. (compus din grec, a privativ și 
vYipóc, „umed“.)

ANESTEZIA vb, K (Med,) Aneslkésier. A aduc 
in stare de anestezie, a suspendă sensibilitatea la 
durere,

— N. din fran.

anestézic, >Â adj. (Med.) Anestă^rQue. — Adj. 
Producător de anestezie. „Adormitor, amorțitori*. | 
Substantivat une-ori. El [protoxidul de azot] exfe 
intrebuințat ra anestesic. P<)Ni, cu. 105.

— N. din fran.

ANESTEZIE s. f. (Mod.) Aiiestkésie. — Stare de ne
simțire, de amorțire (generală sau parțială), prici-
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nuită do absorbirea unor substanțe adormitoare (pre- ' 
cum cloroform etc.) ori de vreo boală. I

— N. din fran. ( - grec. á>a;ö*iY,3Ía, „insensibili- i
tate", din â(v) privativ și «ta'j-qsiț, „simțire, sensibi- I 
litate".) i

ASIF.VATÓ s. a. sing. tant. Plumetis. — Termin de 
broderie. Anevato = „broderie en relief". DDRF.

— Din n.-grec. âv«;6at0ț (irl xívf+ipatoj), idem 
(de la áiva(i)6a'.vüj, „monter").

ANEVOIE adv., s, f., adj. P. Difficilement, mo- 
laisâment: ă graml'peine, péniblement.2'’. Difficulté, 
peine. 3®. Difficile, pétiible, malaisé.

1®. Adv. „Greu, cu greu", adesea in opoziție cu 
„lesne", „ușor". Unde cură apa repede, anevoie este 
împotriva repegiunii ei a notă. N. costin, let. ll, 
77/,,. -4»euoe ua intrd bogatul intru împărăția ce- 
riurilor. BIBLIA (1688), ap. TDRG. (: „un riehe en- 
trera difficilement dans le royaurae des cieux".). 
Ceea ce fSgăduește voinicul, anevoe o lasă nefăcutS. 
EMINESCU, N. 17. Focul când se’ncinge. Anevoie se 
stinge, zanne, p. I, 176. Cei pă Jos cu cel călare 
anevoie se'nvoesc. idem, iv. 288. Lesne-i a da ș’ane- 
voie a luă. idem, v, 24.5. Lesne din gură, anevoie 
din mână, idem, il, 171. Se ascundeau in desimea 
.duhului, unde numai a nevoe și cu greu îi eră omu
lui a străbate. MARIAN, o. II, 290. Am dus-o cam 
anevoie, numai cu răbttșul. creangă, a. 18. 1 Cu 
un sens apropiat de „abiă (2’)“. Anevoe vremea trece. , 
Când uritul greu te-apasă. vlahuță, p. 10. Da mik- : 
bră de roșmalin M'am culcat ș am adormit, Anevoe 
m’am tresit. jarnîk-bârseanu, n. 237.

2®. tn funcțiune substantivală. După analogia 
lui „cu greu", s'a născut loc. adv. eu anevoie : „avec 
difficulté,avec(beaucoupde) peine". Cuanevodepu- 
iură creștinii, de o scoaseră, dosopteiu, V. 8. 45,1. 
Unde va Dumneseu, cu anevoe se poate mută cu 
.sfatul. MAG. IST. III, 74/„. Cu anevoe se pot înțelege 
Italianii ou Românii în vorbă, p. maior, ist. 268. 
O atmosferă groasă și grea, pre care cu anevoie o 
răsuftai. c. NEGRUZZI, I, 291. Sacul gol cu anevoie 
stă drept. ZANNE, III, 343. P(îmd»fMr*fe... i« timpul 
cei săceto.s... se ară foarte cu anevoe. economia, 26. | 
Verfe^» CT* ce anevoe se capătă un bărbat destoinic. 
BARAC, ap. TDRG. I Din construcția aceasta s’a pu
tut abstrage un substantiv anevoie =s „anevolnță, 
greutate", la pann, e. iii, 118 (de altfel neîntrebu
ințat) : Cu răbdarea.. toate se’nlesneasă : Anevoi, 
atnoruri, necas și patimi.

3®. In funcțiune adjectivală. După analogia lui 
„greu de... (a..., să...)" s’a născut și : (cu) anevoie 
de... (a..., să...) = „anevoios, greu". [O istorioară, po
vestită la sfârșit] va fi ca pâhărușul de „fine cham- 
pagne^ după unprâm îndesat și anevoie de mistuit. 
ODOBESCU, III, 214/,4. Este foarte cu anevoie de mers 
până acolo. CREANGĂ, p. 93. Sânt cuvinte de minune 
și cu anevoie a se scrie una câte una. mag. IST. V, 
123/,,. Lui Dumneseu nu iaste cu aneooe a mântui. 
CALENDARIU (1814), 117/,, Este anevoe să dobân
dească cinevă prieteșugul. MARCOVICI, C.42/,g. I Deci 
șl: Oiu căută să-l îmblânsesc, de^ e lucru cam ane
voie (subînțeles: „de Rout"). ALECSANDRI, T. 1197. 
.<4 /nes un tot din amănunturile ce se a flă răspândite 
in deosebitele scrieri și documente este o lui^are 
lungă și anevoe. bălcescu, ap. TDRG. Nu este vreo 
propunere anevoe la un filosof. GORjan, H. 43. [f și: 
nnevoâe. Se scrie șl: anevoe.]

— Din a (3®) -|- nevoie.

Ă-ifMVoiE 8. f. (Med.) v. nevoie.

ANKVOÍN’I'Á s. f. DiffictiUé, t>eine. — „Greutate ; 
necaz", i'este putință a njrri intrarea Turcilor in 
țară, din anevoința d'n strejui toate hotarele, băl- 
CESCIT, 109. [La noi, guvernul constituțional] încearcă 
mari anevoinfe spre a da statului român consistența

ANGAJAMENT 
ș» prosperitatea. ODOBESCU, iII, 334.'54. îșiplătesc cu 
anevoinț&dările. maiorescu, d. i, 243. Cu mareane- 
voință se deslipi calul de stăpân, ispirescu, l. 162. 
[Plur. -ințe și

— Derivat din anevoie, prin suf, abstr. -infă. de 
scriitorii noi („pentru traducerea fran, difficulté-' 
TDRG.), Cfr, f nevoință.

ANKVOiós.-ioÁsÁ adj. P^nible.idifficile.—„Greu, 
obositor". După multe și anevoioase rugăminte do
bândise in sfârșit ajutor de la împărăția turcească. 
ODOBESCU, I, 87/4. Când eră cevâ de făcut mai greu 
.sau mai anevoios, iși chemă calul, ispirescu, l. 
163. Locuri râie, anevoioase de umblat, șez. ii, 224/,.

— Derivat din anevoie, prin suf. adj. -os.

anevrism 8. a, (Med.) Anévrisme. — Umflătură 
(tumoare) făcută in vreo parte a unei artere sau Ia 
vreun perete al inimei, prin destinderea tunicelor. 
Rujierea unui anevrism aduce moartea.

—N. din fran. (—grec, âvtop’japa.)

.ANEXA vb. I". Annexer, incorporer, joindre ă.— 
„A alipi, a alătură la (de) cevă, a uni (cu), a adăogă 
(la)", A anexat la cererea sa toate actele necesare. , 
Spec. A anexă o țară (provincie,oraș), Stoiacor- 
porăla o altățară(mai axare). In IHOd—12apostolii... 
ortodoxiei ne anexară formal. iOR<iA, C. I. II, 68.

— A”, din fran.

ANÉXÁ s. f. .InnsM. — Ceea ce este alăturat sau 
alipit pe lângă alt cevă mai mare ori mai de seamă. 
„Lucru alăturat, adaos". Semințele... conțin embrionul 
și anexele sale, grecescu, 4. Am voit,... in confor
mitate cu articolul IV din anexă, să surprindem 
fraudele, alecsandri, t. 1705. Ne cerem voie a... 
adăogâ câteva rânduri de anexă, maiorescu, CR. 
III, 47. [La Românii din Austro-Ungaria, după lat. 
șl; anex a. a.]

— N. din fran. (- lat. auuexns, -a, •nm, part, lui 
annectere, „a legă de, a uni la“.)

AKEXÁKE B. f. Anuexion. — Infinitivul verbului 
anexă, devenit abstract verbal. „Alipire, adăogire, 
incorporare (la oevă)“. Anexarea Bucovinei.

anexât.-ă adj. Anneav', — Participiul verbului 
anexă, devenit adjectiv. Actele anexate bi dosar s'au 
pierdut. | Nisa și Savoia au fost anexate de Franța 
subt Napoleon al IlI-lea.

A.VEXIÚKK s. f. Annexion. — „Anexare, alipire, 
adăogire, incorporare (la)". Cucerirea nu mai este 
o „plașcă^, precum se siceâ pe atunci, ea s'a prefăcut 
acum in „anexiune‘‘. odobescu, iii, 372/,.

— N. din fran. (-^lat. annexlo, >0Dem.)

.INUAJÂ vb. I®. (S’)enyaiier. — P. Trans. A legă 
pe cinevă printr’o Invoeală care li impune o situație 
determinată. „A tocmi“. Am angajat un servitor. ' 
„A Indatoră, a obligă, a legă (fig.)“. Asta nu ie an- 
gajaeă la nimic. | „A luă făgădueala cuivă pentru o 
acțiune comună" A angajâ pe cineva la cadril. | „A 
pune, a vârî {capitalul Intr’o afacere)". Capitaliștii din 
staturile străine... nu se vor mai teme a angajâ sume 
considerabile [la noi], odobescu, ii, 85. | „A începe, 
a intră ln“. A angajat lupta în eorii silei. A angajat 
o discuție. II 2°. Refl. „A se tocmi, a se Indatoră (la 
cevă), a se apucă (să, că); a se vâri (Intr’o afacere)". 
Măangajes... să respect... droturile sale de 8usera~ 
nifate. uricariul, x, 365/,, (a. 1866). De angajat, 
ne-am angajat pe toată vara, contemporanul, iv, 
392. A se angajâ ca voluntar în armată.

— N. din fran.

ANUAJAHÉ8ÍT s. a. Engogement. — „Tocmire, le
gământ, Îndatorire, obligație (verbală sau scrisă)".
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Nu le-au zis nimié hotăritor... N'au luat nici un 
angajament, alecsandri, t. 1429. [ Actul, conven- 
țiunea care impune cuivâ o situație determinată. In 
special intrarea voluntară in armată și angajarea 
unui actor sau a unui cântăreț la teatru. [Prin ana
logie cu vorbe vechi, se aude, mai rar, și: angaja* 
nânt.]

— N. din fran.

ANeAJĂicE 8. f. — Infinitivul ver*
bului angajă, devenit abstract verbal.

AMCAJÂT,>Ă adj. £tt£rni/é. — Participiul verbului 
angajă, devenit adjectiv. Un june graf... cent mâna 
tinerei domnițe... insă [ea] impoirivindu-se, tatăl său 
se aprinse de mânie ți-i hotărî ca a doua ei să fie 
gata de a se cunună cu tânărul Polon, cătră care eră 
angajată parola sa de Domn. c. neordzzi, i, 107.

ANUAUÁS. f. Corețe, angarie. Rnnuispécuniaires. 
— Corvadă, contribuție (dări, In natură, In bani sau 
In muncă) către stăpân sau către domnitor (cfr. bei
lic, clacă, robotă). Cuvânt cam Învechit, păstrat 
Insă mai pretutindeni, in România. Să avețfij a 
lăsă foarte tn pace de toate angăriile satul Boră- 
leștii...; nid iHșsă deă,... nici untu..., nici o angărie. 
DOC. (a. 1629), ap. HEM. 1193. Simái tntâiu sfă- 
tuiră să scoață o angareâ Pre boieri de toată starea 
Ifi pă bresle, foarte grea, zilot, CRON., ap. HEM. 1194. 
O să fie scutită de tonte dările și angă-
riele. uriCakiul, i, 275,',5. Casele acestor oameni vor 
fi sculite de 6 eile ale drumurilor și de tot fdul de 
angarale.l. ionescu,».273. Ncrodulnu selini^eă,... 
până nu se vedeă scăpat de angării. c. negruzzi, i, 
284. Nici nu mai este de stat, Că te ține'n muncă- 
afară, Câtțineziuade vară, Numaipe eece parale, 
Pentru bir și angarale, teodorescu,p. p. 297^'. E! 
E! dragul mieu, voitorii tăi de bine-s boii, vaca, 
oile... și mălaiul sacului mai ales, .4ta te scapă dă 
angarale, aia te feresc de beMe. jipescu, o. 29. 
tn Gorj, cu sensul de „dări către stat**; numai la 
plural. Iiangarale = „Staatssteuerii". jahresber. 
vii, 82 I Angarele=„angarale, greutăți, mai ales bă
nești". pamfile, j. ii. [Și: angarie, angărie, angareâ, 
in Sălagiu: angarie. vaida: liangăreă = „Frohnar- 
beit“ (Văcăreni, In Tulcea). .iaiihesbeb. ix, 224, han* 
garăle s. f. plur.tant.I

Din m.-grec. ĂȚȚaptEa, „corvée" (la Început În
semnă serviciul prestat de mesagérii persani, ÎȚȚa- 
po'.), trecut șl Ia Turci (angarija), la Albanezi (an- 
garij, la Sârbi și Ia Bulgari (angarije) și chiar șl 
In limbile romanice (ital, angherial <4. Meyer, Alb. 
Wöríb. 12.

ANGAREÂ B. r. I ,
AISÂRf,: 8, f. I ’

AN«ÁKÍE B. f. Deaucou}) de oolailles. — (tn Mold.) 
^»i/<îrte=„mulțime de paseri de curte; galițe multe". 
PAMFILE, .1. II.

—* Etimologia necunoscută. Poate că a însemnat 
la Început un fel de contribuție !ii pasări de curte a 
țăranului către stăpânul moșiei, tn acest caz are a- 
ceeași etimologie ca angară.

akoaklAu s. a. t V. agăriâv.

AireÂfș 8. a. )
AN«Â411.Ă B. f. 1
Sorté de ridelle. - In Dobrogea. La un car țără

nesc loitrele cele lungi cu țepuși pentru snopi se 
cbiamă angășlă. (homova, In Tulcea), ap. HEM. 1196. 
Carâmbii de la loitrele carului, în care se vâră spe- 
tesele, se numesc angășuri. (Aliman, In Constanța), 
ap. HEM. 1196.

— Probabil, din turc, angyg', „grand chariot pour 
le transport de la paiile". șio. l, 395 (: angyc) I

ÁBTOEL t s. m. V. aughel.

ANtiÉLic,-Á adj. Angélique. — „Îngeresc". Safw- 
tafiunea angâică = A'ie Maria. TDRG.

— N. din fran.

ANUELÎcĂ s. Í. (Bot.) V. aiiglielicâ.
AseELÎirĂ B. f. (Bot) v. aaghelinâ.
ANOÉR 8. a. v. hanger.
ÁNOHEL,-A t Bubst. (Bis.) Angc. — Cuvânt lite

rar in scrierile vechi bisericești (cfr. arhanghel), 
„înger." Nu tremise anghelu, nice arhanghel, var
laam, C. 288. Anghelii lui Dumnesău. BIBLIA (1688), 
24. [Pe vremea curentului latinist se găsește șl forma 
nngel, din lat. : Te tnai văeuiu odată, ființă de iu
bire, O. angel ce iubesc, alexandrescu, m. 119.]

— Din grec. âYfsXoț.

ANOHKi.KN -ț- s. a. (Bis.) v. aiiglillest.

AN'UHELÎCÂ s f. 1<*. Angtdiquecitltivée.angclifiue- 
des-jardins. kerbe-duSaint Jisjtrit: Archangelicaof- 
ficinalis (= Angelica Archange/icaj. 2®, Da racine 
de celle plante, emploi/ée comme médedne tonique.

1®. (Bot.) „Plantă erbacee aromatică din fam. Uni- 
helliferelor, ...poate ajunge până la 2 m. Înălțime; 
frunzele mari,...; tlorile numeroase, albe-verziii... t're* 
ște pe lăngă torentele, păraiole și râurile din pădu
rile montane și subalpine [In] lulie-August. [Be mai 
numește:] Bucinif, angelină.‘‘ panțu, pl. (Cfr. 
antonică 2®.) Anghelica, sou, cum eicepoporul „an- 
ghilică^..., se Intrehuințeaeă... ca leac tn durerile de 
stomac și’n colici sati vătămătură. (Dobreni, in 
Neamțu), ap. HEM. 1198.

2®. (Farm.) Rădăcina plantei, întrebuințată In far
macie. Rădăcină de anghelica [traduce pe] Angeli- 
katvureel. CALEndariu (1814), 183/,. tn unele părți 
(Băiceni, in lași, ap. HEM. 124G)a».9%eÍM;A senuineșto 
numai rădăcina, pe care o vând oamenii la farmaciști, 
iar planta Însăși se numește „antonică" (s.v. 2®). [Și: 
n»gh«?iÍ4:&, LB., angelică, PANȚU, PL.. anghllică.]

— 2V. din lat. (Cfr. anghelină.)

ANGHEi.ÎNĂ 8. f. (Bot.) '■= iiuglirllci. fa rădăcină 
de anghelină..., coji denaramză.... cuișoare.... le pi
sează gros și le pune intr un săculeț, carte de bu
cate (a. 1749), ap. GCR. Il, 45. [După paNȚU, pl., s’ar 
spune in Transilv., șl; angelină, cu specia: Angelină* 
.sălbatică : „Angélique sauvage: Angelica silvestris". 
„Plantă erbacee din fam[ilia] Umbelliferelor..., frun
zele mari... florile numeroase, albe-roșietice... Crește 
prin fânețele și locurile umede din păduri [tn] lulie- 
Septembrie".

— în loc de anghelică. după numele propriu An- 
g(li)eliiia.

ANGHF.RÉNT s. a. t (Bis.) ) ,., .AKUHEKlST a. { (Bls.) i -

anuhilÍMT s. a. + (Bis.) Livre des huit modes (de 
Ia musique religieuse orientale). — „Octoih". De Iaste 
slab la priedapere, citească Osmoglasnicul, adecă Oc- 
taihul ce-i dztcem noi Angkilestul, că va află toate 
cuvintele acestuia psalom rășchirate, tâlcuite prin 
canoane, dosofteiu, ap. HEM. 12Ü2. [Șl: t anghilist, 
CATA8TIVUL bisericii sf. nicolae din Brașov, i, 
19—20., șl: t angheles, t anglierést, f angherist, ap. 
HEM. 1202—1203, f anghiriate (a. 1588, Galata). cuv. 
D. BĂTR. 1, 196.]

■— Etimologia necunoscută.H asdeu,Etym. magii. 
Rom. 1203, presupune că e singularul unei forme 
^anghelești, prin care s'ar fi tradus cuvântul rusesc 
angeliskia (cfr. paleosl. angellskH), „(cântări) În
gerești".
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ANGHiLÎcÂ 8. f. (Bot.) V. aiighctlcâ. ANtiixfviv B. 111. (Bot.) V. agllcei.

ANuifirÎNT s. a. f (Bis.) v. anglillest.

AXtiHÎNÂ B. f. (Comerc.)- Nankin. — Pânză tare 
de bumbac (.,de cânep&“ după costinescd) sadea, 
mai ales de culoarea gălbuie a pânzii nelnnălbite. Se 
Întrebuințează cu deosebire pentru Invălitoarele („to- 
curile*') ln care se bagă fulgii, la perini. (Cfr. an- 
ghinet.)

— N. din fran, sau germ. Nankin (orașul din China 
din care se importează ln Europa pânza aceasta). 
Cfr. și: sard. ancJiina = „tela di Nankin", Hasdou. 
Btym. magn. Jiom. 1200 — 1201.

AKUUÎNĂ s. f. (Med.) V. aiigliiA.

ANGUINARIIV) S. m. (Bot.) ) 
ANGH1NÁRÁ S. f. (Bot.) : 
anuhinArc s. f. (Bot.) )
Artichaut : Cynara Scolymus. — „Plantă erbacee 

spinoasă din fam(iiia] Compositelor..., frunzele mari, 
spinoase... florile roșii-violacee... Originară din re
giunea mediteraneană, cultivată ca plantă culinară 
din cauza solzilor cărnoși și a receptacolului floral, 
care constituesc o excelentă legumă", panțu, PL. Poi- 
cică d’anghinare, Căt mi-e Argeșul de mare, Haz ca 
.Săbărelut n’are: Săbărelul mititel, Se vede peștele'n 
el. POP., ap. HEM. 1200.

II Anghiiiară sălbatică = „die Bergdistel: Onopor- 
don acanthium". BARCIANU. Cfr. scaiu-măgăresc. 
(Șl: angheniir(lu), aiighenăre. PANȚU, PL., anglie- 
nară, i Plur. -nare.]

— Din n.-gree. &-(Kivâpa, idem.

AMtiiifMÂT t 8. a. (Comerc.) v. aiigliiiiet.

ANUiiiNÉT 18. a. (Comerc.) Nankinetie. —Pânză, 
cevâ mai fină decât „anghina*". 2 parékj de nwirazj 
de anghinét. (Sibiiu, a. 1817). V^/anuZ de anghinet. 
(Sibiiu, a. 1813). IORGA, 8. D. XII, 174, 146. (t și: an- 
irliinăt: Angbinaturi vărgate. (Râmnic, a. 1821). 
IORGA, 8. D. VIII, 171. i Plur. -nețuri.]

— N. din fran. (Cfr. anghină*.)

ANUiiÎKĂ f s. f. (Mar.) v. anchirâ.

ANUUIRIÂTE t 8. a. (Teol.) V. anghilest.

anuínA 8. f. (Med.) Angine.— 1». Boală infecțioasă 
care constă tn umflarea, cu sau fără membrane false, 
a gâtului. „Gălci, bolfe, șopârlaiță". Descăntece de 
bolfe (anghină). șez. iv. 18/„. în jud. Suceava se 
zice rbolfe" la angină. la care in alte păr(i se mai 
zice „șopârlaiță'^, „șopârlaifa-cea-rea ‘‘ sau „șopăr- 
laghiță-. LEON, MED. 122. II P. anal. pecfo-
rală: turburare nervoasă In regiunea inimei, care 
pricinuește accese de Innăbușire și poate aduce a- 
sflxie. (Popular și: anghină, In Brașov șl cu sensul 
de „difterie".]

— N. din fran. (lat. angina, de ta angere, „a strân
ge de gât, a lnnăbușl“.) 

anulicAk, >ă adj. Anglican. — Care so ține de 
anglicanism. Biserica anglicană.

N. din fran. (=engl. anglican.)

ANOLiCANÎSM a. a. jlni^h'caNAsme. — Keligiunea 
de stat a Angliei, o formă a protestantismului.

— N. din fran.

B. m. (Bot.) V. aglicel.

ANOLicÉsc. *uÁ8CÁ -ț* adj. Ani/faia. — „Englez, 
englezesc." Le-aa intăril cu strejari și cu baliste 
anglicești. șincai, ur. l, 337/,,.

"" Derivat din Anglia, prin suf. adj.-tceac. 

anolík 8. f. (Comerc.) P. Sorté d'étoffe (anglaise). 
2". Acter (d’Angleterre). 3®. Crayon(?). — Cuvânt po
pular, aproape eșit din uz. 1®. Un fel de stofă. Ș’au 
adus ce-au avut di pe suflet mai bun... și bani și 
ar^nÎMÎ șl conloșvl de anglie roșu. {e. 1700, Sibiiu). 
IORGA, s. D. XII, 10. Cm antereu de canavață, Ce se 
țineâ numa'n ață. Și cu nădragi de anglie. Petece 
pe ei o mie. CREANGĂ, P. 148. Să-ți faci iie De an
glie. (Transilv.) bibicescd, p. p. 385. din șele in 
călcâie, Tot in călțuni_de anglie. îșez. ii, 34*’/,o- 
2®. „Oțel englezesc". Am^Kp, ani/Zii(ș = „englisclier 
Stoff, englischer Stahl“. Ca a«gfiH?= „funkelna- 
gelneu, stahlglănzend". barcianu. || 3®. „Creion (?)“. 
Șede doamna Irodie Și Maica Sântă-Marie Și tot 
scrie Pe hârtie... Vii-i scrie Cu anglie, Morții-i scrie 
cu cerneală. MARIAN. ÎN. 177. (în sensurile l®-2® In 
Transilv. șl: angltiiș s. a., după ung. angolos. Și: «ian- 
glie. FOP., ap. HEM. 1204. | Accentuat, după BAR
CIANU. și: dnglie.]

Din Anglia(cfr. anadol, olandă etc.), adecă 
„stofă, oțel, creion (?) importat din Anglia". Pentru 
sensul 1®. cfr. și s&rb. anglija, „stofă englezească".

ANUi.iCi^ s. a. (Comerc.) v. anglie.

ANULOFÓK. -ÓKÁ adj., subst. Anglnphohe. - Caru 
urăște pe Englezi sau obiceiurile lor, care are oroare 
de ei.

— JV. din fran. (din Anglo- și grec -foCs 
a se teme de“...)

fugi,

AN«l-«FOBfE 8 f. Anglophobie. - Ură față de En
glezi și de obiceiurile lor.

— N. din fran.

ANGI,OMÁN.-A adj., .subst. .Iw'/Zciwfli/c, — (Per
soană) care are o admirație exagerată pentru însu
șirile, limba și obiceiurile poporului englez și caută 
să le imite.

— N. din fran.

ANOIjOVIANÍk s. f. Aui)/oniaiite. Admirație exa
gerată pentru firea, limba și mai ales obiceiurile po
porului englez și imitare a lor.

— N. din fran. (din Angin- și niunie, „manie" < 
grec, jiavia, ,.nebunie‘‘.).

angrena vb. 1*. (Mecan.) Engrener. - A face ca 
măselele unei roate dințate să intre In locurile goale 
dintre măselele altei roate, transmițându-i astfel 
mișcarea sa.

— N. din fran.

ANURKNA J 8. a. (Mecan.) Kngrenage. - - Sistem de 
roate dințate, care se Îmbucă unele Intr'altele, „îmbu
care". I Flg. (’omplex de lucruri sau Împrejurări care 
se țin strâns unele de altele sau caro so complică 
unele pe altele.

— N. din fran.

ANtiRiițÂi s. m. plur. tant. (Bot.) v. iiidrișirini.

ANVRO8ÍNT 8. in. (Comerc.) Marckand de gros. 
— Neguțător care vinde cu toptanul, cu ridicata, cu 
vurta. „Toptangiu“.

— N. compus din fran. en gros țți suf. -isf.

AJítiULÁB,-Á adj. V. nnghialai-.

AXHii>RÍi»Á 8. f. (Chim.) Anhydride. — Există 
cotnbinafiuni corespuneătoare ucișilor, care nu eu~ 
prind hidrogen. Acestora li se dă numele generic de 
anhidride, poni, ch. 32/,,. Prin cuc&ntul anhidridă 
ințelegetn o eombinațiune oxigenată care, unindu-se 
cu apa, poate produce un acid. Idem, 89/,,. | An-
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/lidridu carbonică, numită de ordinar acid car
bonic. idem, 135.

— N. din fran. (Cfr. anhidru.)

ANHÍDKV, -A adj, (Chim.) Anfeyrfre. — „Fără apă“. 
Din care s’a eliminat apa pe care o conținea Innainte.

—- y. din fran. (= grec, «(v) privativ și ü8u»p, „apă“.)

AN1H1LÁ vb. 1». (S')annihiler. — 1®. Trans. A re
duce la nimic, a nimici, a desființâ, a face să nu mai 
aibă ființă. 2®. Refl. A se nimici, a se reduce la nimic, 
a renunță la personalitatea sa. Na fost guvern cerre 
să se fi anihilat, ca acesta, MAIORESCU, d. ii, 210.

— N. din fran. ( lat. annlhilare, din ad, „ia“, și 
nihil, „nimica*'.)

ANIHILĂBE s. f. Action d'annihUer, annikila- 
tion.- Infinitivul verbului anlhllâ, devenit abstract 
verbal. „Nimicire, desființare**.

ANIIII1.ÁT, ’ÎL adj. Annihilé.— Participiul verbu
lui niiiliilâ, devenit adjectiv.

ANÍL s. a. sing. tant. (Bot.) Anii. —Planta din 
care se extrage substanța colorantă albastră, numită 
„indigo**.

— N. din fran. ( arab un-nîl, persan n»Z, „al- 
bastru**.)

ANILINĂ 8. f. (Chim.) 4«tfiMe. — Alcaloid artifi
cial derivat din benzină. Au fost și boieri pairioți pe 
vremea Fanarioților... Bar... puțini...: (masa celor
lalți] i-a absorbit, cum absoarbe o vadră de apă 
câteva picături de anilină, zamfirescu, R. 28.

— N. din fran.

ANinÂ vb. I. (S’)animer. — Trans. „A da suflet, 
viață (la cevă), a însufleți, a pune in acțiune**. Sim
țămintele de înaltă bunăvoință ce animeaeă pre 
M. S. Sultanul... uricariui„ x, 364/',. (a. 1866). Aș 
animă sferele senine cu falnice cântări, alecsan
dri, p. ni, 182. I Fig. „A da mai multă putere și 
căldură (de viață) la cevă, a face mai viu, mai a- 
prins, mai interesant**. A animă o discuțiune. Refl. 
„A se însufleți (din ce In ce mai mult), a se aprinde**. 
[Anim, mai des anime's. | La scriitorii cu tendințe 
de românizare se află și forma artificială t inimă: 
Inimeacă pre locuitori..., ca să nu se teamă. șiNCAi, 
lin. i, 306/,,. Banda de călușeri... venise tocmai dwpe 
malul Mureșului, ca să inimese poportmea din Bra
șov, în acélé sile solemne, prin danțurile ei mtuu- 
«aie. ODOBESCU, I, 468. Cfr. fninimă ]

— N. din fran. (lat. animare.)

ANI.MÁL s. a. Animal. — Ființă organică care are 
facultatea de a simți și de a se mișcă. „Făptură, 
vietate, viețuitoare**. | Spec. „Jivină, vită, dobitoc**. 
îmi plutea pe di>tainte, cu al timpului amestic. Ba 
un soare, ba un rege, ba alt animal domestic, emi
nescu, p. 232. I Fig. Om nesimțitor, brutal, ca ter
min injurios (fam.) „dobitoc, vită’ncălțată** (f (subt 
influența iui „vită**) și: animâIA s. f. POLIZU.]

— N. din fran. ( lat. animal, „tot ce respiră, 
ființă însuflețită**, din anima, „suflare, suflet**.) Cfr. 
dubletul nămaie.

ANiHĂL, -Ă adj. .Animat. — De animal, propriu 
animalelor, cu Însușirile unui animal. La d-ta vir
tutea [înseamnă] puterea animală a trupului. C. ne- 
URUZZI, I, 257. [Un bețiv] Cu-atâta e mai vesel..., 
cu cât e mai aproape de starea animală, idem, ii, 
206/,,. Viața animală. Begnul animat : totalitatea 
viețuitoarelor.

— N. din fran. ( lat. animalis, *e.)

ANiHĂLie,-A adj. Animat. — Propriu viețuitoa
relor, cu Însușirile unui animal, /n mijlocul flu- 

chiafiuiiii perj/etue de care safe mișcat acel straniu 
product al formațiunilor animalice ce se numește 
minte omenească, arta se stabilește ca un liman de 
adăpost. MAIORESCU, CB. I, 52. I Fig. „înjositor pen
tru un om, dobitoceso**. 0 pornire animalică.

— Derivat din animal, prin suf. adj. -ic (după 
germ, animalischj.

ANiwAi.túb H. a. AntmaZeuZe. — Animal micro
scopic. [tșî: animalcnlA s. f.|

— N- din fran.

AXIMAI.ITÂTK s. f. - Totalul atribu
telor animalului. Starea, Însușirea, firea de animal 
(adesea gândită in opoziție cu Însușirile specifice ale 
omului).

— A’, după fran. (lat. aiiimalitas, -atem.)

AN1.HALIZÁ vb. 1‘. ,-l/iíMtoííSfr. — Trans. A face 
să aibă Însușirile unui animal, a aduce, a preface in 
stare animală. | Refl. „A se îndobitoci**.

— N. din fran.

.ANIMÁKE B. f. Anitnation. — Infinitivul verbului 
animă, devenit abstract verbal.

ANIMĂT, -A adj. Animé.— Participiul verbului ani
mă, devenit adjectiv. „Însuflețit**. Marele DuceNicolae 
iși exprimă personal dorința unei cooperări a ar
matei române; Principele Carol se arată animat de 
aceeași dorință, maiorescu, d. ii, 79. Din inima cea 
mai curată... au pornit faptele lui. inspirate, ani
mate., pătrunse de c dragoste aprit^ăși nestrămutată. 
STÜRDZA, E. 7. [ „Viu, vioiu**. înfățișau un tahlou 
foarte iMtlurai șt animat, c. negruzzi, 1,104. | „Plin 
de animație, aprins**. Discuțiile cele mai animate, 
insă fără nici un amestec de interese personale, 
i-au apropiat și i-au împrietenit, maiorescu, CR. II, 
337. (t și: liilinât (cfr. animă). D samă de cacaci.... 
inimați de pilda Bomănilw, apucară armele, băl
cescu, m. V. 66. (Profesorii] tw genere sânt inimați 
de cel mai mare xel patriotic, odobescu, III. 332.]

ANI.nĂȚlK S. f. (
ANlMA'flVNe S. f. I
Animatioji. — „însuflețire, vivacitate, căldură, a- 

prindere (în sens fig.)**. Un furnicar de lume ele
gantă șt un respectabil număr de turiști streini dau 
capitalei... o rară animație, mehedinți, R. 23.

—- N. din fran. (lat. animați»,-enem.)

ANl.vÎNn s. a. (Fii., Fiziol.) Animisine.- Doctrină 
care privește „sufletul** (considerat ca cevă imaterial, 
deosebit de corp; ca principiu de acțiune al fenome
nelor sufletești și al celor fiziologice.

— N. din fran.

AA'IHINT, >Ă adj., subst. Care admite
animismul.

— N. din fran.

ANinoziTÂTE s. f. Animosite, — „Pornire (vrăj- 
mășască) Împotriva cuivâ, înverșunare*'.

—> N. din fran. ( lat. aiiimositas, •atem.) 

anin B. m. (Bot.) Aune. — „Arbore din famțilia] 
Betulaceelor; ...florile ...apar toamna șl persistă peste 
iarnă. Crește prin lunci, pe lângă torentele și râu
rile din munți, panțu, pl. S’au apropiat prin arini, 
lănyS sat. neculce, let. ii, 244. Au purces de a- 
colo la vale, spre amiazăei, prin arinii Bercii, uri
cariul, XVII, 192/,. Teii cresc amestecați cu falnici 
juyastri, cu plopi nalți și subțiri și cu anini ușurei. 
ODOBESCU, ap. HEM. 1206. Peste vârfuri trece luna, 
Codru-și bate frunsa lin. Printre ramuri de arin. 
Melancolic cornul sună, eminescu, p. 161. într'nn 
vârf de arin îi mândru șisenin? (= „Lampa‘‘). GO-
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1

ANINĂ
ROVEi, c. 196. Frumă verde de anin, Cine-i ca 
mine strein? teodorescu, p. p. 283.. Tute-i face, 
mănăro, bine. Că mai e fruneă pe-arine, Că mai 
sănt voinici ca mitie. bibicescu, p p., ap HEM. 1207. 
[Forma anin se Întrebuințează In Țara-românească 
și tn Banat, arin In Mold. Bucov. și Transilv. Se mai 
găsesc, afară de aceea, formele: arine s. m. In Tran
silv., Mold. și Bucov. PANȚU, pl., anine s. m In Vâlcea, 
ȘEZ. II, 83, alnine în Mușcel, râdulesCU-codin și tn 
Argeș, JAHRESBER. VII, 82, arinde In Bihor, PO.MPI- 
LIU, BIH. 1004, cu plur. arimi. marian, 8e. II', 318. | 
în Banat și In Mehedinți se accentuează: dnin (ânin}. 
ănine. candrea, conv. lit. xxxix, 1120.]

II Specii: Auin-alb (Țara-românească) sau Arlu-alb 
(Mold. și Transilv.) și Aiiin-cenașlu (Țara-româ- 
nească) și Anin-roșn (Țara-românească), Arin-roșn 
(Mold.) sau In muite locuri numai: Anin sau Arin 
=„Aune, Aune-de-montagne : Âlnus incana". PAN
ȚU, PL. I Arin (Mold. și Transilv.), Anin (Țara-româ
nească) sau numai Arlu-negm (Mold. și Transilv.), 
âiiiii-ncgm (Țara-românească) = „Aune, Aune*com- 
mune : Alnus-glutinosa". („Frunzele rotunde [sânt]... ; 
lipicioase pe partea superioară".) PANȚU, PL.

— Etimologia e nelămurită, deși legătura etimo
logică cu alnus e nelndoioasă. S’au exprimat două 
păreri; a.) Meyer-LUbke (Zeitschrift, vin, 147 și 
Rom. Gramm, i, § 477) și In urmă Hssdeu (Magn. I 

Rom. 1205-1206 și 2347—2348) și O. Den- 
susianu (Hist. d. l. langneronm. 119) cred că for
ma primitivă e anin și o derivă din *alninH8 (de- 
rivat din alnns). Rămâne insă neexplicată trecerea > 
lui In > nn. (Asemănarea cu balneum > *ba(n)nen , 
și cu *alnev, > reto-roman (surselvic) oign și (enga- 
din) aign (Ascoli, ArcK. glott. ital, i, 13) nu-i per- | 
fectă, Intru cât In cazurile acestea avem grupul 
Ini.}. I b.) Laurian-Massim, Dicț. 64, cred că forma ■ 
originală e arin și ar trebui să plecăm de la un tip ' 
*alinns (cfr. lat. alnns alisnos, Walde: Jxif. 
ettfm. Wörtb. 20.) > arin, și, prin asimilare, anin. 
Jn favoarea acestei etimologii citează I. A. Can
drea, Conv. lit. XXXIX, 1120 sqq. forma sardă alinu, 
„arin" (care ar puteă corespunde insă șl lui alnus, ! 
cu epenteza obicinuită la Sarzi, ca în aliga < alga. 
ulninu<.Hbnus etc., cfr. L. Wagner, Lautlehreder 
südsardisclien Mundarten, 22) și formele bănățene 
cu accentul pe silaba d’intâiu: dnin, (iiiine (în dic
ționarul aromân manuscris al lui Weigand so gă
sește cuvântul arom. aren, „ein Baum dessen llolz 
zum Fürben benutzt wird"). Schimbarea accentului ' 
in arin (arom. arin, megl. rin, papahagi) și în for
ma asimilată; anin (arom. In Tesalia: anin, papa
hagi) s’ar datori, după Candrea, 1. c., unei Incru- i 
cișări cu sinonimul *verninua (> alb. veri}.

ANINÁ vb. 1.1. P—2. lĂer, attacher (ă). 3®. tandre, ' 
snspendre, accrocher, ajoutw; suspendre (ă>. 4®. Jlfef- , 
tre aux abois. II. (Refl.) 1®. S'accrocher, se snspendre. 
Ne paslaissertranijuille.e’enjirendre ă iiqn. -.sefonr- 
rer (parml d’autres). 2®. Rester accrocM ousnspendu.

I. Trans. (refl. = pasiv). Aninăm an obiect atunci 
când, fără a-1 înțepeni, 11 fixăm de (pe, In, la) cevă 
sau cinevă, astfel In cât obiectul aninai să se poată 
mișcă încoace și Încolo, să poată oscilă.

1 ®. „A legă ușor de cevă". [l’luta] se anină cu un 
laț de curmeiu de un par bătut in boită, i. IONescu, 
c. 15/,. Un grindeiu de stejar stă prins în sid de 
atnăndouă laturile, iar in mijloc este o verigă ru
ginită de care se anină ștreangul. Călăul n'aveă 
de cât să învârtească grindeiul, ea să sugrume pre 
pafient! c. negruzzi, i, 311. Ca să prindă pește cu 
vârșa și coșul, le acufundă in baltă... anindndu-le 
și câte o piatră, ea să le țiie la fund. șez. iv, 115/,,.

2®. „A prinde de cevă". Anină rochița ’n brâu Și 
dă fuga... .iarnîk-bâRSEANU, D. 13. Vreai s'aninpe 
frunte-ți mărgărităr^le? ALECSANDRI, P. Il, 29. Și 
anină ’n haina nopții Boabe mari depiatră scumpă. 
eminescu, p. 34.

171 — ANINĂ
3®. întru cât aninarea se face de obiceiu de un 

obiect așezat mai sus, avom sensurile: „a atârnă, a 
agăță, a spânzură cevă". Și-au aninat traista in 
umăr. DRĂGHICI, R. 97. Arvinte: Da bine, măi, la 
ce să-ți folosească ție un cuiu in părete? Pepelea: 
La nemic, doar’ numai să am unde să-mi anin 
căciula, când oiu veni la d-ta. alecsandri, t. 830. 
Ivan leagă turbinca la gură... ș’o anină intr’un 
copac. CREANGĂ, p. 312. Frig vr'o cinci berbeci. Dar 
nu-i frig ei cum se frige, Ci-i anină prin cârlige, 
ALECSANDRI, p. p. 262/„. .Inirt'i armele la oblânc. 
CREANGĂ, p. 197. Vom schimbă a noastre nume, 
Precum alții au schimbat. Care-o coadă latinească 
La sfârșit au aninat, i. negruzzi, i,48. Ți-oiuanină 
doi cercei.... Să tragă ochii la ei. alecsandri, p. 
P. 288''/j. II (După germ. „Jmd. etwas anhăngen" se 
zice în Bucov.: a-i anină cuivă cevă =„a-i trage 
o minciună" : Cresăiul că voește să-mi anine una și 
bună ii ziseiucam surâsând... sbiera, f. s. 127.)

4’. Fact. (Vân.) in graiul vânătoresc din Muscel 
...seeice „anin cnpra-neagră‘^, când dibaciul gonaș 

; o aduce la strîmfoare, HE.M. 1210 (adecă: o fac să 
se cațăre pe piscurile cele mai Innalte). (Tr. aninat, 
aninătoare.

II. Refl. 1®. Despre oameni sau personificări. „A 
se agăță, a se atârnă do cevă". Butcă de treceă, trei-

I patru [Ieniceri] în coadă se aninau, beldiman, ap. 
HEM. 1210. Cu brațele-amăndouă De gâtul mieu 
te-anini. eminescu, ap. TDRG. U Mai ales fig. „A

, se (a)legă, a se agăță de cinevă, a nu-i da cuivă 
I pace". Tare-.s îndrăeneți tinerii de astăii! Cum văd 
I o femeie frumușică, s'anină de ea ca scaiul, ai.e- 
, CSANDRI, T. 1154. Dracul se anină de preut și caută
■ să-i facă ispite, șez. IV, 180/,,. Să nu-i sici nimică 

de rău, nici să nu te anini de dînsa. sbiera, p.
■ 150/,,. Iubirile... Se ațin pe la potici,... De voinici 
' tineri s'anină. alecsandri, p. p. 304'7,. | „A Incepo

ceartă, a se luă la bătaie". Turcii toți, cum îl săreă. 
intre dinșii se grăia... Și pe loc ei s'adună Și de 
Gruie s’anină. alecsandri. p. p. 144''/,,. | „.4 se vâri 
(nechemat) undevă". S'anină printre cești mici șt 

! câte-unhandralăude cei mari. șez. lll, 179 ,,. Joc 
de cuvinte: Amin, amin, Șl eu m'anin („so zice când 
cinevă nepoftit, dar cu duhul blândeței, Iși face ioc 
la masa sau petrecerile altora"), ap. HEM. 1210.

2®. Exprimă rezultatul acțiunii. „A rămâneă ani
nat, atârnat, agățat, spânzurat de cevă, prins In cevă". 
Lacrimi, ce din ochi-mi au zburat..., pe cer s’au 

' aninat, alecsandri, p. ii, 69. S'a aninat acolo [zbu- 
: rătura], n'avem cu ce mai cburătur'i. rădulescu- 

CODIN.
I — Corespondentele romanice ital, ninnare, „ein- 

wiegen" (cfr. star a ninnare. „schwanken"), v.-berg. 
anina, „wiegen",„„„oA 

' ner, „einwiegen".
anina, „wiegen“, sic. »<H«ore. „wiegen“, engad. «i- 

' ner, „einwicKen’*, n.-prov. nutd, „fairé dodo“, pre- 
, supun un tip *aiiiiÎHarc (din ad i *iiinna, vorbă copi- 
■ l&rească pentru „somn“ și „leagăn", cfr, alb. ninule, 

„leagăn" și rom. nineră), cu sensul „a legănă". 
Acest sens trebue să-l fi avut șl ctivăntul românesc. 
I^eagănul Românilor eră mai de mult, și e încă In 
mare parte și astăzi (v. leagăn), un coș care „se 
legă" cu două funii de grindă, pentru ca să poală 
oscilă. „Legănarea" eră deci mai de mult identică cu 
„legarea" coșului, In care se află copilul, de grindă. 
Astfel se explică cum a»»«orea= fran. „l'action de 
bercer", putu deveni sinonimă cu leț/area sau legă
narea, „l’action de lier le berceau", iar mai târziu 
să Însemneze, prin extensiune, „l’action de lier, d’at- 
tacher n’importe quoi“, după-co ideea „bercer" a 
trecut asupra verbului a legănă (care la Început în
semnă ceea ce Însemnează astăzi „a anină"). Uin 
nefericire, neavând exemple vechi .și negăslndu-se 
cuvântul anină In celelalte dialecte — căci arom. 
alină, „a se sui, a se urcă", este alt cuvânt, — nu 
putem stabili astăzi, când și în ce chip s'a Întâm
plat prefacerea aceasta interesantă do sens. (Cfr. 
desnină; legănă.)

k



aninA
ANINĂ B, f. de l'nune.— Cu ...amentele fe

mele [ale arinului], nuntite „anine" sau ^.arine*' vo
psesc Româncele noastre diversele lor lânuri, panțu, 
PL. II. De mulfe-ori însă[ae]tntr€buințeasă[\&vo- 
psit], în loc de scoarță [de arin], arine, adică bnbițe 
de arin-negru, căci arinele, după cum spun Ro
mâncele cele e.xpette, dau o negreală cu mult mai 
bună. MARIAN, CH. 52. A face nasuri ca Țiganufl] 
de mâsgâ de anine („se zice unui om năstiros, care 
face nazuri la orice lucru"). ZANNE. P. V, 378. Cn 
arin, he-arine plin... pop., ap. TDRG. [Și: arină.)

— Forma feminină a cuvântului anin, cala aproa
pe toate plantele roditoare (: forma masculină pen
tru numele plantei, d. o. prun, păr, nuc, afin, iar cea 
feminină pentru numele fructului, d. e. prună, pară, 
nucă, afină).

ANÎNĂ s. f. v. arină’.

— 172 —

ANINÁVKÍN, -cioÁnA adj. Qui s'ficcroche facile- 
ment. ~~ Care so anină ușor. HEM. 1213.

— Derivat din aninit, prin suf. adj. -ăcios.

.4KIKÁHE 8. f. ylcfZon rffi lier, d'attaclier,ilepeH- 
dre. de suspendre. d(e s)'acci oeher, de a'en (trendre 
« fif/ii.. de restttr accrochéon euspendu. d'ajouter, de 
y«i»irtre. Infinitivul verbului anină, de
venit abstract verbal.

ANINĂM 8. in. (Bot.) = liliaf-de*niunte. Cfr. ari- 
na.ș.

-*— Derivat din anin, prin suf. dim. -aș.

ANiNĂT B. a.^iiiiinare. Participiul verbului aiiiiiâ, 
devenit abstract verbal. Rate-o piatră de rășiiit, Ni e 
bună de-aninaf De un qâtde vinovat. ALECSANDRI. 
P. P. 136/,.

A.MNĂT, -Ă adj. Suspenda, pendu, accrochc, at- 
tachtl. .loint. anne.re. Mis auj- aboia.—Participiul ver
bului niiiiiâ, devenit adjectiv. „Atârnat, agățat, spân
zurat, prins de cevă". Fata ei ae culcă in Icagănufl] 
ei, care^i fiaut cm de aor și stă aninat la grindă. 
POP. (din Banat), ap. HEM. 12<>J. Ca [o] lampă ani
nată lapoarta de vecie DomneA in dulcea taină a 
umbrelor făclie \-Avnu]. alecsandri, p. I, 134. A'râ 
aninat intr’un cuiu bustul... unui copil ca de vr'o 
optajtresece ani. EMINESCU, N. 38. /»» belciugul de la 
carâmbul de desubf. din stânga, eră aninată o băr- 
diță CREANGĂ, p. 106. Zărește aninat de părete ceva. 
RETEGANUL, P. II. 5. | Fig. Când rouă stă incă a- 
ninată pe firele, de iarbă. oixJBKSCU. III, 16/,,. (’d- 
scioare de piatră aninate de stânci, idem, i, 227. 
Truditele lui gânduri au rămas aninate, cine știe 
unde. VLAHUȚĂ, N. 32. || „Care atârnă, atârnând". 
[Pline de ninsoare] ijrengile.-nninate’n cale Ning 
steluțe și se’ndouie. alecsandri. p. iii, 16. || „Adăo
gat, alăturat, anexat". După cum arată aceste, aice 
aninate, mărturii, uricariul, vi, 160/,. || (Vânăt.) 
„Adus la strâmtoare (despre capre negre)". Capra- 
neagră nu mai scapă. Cât clipești, e aninată. RUCĂ- 
REANU, ap. HEM. 1211.

ANiNĂToÂKK s f. (Vănăt.) Le dernier refuye 
d’un animal mis ana; aboie. — „< lolț de stâncă (unde 
se prinde capra neagră)". Când vânatul... stă pe loc. 
casă facă resistenfâ, atunci... bat cânii. Totastfel... 
ae eice când el [ copoiul] a închis pe capra-nea{/ră 
în coif sau aninătoare. EUCĂREANU, ap. HEM. 1213. 
[Să ne ducem] prin aninătorile... unde ae ivește 
afieț sau tngroeitor vânatul de la munte. ODOBESCU, 
111,90/,,. [Plur. -iori ]

— Derivat din anină, prin suf. loc. -ătoare.

aninător, -oĂRE adj. Cclut OU ce{fe qui ac- 
croche, qui suspend, qui attacbe. — Adjectivul verbal 
al lui anină (derivat prin suf. -âtor). [Diai, -toriu.l

ANOMAL

ANixÂTFRĂ s. f. = aniiuire. HEM. 1213 (: „cu 
o nuanță de despreț"). (Plur. -turi.]

— Derivat din anină, prin suf. abstr. -ătură.

AN1NÉT s. a Petife aunuie. — Cuvântul se gă
sește numai la HEM. 1213 sq. și 1662 ca sinonim cu 
„crină", adecă „pădure mică de anini", [Șl: arliiét. 
Plur, probabil, -nete și -nețuri.]

Derivat din anin, prin suf. col. -et.

aninIș s. a. Aunaie. în Țara-românească. „Loc 
pe care au crescut mulți anini, pădurice de anini". J>in 
livadea Călărașului in sus..., până in vârful ani- 
iiișului. DOC. (de la Const. Erâncoveanu, a. 1699). 
ap. HEM. 1214. [în Mold, Transilv. și Bucov.: ari- 
iiiș: De acolo... până la muncel și pără la sfârșitul 
arinișului. DOC. (a. 1646, Putna), ap. HEM. 1214. | 
Plur. -ișuri MARIAN, și -ișe./

— Derivat din anin, prin suf. col.-loc. -iș,

A^iu a. m. (Bot.) [
ANÎ.ș s. m. (Bot.) J V. anasuh.
ANINÓNS. m. (Bot.) I

ANIȘOR s. in, (Courte) — Diminutivul lui
au’ (derivat prin suf.-î^or). Aum mama doi feciori.... 
Albă fețișoara lor. .. După câțiva anișori. Veni vre
mea la ficiori. Veni carte și poruncă. Diu doi unul 
să se ducă. IIODOȘ, P. P. 205. ] Mai ales când ,se 
vorbește de vârsta copiilor mici. Al mare să fi avut 
șapte anișori. caragiai.E, 8. 107/^. C'd/i anișori are 
băetulacesia'-' - Voaoeâureo trei anișori, marian.

ANiVEKMĂR. -Ă adj, subst. ^Inniuersaire, — 
Care se întoarce In fiecare an, care corespunde zilei 
din an în caro s’a întâmplat un eveniment oarecare ou 
unul sau mai mulți ani tnnainte. De obiceiu în legă
tură cu „zi" (a numelui, a nașterii, a morții etc.). Mâne 
fiind siua aniversară a A. S. Ducăi, va fi iluminafie
C. NEGRUZZI, I, 329. IISubstantivat (subt forma fe
minină: subînțeles „ziua"). „Sărbătoare anuală". .1- 
niversarele și Jubilccle aflărei artei tipografice. UKt- 
CAIUUL. XIII, .311. I Special. Sărbătoarea „zilei de 
na.ștere". Toateaniieraarele,toate. ..silelemărite- [ale 
poeților noștri do pe la IWM)] sânt cn o alea mare.. 
MAIORESCU, CR. I, 32. [Șî: aniversărlu, -árié. || Ca 
subst. șl: niiirersâre, inHnitmil substanstvat al unui 
verb aniversa, altfel nelntrebuințat. ] l’lnr.: -âre și 
-ări.l

— N. din fran. ( lat. auuiversarins, •«, -um, 
„rare se întâmplă sau „rare revine" in toți anii, 
anual", din annus. „an", și vertere, „a Întoarce", pro
priu „ceea ce aduce iarăși anul".)

ANOCĂTu adv. Sens dessus dessou.'<. .sens devunt 
dorriére. — Cuvânt rar și învechit (grecism). „De-a’n- 
doasele, cu fiindu 'n sus, de-avalma, talmeș-balmeș". 
Nepoală-mea cti prietenele ei... îmi fac casa anocalo. 
ALECSANDRI, T. I».5fi. Trttse mereu cu bățul, până ce 
ae făcii astma nno-caio. adică una cu cenușa, de nu 

; se mai alese nimic de dinsa. POP., ap. HEM. 122,3.
— Din n.-grec. avw xânu, „sens dessus dessou.s".

ANvnÎN, -Ă adj. Anodin. — Care potolește dure
rea. II Fig. „Fără mult efect" (din pricină că, în med , 
leacurile anodine mai mult potolesc răul, dar nu-l vin
decă). Ün leac anodin. | P. ext. (ironic). „Inofensiv, ' 
fără nici o însemnătate". Stăruise și votase pentru I 
modificarea anodină și o damă, casagiale, n. 30/,. ]

— Ă, din fran. ( lat. anodj nou < grec, ávóíovov, 
„leac potolitor de durere",)

ANUMÁI., -Ă adj. — Care se abate de ia
regula naturală, de la legea firii, oare tnfățișază o 
anomalie, „disparat". Cfr. anormal.

— N. din fran. (—lat.-med. anomalus, -u, *am, 
„fără regulă", după grec, âvwjuak'jț, „inegal".)



ANOMALIE
ANOMALÎE s. f. Anomalie.—„Neregularitate, aba

tere de la regula obicinuită, firească". Toată anoma
lia și rătăcirea firii la dinsa vom afiâ. cantemir, 
ist. 146. Vroim să vorbim numai de oarecare ano
malii ce există in literatura limbilor, c. NEGRUZZI, 
I, 346. N'aș fi îndrăsnit... să vă iau timpul..., dacă 
ne-am află intr'o stare parlamentară mai normală. 
Dar mie mi se pare că s&ntem tocmai intr'o ano
malie parlamentară, maiorescu, d. ii, 224. || (Astr.) 
Neregularitate a mișcărilor planetare, datorită atrac
ției planetelor vecine. | P. ext. Distanța unghiulară 
â unei planete de la perihelie.

— V din fran. ( -- lat.-med. anomalia < grec. â>iu- 
pakia, „inegalitate".) La Cantemir din lat. sau din gr.

ANONÎM,-A adj., sub.st. Anonyme.—Vid nume, 
care nu-și dă numele. „Nenumit, necunoscut, nedat 
pe față". Sfatul acestui înțelept și anonim sfeatnic. 
cantemir, ist. t». Pelicită pre autorul anonim, c. 
NEGRUZZI, n, 147.1 „Fără nume do autor". Un arlicul 
anonim, maiorescu, CR.i,236. || (Jur.) Societate 
anonimă : întreprindere ai cărei membri asociați 
nu figurează cu numele și nu sânt angajați decăt cu 
banii pe care i-au vărsat. || Substantivat. Ano- 
nym [=] Cela ce isvodind cevâ, numele nu i se știe, 
fără MMHie. cantemir, ist. 7. ■ .Spec. (subt forma 
fem., subînțeles „scrisoare"), (l anonimă = o scri
soare fără iscălitura numelui scriitorului. || Une-ori. 
după fran., și cu sensul de „anonimat" : Adăpostiți 
sub modestul umbrar al anonimului, editorii....  v(tr
fi răsplătiți cuprisos. odobescu, iii, 263.

— A', din fran. (lat. aiionymiis, -ii, •iim, < grec, 
âvwvojioț, din '«(v) privativ .și îÂ'jpa, Óvo.ia, „nnnn*".)

ANUNI.YIÁTS. a.Aiionymat. Faptul dea fi anonim.
— N. din fran.
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ANUN1HITÁTK 8. f. JwoH,»/>«<>. ~ Calitatea am»- 
niinului.

—• Derivat din anonim, prin suf. abstr. -ifoie.

AWOKtiÂNtc, «Ă adj. jÍHor^ííú/íM*. - „l'ără or- 
•jane, nein«uflețit“. Diamantul este anorganic, ma
iorescu, CR. II, 155. C'wpur» atiorț/aiiice : minerale.. 
„Privitor la corpurile anorganice'*. CA»»«î« nnor- 
;/uiiică.

— iV. din fran. (- grec, itv) privativ și ópf'xvixóí.)

A.WRHĂi., -Á adj. Anormal. — „Care ae abate de 
Iu normă, de la regulă, de Iu legea (calea etc.) lî- 
rească". Subita introducere a unei formule atăt de 
anormale decine susiiedă. hasdeu, i. c. 20. iSfarfi 
de lu& nri anormală, .maiorescu, CR. iii, 423. (După 
germ, abnorm (lat. abnormis), rar, și: abnorm, -ă.j 

—*■ N. din fran. (- lat.-med. anonnalis, compus 
din grec, â privativ și lat. normális, „făcut cu eche
rul, normal",)

AN'UȘCÂ.Ni) adv. Ily a qnelque temp.s. — La Moți. 
.dHOțcând = „mailnaiiitecucătevă zile, săptămâni.- 
FRÂNCO-CANDREA, M. 47.

— Compus din a (2*’) -t- nu -p știu + când. PhHip
pidé, '/.eitschrift, xxxi, 292.

Á.AO8T,-Á adj. Ittsipide, fade, fastidieux, ennu- 
yevix.— „Fără gust, nesărat (tn sens fig.), searbăd, 
plicticos". Ereee'. că anoști mai sănt! alecsandri, 
T. 1704. joc, desprecare sănt de acord cu toții, că 
e CiM se poate de anost! VL/invjk, ap. TDRG. fCu for- 

f mă direct grecească, f anoste: S'au ridicat axei obi
ceiu..., soeotindu-se ca un lucru anosto și foarte far 
de cale, qheoroachi logofătul, let. iii, 321/,5.J

— Din n.-grec, dwooTOî, „insipide, fade, maussade*', 
(Contrariul lui nostim.)

ASíosTEÁLÁ 8. f. Ennui. Peraonneeiinuyeuse.— 
„Plictiseală'*. 6'á mai răsuflăm (le eăduful și nno-

ANTAL
sfeala capitalei, vlahuță, ap. TDRG. 1| Personi
ficat, mai ales In legătură cu complinirea „de om*‘ 
= „persoană plicticoasă", barcianu.

A.VONTÍ vb. 1V*‘. (S’)ennuf/er. (s'jembéter. - 
(se) plictisi, a i se uri". Trans. Cum mă anostește 
omul ăsta. VLAiiUȚ.t, D. 35, || Refl, .‘^tiu că le-ai 
anostit toată sexira. idem, D. 285.

— Derivat din anost (cfr. n.-grec. 'ivoîtițo», iviz- 
xs’>u>. „affadir**),

A.vusTÎi: s. f. Insipidité, fadeur, fadaise. Ab
stractul adjectival al lui anost (derivat prin suf. -ie: 
cfr. n.-grec. avoctia). Cuvânt ce devine rar, Învechit. 
Nu-mi pare rău de trecut, cănd vădpreeentul atăt 
de frumos, — (in parte:) Ce anostie! alecsandri, 
T. 1427 (= „fleac", idem 1783).

ANOTÁ vb. 1**. ș. d. V. luliiolâ. ș. d.; iiinotâ ș. d

ANOTÎHP 8. a. Sa/son, -„Timp al anului”, una 
din cele patru „vremi ale anului*'. Intervalul de 
timp In care pământul ajunge de la un echinocțiu 
la solstițiul următor .și viceversa. Primăvara, i’ara. 
toamna și iarna sănt cele patru anotimpuri ale 
anului, (('orespondent în limba veche; „vreme a 
anului": începu a podobi ceriul eu steale și cu lu- 
reaferi, cu soarele și eu luna, de se Lzfrec una cu 
alta intru lauda cui le-au fapt și să cunoască oa
menii vremile ailor. MÓKA, ap. HEM. 114. Bine 
taste ca să știe omul și ceale patru vremi ale anu
lui, cum. va purtă grija la iconomiia casii lui... 
Pentru reale patru vremi aleanului, In care lună 
și în care ci să înc^e. CALEND.tRIU (1785), ap. ȘEZ. 
X, 34, 39. 1 Rar, și .simplu timp, cu Înțeles de „ano
timp": Haydn scria în Viena oratoriul „Celorpatru 
timpuri.- odobescu, iii, 95.]

— Derivat din au și timp, după germ. Jakres:eif..

AXNÁUBLC 8. a. A'osem5Ze. — (Mai rar, și franții- 
zisin:) Kaptiil de a fi (de a luâ, privi etc.) laolaltă, 
in același timp; totalitate. I'n ansamblu armonios. 
Special. (Muzică, Teatru). Cântarea laolaltă a mai 
multor voci (părți, instrumente). Clasa de an.sam- 
blit. Orele de ansamblu. O probă de ansamblu.

AWT- V. null*.
ANTAUUNÍMU s. a. .)nloyonisMte, rivalité. De

spre persoane, „l’rotivnicie, stare de opoziție, de luptă, 
de rivalitate, cie vrăjmășie", i’d alunge prejiuliciile, 
substituind antagonismului armonia intre di fer ițele 
cafegorii^ deproducători și de consumători. ionescu.
m.279. între adevărata știință și intre victțaprac
tică niipoatefi antagonism, ci trebue să fie din contră 
o continuă înlesnire reciprocă. MAIORESCU. CR. ii, 
134. Calculul politic al înaltei Porți se aratăgreșit. 
fiindcă se bisue prea mult pe. antagonistnul dintre 
Anglia, Pusia și Austria, cure tocmai în acest mo
ment este îmblămit, aproape înlăturat. MAIORESCU,
D. II, 51. I (Anat., Fizic,) Acțiunea In sen.s contrariu 
a doi mușchi, a două forțe.

— N. din fran. (lat. antogoiiismus, din grec, âv- 
ta-(óv'.3[j.a, din âvT;, „Împotrivă", și á^íúviciÁa, de la 
â-țiiiv, „luptă". (Tr. agonie.)

ANT.Atiuvisr, -Ă adj., subst. Antagoniste. — De
spre persoane. Care e In luptă, în vrăjmășie cu altul. 
„Protivnic, impotrivitor, adversar, rival". , (Anat., 
Fizic.) Care lucrează In sens contrariu. Mușchi an- 
tag(miști. Porțe antagoniste.

— N. din fran. (=lat. antagonista, din grec, âv- 
TaȚU)v;3T-f,Î, din âvTÎ și á-fujvicff,?, „luptător".)

ANTÁL 8. a, Pvudre, grand tonneau. — Antal — 
„poloboc, vas mare de stejar, de ținut vin", crean
gă, GL. (După TDRG. „Butoiu mare de vin sau rachiu
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de peste 100 de vedre", după HEM. 1225 : „butoiu, 
dar implicând tot odată noțiunea de măsură de ca
pacitate : 50 de vedre".) Ostașii destupă antale, beu 
lacom fără cupe. ALECSANDRI, p. III, 206. Ia să fie 
un antal cu vin ori cu rachiu și să i'ezi atunci, ar 
ședeă carul stricat? CREANGĂ, P. 127. Fm mănânc 
patru cuptoare, patru boi mi-ajung abia Și de vin 
patru antaluri abiă trag la o niăseâ. eminescu, L. 
p. 131. [Plur. -föle și -faZtiri.)

— Din pol. antal, „ein kleines Fass" sau rut. 
antal, „Viertelfass, Tonne" sau rus. aiitaln, „60—70 
Kannen".

ANT.ÎKCTM',-A adj. (Geogr.) Antarctique.—Opus 
polului arctic, „de miazăzi, austral". Polul antarctic. 
CANTEMIR, IST. 132. Polul austral sau antarctic. CD- 
LIANU, c. 74. [La CANTEMIR, IST. .308, CU pronunțare
n.-grec. și: andârtic.)

— N. din fran. (— lat. niitavctlcns, din grec, ávtctp- 
xTtxó;.) La Cantemir din lat.

AN TÁRT B. m. zlRÍarZef - iiOHdtZí/í-ec). — „Haiduc" 
grec In peninsula balcanică. Antarțiiau omorît doi 
păstori aromâni.

—— N. din n.-grec. âvtâpt7)ț. idem.

ANTK« prefix. Jnfc- ou omîî^-. ~ Prefix (luat din 
latinește: ante-, „Innainte") dând cuvântului cu care 
se compune noțiunea de anterioritate, de cevă pe
trecut, așezat etc. mai nainte; de ex. Ante-proiect: 
proiect prealabil, nedefinitiv; epocâ ante-creștină : 
dinnaintea creștinismului; filosofia anle-aristotelicS'. 
din nainte de Aristotel etc. Cfr. pre-, innainte. 
[Cu acest prefix se compun, mai ales in limba lite
rară a Românilor din Austro-Ungaria, cuvinte care 
adesea sânt numai o transpunere In elemente lati- 
no-româiie a unor cuvinte nemțești, d. e. ante-lup- 
tător, (- „protagonist, campion"), după germ. „Vor- 
kainpfer“,a>ite-t'orăi<or(“„preopinent“), după germ. 
,.Vorredner" etc. | Prin confuziune Intre prefixele 
ante- și anti- unele cuvinte au (și) anti- tn loc de 
ante-, precum altele au din potrivă (șl) ante- In loc 
de anii-, fie că au fo.st luate așă de-a dreptul din 
altă limbă (cfr. anticameră, antidată), fie că 
confuziunea s'a făcut în românește.)

ANTE'Rit.iȚ s. a. Avanf-bras. — Partea brațului 
de la cot până ta încheietura mânii.

—— Compus din lat. ante, .Innainte", și braț (după 
fran, arantil>rah. sau ital, antibrarcio.)

ANTECEDENT.-A adj., subst. Antécédent. —Adj. 
Care precede, caro se află, se Întâmplă Innaiutea altui 
lucru. „Premergător, precedent, anterior". Lucrările 
reprezentanților anlecedenți ai țării. MAIORESCU, D. 
II, 146. li Substantivat. (Logică.) Terminul. feno
menul, argumentul etc, care precede pe altul ce ur
mează din el cu necesitate. Paportul cauzal intre 
antecedente și seguente. MAIORESCU, L. 112. i (Mat.) 
Primul termin al unui raport matematic, în rapor
turile a-b și a:b, a este antecedentul. Climescu, a. 
188. I (Gram.) Cuvântul anterior la care se raportă 
un pronume relativ. | Spec. „Faptele anterioare ale 
cuivă". Individul în chestiune are antecedente rele.

— N. din fran. (lat. antecedens, -dentein, parti
cipiul verbului anfecedere, „a merge Innaintea cuivă, 
a precedă".)

ANTECEDENȚĂ s. f. XnfícííZeMce. — Faptă, Întâm
plare sau stare care precede cevă. { Spec. (Astr.) 
Mers al planetelor, retrograd In aparență, de la ră
sărit la apus.

— N. din fran.

ANTECESOR, •oĂKĂ adj., subst. Predéces«e«r.— 
„Premergător, predecesor"./nocAcnffe of ÎF... nu au 
fost a^ă de înfocat la fire, cum erâ Grigorie IX, an-

anterA
tecessoriul lui. șincai, HR. i, 268/,. Î>[omnul] N. I..., 
fost ministru de externe..., antecesorul D-lui K. MA
IORESCU, D. n, 182. (Și: anteeesórin, -árié, mai ales 
ca adj.)

— N. din lat. aiiteccssor, -orem, „care merge în- 
nainte".

ANTE-CONȘTii:NT, -Ă adj. D’avant l'apparition 
de la conscience. — „Din nainte de apariția conștiinței 
(tn individ)". Aceă rădăcină unitară [a sufletului 
unui om) a rămas ascunsă in întunereciil formă
rilor anfe-conștiente și inconștiente, maiorescu. CR. 
II, 160.

— N. compus din lat. ante, „Innainte do“, și coii- 
știeut.

ANTEDATĂ vb. P. Antidater. — Á pune (pe un 
act etc.) o dată anterioară celei adevărate. [Șl; an- 
tidată, după fran.)

— N. compus din ante- și dalâ (după fran. an
tidater).

ANTEDATĂRE 8. f. Action — Infini
tivul verbului antidată, devenit abstract verbal. [Șl: 
aiitld.*itúre.]

ANTEDATAT,-A adj. Antidat^. — Participiul ver
bului antedată, devenit adjectiv. Scrisoarea a fost 
antedatată. [Și; antidatăt.)

antei»ii.EviAn, >Ă adj. Din na
inte de diluviu, de potop. Animale antediluviane. 
[Cu o forma greșită, șl: antidelnvlău.)

— N. din fran. ( lat. ante, „Innainte de“, și di- 
Inrlnm, „potop".)

ANTEUÂRDĂ s. f, (Mii.) V. avangardă.

ANTEHÂRN 8. m. ț 
antehrÂst s. m. | I. anticrist.

ANTENERIDIĂN, -A adj. Du motin, matinal, (qui 
est ou se fait) auani-múH.—Innainte de amiazi, tn- 
naintode prânz. „De dimineață". Oare de dimineață 
sau antemeridiane. cdlianu, C. 180. [Fals, și: an- 
timeridián.)

— A', din lat. antemeridiauus, -a, -um, idem

anté.nA s. f. (Mar,, Telegr., Zool.) Vergue, an- 
tenne, -- IA Prăjină lungă și mlădioasă prinsă piezi.ș 
de catart printr'nn seripete, spre a țineă pânza cea 
triunghiulară a corăbiilor. O, navă!... Antenele gem 
toate, carena ta lipsită De funii abiă poate cu ma
rea întețită Să lupte. ollăNESCU, h. O. 59. j 2®. Vor- 
geă cu ajutorul căreia se transmit undele electrice 
In telegrafia fără fir. || 3®. Mai ales la plural. „Coar
nele, mustățile" insectelor, apendice articulate și mo
bile din creștetul capului insectelor (organe de pi
păit).

— A’, din fran, ( lat. antenna, „antenă de co
rabie", aplicată In sec. XV șl „mustăților" sau „coar
nelor" insectelor, iar acum șl vergelelor de la apara
tele pentru telegrafia fără fir.)

ANTÉP s. m, (Bot.) = vișin-turcesc. Cuvânt rar, 
eșlt din uz. 0 mulțime de ciubuce de antep și de 
iasomie, filimon, C. i, 603. [tn Mold. sl: antip. 
TDRG.)

— Din turc, antep, „pninus mahaleb", ȘÎO.

AXTEPKNŰ1.TIH, -k adj. AtíMpénuItiéme. — Din 
nainte de penultimul, „al treilea din urmă*‘. Silaba 
antepenultimă, șl, substantivat: anfejjenulfima.

—- N. din lat. antepennltitnns, -a. •nin, idem.

antérA 8. f. (Bot.) Săculețul din vârful
staminelor, care conține, Innainte de fecundație, po-
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lenül, A»(erele biloculare. gbecescu, fl. 15. Apa 
necesară filamentului provine din anteră. sandu, 
S. 86.

— N. din fran, (_= lat. antliern, din grec. ávftT]pá, 
propriu „(iarbă) Înflorită".)
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ANTF.RKIÁ9 8. a. Robe (d homme, en Orient). — Di
minutivul lui anteriu (derivat prin suf. -tiș). HEM. 
1231 (fără citațiune).

ANTERÉir s. m. (Imbrăc.) v. anteriu.

AMTEKioR, •oĂRĂ adj., adv. Antérieur. Antérieu- 
rement. — P. Adj. „De mai nainte (In timp), pre
cedent". Perioadele anterioare, hasdeu, r. c. vil. | 
„Din nainte (In spațiu), din față". Partea anterioară 
a corpului. || 2®. Adv. „Mai nainte (de)". Cele petre
cute anterior acestora.

— N. după fran. (lat. aiiterioi*. idem.)

antkrioritAte 8. f. AHÍ^»or(íí<. — Faptul de a 
fl anterior, prioritate In timp.

— N. după fran.

ANTKBÍ1J s. a. (Imbrăc.) I, Pobe (d’honiino, en 0- 
rient, que portaient au8.si Ies boyards rouniains); 
.sorfe de robe de chambre. II. Pobe de prétre, soutane. 
Caftan. III. í>*üer^üé7€»Me«f.«>7epre.?/saw (surtout sorté 
de pardessus paysan).

I. Haină lungă, purtată odinioară numai de boieri. 
Se îmbrăcă peste cămașă și se încingea cu un brău 
sau cu un „taclit"; peste anteriu se îmbrăcă giu- 
beaua. Au grijit Doamna banii toți, tot galbeni de 
aur, prin anferee CHau/i, tmbrăcați de oameni. N. 
COSTIN, LET. II, 36/,J. D-aupus intr’un car, numai 
cu antiriul și cu nădranii. mag. ist. i. 358/,,. An- 
teriile erau de ghermesit, de citurie, calemcheriii, 
cutnie, selimie sau sex'aiu. giiica, ap. ȘIO. 1 Pro
verb (de proveniență orientală, cfr. ȘIO.) : Cămașa 
e mai aproape decât anteriul, c. negruzzi, i. 249 : 
„charité bien ordonnée commence par soi mérne". 
Se purtă și do femei. I'n antereu femeiesc de alăgv, 
tapiți, cu adaos de astariu. (a. 1792), uricariul, 
IV, 134. I Se Intrebuință șl ca halat de noapte. Pe 
la J2 cea.suri se desbrăcă de hainele sale și se îm
brăcă cu anteriul de noapte al coconului, filimon, 
ap. ȘIO-

II. Pe la mijlocul secolului trecut, generalizăn- 
du-se portul apusean, dispar cele din urmă anterie 
boierești. Astăzi haina aceasta e purtată numai de 
preoți. P, anal, se numește astfel și caftanul Evrei
lor. Popa Buligă, de^ eră bătrân,... unde nu-și pune 
poalele antereului în brâu, sicând: ....chef și voie 
bună!‘‘ CREANtiĂ, A. 94. Antereu se numește și haina 
ce o poartă preuții pe sub giubeă, lungă pănă jos. 
(Ivăne.ști, In Vasluiu), ap. HEM. 1230. [ -li eâ ovreiul 
pe el un anteriu lung și soios, btăncescd, ap, ȘIO.

III. După ce boierii n’au mai purtat haina aceasta, 
au împrumutat țăranii numele ei pentru diferite 
veștminte de ale lor. V«rt bădița cum se poartă ? 
Anteriu cu vrăstă lată, sevastos. P. p. 181/,, După 
comunicările date la HEM. 1230—1231 e sinonim. In 
unele locuri, cu „mintoan" (Ivănești, In Vasluiu) i K 
un fel de „zeche“, cusută cu găitan negru împrejur 
(Kăncezi, tn Prahova), In alte părți seghe, propriu 
cisă, este de lână neagră, antireul este o seghe albă 
(Săcuieni, In Dămbovița), Iar In Chiojdu-Bâcsa, In 
Buzău, aceea.și haină se eice untiriu, când e nouă, 
iar eeehe, cănd este purtată. | In alte tocuri, sinonim 
cu „llic“ (Odaia-Bursucani, In Tutova). | Sinonim cu 
„zăbun** (Slobozia, In Rămnicul-sărat). Antereu^ 
haină vătuită (bumbăcită) și înseilată (îndilafă) 
ca plapoma. (Tutova). dame, T. 169. | Sinonim cu 
„coporan" (Chioara, In Ialomița). |Ș1: antereu. nii> 
tlriu, antlrén. ȘEZ. ll, 198 ,e; haiitiriu (Oltenia), ap. 
ȘIO. II, 401. I Plur. -rie, -réie; t -réi.]

— Din turc, autert. „habillement long que Ies

ANTI-
Orientaux portent sous leurs robea, camisole avec 
des manches entiéres". cihac, ii, 543.

AN'TKRLÎc s. a. f (létoffepour un anteriu. 
— Bucatâ de stofâ pentru un anteriu. Anterliciiri 
Jiune, deunulSObani. DOC. (Mold., a. 17fil), ap, HEM. 
1231. [Plur.-Zicnr».]

— Din turc, aiiterilyk, idem. ȘIO.

adv. 17 y a deux aus. — „Acum doi ani“. 
/JMS an țerț un om acolo, de și-au făcui bordeiu. 

URICARIUL(a. 1738), x, 204/„. ISănumai pătimească 
lăcuit orii..., ca an-țărți, cănd cumpără cu 25 și 28 tei 
me^-ța. i. ionescu, c. 212. | Adesea In opoziție cu 
„an“, „est-timp“ etc. Anțărț am păgubit, an n’am 
câștigat și nu știu, său, dacă est timp nu voiu pierde-
tot. ZANNE, p. V, 153. [ In legătură cu „mai“, capătă 
un sens mai nedeterminat: „acum cățiva ani". Mai 
anțărți ne-au sis noă, tuturor Deșilor, craiul... NE
CULCE, LET. II, 367/,,. Mai anțărț ș» eu am purtat 
bairacul, și eu am giucat hora Unirei în colț la Pe- 
trea bacaiul. alecsandri, t. 39. | (/u ajutorul prep, 
„de" capătă funcțiune adjectivală: Dar unde sănt să- 
pesilede anțerț? odobescu. ap. DDRF (după fr. Ou 
sontles neigesd’antnn?). (Și: aiițĂrț. scri.s și: -ți. [ Ac
centuat, și: ănțărț.J

— Din lat, anno tertio.

ANTI- prefix. Anti-. — Prefix de origine grecească 
(ftvxi, „In contra, împotriva"), intrat în limba noastră 
prin neologisme luate din franțuzește și latinește și 
întrebuințat des In limba oamenilor cu carte, mai ales 
in stilul mai puțiu îngrijit al jurnalelor și în termino
logia științifică, cu deosebire In cea medicală. El dă 
cuvântului compus un sens opus noțiunii cuprinse 
In substantivul sau adjectivul la care se adaogă. 
iCfr. cuvintele compuse cu con tra-, - fob, - fag și cu 
filo-) Astfel: antlalcoâlie, -ăadj., subst. „împotriva 
alcoolului". Societate antialcoolieă. Un antialcoolic. 
Antliilcoolisni s. a. „(pornire, măsuri luate) in contra 
alcoolismului". 1| Ántlapopléctic, -ă adj. (Med.) „care 
se întrebuințează In contra apoplexie?*. || Áiiticaiió- 
nic, -ă adj. „împotriva canoanelor". || Áiitíciclóii s. a. 
(Fizic.) în alte caeuri presiunea [atmosferică] este 
maximă tn centru și merge apoi descrescând cu cât 
tte îndepărtăm de punctul central... Sistemul poartă 
numele de anticiclon. poni, f. 181. || Anticiviliza
tor, -oare adj. „care luptă Împotriva civilizației". 
Idei anticivilizatoare. .MAIORESCU, D. i, 77. || Antl- 
clerlcălj -4 adj., subst. „(care e) contra (influenței) 
clerului, contra preoțimii". | Aiitirlericalisio s. a. 
„pornire In contra clerului". || Antieonstitnționâl, -ă 
adj., snbst., adv. „contrar constituției". Ijege anti
constituțională. A procedat anticonstituțional. | An- 
liconstitnțioiialiHm s. a. „pornire contrarie con.sti- 
tuționalismului". || Anticreștin, *ă adj., subst. și anti- 
creștiaesc, -eâscăadj. „opuscreștinismului,contrariu 
preceptelor creștine". [ Anticristianism s. a. „por
nire contrarie creștinismului". || Anticritică s, f. „cri
tica unei critici". Un pasagiu al unei lungi anti
critice. MAIORESCU, CR. I, 237. [fșl: antlcris s. a. 
(de-a dreptul după grec, ivrixptsiî), Bu, tn anticrisul 
meu am fost răspun.'i la toate bârfelile lui. șincai, 
HR. I, 287/,„-| II Antidemocratic,-ă adj. „împotriva 
principiilor democrației". || Aiitidlnastic,-ăadj., subst. 
„împotriva dinastiei". Idei anti-dina/dice. maiore- 
SCU, D. I, 512. I Antldinasticism s. a. „pornire In con
tra dinastiei". II Antiestetic,-ă adj. „împotriva (regu- 
lelor) esteticei". 0 notă antiestetică caracterisă toată 
ființa sa aparentă, zamfirescu, R. 12. || Antlfe- 
bril, *ă adj. (Med.) „care se Întrebuințează împotriva 
febrei (frigurilor/*. i| Autifllosófie adj., adv. „con
trariu filosofiei, nepotrivit cu filosofia". || Antifrăză 
s. f. „locuțiune întrebuințată, prin eufemism sau prin 
ironie, spre a exprimă contrariul sensului adevărat". / 
Antigrccésc, -eăseă adj. „protivnie Grecilor**. Mai 
rău tratat... în cronica aceasta anti-greceascâ e Mi-
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colae Mavrocordai. IORGA, L. I, 233. (| Antlgoverna* 
mentái, *ă adj. „împotriva (politicei) cârmuirii". 
Antillberâl, -ă adj. „împotriva liberalismului". || An- 
limefitie,-ăadj. (Med.) „(bun) împotriva miasmelor". || 
Aiitlmilltarist, *â adj., subst. „(care este) împotriva 
(instituției) armatei, împotriva militarismului". || An- 
timiuisteriâl, -ă adj. „împotriva (politicii) ministe
rului". II Antimonarhic, -ă adj., subst. „contrariu mo
narhiei". II Antlnnțloiiâl, -ă adj., adv. „împotriva (in
tereselor) națiunii". Nu s’ar puteă sice că au fost 
dictate de un spirit antinațional, maiorescu, cr. 
II, 246. I Antlnațlonalisni s. a. „porniri, vederi, sen
timente antinaționale". Au început... să strige în 
contra antiHaționalismului nostru. MAIORESCU, CR. 
1.358. II Antinefrétlc, -A adj. (Med.) „(bun) împotriva 
durerilor de rinichi". Aiitiparalel,-âadj. (Mat.) se zice 
de două drepte care formează cu o a treia unghiuri 
egale, dar îndreptate tn seus contrariu. Secțiunea 
antiparalelă [a conului], cultanu, c. 123. || Autipápá 
s. m. „papă ales împotriva celui recunoscut". j| Anti- 
parlamentar, -ă adj. „împotriva bunei cuviințe parla
mentare". Expresie antiparlamentară. Antipatrlot, 
-0ță)tă subst. .și antipatriotic, -ă adj. „(care este) 
împotriva patriei". || Antlperlstâltk, -ă adj. (Eiziol.) 
(se zice despre mișcările) care contractă stomahul și 
intestinele de jos în sus, încât fac să se ridice ali
mentele (în sensul protivnic mersului obicinuit, de
terminat de mișcările zise „peristaltice"). , Antipe- 
ristázá 8. f. (Med.) „acțiune prin care un contrariu, 
lucrând asupra contrariului său. Ii mărește acțiunea". i 
Aiit]poélic,-áadj. „contrariupoeziei", 'i Antipnlitic,-ă 
adj. „contrariu spiritului politic". Antiputrid, -ăadj. 
(Med.) „care combate putrefacția". || Aiitirabie,-â adj. 
(Med.) „care combate turbarea", institutul antira- 
hic. II Aiitlreligios, -ohsA adj., subst., adv. „contrariu 
religitinii". Antlrepublicâii,>ă adj., subst. „contrariu 
republicei". || Aiitirevoluționâr, -ă adj. „contrariu re- 
voluțiunii". II Antirom»ii,-A adj. subst. „neromânesc". 
l*ro]esiirul román aveă un nas cu totul antiromău. 
C. NEGRUZZI, 1,5., Antlscorbiitic, -â adj. (Med.)„care 
combate scorbutul", p. ext. „depuratlv, curățitor de 
sânge". Sirop antiscorbiitic. || Anlisemit, -ă adj., 
subst. și aiitisemitic, -ă adj. „care e Iu contra Semi- 
ților. In special contra Evreilor", i Antisemitism s. a. 
„pornire sau teorie antisemită". || Antiseptic, -ă adj., 
subst, (Med.) „care combate putrefacția morbidă". 
Antisifliitic, -A (Med.) „care combate sifilisul". || An* 
tisociâl, -A adj. „contrariu societății sau ordine! so
ciale", Âcețti domni... antisociali... maiorescu, d. I. 
.blG. I Antisocialist,-ă adj. „împotriva socialismu
lui" Antisflpftritlc,-â adj. (.Med.) „care combate som
nul." Antispasmiitic,-ă adj. și nntispasmodic, *ă adj. 
(Med.) „care combate spasmele". Praful antispa- 
smatic denădușala trupului. pi8CUpebcu,O.229.[Cu 
pronunțare n.-grecească, substantivat la fem. f și: 
aiidispasmâtlră: J,uarea prafului celui roșu, ce-i eice 
andispasmatică... piscupescu, o. 257.] |j Antistrofă 
s. f. „a doua parte a poemului liric (cântat de cor) 
care râspundeâ strofei, în tragediile vechi grecești". | 
„F'igurăde retorică, prin care mai multe membre ale 
aceleia.și fraze se termină cu aceeași vorbă". LM. | 
Antiteză s. f. (Kil.) Propoziție contrarie alteia, nu
mită „teză". Cfr. Contra-afirmare. | t'ontrast care 
se naște din apropierea a două idei sau expresiuni, 
care se Împotrivesc una alteia. Ce antiteeă! O Zeiță 
și îndată un sclav, c. NEGRUZZI, iii, 65/,j. Iubitor 
de antiteee. maiorescu, cr. I, 288. Antituxinâ s. f. 
„substanță care distruge sau anihilează toxinele". 
Autiunionist, *ă adj., subst. „(care este) împotriva 
unirii (a două țăriIntr’una), spec. care eră împotriva 
unirii țărilor române".

[Uneori, după lat., ital, sau fran , aiiti- stă In loc 
de ante- (s. v.), d. e. anticameră, antidată etc.]

ÂNȚiAN •]• 8. a. (Bot.) V. eiițni-ă.

.ANTIC,-Aadj. Aiitique. I. Adj. „Vechiu,din ve-
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chime", dintr’o vârstă de demult a unui popor sau a 
omenirii. Pe antice monumente am văeut ades' sclup- 
tate... ALEXANDRE8CU, M. 161. in Vale se afiă pe sub 
pământ ruinele unui castel antic. ODOBESCU, UI, 628. 
Au zidii munte pe munte in antica lor trufie, emi
nescu, p. 67. I Spec. Care ține de civilizația vechilor 
Greci și Romani. Origina și chiar istoricul... te- 
saurului să fie lămurite prin... analiea mai tuturor 
lucrărilor de aurărie și argintărie artistică despre 
care ne-au rămas vorbire in autorii cei vechi sau 
imagine pe monumentele antice. ODOBESCU, III, 632. 
Anticul Erodot. hasdeu, i. c. viu. De-ai fi cerut pă- 
măntulcu Roma lui antică... EMINESCU, P. 202. Odă 
în metru antic. Idem, P. 37. | P. ext. Care are ca
racterul vieții, oamenilor, producțiunilor, artei etc., 
din antichitate; „clasic, desăvârșit, rar". Maistrul Ru- 
hen eră un bătrân de o antică frumusețe, eminescu, 
N. 52. Om de o virtute antică. [Accentuat, mai alea în 

; poezie, șl: «»Wc./IIII. (După fran.) Substantivat. 
I Subt forma mase. întrebuințat numai la sing. „Arta 
I antică.'' Model după antic. | Subt forma fem. Obiect 
! de artă din antichitate, In special „camee". Cabinetul 

imperial de antice din Viena. odobescu, li, 102.
— N. din fran (lat. nntiqniis, -a, -nm, idem.)

anticáwebA 8. f. Aniichambre. — Odae de a-i ....... ........ . ..................
șteptare așezată la intrarea unui apartament. „Loc

! do adăstare, săliță". EA cască cn răbdare, șezând 
! prin anticameri. C. negruzzi, ii. 194/„. (După fr.) 
! A face anticameră (la cinevă): a așteptă sau a 
; fi lăsat să aștepți cam mult, până a puteă vorbi cu 
' cinevă. [„Antișambră" al Ardelenilor e un barbarism, 

după nemțește.]
I — N. din ital, anticamera, idem (In care anti- re- 

prezontă pe lat. ante).

ANTICÁB a. m. 1®. Antiquaire, archéologue. 2®. Li- 
I hraire au rabais. bouquiniste. — 1®. (Sens învechit.) 
' Cel care so ocupă cu obiecte antice, cunoscător și 

adunător (pasionat) de anticități, „archeolog". Anti
carul, la patimn-i supus. Culege veckea-aramă ce 

. numai are curs. ALEXANDRESCU. M. 11. [Diiiiinozeu| 
a inspirat omului amorul pentru trecut, știința ar- 
cheologiei, aceă nobilă patimă a anticarului, cure-l 
face să cercetese pretutindeni urmele silelor sburate. 
ODOBESCU, I, 4(12. II 2®. Negustor de cărți vechi și de 
cărți de ocaziune. [In Transilv. (după g»‘rin.) și: aii- 
tievúr.]

— N., tn sensul 1® după fran. (lat. aiiliquarliis). 
In sensul 2® după germ. Aii1h|iiRr.

ANTiCArtiÂT 8. a. JAfeí'íitríe de livreji d'occdsion. 
l®, Prăv&lie de cărți vechi sau de ocazie. [După nem
țește, și : aiitlcvariât.l

— Derivat din antirar (după (serin. Aiitiijiinriat).

ANTicĂRÎE a. f. 1®. Librairie de liores d'occasion, 
boutique de houquiniste. 2°. Bouquinerie. 3". Anti- 
quaille. — l''. Prăvălie de anticar. 2®.Negoțde anticar. 
3®. (Cu o nuanță de despreț). Imcrii vechiu, învechit, 
[în sensul 1» și 2", și; antlcvărie.]

AN-ricÂnii',-11': adj. B'antiquaire, archéologique.
— (Cuvânt învechit). „Privitor la antichități, archeo- 
logic". Un industriaș, oricât de meșter ar fi in arta 
sa, [este totdeauna expus la erori de știință și de stil], 
atunci când nu se afiă pus sub direcțiunea unui om 
cu cunoștințe anticarii speciale. ODOBESCU, iii, 632. 
Rămășițe arheologice ce se învederetrză în dosarul 
anficariu al Romanaților. idem, 42.').

— N. după lat. .antiquarins, -a, -um.

ANTIUÁT, -A adj. Suranné. — „învechit, de modă 
veche". Cartea (teoria) ticeasta e acum anticată. A- 
peri un principiu antica!. [La Românii din Austro- 
Ungarla, și: anticvât.]

— N. după germ. aiiti(|uiert.
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antichitAtk 8. f. Antiguite. — 1 ’. „Vechime, vre- i 

me de demult**. Acest târg a fost odată reeidență ' 
domnească. u4cum Insă nici o urmă de antichitate tn ' 
el nu se mai vede. c. negruzzi, i, 191. || 2®. Vremea 
.și civilizațiunea antică, spec. greco-roniană. Sta
tuete... acestui model al stăpănitorilor lumii |Traian| ; 
aw fost multe in antichitate, odobescu, ICON. tr. 19. 
Antichitatea a rămas până acum neîntrecută in 
multe opere de artă. || 3®. Obiect vechiu, „antică**; 
monument vechiu, urmă istorică veche. N’aș schim
bă-o pe cea mai scumpă anticuitate din museile Ita
liei. c. NEGRUZZI. I, .301. Idăcerai-i este să adune 
anticități. idem, ii, 304/,,. luat adesea pana 
spre a înjghelui cănd fapte reale, când studioase 
plăsmuiri, mai totdeauna afingătoare de istoria și 
de antichitățile patriei, odobescu,iii, 625. | Spec. 
Obiecte și monumente de cea mai veche civilizațiune 
omenounch. Antichități asiriene, egiptene |Pe la mij
locul sec. XIX, .și: anticvltâte, aiiti(-uitâte,acum, mai 
ales la Românii din Austro-Ungaria, și: anllcltate, 
mai cu seamă In sensul 1°.]

N. după fran. ( - lat. niitiquitas,-alem.)

}
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ANTICIPA vb, 1“, Anticiper. — Trans. A luă ca 
Împlinit un lucru ce se va Intămplă mai tărziu. 
a hotărî de acum pentru o vreme viitoare. Nu sân- 
tem chemați <i anticipă ortografia secolelor viitoare. 
maiorescu, cr. iii, 319. { A o luă înaintea unui fapt 
care trebueă așteptat. Marii duci, cu cari se'ntăl- 
nise, îi promisese că vor pune stăruințele lor pe ' 
lângă împăratul. El insă, anticipând stăruințele 
protectoráor săi, a creeut a puteâ obține grația 
suveranului preeentându-i-se in persoană, eminr- 
scu, N. 134. I Intrans. A auhcipâ asupra faptelor: 
a (o) luă Înainte, a apucă Înainte, a consideră ca 
săvârșit un fapt ce se Întâmplă mai târziu. 2'‘. P. 
ext, A săvârși, a da cevă Înainte de vremea hotă- 
rltă: Am anticipat plata chiriei. [Anticipai, mai rar: 
anticip.]

— A’, din fran, (lat. unticipare, din ante „înainte** 
și capio „iau“.)

anticipAk»; s. f. Action d’anticiper, anticipa- 
tion. ~ Infinitivul verbului antleipâ) devenit abstract 
verbal. Trebue să te ferești de orice anticipare a 
jndecăfii. MAIORESCU, CB. II, 161. I (Retor.) Figură 
prin caro cinevă respinge mai dinainte obiecțiunile 
ce i s’ar puteă face.

antivipAt, -A adj., adv. Anticipă. Par niitici- 
pation. — Participiul verbului anticipă, devenit ad
jectiv, întrebuințat și ca adverb.

ANTK'IfAțIK S. f. 1 
ANTlFirAȚIIJIiI’: 8. f. )
= anticipare. Debitoarea este în drept a achită 

creditorului suma împrumutată și mai înainte de 
ej^pirarea termenului..., restituind înapoi procen
tele plătite cu anticipație, mon. of. 21. Din parte-mi 
cedasem cu antidpațiuneministeruluijumătatedin 
ejremplarele ce-mi erau concedate ca drept de autor. 
ODOBESCU, 111, 640.

— N. din fran. (lat. anticipație, -uiicin.)

} 
í

.4SíT,vii*ATÍv,-A adj , adv, Atiticipaiit. l'ar an- 
ticipation. — „Cu anticipație*'. Ve/» leafa an-
ticipativ.

Derivat din aiitlclpâ. prin suf. -ativ.

AWTiviTÂTE s. f. V. antichitate.

antickézA 8. f. (Jur.) Antickrése. — Dreptul de a 
uză de un lucru ipotecat, In loc de interese. LM. An- 
tichresa este un contract, prin care creditorele dobân
dește dreptul de a-și apropriă fructele unui imobil, 
remis lui de datornic, cu îndatorire de a le impută 
pe fiecare an ctsupra dobâneilor. de sănt datorite, și

Uicponarul limbii romAoe. 8. IV. I9U8.

ANTIHÂRȚ 

apoi a.supra capitalului creanței sale, hamangiu, C.
o. 424. (8cris după fran., șl: antiehresă- | f șl: an- 
tihrisls. Antihrisis se eice cănd se va da eălogul la 
tmprumutătoriu, ca să-i întrebuințeee și să-i ia ve
nitul. CARAGEA, 34',J.)

— N. din fran. ( grec. âvTÎypvj^siț, din ăvt: „Îm
potrivă** și xp*^î'.ț „Întrebuințare, mlosință**. tn vre
mea influenței grecești, luat de-a dreptul din n.-grec.)

anticrín t s. a. V. anticritică, la anti-.

antiukînt a. m. Antechrist Diable. Scelerat.— 
Mesia cel neadevărat, despre care se prooroceă In apo
calips, că are să vie spre a Inlemeiă o lege nouă, 
protivnică legei lui Cristos. Cum ați urnit că va 
veni Antihri^, acnui incă mulți Antiliristi ince- 
iiurâ a fi... n. testament (a. 1648), ap. HE.M. 1232. | 
In credința poporului: Antikâr.stu este dractd care, 
va eși pe pământ la vremea d’apoi. ca să indem- 
nejie pe oameni a face toate fără-de-leciile. (Maxcnu, 
in Buzău), ap. HEM. 1233. | P. ext. „Om fără-de- 
lege, om \ndr&c.it‘'. Arvinte (cătră Pepelea): Tu ești 
untihârfule? Ce câți aici? ALECSANDRI, T, 8.34. [Și: 
antiliârț, aiitihărst, aiitlh&rs. ȘEZ. i. 221/,,; iii. 30/,.

anteh&rst HE.M. 123.3. aiitehars HEM. 1234. an
tihrist.)

— Forma e neologică; cea veche: an-
Hlirisf. 6 paleosl, anătihristd (< grec.
„dușman al lui Gristns**); celelalte sănt modificări 
populare ale acesteia.

ANTiFviTÂTK 8. f. V. niitichltalc.

ANTiBATÁ vb. I». V. antodaU.

ANTIMÓT s. a., adj. Antidote. — Băutură ori sub
stanță care se dă cuivă spre a combate puterea unei 
otrăvi, a unui virus. ,.Contra-otravă**. Antidot (=) 
„Ijeac împotriva boalei ce se dă“ cantemir, ist. 7. 
t Fig. „Apărător, vindecător**. Dulci tonuri de moarte 
antidote. i. văgArescu, p. 509/,. [Plur. -doturi]

— N. din fran. La scriitorii vechi din lat. anti* 
detuni ( < grec. âyTÎSovsv „ceea ce e dat Împotriva 
(a cevă)“).

antifAkmav t 8. a. Antidote. — Cu același În
țeles ca șl „antidot**. Aniifarmac [=) „Leac împo
triva otrăvii**. CANTE.MIR, IST. 7. A căruia dulce 
voroavă... nu otravă... numelui, ce tare antifarmac 
tuturor hulelor este, idem, iST. K5. Antifarmitc^„(ie- 
gengift.** POLIZU.

— N. din grec, ivtt-ipâpp-ixov, idem.

.4WTIFÓW 8. a. (Biser.) /f^mne, paaitme cAanfe â 
ilenx chteurs se répondant, anti'enne. - „Același vers 
din psalmi, repet&ndu-se de două coruri, ca și cănd 
.și-ar răspunde unul altuia**. HEM. 1231. iȘ» ciiesc 
cathisina antifonelorü pre trei despărfttnri. Popa in 
taină citeaște molitva întâiului antifonü: Doamne 
indurate și milostive. DOSOPTEIU, ap. HE.M. 1232. Po
pilor de mir, pe care ti numai Ifaldei, le cântă an- 
tifoanele următoare.. creangă, a. 140 ț „căntare 
alternativă la slujba bisericească.** creangă, gl.). 
[După grec, accentuattn vechime, ei-.antifon. TDRG.)

— Din paleosl. a&tifniiă, idem (< grec. ivti:pu»vov).

antifonAk s. a. (Biser.) Antiphonaire, anti- 
phonier. — Carte bisericească. In care sânt notate 
itntifoanele.

—* Derivat din antifoii, prin suf. col. -ar. (Cfr. 
in.-lat. anfiphonarium.)

ANTtHÂKN a. m. I
antihÂbnt 8. m. j V. auticrlst. 
ahtihÂbț s. m. 1

í



ANTIHRISIS
ANTIHRÍHIM f <'■ f (Jur.) V. anticrezA.
antiurímt 8. m. v. anticrist.

ANTILOPĂ 8. f. (Zuol.) ĂnWMpe.- -Un soiu de 
căprioară din țările calde, cu coarnele persistente. 
fíaseMe sânt anfilope.

— N. dili fran.

ASfTiwfs B. a. (Biser.) Corporal. — O bucată pă
trată de pănză (sfințită de către episcop) pe care, la 
liturghie, preotul o întinde pe pristol, ca așternut 
pentru potir și sfintele daruri și care. In lipsă de 
altar, poate ținea loc de altar. 1 antimisii de atlaz 
eu slove de aur. cuv. n. bătr. i, 201 (a. 1588). Ce 
însemneaeă antimisulă? Antimisulii insemneasă 
pre plațca, cu carea s'au invălit trupul lui Hri- 
stos, ăeacă l-au pogorit de pre cruce ți în mormânt 
l-au pus. lOAN DIN VISȚI, ap. GCR 1, 245. întâia 
trebue în oltár pre prenstol să fie aniintis, sau ^1 fără 
de oltár, de nevoie, cum are fi în cale unde nu-i 
besearecă, să fie antimis svințit. iară fără de acesta 
nice intr'un chip liturgkila să nu se facă, șapte 
TAINE, ap. HEM. 1235. [Plur. -mise și -misuri.]

— Dinpaleosl antimisú, ideraț <grec. âvTS|LÎv3tov).

antimoniu8.m. sing.tant. (Miner.) Antimoine.— 
Corp simplu, metalic. „Stiblu", poni, ch. 30',j. „Sa
rea pisicii", poenar; COSTINESCU. Sânt veninuri 
înfricoșate: argintul-viu... antimoniu/lj și altele. 
CALENDARIU (1844),69. Antimoniul se intrebuinteoiă 
la fabricarea aliajului din care se toarnă literele 
de tipografie,, (țși: antlmónle s. f. De vor măncă va- 
cilepari-căfără de voe, să lisă dea puțină antimonie 
ca să trqjede. calendariu (a. J 785), ap. șez. X, 36 ]

— N. din fran. ( - lat -med antlmonlum.)

antino.mîe h. f. Antinomie.—Contradicțiune reală 
sau aparentă Intre două legi sau principii. | Spec. 
(Filos.) Pereche de afirmări contradictorii dn privința 
unor probleme metafizice). Intre care mintea ome
nească nu se poate hotărî: la examinarea fiecăreia 
din ele pare adevărată ceailaltă. Kant formulează 
astfd întâia antinomie a rațiuniipure: 1) Tesa: Lu
mea are un început in timp și e mărginită tn .‘spa
țiu. 2) Antitesa: Lumea e fără început în timp și 
infinită in spațiu.

— N. din fran. ( grec, âvttvoiiia, din âvti „îm
potriva" și vofxoț „lege".)

antîp s. m. (Bot.) V. aiitep.

ANTIPÁT16. m. Proconsi^ — „Proconsul (având 
șl funcțiune de judecător)*’. iȘi cela ce sânt cu rusul 
meșteri, de au cătră ne,^ire-cuvânt, neguțători sânt 
și antipati .sânt, cum să ia soț pre soț. cOD. vOR. 13/, 
(-- .sânt giudecători; cheme unii prealții la ieage. 
N. testament. 1648; judecători sânt și diregă- 
tori; facă pâră unul altuia, biblia, 1688: „mais si Ies 
ouvriers qui sont avec lui, ont quelque chose â dire 
contre quelqu’un, on tient la cour, et il y a des pro- 
consuls; qu’ils s'y appellent donc Ies uns Ies au- 
tres.“). {“re vremea tui Valerian, anthipatului Asiei. 
MINEIUL (1776), 77. [Plur. -pafi, mai apoi -păți. 
Scris și: anthipăt.]

Din ra.-grec. âvftunatoț „proconsul", probabil 
prin mijlocire paleoslavă.

ANTIPATIC, -Ă adj., adv. Antipalliique. — Care 
produce antipatie. „Nesuferit, respingător." l”, Adj. 
7)»«ez^tHnt/ea»iafomtce A'tn<fK-t'prea antipatice, a tre
cui la Filosofie. mátOR^SCV, cr. n, 331. [ Adv. 
Forfteșfe antipatic. [Contrariul: simpatic.]

— N. din fran.

ANTiPATÎE s. f. Antipathie.—îndepărtare instin
ctivă cu sufletul, de cinevă, de cevă, aversiune din

178 - ANTOLOGIE 
lire. Ant^dtkia [=] „tmponcișeare, nepriimirea firii, 
ura și urăciunea din fire", cantemir, IST. 7. îți ară
tară antipatia lor prin vorbe amare ți hnpungă- 
tonre. bălcescu. M. v. 408. Mă îndeamnă ți mai 
înalt a luă tn antipatie pe acest poet servil, odo
bescu, III, 31 /„. Pdnö of»nci fusese întâmpinat sau 
cu nepăsare, sau cu antipatie. MAIORESCU, CR. iii, 
23. [Contrariul: simpatie. 1 antepdthie.]

— N. din fran. ( lat. antipathla < grec. ávtiKÚ- 
îew. format din âvți „Împotriva", și sât>o? „afect, pa
siune".) La Cantemir, de-a dreptul din grec.

AN'TIPIRÎN'Ă B. f. (Med.) Antipyrine. — Medica
ment (extras dintr’un produs al cărbunilor de pă- 
mănt). care combate frigurile și nevralgia.

— xY. din fran. (—grec, âvtl „contra“ și năp „foc. 
friguri".)

ANTiPoi» s. m., s. a. Anftpode.—Persoană ocupăud 
pepămănt un punct diametral opus. | P. ext. Loedia- 
inetral opus. Țara asta e așesatâ la antiposi. Fig. 
Persoană sau lucru diametral opus altuia, i (Bot.) Plu
ralul antipode = „cele trei celule dintr’un capăt al sa
cului embrionar", sandu. 8. 145. [P\ur.-poei șî-pode.J 

N. din fran. (=lat. antlpodeg < grec, âvtiitoisț, 
format din âvți „Împotriva", și itoiiț, no8ó? „picior".)

ANTIPKICÓN 8. a. (Jur.) L'éckange de Vimmevble 
rfotoZ. — 4»f*pr*con= „Schimbul imobilului dotai".
II.AMANGIU, C. C. XLIV.

— N. din grec, ivri „Împotriva" .și npoixo»; „dar 
de nuntă, zestre".

ANTIRÉC S. a. (îmbrăc.) I „ntirln
ANTiRir 8. a. (îmbrăc.) ( '■

ASTTiNEPSiiK s. f. -Infisepsie. — Totalitatea me
todelor terapeutice de di.strugere a microbilor.

— N. din fran.

ANTÍHTB 8. m. 1®. Préposé(d'unecoitimune).maire. 
2®. Margnillier. — 1". In Transilv. „Primar comunal". 
Antisie s= „Gemeindevorsteher". BARCIANU. (tn Po
iana] casa primarului poartă firma „antiste comu- 
nal^, _pe o altă casă se cetețte ,.primărie comunală'. 
IORGA, N. R. A. 1,217. II 2®. In Bucov. „Epitrop biseri
cesc". Actele consistoriuluiepiscopese de pe atunci ni 
vorbesc mai adese ori despre epitrăpii bisericești. în 
planul regulaiiv preuțesc din anul 1786 se numesc 
antiști (Vorsteher). sbiera, f. b. 365.

—- N. din lat. antistes, introdus de latiniști, ca 
să redea pe germ .Vorsteher''.

asîtîstie 8. f. .Vairie, — In Transilv.
„Primărie, municipalitate". Antistie =s „Gemeinde- 
vorsteheramt". barcianu.

— Derivat din antiste, prin suf. -ie.

an'Toi.óohiun t 8. a. Licre d’office. — Carte bi
sericească cuprinzănd slujba sărbătorilor șî a sfin
ților de peste an. Numit și: țvetoslov șl trifolo- 
ghiu, Anfholâyhion, adecă floarea cuvintelor... Let 
anul de ta eidirea lumii 7213 ( -1705). GCR. 1,357/,4. 
[Cfr. antologie.]

— N. din grec. âvftoXoȚtov, idem.

antolovîe b. f. Antholoffie. — Colecție de bucăți 
alese, scrise ln versuri. Menibrii societății... [voesc] a 
compune pentru juna generațiune română o anto
logie, in care toate poesiile să fie... insuflate de un 
siHt/iwdnf poefic. MAiORESCU,CR.I,IiI(bis). I P. ext. 
Culegere de bucăți alese, ln versuri și ln proză, „cre
stomație". [După grec. Ăvd-oXoȚÎa, și: f antologhie. 
Cfr. antologhion.]

— N. din fran. (- lat. antologia, din grec. â*6o- 
XoYta „culegere sau alegere de flori", compus din 
BvÖo? „floare" și XlȚîtv „a alege".)

1
1



antonica
ANTONICĂ s. f. (Bot.) 1 
ANTONÎGĂ S. f. (Bot.) j 
1*. Ch^ophțflle aromatique: Chaerophyllum aro- 

ntaticum. 2®. ^Iwprfltțue-des-jardÂws : Angelica ar- 
changelica. ~ In Mold. și Bucov. „Plantă erbacee din 
fam[ilia] Umbelliferelor, tulpina umflată sub arti
culații; florile albe... fructele aromatice. Crește prin 
tufișuri, păraie și prin poienile umede din pădurile 
montane. [Înflorește In] lulie-August. [Se mai nu
mește] borșer (Bucov.), crast avan (Transilv.)." 
panțu, PL.. laba-gâștil. pamfile, J. n,33ó. ÍVmuí;/? 
verde de~anionicA, Pe la casa lui Ionică Este-un cuib 
de rândunică, sevastos, p. p. 222/,,. cre
ate pe fânafele cele mai grase sau mănoase. Când e 
crudă, copiii o mănâfieă, fiind gustoasă ca merele 
cele dulci; iar dacă se coace sau se întărește, atunci 
flăcăii și fetele fac din ea fluier și tdincă. (Mălini, 
In Suceava), ap. HEM. 1246. || 2”. = anghelicâ. Oa~ 
menii scot rădăcina antonicăi și o vând la spițeri 
sub numele de „anghelică’^. (Băiceni, In Iași), ap. 
HEM. 1246.

— Derivat din (numele sfântului) Autou, prin 
suf. -tcâ și -igă. Hasdeu, Etym. magn. Pom. 1247.
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ANTONOMAZĂ 8. f. (Ret., Poet.) Antonomase.— Fi
gură prin care numim o persoană printr'un nume 
comun (pentru care aceă persoană e luată ca tip,d. e. 
„oraiorulroMaH",lnlocde Cicero)sau un individ care 
posedă o însușire oare-care prin personajul care e 
tipul acelei însușiri (d. e. „E un Don-Quichote' In loc 
de „un om care combate propriile sale închipuiri'').

— N. din fran. ( -lat. antonomasia < grec, âvtovo- 
pacia, format din âvTÎ „In loc de" și ovopa „nume".)

antracénA 8. f. (Miner.) Anthracéne. — Carbură 
de hidrogen din care se extrage alizarina.

— N. din fran. (derivat din gr. ăv&pal „cărbune".)

ANTBAcfT 8. a. (Miner.) Anthracite. — Mineral 
combustibil, aproape cărbune curat, de origină vege
tală, ca șl cărbunele-de-pământ. AnthraciM este des, 
compact, dur, cu o coloare neagră, poni, ch. 127/,,.

— N. din fran. (derivat din gr. «vftpa? „cărbune".)

ANTRÂCT 8. a. (Teatru). Entr'acte. — Pauza, in
tervalul dintre două acte ale unei opere dramatice 
jucate pe scenă. [Plur. -tracfe, rar -tracturi]

— N. din fran. (litoral; „Intre act".)

ANTRAX 8. m. 1’. Escarboucle. 2°. Antkraa. — 
1®. + (Miner.) Piatră scumpă, de coloarea roșie-în- 
flăcărată a cărbunelui aprins. Antrax [=] „Peatră 
scumpă roșie, rubin, rubin mare. Carvuncut". can
temir, IST. 7. Pahară de aur și de argint și de an- 
thrăxii. BIBLIA (1688), 355. în acest ostrov... [ej o 
mulțime mare depietri scumpe, adică dediamanturi, 
de antrachifceseeicșijăratice, căci sânt foarte roșii, 
întocmai ca jăraticul de foc), de rubinuri, smăran- 
duri... GORJAN, H. II, 78. Masa... eră... de diamant 
piatră, și pre masă paharul de antrax, alexandria, 
140. [Plur. -tracși, -trachi. Șl: aiitrâxă s. f. can- 
TEMIK, IST. 210.] II 2®. Azi: (Med.) Tumoare infiama- 
torie a țesutului celular de subt piele, mai mare de 
cât „buboiul" și terminându-se totdeauna cu o can
grenă. (S’a numit astfel, din pricină că suprafața um
flăturii parc carbonizată.) „Dalac". „Bubă neagră, 
bubă rea". LM. [Accentuat, după fran. șl: antrăx. 
t anthrâxi: L-au lovit buba ce-i sic anthraxi și de- 
ciia mare fierbințeală; și așă in J4 a lui Septetnvri 
au murit, cantemir, hr. 347.]

— N., la cei vechi din grec. ívtlpa;. cu același sens; 
azi din fran.

ANTRENA vb. 1‘. (Sport.)fS’)eMÎroî««-. — Traus. 
A pregăti (d. ex. un cal pentru alergări) și refl, a 
se pregăti pe sine prin exerciții zilnice și printr'un 
regim special tn vederea unui sport. [La cei influ-

ANTROPO-
ențați de limba fran. se găsește șl sensul fig. „a se 
aprinde, a se lăsă lârtt, dus, a-și luă vânt". Doctorul 
însă se antrenase, vlahuță, d. 256.]

— N. din fran.

ANTUENÁRE 8. f. (Sport.) Entraînement. — Infi
nitivul verbului autrenit. devenit abstract verbal.

ANTRENOR s. m. (Sport.) Srtfroîncur. — Cel care 
se ocupă cu antrenarea cailor de curse.

■— N. după fran.

antrepózit s. a. (Conioro.) Entrepót. — Cl&dire 
(mai ales publică), !n care negustorii pot lăsă măr
furile In depozit sau In păstrare, plătind vamă sau 
acaiz pentru ele pe măsură ce le scot de acolo spre 
a le pune tn vânzare. Antrepozite comunale. Serui- 
Hul de dricuri și antrepozite. [Cu o formă români
zată, dar puțin uzuală, șl; iiitrepözit.]

— N. după fran.

ANTREPRENOR s. m. Entrepreneur. — Acela care 
are meseria de luă asupră-și săvârșirea unor anumite 
lucrări sau servicii (publice sau particulare). „între
prinzător". Un antreprenor de teatru, filimon, 11,586. 
.intreprenor de pompe, funebre. | întrebuințat șl ab- 
sol. (mai ales cu sensul spec. de „întreprinzător de 
construcții publice"). Abusul antreprenorilor, drica- 
RIUL, ni, 248/„.

— N, din fran.

AJtTRKPStÍTÁs.{. Entreprise. -Antrepriză „lua
rea săvărșirei unei lucrări drept un preț determinat 
(când materialul se dă de acela pentru care ae exe- 
cuteazăo lucrare)". HAMANQIÜ, C. C. 359. „întreprin
dere (de afaceri)". VeniÎMÎ acestui intpoeit s’a dat 
in antreprieă. ionescu. p. 148.

— N. din fran.

ANTRÉL’ s. a. Entrée. — (’ea d’intâiu încăpere, In 
care se intră de afară Intr’o casă și din care dau uși 
in celelalte; un fel de tindă, „intrare, vestibul". [Ne- 
flind In spiritul limbii române cuvintele terminate In 
e accentuat, forma antré se aude mai rar, și anume la 
cei ce știu fran. sau Ia Românii din Austro-Ungaria, 
care au luat-o astfel din 1. germ. în România ea a fost 
schimbată după cuvinte vechi; forma uzuală e: an- 
Irén, plur. -treuri, mai rar: aut rét, plur. -trete (formă 
întrebuințată mai mult în Mold.), foarte rar și cam 
xmlgar: antreă, plur. -tréle. Foca la cei mari prin an~ 
treturi Așteptată cupreeenturi. c. negruzzi, ii, 205/,. 
.Vom coftortt in antret, alecsandri, t. 1406.]

— N. din fran.

ANTKOPO-. Element de compunere prin care se 
creează neologisme (substantive și adjective) care 
e.xprimă cevă ce se referă la „om" (grec. ivOpuiuoț). 
Câteva se găsesc ș! la scriitorii vechi bisericești, care 
Ie lua.«eră de-a dreptul din grecește; cele mai multe 
Insă sânt împrumuturi recente din franțuzește sau 
nemțește, tn terminologia științifică specială se pot 
formă sau introduce și altele, afară de cele citate, 
lată câteva, mai des întrebuințate: Antropofag, -ă 
adj., subst. (din fran.: lat. anthropophagus < grec, 
ávöpuirto? și «pciȚiiv „a mânca"). Care mănâncă carne 
de om, „canibal". Cfr. căpcăun. | Antropofagie s. f. 
(din fran.) Stare caracterizată prin obiceiul de a 
mâncă carne de om. || Antropofób, -ă adj., subst. (din 
fran.<greo. ăvbpiunoțși țiofioț „fugă, groază do cevâ"). 
(lare are groază de oameni, care urăște oamenii. Cfr. 
mizantrop. | Antropofobie s. f. (din fran.) Senti
mentul care împinge la fuga de oameni, ură sau 
groază de oameni. Cfr. mizantropie. || Antropo- 
geografie s. f. (din fran. sau germ.) Știința care stu
diază pământul In raport cu omul. || Antropoid,-â 
adj., subst. (din fran.: grec. âv6ptureoț și „formă"). 
(Animai) care aduce (seamănă) cu omul la Înfățișare.
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Spec. (zool.) Antrojfoigii, o speță de maimuțe. |1 An- 
tropolatrie s. f (grec, av'iptuaoi; și karptia „adorare"). 
Adorațiune a omului (se zice In deosebi despre ere
zia nestoriană a adorării lui Isus Hristos ca om, nu 
ca divinitate). | Antropolătm,-ă adj., subst. (grec. 
i/bpujnoXâtpTjț) Partizan al antmpolatriei. „Adora
tor de om, eretic care adoară pre om tn persoana 
lui 1. Crist". LM. Nestărie anthro2)olatrulü. doso
fteiu, V. s. 248*^. II Antropolög s. in. (din fran. sau 
germ.: grec, ávíipwjto; și koȚoț „cuvântare, tratat"), 
(învățat) care se ocupă cu studiul antropologiei. 
Antropologic,-A adj. (din fran.) De antropologie. | An
tropologie s. f. (din fran.) Știință care se ocupă cu 
studiarea caracterelor fizice ale diverselor rase ome
nești. Antropologia vorbește de ginte, rase... MA- 
lORESCD, L. 122. II Antropométric, -ă adj. (din fran.) 
De antropometric. Serviciul antropometric permite 
de a stabili repede identitatea unui individ. | An- 
Iropomelrie s. f. (din fran.: grec. ăvOpuiitoț și pirpov 
„înă.sură"). Studiul care se ocupă cu proporțiile cor
pului omenesc, aplicat In special la criminali sau 
delicvenți, spre a-i recunoaște după măsurătorile de 
mai nainte. I| Antropomorf, -ă adj. (din fran.: grec, 
ávtipíuno; și popf-r, „formă"). Cu formă de om. || An
tropomorfism s. a. Faptul de a atribui divinităților 
chip de om, sentimente și pasiuni omenești. | (Filol.) 
Faptul de a numi diferite părți a cevă din natură, 
luat ca un întreg, cu vorbe care însemnează părți 
ale trupului sau veștmintelor omenești. Ziceri ca, 
d. e., .capuP satului, ,.fruntea‘‘ neamului, ,.poalde‘‘ 
muntelui, etc. sânt untropomorfisme. [Contrariul: 
Anti-antropomorfism, faptul de a numi părți ale tru
pului omenesc după obiecte din natură, d. e. „cru
cea" spinării, „mărul" obrazului, cte.] | Antropo- 
morfist, -A adj., subst. (Persoană) care admite antro
pomorfismul. Popoarele, nntichilății erau nntropo- 
morfiste.

ANl'ĂL, -Á adj., adv. Jnnue/. Aiinuellement. — 
Adj. (Care se întâmplă) In (sau „pe“) fiecare an. 
/’n íífor antiual. băi.cescu, m. v. 9/,. | Caro
durează numai un an. în regiunile temperate.... 2>6 
lăngă... arbori și arbuști avem yi p/nnte mărunțele, 
jtăioase, care, trăesc numai în timpul verei..., avetn 
jirin urmare {d plante anuale, lucru necunoscut la 
ecuator, mehedinți, g. p 163. [J Adv. „Odată pe an; 
cu anul“. Plata chiriei se va face anual. | + (Pe la 
mijlocul 8. XIX) cu sufix românesc: annélnlc: Ve
nitul anuelnie al ocnelor, uricaridi., i, 119',.]

— N. din lat niinualis, idem.

AMCÂK 8. a. Jnnuatre. — E’ublicație (periodică) 
care conține relațiuni sau infnrmațiuni (statistice, 
de comerț etc.) despre cevă pe timp do un an. A- 
nuarul universității. Anuarul Bucureștilor. [^1: a- 
uuârln.]

— N. după fran.

ANUii.Biic, -Á -)- adj. V. anual.

AXVITÁTK 8. f. (Fin.) AnnuiP.—Anuitate, „sumă 
fixă pe care o persoană M. [o instituție sau statul] 
o plătește In fiecare an cătră o persoană N., sau cătră 
o societate de credit pentru a-și achită o datorie sau 
pentru a-și puteă formă prin economii anuale con
secutive un capital oarecare într’un număr deter- 
miuat de ani" CDLIAnd, a. 265. Guvernul să se 
împrumute cu această sumă de bani... și să o plă
tească prin anuități, iar anuitățile se siterâ că se 
vor puteă acoperi din sporul de venituri ce însuși 
teatrul ar produce, maiorescu, d. i, 277. | Spec. 
Suma anuală ce se plătește pentru o asigurare.

— N. din fran.

anula vb. I*. .i4»«MÍcr. — A face, a declară nul, 
f&ră nici o valoare, „a nimici, a desființă, a ridică, 
a oborl, a șferge“. Cfr. anerisl. Fficii sfl j*e voteze 

o le(/e care anulă absolut pe. cea agrară, maiorbscu, 
CR. III, 134. .ViHisfruZ aanulat alefferea. [f anula- 
rîsl vb. 1V“. cfr. anulare.]

— N. din fran. ( lat. annnlare.)

ANtJi.ÂB(ij,-Ă adj. — Care poate sau
trebue să Re anulat. Un titlu anulabil nu poate fi 
opus posesorului... <le cAt <ie cel ce ar fi avut drep
tul de a cere anularea, hamanííiü, C. C. 480.

— N. din fran.

.1X1'1,.Aiiii.iTÎTE s, f. /lHnMZa6fZtf(^. — Putința de 
a fi anulat. Posesorul n'a cunoscut cauza anula- 
bilității [unui titlu] iiAMANGlü, C. C. 480.

— N. din fran.

ANVhÂ», -Á adj. Annulaire.—in forma unui inel. 
Inelar". Protuberanță anulară. Eclipsă anulară.
— N. după fran. (lat. aiiniilarius, -a, •iun.)

ANULÁKK s. f. .4nnu/a//on.Infinitivul verbului 
nniilă, devenit abstract verbal. „Nimicire, desfiin
țare, ștergere" Anularea sentinței. sbiera, f. 368. 
Documentele... necunoscute... în timpul tran,sucțiunii 
și care s'ar fi ilescoperit în urmă, mt constituesc 
un titlu de anubire a transacțiunii. hamangki, c. 
c. 428. [tn întâia jumătate a 8. XIX. și: f aiinlarlsire: 
Antdarisirea, adecă anerisirea sau obortrea vreunui 
act. CODICA ȚIV.]

ANi’bÂT,*Ă adj. .Innu/d. — Participiul verbului 
uiiulii, devenit adjectiv, Proiecte rle legi anulate cu 

MAIOBESCU, CR. in. 137 Poliță aiiulală in- 
semneasă achitată, pentru că se scrie pe ea că 
s’a încasat suma, astfel că nu ma. are valoare, este 
anulată, i. panțu, C. C. 289.

ANL'bÂȚIE B. f. I
ANtlf.AȚlt'NE S. f. I
.IrtHu/aho». — „Anulare", hamanciu, C. C. xliv.
— N. din fran. (lat. aniniliatio, -oneui.)

AxmÂHĂ vb. I. Compfer. — Cuvânt rar. In Tran
silv. „A numără". Să te duci la fântână, Anumărând 
pietrile. fiupându-ți mărgileie. BIBICESCU, P. P. 54.

— Din numără, cu a- protetic.

ANÍI.ME adv., adj. 1. 1’. Par le nom. 2’. Nőmmé- 
: ment. II. P. Uest-â-dire, ú savoir, savoir. 2*. Souspré- 11 
' texte que, faisant semblant de. 3‘. Individuellemenf. ț

4’. Justement,préci8Ómenl, sui'tout.b'^. Expressăment, | 
' dans l’intention de, ă dessein. exprés. (!«, Donc. 111. i] 
; Certain. d'tine eertaine qualité. ||

Adv. I. In limba veche anume însemnă „ou nu
mele", „pe nume" și dependența lui etimologică de 
subst. nume se simțeă In mod distinct. li

P. Se Intrebuință: In legătură cu verbe ca: „a 
strigă, a chemă, a pomeni, a scrie, a cunoaște, a . 
ști etc". începu a strigă aniime și pre ucisul șl pre 
uci'fătoriul. DOSOFTEIU, V. 3. 31/,. [Preda, vânzând, 
la 1629, o parte a sa dintr’o moșie cu excluderea 
părților de pământ ale fraților săi Nedelco, Mihaiu 
.și Stoica, zice:] iară trei părți an rămas la frați- 
mei, care-i scriu mai sus anume. HEM, 1248. D 
urmă a acestei Întrebuințări se găsește azi in gâ- 
citoarea: Spuneți-mi acum amune, Ce pom e acel 
in lume. Care ramurele sale Toate le are la vale? 
(„= Omul".) GOROVRt, c. 257.

2®. Se puneă Innainto de citarea de nume proprii: 
Ih-euții de la beseareca de lângă cetatea Brașovu
lui, anume pojta lane și popa Mihaiu. CORESI, E. 
vii/,,. Um părinte, anome Ion. CUV. D. BĂTR. Il, 82. 

I Feciorul lui Cantemir-Vodă, anume Dimitrașco.
NECULCE, LET. II, 269/,q. Se întrebuințează șl azi: 
Latona aveâ doi copii, o fată, a-nume Artemis și un 
fecior, numit Febus Apolon. ODOBESCU, III, 299/,,.

i ?lued un băiat, anumea fon. sbiera, p. 154/,,. | Din |
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contaminarea expresiilor a-nume și pre nume s’a 
născut t ,.pre anume‘‘: Au murit împăratul Moscu
lui. pre anume Alecsil Mihailovici. neculce, i.et. 
ii, 210/,,. [în documente vechi întâlnim adesea șl 
formula slavă: na ime.]

II. Cu timpul legătura etimologică cu subst. nume 
se pierde, și anume se întrebuințează in sensuri 6- 
gurate.

V. Devine un adverb explicativ, care nu stă nu
mai înnaintea numelor proprii, ci șl innaintea altor 
nume, chiar și Înnaintea unor propoziții întregi. Sen
sul lui este „aderă". Pentru toți lucrătorii pămăn- 
tului, anume:pentru plugari, pentru lucrătorii vii
lor... și pentru păstori.. pravila mol»., ap. HEM. 
1248. De-aici până la Srașeu Nimeni nu-i străin 
ca eu. Numai mirla din pădure; Dar niirla din ' 
pădure Are pe unul, anume: Pe cucul cu pene sure. 
jarnîk-bârseanu, D. 206. I Astfel, azi se zice: J 
văeut doi oameni, anume: pe Nicolaie și pe Stan. ' 
•Adesea precedat de „și“{cfr. germ, „und zwar“). Zi
cea că este de altă părere, și an urne: Decât să dai de 
pomană la calici Sâmbăta, mai bine — cevă de băut 
makniurUor, Marța. creangă, A. 138. Veneă abia 
noaptea, și anumea: cel mai mure, Mintă-creață, 
veneă cum insărâ... cel mijlociu. Busuioc, vene>i pe : 
la miesul nopții..., iar al treilea, Sucnă-muryă, venea 
acasă tocmai fn sori de ei. sbiera, p. 99.

2’. „Subt cuvânt, subt pretext (că), chipurile". 0 
lăsară in căldare, anume de moartă, uoropteiu, 
V. s. 142',. Se îmbrăcă cu cămașe albă, anume că 
glumeaște. idem, v. s. 103/,. Kt, când a vrut să se 
scalde ea, anume că se duce să întoarcă oile spe- 
riete de cățel, n’a voit să se scalde, marian, o. ii. 90.

3®. Sensul vechiu „pe nume" Intr’o frază ca: Il.e 
Cantacueino,... loan Sfurea, (iheorgliiță biv’Sărdar. 
Costaehi biv Sărdur și cdții mulți. care nu putem 
scrie iot anume.. N. costin, let. ii, 56 ',, — se poate 
schimbă ușor In „amănunțit, din doască ii doască, 
exact": Cm boierii irăeâ [Cantemir] bine...,pentru-că 
eră om de țară și-i șfiâ pre toți, tot anume, pre 
carele cum eră. NECULCE, LET. Il, 254.

4®. De aici s'a născut sen.sul de „chiar, tocmai, mai 
ales, mai cu seamă" (cfr. lat. claro, „In mod evi
dent" chiar). Nimic n’a fi in lume. Nici pe pă
mânt. nici in ceriuri, nici la Dumneeeu anume. 
Carele să mă strămute de nespusa fericire De-a mă 
închină la line, cabt o Dumneseire! konaki, p. 101. 
Bălțile din Temișana sânt atât de inofensive. încât 
anume printre. Bănățeni s’au cules exemplele c^ei 
mai extraordinare, longivifăți. HASDEU, l. C. 2.32. 
Prin analogie cu sinonimul „mai ales", se găsește 
și „mai anume‘‘. Te rog să-mi lămurești: De ce in 
soțietățfi] aleasă mai anume, ...cu oameni te tre
sări NepotrivmiJ și săci? donici, f. ii, 23.

5®. „Cu intențiunea, cu scopul, intenționat, în
adins". tn sensul acesta poartă totdeauna accentul 
frazei. Au șesut Grigore Vodă ascuns în Țariipad 
și au trimes vesirul... de aii chemat pre boierii mun
tenești să vie..., anume să-i înoeascădomnia. MUȘTE. 
LET. III, 9,',,. Cu cuțit ascuțit se taie bine..., dară 
cu foarfeci anume pentru aceaîa făcute cu mult 
mai bine se taie, economia, 162. tntr’un loc pustiu 
și tainic, ...Unde spre tămăduire pătimașii merg 
anume, ....Icolo bietul [kanok, acolo biata Zulnie. 
S'o’ntălnit. KONAKI, p. 8,5. Face un scăuieș de ceară 
a nume pentru lup. CREANGĂ, p. 30. După ce și-au 
impleiit acuma cosițele și cosite, le leagă pe aceste 
din urmă cu păr de cal, le trag in jos. anume ca 
să crească lungi, marian, SE. II, 60.

6. „Oare ?“ Trdit-ai anume, ca astfel să morii’ em i- 
NBSCU, ap. TDRG.

III. în funcțiune adjectivală. „Anumit, deo.sebit". 
f^nfru treaba asta trebue anume om.

|In vechime scris șl: anome. I în Bucov. primește 
un -a adverbial: aiiiimea. ' Pentru trecerile de sens, ; 

. cfr. germ, „namentlich, nămiich".] |
— Compus din a (3’) anne. I

ANVHEA adv. V. anume.

ANUMÍ + vb. IV*. 4AKl niKK t ». f. i ’■

ANi MÎT, .Ă adj. U -- 20- Ceriain. — 1». „Hotărlt", 
Se Întrebuințează uiai ales In legătură cu măsuri de 
timp. într’oanumilă si,primăvara, se strdni/ la un 
loc o sumedenie de șerpi... și...ișiamestecăbaleie. șez. 
i, 2(4.',,. I In legătură cu alte noțiuni, corespunde 
lui „știut, cu pricina.'' După ce or ajuns la casa 
anumită, dsise calu stăpănu-so... POP. (Banat), ap. 
HEM 1250. II 2’. „Pe care nu pot sau nu vreau să-l 
spun cu numele", corespunde lui „un, oarecine, oare
care, niște, nescaî". „Făcătura‘‘ e o boală ce se dă 
unor anumili oameni de... dușmani, șez. ii, 1.33/,.

— Formațiune nouă, născută din trebuința de a 
Intrebuință adverbul anume șl In funcțiune adje
ctivală. Pare a se fi născut mai Intăiu In Transilv.. 
imitând pe germ, „bestimmt". P. .MAIOR a voit să 
introducă în limbă (iST. 9, 30. 44, 96,183 etc. și LB.) 
șl un verb a anunți, un subst. anuniire și un adj. 
anumit, cu sensul germ, „be.stiminen" („benennen"), 
„Beslimmung (Benennung)" și „bestimmt ibenannt)", 
care Insă nu au prins

A.vusȚ s. a. Annonce, auú*. — înștiințare (tipărită, 
mai ales tntr'un jurnal) prin care se aduce cevă la cu
noștința publicului. „Incunoștiințare,vestire", jP.ext. 
Koaea volantă (sau spațiul dintr’un jurnal) cu aseme
nea Înștiințări tipărite. Am pus de o parte anunțurile 
ce mi~ai dat. [Și (învechit); anuncin, anunțln (după 
lat.). Acei anunțiu al momentului nu este îndestul pen
tru cerințele criticei literare. MAIORESCU, CR. I, 120.] 

— N. după fran.

ANl-NȚÂ vb. I. Annoncer. ~ „A face cunoscut, a 
incunoștiințâ, a aduce la cunoștință, a vesti, a înști
ința, a da de știre“. îndată la aparițiunea cărții... 
și-au împlinit datoria de a o anunță... publicului 
cetitor. MAIORESCU, CR. I, 120. I Special. A spune 
numele cuiva care a venit In vizită sau pentru afa
ceri, a vesti sosirea cuivă. O sluț/ă mă anunță. C. 
NEGRUZZI, I, «8.

— N. după fran. ( lat. aiinuntiare.)

ANl MfÁitK 8. f. Action d annoncftr, unnoncK. 
Infinitivul verbului aiiunții, devenit abstract verbal.

ANi a' i'ÁT,-Ă adj. .iHHOMfd. — Participiul ver
bului aiiuiiții, devenit adjectiv. Va;/ anunțat odată, 
că mâne, fiind eiua anicersară a .1. if. Ducăi, va fi 
iluminație. C. NEGRUZZI, i, 329.

anckík s. f. (Med.) .hiuric. încetare morbidă 
a secrețiunii urinare, „oprire a udului*'.

— N. din fran. ( grec. ă{v) privativ și o-ipov „u- 
rina“.)

ĂNCS s. a. (Med.) Jnwa. — Orificiul exterior al in
testinului gros (rectum), prin caro ies afară materiile 
fecale. [Plur. rfniis«ri.]

— N. din fran. ( lat. anus.)

ANÚV 8. ni. (Courte) année. — Diminutivul lui an 
(derivat prin suf. -uț). In Maramureș. 7^ anuț =pe 
la anul viitor, tn graiul de toate eilele nu se folo
sește, [ci] numai in poeeie. țiplea, p. p. (Glosar).

ANVOÂnA 8. f. IAWVÓJÍ 8. a. i

AUÂCK adv. I
AOÁCI adv. 1
Ici. — „A>ci“. Se jțăsește numai la Moți și in Bihor.

A oacea^ aicea, erâncu-candrea, r. 48. Aoaffo = 
atcea. viciu, QL. Aj^s (Bihor), aț^a (('&mpeni>
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Snrduc, Boiul-din-sus), uatS, gats (Moți), jahresber. 
IV, 325. [Șl : auăce, anăcl, uăcl, oăci.j

— Din lat. hoc-ce.Cfr.Hasdeu, Etym.magn. 1251. 
Cfr. Încoace. In toate limbile romanice adverbele 
locale ale apropierii se reduc la hac, hic (cfr aci) 
șl hoc, cfr. Meyer-Lübke, Rom. Gramm, in, § 475.

AolcE adv. ) 
AOÁCI adv. I
Lâ. — „Acolo". întrebuințat In Bihor. Aoace = „a- 

colo". POMPILIU, BIH. 1004. Aoaci=^ „acolo", rev. 
CRIT. IV, 336.

— Din latin, lllac-ee. Cfr. Meyer-Lübke, Rom. 
Gramm. III, § 475, unde se arată că in toate limbile 
romanice adverbele locale ale depărtării se reduc 
la illac, illoc {cfr. acolo) și illic (cfr. aoolea). Cfr. 
șl încoă. Știm din mărturii latine (Zeitschrift, xxx. 
653).. că grupul ella se pronunță la poporul roman, 
cel puțin în unele regiuni, cu 1 velar, care s’a voca
lizat apoi în limba romănă. Astfel: stella^ steiay 
steua, illay eiay ena, illacy elay eua. Știm de 
asemenea din comparația tuturor limbilor romanice, 
că pronumele iile șl-a pierdut vocala inițială cănd 
aveă funcțiune de articol; tot astfel adverbele locale 
illac, illoc, illic, așă că illacy iay ztu, deci illac-cey 
uace, și cu adăogirea lui a- (cfr. ici= aici): auace, 
aoace.

i

AoÁKK adv. 1 
AOÁREA adv. i V. acrea

AOILF-Oi interj, ț , , , 
.lOnAl interj.

AULEÁLÁ s. f. 1". Lamentation.'lK Chanson plain- 
tive (que les amis chantent au iiancé pendant qu’on 
lui fait la barbe, avant les noces). ~ 1*. In unele 
părți din Muntenia (Ilfov, Prahova, Ialomița) ao- 
Icală = „văicăreală, plăns neîntrerupt însoțit din 
cănd In cănd de țipete", d. e.: Ce atâta aoleală, că 
doar nu eră să trăiască cât lumea! sau: Mai înce
tează odată cu aoleala, că iar te iau! pavelescu. 
Special. Prin restrăngerea sensului, șl cu o nuanță 
de glumă sau de ironie: „Aoleală" sau „daoleală" 
se ekiamă cântecele ce se cântă, când rade pe mire. 
(Beilic, In Dohrogea), ap. HEM. 1256; cfr. MARIAN, 
NU. 301. [Și: daoleâlă.J

— Derivat din aoh (daolî), prin suf. abstr. -MM.

AOLEO interj-, subst. \ 
AOLÉV interj., subst. /
Oh, mon Vraiment! Ma foi! Aiel Ah! Eh!
E, ca și „vail“ sau „ah!“, un strigăt de durere, dar 

nu e, ca acestea, o scurtă exclamare reflexă, care 
se ivește in momentul cănd simțim durerea, ci mai 
mult un strigăt de văitare sau de bocire, cam ca 
„vai de mine!“ De aceea se aude adesea lungit: 
Â-oleo! a-6leo! sau repetat, sau In legătură cu alte 
exclamații de durere. Se întrebuințează de multe ori 
in glumă și în ironie. Aoleó e mai ales forma munte
nească, auléH cea ardelenească; Moldovenii zic mai 
ales: uofdu și aléu. Fata Brâncovanulai... se boceâ in 
(Turamare muntenoște, desiced: „Aolîo, aolio/că 
va pune taica pungă dă pungă până in Țarigrad!^ 
NECULCE, LET. II, 280. -duZeti.'ottici*.'... Țins-mă bine, 
doftore, că-mi vine amețeală, alecsandri, t. 1638. 
Atunci Dănilă... ia o drugheniță groasă... șipăc! la 
tâmpla dracului cea dreaptă, una!—„A... leu! de- 
stul!‘‘ — „Ba nu!‘‘... Trosc! și la stânga una!—„ Vo... 
leu! destul!^—„Ba nu-i destul^', și-i mai trage și'n 
numele tatălui una! — „.4... uleo!" stngă dracul. 
CREANGĂ, p. 55. yloie«.' nu mă strângei-așd demână! 
COȘBUC, F. 88. Fofeu, valeu!... scapă-mă, și făgădueac 
să-ți dau patruzeci de ani de sănătate, c. neqruzzi, 
1,92. Valed.inimamădoare! teodorescu,?. p. 311. 
-âofed și vai de mine, Aș jucd și n'am eucinel JAU- 
NÎK-BÂKSEANU, D. 419. ’mpungc șt eu tra.g, 

Aoleu, ce lucru fac! zanne, iv, 472. „Ausirăți, fă 
leică, că bou ăl codalb al Iu nenea Radu Bobeică 
și-a scrintit un picior dă dinainte — „Aoleâ șt 
âle0“, strigară toți și toate, jipescu, O. 40. Aoleâ, 
maică, mă doare, Mă doare la inimioară. BIBI
CESCU, P. F. 73. II Strigăt de spaimă sau de surprin
dere. Se Întrebuințează aproape numai In ironie. 
Vo/td, lupumă mănâncă! Lupule, nu mă măncă 
Păn’a răsări luna, Să dau mâna eu puica, șez. 
I, 48*’/,. Nu, că sic eu, da chiar vine, iacătălăi! — 
„Valeu! Ce 3pui?“ creano.ă, p. 121. „Măi țigane. 
a murii taf’-tău!“ — „Aoleu! Și luleaua mea la el!“ 
ZÂ}IVE,P. TI, 359. II Cănd amenințăm sau compătimim 
pe cinevă (Inchipuindu-ne durerea lui). Aoled, măi 
hoț de dor, N’am topor să te omor! jarnîk-Bâr- 
8EANU, D. 93. Aoied, popo sărace. Turcii c« Chira 
ce-orface! idem, 494.-4oled.' dară zmeii, când sim
țiră! Unde veneau cw o falcă in cer și cu una tn 
pământ! ispirescu, L. 302. Aleö! maică, măicu- 
liță, Poale lungi și minte scurtă, Femeie neprice
pută! pop., ap. HEM. 823. (Cfr. alelei! oliolio!) ! 
Exprimă un regret, ca „hei!“ Aoleă! Unde eră Dum
nezeu, să vadă bucuria unchiașului. ispirescu,
l. 97. II Exprimă admirație, ca „of* une-ori. Valeu! 
Că frumușică leliță! alecsandri,?. 659. Auled! ma
mă, da ce frumos miroasă! POP., ap. HEM. 1255. 
Corespunde Iui „tii!“ jloied! Erâ să uit a vă spune, că 
In curtea zmeoaicei ero[u]... pari... și Infiecarepar 
câte un cap de om. ispirescu, L. 260. [ Ăoled, 5tne 
atet; despre nenea Ion eră vorba? (Brăila), ap. HEM. 
67. Strigătul de dor al Românilor [este] „aoleu și 
ol1ollo!“ odobescu, I, 207. | Adesea, ca refren în 
poezii populare. Pentru tine rujă ’nvoaltil, Mă rup 
câniiși mă latră, Aoleo! jarnîK-BÂRSEANU, d. 370.

Substantivat. „Bocet,văicăreală." S'a pornit... 
la plâns și la aoleo, pann, e. v, 62. Fuge de la aoleu 
și dă peste oleoleu. idem, ap. HEM. 1255 : „il tömbe 
de fiăvre en chaud mal". || Cănd un lucru nu e de 
aur bun, poporul zice, în glumă, că e de „aoleu." 
(Bucium, comit. Făgăraș), ap. HEM. 1254. Inel de- 
auleu ( „de aur",... în înțeles ironic), pamfile, j. ii.

[Șl: aolén, aoleă, aolib, aléu, aleö, allö, áleö (elin 
sB„vox irridentis". anon. car); anléu, sulin, ap. 
TDRG.. auleă gorovei, c. 11. anleö? In Mold., prin 
apropiere de ,,vai!": valén, vsleö, vaílö, Taliü șez. 
iii, 6/,; după COSTINESCU, șl: anileö. i ín poezia 
populară primește adesea proteza unui d': D’aJed. 
Doamne, ce păcat.' jarnîk-Bârseanu, d. 377. D’aleă! 
eodre, frățioare. Ce-ți făcuși frunzișul des! ale
csandri, p. I, 61. D'aoleă, nene Mateiu. Roagă-te 
d’ale fomei, Să jupoaie nescai tei. zanne, p. vi. 200.]

— Compus din interj. ain)l și din le(le)l (s. v.)

AOLÍ vb IV* l®. hamenter, plaindrc. 2*. 5c lamen- 
ter,seplaindre,geindre.— 1®. Trans. „A boci, a văi- : 
căra, a plănge". Cu soru-sa ședeâ de multe oriplân- I 
gându-l și hăolindu-l... dosofteiu, ap. TDRG. 55. 
Te bocesc, te aolesc, iți pun lumânarea. JIPESCU, ! 
O. 66. II 2®. Refl. „A se boci, a se văicără, a se plăn- ;; 
ge“. Si creștinul s’auleâ. Parcă șarpe-l su^^mâ... 
Răcnet mare s’auzeâ. Grecul legat s'auleâ. ȘEZ. iv, 
132-133. prins tare-a mă cânta, Si-a- mA văetâ .
Si-am prins a mă dăuli Și-a mă glăsiA... marian. 
v. 123. Ce te hăulești? idem, D. 101. Noita... m^fă 
soarta ce îndură și ...se cade să se aolească. ji
pescu, o. 24. I Absol. Și m’am trezit de-odată... 
De mănuri legată... Plângând, oftând și dăulind. 
marian, nu. 22/„. [Și: anii. | Prin confuziune cu 
„hăull" (s. V.), șl: hăoll, liănh. 1 După „d’aoleó". și: 
dăoli, dănll.]

— Derivat din aoleö, cu sensul original „a strigă , 
aoleu!"

AOLÎ vb. IV* V. liăull *.

AOLÎcÂt interj. Ah! Hilas! — Se întrebuințează 
numai In poezii populare, mai ales In glumă, spre



AOLIO - 1
a exprimă o ușoară părere de rău, amestecată cu 
iubire sau cu plăcere. Aolică-lică, floare! De n’ai 
fi fărwecătoare, Nu m'ai abate din cale, Să calc pe 
urmele tale! ALECSANDRI, p. p. 277. Aolică, d'aolică. 
Mult mi-e drăgulița mică, idem, p. p. 21^!,. Aulică, 
bine-mi pică, Crăetăvefi cm mămăligă! zanne, p. 
III, 517. [Șl: d’aolică, aulică, aolico. ap. TDRG. | în 
gura Țiganilor: aoUca! șez. i, 226/j.]

— Derivat din aoleo! prin suf. dim. -ied.

aoli4i interj, v. aoleö!

.tvRĂK t s. a. (Biser.) v. orar.

)>

X

AŐREA t adv. i 
AÓRIA t adv. I
Queiquefois,de temps entemps: tantót... tantót.— 

„Câte odată, une-ori". Aorîa pătrundeâ jd păreții. 
MOxA (a. 1620), 404/,. Mâncări nu-m[i] trebue, nu
mai pâns și măsline și aoria vearee. dosofteiu. 
V. 8. löP. Aorea amândoao aceaste slove... le intre- 
buințeasă. p. maior, ist. 132. Măcar că aoarea erâ 
biruința Sârbilor, dar ce folos! că Turcii nu da 
dosul. DION1SIE, c. 229. II Repetat. „Când... când, 
acum... acum, aci... aci, câte odată... altă dată". Fata 
mea rău se drăceaște și aorea cade în apă, iară . 
aorea in foc. coresi, ap. HEM. 1258. Aoria birueâ ■ 
Grecii pre Troiani, aoria Troianiipre Greci, moxa. 
353/,«. Cănd o rădică [mâna sf. loan] aoria se de- 
șehide,aoria se’nchide. DOSOFTEIU, v. s. 6,2. îi mân- 
că, aoare fripte, aoare rasol. DIONISIE, c. 222. || în
trebuințat Încă azi In Țara-Oașului«jlorea = câte 
odată, une-ori, altă dată; o^ea.... a^ea=s„când....
când", candrea, ț. o. [Și:*aoâre, aóárea.] . ... - r__  ____

— Din a (2°) -|- oare sau ori (cfr. a-dese-ori, a- întrebuințare a cuvântului In limbă și multele locu- 
rare-ori, a-bună-oarăetc.). Cfr. alb. ahere „aisdann, 
hierauf"

AOKÍHT s. a. Timp in conjuț^area greacă,
arăt&nd acțiunea trecută Intr’un mod nedeterminat 
(corespunde „perfectului simplu" al nostru).

— N. din fran. (lat. aoristus < grec. âoptoToț, din 
â privativ și optoxoț „mărginit, determinat".)

AORTĂ 8. f. (Anat.) Aorte. — Artera principală caro 
pleacă de la inimă și din care se desfac apoi toate 
vasele arteriale ale circulațiuiiii celei mari a sân- 
gelui.

— N. din fran. ( grec, âoprr,.)

AÓBTK ,-A adj. (Anat.) Anttiqnt>. (Care se ține) 
de aortft.

— N. după fran,

AORTfTĂ s. f. (Med.) AnrlitK. — Inflamația liinicei 
externe a aortei.

— N. din fran.

1

Ăi’Ă 8. f. I. Fau(source, riviere, étang, mer etc.). 
II. 1’. Eau i'min(‘rale,gaeeuseetc.). 2®. A'aw ( larme, 
salive, liquide săreux, sueur). lll. 1®. Hgdropisie. *
2®. Tumeur. IV. (Au plur.) Eau, refiets d’une étoffe : (puț), de pârâu (gârlă, vale, râu), de lac, di 
ou d’un metal, veine, moirage. V. Sorté de danse ------- -- - —
populaire ă l'occasion des fótes nuptiales.

1. Apă fiind un substantiv concret cu înțeles co
lectiv, In noțiunea sa se cuprinde numai ideea ma
teriei, fără să exprime. In același timp, o idee precisă 
cu privire la formă sau cantitate, idee, care apare In 
mod lămurit numai In unitatea: „picătură" (s. v.): 
Apa curge, pietrele rămân. Apa stinge focul. |1 De 
aceea apă poate înlocui cuvintele „izvor, fântână, 
puț, vale, pârâu, gârlă, râu, lac, mare etc.“, când nu 
ținem să precizăm ideea. Urciorul nu merge de multe 
ori la apă : „tant va la cruche ă l’eau, qu'ă la fín elle 
se casse". A duce (vitele) la apă : „mener bőire". Va 
fica pomul lângă apă. Carele de roadă nu se scapă. 
dosofteiu, fs. 12. 0 apă mare, care se numește Ma-

I - APĂ
rea despre miasă-noapte. drăghici, R. 5. Se Între
buințează ou predilecție atunci când se exprimă și 
numele râului, gârlii, văii etc. Au vândut a lui di
reaptă ocină și moșie din sat din Filipești, ce iaste 
pre apa Oitueului. hrisov (a. 1591), ap. GCR. 1,38/^. 
Sd-mt aduci vasul cu botee, care se păsfreasă În- 
tr'o bisericufă de peste apa Iordanului, ispirescu, 
L. 29. Piis și in urma numelui râului (văii, gârlii etc.), 
cu un epitet după el: Mureș, Mureș, apălină, Cin'te 
bea tot se'nstreină. zanne, p. vi, 210. | în sngul a* 
pel : „en amont, d’amont"; în josul apei : „enaval, 
ă vau-l'eau". | în sensul acesta de „râu, vale etc." 
apă poate aveă șl un plural; Muiteape ne despartfe). 
reteganul, ch. 12. Trecând peste nouă mări, nouă 
țări și nouă ape mari... creangă, p. 208. Luat in 
sens material, apă, bine înțeles, n’are plural de cât 
doar când ne gândim Ia „valurile" ei: liăsare luna... 
rumenind... a râurilor ape. eminescu, p. 183, sau la 
mase mari de apă: Focul meu a-l stinge nu pot cu 
toate Ajtele mării, idem, p. 38, sau Ia mai multe 
rânduri de o cantitate de apă, ca tn expresia: A 
spălă (sau: a da) (cevă) in nmi multe ape „In mai 
multe rânduri de apă, ca să se spele bine, să se facă 
curat de tot". De asemenea se întrebuințează plu
ralul, când un râu etc. se umflă, aducând cu sine 
pietre, nisip etc., zicându-se că: Apele vin mari (cfr. 
fran, „Ies grandes eaux“), în luna lui Septemvrie 
s’au pornit ploi grele, cât au venit apele mari, a- 
fară din măsura lor. muște, ap. HEM, 1288. ( Sin
gularul reapare Insă, când „apele" revărsate revin 
„la matca lor": Apa trebue să vie la matcă și omul 
(mojic) la teapă.

Rolul cel mare pe caro-l are apa în viața de toate 
zilele și In credințele poporului român explică deasa 

țiuni stereotip? și figurate.
în vechime apa eră considerată ca unul dintre 

cele patru elemente fundamentale. Din patru toc- 
meale cunoaștem, că iaste adunată șt făcută lumea : 
foc, văsduk, apă, pământ. Mss. (s. XVII), ap. HEM. 
1260. A cerepământ și apă — „aquam terramque 
petere ab aliquo" — erâ. Ia Perșii vechi, semnul prin 
care se cereă dușmanului supunere deplină. împărați, 
pe care lumea nu putea ca să-i încapă, Au venit 
și’« țara noastră, de-au cerut pământ și apă. emi
nescu,?. 240.A bate apa în piuă = „a spune mereu 
același lucru, a se repetă, a nu Innaintâ de loc (Intr’o 
discuție)" : „battre l’eau" (ital, „batter l’acqua nel 
mortajo"). Fu știu ce știu eu. degeaba mai bați apa'n 
chină .sA s’aleagă unt, că nu s’a alege niciodată. 
CREANGĂ, p. 118. I Sângele iipă nn se face; se între
buințează In mod fig. spre a exprimă puterea senti
mentului de înrudire de sânge. (Cfr. ital, „il sangue 
non fu mai acqua", germ. „Blut ist dicker als Was- 
ser“.) Nevasta celui bogat de multe ori făceâ sile 
fripte bărbatului, ca să-l poată descotftrosi odată de 
frate-său. Fa siceă adese-ori: „Frate, frate, darpi- 
ta-i cu bani, bărbate!‘‘ — „Apoi dă, mâi nevastă, 
sângele apă nu se face. Dacă nu l'oiu ajută eu, cine 
să-l ajute?‘‘ CREANGĂ, p. 38.

După proveniență,apa este de izvor, de fântână 

mare etc. Cumu-i apa cea de ploaie, ce să pogoară 
deîn mări prepănuint..., așâ și duhul svănt... var
laam (a. 1643), ap. GCR. i, lQl/„.

După întrebuințare, apa este de băut, de fiert, 
de spălat, de scăldat, de Innotat, se întrebu
ințează ca forță motrice etc. Bând apă odată, pe 
osteneală, au căpătat oftică, drăghici, r. 3. Badiu 
mieu... Făcutu-și-a o fântână $i strigă seara pe 
lună: „Bai, mândro, la apă bună. Apă bună de 
băut, (^ră dulce de vândut, Apă bună de gustat... Să 
n’ai teamă de bărbat'^, jarnîk-bârseanu, d. 233. 
Spre a exprimă sărăcia desăvârșită: A nu aveă (nici) 
după ce bea apă = „a nu aveă nimic de mâncare 
Îdupă care să ți se facă sete), a fi sărac lipit". Á ști 
sau: a redeă) în ce apă (sau: ape) se adapă (sau:



APA — l«4 APĂ
He scaldă) cincTH = „a-i ști dispoziția momentană In 
privința unui lucru, gândurile, apucăturile (precum 
știe vânătorul locul, unde vine animalul să bea apă).“ 
Nă vedem in ce apă se adapă = „wir wollen seben 
was er will, welcher Meinung er ist". POLIZU. I Spre 
aejiprimâ dragostea sau simpatia pentru cinevă (pe 
care ți-l închipui In același timp ca mic) se zice cii 
l-al sorbi intr’o lingură (sau: intr’un pahar) de apă. 
fíroasca se dete de trei ari peste cap și se făcu n 
sînă ifinQUșă și ptăpăndă frumnasă, rum nu S'' 
mai află sub soare. îi venea flăcăului, de draji, să 
a soarbă intr’o linf/ură de apă. ispihescu, L. 3.5.
A îmbâtă pe cineva cn apă rece» „a-l ameți cu 
vorba, a-l Încântă cu vorbe goale, cu făgădueli". în- 
druyau vorbe poirivite. ca să îmbete lumea cu apă 
rece. pop. (Transilv.), ap. HEM. 1269. || A-l lăsă (pe 
cinevă) să se scalde in apele sale, pann, p. v. n, lUO 
»„a-l lăsă In voia sa, a-l lăsă să facă cevă după 
cum li e cheful, după cum II taie capul etc." | Toți 
se scaldă intr’o apă = „toți sânt de o potrivă". 
pamfile, J. 382. II A fierbe pe cinevă fără apă— 
„a-l chinui fără Indurare" : „fairé griller qqn. :i 
petit feu“. ZANNE, P. III, 448. || A pluti in apele 
cuivă » „a fi de părerea cuivă" (probabil după fran. 
„élre dans Ies eaux de qqn".). Sper, ...că iți voiu ji 
intrat cu totul in pUic și că deocamdată mă pot ră 
sfăță, plutind pe deplin in apele tale obobescv, 
III, |A călători in ape rele, zanne, V, 112 =
„a fi pe drumuri primejdioase" : .,marcher sur un<' 
inaiivaiso berbe". A (1 in apele sale»„a se simți bine. 
In largul său" : „étre ă son aisc". lorgule, ai ceva 
care-mi tăinuești. Nu ești in apele dumitale. AI.E- 
CSANDSI, T 143.3. I A nu fi cu toată apa sau in toate 
apele, pamfile, j. i, 383 = ,.a nu fi In toate mințide" 
2'm nu e^ti cu toată apa! SLAVICI, ap. TDRü. || A-î 
veni cuiva apa la moară» „a se schimbă împreju
rările în favoarea cuivă". ti venise acuma lui Dă- 
nită apa ta moară. CREANGĂ, P. .59; In opoziție cu: 
A-l luă (sau: a-l tălă) cuivă apa (de la moară). (Cfr 
frâu, „fairé venir l’eau ă son moulin" și „roinpre 
l’eau â qqn“.) M’am sbătut căt am putut, da-mi luase, 
apa. CARAGIAI.E, s. 87/,,. I-a luat apa = „i-& luat 
înainte", pamfile, j. ii.

După aspect, gust, compozițe etc. apa este lim
pede, turbure etc. A pescui iii apă Iurbnre (proba
bil după fran. „pécher en eau trouble" = „a se folosi 
de tulburarea trebilor publice sau particulare spre 
a câștigă". POENAR, ap. HEM. 1270 (fiind-că Intr’o 
apă turbure se prinde lesne poște). || în opoziție cu 
apa sărată, a mării, apa de băut (a râurilor) so 
numește apă dulce : „eau douce, potable". Am scos 
acest ievor de apă dulce și pururea curăioriu. <ulă- 
pătoare de suflete omene-ști. silvestru (a. 1642). 
ap. GCR. I. 98. 1‘ești de mare și pești de apă dulce. 
ba minerii transilvăneni: Apă poleită = „care con
ține aur" : „eau aurifére". Acolo sănt ocne foarte 
aleose. Aproape de dinse cură tn jos o apă.... care se 
ckiamă Ariniaș. și-f eic apă poliită. geografia ar
dealului (s. XVII), ap. GCR. r, 176. (| în Brașov, fe
meile deosebesc apă moale (cea de ploaie) și apă aspră 
(cea văroasă, de izvor), care, notiind hună de spălat. 
„se moaie" cu cenușă, sodă etc. | Când e neamestecată 
(CU vin), apa e goală sau chioară. Apă goală se zice 
In mod fig. și la „o nimica toată". PAMFILE, J. 38.3. 
Apă minerală : apă de izvor care conține substanțp 
minerale diselvate într'Insa, proprie pentru băut sau 
pentru făcut băi, la diferite boale sau afecțiuni ale 
corpului. Deosebită după localitatea unde se găsește 
izvorul: Apă de Căciulata, ăeBreaeu, de Buda, 
de Vichy etc.

Fiind fluidă, apa (In înțeles de „fluviu, mare, o- 
cean") stă In opoziție cu „uscatul". Acesta adună 
oști mari pre apă și pre uscat, de se lovi cu Greeit 
MOXA, 351. { Apa e stătătoare sau cur(g)ătoare. 
In cazul din urmă e lină sau repede. Pești de apă 
curgătoare Și de apă stătătoare, Cu năvodul pescuiți 
Și cu undița utidiți. alecsandri, p. ii, 105. #A fi 

(toți) o apă și A face o apă (din toate) = „a fi egali, 
a șterge toate deosebirile, a (se) contopi Intr'una". 
îmi place ei/alifalea Nu atlmit eu deosebiri și di- 
stincțiuni d’alea intre făpturile lui Dumneeeu. Cer 
să flm toți o apă. ghica, ap. HEM. 1270. A face o 
apă din toate acélé popoare, fără a mai lăsă să sub- 
siste distinc.țiuni de legi și de privilegii, de limbe, de 
credințe, de wuri. ba nici chiar de port: iată ceea 
cesefrămăntase... in creerii lui losif al Il-lea. oiki- 
BB8CU, III, 521. I A scrie pe apă= „a da uitării, a nu 
ține socoteală de oarece", zanne, p. v, 586. (Cf. lat. „in 
aqua scribere".) A duce apa cu clarul și A eără apă 
la puț. TDRG. = „a face încercări zadarnice": „porter 
de l’eau â la riviére". | A face un lucru apă = „a-l 
face să dispară, să intre In pământ (ca apa), a-l fura". 
HEM. 1271. { A scăpat căciula pe apă=„a scăpat 
prilejul". Pamfile, j. 383. [ (A ști, a vorbi, a spune 
cevă) ca (de) pe apă sau ca apa= „In mod curgă
tor, curent". Aș fi spus toate regatele, marile ducate 
și ducatele Germaniei... ca pe apă, fără să mă o- 
prese, fără să răsuflu. DELAVRANCEA, ap. TDRG. 
Chirița: ,.Le-ați amit (cum vorbesc franțuzește]? 
Ca apa!^ ALECSANDRI, t. 464. Bar'că ești un sodieriu, 
de le spui toate, ca de pe apă' sbiera, p. 236',,.

(In credințe și obiceiuri populare.) Apa nețijnce- 
pată, adecă apa din care nu s'a scos încă pentru băut, 
joacă un rol important In descântece. „Gumtrebucsă 
te ingrijască?" „Să mă spele in toate silele cu apă ne- 
(î)ncepută’‘. ispirescu, L. 15. [ Apă vie se numește, 
In basmele poporului român, apa care ar fi având pu
terea de a Inviâ : „eau de Jouvence", iar apă moartă, 
cea care poate omori pe cineva, numai stropindu-l cu 
ca. Să-mi aducă... apă vie și apă moartă de unde 
se bat munții in capete, creangă, p. 272. | Apa mar
ților» „o tremurare a aerului, care dă iluzia unei 
ape curgătoare pe o câmpie Întinsă (In zile calde)". 
J^este tntinderile de la hotarul vederilor jucau valu
rile ajiei morților, această fermecătoare și amăgi
toare arătare, sandu-aldea, u. p 57. | Apă mare, 
apă sfințită, sau numai apă = „aghiasmă". (Pi.scu, in 
Dolj; Miroslava, In lași), ap. HEM. 1279. [ A face apa 
(anei lăuze) ; „a se duce la preot, ca s’o sfințească". 
PAVELKSCO. Apă-botează „i»oboteazâ" (s. v.). can- 
DREA, Ț. o. [ A face cuivă apa (In care se scaldă mor
tul)» „a-l pune bine, a-l omori* (,Jmd. den Garau.s 
machen." barcianu). ] împrejurul iadului se află 
un fel de câmpie stearpă, ca și când ar fi arsă de 
foc. Iar prin câmpia aceea trece Apa Sâmbetei, care 
se revarsă in iad. De aici apoi și blăstămul: Ilii- 
cete-ai cu apa Sâmbetei, adecă: „luA-te-ar dra
cul, să nu te mai văd!'' marian, î. 459. împrejurul 
raiului se află cămjni întinse, mai tot așă de fru
moase și pline de bunătăți, ca și raiul. Prin mij
locul aces or câmpii trece uii rău mare și limpe^/le, 
numit Apa lliiininecei, care se. revarsă in raiu 
idem,!. 476. A scoate npA din piatră» „a face un 
lucru (aproape) peste putință, a face pe dracul in 
patru, a fi foarte ingenios". Cu una cu alta, mai 
cu ce aven de la părinți, scoase, apă din piatră și 
ajunse a fi jinduit de multe fete din .sat. iiela- 
VBANCEA. ap. HEM. 1273. Om ca Gheorghe.mmrar! 
Acela scotea apă din piatră ! „om zdravăn și pri
ceput"). PAMFILE, J. II. I inciiegă apele» „a le 
face să înghețe sau să stea pe loc". Aflară despre, un 
vrăjitor meșter, carele închef/ă și apele, ispirescu, 
ap. HEM. 1278, se întrebuințează, In sens iig., mai 
ales cu privire la cei care spun minciuni mari. Minte, 
de încheagă apa.

11. P. R. ext. Apă, însoțit de un atribut, se în
trebuințează pentru orice lichid, care n are alt nume 
în limba română, mai ales pentru preparate farma
ceutice (cfr. picături), preparate industriale pen
tru toaletă, parfumuri etc. Cele mai multe sânt tra
duceri din alte limbi. Atributul arată: a.) locul do 
fabricație, care i-a dat numele: Apă de Colonia : 
„eau de Cologne". I-am tui-nat pe gát câtevă lin- 
gurifi de apă de Colonia, c. negruzzi, I, 62. (Cfr,
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odicolon.) I b.)materia (planta) cu ajutorul căreiasc 
prepară sau pe care o conține. Apă de trandafii 
(germ. „Rosenwasser"), apă de metisă (fran. „eau 
de niéli8se“). [Cu] cdrdwfdd arsă stropită cu apă d' 
salcâm și apă de pelin... ișiîntindeapelifa. (cui 
buretele muiat în apă de castraoeti -- iși scotei' 
petele... aiiICA, ap. HEM. 1289. Apă de sodă & .'• 
apă gasoasă (fran. „eau gazeuse") etc. | c.)scopi I 
pentru care se întrebuințează, .^pd de ochi, d' 
obraz, etc. | d.) în Transilvania. Apă acră (germ 
„Sauerwasser", ung. „savanyúviz"): „eau minérule" 
jpd regală (fran. „eau régale“) se nunte.șfe... ui 
amestec de acid clorhidric șt de acid azotic. l’ON' 
111/,g. Jpd-iarc (fran. „eau forte") = „acid azoti- 
subțiat cu apă". Apa Crăesei = „alcooiat ăe rc- 
smarin" : „eau de la reine de Hongrie". HEM. 1281’ 
tn Moldova. Apd-dc-nt«tic. Unii bolnavi (dotusf; 
cumpără sanabor și apă-de-nimic, că zic că se mai 
ușurează. IV, 29/,,. /17>d-(7e-oose = „iodură d' 
potasiu" : „iodure de potassium". DDRF

2®. P. anal, și fig. Secrețiuni apătoase ale tru
pului omenesc: a) „Lacrimă". Bărbia i-o ridică 
s'uită’n ochii-i plini de apă. EMINESCU, l’. 193. (Cfr. 
lat. „iilis ex oculis multa cadebat aqua". proper- 
Tius.) II b.) „Scuipat, salivă". A-i lăsa cuivă gnrr 
apă după ccvă— „a aveă dorință in.ire după cevă (' 
mâncare etc.l" : „en venir (ă qqn.) l'oau ă la bouche" 
(ital, „vonir l’acqua in bocea", portg, „vir a ago;: 
â bora", germ, .Jetnandem das Wasser im Mundi 
zusammenlaufen"). Le Idsd gura apă. la fofi. după 
așâ bucățică. ISPIRESCU, L. 213. iți lasăgura apă. 
cănd te-i uită la ei cum mănâncă, jipescu, O. 153. 
Te-a trecut apa subt limbă, se zice In Mehedinți 
(Vănju-mare), când e un mare ger. HEM. 1271; In 
Ilfov, Ialomița, etc., cu acela.și sens: iți îngheață apsi 
subt limbă, pavelescu. || c.) „Lichid aero.s", Despn 
bubele dulci se spune că „apăto-șază^ snu „l'^să apă-. 
A lăsă apă (Ia animale): „a sparge sau a înțepă <> 
bubă, o umflătură, ca să se scurgă lichidul adunai 
In oa“. fig., a lăsă apă cuivă: „a-i scoate din cav 
o idee greșită". pavki-ESCU. d.) „Sudoare". A II 
(numai o) apA = „a fi plin de sudoare" : „ătro eu 
nage, en eau". Luptătorii erau toți apă. catanA. 
p. B. 1, 99.

III. (Pal.) In popor se zice apă la diferite boaie, 1“ 
Boala numită șl „dropică". „Are, apă" se zice la ceibol- 
navi d^ dropică. (Slujitori-Albotești, In Brăila), ap 
HEM. 1292. I P. ext. A aveă apă la cap — a.) (In sen 
propriu) „a fi hidrocefal", h.) fi g. „a n pro.st, idiot". 
2*. Boală de vite. „Apă" la cai și la boi este o um 
ftătiiră a picioarelor de la genunchi in jos. (Sculeni V 
ap. HEM. 1292. „J)a ci i-i boului, cere Gheorghi?" - 
„ia, o luat, apă la un ekieior". (Ibănești, InTutova) 
ap. HEM. 1292; de aci fig. Are apă la picioare, 6< 
zice (In Dăinbovița) celui ce alunecă și cade Intr’una 
PAVELESCU. 3». tApa-trândului =„disenterie“. Fk 
tatăl In Poptie de miață și de apa trăndului lâii 
ged. con. vor. 98', ( cuprins de friguri și de vin
tre zăcând. N. TESTAMENT, lfil8; de friguri și d.- 
vintre fiind cuprins zăceă. biblia, 1R83 : „lepen- 
de Publius étail au lit, maiadé de la flăvre et de Iti 
dysenterie",). || 4®. Apă-albă : „cataracte" și apă- 
neagră : „goutte sereine". Aceea ce i-au acoperit 
chiar lintea luminei ochiului, fiind puțin cam albă, 
nu este albeață, ce unii zic apă-albă. iar unii zic apă- 
neagră, (a. 1815), uricahiul, vii, G9.

IV. La plural. Luciul ce se arată, în lumină, pe o- 
biecte sclipicioase. O pală de Taban, cu apele ne
gre pe tăiș și cu wtîHW de pietre scumpe, ouo- 
BESett, I, 132/,g. Părul... undecuiă, făcând ape-apc. 
DELAVRANCEA, 8.111/g. [Vălătuci] de «or», ce făceau 
ape. sclipind ca niște bucăți de sidef. vlahuțA, n. 24 
Ură ea neagră din fire și toată lumea ii eiceâ „Ți
ganca'... Ba eră frumoasă... frumoasă tare, cu părul 
tn apa penei de corb, sadoveanu, săm. vi, 63. Stofe, 
pietre scumpe cu ape.

V. (Cor.) între obiceiurile nunții țărănești este și 

jocul numit .,apa" .sau „găleata", tîr. marian, NU. 
478; HEM. 12y0- 1292; SEVA8TOS, N. 152/,j.

(tn vechime scris une ori: npp'ițs. XVII), ap. HEM. 
1281. I Odată .se găsește In poezia pop. pluralul 
apuri: Munfi tnalți. Mândria pământului. Cu is- 
vaare oilânci, Cu apuri calde, sevartos, n. 191/,,..]

— Din lat. aqua: ital, aci/ua. sard. engad.
OMMfi, v.-prov. Kitjiia, fran. eau. spân, poitg.
n//on.

APAUÓuir. «Á aáj. .ipajio^/ifine. Care dovedeșlp 
cevá, prin arătarea imposibilității contrariului, prin 
reducere la absurd. I’ne-ori se Întrebuințează In geo
metrie. Demonatratiiine.a in-flirecfă nuntită șiapnyf- 
yică („deductio ad ab.surdum“) MAIORESCU, L. 13H.

— N. din fran.

ÁFÁI adv. V. apoi.

AFÂt.r fs a. yerute. bail. — Darea In întreprin
dere, luarea cu arendă a Încasării veniturilor (comu
nei, statului) rezultate din vânzarea unor lucruri de 
consumație. Cuvânt din vremea Fanarioților (azi cu 
totul ieșit din uz) și care trebue să fi avut o circulație 
foarte mică. ^po/tMÎ cărților de giocu, ce vin aice in 
țară. URICARIUL. V, 56 Carnea,pânea și lumână
rile se vindeau la contraccii cu apait și se însemnă 
in contract prețul fix. filimon. ap. TDRG. i, 74. -PiO 
de gulbini și-o sută de testite de la ápoltul cărților 
de gioc. alecsandri, t. 1354. (Plur. -palturi.J

— Din ital. H])pitlto, idem.

AFANÁJ s. a. Apanaye. — Domeniu, proprietate, 
venit anual, acordat de suveran sau de parlament 
unui membru al familiei domnitoare și p. ext. și alt 
cuivâ. Acest venit este cunoscut ca un apanaj a/l/ 
Boamnei. uricariul. vii, 108/,. | Fig. Afo/ifooo .ve 
hotărî de apanajiu Fanarioților. Un veac se mulse 
țara de acești arendași, c. NEcruzzi, i, 276. || P. ext. 
Ceea ce e propriu cuivă, „parte". Sărăcia e apanajul 
multor poeți. (Plur. -naje și -najuri. I Și: apaiiăgiA.]

— V. din fran. (<lat.-med. appanarc, din od „la" 
și panis „pâne".)

AFÁON 8. a. = paus. Bausul. numit altmintrelea, 
și mai ales în .Moldova, „paos- și „apaos'^ constă 
dintr’un șip plin eu vin, apoi dintr’un colac care 
atârnă de grumazul -șipului și dintr’o lumină care 
se vâră de ref/ulă .sau în gârliciul șip«lni sau sc. 
lipește de colac, marian, î. 157. Pe la fl August 
(Schimbarea-la-față) ...poporul face must și-l duce 
la biserică pentru npaos și colivă sau jertfă de- stru
guri. (Griimezoaia, In Făleiu), ap. HEM. 1261). La 
înmormântare, „apau-s- se- ehiamă vinul cu cure 
stropește mortul îngroapă. (Copou. In lași), ap. HEM. 
1260. [Și: apăiis.]

— Pare a ti fost ta început adverb și să li in.'em- 
nat „la paos", și mai In urmă să se fi substantival 
(cfr. „ameazăzi"); In cazul acesta ar fi compus din 
prep, a I- paos.

APÁK 8. m. 1®. f'orteur d’eau. 2®. (Le) Verseau. 
Verseur d’eau (constellation). 3®. .Vorói.- -ín Mold. 
1®. Cărător, aducător, vânzător de apă. Cfr. saca
giu. Rănduim ca să se dea plată... pentru 20 de 
ucenici străini și săraci ce se vor aflu la școală, pen
tru mâncarea lor. hârtie șt cerneală, cu bucăfariul 
și apariul lor. URICARIUL, Xiv, 19<)/„. |I 2». P. anal. 
(Astr.) O constelație așezată Intre zodia țapului și a 
peștelui. Aparîul = vărsătoriul de apă, ydrohoul. 
Mss. (s. XVIII), ap. HEM. 1259. (Traduce pe slavul 
„vodnikü" = grec. oSpoxooț = lat. „aquarius".] || 3®. f 
„Corăbier". Tatămieu. Apariul, prin multă vreame 
...c» corăbieria imblând... cantemir, ist. 259. [Pro
nunțat: apari(u).]

— Derivat din apă, prin suf. nom, agent, -or. (Nu 
e probabil să fie urmașul direct al lat. aquarius).



apără — 186 APĂRĂ
APĂSĂ vb. I. I. 1®. Ewpécher, retenir. arréter, re~ 

pousser, difendre (qch.) á (qqn.). 2». Refuser fqch. 
âqqn.). II. 1«. (Refl.)Serei»rer, recúíer. Refuser (qch ), 
CÂercÂer des prétextes, prétexter. Éviter. 2^. (Se) dé- 
fendre; (s'jabriier, (se) mettre á cowDcrí, fíe^pí’^er- 
ver, S8 ffaranfir, se prémunir (contre le froid); (se) 
protéger (contre). 3®. -SoMÍenir; protéger. 4®. fiSe) d^ 
fendre: prendre le parti (de qqn.),platd6r (pour qqn. 
ou pour 8oi). 111. Redresser (la t$ie), reculer.

I. Trans. l®. „A opri, a împiedecă, a reținea; a 
respinge, a {tn)depărtă; a nu lăsă pe cinevă să facă 
cevă, a nu lăsă să se întâmple cevă“. Deaci dsise 
sufașiiiui sft străjuiască Ravel... șt nece urul să nu 
apăre de ai lui, cum să nu-i slujască. COD. VOR, 
63/, (= și nece unul de Intr'ai lui să nu-l oprească 
a-i sluji. N. TESTAMENT, 1648; și pre nimenea să 
nu oprească dentru ai lui, ca să-i poslușască. bi
blia, 1688 : „et il commanda..., qu’on n’empâchât 
aucun des siens de le servir**.). ./liunce aduseră cătră 
el un fecior, să pue măna spr'insul și să se roage. 
E ucenicii apără ei. Is. tise lor: lăsați ficiorii și 
»tw apără lor să vie cătră mine, tetraev. 233 
( opri. BIBLIA, 1688: „mais les disciples les en 
reprenalent. Et Jésus leur dit: Laissez venir ă 
moilespetits enfants, et ne Ies empăchez point“.). 
Zise Petru: „Pentru ce mă apărați și nu mă lă- 
snți să intru?‘‘ MSS. (s. XVII), ap. HEM. 1305. | 
Construit șl cu obiectul pasiv în dativ (cfr, fran. „je 
lui ai défendu de parler“, ,je te défends de parler**). 
Nu apărareți lui; dne nu e cătră noi, cu noi easte. 
CORESI, ap. CP.195(=nu apărareți-lu; cine nu 
e cătră noi, cu noi taste, radu din mănicești : „ne 
Ten empâchez point. cârcelul qui n’est pas contre 
noua, est avec nous“)- ! loan amii apără lui și grăi: 
eu trebuesc de tine a mă boieeă și tu vii cătră mine. 
TETRAEV.2O4( - contenlă. biblia, 1688:„Mais Jean 
!’’y opposait. diaant: c’est moi qui ai besoin d’ătre 
baptisé par toi, et tu viens ă moi.“). ( Absol. Che
mară șipre svfăjntul șt, neapărănd [ neoprindu-i, 
neinterzicăndu-lej, se luă și ucenicii cu sine de metir- 
să. DOSOFTEIU, V. 8. 5, 2. | Sensul acesta s’a păstrat 
până astăzi In unele regiuni, [Lăutarul, ducând „so- 
Imnul către mireasă, zice:] .Ceasu ăl bun să dea 
humneseuR Dar mireasa tl apără cu măna: ...a 
doua oară... eice: .Noroc hun să dea Dumneeeu!~ 
Mireasa însă iară-l depărteaeă cm mdna. (Recea. 
In Vâlcea), ap. HEM, 1306. .■lpăr= „opresc, despart, 
nu las“, [d. e.]: „lucre și facă, că doară nu-l apără 
nime.’ (Abrud), viciu, gl. Cerând de la cinevă voie 
de a face cevă, acela în semn de permisiune sice: 
„cine te apără P" adecă: .cine te oprește? poți face!" 
(Zagra, In Transilv.) CORBV. (Cfr. ital, „non Io para 
nessuno, se vuol andar8ene“—„nu-l oprește nimeni, 
dacă vrea să plece".) Spec. (Păstorit). A apără oile 
(vacile, caii etc.) = „a Ie Întoarce, a le abate de Ia un 
drum greșit". (Auzit ln Sinaia); „a le Îndepărtă de un 
loc unde pășunatul e oprit, apropiindu-le de locul 
unde se află păzitorii", d. e. Apără șl boii mei, nei- 
cuțule! (Ilfov, Prahova, Ialomița), pavelescu. Apără 
boul încolo, nu-l lăsă la ors, alungă-Î! (Mold.) G. 
săulescu, ap. HEH. 1306. I P. ext. f Despre oa
meni; „A căută să întorci pe cinevă de la o botărlre 
ori de la o intenție, a desmântă". Iară boierii îl a- 
păni de acea cale, să nu se ducă den țară și den 
domnie. N. COSTiN, ap. TDRG. | Apăru = „feresc, 
cu dojană sau cu cuvânt, de cevă rău: moneo, prae- 
moneo, bort or...; warnen". LB.

2®. Fig. f „A refuză cevâ cuivă". Vrearea budee- 
lor lui n'ai apărat lui. DOSOFTEIU, ap. HEM. 1305 
(— pohta rostálni lui n'ai oprit de la el. psalt. 
1651; de voia buzelor lui n’ai lipsit pre dinsul. bi
blia, 1688 : „tu ne lui as point refusé ce qo'il a 
proféré de ses lévres".). Rugându-se craiului de aju
tor..., nu i-au apărat craiul ajutorul său. N. COSTIN, 
LET. 1», 135.

II. Gestul cu care oprim pe cinevă este adesea 
identic cu un gest defensiv, prin care ne garantăm 

siguranța noastră. (Cfr. v.-span., v.-portg. mampa- 
rar, n.-span. amparar „a apără", care presupun o 
compoziție manu-parare „a apără cu mâna".) Ast
fel: Apărarea unei lovituri (—oprirea, pararea unei 
lovituri) este pentru mine o acțiune identică cu apă
rarea mea de o lovitură; tot astfel: apără ( — oprește) 
albinele ca să nu te împungă! s’a putut preface lesne 
tn: apără-te, casă nu te împungă albinele! sau chiar 
In: apără-te de albine, ca să nu te împungă! P. ext. 
s’a putut zice apoi șl: apără-l pe altul, ca să nu-l 
împungă albinele sau apără-l de albine.

1®. tn funcțiune refl, a se apără, deși nu are sensul 
propriu de „a se opri (pe sine de Ia săvârșirea unei 
acțiuni)", are adesea înțelesuri figurate (Învechite 
ln parte astăzi), foarte apropiate de acest sens. Ast- 

j fel: „A se retrage". Iară cel dirept den credință va 
ț trăi și, de se va apără, nu bine va sufletul mieu 

întru el. biblia (1688), 907,1 (- cine se va apără, 
acela nu place inimiei meale. N. testament, 1648 : 
„or le juste vivra de la foi, mais si quelqu’un se 
retire, mon âme ne prend point de piaisir en lui".). | 
„A se dă Innapoi de la cevâ". Dar boierii, ca să isbu- 
tească, nu se apără nici de asasinat, nici de tră
dare. BĂLCESCU, M. v. 16.ii„A nu consimți, a face îm
potriviri". Boierii s'au apucat de ^efan Petriceico... ■ 
să-l rădice domn; el, apărăndu-se, să nu fie. și vrând 
să fugă noaptea, ei l-au păeit să nu fugă. MUSTE, 
LET. iii, 13. Mult s’au apărat Antioh... și nu vrea 
să facă ace/ obiceiu. NECULCE, LET. Ii, 314/„. Bo
gatul, văsând că casa chilipir o cumpără. Nu se 
gândeă mai departe, deși intâiu se apără, pann, 
ap TDRG. (Cfr. neapărat» „fără Împotrivire", deci 
„negreșit, de sigur"; cfr. spân. ’>aroric, ,,8ich beden- 
ken, Anstand nehmen", sin parar, „ohne Verzug, 
augenblicklich"). | „A nu primi, a respinge, a re- 
fu^ cevă". Nu mă voiu apără a fi»ce acîaîa care-mi 
poruncești. DOSOFTEIU, V. s. 82/,. S'au apărat a face 
rugă. MINEIUL (1776), 18*/,. | Spec. (Jur.) (învechit.) 
Pot să se apere de tutelă persoanele care fac parte 
din cler, hamangiu, c. c. 96. || „A găsi un prilej spre 
a nu Îndeplini cevâ, a pretext/^ a se scuză". Deaca 
deise lui Petru Domnul să arunce mrejla în mare, 
să veneadre peaște, începu a se apără dsicând: „tn- 

I vățătoriu, toată noaptea am trudit și nemică n’am 
i prins^. VARLAAM, C. 310.',. El s'au apărat, că ...i-î 
' MrH a se osteni. DOSOFTEIU, v. 8. 30/,. || „A ocoli, 
! a evită ceva sau pe cinevă". Ce? l^entru-că o da- 
I torte.. e anevoioasă, săntem oare în drept a ne 

apără de dînsa? bălcescu, m. V. 343. Apără-te cu 
' hună chibsuire de toate. întreprinderile cele prime- 
i jdioase. marcovici, D. 11/,,. Amor.... de care eu in 

viață foarte mult m'ani apărat... pann, E. 1,46.
2°. Refl. „A-și garantă siguranța personală (p. ext. 

averea, moșia, ete.)“, trans. „a garantă cuivă sigu- 
■ ranța personală (averea etc.)“, prin „ferire" sau „sou- 
' tire" de o primejdie, prin „adăpostire" Împotriva ploii, 

vântului, frigului eto., prin „Împotrivire" la un atac 
etc. Se întrebuințează adesea tn mod absolut. Pavăsa, ; 
cu care ne apărimă de săgeațile ciale aprinse... Bi- ' 
BLIA (1688), 4 pr./a. Efth^ie... să fie volnic să-și ! 
apere braniștea ce easte mai sus de mănăstire, de 
cătră toți oatnenii... MSS. (a. 1612), ap. HEM. 1.300. 
Cela ce se va apără de vrăjmașul său să nu-l u- 
cigă, și de-l va ucide, să nu aibă nice o certare. 
(Cfr. Caz de legitimă apărare.) pravila mold. 
47, 1. Iară Moscalii nici se miră, numai se apără 
din tunuri, neculce, let. li, 429',,. La vreme de 
nevoie să se poată apără din cetate, drăghici, r. 
166. Cei mai juni se apărau cu turbare, c. ne- 
ORirzzi, I, 152. Nau cu ce se apără de necuratul. 
ȘEZ. 1,19/,. (în ironie). S'a împlinit vorba ceea: Apă- 
ră-mă de găini, că de câni nu mă tem! creangă, p. 
188. în cosițe i-am giurat, Să n’o las de lângă mine 
Și s'o apăr de oricine, alecsandri, p. p. 24'/,,. Vezi 
cel împărat puternic, că se apără cu blana Ce ursu
lui au dat firea de tnvălitoare iama. KONAKI, P. 291. 
/« partea dinainte mă vor apără copacii, iar cătră
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cea dinapoi muntele, drăghici, R. 49. Te apăram 
de tot vântul, barac, a. 32. Un cort nu vă poate 
apără de nestatornicia văzduhtdui. c. negruzzi, i, 
39. I Care-i vedeă-o că se apără [de albină] eu nă
frama, să știi, că aceea este fata împăratului. 
creangă, P. 271. Cu crengi îl apăr' pajii de mu- 
scuțe și zăduf. EMINESCU, P. 194. II Fig. JffMsfentn 
va puteă de cătră silă drăcească să ne apere. DO- 
SOFTEID, V. 8. 96,2. Jiecondru-cef-ftun... apără vite
jește independența... bălcescu, m. v. 9/g. Junepoete! 
Apără onorul sermanei țeri! alecsandri, p. 80. 
,Și de crunta-mi vijelie tu te aperi c’un toiag:-‘‘‘...— 
„Eu? îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul.“‘ emi
nescu, P. 240 — 241. I Și-a apărat părerile cu multă 
dibăcie.

3®. Fig. „A sprijini,a susțineă(pe cinevă)". Trans. 
Tremease-ți agiutoriu de sfântu ș* din Sion upără-fe. 
P8AL. SCH. 57/„; CORESI, PS. 46 (: Qu’il envoieton se- 
cours dusaintlieu, et qu’il te soutienne do Sio;i“.). | 
Se zice mai ales despre Dumnezeu. „A păzi, a fer), a o- 
crotl, a luăsubt scutul Dumnezeu să văaperede
ale rele, și mai rămâneți cu bine! creangă, p. 20. 
ifiiniîro, »nd«íír»í»/a mea! V»« de-mi strânge brâul 
mieu, — Apărâ-te-ar Dumnezeu.' — Că-mi slăbesc pu
terile. ALECSANDRI, p. p. 25/,,.:țț: Doamne-apără! se 
Întrebuințează, ca și; „Doamne-feroștol" sau „păzea
scă Dumnezeu!", a.) spre Întărirea negațiunii, = „cu 
nici un preț", „odată cu capul" : „pour rienaumonde". 
Eu, de-aș fl femeie, nu l-aș luă, Doamne-apără! C. 
NEGRUZZI, ap. HEM. 1303; b.) ca invocare a aju
torului dumnezeesc, cănd e vorba de un lucru ne
curat sau primejdios : „Dieu m’en garde, Dieu m'en 
préserve, ă Dieu ne plaise!" Par'c'ar fi. Doamne 
apără! lucru necurat-, de aici c.) ca eufeiDÍsm = 
„ncigă-l-toaca (dracul)". 0 fi „Doamne apărări să 
nu ne trecem vremea căutându-l: mai bine să ne 
facem cruce și sA zicem: „feri-ne Doamne!‘‘ rete- 
OANUL, P. I, 14/,.

4®. Intrans. și Refl, „A (se) desvinovăți Împo
triva unor Învinuiri sau bănuieli." Cine se știe cu 
musca pe c9ciulă,seapără. zanne, p. i, 564. I Spec. 
(Jur.) „A pledă Innaintea instanțelor judecătorești 
cauza (cuivă sau a sa)." M’a apărat un advocat din 
București. în procesul său, fiecare se poate apără 
singur.

III. Intrans. „A face o mișcare bruscă (In fața 
unei primejdii" (cfr. dubletul a pară). dar de
geaba! lepele deteră să urnească din loc, dar npă- 
rară din cap, sforăind, bătând de câteva-ori surd 
copitele nepoteovite, in glod... Spie marea lui spai
mă, zări prin intunerec înaintea cailor hîh trup de 
voinic. T. CERCEL, SĂM. II, 5(H.

[tn COD. VOR. 63/, se găsește forma veche. să apăre 
in loc de forma analogică; opere.]

— Din lat. appnrare: ital, appurare. n -prov. a- 
pard, spân., portg. aparar. Desvoltarea semantică 
este, probabil, următoarea; Parare (it. parare, en- 
gad. parer. fran. parer, v.-prov., cat., spân., portg. 
parar) Însemnă „a pregăti, a prepară" (cfr. fran. 
parer la viande „a pregăti carnea, curățind-o de 
pelițe și do oase", parer wwe /‘ewme „a găti o fe
meie"), de aici apoi sensul de „a pregăti cevă pentru 
cevă, a fi gata de a..." (cfr. ital, parail grembiule, 
ché Tempiró di ciliege „ține șorțul, ca să-l umplu cu 
cireșe"), apoi; ,.a prinde, a opri cevă cu cevă" (cfr. 
ital, l’ombrella para il sole „umbrela oprește soa
rele"; de unde : para-sole „obiect care oprește soa
rele"; cfr. parasol, parapet, paratrăsnet, pa
ravan). Astfel parare a primit, In limba poporului 
roman, sensurile lui „defendere" = „abhalten, ab- 
wehren, zurWehr setzen, verteidigen, beschtltzen", 
așă tn căt rom. a apără e aproape identic cu fran. 
„défendre".

APÂBĂiE s. f. ss ap&rie. Toarnă ...toată apa din 
făntână pe jăratec.... ba incă face o apăraie prin 
cotsă, do s'a îndrăcit de dadă Kărca de ia bacătărie.

CREANGĂ, P. 66. (Apăraie seu apărie = „apă multă 
vărsată pe jos", creangă, ol.)

— Derivat din apă, prin suf. col. -ăraie (născut prin 
contaminare din -ărie și -aie).

APĂBĂnÂNT t 8. a. Protection. — „Apărare", A- 
tunce împăratul învăță să zugrăvească pre svântul 
pre scândură, să se pue la împărătescul visteariu 
pentru apărământ și depărtare a tot răul, doso- 
fteiu, ap. CCR. 664. ApărAmentu = „praesidiuin, 
tutela.... ; der Schutz, Schlrm". LB. (Plur. -minte și
-mănturi.]

— Derivat din apără, prin suf. abstr. -ământ.

APĂKÂKE 8. f. 1. 4c<tOM d'empAcker, de retenir, de 
prohiber. NinpSckement, prohibition, obstacle. II. .4c- 
tion de (se) défendre, de (se) protéaer, de soutenir, de 
(se) prémunir, de (se) dispenser, ploirfer. íJéfense, 
protection; dispense, exemption. Plaidoifer, défense.
III. Foi-tification, fort.^ Infinitivul verbului apără, 
devenit abstract verbal. 1. „Oprire, opreliște. Împie
decare, piedecă." Muiți aveă de-l opriîă: el toată 
apărarea birui. CORESI, ap. HEM. 1308. (frîcât ar 
ceare orîbine intru numele tău, făr'de apărare va 
priimi. lokii DIN viNȚi, ap. HEM. 1308. Jj)ărore=5 
„piladecă“. GLOSAR SI.AVO-ROM. (s. XVII), ap. HEM. 
1308. II. „Defensiune“. Unii sfăîueă să meargă îm
păratul cu toată puterea asupra Crămului, șt sd lasă 
o samă de oaste la Chiov, de apărare. NECULCE, let. 
II, 336/j,. I (Jur.) Cae delegitimă apărare-, cănd, fiind 
atacat, ai dreptul de a Iovi pe cel ce te atacă. | „Scu
tire, scut, ferire, ocrotire, sprijin". Sfănta cruce îaste 
agiutoriu credincioșilor, puteare slabilor, isbăvirc 
celor ce sânt în primejde..., tărie călugărilor, apă
rare mirenilor, varlaam, ap. HEM. 1307. fjama..., a 
cărei piele... să-i slujască de apărare împotriva fri
gului iemei. drâgiiici, R. 67. Să fie fecioarelor întru 
wptfeopdroie.c.NEGRUZZI,II, 119',^.Sf. Haralampie 
este pus de Dumneeeiipeste vite, pentru sporireatur- 
melor și apărarea acestora de boale. marian, se. 
ii, 28. II Omul „se gătește de apărare", iar pe altul „11 
ia In apărare". Zăriră în depărtare un lup groaenic... 
îndată se și gătiră de apărare, ispirescu, l. 71. 
Nevasta, văeănd că bărbatul săS n'o ia in apă
rare,... luă o cofiță și merse după fragi marian, 
SE. II, 102. II (Jur.) (învechit.) „Scutire (de o sarcină 
fiscală sau de o hotărlre ori pedeapsă judecătorea
scă)", Iar scutelnicii, fn locul apărării ce au avut de
spre banii biruhii și a menzelului, să aibă de acum 
scuteala aceea la al treilea sf^ din patru sfer
turi ale anului, (a. 1804.) uricariul, i. 18| „Mo
tiv de scutire". 0 tutelă primită este pentru aceeași 
persoană o legiuită apărare de a nu primi și o a 
doua tutelă, hamangiu, C. C. 97. || Spec. (Jur.) Ră
spuns la Învinuirile părții protivnice. „pledoarie". A- 
părarea a fost scurtă, dar procesul l-a câștigat.
P. ext. Partea (persoana) care apără. Apărarea are 
cuvântul! II III. Concretizat. „,ntăritură, fort, me
terez". Cănd se apropiară de creasta dealului, se re
peziră cu toții înainte, fără ordin, ca și cum un sen
timent comun i-ar fi îndemnat, să se arunce asu
pra apărărilor turcești, zamfirescu, R. 261.

APARÁT B. a. Apparat. — Totalul obie
ctelor, instrumentelor, care servesc a sftvârșl o expe
riență. o operație, etc. Ne vom servi de următorui 
aparat, cunoscut sub nwnoie de mackina lui Atwoad. 
pom, F. 20. I fLa Vădastra ar fl fost] o stațiune pre
istorică, ai cărei lăcuitori se serveau cu arme de 
peatră nelustruită..., cu vase de lut lucrate cu mâna, 
...cu tot primitivul aparat al epocei paleolitice, odo
bescu, II, 421. I P. anal. Totalitatea organelor care 
servesc la o funcțiune biologică. Aparatul nervo- 
muscular al vorbirii, maiorescu, L. 25. Aparatul 
re^irator. | Totalitatea organelor (administrative 
etc.) ale unei societăți. Aparatul d-voastră consti- 
tuțional nu v’a procurat tnajoritatea. maiobescu,
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D. I, 334. II P. ext. Desfășurare solemnă, pompoasă, 
acelor pregătite pentru cevâ, „pompă, magnificență”. 
[Când privim gravura lui Albert Dürer] ne întrebăm, 
dacă acea scenă complicată, cu fot vulgarul aparat al 
vănătoarii, posedă cu adevăr în sine eletnenlele unei 
opere estetice,? odobescu, iii, őR. Diferileleregule [de 
logică]... par Ia prima vedere foarte măic.strite și 
misterioase, sănt însă după explicarea lor așâ de 
simple. încât s’ar ptdeă susțitieu că nu reclamă acel 
aparat de formulări abstracte, sub care se. înfăți
șează in Logică. MAIORESCU, l.. 107.

— N. după fran. sau direct din lat. sqiparatus, -iis.

avăkAts. a. I. Reproche.menace. 11. Défense. - 
Participiul verbului .apără, devenit abstract verbal. 
1. Fig. j- „Certare, amenințare (pentru călcarea a 
cevâ oprit)”. De apăratulă tău fugi-vor, de glasul 
tunului tău spăniăntâ-se-vor. psal. sch. 335/,, ( de 
certarea, biblia, 1688 : „Elles s’enfuirent â ta ine- 
nace et se mireni promptement en fiiite au son de 
ton tonnere”.). |J II. „Apărare”. Când c vorba de a- 
părat, știu și eu să mă apăr. I f Loc. adv. Pe n- 
pArat=Ț.,in apărare” : ,,en défense, sur la defen
sive”. îngrijirea lor e mare ... Gătirea lor toată este, 
ca să stea pe apărat, beldiman, ap. HEM. 1309.# 
în Zagra (Transilv.) se zice desjxre cinevă cu care te 
/loți ajută la orfee lucru, că e bun de apărat ai de
părat. CORBU.

apAkÂT,-â adj., 8. a. I. Eni]>óché,rete.Hu; défen lu. 
jirohibó. I'áturage ou bois réserv^. II. Défendu, pro- 

présercé, prőmuni: exempt. -■ Participiu! ver
bului apără, devenit adjectiv, substantivat une-ori.
I. „Oprit, Împiedecat, (re)ținut“. De vrea fi avutpu- 
teure dracii și nu vrea fi apărați de Duxnnezeu, mai 
mare rău fi-creji făcut nouo. cORESi, aji. HEM. 1.3OH 
Să HM fiu apărată a vedeâ crucea. întru carea se-an 
răsfiț/nit Hristos. MSS. (s. XVll),ap. HEM. 130R. [Con
trariul; iieapărat^a.) „neoprit”: 7>e[-ți] va cevă 
plăcea..., neoprit și neapărat iffij easte.. CANTEMIR, 
ap. HEM. 130H; b.) „nesupărat”. Cănd pășiiu lapra- 
i/ul ușăi hesearecei, toți iieapărați intrară, iară prv 
mine mă apără oarece o tărie dwnneze.tască și nu 
deade- să întru. M88. (s. XVII), ap. HEM. 1305.) 
Spec. Substantivat, după omiterea subst. subînțeles 
„loc”: Apărat se numește o pășune ojirilă. (Vaida- 
rocea. Ooniit. Eăgăra.ș), ap. HEM. 13fi9. Apărat 
„pășune oprită, pădure oprită pentru a crește”. (Țara- 
Hațegului). BEV. URIT. III, H6{cfr. n.-prov. aparant. 
„doiit l entrăe e.<t prohibée aux hestiaux, en pariam 
des pacages”. CDDK,), || II. „Păzit, ferit; scutit”. Așâ 
puteam fi apărat cum se cade de toate cele din po
trivă. DRĂGHICI, R. 44. Bivolii, cu această hrană, 
.sânt apărați de brăncă. iOliRSQV,G. 24. 1 Fig. tn 
(poezia populară)... hc aflăm apărați de acHe ttbe- 
ruțiuni intelectuale, care strică iiispirarea multor 
poeți. MAIORESCU, CR. I, 126. [Contrariul: neapărat: 
Se fălea... că o țară ne/ipărată va pustii prea ușor. 
C. NEGRUZZI, ap. HEM. 1012/„.] Spec. (Jur.) Cei 
apărați rău de advocatul lor pot pierde, jirocesul. 
+ „Scutit (de răspundere, de dări etc.)”. De se 1 . ______ --- ,----------,______ . ..._______ .'O
fiove<li că bărbatul... i-au. fost mijlociforiu, nevasta 
să fie apărată, cahagea, ap. HEM, 1309. Granfcerit 
.srtiif apărnfi de dări. i. lONESCU, M. 265,

apAkătoAki: 8. f. P. Chasse-mouchcs, emou- 
choir. 2’. iîi’entai.'. 3®. Corde qui seri â fijxr la 
flecite du traînean. — Obiect cu care ne „apărăm” 
de cevA, d ex. (Se numește] .aripa trăsurii'' apă
rătoarea dc de-asupra roatelor, care apără de no- 
roiu. COSTINESCU, 67. II Spec. 1®. Obiect cu care ne 
apărăm de muște. Apărătoare de alungat muștele, 
lucrată din coadă de cal. COSTINESCU. || 2®. Obiect 
cu care ne apărăm dc căldură, făcăndu-ne vănt cu 
el spre a ne răcori. „Evantaiiu”. .lp6rStore= „flabel- 
lum”. ANON. CAR. Făcăndu-i boare, Cu-a sa apără
toare, sarac, A. 41. Iar Ana, roșie la față ca para 

focului. mișcă apărălfutrea. pentru a ascunde 
einoțiunea ce-i dăduse această veste, i. NEGRUZZI, 
III, Ififi. I Românii din 'fara-Romănească, creeănd 
că sufletul omului are să treacă prin locuri căl
duroase, fac mortului o apărătoare de pămă. ma- 
Ri.iN, î, 16. I Fiff. (după fran. „en eventaiP*)- Gri- 
(lorie-Vodă (ihica erâ om mărunțel, barba potrivită 
tn apărătoare și cănită... 1. GIIICA, ap. HEM. 1311. 
.30. Spre a se ține mai sirinsă legătura dintre proțap 
CM sania, se strunește cu o funie, zisă apărătoare, 
cetlău, legătură, gânj, coardă, lambă, vlăioagă, lăn- 
țiiș sau prăjină. DAMK, T. 22. [Plur. -ior» și -iortre.|

— Derivat din apără, prin suf. instr. -ătoare.

AfĂttĂTOK, -vÂKK adj., sub.st. I. Qui defend. 
furoteiie, garanții, prămunit, préserve, sauvegarde. II. 
1®. Protecteur, döfensetír, soutien. Í\éservatif. Do- 
fenseur, avocat. 2®. a.) Pied-de-lit ou Grand-Busilic- 
sauvage: Clinopodium vulgare, b.) 1‘ouliot ou Herhc- 
dc-St. Laurent: Mentka l^legium ( Ihtlegium vul
gare).

Adjectivul verbal al lui apără (derivat prin suf. 
-ător), Întrebuințat de cete mai multe ori In func
țiune substantivală.

I. Adj. „Care apără”, „de apărare”. Păstră încă 
o rază a vechiei sale, rază .scumpă, pre care o țineri 
ca un paladiu. spre a-i sluji de scut apărător împo
triva clevetitorilor originei sale. c. NEGRUZZI, I, 200.

H. Subst. 1®. „Scutitor, ocrotitor, sprijinitor”. 
[Dumnezeu] apărătoriu faste tuturor upuvăînd 
spr'inSH. PSAL. SCH. 49/,g ( : „c’est un bouclier â 
tous ceux qui se confient en lui—.). Tu ești, Doamne,... 
apărătorul de rele, drăghici, R. 61. Di ea niște lupi 
intr’o turmă fărS de nice un apărător, au întrat. 
URECHE, LET. i, 187/,,. | „Prezervativ”. 7^cu7 a- 
cesta e un apărător contra turbei, șez. iii, 205/,,. 
(Jur.) „Cel care pledează Înaintea unei instanțe ju
decătorești o cauză” (de cele mai multe ori un „ad
vocat”). Apărătorul mieu CHnoa.șle legile bine. Spec, 
Cel care are drept de a pleda numai Ia instanțe in
ferioare (judecătorii de pace), fără a aveâ un titlu 
universitar (ca „advocații” [iropriu ziși), [f și diai. 
apărătoriti.]

2®. (Bot.) Substantivat suhi forma femenină, după 
omiterea Subst. „floare” (adecă: floare care apără 
împotriva unor anumite boale): .Ipărătoare = a ) 
..Plantă erbacee din famțilia] Labiatelor, frunzele. 
ovale... florile purpurii, t'rește prin tufișuri, margini 
de pădure, prin poieni, livezi, locuri necultivate și 
pe lângă garduri (în) lulie-August. [Se mai numește: | 
Soinnișor (Bucov.)”. || b.) = bu.snlocnl-rerhllor. 
1‘ANȚU, I’L.

I

.apákAtókI ii'l t s. a. = apărătoare (P-2"). .Im 
venit... cu câte mu apărâtoriu in mână, a mă ră
cori șî a mă apără de muște. BARAC, ap. TDRO.

— Derivat din apără, prin suf. in.str. -ător.

apAkâtÎ'^ 8. III. (Anat.) „Euefle-'. — „Uvula”, nu
mită și „impărătuș”, „impărățel”, „oinușor”, „zgiim- 
liuruș”. Apărătușul limbei = „Impărățelul gurei”. 
MARIAN.

— Duminutiv în-Mș dintr'un cuvânt •pdrai, pier
dut din graiu, caro derivă din lat. pnlatuin „cerul 
gurii” (deci „cerul cel mic al gurii”). Inițialul a- parc 
a se datori unei etimologii populare. In urma căreia 
cuvântul a fost apropiat de verbul „a apără.” (Cfr. 
Impărățel, Impărătuș, pănaț, cerul gurii.)

APÁKÁTÍ’itÁ 8. f. 1. P. Obstacle, empéchement. 2". 
Enclos; bois de réserve. 11. P. D^fense, protection. 
sauvegarde, immunité. 2®. Fortificafion, fort.

I. P. t „Piedecă, obstacol.” .liarc apărătură de 
cătră spăsenie faste boala, hogățiia și mare vătămă- 
tură vinde4:ăriei grija iubiriei aurului, coresi, ap. 
HEM. 1312. II 2®. „Loc apărat printr'o Îngrăditură”. 
Egumenul nxtmitei monastiri, cu volnicie de la sine

I
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trimițând țiganii, i-au tăiat și i-au stricat nu numai 
pădurea ce o aveă cuprinsă in grăditura viei,cefncă 
țfi hultuiți, ce-i aveăprin aceă apărătwră. uri
cariul, XIV, 229/,. F’drd voia mănăstirei să nu fie 
volnic a întră în codrul său de pe moșia Braniște 
și a tăi^ vre un fel de cheresté sau pari, nuiele și 
orice alta, având slobodă voie mănăstirea de a-și 
păzi codrul tn apărătură. (a. 1821.) uricariul, ii, 
127/,,. I 1’. ext. Pădurea tăiată unde nu umblă 
oameni se zicepopritură [sau] a/>(îrdh<r<S. (Plopana. 
în Tutova), ap. HEM. 1313.

11. 1®. „Apărare". ApéréturS = „defen.sio". anon. 
CAR. (Sens învechit.) „Scutire". Apărătură de eStră 
toate primejdiile și boale fără leac, dosofteiu, v. s. 
68',. ! 2®. „Intăritură, fortificație". Au socotit ca să 
.siSfjea.scn țeara den temelie, să nu se afle npărături, 
ș» au poruncit, cine ra risipi cetățile din Moldova, 
acelui va da domnia, ureche, let. i, 188. iMat-au 
Deligradul, apărătura nu numai a țării ungurești, 
ci a toată creștinătatea, simeon dascălul, let. 
I. A. 36/.,. (Plur. -i«» t.]

— Derivat din apăru, prin suf. abstr. -ătură.

ipAkk f s. f. ..Vase dans lequel on conserve de 
l’eau. — Vas In care se ține .apă. Venișă tn Cana 
tialileei și-ai blagoslovit apările, și apa in vin ai 
premenit. DOSOFTEIU, ap. HEM. 1294.

— Din lat. iiqualls, *eui, idem.

i

APÁKKÁ vb, II, 1®, Apparaître, surgir, naître. 
2®. JVtroître, — 1®. „A ae ivi, a se arătă aevea deodată, 
fără veste", Cadrdesub palida lumină apar miste
rios. ALECSANDRI, I'. III, 3, liiserica... De-un fulger, 
dr^t in două eruptă...: Din tainiță mormântul utun- 
ceti î» apare, eminescu, p. 208. | „A-și luă naștere". 
Din chaos, l)oamne,-am apărut Și m’aș intoarce’n 
chaos. idem, P. 277. || „A se arătă minții, judecății, 
a păreă". Amorul îmi apare un vis dumneseesc. 
ALECSANDRI, P. III, 128. Subiectul apare subordinat 
sferei pretlicatului. maiorescu, l. 89. 2®. Spec.
„A ieși de subt tipar". A apărut o nouă ediție a poe- 
eiilor lui Eminescu. [Se conjugă ca a păreă. în 
timpul din urmă ae observă tendența de a-l conjugă, 
mai ales la viitor, după verbele de conj. 11: Cartea va 
apare în curănd.)

— A’, din lat. appareo, Fre.

APAKÉNT, «Ă adj. Apjiareití.—1®. Care se arată, 
iese la iveală, so vede, este tn vedere. Cârănii^t apa
rente înfloresc păreții exteriori, unde tiit s'a f&cut 
niciodată eațprăveati. iorga, i. r. II, .34. i .Spe
cial, (Jur.) ISercitute aparentă, care se arată prin 
lucrări vizibile (uși, ferestre etc.). [Contrariul: nea* 
pareiit: Servitufile neapariafi sânt acelea ce n'au 
•semn exterior de exisfenf a lor. hamamuid, C. c. 151.J 
2®. Care numai se arată astfel, dar In realitate este 
altfel; opusul lui real. Diametrul aparent al soa
relui. cui.iANU, C. 164. Mișcarea aparentă a soarelui 
pe cer. (Ieșit din uz, și: aparinte.]

— N. din fran. (lat. apparons, -eiitis, part. prez, 
al lui appur?re,)

APAKÎNȚÂ s. f. Apparence. — 1®. Felul subt care 
cevă sau cinevă se arată tn afară sau pe dinafară, „a- 
rătare In afară, înfățișare, față". .4 aa/uâ apareti- 
(ele: a nu lăs't să se vadă nimic din ceea ce ar puteă 
desvălui un rău. Mulți oameni, ín loc de a fi oirtuoși, 
cau'ă numai a salvă aparențele LM. A’u Irebue să 
te iei după aparențe: aparențele adesea Înșală. 
2®. înfățișare înșelătoare, care nu arată adevărata 
natură a lucrurilor sau a persoanelor, imbrolfodirea 
fu aparențele deșerte ale erudițiunii. maioresci'. 
CR. in, 47, Ce mai ales ne ’nșeală H aparența bi
nelui. OLLĂNESCO, n. A. P. 3 Tiosiucr Mmhî îndată 
că aceste schimbări periodice ale revoluției [sate
liților lui Jupiter] nu pot fi reale, ci numai o apa
rență ce stă în strdH.sd legăhtră cu iuțeala luminii.

aparținea
G. ȚIȚEICA, în NATURA, I, 25. 1 Loc. adv. in apa- 
rență = pp cât pare la prima vedere, la o cercetare 
superficială. Mare descoperire și grea — in aparență. 
MAIORESCU, CR. I, 213. (.n limba veche se zicea, pen
tru această expresie, „la arătare": /xt arătare ținea 
păgâneașie, iară infr'ascun.s eră creștini, varlaam, 
c. II, 58.) [Ieșit din uz, și; aparintă. Augustus și Ti- 
herius sânt de-a dreptul impăniți, insă cu o umbră 
de aparință republicană. MAIORESCU, CR lll, 103.}

— A’, din fran. ( lat.-biser. upparentia.)

xkPÁRÉNC, •EÁMcÁ t adj. Appartenant ă un por- 
leiir d’ettu - „De apar (1®)“. iordocAe Visternicul 
.s'aii a&'CUNS incurie până au însăratși noaptea s’au 
iiubrăcat intr'mi cojoc apăresc. .mag. ist, iii, 69

— Derivat din apar, prin suf. adj. -esc.

APÁKÍK 8. f. Masse d’eau (répandue parierre).
Apă multa vărsată pe jos, „apăraie". Un lighean de 
lut cu ibric pentru șjiălat în mijlocul odăei, upărie 
pe jos, gunoiu și gândaci fojgăind în toate părțile. 
CREANGĂ, A. 134,

— Derivat din a]»â, prin suf. col. -ărie.

A»*AKi’|-lK S. f. l
AfARIȚliMB S. f. I
ylyy/orjh'o».—P, Arătare (pe neașteptate), ivire; 

ieșire la lumină, de subt tipar (despre cărți). (( 2®. Ve
denie, nălucă.

— N. din fran. (lat, apparttiu, -oiieiii.)

AFAK1TÓK s. III. A/ipariteiir. Rar liiti'Hbuiii(at. 
1". (Anticii.) Nume generic al slujbașilor inferiori 
(lictori, scribi, intorproți), care tn.soțuaii pe inagi- 
strații romani. |{ 2’. Un fel do aprod, de pedel, la dre- 
&;&torii mai Innalte (judecătorii, universități etc.).

— A', din fran. (lat. apiiarhor.)

APARTAM ENT 8. a. Appartement. — Rând de odăi, 
parte ori despărținiânt dintr’o clădire mai mare, com
pus din mai multe camere alcătuind laolaltă o lo
cuință deosebită, intr'o casă care are două sau mai 
multe asemenea rânduri de odăi. M. Sa se va trage 
'>» ale sale npartanienturi. URICAIUUL, viir, 192 ... 
Ipartanienfele nevestei lui... .se așlernură pe Jo.s cu 

roviMire. C. NEGRUZZI, I, 73. Dai cu chirie aparla- 
mentül meu? ALECSANDRI, T. 1269. [Plur. -mente și, 
învechit, -meniuri.]

— A', din fran. ( ital appartamento.)

A-PÁRTE adj. inv., adv. Â part. — „Deosebit, nu
mai pentru sine". Codrul Tiyheciului... formă un 
ținut aparte, mrlchisedec, ap, TDRG. [Traducă
torii] să nu jiiarză... caracterele care conslitue în
săși originalitatealimbei noa.stre, semnele distinctive 
care fac dintr'tnsa o ființă limbistică „a-parfe**. ODO- 
HESCU, II, 362. Universitatea și mulțimea școalelor 
sale secundare... dau orașului o fisionomis a parte. 
MEHEDINȚI, R. 22. || Spec. (Teatru). (Vorbe spuse) 
„la o parte, numai pentru sine". Frânt: Ți-oiu vorbi 
intr'o oară mai potrivită, ț.'iparte, însă așă ca ia- 
iă-său să poată auel.) Vestea asta nu e pentru un 
bătrăn fărăputere. l. NEGRUZZI, v, 144.

— A’, după fran.

APARȚINEA vb. II. Ajipartenir. — 1®. „A ținea de 
cinevă sau cevă, a fi al cuivă, a fi proprietatea cuivă, 
in stăpânirea cuivă". Tot lungul Dunărei... apar
ținea Dasarabilor. hasdeu, i. c. 3. || 2®. Fig. „A se 
cuveni, a ii în căderea cuivă". Dreptul de grațiare 
aparține suvetanului. ]| 3®. „.A face parte din, a fi 
ilin“. Asemenea oameni nu pot aparținea cercurilor, 
ÍH care te mișei tu. eminescu, n. 72. [Se conjugă ca 
a ținea (prez, aparțin șiaparțiu.) | Conjugat șl după 
conj. III, mai ales Io viitor: Aceasta va aparține co
piilor noștri.]

— N. după fran.

l
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apabtiníbe t s. f. »> părtiuire. 7t«?ecâionw{, 

carele pentru iubirea de argint, sau pentru sfiială 
sau apartinirea, nu va urmă dreptăței... PRAVILA 
âSH), 4.

— Pentru etimologie, vezi pdrWwi.

APÁS t 8. a. 1®. OppressfOM. 2®. Houci, peine. — 
1®. „Asuprire". «esM/eriie Jievoi p» oijAsMr»
a lui Alexandru-Vodă asupra țărei. v. COSTIN, LET. 
I, A. 60^4,. # t Apăs de nevoie sau apásul nevoii = 
„strimtoare mare" : „grande géné, détresse". Apá
sul nevoii zwingendo Not“. dosofteiu, ap.
BÜDAI-DELEANÜ. ap. HEM. 1317. Omul..., când are 
apis de nevoie, iaste... tare, că nevoia ascute înțe
lesul celui neinvățat (și prost) și pre clal nebun intă- 
riaște la grijă. N. costin, ap. GCR. ii, 13/„. !| 2®. „Păs, 
necaz". Fiiul cătră părinte, de apăsul ce are, sil je- 
lulaște. cantemir, ist. .302. [Plur. -păsuri.)

Substantiv postverbal din apăsă (cfr. păs).

Ai*ÁHÁ vb. 1.1.1®. Pe.ser; valoir. 2®. .4j>7)Myer (sur), 
pescr. II. 1®. Peser (sur), péwer. Presser (sur), cow- 
primer.pousser, enfoncer,plonger. Aider qqn. ăgrim- 
per. 2®. Gpprtwer, oppresser, accabler.

I. Intrans. Sensul fundamental e „a fi greu, a 
aveă o greutate*. 1®. Considerându-se efectul fap
tului de a fi greu, a apăsă a devenit identic cu „a 
trage (tn jos, tn cumpănă),** cu deosebirea că la 
apăsare ne imaginăm o greutate ce se așază deasupra 
unui lucru, iar la tragere o greutate care se atârnă 
de cevă. Sânt la nevod doaă coarde: una din gios, 
grea, pentru să apîase într 'adănc, să nu treacă pea- 
ștele... VARLAAM, C. 222, 2. Apasu = „trag cu greu
tate, p. e. la cumpănă = pendo, appendo... ==wagen; 
p. e. apasă doi ponți = duas libras pendit...; er (es) 
wagt zwey Pfund". LB. La cumpănă.... mintea ca o 
greutate apăsând. Pe răti tn bine a preface abeâ 
poate. KONAKI, P. 283. A! giupănepresidente al Di
vanului domnesc, dai mâna cu plastografi, ca si 
apeși tn cumpăna dreptății? alecsandri, T. 1469. 
De aci: „A fi echivalent (ca greutate) cu..., acăntărl 
preț de..." S'au aflat în pământ o coifă de aur..., 
carea apăsă 800 de galbeni, șincai, hk. ii, 246/,g.

2®. „A se lăsă cu greutatea sa asupra unui lucru". 
Absol. Mă strigă mama să țes, Fu mă suiupe sul 
și-apăs. MARIAN, SA. 169; cfr. JARNÎK-BÂRSEANU, 
D. 178. II Construit cu „pe“. „A împinge cu putere 
(cu degetul, cu mâna, cu piciorul) In sau pe cevă". 
Nu apăsă pe cocoș, căci pușca e încărcată. TDRG. 
Fig. (După fran. „peser sur"...) Țăranii... nu și-au 
părăsit nici odată obiceiurile,... deși tristele întâm
plări ce au trecut peste țară au apăsat mai mult 
asupra lor. alecsandri, ap. HEM. 1316. || (După 
fran. „appuyer sur...") A apăsă pe un cuvúnl= a-l 
rosti răspicat, a-I pronunță apăsat. „Să fie dr^t, ne
părtinitor și neinteresot!-' și apăsăpe acest din ur
mă cuvânt. CONV. LIT. VII, 57, ap. TDRG.

n. Trans. „A lăsă (toată) greutatea sa asupra 
unui lucru, a fi prea greu (de purtat) pentru cinevă", 
fig. „a face pe cinevă să simtă o greutate".

1®. Subiectul activ e un obiect. Lanțul ce'n veci 
ne-apasă, uităm câte de greu. alexandre,scu, m. 6. 
Zeaua nu mă’ndeasă, Șaua nu m’apasă, Prăulnu 
mă strânge. Chinga nu mă frânge, alecsandri, P. P. 
63/,,. I Această grindă apasă prea tare eidul : „cette 
poutre charge trop la muraille". pontbriant. (Cfr. 
hâl.) II Subiectul activ e o ființă. Apes = „comprime". 
ANON. CAR. Apeși prea tare condeiul : „tu appuieti 
trop sur la plume". DDRF. | Omul poate apăsă o 
parte a trupului său „pe" cevă. Gândind că dorm, și- 
reato, apeși gura ta de foc, Pe-ai mei ochi închiși ca 
somnul, eminescu, p. 65; —sau apasă cevă „cu" o 
parte a trupului său. Apasă cu mâna capul bolna
vului. șez. I, 59/,oi — sau apasă cevă „subt** o parte 
a trupului său. 0 apasă sub greul ei genuchiu. C. NB- 
ORUZZI, ap. HEM. 1314. || Apăsarea se face, de cele 
mai multe ori, de sus In jos, ș! une-ori e identică

APÁSAT
ou o „Împingere la fund". Dreptatea e ca lemnul cel 
ușor, [pe] core [omul] l-apasă in apă și iot cândva 
iese de-asupra. zanne, p. v, 285. | Putem Insă apăsă 
și de jos tn sns. A apăsă = „a burică, a ajută cuivă 
să se urce In pom". (Brașov, com. Lacea).

2®. Pig. Subiectul activ e omul. asupri". Cănd 
te apasă împăratul, n'ai la cine să te plângi. GOR- 
.lAN, H. II, 189. Streini prinți ne apăsară. alexaN- 
DRESCU, M. 23. II Mai adese-ori subiectul activ e o 
abstracțiune. „A oprimă". Of!... ce mulțime de rele 
apasă omenirea! marcovici, c. 21/,,. Grijă mare 
l-apăsâ. PANN, E. II, 145. O greutate îmi apasă inima. 
C. NEGRUZZI, I, 54. îi apăsă foarte nevoia, sbiera, 
p. 262/,,. Cumplit dorul mă apasă, alecsandri, p. 
p. SOI**/,. II Nu știu ce am, că de aseară mă apasă 
(la stomah).

Precum există In latina clasică alături de pen- 
dere un pensare, astfel trebue să fi oxi.stat In limba 
poporului roman alături de appendere un * appen* 
sarO; din care derivă cuvântul românesc. [Cfr. păsă. 
('aracteristică e fraza: Ia spune-mi, ce-ți pasă Și ce 
mi te-apasă? TEODORESCU, P. P. 496^.]

APÁSÁKK s. f. 1«. Action (lepeser. d'appv.y&r (sur). 
Presfti^n. Incube, eauchemar. Énergif. Accent. 2®. ./te
flon d'opprimer. Oppre.8sion. — Inünithnil verbului 
iipăsă, devenit abstract verbal. 1". „Presiune (a aeru
lui)". în Ianuarie, pe continentele de la nfordj, care 
Kânt reci, aerul e foarte des; apăsarea e mare și 
inercuriul e silii să se suie pdnă la 776 mm. MEHE
DINȚI. G. F. 41. I „Incub, vis urtt, greu“. Când se 
Impendecă cercuirea sângelui tn părțile foaldui, se 
Ko^e in onz ațâ sis& apăsarea (ineid}us)8au, rum ti 
zic oamenii noștri, călărirea halelor sau a dracilor. 
DR. VASici, ap. HEM. 679/,,. H După germ. „Nach- 
ilruck". Numai Ia Rom&nii din Austro-Ungaria. „E- 
nergie". <5>einionar(î cu apăsare acele principii. SBIB- 
KA, K. 8.218. II „Accent (ritmic), cantitate a silabelor'". 
.4 .$e păși eurstd cititului, având apăsările cu regulă, 
lot un fel, a unui vers cu altul...; ace^a este la (ireci 
numărul cu picioare. E. VĂCĂRESCUL, ap. ODOBESCU, 
1,303. II 2®. Fig. „Asuprire (a cârmuirii)", yarapente 
sub apăsare, alecsandri, p. ii, 79. | „Opre.siune“. 
Oftorlid subt apăsarea .soartei... C. negruzzi, l, 56.

APÁSÁT s. a —apăsare. Participiul verbului apă^ă, 
devenit abstract verbal.

AFÁNÁV, -Á adj., ad\. I. l®. Comprimi:, lourd, 
préssé; enfoncé: pesant. 2®. Opprimi^: accablé. II. Pe- 
samment; en appuyant sur Ies mots; gravement

Participiul verbului apăsă; devenit adjectiv și în
trebuințat și In funcțiune adverbială.

1. .\dj. 1®. Apesat = „compressus". anon. CAR. Ar
deau lămpi somnoroase, răspândind dungi de gal- 
bănă lumină prin aierul apăsat, eminescu, n. 35. 
0 mână era strâns apăsată pe inimă, idem, N. 47. | 
„Turtit". PiîmdwtwZ... este rotund și apăsat la cele 
două tnipotrive căpătâiuri. piscdpescu, o. 55. | 
„Tras". Iată că sosește un om..., cu pălăria apăsată 
pe ochi. SBIERA, p. 199/,,. I Fig. Despre vorbă, um
blet etc. „Ba o să se poată'', se f&ceâ că adaose 
stnn cu vorbă apăsată, ispirescu, l. 315. Berbecii 
trebue să fie bine crescuți... [să aibă] picioarele tari, 
îmbletul apăsat și cam mândru șt cozile mult lâ- 
noase. economia, 86. | „Greu". Ursan, pletos ca 
zimbrul. Cu brațul de bărbat, cu ptimnul apăsat, 
H scurt la graiu. ALECSANDRI, P. 284. || 2®. Fig. 
„Asuprit". [Din] fața lui trasă și fină... nu se pu
tuse încă șterge amărăciunea unei tinereți apăsate. 
eminescu, N.8,3. I „tnnăbușit.Îngreuiat". Formalim- 
bei române... este apăsată de ^ilul limbiștUor din 
Transilvania, maiorescu, CR. i, 367. „Copleșit". Erâ 
o poveste..., căreia nu-i mai dădeau de capăt, până 
ce nu încetau, apăsați de somn, eminescu, n. 67. 
Eră de prejudecăți cuprins și apăsat, P. MAIOR, IST. 
191.



i - löl -apâsAtor

II. Adv. In loc de „vorbă apăsată, umblet apăsaV* 
etc. se poate zice șl ,a vorbi, a umblă etc. apăsat'. 
ApSsat = „compresse, dure“. anon. OA r. Sc spălă pre 
obrac și pre măni tare și apăsat. MSS. (a. 1760), 
ap. GCR. II, 72/,. Am sis m ulte, am vorovit apăsat. 
BELDIMAN, O. 39. „Frcoit sd mergem", răspunse 
apăsat doamna Moroiu, „vreau, fiină-că vreau; tre
bue să înțelegi odată‘‘. delavrancea, s. 110. Păși 
kotărît și apăsat, pănă la poartă, reteîjanul. p. 
V, 71.

I

APÁ8ÁTÓR 8. a. (1'ehn.) „Fspice de hie, de de- 
ntoiselle' .̂ — în Bihor. „Maiu, berbece". Apărător 
„instrument cu care bat vatra casei, ca să se niveleze 
bine și să se bătucească", rev. crit. iv, 336.

— Derivat din apăsă, prin suf. instr. -ător. J

APĂNĂT0K,*OÂBE adj., subst. 1®. Accablant, lourd; 
dur, sévire. 2®. Oppresseur.— Adjecthnil verbal al lui 
apăsă (derivat prin suf. -ător), substantivat adesea. 
1®. Adj. „(Foarte) greu". Am visat un vis lung și apă
sător. I. NEGRUZZI, VI, 437. „Aspru, sever". începea 
plânge în inima sa, lovit fiind in adânad ■'mflefnlui, 
de apăsătoarele cuvintealepărintelui său. cueangA, 
p. 1S9. II 2®. Subst. „Asupritor". Ce-i pasă bietei 
turme, în veci nenorocită, Să știe de ce mână va fi 
măcelărită, Și dacă are Ziuul sau mulți apăsători? 
alexandrescu, m. 6. [+ și dial.-foriw ]

APĂMĂTÎiRÂ s. f. = apAsare. .ipisfturS com- 
pressio, pressura". ANON. CAR.

— Derivat din apăsă, prin suf. abstr. -ătură.

APĂȘTÎ vb. IV* V. apest).

ĂpĂ-TÂKt; s. f. V. apă.

APATIC, -A adj. Apathâ/iie. — Care este cuprins 
de apatie, „lipsit de energie, nepăsător la toate". Cfr. 
Indolent. Ființă apatică. I Fig. tn sânul unei lene 
apatice, alecsandri. In dacia lit. 231.

— N. din fran.

APATÍE 8. f. Apathie. — Starea sufletească a unui 
om, pe care nimic nu-I poate mișcă. „Nepăsare, ne
simțire, lipsă de energic“. Cfr. Indolență, ,’l/at multe 
sate... fură arse, fără ca Casimir să-și iasă din vi
novata sa apatie. kogălniCEAnu, In arhiva r. i, 
113. I Special (Filos.) Nepăsare filo.sofică.

— N. din fran. ( lat apathiu -(grec. ăr-fAniu, din 
« privativ și sáGo; „pasiune".)

APÂT08,-OÂNĂ adj. 1®. Riche en eau. 2®. Qwt 
contient de l'eau, aqueux'‘. — I®. Care cuprinde apă 
In cantități mari, „plin de apă, bogat In apă“. Cu 
ap(îioș(i| nuări văeduhuladăposteadeă. dosofteiu, 
ap. HEM. 1296. Tu ai dat făntănă apătoasă în 
pustie, idem, ps. 246. || 2®. Pătruns de apă până 
In adânc, străbătut de apă, tn cantitate destul do 
mare. Apătos e mai mult decât „umed". Se zice mai 
ales despre pământ. Pământul in carele se seamănă 
(mazărea] trebue să fie re.sfirat și apătos econo
mia, 44. Cele mai midte părți ale [Moldovei]... erou 
apătoase șimîăștinoase.iHiȘaKU, o. II,289.Podelele 
jucau... sub roatele butcii și aruncau în sus... stropi 
de noroiu apătos. ghica, ap. TDRG. || Spec. Despre 
vin și struguri. La vin slabsesice apătos. (Șina, In 
Transilv.), ap. HEM. 1295. [Strugure] negru apătos. 
jipescu, o. 53 (opus lui „negru vârtos").

—- Din * aqnatosnS) care pare a fi o contaminare 
Intre aguosus „plin de apă" și aquatus „amestecat 
cu apă, care conține apă, slab". Cfr. Tiktin, Dirț. 
rom.-germ. (Cfr. apos.)

APÂTOițÂ vb. 1*. (Se) remplir d'eau. Sécréter une 
humeur aqueuse. — Intianu. și refl. „A se umploă 
cu apă". Au lovit cu toiagul în stâncă, I)e-au purces

APELA 
dintr'insa apă-adăncă, Și păraole s'apătoșară. De 
băură toți și s’adăpară. DOSOFTEIU, PS. 258 (In Psal
tirea slavă-romănă a aceluiași autor se găsește forma 
intransitivă: și părao undând apătoșară = și iz
voare tnplură-se de ape. psal. sch. : „et il en est 
.sorti des torrents abondamment.") | P. ext. 
(Med.) „A lăsă apă, a secretă un lichid apos“. Bubele 
dulci... nu dor de fel, ci numai apătoșaeă marian, 
NA. 390. [După PONTBRIANT, șl: apătoșl vb. IV» = „li- 
Huéfier, rendre liquide, fondre".]

Derivat din apAtos.

.APĂToși vb. IV* V. apAtoșă.

.APÂvs s. a. V. apaus.

ApenivT 8. a. Aqueduc. — Instalație de conducte 
(țevi sau olane) pe subt pământ sau Innălțate de-a- 
supra pământului pe stâlpi sau zidărie, care aduc apa 
(mai ales pentru băut) dintr'o localitate tntr'alta. 
Apeductele, ale căror ruine încă se găsesc... BÁLCE- 
rtCU, M. V. 6/,,. Con.simțeă să vie... în palatul de la 
Ortachioi, împodobit cu grădini și apeducte, iorga, 
L. I, 334. [Plur. -dtiefe și, învechit, -düeturi. | Cu
vântul se găsește și subt următoarele forme româ
nizate, care n’au fost niciodată In uz: apedüc s. a. 
Servituțile continue... sănt apeducele, scursurile ape
lor, ferestrele... hamanoio, c. c. 151; apădiic s. a. 
tn socoteala facéréi apS-dueurilor orașului lașă... 
170.000 lei. uricariul, vi, 491/,,; apădiicere s. f. 

aparinți sănt acelea care se cunosc prin 
lucrări exterioare, precum: o ușă, o fereastră, o apă- 
ducere, hamangiu, c. c. lói; apedús s. a.,(asimilat 
participiului lui „dHee‘‘). Au făcut căite și apedu- 
•sitriie. ȘINCAI, HR. I, 7. II La Românii din Austro- 
Ungaria, forma latinizată: acradiirt s. a.]

— N. după fran. (lat. aqnaednrtus „drept de adu
cere a apelor pe locul său; p. ext. țeavă (conductă), 
apeduct.■•)

Ai’Éi. 8. a. Appel.— 1*. „Chemare, strigare“. Apel 
la arme, la revoltă. | I’. ext. „Adresare (la), rugi* 
minte (către), invocare (a)“. (Membrii comitetului 
teatral se deciseră] să facă apel la junii ,tîe bonne 
üolonté‘‘. Apelul lor fu amit... și o trupă, ca prin 
minune, se găsi infiinfată. c. negruzzi, I, 343. | 
Fig. A face apel la onoarea, la ifcnerotniatea, la 
prietenia etc. cuiva. | Special. „Chemare pe nume, 
pe rând (a. membrilor unei adunări, unui corp de 
trupă, unei clase de elevi etc., spre a constată pe 
cei ce sănt de față, sau spre a veni să-.și dea votul)“. 
A face apelul nominal. A fost lipsă la apel. || 2®. (Jur.) 
Adresare Ia jurisdicția imediat superioară, spre a 
schimbă sau sfărlmâ hotărlrea dată de Intăia in- 
.stanță. Fără apel= fără drept de apel. Ifotărtrea 
Domnului se face tn țară fără apel, uricariul,!, 183. 
Fresulâ Copoiul și sentințe fără apel ei ăa. AI.EXAN- 
DRBSCU, M. 377. I Curte de apel, instanța judecă
torească superioară tribunalelor („tablă regească“ 
la Românii din Ungaria). Domănia are patru curți 
ile apel.

— li. din fran.

APF.i.Ă vb. 1*. Appeler. Interjeter appel. — V. „Á 
face un apel, a se adresă, a veni cu o rugăminte 
(la, către)“. Á apelă la cinevă (pentru un serviciu). | 
Fig? .Ijjc/öw la bunul simț al oamenilor,... la ju
decata poporului. LM. -1 apelă la mărturia, la de
votamentul etc. cuivă. I tn contra (unor principii gre- 
•șite] treăue să apelăm la adevărul nestrămutat. MA- 
IORESCO, CR. III, 166. II 2®. (Jur.) întrebuințat rar In 
acest sens. „A face apel la instanța competentă“. 
Procurorul general apeleasă la Curtea de casațiune 
in contra veridictu'ui juriului, ap. MAIORESCU, D. i, 
<>1. [In limba veche, pentru sen.sul 2® se Intrebuință 
alergă. Cfr. alergă li, 3®.]

— N. din fran.
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APELÁKIL.-A adj. (Jur.) Appelublr. — !n privița 

căruia se poate face apel. Cdnfî sentința tiecuno- 
.wnW părților ar fi incă apelabită, transacțiunea 
va fi validă, hamangiu, c. C. 427. ((k)ntrariul: ne- 
apelabll,-ă. Transacțiunile aw intre părțile con
tractante puterea unei sentințe neapelabile. iiaman- 
GIU, C. C. 42fi.]

— N. din fran.

apelant, *Ă adj., subst. (Jur.) Appelant. — (Per
soană) care face apel in contra unei sentențe judecă
torești. Adj. l’arteit apelantă. | Subst se
va primi deeăt (lavă vu fi fost dat in cele două luni 
socotite din ziua din rare s’a comunicat apelantului 
holărirea. iiamangiü, c. C. fi?,

N. din fran.

APELÁKE s. f. Appellation. Infinitivul verbului 
apelă, devenit abstract verbal.

AFEI.ÁTIK ă' f- 1 
APELAȚIVNE 8. f. | 
1®. /l/?pe//ot»ow, dénomination. 2®. /ijiiieZ. pourvoi. 

_ 1®. Rar. după fran. „Chemnre. numire, nume”. Nn 
tuturor (movilelorj se aplică cu jvtstefă apelațiunea 
de movilă. ODOBESCU, ii, 2fi7. || 2®. (Jur.) Învechit. 
„Apel (2®)”. Cine va face apelație, înaintea stăpânirii 
.s4 se judece, pravila (1K14), 1.3. .l/ie/o^te se chiamă 
jalba, ce se dă de cătră cei ce se judecă cn cerere 
tle a să cerceta liotărireu unei judecăți mai de jos, 
de allă judecată mai de sus. caragea, L. 103. Cin 
stitul divan de apelație a țărei de jos. uitiCARlCL, 
XIV, 40/jj. i P. ext. Adresare eu rugăminte, cu jalbă, 
cu reclamații (către cinevă). Ne mai fiind apelații 
in locuri streine... uricahiul, ii, 200,,,.

— N. din fran. (lat. appellntin, -oiiem.)

APELATÍV.-Á adj., subst. 1®. Appellatif. 2®. D’op- 
jjei. -- 1®. (Nume) care se dă tuturor indivizilor ce 
alcătuesc o speță, un gen; „general, comun” (In opo
ziție cu propriu). Numeapelativ. | Substantivat. 
„Nume, calificativ”. Un ajiclativ rar. || 2®. (Jur.) (In
stanță) la care se Îndreaptă apelurile, care judecă 
apelurile. Președintele țării... a răspuns... că va stă
rui pe. lângă curtea apelativă, casd .-w satisfacă do
rința interiielatorilor. SBIERA, F. S. 26Ő.

— N. din fran. ( lat. appellativns. •«, -uni.)

AFELP1SEÁLÁ 8. f. Descípéroncc, exa^ération.— 
Abstractul verbal nl lui apelpis) (derivat prin suf. 
-ealA). „Desnădăjduire". Cuvânt orășenesc, Întrebu
ințat din ce tn ce mai rar.

APELPINÍ vb IV*. Désejtpérer, fairé désespérer, 
exafgif^rer. — Cuvânt orășenesc, din vremea influenței 
grecești, Întrebuințat azi aproape numai In forma 
participială. (Cfr. apelpisit.) Fact. „A aduce la 
desperare, a face pe cinevă să desnădăjduiască”. | 
Refl. „A ajunge la desperare, a desnădăjdui”.

— Din grec. ânskriCuj (aor. Ísíkirtsa) „désespérer, 
fairé désespérer".

APELPisÍE s. f. líésespoir, désespérance, exaspé- 
rofton.—„Desperare, desnădăjduire”. Cuvânt aproape 
ne mai întrebuințat astăzi și caro n’a fost niciodată 
popular. Âpelpisia câteodată inimile înbărhăteasă. 
CANTEMIR, IST. 80. în starea de apelpisie, in care mă 
aftu. dau foc bisericei. filimon, c. ii, fi28. N’o lăsă 
singură... mă tem să nu cadă in apelpisie.. ALECSAN
DRI, T. 1278 ( „desperare”, glosar).

— Din n.-grec. âRsz.Tucia „désespoir”.

APELPiNiKE s. f JZesespăraMce, ejcaspération.— 
Infinitivul verbului apelpis), devenit abstract verbal. 
Cuvânt puțin Întrebuințat.

APEI.PISÍT.-Á adj., subst. 1®. Désesperé,exa^éié.

APERCEPERE
(Subst.) Furibond, énerpuméne. 2“. £’arfr«ord»K«tre, 
fameux, cowwe o« en trouve peu, épatant. — Parti
cipiul verbului apelpis). devenit adjectiv, substantivat 
une-ori. 1®. „Adus la desperare (momentană), scos 
din sărite”. Mifa (apelpisită): „Numai voiu să știu 
de nimic! Să vie oricine, voiu scandal, voiu să mor!‘‘ 
GARAOiALE, T. II, 110/„ | Substantivat. „Ieșit din 
minți, nebun, turbat”. De-i face un pas mai mult, 
trag clopoțelul, sd vie slugile, și te leț/ butuc, ca pe 
an apelpisit. alecsandri, ap. HEM. 1299. .Aíjelpisít. 
al nalbei, Și nostim Beizaileâ, Cu ajutorul babei, 
NI s'o răpească vrea. i. negruzzi, iv, 511. 2®. Fa
miliar, In glumă, despre îmbrăcăminte, mâncări, bău
turi etc. „Extraordinar, afară din cale, turbat”. Ce 
tutun ban se vindea in București, ce vinuri apelpis- 
ile! ROSETTI-MAX, ap. TDRG.

APÉNl»l€E a. a. -I/ipenfltce. -Partea care ține, care 
atârnă de un lucru (In special de un membru sau de 
un organ al unei fiin^) și care este ca un fel de pre
lungire a lui. „Botiru... une-ori gol, alte-ori îmbrăcat 
l^re din afară cu apendice alterne", ap. C. negruzzi, 
I, 103. Embrion... fără apendice cotiledonic. gre- 
>’E8CV, fi,. H. zlce«f apendice al șirei spinărei (coada) 
ore șt el o însemnătate etică in natură. Odobfscu, 
iii, 13/,. .Ijtendicele vermicular, partea inferioară a 
recuinului. | I’. anal. „Anexă, supliment, adaos la 
sfârșitul unei cărți”. Cine vrea să timiărească pro
blemele cugetării mai departe.... găsește In apendice 
calea arătată. maiOKBSCU, I,. 4. [Și (după lat.): + 
s. f. : Engel...in apendicea ceadespreinceputul Va
lahilor.... la cnmentafia cea despre eccpedițiile lui 
Traian... eice... P. maior, ist. 31, și fapéndix s. a. 
Accentuat, mai ales In sensul 1®, după fran., șl: n- 
pendice.]

— N. din fran. (lat. appendix, -icem, de la ap- 
pendere „e atftrnâ de cevji”.) 

apenmicÎTĂ 8. f. (Med.) Appendicite. — Boala pri- 
■ inuită de intlaiuarea apendicelui vermicular.

— N. din fran.

Ai'ENDÎcKi. s. a. Appendiculf. — Diminutivul lui 
apendice. „Mic apendice”.

— N. din fran. ( lat. appendicula.)

APENnici’LÂR.-Ă adj. (Șt. nat.) .IppeNtZicuZatre. 
- De felul unui apendice: care ține de un apendice. 

.\lembre apendiculare iiuniifecotiledoane. gkecescu, 
FL. 4.

— N. din fran.

Ai'KKitiC'iLÂT,-.4 adj. (Șt. nat.) JppertdjcMÎe' — 
înzestrat cu unul sau mai multe apendice, /'ilatnen- 
l<‘le siaminelor... Ndat... puțin apeudicuintp. (îRE- 
GESCU. FL. 6(>.

— N. după fran.

AFEPNÍK s. f. (Med.) Apipnie, -- Mistuire rea, grea, 
digestie defectuoasă (ca stare permanentă a stoma- 
hului).

— N. din fran. ( - grec. ánt'Jiíö, din â privativ și 
ziasiu „fierb".)

APKKcivE vb. III*. (Fii.) —1. Refl.
Termen de metafizică (învechit). (De.spre suflet). „A ' 
se cunoaște, a se prinde imediat prin conștiință^. 
11. Trans. Termen de psihologie, al cărui înțeles ; 
variază după diferitele sisteme. P. A percepe și asi- ‘ 
milă fenomene sufletești nouă. | 2*. A percepe clar, ' 
activ, cu atenție, un fenomen sufletesc. [La Romănii 
din Austro-Ungaria, șl: apercepâ vb. l*.]

— N. din germ, appercipiereii.

APEKt'ÉFEKb s. f. (P'il.) ^ctîow d'aperceooir, aper- 
cepiion. — Infinitivul verbului apercepe* devenit ab
stract verbal.



APERCEPȚIE
APERCiiPtIE 8. f. (Fii.) )
APEKCEPÍIÉMB 8. f (Fii.) / =
— N. din germ. Apperceptlnn ( fran. apercep- 

tioH, cuvănt creat de I.<eibniz).
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APERCEPTIV, -Ă adj. (Fii.) Jíiernyh/. -De apcr- 
cepțiune. Orpa*tM{ inteUctual aperceptiv: fondul ve- 
chiu sufletesc prin care se percepe și se asimilează 
o idee nouă.

— A’, din fran.

í

aperitîv.-A adj,, subst. Apf’ritif.—Ceredeschide 
pofta de măncare. Băutură aperitivă. ; Substan
tivat adesea. Un aperitiv.

— N. din fran. ( — lat. iiperltlviis, -n, -nni, deri
vat din aperio „deschid".)

apkktúkA 8, f. f>»*ufW«re.~(Latinism științific). 
„Deschidere, deschizătură". O mică apertură prin 
care aerul poate intră. PONI, F. 73. Receptacolul... 
poartă pe apertura sa sepalele. grecescu, fl. 6.

— N. din lat. apertura „deschidere".

APENTÎ vb. IV*. I. 1’. Tarder. retarder, sattarder. 
2°. jtjoumer. remettre, temporiser: accorăer un dclai. 
II. Somnieiller, s’assoupir. — l 1". Intran.s. „A ză
bovi, a (se) întârzii". .ipeste8ruf= „intărziu,... = mo- 
ror. cunctor, moras traho...: sicii aufhalten, verspa- 
ten". LK. II 2®. Trans. „A amână, a așteptă pe cinevă 
cu datoria". zl7je.steiiCM = „!ndelung cevă treabă, pre- 
măndu = ellongo, differo, profero. prolato...; ver- 
schieben, aufschieben, verzögern". LK. .1 ape«ti=„a 
mai amână cuivă datoria", [d. e.J „Mai apcatește-niă. 
iienișorule, că nu fug din sat!" rădulescu-codis. 
11. Apestescu = „ațipesc = obdormio, obdormisco, ob- 
dormito...; schlummern. einschlummern". LK. [După 
barcianu: apeștl vb. IV» : „sich aufhalten, verspă- 
ten, zaudern": după pontbriant: ajiăști vb. lY- ; 
„tai-der, retarder, gagnerdu temps, temporiser; s’ar- 
râter, venir trop tard: remettre. reculer,surprendre, 
surseoir, diffórer; soinmeiller. s’as.soupir.")

— Pentru etimologie,cfr. pesti.

APEtțTi vb. IV v. apestl,

APENTÍRE s. f. Action de larder, de retarder, de 
a’attarder. d’ajourner. Retard, delai. sursis. ajour- 
nement. —Infinitivul verbului apestl, devenit abstract 
verbal. Apestire „Intârziare. amânare, Indelungare.. 
= moratin, cunctatio, elongatio, dilatio, prolatio...; die 
Verapătung, die Verschiebung, Aufschiebting, Ver- 
ziigerung.der Aufschub". LB. Nemții f&răapestire vor 
să intre în țară, dionisie, C. 177. Apestire = (slav.) 
„mudnenie (—zăbovire, zăbavă)", mardarie.l. 187.'>. 
[După BARCIANU: apestire : „Verspatung"; după 
PONTBRIANT: npăștire : „retard, sursis, delai: tem- 
porisation".)

APEMTÎT,-A adj. Tardé, retarde, attardé. ajourne, 
remis, temporiae. — Participiul verbului apesti, deve
nit adjectiv. (Slav.) „mudnojazyciiyl" [ tardiloquus] 
— cel apestit la limbă : (slav.) „razmyslenie" [ 
/.07t5(ió;] cugetare apestită. mardarie, l. 1876,2998. 
[După pontbriant: apăștit.)

APKTÁL, -k adj. (Bot.) Apétale. — Care n'are pe
tale. Dicotiledoane apetale. grecescu, fl. .t.

— N. din fran. ( grec, â privativ și fran. petale. 
„petală".)

APETÍT s. a. Appétit— „Poftă (de măncare)". Apetit 
la măncare. economia, 21H. Singur numele, bucatelor 
eră de ajuna, casă-mi taieapetitul. c. negruzzi, i, | 
Fig. Voiu face sâ-i treabă băiatului apetitul după a- 
moresele mele! i. negruzzi, vi, 83. |P1. -(i7nr* și -hie.) 

. — Ai din fran. ( - lat. appethns, -us „poftă, do- 
rință“, din appeto „caut a pune mâna pe, doresc".

lUcțlonaral limbii rüuiftiie. 31. V. IMB.

aplauda
APICOL, -A adj. Apicole.— (Rar întrebuințat). Cu 

privire la albinărit. Schiții... eijiortau faguri peste 
Dunăre la Geți, unde insă intămpinau concurința 
superbelor producte apicole ale Greciei, iiasdeu, i. 
c. 199. [Pronunțat, după fran., și: apicúl.\

— N. din fran. ( lat. apis „albină", și colere „a 
Îngriji, a se ocupă cu, a cultivă".)

APICVEÁT, «A adj. (Bot.) Apiculé. — Care e ter
minat la capăt cu un vărf scurt și ascuțit. Antere 
apiculate. GKECESCU, FL. 23.

— N. după fran. (din lat. apiculuni.dimin.lui apex 
„vărf, creștet".)

APICULTOR, •OARE sub.st. .i^ljncuZteMr. —Persoană 
care se îndeletnicește cu creșterea albinelor, „pri- 
săcar, stupar". [Accentuat, la Români! din Austro- 
Ungaria, după spiritul limbii latine, șl: apicăllor.\

— N. din fran. (din lat. apis „albină", și cultor 
„care Îngrijește, se ocupă de".)

APICVLTÚRÁ s. f. .Ip/culture. - Meșteșugul cre
șterii și Îngrijirii albinelor, „albinărit, albinărie, stu- 
părit. prisăcărie". [Plur. -fwri.J

— A’, din fran. (din lat. apia „albină", și cultura 
„îngrijire, cultură".)

APlPĂi vb. IV. Palper, loucher u, tăier, tăton- 
ner. — Tran.s. ,,A pipăi". A’m .sd«/ «eafeti, căndai aă 
nu niă achipăîască părintele, dosofteiu (= căndai 
să nu mă pipăe talul mieu. biblia, ]f>88 : „ne forte 
att rectet ine pater",), ap. HEM. 1319. Cealea ce n'au 
văeut, eic că le-au apipăit. Cantemir, ist. 340. Cu 
mănule le apipăiâ, cu picioarele le căică și cu ochii 
le uideâ. idem, ap. HEM. 1319. J Nu-apipiă sălcile, 
Nu-ți rupe picioarile Prin toate petroanile, După 
toate măndrile. HODOș, p. P. 119. Refl. „A se pipăi 
la cevă". Tot apipiindu-se țiganul la pungă, ajunse 
acasă. cAtanA, b. ii, 98. (tn Kan. cu asimilațitine 
vocalică și cu trecerea la conj. I : npiplă.)

—- Din pipăi, cu pref. a.

AP1P1Á vb. I v. nplpAi.

APLÁ adv. Tout aimplement, ă la maniere du peu- 
ple. — (Termin familiar, orășenesc,Învechit.) „Simplu, 
fără meșteșuguri, popular". Grecii vorbesc in casă 
greceasca aplă. A rămas îiitâmpliirea aplH = „a 
rămas baltă, nerezolvită". pamfile, ,1. it. Cfr. aplos.

— Din n.-grec, áská, idem.

APLANÁ vb. I*. Aplanir, aceommoder (une dif- 
ficuK/*, un différond). — A Înlătură cu binele (o ne
înțelegere, greutate etc ), a netezi calea, Înlăturând 
prin bună învoială piedicele ce stau Inpotriva unei 
bune înțelegeri Intre două sau mai multe părți. 
Trans. Preșetlinfele a aplanat neînțelegerea dintre 
membrii societății. I Mai ales re f 1. (cu Înțeles pasiv). 
Aceste nedomiriri [dacă Principatele-Unite, fiind subt 
suzeranitatea Turciei, puteau aveă la expoziția uni
versală de la Paris din 1867 un loc rezervat nu
mai lor] se aplanară însă și comisiunea imperială... 
priimi pe Români in cercul popoarelor exposante. 
odobescu, ii, 80. înțelegerea e acum deplină: s’au 
aplanat tonte dificultățile. Conflictul s’a aplanat.

— N. din fran. (propriu „a face plan, oblu"; In 
românește Insă a trecut numai cu înțelesul figurat.)

APEABTÁRE s. f. Aplaniasetnent, accommodement 
(d’un diffArend). — Infinitivul verbului aplană, de
venit abstract verbal. Intre aceste griji [principele 
Carol] mai are să se ocupe și cu aplanarea nein- 
{ele-fferilor dintre marele duce Nicolae și generalul 
Todleben. MAIORESCU, D. il, 101.

APLAL'iiĂ vb, I. Applaadir. — „A bale din palme 
In semn de vie aprobare, de admirare, de mare mul-
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ț&mire" (la reprezentații teatrale sau muzicale, adesea 
șl cu intenția de a chemă pe cel aplaxidat). Intrans. 
Awiitnrii așă mxdt an aplaudat, Căt dulapurile toate 
in arhivă s'au mișcat, alexandrbscd, m, 209. 
Trans. Aplaudă frenetic sckime, cântece și jocuri. 
EMINESCU, P. 246. I Fiff. Trans. „A arătă o vie apro
bare pentru cevă sau cinevă, a aprobă (prin cuvinte 
sau senine), a lăudă". At vor aplaudă desigur bio
grafia subțire, Care s'o’ncercă s’arate că n'ai fost 
vr’un lucru mare. EMINESCU, p. 226. Te aplaud pen
tru această faptă. [Apldud, mai rar

— N. din fran. ( lat. appinndo, -éré „a izbi cu 
putere, a aplaudă".)

At*bAi'i>ÁKK 8. f, jlpp2audi$$eH>enL — Infinitivul 
verbului aplaudă, devenit abstract verbal.

Ai*b.it)i*ÂT, -Ă adj. Applaudi. — Participiul ver
bului aplaudă, devenit adjectiv. A fost cel mai aplau
dat actor, in vremea lui.

AVi.ÂL'N s. a. tufissement—Batere din palme
in semn de vie aprobare sau admirație. Aplause ne
contenite. URICARIUL, X, 6/,,. Seluptă... tn aplausele 
rp'ele o(lej canaliei de. uliți. EMINESCU, p. 245 || Fig. 
.Semn de vie aprobare, de laudă. Meriți aplausele 
noastre. [Și: aplaos s. a. 4sfe vorbe generoase in a- 
plaOS sânt primite. A. NAÜM, OMAGIU-MAIORESCC, 
167. I fși: aplăudă s. f. (probabil subt influența lui 
„laudă"); forma aceasta se găsește nu numai la CO
STINESCU. POLIZU, ci e Întrebuințată șl de c. ne- 
ORUZZi, II. 146/,,: Oamenii de duh priimiră cu a- 
plaude astă satiră.]

— N. din lat. applnusus, -us „izbire cu sgomot, 
aplaus".

AFi.Et'Á vb. I. 1. 1®. (Se) pencher. (s'jincliner, (se) 
baisser, (se) courber vers...: ployer. Fairé. Iu révt^rence. 
Mier (ă). 2®. Allaiter, donner le sein (ă un enfant). 
3®. Se déranger l’estomac apr^s avoir mangé gck. 
aveo dégoAt (ou repugnance, ou avidit^, etc.), en avoir 
des nausȘes. Px-endre i/eh. en dégoAt. Se dógoAter de 
gch. (au fig). II. (Refl.) Incliner vers..., Mrepenchant 
ă. . ni. Appliquer.

I. 1®. Trans. și refl, A (se) aplecă se deosebește 
de „a (se) plecă" prin aceea că exprimă direcțiunea 
spre cevă (așezat mai jos), indicată prin pref. a- ( 
lat. 0(1). Apleacă ramura' (- pleacă ramura spre 
tine!) S’apropie de fată, o prinde pe furiș, S'apleacă 
( se pleacă spre ea), o sărută și intră în tufiș. CO
ȘBUC, B. 14. Toate crăcite s'apleacă ( se pleacă spre 
pământ). ALEXICI, l. p. 2/,(|. /íMpdraÍMÍ cdair in ge
nunchi înaintea ei.... dar ea se aplecă după el { se 
plecă spre el cu intenția să-l ridice) și tl ridică, rk- 
teganul, p. ii, 39,'j,. I Une-ori deosebirea aceasta 
aproape dispare, mai ales când in context se exprimă 
direcția sau intenția, sau când mișcarea de Îndoire 
se face cu o parte a trupului. Și-i îndoi grumajii. ' 
și-l supuse, și-l aplecă la pământ, ijei.avrancea, ' 
3. 83. îi spuse lin, aplecându-se la ureche-i: „De ce. 
cauți ceea ce nu-ți poate ochí in minte?", eminescu, 
n. 68. J/ilecdndM-oe să bea apă... fundescu, l. p. 
128/,. Chiră. Chiralină... Apleacă-ți capul, Să'm- 
pușc Arapul, teodorescu, P. p. 651. || Construit cu 
prep, „de" „a (se) Incovăiă, a (se) Îndoi"*. Giustino 
s’apleacă de șale și 'ncefiiiel iși pune musica jos. 
vlahuțA, ap. HE.M. 1320. Ei de vârf se d'aplecară. 
alexici, l. p. 3,5/,. II „A se ploconi, a face compli
mente salutând". Să fi văsuț... ce mândru eră. când 
s’aaplecat în dreapta și în stânga, la toți cei din bise
rică.' ispirescu, L. 167. II Vig. Eeligia—o frasă..., Ca 
prin a ei putere să văa2dece'n jug! eminescu, p. 117. 
Dar Dumneseu au nu poate ajdecă j/re răutate. Să 
■dujască la'mplinireța] faptei cei cu bunătate? KO- ■ 
NAKI, P. 266. apleacă adecă soarele pășește 
cătrăapus, se face seară. LB.: .,lejourbaÍ8se, tömbe".

2®. Trans. Din construcțiuni ca: Noi i-am hrănit ns

și i-um crescut, tn brață i-am purtat și la sân i-am 
aplecat. CANTEMIR, ist, 171, sau: Un păstoriu... om 
o/îfli [lupoaica] țițele la gura pruncilor aplecând și, 
cu CH»» din sine născitțiar fi, krănindu-i. idem, hr. 
98, s’a născut sensul spec. a aplecă—„a lăptă, a da 
să sugă" (despre oameni și despre animale). Mamce. 
carele apleacă prunci mici, pravila mold. ,53/,. Luo 
muiarea copilul și-l aplecă pre el. biblia (1688) 40,1. 
Pre Homano-Moldo- V lakii noștri, lioma maica, din 
lăuntrurile sale născăndu-i, i-au aplecat și i-au cre
scut. CANTEMIR, HR. 15. Măi Vlad, prinde oaea cea 
ruscă și apleacă mielul la dînsa. (Umbrărești, ln 
Tecuciu), ap. HEM. 1321. Cine de-amâ te-a scălda, 
Și cine te-a aplecăf' marian, î. 588. u4m lăsat pe cu- 
coiină-sa acasă, să aplece copilul, .sbiera, p. 175/j,. 
Copilul, până a nu /dânye. nu-l apleacă muma. 
ZANNE, II, 83. [Mănzul unei iepe fără lapte] să se 
apleace la altă iapă. ECONOMIA, 76.

.3’. (Pat.) Uniper.s. Refl. Cănd cinevă mănâncă 
prea mult, sau mănâncă cevă ce nu-i place, îi vine 
rău, cu greață, se eice că „s'a ciumurluiP sau „i s'a 
plecat'‘ sau „aplecat", leon, med. \ 2Q.îl dureă capul. 
Poate că i se aplecase. îl frecară cu oțet }>e mâni 
și pe vinele gâtului. vlahuțA, ap. HEM. 1322. Eră 
foarte grețos: te miri din ce i se aplecă, carauiale, 
N. 96/2,. Puțintel a îmbucat Și lui rău i s'a-aplecat. 
BIBICESCU, p. p. 336. Omului i se mai apleacă șt din 
lăcomie. GRIÜORIC-RIGO, M. I, 7. 1 P. ext. A nu mai 
aveă poftă pentru o mâncare, a-i 6 lehamite de ea 
(după ce a mâncat-o prea adesea). Mi s'a aplecat 
de carne : ,je suis dégoúté de laviande; la viande 
ine dégohto (me répugne, me rebute)", | Fig. Mi s'a 
aplecat, deatâtea țiremonii. gorjan, n. iv, 17. (Cfr. 
plecă).

II. La scriitorii moderni se gă.sește la refl, și cu 
sensul fig. de „a înclină spre cevă, a aveâ Înclinare 
spre cevâ. a 6 'dispus a...", traducând pe fran. „in- 
cliner. penclier â, avoir un penchant pour...'* (germ, 
„zu etwas neigen"). Tot omul s’apleacă la ce este 
mai pornit, alexandrescu, m. 248. După a [Me
șterului Manole]... răposare, evonul public s'a aple
cat bucuros a-i perpetuă aducerea aminte, oiio- 
HESCU, II, 503.

III. t Unii scriitori din școala latinistă au dat forma 
aplecă și neologismului „aplică". Ceale ce am cu
vântat..., [sânt] a se aplecă și la cuvintele lui llufus. 
i‘. MAIOR, IST. 45.

— Din lat. applk'are: cat. aplegar.

Al'LăX'.iClVNR s f. 1®. Inclination. dispositinn 
nuturelle, }>encbant. 2". Prosternatioii. 1". „Aple- 

, care (1I)“. întru aceasta se văd prea înțelepte osebiri 
ale neamului omenesc, că sâni oameni de chiline 
clxemări, spornici și au de tot ftíiul de aplecăciuni. 
ȚICHINDEAL, ap. HEM. 1322. li 2®. „Plecăciune". Se 
apropie eu mare aplecăciuite cu dulce căutătură 
a ochilor, idem, ap. HEM. 1323.

' — Derivat din ațilecă, prin suf. abstr, -ăciune.
' Cuvântul pare a ti format de Țichindeal și a nu 6 

pătruns niciodată ln limbă.

AFLErÁKE s. f. I. 1". Action de (se) pencher, de 
(s'jincliner. Inclinaison. 2®. Allaitement. II. Incli
nation, penchant, dispo.vition, propension, tendance. 
— Infinitivul verbului aplecă, devenit abstract verbal, 
l. (Rar). 1®. „Flecare .spre cevă". 0 ușoară aplecare 
spre, dreapta. || 2®. „Lăptare". Ajdecare la țâță sau 
»{/«•= „laetatus, lactatio...; dieSăugung*'. LB. i| ll La 
scriitorii moderni, cu sensul de „Înclinare, predispo
ziție" (ca traducere a fran. „inclination, penchant" 
sau a germ. „Neigung"). Nobilii..., învechiți în aple
carea lor cătră Turci, nu voiau nici de cum să se 
lepede de unirea cu 1‘oarta. BĂLCESCU, M. v. 42. Vâ
nătoarea este o aplecare firească a omului. ODO- 
BESCU, III, 78/,,. t „Dispoziție sufletească". într'o 
asemenea aplecare se afiă cel ce, lucrând, a scăpai de 
vreo mare primejdie, marcovici, i>. 430.
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AFLECÂT 8. a. 1’. Hchon d'incliner, de pencher, 

de fléchir, inclinaison. 2®. Allaitement. 3®. (Au plu- 
riel). SoM/éfeme«í de cceur, indiyestion, embarras 
nastrique. — Participiul verbului aplecă, devenit ab
stract verbal. 1®. Prin „aplecat‘‘ se oltueaște [pomul], 
rdnd «e pleacă un ram de pom bun într’un pom 
selbatec. economia, 135. I2®.7x* vreamea aplecatului, 
reniiă capra de la turmă însăși, de-l apleca. DO- 
SOKTEID, V. S. 2G/,. II 3®. (Med. pop.) I>a plur. Bol
navul de aplecate simte o yreufate la slontah. Il 
doare capul, ii vine mereu să se întindă, cască, îl 
dor vinele i/Atului și-l trage la somn nevoie mare. 
GRIQORIU-RIGO, M. I, 7. Uti om căiid mănâncă mult 
și-i vine rău, se zice ,.aplecutele~... (Parachioi, In Do- 
brogea). Frigurile vin din „aplecate"' și din oste
neală. (Slujitori-Albotești, în Brăila). Baba..., când de
scântă pe un bolnav de „aplecate"..., zice: „Aplecate- 
din apă... „Aplecate" din 99 de legumi... Bă vă du
ceți.... (Rusăneștii-de-jos. In Romanați), ap. HEM
1324. Cfr. plecate, ciumurlueală, ciumerniță.

Í

AFi,ECÁT,-Á adj., subst., adv. 1.1», Penché, incliné. 
Dans une position inclin^e. Humble. 2®. Allaite. Fn- 
fant li la mamelle, nourrisson, II. Disposé, enclin. 
.sujet ou porté á qcli. -- Participiul verbului aplecă, 
devenit adjectiv și întrebuințat une-ori ca subst. și 
ca adv. 1. 1°. Bteayurile... .se țineau aplecate, in semn 
de supunei'e a Transih'aniei. ispirescu, m. v. 42/,,. 
Măru-i mare și rotat, Bi de poale aplecat. MAHi.kN, 
î. 17.5. I Adverbial. Pe Neculcea mi-l găseă.... 'fi
ind cada la o bute,... Bi de dînsa răzimat, llăzimat 
cam aplecat, teodorescu, p. p.543'’. 1 Eig. „Plecat, 
umil, supus". Slugă prea aplecată și umilifă, carele, 
rând venim la vreo nevoe, nu va nici să se clătească 
din loc. ȚiCHiNDEAL, F. 251. [| 2®. „Lăpiat". | Sub
stantivat. „Copil de țâță, prunc". Ca un aplecafi'i 
la maică-sa (--„ca, un țărcat tu niuică-sa"). arsenie 
D. UISERICANI (: „sicut ablactatus super inatrem 
suam"), ap. HEM. 1323. || II. „Dispus, cu Înclinare 
(spre)". 0, minte!..., cu favorul căfră vr'una aple
cată... KONAKI, p. 281. [Contrariul: ncaplecat (după 
germ. „wUrde nicht un gen eigt sein"...). Iluuernul... 
n’ar (i neaplecat, să sprijinească... o dorință a ca- 
merii legislative. SBIERA, F. s. 223 ]

AFLECĂTOK, -oÂKE adj., subst. 1. Qui (se)penche. 
qui(s')incline,penchant, inclinant(vots}. 11. I®. Qui 
allaite,allaitant; (celui) qui étéve etsoiyiie des enfants. 
2®. Brebis qui allaite; brebisprioée de son ugneau. - 
Adjectivul verbal al lui aplecă, (derivat prin suf. 
-ător), întrebuințat une-ori ca subst. I. Adj. Care 
(se) apleacă. || II. 1°. Care dă să sugă. Vrla-vei să-ți 
chem o femlae aplecătonre, din Fvrei, și-ț va aplecă 
cuconul? DOSOFTEIU (: „vis ut vocem tibi mulierem 
i|uae nutriat ex Hebraeis. et lactabit tibi infan- 
tein?"), ap. HEM. 132.5. || P. ext. Subst. „Crescător 
do copVv'. Am trimis aplecătorii [ cei care creșteau 
copiii lui Ahab] cătră Niu. BIBLIA (1(588), 273, 1. 
2®. Subst. Aplecătoare= „lactans ovis". LB. Oile cii 
lapte, când le taie mieii, se chiamă „aplecători". (Cră- 
căoani. In Neaințu). Oile cti miei se zic „aplecători“. 
(Hermeziu, In lași; Gârcina, în Neamțu), ap, HEM. 
1326.. Aplecătoare = „Mutterschaf, das sein Lauiin 
verloren hat". (Târnova, în Banat.) jahresber. iii, 
313. Bi de la aplecătoare aduse-lpre el. psalt. (1651), 
172 ( - „de la mulgătoare". PSAL. 8CI1.; CORESi, 
PS. : „de post foetantes accepit eum".). (In sen.sul 
11,2®, plur. aplecăfori.] Cfr. plecătoare.

API.EVĂTVKĂ s. f. r*. Inclinaison. 2°. Allaitement. 
:i®, Houlévement de c(xur, indiyestion, embarrasyas- 
trique. — Abstractul verbal al lui aplecă (derivat 
prin suf. -dfitrdy. 1®. (Kar.) Starea de a fi aplecat. ;. 
2®. (Rar.) ./ipfefcefwre'= „lactatio“. anon. CAR. i .3». 
(Mai des. Med. pop.) „Aplecate". l)esfă-t pe cutare, 
De 99 apucături. De 99 'ntălnituri. De 99 aplecături. 
TEODORESCU, I’. p. 3G1. [Plur. -fin r)

APUCARE
AFLECÚ»^ 8. m. Ayneau de lait. — (In Dâmbovița.) 

„Miel care suge", pavelescu.
— Derivat din aplecă, prin suf, -uy. neobicinuit 

In funcțiunea aceasta.

Ai*i.E<:i'N 8. a. Pente. — „Povârniș". .Nnmoí îm
piedicând roatele carului, vom puteri trece aple- 
cușul ăsta. (Dâmbovița, Ilfov), pavelescu. [Plur. 
•CMfwri]

— Derivat din aplecă, prin suf. abstr.- loc.

APi.EctíjÁT, -A adj., adv. VoiW«, courbé.-Aplecii- 
.s-aí = „aplecat, gârbovit". BARONZI, L. I, 101/„. | Aii 
ninblat fot ufilecușat xau í/árhiiü. ȚICIIINDEAI., F. 9.

— Derivat, probabil, din (a se) aplecă, după ana
logia lui nheboșat. După HEM. 1326, ar fi participiul 
unui verb apleeiișă (din (iplecu:^), neatestat.

AFMi'Â vb. I. (Sjappligiter. — Trans. și refl, 
A pune cevă pe (sau peste) un lucru, astfel In cât să 
se prindă, .să se lipească de el, sau să se întipărească 
pe el. l-a aplicat un plasture. Tm costume femeești 
se aplică benți de stofă, de dantelă etc. H aplică 
fierul roșu pe o rană. P. ext. .â da. I-a aplicat 
maxinnd palep.sei. | (Fam., după fran.) .1 aplică 
cuivă o palmă, o lovitură. |i A pune In practică sau 
in lucrare; a se luâ după. Aceste iluzii juvenile... au 
produs.. o direcție puternică, ce. apucă cu tărie 
egală... }ie cei care .se duc spre a învăță și pe cei 
care s’au întors spre a aplică învățătura lor. jia- 
lORESCU, CR. I, 2(55. -1 aplică o lege, un paragraf, un 
tratament nou. o teorie, rezultatele unei științe, etc. | 
A pune (o știință, o artă, o invențiuue, o îndelet
nicire omenească) In serviciul alteia. A aplică arta 
la industrie. ' A raportă, a potrivi (o maximă, un 
proverb, un principiu general) la un caz dat. Eră 
din soiul acel amfibitt..., căruia se poate aplică pro
verbul moldovenesc, „nici câne, nici ogar", c. NE- 
(fRUZZi, I, 72. Zicătoarea: „soid comme une grive'" 
■te aplică celor care la noi au furat luleaua Neam
țului. ODOBESCU, I, 27/„. II (Franțuzism). f A se dedă 
(la cevâ), a studii (cevâ) cu sârguință. Învățătura 
la care mai mult se aplică... fu Algebra, c. NE- 
ORUZZI, II, 152. II (In Transilv.) A pune, a da (pe 
cinevă) la o meserie. E-om aplică la oi. reteganul, 
p. I, 14. I Refl. A se apucă (de o întreprindere). 
De cănd s'a scumpit pășunatut.... au început ase 
aplică unii (Români din Săcele] la negoț și s'au 
așezat in fiomăiâa. s, moldovan, ț. n. 241.

— N. din fran, ( lat. appiiciire „a punepe, la“.)

Ai'LivĂitii,, *Ă adj. Applicable. — Care se poate 
aplică, se poate pune tn practică. Această veche ma
ximă [că lucrurile simple sânt cele mai grele de pri
ceput .și de primit] rămâne din nefericire aplicabila 
și in starea actuală a așă numitei culturi, maiore- 
SCU. €R. II, 131. [Contrariul: Inaplicabil șî neapli
cabil. 0 iucenfie inaplicabilă.]

— N. din fran.

APLicAKiLiTĂTE s. f. AppHcabUité. — Calitatea 
de a fi aplicabil. Orice o.se»»eHea consfoiore (de ex
periență sufletească] are numai decăt aplicabilitatea 
ei practică, adecă în prima linie ne inlesiiește pen
tru o parte oarecare cunoașterea oamenilor, maio- 
RESCII, CR. II, 137.

— A’, din fran.

AP1.ICÁKK 3. f. Application. — infinitivul verbului 
aplică, devenit abstract verbal. Voevodul... ordonă... 
Aduiiărei ffenerale a Divanului, să chibsuească mă
surile spre aplicarea acestei dispoziții. URICARIOL, 
IV, 430/,,. Hm avut ocaeiunea de a pune în aplicare 
invăfăturile și pooețile ce se f/ăsesc in cartea ta. 
ODOBESCU, I, 42. Nu orice aplicare de cuvinte vechi 
la înțelesuri nouă constitue o oripinalitale falsă. 
MAIORESCU. CR. I, 188.
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APMCÁT 8. a. — Participiul verbului

aplică, devenit abstract verbal. C’« .«/îhî p u^nr 
tle pricejiut: rdZ despre apiicat insd, aJ>t(t e. {fren.

APLicĂT. -A adj. Appliiiup.- Participiul verbului 
aplică, devenit adjectiv. îe^^en nceâ sfdntd e aplicată 
rău. C. NEGRUZZI, II. 234. I Științe aplicate Artă 
aplicată la industrie.

APLICĂȚIE S. f. 1 
APLlUATlî'Mi: S. f. i
Application. — Așezare a unui lucru pe altul, „apli

care”. P. ext. (Croit.) Bucată de stofă aplicată pe 
alta. Și-a făcut o roche de postav, cu aplicații. Adu
cere, |)unere a unei acțiuni, principiu etc la cevâ sau 
cinevă, „aplicare”. Punfcjtul de aplicație, adecă 
punfcjtul corpxdui. de care puterea îl trage sau îl 
împinge, poni, f. 9. Aritmetica cu aplicație la co
merț. URICARIUL, VII, 236/,. I „Punere In lucrare”. 
Aplicația legii este aceă lucrare ce să face prin al- 
cătuirect i>re-unui act potrivit cu legea șiprininte- 
meerea .sau răsămarea pricinei pe legea potrivită. 
CODICA ȚIV. l^egea... în aplicațiunea ei silnică. MA
IORESCU, D. I. 119. O simplă teorie, fără nici o apli- 
cațiune practică. { Școală de aplicație (pe lângă o 
școală normală de învățători etc.) = de punere In 
practică, sau de desvoltare. a celor Învățate mai na- 
inte teoretic. |j (Rar, după fran.) „Sârguință, silință". 
Aplicația la învățătură ii adăogi o flucție la ochi. 
C. NEORUZZI, II, 150.

N. din fran. ( lat nppllcatio, •oiiem.)

ÁTLÓN t adv. .simplemeni. (Îo«fj honiie-
metiL—(Grecism care n’a fost niciodată uzual.) „Sim
plu, fără pretenție”. Aplos a <jrăi... de la tnanice ne 
deprindem. CANTEMIR, IST. 82. .figania aceasta... că
milă nu caste, struț aplos nu caste, idem, ist. 93.

— Din n.-grec. âiikfii;, idem. Cfr. aplâ.

ATOCAi.ÎTN a. a. Apocalgpse. — G carte din Noul 
Testament, care spune că cuprinde revelațiile făcute 
sfântului Ion evanghelistul in insula Pathmos (cu ale
gorii greu de Înțeles). Ști! de apocalips = foarte greu 
de înțeles, obscur. [Și: apocalipsA s. f. | t u|>o<-h- 
llpsis 8- f.. direct din grec. La apocalipsis site, bi
blia (16K8), 6. pr. 9. Ib ccum sice loan Bogoslov, la 
apocalipsis. M8S. (a. 1815), ap. GCR. il. 216/,,.]

— N. din fran. ( lat. apocHljpais <grec. i-")- 
xâz.’>'ț:i „revelațiune”, din ânoxaz-intoi „desvăluiu”.)

APO4'Ai.ii*Ti(\ -A adj. Apocaippfique. „Din apo- 
calips**. .Intma/e apncaliplice. | Fig. (Ca In apoca
lips, In Felul apocalipsului); cu alegorii obscure, foarte 
greu de Înțeles, întunecat, obscur. Cnm apnralip- 
tipe... unele locuri... din scriere. SBIERA, F. s. 343.

— N. din fran. ( grec, âzoxak'jutixoț. La RotiiHiiii 
din Austro-Ungaria, după germ, apokali/ptiseli.) 

apotópA s. f. (Gram.) -Ipoco/ic.—Amuțirea unuia 
sau a mai multor sunete de la sfârșitul unui cuvânt. 
Cfr. sincopă. (La Românii din Austro-Ungaria ac
centuat. și: apocopă.]

— N. din fran. (lat. npo<'<i[)ii < grec, âzoxon-f,, din 
ároxóiítsiV ,.a tăia, a reteză”.)

APOCKÍ1', -A adj., K. a. Apocrgphe. — .A cărui au
tenticitate nu e dovedită, care e dat ca adevărat, dar 
nu inspiră Încredere că e.ste așă. Cfr. neautentic, 
scornit, falsificat. 0 scriere apocrifă. || Spec. 
Nerecunoscut de biserică, scornit de eretici și atribuit 
de ei părinților bisericei. Visul Maicii-Domnului" 
esteocarte apoodfű. || Substantivat. On apocrif.

— N. din fran. ( lat. apocryplius, -a, -um < grec. 
ctKOxp'j'io; „ascuns”, din â-oxp’i—îf/ „a ascunde".)

APUtKiHiÂB s. m. (Ist.) Apocrisiaire. - (Cuvânt 
rar.) l". Dregător (In imperiul bizantin și, p. ext. șl

-.pi-

în imperiul otoman), Însărcinat cu transmiterea ră
spunsurilor și a edictelor împăratului. (Și: + apocrl- 
sArlu: Makómét IIau poruncit voevodului Valakiéi, 
prin apocrisariut său. să meargă la el. șincai. hr. ii, 
41.] 2”. Mandatar sau trimis al papilor, al patriar
hilor.

— N. din lat. apocrlsiariiis (< in.-grec, 
șiâ&toț, propriu „cel care dă sau duce răspuns", din 
âMxf,:':!; „răspuns, însărcinare”).

ATÓi>,-A adj. (Zool.) Apode. Fără picioare. Larvă 
apodă. I P. ext. (și mai des substantivat), (Pește) 
fără aripioare dorsale. Țiparul este apod.

— N. din fran. ( grec, arou;, asoSoț, din â pri
vativ și "«Jiț „picior".)

APOuivTie.-Ă adj. p’ilos.) ApodicG’^Me. - Cu ca
racter de necesitate și de universalitate absolută, 
„care nu poate fi altfel”. Se numește judecată... apn- 
(iictică aceea în care se arată necesitatea sau im
posibilitatea ajirmării predicatului despre subiect. 
MAIORESCU, L. 61. | P. ext. Cu înfățișare sigură, de 
adevăr absolut, fără replică. Alăturea cu paragr afe 
scrise lămurit... dăm de (allelej, a căror confueiune 
nu se poate acoperi prin tonul apodictic în care 
î^i eapun cuprinsul lor. maiorescu, cr. iii, 62.

— N. din lat. ii]>odicticus, -a. uui (< grec. úR&íeix. 
■nxóí, propriu „demonstrativ”, din ctTró, cu indicație 
de depărtare și íttxvóiu „arăt”).

apoiiozA s. f. ((iram.) Apodose. — Partea a doua 
a unei perioade, cuprinzând grupa propozițiunilor 
principale (față cu partea întâi, care cuprinde grupa 
subordinatelor și se cliiiună protasă). [Pronunțat, 
după grec, și; apodosă,]

— N. din fran. (grec. âj;05o3;ț „restituire”.)

atopizA 8. f. (Anat.) Apophyse.—Parte mai ieșită, 
mai scoasă afară, la un os. Apofiea omoplatului, apo- 
fisele vertelrrelor.

— N. din fran. ( lat. apopliygis < grec, 
propriu „excrescență".)

ATOFONÎi: s. f. (Gram.) Apophonie. -- .Schimba
rea vocalei radicale a unui cuvânt In diferitele lui 
forme flexionare sau In derivate, datorită unor anu
mite legi constante (d. e germ. b>nden, iinperf. bond, 
part, gebunden).

— N. din fran. (Cuvânt introdus de M. Bréal, pen- 
Iru traducerea germ. „Ablaut”,Cfr. metafonie.)

at<»>'TÉu.hA 8. f. Apophtegme. - Vorbă do seamă, 
sentență, a (sau atribuită de obiceiu) unui om vestit. 
Vorbește numai in apoftegme. [I^aCantemir, I8T. 8; t 
.47)o/'fâen^»)a.'„[din]el(inește] cuvânt, voroavăaleasă, 
6losof|e]ască”. + Plur., direct din grec, intru apo- 
ffe{/ntiitele sale spune I'luiarh, că... mag. ist. iii, 27,1

— N. din fran. (la scriitorii vechi direct din grec, 
de la «Kr-'ifjtȚȚojia: „rostesc", din oikó, cu 

înțeles de emitere, și fbé-cfojív. „vorbesc”, al cărui ra
dical se găsește in di-ftong.}

APOtitii' s. a. (Astron.) Apogee. — Punctul din or
bita lunei tn care ea .se află la cea mai mare de
părtare de pământ. Apsida superioară [se numeștej 

; apogeu. CUtIANU, C. 274. i P. ext. și de.spre soare: 
Soarele este... la apogeu. CULianii, C. 167. || Fîg. „Cul
me, punct culminant”. Puterea Otomanilor... erd. pe 
atunci în apogeul său. c. NEtîRUZZI, i, 201. Imaginile 
acelea, care figurau in locuri așă de swwfHoase,,.. 
trehue să fi representaf pe un împărat ilustru ca 
Traian. în apogeul falei sale, de stăpân și împărat al 
hunii. ODOBESCU, ICON. TR. 12. [Plur. -gee și -geuri. ] 
Cfr. contrariul: perigeu.}

— A', din fran. ( lat. npogeus <grec. '/.M-jf.oi 
„departe de pământ”, din ă!;0, cu sens de depărtare, 
și f-xia „pământ”.)
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APÓI adv. (loc. adj., subst, adv,) I. 1®. Aprés, â la 

suite (de), derriére. 2". -dprci. en.siiile,puis. 3®. Fina- 
teinent, aprcs lout, en definitive. 4®. .4/or«. dans ce cos 
lă, eh bien! b^. Donc;précÍ8Sment; car, encore, de plus; 
mais: alors, puis. II. 1®.—2®. (Le) dernier. Fin. bout.

I. Adverbul apoi arată că starea sau acțiunea 
exprimată de verbul coresjmnzător urmează după 
o altă stare sau acțiune.

1®. + Local. In sensul acesta, a fost înlocuit din 
cele mai vechi timpuri prin compoziția „înapoi". Se 
mai găsește — rar — In limba veche, in construcția 
mai apoi de = „după, In urma...". Mai apoi de aceștia, 
de toți, veni Samariteanul, varlaam, c. 347 ,, I 
Cu funcțiune adjectivală: „situat la urină". Ü curie 
ghiedavă și mai apoi de toate, dosofteiu, V. s. 49/,. 
Substantivat. Adecă, Doamne, tu ciinoscuși toată 
apoia și de multa mea; tu feaceși-mă și puseși spre 
mfijne mâna ta. coresi, PS. 378 ( = tu cunoscuși 
toată apoa mea. psal. SCH. 449',, : „tu me tiens 
serré par derriére et par devant. et tu as misia 
main sur moi",).

2®. Temporal. Adesea stă în corelațiune eu „în
tâi" (lat. ,.primo.... post") și se întrebuințează de 
multe ori ta comparativ. „După aceea, pe urmă; in 
cele de pe urmă, la urmă". Absol. tnloarce-voiu 
fața mea de cătr’inșii și spune-voiu ce va fi lor 
apoi. P8AL. SCII. 493/sî CORESI, PS. 413 (: ,Je ca- 
cherai ma face d’eux, je verrai i|uelle sera leur fin",), 
l-am fost vândut mai de înainte vreame loc... dv 
12 prăvălii.... iar când au fost apoi,... i-au luat 
Dima... un loc... diin ceale ]2loeure. doc. (a. 1625), 
ap. HEM. 1329. Trebulașle să mergem noi preste 
alții, [ca] să nu vie alții preste noi...: mai bine îaste 
infăiu. decât apoi! alexandria, 2Ó. || Mai adesea 
introducând o propoziție consecutivă, flândește-te 
la mijloacele cele mai bune, ca să te aperi de neno
rocire, apoi întrebuințe^iză-le cu înțelepciune, mak- 
covici, 1). tifi/ji- [Am cedt] poema elenă a lui Ojtian, 
apoi și cea latină a lui Gratiu Faliscu, in fine chiar 
.și serbedele. versuri ale lui Marc» Aureliu Neme- 
siauu Cartaginezul, odobescu, iii, 62 ,. Și pe cer 
el se zăreâ, întâiuca un porumbaș. Apoi ca unlă- 
slunaș, Apoi ca un bonddraș, ALECSANDRI, p. p, 146. ] 
Adesea urmând după „și“ sau „iară". întâi « mer
gea cu nărete, iară mai apoi i-au amăgit. URECHE, 
ap. (iCR. I, 70/j. Să mâncăm, și apoi — la culcat! 
DRĂGHICI, R. 18. Zice rămas bun fraților ș» apoi 
încalecă și pornește, creangă, r. 18."). .Să rumperi 
vecinii întâi și apoi casa, p, iv, 236. Dom
nul se miră. Ș’apoi îi mustră, Ș’apoi se'ncruntâ, 
Și-i amenință. ALECSMiPUl, P. P. 187. 1| Ș’apoi... 
sau c’a)ioi... = „de-acl’ncolo“ : „et puis, aprés cela". 
După aceasta se începe nunta, ș’apoi — dă. Doamne, 
â»«e.' CREANGĂ, P. 279. Acum să-mi meargă bine, 
c'apoi poate să vină și câte un an rău! | Mai apoi 
și mai de apoi = „mai târziu" : „par la suite, plus 
tard". Nu știu ce-o fi mai apoi, doine, 246'„. Firea 
vremilor troace frunza și fiorile: intăi se arată fru
moase, mai apoi pier. cORESi, ap. HEM. 1328. Poate 
mai de apoi a tren* cinerd. CREANGĂ, p. 22. | Iară 
mai apoi de toți muri ș» muierea, biblia (1688), ap. 
TDRG. I Mal apoi de toate = „la urma urmelor" : „â 
la fin (des flns)". Mai apoi de toate îi tăiară și cin- 
slitul cap. DQSOETEiv, V. s. 10.1. Dujiă ce..., apoi... 
= „nu numai..., ci și,..“ : „non seulment..., mais en
core...". Viespea, după ce miere nu face, apoi și îm
punge. ZANNE, p. 1,692. După ce e slută, apoi o cheamă 
și Gahița. idem, vi, 119. țț: De Joi pâiiA mal (de-)apoi, 
se Întrebuințează, în glumă și In ironie, spre a arătă 
că cevă ce trebueâ să țină multă vreme (sau cu a 
cărui durată se lăudă cineva) a ținut puțin timp, n'a 
avut trăinicie. Ținură și ei prietenie, de .loi pănă 
mai apoi! | „Lesne". Uită, de Joi până mai apoi. 
BARONZi, l. I, 65/,,=„uită de la mână pân'la gură". 
HEM. 1334). Amână din zi inii și de Joi până mai 

, de-apoi. CREAîiGÂ,r. 141 » „il remettait de jour en 
j jour et renvoyait aux calondes greciiues", DI)FR.

ió.

I

APOI— lî)7 —
3”. (’u sens concesiv. „La urma urmelor.... In de

finitiv". tntr6aUele,sccU’Vinteazâcuui că siint stret« 
nu s'au cuvenit s6 fiu eu mitropolii. întru Hri- 

utos, săntem toți una; ți apoi n'am fost numai eu 
episcop și mitropolit strein in Țnra-romăneetseă. 
ANTIM, p. xxvrn/,,. N’ai să r/ăsești sluffă c«w cauți 
itumiienta, că pe aici sânt numai oameni spâni, 
și-apoi, rână e.8te la adicălea. te-nș întrebă, ca ce 
fel de săticneală ai pitteă să întâmpini din pricina 
asta? CREANGĂ, p. 203.

4“. După o propoziție condițională (mai rar îna
intea ei). „Atunci. în acest caz'‘. Adesea procedat 
de „c(ă)" sau „d(a)“. „dar", ori urmat de „atunci". 
Dacă cumvă acum te simți cam obosit de tunifa di- 
iiresiunezooloyică-filologică..., apoi tot mai inrtă-mâ 
[amice], să mai adaug ore-o două trei cuvinte. ODO- 
BKSCU. in, 32',,. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai 
[ce ți-ain cerut], apoi sânt nevoit să cutreer toată 
lumea, ispirescu, L. 2. Nu-i mămuca, nu-i mămuca.' 
D'apoi ciM-i, dacă nu-iea-' creangă, p. 22. Iară 
dacă s'a întâmplă ...după dorința Luminării Voa
stre, apoi atunci să ne trinieteți copila acasă, idem, 
p. 84. De-oiu mai scăpă .?i d»» asta cu viața, apoi 
tot mai am sile de trăit, idem, p. 219. Când se în
tâmplă de. răzbate acolo umecaJa. apoi se aprind 
aceste mafeirii și oră. DRĂGHICI, R. 113. || Și In mod 
eliptic, sublnțeieg&ndu-se „dacă e așâ, a.șâ fiind..." 
„f!u nu pot ceti românește.“ — ,.Cum? [Dacă nu știi 
nici ceti românește.] apoi dar ce înveți tu?‘‘ c. NE- 
GRUZZi, I, 4. ..Șityuești, Mtd» omule, ori ți-i într'a- 
dinsc" — ^lia nu șuguesc...!" ,-4po» dar [dacă stă 
lucrul așâ], te uâd cd ești bw» tweAenpAtucreang.V, 
p. 41. Dintre trei ficiori, câți are tata, niclunid sil 
nu fie bun de. nemica'r .Ipoi, drept să vă spun, că 
atunci degeaba mai stricați mâncarect, dragii miei! 
idem, p. 188, „Un lucru ne maitrebue, și apoi să 
știi că «e row cuHRnâ‘' ...„Cere ce mai ai de ce
rut!"... — ..Dacă e așd,... să-mi aduci vasul cu botes... 
de peste apa Iordanului, și atunci ne vom cu
nună ISPIRESCU, t. 29. II Adesea se întrebuințează 
Tonna întrebătoare ápol’ sau ș’âpei.’ (accentuate pe 
silaba d'intăi), pentru ca să arătăm că cele auzite 
ne lasă indiferenți, că nu vedem că, din cele ce ni 
se comunică, ar urmă pentru noi cevă important. ..Co
pilul ditmitale s’a urcat tn pom". — „Ș’apoi, dacă 
s'ii urcat?" - „Are să cadă". ~ „.‘Hunei se va în
văță minte șt nu se va mai urcă a doua oară".

3®, După felul frazei premergătoare, adesea numai 
gândită, apoi. întrebuințat spre introducerea unei 
fraze nouă și urmând, de cele mai multe ori, după 
o conjuncțiune, poate aveâ diferite accepțiuni. Din 
faptul că In cele mai multe cazuri poate fi omis, 
fără ca Înțelesul frazei să se altereze, se vede că 
sensurile acestea nouă nu sânt inerente lui apoi, ci 
rezultă din constriicțiunea Întreagă. „Erin urmare, 
deci". 0, minte, de fală plină, ce tu ție nu-ți pui 
stăvili. Apoi cum poți, slăbănoago. altor patimi să 
daipravili? konaki, p. 281. 1 „Vezi!" Apoi, mă mie- 
ram eu, de ce vorbești așă de bine moldovenește.' 
CREANGĂ, p. 129. I „Doară", D'apoi pentru vrednicia 
lui mi l-a dat lata! idem, p. 229.1 „Căci". Apoi doar, 
eu nu-s de acélé, de care crede el: n’am sărit peste 
garduri, de când sânt! idem, p. 28. „Încă". Un 
dușman de lup — ș’apot știți care? — chiar cumă- 
trul caprei..., cu urechea. idem,p.21. | „Afară
de aceasta", „unde mai pui, că..." Țara in care îm- 
părățer't frat^ cel mai mare eră tocmai Ta o mar
gine a pământului și crăîa istuialalt la altă mar
gine. Ș’apoi, pe vremile acelea, țările erau bântuite 
de războaie, idem, P. 183. || „Cu toate acestea". Voi 
ud siccți Români, ș’apoi vorbiți o limbă pre care eu 
n’o înțeleg! c. negruzzi, l, 245. 1 „Dar". Ce fire 
naltă, măreață! Ș’apoi cu câtă josime! konaki, p. 
274. ,liu nu le-am luat pentru mine, ci pentru cela 
ce m a trămis pe mine". - „Apoi bine, frățioare, 
de ce nu mi-ai spus așă de acasă, căd atunci știam 
șt eu ce să fac?" ispirescu, L. 47. D’a/)o»
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rinie, te-am iscălind în Jalbă! Ce-nii spuneai
mai deunăei? CONV. lit. iii, 45, ap. TDRG. Ceapă cu 
mămăligă? D'apoi neam de neamul mieu n’a mâncat 
afâ bucate! CREANGĂ, P. 9. Te plăngi că ești ostenit. 
D'apoi ew, «ore am umblat mai mult decât d tn ? i 
„Vezi-că“. „Tată, am prins un Tătar!" — „Ijosă-l șt 
vino 'ncoace!" — „Apoi nu mă lasă el pe mine!" zan
ne,?. .836. Adesea, In amenințări.DecdnfZ o/îjjhs voi 
stăpânire pe mine'?... Apoi nu mă faceți din cal mă
gar, că vă veți găsi mantaua cu mine? CREANGĂ, P 
253. Precedat de „că“: „Altminteri". Te sfătuesc .sâ 
nu o faci, c’apoi o pățefti cm mine! TDRG. || Precedai 
de „și“, servește, drept introducere, mai ales In poezie, 
In strigături sau în proverbe. Ș'apoi lin. dorule. lin. 
Că puteați pe loc străin, Ș'apoi rar, doruJe, rar, Că 
puiea-i pelocamar. jarnik-Bâkseanu, d. 127. Ș’apoi 
spune-mi cu cine te atluni, să-ți spun ce fel de om 
^i. c. NEGRUZZI, I, 248. II Urmat de „dă“ („de") ser
vește spre introducerea răspun.sului, mai adesea con
cesiv, evaziv, sau cuprinzând In sine o scuză : .qu'y 
fairé! que voulez-vous?" înțeleg!... ți-i drag inge- 
ruftj... Apoi dă!... tinerețea... inima... alecsandri. 
T. 945. „Ce este mai gras pelumea asta?..." — „Apoi 
de, cucoane, ce să fie mai gras decât porcul mieu din 
ogradă?" Ișpirescd, l. 178.

II. Compoziția de apoi.
1®' A dj. Cu sau fără articolul „cel". „Cel din urmă, 

ultim, extrem", întrebuințat adesea In legătură cu 
„mai". Sărutați-mă sărutarelnj de apoi, că cu voi 
de acmii nu voiu mai îmbla. CUV. D. BĂTR. Il, 449 
Cheltueala lui șl de'ntâiu și de-apoi să i-o întoarcă 
până la un ban. URECHE, LET. I, 181/,,. La cea de 
apoi oftare, la urmă, când au strigat..., amândoi 
am alergat, bei.diman, o. 11Vreau să viu să te 
mai văd petdru cea de apoi dată, konaki, p. 232 
„în acele nevoi mari ', sice Walther (despre Mihaiu- 
hravul], „eroicul său suflet scoate cea mai de apoi 
virtutea lui", bălcescu, m. V. 230. | Astăzi, păstrat 
mai ales In Întrebuințarea specială: Vremea (ziua, 
reaeul, județul, venirea, lumea) (eea) de apoi, in- 
țolegându-se „vremea etc. do la judecata cea din 
urmă": „le jour du jugement dernier, la fin du 
monde". Âu strălucit fn vremile cîale de apoi, ca un 
soare, minbiul (1776), 198 'Kfiți morfi. să in
trăm noi. Că e vremea deapoi! zanne, p. ii, 614. 
Chemâ-va Domnul toți robii săi la sua cea de-apoi 
VARLAAM, C. 274. Dar știu un lucru mai pe sus De 
toate..,: Credința ’n gilele de-apoi b! sinifura tărie 'n 
noi. COȘBUC, b. 156. /« veacul de- apoi. Turcii vor luă 
ilakedonia. alexandria, 167. .ludeful de-apâi. iu>- 
SOPTEIU, V. 8. 97. Până la de-apoi venire a Dom
nului Hrisțos. idem, V. a. 162/,. Pi, apoi zi că nu-i 
lumea de-apoi! CREANGĂ, P. 209.

2®. Substantivat. „Cel din urmă". Eu sânt 
alfa fi omega, începutul fi săvărfitul, cel dintăiu 
fi cel de apoi. n. testament (a. 1680), ap. HEM. 
1335 (: „,Ie suis Talpba et Toméga, le premier et le 
dernier, le commenrement et la fin".). Șiatunceu 
începu a chemă pre toți feciorii săi pre rând, den 
cel dintăiu până la cel mai de apoi, hronograf 
(a. 1760), ap. GCR. ll, 70/,,. | f Și fără „cel de“: In- 
cejm de laapoii până la întâii. TETRAF.V. 234 (: „en 
coinmen(,'Bnt depuis les derniers jusqu’aux pre- 
miers"). După aceala trăi fără de coconi și altul 
nu mai născu, ce aresta-i fu și întăi și apoi. (Mss. 
8. XVII), ap. HEM 1342. |1 ț (Numai la plural.) „Sfâr
șit, capăt, margine". Dați veaste jiănă la deapoiu- 
rile pămănfului. DOSOFTEIU, ap. Ct’R. 243 ( ve
stiți până la marginea pământului, biblia, 1688: 
„publiez ceci et envoyez-le dire jusqu’au bout de la 
terre".). Scoate nuori din de-apoile lumiei. arsenie 
DIN BiSERiCANi (tot acolo: „scoate nuori de la m a r- 
ginilo lumiei"; = „de la fărșitul pământului." 
CORESI, PS.), ap. HEM. 1335. ||t Cea (mal) de apoi — 
„sfârșit, urma urmelor" : „fin des lins, issue". Iaste 
cale, carea omului driaptă să pare, Iară cea mai 
de apoi a ei duce la moarte, cantemir, ap. HEM.

1336 ( ,,lară svărșitu] ei vine la fundul Iadului. 
BIBLIA. 1G8B: „il y a teile voie qui semble droite 
ă rhomme, mais dönt l'issue sont les voios de Ia 
mort".). Gaspar- Vof?«î... s’au așeeat cu gănăul șt mai 
tare spre Lefi, îndemnăniiu-i asupra Turcilor... Tiu 
pute.â (le tot slobod să hie în gândul seu de boieri, 
carii socotind cea de apoi, să nu oie vreo petre ferii, 
nu-i pristănîâ boierii, m. costin, let. i, 237. | i* <lii, 
sau la) cea (mal) de apoi = „In cele din urmă" : „â 
la fin des fins". în cea de apoi, f’au dat sufletul. Mi- 
NEIUL '/f apoi, s'au înstrăinat
de neamul său. neculce, let. ii, 351/,,. Și te vei 
căi. la cele de apoi ale tale, biblia (1688), ap. TDRG.
Cea mai de apoi, îl răstigniră, dosofteiu. V. 8. 22,1.

[îrt pronunțarea repede, șl api, apu: Ș'api foaie 
fir de linte. ȘEZ. I, 211*7,,. Trop» apu tril cărbuni. 
SEZ. III, 138/,. Apu eisă... ALEXICI, L. P. I, 225/,,.
In sensul 1, 3’—5®, nefiind accentuat In frază, se gă- 
.sește șl subt forma apăi: Apăi, măi vericule. dacă 
orei să te mărinscă... o lume, de ce nu pui sărbă
toarea scripcari? jipescu, o. 51. Și apăi nu pă- 
căneii mai prost jurata aia de teleagă! T. cercel, 
sAm. ii, 503. 1 La Românii din Serbia se găsește și 
forma apă. jahresber. vii, 82. I Pentru accentuarea 
(ipoi, cfr. I, 4®. I Cfr. păi, poi; după, înapoi, din
apoi.]

— Din compoziția ad 4- post: v.-sard. appus, mi
lanez apos, In Alatri apo, v.-portg. apos.

APOifd) adv. Aprés. puis, pnsuiie. — (La Moți.) 
Jpoj7î = „apoi, mai apoi“. frâncu-candrea, m. 97. 
PHr-Fruntf)S >te îmbrăcă cu hainele, și-apoiț se .sm» 
cd/ari. idem, 262. |Cum se accentuează?]

— Derivat din apoi, printr’un suf. -jf», care pare 
a fi identic cu suf. dim. -iță (subt forma unui plur. 
mase., din pricina terminațiunii -» a cuvântului 
apoi).

s. a. Apologue. — Scurtă povestire (in 
versuri sau în proză), cuprinzând un învățământ 
moral practic dat subt formă alegorică, de cele mai 
multe ori prin atribuirea do însușiri omenești la ani
male sau la lucruri noln.suflețite. Apologul, ca .șipro
verbul, au fost totdeauna înțelepciunea națiunilor. 
c. NEGRUZZI, I, 336. Cfr. fabulă și parabolă. („Fa
bula" o termenul cel mai general: poate aveă și În
țelesul do „povestire, istorisire, poveste", „apologul" 
este totdeauna întemeiat pe o alegorie care se aplică 
la om; „parabola" e un apolog din sfânta scriptură.( 

— N. din fran, ( -lat. Rpologus<(grec.
„povestire", din ásó și Xoțo; „cuvânt, vorbire".)

Al'oroMKT s. m. (Teol.) 4/>oIo.7îsîc. --Apărător 
al credinței creștine împotriva celor ce o atacă. (Se 
zice mai ales do scriitorii bisericești din cele d’intăi 
secole ale creștinismului, care au apărat religia cre
ștină în potriva atacurilor și Învinuirilor din partea 
Evreilor, a Invățaților păgâni și a Împăraților ro
mani).

— N. din germ. Apologet.

-A adj. AuoloipHűiue. 1". Adj. 
Care conslitue o apologie a cevă sau a cuivă. Scriere 
apologetică. || 2'’.(Teol) Substantivat, numai subt 
forma feminină: Apologetică = getica aceea din teo
logie, caro are de scop apărarea creștinismului îm
potriva atacurilor ce i se aduc.

— N. din fran. ( lat. apologeticus, -a, -um <grec. 
ăzcZoȚTjTixoț, din áK'Aoféop'íi „(măi apăr, fac apologie".i

.AiMtLouÎKs. f. — Scriere sau cuvântare
de apărare sau Îndreptățire a cuivă (împotriva unor 
Învinuiri). Platou a ea-is apologia lui Socrate. ( I’. 
ext. (Fiindcă cel apărat astfel este mai totdeauna 
un om vrednic de laudă:) Laudă (foarte mare) a me
ritelor cuivă sau a cevă. Mulți au făcut apologia re
voluției franceee.
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— N. din fran. ( lat. apologia <grec. ■ítTroZoi ia, 

din ÓTcó, cu înțeles de Îndepărtare și kóyo; „cuvăn- 
tare“: „cuvântare care Îndepărtează o Învinuire".)

ApnrutíixT 8. m. Apoloifiste. ~ Cel care face apo
logia cuiva sau a cevă. Zzi erortfe contemporane... 
corwi de apologiști... stă în proporție inversă cu va
loarea... obiectului lăudat, maiorescu, cr. i. 251.

— N. din fran.

apo.vbvkútk.', «A adj. (Án&t.) AponéerntiijHe. 
Care (se) ține de aponevroză.

— N. din fran.

AroNKVHözÁ s. f. (Anat.) 2{/if)nd(;roó'e. — Mem
brană Hbroasă albă, forte rezistentă, care acopere 
și ține mușchii, separă intre ele fasciculele muscu
lare sau le leagă de oase.

— N. din fran. ( grec, ctr'ivî'jpio^-.ț.)

Ai’oi’i.BCTit, «A adj,, subst. (Med.) Apoplectique.
1 ®. (Mai rar.) De apoplexie, propriu apoplexiei. Sim- 

/ilome apoplectice. || 2°. Predispus la apoplexie, „dam- 
blagiu“, „damblalâu“ (POLIZU). Scurt și yros... roșu 
și apoplectic la față, .semăna prosav c» ,.recicțio- 
naruî dropicos". zamfirescd, R. 80. ‘ In acest sens, 
și substantivat: Un apoplectic.

— N. din fran. (lat. apopiectirus, -a •iiui<grec. 
ânonlexțixiț.)

AiHkPi.BXÎK s. f. (Med.) Apoplexie. Paralizie mai 
mult ori mai puțin completă, pricinuită de o hemo
ragie cerebrală. „Dambla, gută'“. Au murit deboala 
ce se chiamă a2)oplexie. mauaz. ist. iv, 134/*,. După 
fran „apoplexie foudroyante", apoplexie trăsni- 
toare (mai bine: /'Mipepftíoare/; care aduce moar
tea imediată. O apoplexie trăsnitoare curmase firul . ......
zu/eiorwxie. c. NEGiiUzzi, l, 309. [-f-și: apwplixie, di- ka, f. s. 311. ||
rect din n.-grecește. Au murit de ajioplixie. E. vĂ- - -•-*
CĂRESCUL, IST. 255/„.

— N. din fran. ( lat. ap(»ple.\la <grec.'inoKkvp 
ți'i, din âr.â și „lovesc, isbesc'*.)

Al*»RÍi: t s. f. Aporie, doute, incertitude, emhar- 
ras. — (Guvânt introdus In limba literară pe la Înce
putul s. XVII, apoi frecvent in epoca Eanarioților.) 
„îndoială, nesiguranță. Încurcătură". Ajuiria = „În
trebare cu prepus, carea pofteaște dezlegare". CAN
TEMIR, IST. 8. Jiomnul la aporie mare se află. Ii. 
CRECEANU, MACAZ. IBT. II, 150/„. Co un deplin filo
sof, toată aporia au deslegat. cantemir, ist. 94. Nu 
căg nici un sjior de la tine; aceasta mă jiune în mare 
aporie. FIÚMON, C. I, 102.

— N. din n,-groc. ânopiw, idom (din â privativ și 
„trecere, ieșire"), literal: (stare sufletească) 

„fără ieșire".

APÓKT! interj., s. a. (Vân.) Apporté! — (Strigare 
către câni, ca să aducă vânatul împușcat sau un obiect 
ce se asvârlo de cineva.) „Adu ’ncoace!" Tu dresai... 
fie prei'elicarul tău ca să asculte la setunalele con
sacrate: .Pst!'' „Pil!" și^AjiarH^ ODOBESCU, III, 3. 
Eu fac ajtorl și joc ca omul, in jiicioare. donici. ap. 
TDR(î. (Plur. -/JorÎMri.J

— N. din fran. (literal: „adui")

APÓKT s. a. (Fin., Comerț.) Apport.— Partea adusă 
do fiocaro Intr'o asociație sau Intr’o întreprindere 
comună.

— N. din fran.

Ai'OKTÂ vb. l* (Vân.) liapporler. — (Se zice numai 
despre căni). A aduce (prins cu dinții) vânatul împușcat 
sau un obiecta8vârlitanume.,.afaceaport’“. Muihine 
e să te iau cu mine ca pe o bestie rară, ca o momiță 
îmblânzită: să joci, să aport&si. i. nec.ruzzi, vi, 105.

— N. din fran.

199 —
aim»ktAt 8. a. Actioii de rapportei-. — Participiul 

verbului aportâ, devenit abstract verbal. Cdneie se 
deprinde ușw la aporfaf.

AVÚN, -oĂnA adj., a. f. I. P. AiyHeitx.-.s'dreua;. 2’. A- 
hondant en eau. II. Îler. — I. Adj. „Apătos". 1®. Care 
o do natura sau de felul apei; care conține apă. Poama 
îi verde și apoasă, r. lONESCU, C. 197. Din ochii ei... 
curr/eau șiroaie de mărgăritare apoase. EMINESCU, 
N. 3. Uănd unei vaci „i se ia mana‘^..., slăbește, și 
laptele e albicios și apos. șez. iv, 125/.,. : „Seros", 
,Struna‘‘ e o umflătură a pielei, plină de materie 
apoasă, ce se face cele mai adese-ori printre deffete. 
ȘEZ. iii, 176/,. II 2®. Care conține apă In măsură mare, 
„plin de apă". Iată că sosește la un rău mare și 
apos foarte, căci jilouase mai nainte. SBIERA, P. 
226/,,. ll II. t Substantivat, subt forma feminină. 
„Mare". Afioasa o trecu in vad, ca jie uscat, doso
fteiu, ap. HEM. 1343.

— Din aqnosiis, -a, -nm; cfr. fran. aqueux.

APOSTAT. -A adj., .subst- 1®. Afiostal. 2®. iicbelle, 
rovotté. — 1®. (Mai des) substantivat. „(Persoană) 
care a săvârșit o apostazie". Cfr. renegai. în silele 
ajiostatului .Iulian. MINEIUL (1776), 192/,. Se făcuse 
apostat, turcindu-se. E. VACĂRESCUL, IST. 257',. tn 
creștini, el vedea niște apostați. marcovici, d. 420. 
Fu isyonită și trimisă lânyă apostatul său părinte. 
ARHIVA B. I, 108. C’dnrf « ftoieosd Mwjldou SOM oft 
necredincios, atunci de regulă se prind mai mulți 
fruntași ea nași... : iar dacă e holtéin, caută de-l și 
însoară, ca să nu umble lela și mai pe urmă să de- 
i'ííoyiosíot. MARIAN, NA. 171. (Rar) substantivat, 
subt forma feminină. învățăturile timpurilor tre
cute... n’au știut da vieții noastre spirituale o exi
stență absolută decăt numai sicănd ci este o căeă- 

; tură din viața dumneeeească, o aposfală a ei. sbie- 
?i:. ü 2®. P. ext. „Răzvrătii (In potriva 

autorității statului), rebel". Cu pricina hăvălirii Gre
cilor apostați. URICARIUL, XI, 358. Eă, un înger ce 
se roagă — El, un demon ce viseasă: Ea. o inimă 
de aur — El, un suflet apostat, eminescu, i*. 87. 
Plângi, coiiilă'r C'o jirivire.... rugătoăre Poți din
nou zdrobi și frânge ai>ostat’inima mea. idem, p. 

; 44, Substantivat. Din călugării cei fugiți cese 
vor dovedi... că ar fi ajutat ori s'aii unit cu ajio- 
stații. URICARIUL, VII, 112. (La DOSOFTEIU, V. 8. 
127/. și: apostiita s. m.: Astănd naintealuiapostdtu 
Iulian.]

— N.. ia scriitorii mai vechi din lat. apostata sau 
direct din grec. âsuatclTViț, la cei mai noi din fran.

A1*«»NTAZ(B 8. f. Apostasie.— Ijcpădare (săvârșită 
mai ales In public) a iinoi persoane de religia ce avu
sese și trecerea la o alta. Cfr. renegare. I P. anal. 
Lepădare a călugăriei și intrare In viața laică; rene
gare a unei credințe (politice etc.) șl adoptarea alteia.

— N. din fran. ( lat. ap«stuăia<grec, ânostasia, 
din űíjó și ■stiz'-i, literal; „depărtare de la cevâ".)

A-i*uHTEKi»Kt loc. adv. (Filos.) Ă posteriori. -- 
(Câștigat)prin experiență, după Începerea activității 
intelectuale (iar nu anterior acesteia, din pură rațiu
ne), I Adesea în funcț. adjectivală. Toată sinteea 
experienței, așă numitele cunoștințe „a posteriori", 
înfățișaeă numai cașuri isolate. maiorescu, u. 40. 
(Cfr. contrariul a-priori.)

— N. din germ. ( lat.-med. a posteriori, propriu: 
„(plecând) de la ceea ce vine In urmă".)

ai*<>ktîi.A s. f. Apostille. — însemnare sau hotă- 
rlre (de obiceiu a capului unei administrații publice 
ca: ministru etc.) pusă la marginea, de-asupra, sau 
In josul unei petițiuni, unui raport sau altfel de act 
oflcial și p. ext. și numai iscălitura pusă pe un a- 
semenea act. [Și: apostil s. a. într'un tărsiu, pri
marii, adresa de-o citesc. Cu liniște deplină dau or-
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rfm fa notar Să puie apostiliuLcă n 'audat de tâlhar. '
I. NEQKUZZI, II. 69.]

— N. din fran ( ari-j-lat.-med. posffffa „expli
care, notă.“) 

.avósti-wA 8. f. Jyjos/pme. — (Cuvânt din epoca 
fanariotă, aproape ieșit din uz.) „Abces, buboiu". 
CIHAC, II, 635. ( Azi, numai In sens fig. I-am spus-o; 
nu puteam să mai rabd, că făceam apostimă (ta 
inimă)! Com. BRĂTESCU-VOINEȘTl.

— N. din grec. âs0î-:v,;ia.

APÓNTOI. 8. m. I. Apótre. 11. .Icif*' drs a/nitres. -
I. Nume dat celor doisprezece ucenici ai lui Cristos,
trimiși de el in lume, să propovăduească evanghelia. 
A sântului upo.stolit Pătrusborească tí cotcafcí-c. COI). 
VOR. 138/,. Cm» și apo.stolu Pavelu... sa-ie. cokesi, 
E. II/,,. Ji( ajuns pre pămănt înger, ca un alt apostol 
nou. BIBLIA (1688), 7 pred./,. Domnul nostru îm
preună cu sfinții apostoli au venit, c. neuruzzi. i, 
82. I P. ext. „Propovăduitorul unei învățături". Tu 
dar, apostol vrednic al acestei doctrine. Care ne izbă
vește de grijele streine, alexandrescu, m. 253. Drept 
restitorule apostol Al unei vremi ce va să vie. GOGA, 
p. 23. [Șl: apóstul. 0 făcut Dumnădsău Savaon pi 
apostuli. ȘEZ. iii, 1 Carte canonică cuprinzând
o parte din faptele apostolilor după înălțarea .Mân
tuitorului. „Praxiu". tn Moldova nu se află evan
ghelii, apostoli. E. KOGĂLNICEANU, LET. III, 198',,. 
Apo.stolnl, psaltirea. ca apa te citesc, c. NEGRUZZI,
II, 18ÜA,-

— Din paleosl. apostola, idem (<grec. 
propriu: „trimes *).

atuntolA + 8. f. Femine-aplifre. Feniee-apostol. 
Se feaceapiistolă. mărturisind la toți învierea fiiiilui 
ei. DOSOFTEIU, V. 8. 124, I.

— Forma feminină a cuvântului apostol.

Al*«»NTOl.ÂT 8. a. Apostolat. — P. Slujba, sai-fiiia 
sau misiunea de apostol, „apostolié'*. | 2“. f. ext. 
Misiune ori sarcină (ca a apostolilor) do propagare a 
unor idei, a unei doctrine (politice, sociale etc.). ö'ar- 
ciiKt de învdțâtor trebue privită ca un aiiostnhil.

— A’. din fran. (lat. apostolatu.s, idem.) 

.iPoMTObÎMC, -kAnuA adj. Apostoliiiue. - T. Care 
purcede de la apostoli, potrivit Învățăturii sau tra- 
dițiunii apostolilor. Apostoleasca hesearecă depururea 
să o aibă întreagă. CORE8I, E. tu/,, t.’red într una 
sfântă, sobornicească și apo^olească biserică. 2". De 
apostoi(i); ca a(l) unui apostol. întăinl coriu apo- 
stolescu n celor doispreace. DOSOFTEIU, v. s. 123',. 
Apostolească blagoslovenie aducem Măriei-tale. bi
blia (1688). 6, pr. 4. O viață apostolească.

— Derivat din apostol, prin suf. adj. -esc.

.(l'ONTObiiȘTK adv, Apostoliquement. — in felul 
apostolilor. N'au făcutu c‘tmu-i îngerește și aposto- 
lește. cuv. d. bătr. ii, 338. Ai plinit apostoleaște 
slujba ia. DOSOFTEIU, V. 8. 159/,. iy«;»O£)CffMCrt pre 
Hrfijsltos] aposloleaște. mineiul (1776), 97/,. # A 
merge apostoleste = a merge pe jos, cu piciorul (ca 
apostolii): „s'en aller â pied" (: lat.-bis. „per pedes 
apostolorum"). Haide acasă apostolește. altul merge 
acum călare. CONTEMPORANUL, iii, 886.

— Derivat din apostol, prin suf. adv. -ește.

1

AI’ONTOLIC,-A adj. Apostolique. — 1®. Cuvânt 
nou, cu aceleași Înțelesuri ca „apostolesc, apostoli
cesc*'. El urmează porunca apostolică. C. negruzzi, 
1,313. Jyíosíoffco figură a fericitului Nicodem. iiA- 
SDEU, I. c. 140. împăratul -iM&friet (în același timp 

rege al Ungariei) iși sice împărat și rege apo
stolic. 2®. Care atârnă de papa, sau emană de la 
„Sfântul-scaun". Nunțiu apostolic.

— Ă'. din fran. (lat. apostolicus, -a, *hui, idem.)

APOTECĂ
.tt'ONTObK'KNt .-KĂNuA adj. = Hpustulesc. (Cu

vânt învechit.) Am audzit dumnedsăești, apostoli- 
cești și besearieești porunci, cantemir, ap. HEM. 
1351. A svințiilor sale apostolicea.seă trudă. URICA- 
riul, V, 406/„.

— Derivat din apostol, prin suf. adj. (analogic) 
-icesc.

adv. =: apostoleste. (Cuvânt În
vechit). A se plimbă apostolirește = pe jos : ,.â 
pied" (cfr. „per pedes apostolorum"). l)e două cea
suri de cănd ne primblam apostolirește prin dealuri 
și prin văi. ALECSANDRI, ap. HEM. 1352.

— Se referă la apostolicesc, ca aposMe.ște la «- 
postolcsc.

AiMiNTni.ÎK 8. f. Ministere d’itpntre, apostolat. — 
Misiune sau slujbă apostolească, „apostolat". <Ș't epi- 
scopiiu lui să o ia altul: ifi cinstia lui... și apo- 
stolila lui. ARSENIC UIN BISERICANI, ap. HEM. 13.')2. 
Se feace săborul... intru cinstita apostolié asclijn- 
ților Petru și Paoel. dosofteiv, V. s. 10, 2.

— Derivat din apostol, prin suf. abstr. -ie. (Cfr. 
grec. íko-jtoXtj.)

AiHtNTKÚi' s. a. (Gram.) Ajiostrophe. — Semn or
tografic prin care se înseamnă eliziunea unuia sau 
a mai multor sunete, de obiceiu a unei vocale. Apo
stroful ce taie simistihut. C. negruzzi, i, 266. [Plur. 
-strofe, mai rar -stroafe și -strofuri. După fran. și: 
apostrofă s. f.]

— N. din lat. apostropliiis (<grec. isiovpof.oț),

APONTRÓr A «. f. (Ret.) /Iposfro^ifte.—Mișcare ora
torică, prin care vorbitorul, Intrerupându-și cursul 
cuvântării, se îndreaptă cu vorba, dintr’o dată, direct 
și pe neașteptate, către cinevă care e de față sau în
chipuit a fi de față, spre a-l mustră sau a-i impută 
cevă. Celebra apostrofă a lui Cicero către Catilina 
începe cu vorbele: „Ouousgue tandem. Catilina..." 
P. anal. Cuvinte de imputare sau de atac, adresate 
cuivă pe neașteptate. O apostrofă violentă. [Prin coii- 
fuziune cu cuvântul precedent, și: ț a)iostróf s. a.: 
G’m aposlrofwile lingușifurilor ale dobitoacelor lu
cruri decât eră mai micșură. CANTEMIR. iht. 98,] (-fr. 
apostrofă.

— .V. din fran. (lat. aposfroplia < grec. ir'jSTpo-pT,, 
din ánó și atp'/ip-f,, l’teral: „ocol, incunjur".) La Gan- 
temir probabil de-a dreptul din grecește, iar la scri
itorii mai noi din fran.

APONTKOl'Â vb 1*. .ipostrojiher. A adresă cuivâ 
o apostrofă. în parlainenl, locuțiunea aceasta se in- 
trebuințează mai des cănd un orator apo.strofează 
pe adversarul .său. i. negruzzi, i, 367.

— N. din fran.

APOMTHUi'ĂKK 8. f. Xfh'o» iraiio.-it>-i>iihfv, npus- 
Irnphe. — Infinitivul verbului aimstnifâ, devenit ab
stract verbal.

Ai'ONTKort + vb. IV* (Gram.) Élider. — Confun
dând sunetul cu litera și acțiunea de a elidâ un sunet 
In rostire cu aceea de a Însemnă aceasta in scris 
printr'un apostrof, Petru Maior întrebuințează acest 
germanism, cu înțelesul de „a elidâ un sunet (In vor
bire)." il sic întreg lu, iară cei dincoace de Dunăre 
il apostrofesc, lepădând u. p. MAIOR, IST. 241.

— N. din germ. npostro]»hi<*reii.

AIMÍNTI b s. m. v. apostol.

apotécA s. r. PAanitncjfi. — (Cuvânt Invecliit. azi 
întrebuințat numai la Românii din Austro-Ungaria.) 
„Farmacie, spițerie'*. Căpchiarea... almintreiea nu 
o v»i vindecâ. fără numai ch leacul clirula ti eic 
în Apot^că:Spiritus cot nucervi. economia, 91». Cer-
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cord foaie feaennfe din opofeci. reteganul, P. II, ' 
78/„. d»» fost la apotecă ș'am întrebat despre me
dicina despre care imi soriseși, sbiera, f. s. 272. 
(Plur. -fect. I După rut. aptika. f aptică: flMifrn oa
menii di oasle, ce vor fi bolnavi, să cheltuească eu 
dtnșii la aptică, să le dea oțet și usturoiu. neculce, 
LET. II, 450/,,; întrebuințat încă șl azi tn Bucovina 
(Ropeea. com. A. Procopovici) subt forma aftică. | In 
Transilv. și Ungaria, după ung.patika, și: potică: Ba^ 
gă-mă. Doamne, ’n potică. Să-mi ieu gură de-o gro- 
șiță. POP. (Beiuș), ap. HE.M. 904. I Prin contaminare 
între apotecă și potică. și: apotieâ: Hop, săracă 
ce-apoticA, Cum faci fata frumușică! lioiaE, 65/,,.]

Din germ. Apotheke (^lat. apolliecn „celar, 
loc de păstrat proviziile" < grec, „prăvălie,
dugheană", din ánó, cu înțeles de „la o parte, spre 
rezervă" și „pun").

APOTEC'Ăit s. m. RoMÍ»7/Mier. Apot/iicaire, dro- 
ffuiste, pharmacien.—Azi, In Transilv. și Bucov., până 
la mijlocul B. XIX și In România, „farmacist, spițer", 
mai de mult și „boltaș". Acțiunea medicilor, a chi
rurgilor și a apotecarilor pentru visite, operațiuni 
și medicamente... se prescriu printr’un an. haman- 
oin, C. C. 482. |Și: apotlcăr, jmtlcár, { t și diai, și: 
apoteciii'iu: Apoiheeariu »..cela ce șade la prăvălie. 
Șl, mai cu deadins, cela ce vinde erbi doftorie". can
temir, IST. 8.]

— La cronicari, eră neologism din lat.-med. upo* 
thecarlus (cfr. fran. apotkicaire, rus. aptekarl. polon. 
aptekare, ung. /laíifraríMS, germ. .A/ioffceĂe» ); iar azi, 
la Românii din Austro-Vngaria, e românizarea germ. 
Apotheker „farmacist".

APOTÎtMĂ s. f. (Geom.) Apotheme. — Perpendicu
lara dusă din centrul unui poligon regulat pe o lă
ture oarecare, sau raea cercului înscris, se iiuineștc 
apofemtl. MEMK, G. 126. | înAlținieaunuiadin acestff 
triunghiuri [care formează fețele unei piramidei «e 
numește, npoteina piramizii. idem, <>. 201.

— N. din fran. (din Jfroc. „a lăsâ in jos,
a scobori".)

APOTEOTIC,-A adj. It'ajiotheose. —lie aputeuză. 
infițiș&nd o apoteoză. Aoem... cea mai liogatA și mai 
variatA eolecfiune de manete....pecare— in multe rân
duri vedem figura lui ITraian] întrengă participând, 
pe ^revers' .̂ la deosebite scene comemorative sau apo- 
teoitice. ODOBESGO, ICON. TK. 5.

— Cuvânt nou, format de Odobescu din upoteoeă. 
după analo(;ia multelor adjective neologice in -(o)ttc. 
care corespund unor substantive abstracte in

APOTEOZĂ vb. 1*. bonner l'apothéose. —A pune 
pe cinevâ in rândul zeilor. )| 1’. ext. A aduce cuivâ 
onoruri sau laude extraordinare.

— Derivat din apoteoză.

apoteoza .s. f. Apottuiose. (Antic.) Punere in 
rândul zeilor, slăvire, consacrare, divinizare. Indum- 
nezeire (la Greci a eroilor, la Romani a Impăiaților). 
Poeții lor nu găseau.... destule metafore.... pentru
apoteoza eroilor. EMINESCU, N. 66. |' P. ext. Onoruri 
extraordinare acordate cuivâ. Ochii hâ se ejdaziau 
ca de o ojtoteozA. vlahuță, D. 129.

— Ji.dinfran.( lat.apotlieosls <Krec. irr/jEius-.;, 
din áreó, cu Înțeles de ,,la o parte" și 9-:0ț „zeu".)

APUTEozÁKE s. f. JcttoR fie floNHer Ies hon- 
neurs (lel'apotheose. — Infinitivul verbului aputeuzâ, 
devenit abstract verbal.

Ak*OTÍ€'Á V. apotecA.

APOZÎȚIE 8. f. (Gram.) I
APOZijiúXE 8. f. (Gram.) I
.^j>^08ttt0N. - - Aribut (rezultat din prescurtarea

APREȚIÂ 

unei propoziții atributive), de obiceiu In același caz< 
număr și (la persoane) și gen cu numele Ia care se 
referă și pus imediat lângă el (d. e. (’esar, gene
ralul neînfrânt și scriitorul clasic do memo
rii, e unul din geniile antichității.).

— N. din fran. (lat. appositlo, -onem, din ap- 
ponere „a pune alături".)

APKÂKJ0K s. a. Jj'eayjaee de temiie compris enire 
le point du jour et 7 Iteures du tualtn. — „Aprânzul 
cel niic“. Ciobanii impArțesc timpul a/fâ: de eănd 
se IttminA de siită iși cam pătiA la 7 ceasuri. îi zice 
.aprăugiov^. (Neamțu, I’utna, Vasluiu), ap. HEM. 
13.13. [Diai.: aprángiór.] Cfr. aprAnz.

— Derivat din aurănz. prin suC dim. -tor.

APKÁNZ 8. a. 1". b'espace de temps compris eti
lre 7 et !f heures du matin. 2''. Déjeuner. — l". Cio
banii împArțesc timpul așă: de cănd se lumină de 
ziuă și cam până la 7 ceo^wr», î* Bice aprângior: 
de la 7 până la U, „aprânz^. (Neamțu, Putna, Va- 
sluiu), ap. HEM. 1353. bacă treceă acela stol, ta un 
ceas și giumătateă sosiiă altul. Si așă, stol după 
stol, cât finea de la aprândzA până in desară. M. 
COSTIN, ap. CCR. I, 201/30.# Aprănzul (cel) nilc, 
cfr. aprânjor: aprâiizul (cel) m.ire : „Tespace de 
temps compris entre 9 et 10 heures du matin". în
fiată după ce răsare soarele, sau când ii rădicftt dc 
o suliță, zic cA-i de-aprămufl/ cel mic; apoi după- 
ce se M*a» rădicA hăt multișor, zic că-i de-apránzujll 
cel mare, cam pe la ft— ZO oare. (Chi.șcăreni, în lași), 
ap. HEM. 1353. beci, cănd au fost Hănihătă. pe a- 
prânzul cel mare, iată, că au șt sosit Bekir-Agá. 
n. COSTIN, LET. II, 125/,. H 2® ..(Mâncarea de) prânz". 
Bub acel copac, se adunară la un aprânz ciobffnii. 
ȘEZ. V, 49,7 [Ph>r- o/irdnstirí.]

— Derivat din a (2") 4-prânz, având la Început 
funcțiune adverbială: „la prânz", și substantivat In 
urmă (cfr. amiaeAzi etc.).

APKEiiKNMií'BíE s. f. .Ippre.heusiou. - (Kranțu- 
zism, Întrebuințat rar.) „Teamă, frici (nedeslușită)". 
.Iprehensiunea morféi. VLAltDȚÂ, D. 13b.

— N. din fran. ( — lat. apprehenslo,-oiieni „apu
care, prindere (cu mintea)".)

APRETÁ vb. I*. (Tehnol.) .Jyjprdier. — .i supune 
diferite fabricate (țesături, hârtie etc.) la o prepa
rare care le face mai consistente. Io întărește, le dă 
lustru.

— N. din fran.

APKETĂRe: a. f. (Tehnol.) —Infinitivul
verbului apretii, devenit abstract verbal.

.iPRETĂT,-A adj. (Tehnol.) ?l/j/»rpie. Participiul 
verbului apretâ, devenii adjectiv. .Sto/'â «pretaM.

apre'ItA vb. P. Apprecier. — A-și da seama do 
valoarea (mai ales cea morală) a unui lucru sau a 
unei persoane, „a prețul". Cine vede o picturA... 
are... pe deplin partea sensibilă a lucrării de artă 
și csie in stare a o apre^iâ. maiokescu, ck. i, 9. 

politică nu poate fi aprețiată in valoarea 
ei. idem, D. II, 1.30. | P. ext. A aprețiâpe c»»euâ = 
a aveă o bună idee de dinsul, a-l prețui mult. {După 
fran., printr'o falsă analogie, ca șl când ar fi existat 
In latinește un *appreciare, și: aprecia vb. 1*. Am 
un mijloc sigur de a vă dovedi..., și d-voaslră veți 
aprecia dovada, maiorescu, d. i, 96. || Prin analogie 
cu „prețui", șl: aprețnl vb. IV», formă aproape ieșită 
din uz. Greșeli pe care le aprefuesc și oamenii cei mai 
simpli. I. IONESCU, I). 13. Arătăndu-ne-o intăi goală,
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rapre Venera âe lăedtcis,pentru ca săpufetn aprefui 
formele ei cele frumoase, c. negruzzi, i, 33H, ylA.’ 
liomnule, sánfem meniți amdntloi a ne cunoaște n 
ne aprețui. ALECSANDRI, T. 74.5. JciwaZui f/uoern.... 
aitrefuind țavoaren eiccepțională ce s'a acordai cu 
această ocaeiune liomăniei fde cătră Franța/.... .'limte 
că... trebue. a cedă la ronsiderațiuni de. ordine mai 
superioară. ODOBESCU, ll, H8. Cine știe să te aprețu- 
ească mai bine decăt mine'r' i. neoruzzi, iv, 419.]

— N. din lat. Hppretinrc, idem (din prep, ad .și 
pretium ,,preț“).

APRIG
lluențati do ijcoala ardeleana latinistă. Foarte rar a 
pătruns in popor, de sigur prin cărturarii transilvă
neni. Azi, aproape numai scriitorii bătrâni din Tran
silv. și Bucov. II mai Întrebuințează. Toate aceste con- 
siderațiuni ne fac să credem că avem a face cu o 
plăsmuire a școalei latiniste.

ÁPKic.-Ă t adj. adv. v. aiirig.

.ii’Kiciii vb. IV*. Pendre attentif. — (La Moți.) 
dprZr/ii = „a face atent". FRÂNCU-CANDREA, M. 97.

— Etimologia necunoscută.
APKK'i'iĂHih,-A adj. .4]>prfiPiaMe. Care se poate 

aprețiâ. [După fran., printr’o fal.să analogie, și: apre
ciabil. I t'ontrariul: liiaprețiabil = care nu se poate 
prețui, (de) neprețuit.]

— N. după fran.

apkkțiAkk s. f Ap3»-éciation. — Infinitivul ver
bului aprețiâ, devenit abstract verbal. înaintea p^l- 
blicului celui mare aceste produceri [ale unui scri
itor] par a fi trecut fără aprețiare dreaptă, fioate 
fără nici o aprețiare. maiorescu, cr. i, 297. [Și : 
aprețlere. | După fran.. printr’o falsă analogie, și: 
apreriâre, npreeJére. | Rar. azi aproape ieșit din uz, 
și: aprețnire. A’m trehue să cerem de la vânători o 
afirețuire rece și nepărtinitoare a întâmplărilor, o- 
DOBE8CU, I, 47.]

avrețiAt,-A adj. Participiul verbului
nprețiâ, devenit adjectiv. I’rudența politică e o în
sușire personală... care nu poate fi ajirețiată tn va
loarea ei decăt după o vreme mai îndelungată. MA
IORESCU, D. II, 130. [După fran. și: ajireviât. j Șl: a-

demnă de afl aiirețuită. alecsandri. t. 1321. Me- ___ .,.........
ritul singur trebueajtrețuif, recunoscut. I. NEtsRvxzi, i ce bofarii, 
I, 230.] ' ■

.tfKE'i'iA’Ci»: s. f. 1 
ArKETiA’i'ií’Ni: s. f. )
Appreeiation.- (Vormo puțin întrebuințate.) ,.A- 

prețiare". [După fran., și; apreciâtle, -ațliine.|
—- N. din fran.

ÁPKIW,-A adj., adv. 1. 1®. Avide, rapace, ăpre^nu 
gain). 2®. Irascible. colere, vif, impétueux, ardent, 
fouyiieux. emporte: violeiiț. dur. rude, véhément. 3®. 
Âpre. escarpé, abrupt, ll. .Aprement. impétueusement. 
vivement, avec véhémence.

I, Adj. 1®. (Despre oameni.) „Lacom, hrăpăreț'". Se 
construește cu prep. „!a“. l^tru-Vodă îar au intrat 
in Țara Ungurească, fiind aprig la prăsi. N. co- 
.STIN, I.ET. I*, 191. Egoist, aprig la plăcere și câștig. 
CONV. LIT. X, 407, ap. TDRG. Să sicem... „aprig-, 
în loc de ..avid". MAIORESCU, CR. Ii, 258. | Fig. Vul
turii... cei suri, al căror cioc ascuțit și aprig la pradă 
răsare hidos din ale lor grumasuri... golașe. ODO- 
BERCU, III, 16/4.112®. Ca urmare a acestei tiisuri în 
caracterul omului, vine sensul de „avan, neindurat, 
nemilos, rău, aspru, irascibil, impetuos, iute la mânie, 
iute de fire“. Mai bine să lăcueștiin pustie, decât 
cu femlae sfadnică și aprigă. DOSOFTEIU, ap. HEM. 
1355 (: „il vaut inieux habiter dans une térre de
șerte, qu'avec une femme quereileuse et chagrine“).

.. .......  , T- - - i Ellinii se feaceră atuari și dpricl, crude fi/ și ne-
prețnit (azi aproape ieșit din uz). Inimă nobilă și i milostivi asupra sv/i/nților. dosofteiu, V. S. 189',. 
'*-----K .4. .. .ii --------------- --------------- _ ffi^rat..., că pre toți boîarii va pune subt sabie:

’ " ",nu3ind așâ,... au fost de a-l crederîa,că 
rt« fost om aprig. N. COSTIN, let. 11, 9/54. La mânie 
erâ aînrig. numai nu țineâprea mult. NECULCE, LET.
II. 326',,. Spune-mi, ce voești pentru binele re mi-ai 
făcut, că m’ai curățit de dușmanul mie.u cel mai 
nemilosiiv ș* mai aprig? SBIERA, P. Să ei-
rem... ,.njtrig", in loc de... .im/iptuos“. maiorescu, 
CR. 11,258. , (Despreanimale.) „Iute, sălbatec, sirnap. 
rău“ He-aș aveii, pe gândul mieu. I'n cal aprig, ca un 
leu.' ALECSANDRI, P. I, 4. Fiind vitet nfirigă. .să se 
trântească la /lământ și să i se toarne /le gât de- 
roc.tul citat. IIRÁGHICT, ap. TDRG | Fig.
blândă toată pornirea imblâmetiște, iar rea apreyă 
■și pre cel slab ațâță la mânie.. MAGAZ. IST. III, 59 „.

; .Ipriga furtună Se ’italță. se lățește, ifi fulgeră și 
tună. Zdrobindu-se de mat. .xlecsandri, p. i, 193. 
în țara tătărească dând aprigă năvală... i. NE- 

i ÜRUZZI. ap. TDRG. A/nriga purtare fa/ bărbaților 
L.VMBRIOR, ap. TDRG. Setea este mai aprigă decât 
foamea. I. lONESCU, C. 229. Focul acela înfierbăn- 
tăforiu... ll aprinde numai aftrigul amoriu. KONAKI, 
P. 120. II 3®. Fig. (Poate printr’o apropiere etimolo
gică de fran. „âpre“. Despre conformații alo naturii.) 
„Primejdios, greu de urcat, prăpăstios, cu ponoare*'. 
Se cnlără pe-un munte stâncos, înalt și aprit/. C. 
negruzzi, II, 2.52',. Pe vârful aprig afl/ ceslor 
maluri O floare mică a răsărit, alecsandri, p. 11. 
44. Strecurându-ne încetinel prin tot felul de coti
turi, fără pericol, iată-ne ajunși pe tărâmurile a- 
priye ale. vânătoarei celei mari. ODOBESCU, lll, 76/,j.

II. Adv. „Cu toată puterea, avan, impetuos, stra
șnic". Păcătosul pre cel derejit npric ftândeaște Și 
caută, și să-l omoare pre el yândeaște. cordea 
(c. 1700), ap. HEM 1357. Observați, dacă soția voastră 
va cere cu căldură și apriff stăruind reinteifrarea sa. 
P. P. CARP, ap. TDRG. l^ână să ajungi jos, străbați 
un drumjtrintre vii... bătute aprig de soare, iorga, 
N. R. a. I, 188.

(Și; âjireg, f â)»ric.] 
— Toate etimologiile propuse până acum sânt 

neprobabile, atât din punct de vedere semasiologlc,

APHE'i'iATÓM, .4IÂKI-: adj. Apprcciaieui. Ad
jectivul verbal al lui aprețln (format prin suf. -ator), 
substantivat une-ori. (Persoană) care aprețiază. [Și: 
a)irrriat<ir, aprețnilor (rar).]

APKK'i'i i vl». IV‘ etc, V. iipreția ș. d,

apkiât.-A adj., adv. 1". Clniv, évident. declare, 
manifeste, distinct, prt^cis, net. 2“. Clairement, éci- 
demme.nt, manife.stement, di.stinctement.prMsi^menf, 
nettemenf. „Fățiș, limpede, deslușit, lămurit, po'n- 
țeles, hotărlt*'. 1”. Âdp Ave^idestui crăjmațiascunși 
fi ajiriați. șincai, hr. i, 29.5/,,. Lucrurile... se pot 
tăteuicu cuvinte apriate. ȚICHINDEAI„ F. 420. Func
ționarii publici, care nu cunosc limbile țării, să le 
învețe pe deplin, până la un termin apriat și perem
ptoriu. sbiera, F- s. 2fi4. II 2’. Adv. Iată! că Dione 
Cassie a/triat scrise, cum că întâi pre Lont/iH... nit 
Troian l-au trimis, șincai, IIR. I, 6/2Ő. Două mo
duri sănt de a seceră, sau — ca să scriu mai apriat 

de a strânge bucatele... ecohomia, 49, in aceste 
fapte vedem apriat intențiunea domnului Petru ila- 
vrogheni. i. ionescu, D, 197, Ochii lui [Horea] ve
deau apriat muncile groasnice. ce aveau îndată să-l 
ajungă, odobescu, i, 54.5/,, Din cele expuse până 
aici, se vede deci ajtriat,că ..Moșii" sănt un sacri
ficiu pentru sufletele repausaților, marian, î. 39.'). 
Spune, maică, apriat... DOINE, 255/,. i>e vrei să știi 
aitriat, îți voiu spune-adevărat... teodorescu, p, 
P. 160 (dintr'o orație de nuntă de pe la Brașov).

— Etimologia necunoscută. Cuvântul apare mai 
întâi la șincai și se găsește numai la scriitorii in-
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cât și formal. (Cea mai răspândită e; apricuu, -a, -um 
„expus la soare", LB., LM., Cihac. HEM.—LM. se gân
deau și la afrJcus (despre vânt), etimologie citată 
și de TDRG. care propune și: *iiprîcu8 „sălbatec cu 
mistrețul(aper)“, iar Subák: Archeografo Trientin/i. 
XXX, IU .•^erie. voi. Ii, fasr. II, pay. 14: ^apprcx. 
•Icem „doritor de a aveâ cevâ“, format din apprecor 
„rog“, ca aupplex din suppllco etc.) Mai probabilă i 
următoarea etimologie: Grec, âpitaț „hrăpăreț, la
com" se găsește la scriitorii latini subt forma har- 
pax, -Oitem „an sich reisscnd, rauberisch" (geouhes). 
Dacă admitem că cuvântul acosta a existat șl tn graiul 
poporului roman, el trebueă să se pronunțe *jirpe- 
ge(m) (cfr, aripă, cirăș, farmec etc ), care, cu mc- 
tateză, a dat românește lipre^fe, apoi (ca agere > «//er) 
fipreg. Desvoitarea semantică a fost, in cazul acesta, 
cea arătată mai sus, plecând din sensul fundamental 
de „hrăpăreț, lacom"; iar forma apric, care se găsește 
la CORDEA și la DOSOFTEIU (la acesta alături de a- 
pri(f și la amândoi numai la masculin), arată 
aceeași pierdere deplină, nu numai parțială, a vocii 
In pronunțarea consonantelor fonice ta sfârșitul cu
vintelor, ca și In frăget — fraged, lányét = lányed etc

APKieÎHE S. f. V^ÓMCífCe, feriM-
guerie. — (Cuvânt rar.) Abstractul adjectival al lui 
aprig (derivat prin suf. -twe). cihac, I, 13.

ArKii.MÎ + vh. IV* =prinii. Ceriul au apriimifii 
sfAnhd Mm dwfe. mineiul (177(5). 64 ’/••

— Din prim'i, cu a protetic.

ArKiJÎ’src 8. f, Yivacité. o^mence, inipe'tuosifé. - 
(Cuvânt rar.) „Vehemență". Nu căde/nn de aeoril (cu 
A. Pumnul] și-l... eombăteam cu aprijune. RBIRKA, 
F. 8. ]K4.

— Derivat din aprig, prin suf. abstr.-iune.

Ai'uii. a. m. ț 
APKÎhlKS. m. i
Avril. — A patra lună a anului. Cuvânt literar, re

lativ vechili in limbă, și care a pătruns și in popor, 
prin biserică și prin scrieri poporane, înlocuind pe 
alocurea cu totul po vechiul i’rier. /»»sfârșit, la nnâ. 
.1priliel2, .lumi a dat lumiirednica slfrutare. mar
covici, D-4. I Forma Aprilie e întrebuințată mai ales 
In Țara-românoască; in Mold. (și în genere tn poezie). 
April: Jh venit retsfe de la ȚariyradșicărfUa boeri. 
in ::iua de .staule Floriilor. April H... Iar pe Dumi- 
trașco-VodA l-au dus ta Țariyrad eu totul. April in 
1.3 sile. N. COSTIN, LET. 11, 44. Lui April i se eia 
-TraislA’n bâț** sau luna lui .Traistă iw. băf“. (Bă- 
deni și Ghișcăreni, In lași), ap. HEM. 135H. Ci tu ră
mâi in floare, ca luna lui April. EMINESCU, P. 33. 
Târeiu, intr'o noapte d'April. coșBuc, B. 53.

— Din paleosl. Aprilii (și Aprili) sau din m.-grec. 
’AKpiKw?.

APKÎMtE vb. III. 1. 1"—3°. (En parlant du feiij 
Saisir, prewfire
II. 1®. Fuire brMer, (ilbmier. en feu, mettre l<
feu A, etiflniiimțr, iurendier, (Refl.) ii’embraser,8'en- 
ftnmmer, prendre. feu (au propre). 2®. (En parlant 
d'une arme â feu) Fairé feu, tirer: (refl.) paritr.
III. 1’. (S'falluiiier, (s')enflamnter. Allunier, dnnnei' 
de la lumiere: [iretidre. feu. 2®. Chauffer (un four). 
3®—4®. Eidrer en efferrescenee, bnuillonner (en par
lant de la chaux). S'échnuffer, .i'aUérer j>ar un rom- 
mencement de fermenlation (en parlant des grain.s, 
de Ia farine,etc.)..5®.S’enfter,avoir uneinflanimation. 
6®. fS'^ewpoitrprer, devenir rouge (do bonte, de colére, 
etc.). IV. Fendre feu, éclater ; fairé naître, (.•i')enflnm- 
mer (au fig.). (ii’)éeb(iuffer. (8')embraner (au fig). 
('s'Jewporter; e'éprendre, brîder (d'amour).

.4 aprinde nu conțineâ, la început, ideea „arderii", 
ci aveâ același sens fundamental ca și primitivul sâu 
etimologic: a prinde, adecâ „a luâ cevâ In stâpâ- 

I nire (momentană)"; 80 deosebea deci do a cuprinde 
i prin aceea că nu exprimă, ca ace.sta, o „prindere 

pe toată întinderea", ci numai una „parțială". Focul 
a cuprins casa= Ilăcărilo au luat In stăpânire casa 
Întreagă, din toate părțile; forul a aprins c.asa-= flă
cările au ajuns ta casă, luând In stăpânire o parte 
din ea (pe cea mai apropiată). Urmarea imediată a 
acțiunii exprimată In exemplul dintâi est© „arde
rea" casei, iar a acțiunii exprimate In exemplul al 
doilea „începutul arderii" casei, sau, cum se ziceâ 
mai de mult „încinderea" ei. Prin faptul că a ajirinde 
s’a întrebuințat cu timpul numai In legătură cu no
țiunea „foc", sensul său etimologic s'a pierdut, și 
astăzi, In exemplul citat, noi nu no mai gândim Ia 
„prins", ci la „încins".

I. Sensul primitiv se mai recunoaște in acâie ca
zuri când noțiunea „foc" se exprimă. 1®. Trans. 
„Focul** © subiectul. Sensul _a luâ in stăpânire par
țială" se preface în „a faco să înceapă a arde". Focul, 
iscat dintr'un chibrit aruncat pe jos. a aprins aripa 
stângă a clădirii.

2®. După analogia lui focul arde, care poate fi 
întrebuințat și în sens trans. („focul arde pe cel ce se 
apropie de el") și în sens intrans, („focul arde în 
sobă"), „focul" a putut deveni obiectul pasiv al lui 
aprinde. Refl. „.A se iscă, a se porni (foc)". Focul iu 
Itădure din scânteie mică se aprinde. ZANNE, P. I, 
î73. Dragostea cu multă jele: Ca și focul de surcele: 
S’aprinde și bobotește, ha'n casă hm se'ncălzește. 
.lARNÎK-BÂRSEANU, D. 150. | Fact. „A face (foc)." De 
CM e»Htt mătur casa. .Iprind forul, gătesc masa, Aduc 
apă din fântână St furca n'o las din mână. ALE
CSANDRI, P. P. 308.

3®. Focul e instrumentul aprinderii. Trans. „A 
face să înceapă să ardă". (Be bolnav] cu foc il in- 
foară. Si f'u for il încinge... Si cu for îl cuprinde. 
Șt CM foc îl aprinde... MARIAN, V. 37.

II. îndată ce a/irinderea ajunse a însemnă un „în
ceput de ardere", noțiunea „foc" deveni pleonastică.

" Instrumentul acțiunii nu se maiexprimă, subiectul de
vine omul, iar obiectul pasiv orice corp combustibil.

1®. Trans. „A face să ardă". Ilară aprinzi paie, 
se face fum gros. | „A da foc", llrerul și-a aprins 
ciubucul de la candela din biserică. ZANNE, r. VI. 
134. I pun»' foc*‘ (cu intenția de a produce un 
incendiu). Ixi galioanele moschicești nau putut să 
ajungă, să le aprindă. NECULCE, LET. ll, 335 ,. 
Refl. luâ foc". Immea toată aprinde-se-va și se. 
ca tojn. CORESI, E. 27',g. -In pierit șt el de for, cănd 
s'au aprin.s ierbăria în fași. NECULCE, LET. 11,255/,, 
.Iș /ilmit două lemneuscate .și le-aș fi frecat unul de 
altul, până ce s'ar fi aprins. DKĂGIIICI, R. <5(5. I, ude. 
incepii a-mi face o gălăgie, de credeai că s'a aprins 
târgul! ispirescu, l. 374. țț: (Fam,) .V 1 se aprltide 
cuivă călcâile (după cinevă) = a se îndrăgosti tare 
de cinevă (cfr, a-i sfârâi cuivă călcâile după ci- 
nevâ) : „s’éprendre, brftler ou s’enllainmer d'a
mour (pour qqn)**. Când fi .s'or aprinde călcâile. in- 
soară-te. pân'a nuimbătrâni. c. NEGRUZZI, l, 2.ÖI.

: A «șl aprinde paie ’n cap = a-și găsi (sau căpătă)
beleaua, a provocă iritarea neașteptată a cuivă, prin- 
tr’o vorbă spusă (sau o faptă făcută) fără intenție 
rea. în ajunul sfântului Vasile. toată eiua ain stat 
de.rapul tatii, să-mi facă... un liarnpnie. .Doamne, 
ce harapnic fi-oiu da euzise tata, de. la o vreme...

I Văsând eu că mi-am aprins paie in cap cu asta, am 
șterpelit-o de-geasă. creangA, a. 41. (Idiotismul 

' acesta s’a născut dintr’un obiceiu vechiu, de ori
gine orientală (cfr. ȘK), cviii—cix), de a-și aprinde 

; oamenii Intr'adevăr paie sau rogojini in cap, în 
timpul unei procesiuni etc., a Domnului sau a Sulta
nului, spre a-i atrage atenția asupra lor și a-i puteă 
da jalbe sau pâre. I)c multe ori, coi ce umblau cu

1 astfel do pâre Împotriva celor mari provocau iritarea 
celui către care se adresau șl dedeau de beléle la 
care nu se așteptau, fiind pedepsiți tot ei. Gfr. So- 

I sind boierii la Țarigrad, au socotit vreme și au
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păscut prilejul, și, când au ieșit împăratul la gea
mie, ei și-au aprins rogojini tn cap și au dat are 
la împăratul, jălnind pre Nicolai-Vodă. NECULCE. 
ap. HEM. 1364. Nenorocifii țărani, desjierați de asu
pririle ciocoilor, intrară in București, pe la 8 ore 
de dimineață, tocmai jie când domnitorul ICrigore. 
(ihica-Voâăj se află în divan și, ca să atragă mai 
mult atențiunea publică, unul dintr'inșii făcit un 
sul de rogojină și. dându-i foc la partea de sus, il 
puse în cap. apoi scoțând Jalba din sân o puse în 
vârful unui proțap lung și intră în Curtea dom
nească. FIl.IMON. ap, ȘIC. CIX.)

2®. Spec, (Vân.) (Despre arme de foc, car»* mai d»* 
mult se descărcau în urma aprinderii prafului-de- 
pușcă prin scăpărare din anina.*'.) Absol. ...A trage (cu 
o armă încărcată), a da foc, a împușcă", fja capătul 
plaiului..., numai iată o dihanie...sfăfeâ în cărare...; 
aprind intr'insa... ș'o chiteec drept in frunte. LAM- 
BRIOR, CONV. LIT. IX, 4. | Refl. „A luă foc". Și pi- 
sfoalele'ntindeâ, Dar nici unul s’aprindeâ. ai.e- 
CSANDRI, P. I*. 131.

III. Manifestările și efectele focului fiind felurite, 
se explică ușor extensiunea unor accepțiuni ale lui 
aprinde.

1". (De.spte corpuri incandescente.)Refl.„Aluă foc 
(de la sine), a lumină". Un soaredes’ar stinge’n cerfi). 
N'afirinde iarăși soare, eminescu, P. 278. .Cobori 
in Jos, luceafăr blând... Și viața-mi lumineasă!'' E! 
iiscidtâ,treninrătoi\ iáé aprindeă mai tare. Și s'a- 
runcâ fuigeriitor. Ee cufundă in mare. idem. p. 2G2. 
(Despre obiecte ce servesc spre luminat.)Trans. „A 
face să lumineze". Făclie,... ce drumețul o aprinde 
in pustiuri rătăcind... alexandrescu, m. 19. Ivan 
atunci... aprinde lumânarea și începe a căută prin 
cas-d.CREANGĂ,p. ,302. Absol. Spune, să aprindă! 
=.,lassen Sie Licht niachen!“ TDRG, | Refl. „A Inii 
foc *. Chibriturile acestea nu s'aprind.

2®. Trans. „A Încălzi (cuptorul) printr'un foc ma
ro". I ’n cămin foarte înfocat uprinsără. dosofteiu, 
V. S. 35, 2. Pentru ca să coci o pâne. doar n’o să 
ajtrimi ciipfomd! (Tr. ard»i (1, 2®).

3®. Refl. (Despre var.) „A intră în efervescență, a 
desvoltă căt»iură printr’o combinație chimică". Când 
toarnă pietrarii apă în var..., se aprinde. DRĂGIIICI. 
It. 113. Cfr. arde, stinge, stâmpără.

l". Refl. (Despre fân, semințe, bucate, făină etc.) 
.\ se strică in urma unui început de fermentare, 
„a se inciiige". iâămânța... se întoarnă des. m să nu 
se aprindă și să se mucegăească. 1. ionesCU, u. 
122. (Tr. scoace

.5®. -f (l’at.) Refl. „A se inflama". O năpârcă din 
căldură ieși și muclcă mâra lui... E ei (/ștepfă el. 
că se va aprinde și va cădeii de năjn-asnă mort. 
con. VOR. 97/, ( iară ei așteptă să se Infle. N. 
testament, 1648; iară ei așteptă pre el, ca să se 
umfle. BIBLIA, 1688: „ils attendaient qu’il dftten- 
fler".). Cfr. aprindere.

6". Trans, „A se face roșu ca focul, a se înroși 
la față (de plăcere, rușine, mânie etc.)". J'eirecerile 
holteiei, a cărora... aducere aminte le aprindeă fe
țele... c. NEGRUZZI, I, 75. I Se găsește (în poezie) și 
construcția: „Bă știi. Doamne, să știi bine, Că nu-i 
vrednic pentru tine, Să omori voinici ca mine!" 
Domnul fața și-aprindeâ... („adică i se cuprinse 
obrazul de roșața mâniei". Nota lui Alecsandri). a- 
LECSANDRI, P. P. 91/,95.

IV. Fig. (Despre sentimente vii, pasiuni, sau ma
nifestări ale lor) Refl. „A izbucni: a se incinde". Tur
cii... le stătură împotrivă a nu-i fdsâ să meargă 
înainte,din care [pricină] seaprinsegâlceava. ZILOT, 
CRON., ap. HEM. 1362. Su,spinurile se aprind mai 
tare. MARCOVICI, G. 20/,,. | Trans. „A face să se 
ivească (în mod impetuos), a deșteptă". Bănatul 
carele l-aprindâ pururea păcatele nocurtre... doso
fteid, V. 8.88,1. (iingașa frumsețe... Aprinde dulce, 
dor. ALECSANDRI, P. 1.1.30. || (Aceleași sentimente etc. 
aduse în legătură cu omul.) Trans. și refl. Șî mai 

vărto.s se aprinse in mine focul iubirei. CAZANIA 
(a. 1042), ap. GCR. I, 98/„. Neca.su’n el se aprindea. 
PANN, E. II, 152. Vânătoarea aprinde’n om ee.esr.ul 
dar al bărbăției. ODOBESCU, iii, 76/„. Jit-oi aprins 
pofta de însurat! CREANGĂ. P. 165. || (Omul Însuși 
e Închipuit ca aprins de pasiuni etc. Construit in mod 
absol.) Refl. „A se Înflăcăra, a se face foc și pară, 
a-și ieși din cumpăt, a se Întărită, a se irită, a se 
Înfuria etc." JVm mă aprind, ci caut sd fiu cu bun 
simț. c. NEGRUZZI, II, 27ü/g. Cănd te văd, mă iau 
flori Din brâu până subsuori. Mor, niăndro. și mă 
aprind, l'nd'te văd pe drum trecând. RETEGANUL, 
TR. 112/j,. A .se aprinde, foc=„se fairé feu et flarnmo". 
CIHAC, I, 218, A se aprinde lesne : „avoir la tăto 
prés du bonnet, avoir la tét»* cliaude". Se aprinde 
pentru nimic : „un rien le met aux champs“. pont
briant. 1 Prin prep, „spre" se poate indică tendența 
pasiunii. „A tinde In mod impetuos, a râvni". Tot 
spre mai multă avuție se aprinde, varlaam, c. 
.349, I. ) Cauza aprinderii, pasiunea, închipuită In 
om, se exprimă prin prep. „de“. Cu care pricină, 
aprimâiidu-se Traian de mânie., de iznoavă asu
pra Dachilor armele .s’au clătii, cantemir, uit, 
82/;o, Joe se aprindeă... de dragoste, ispirescu, U, 
11 'jj, (jrîcine-o vedea, De dor mare s'aprindeâ. a- 
lecsandri, p. I, 93, t Cema aprinderii se e.xprimă 
prin subiect, Trans. Il aprinse mânia și. vânăt 
cu totul, geme groeav. coșbdc, -e. 252/j. (Aduce a- 
minte de sensul original al cuvântului: „II cuprinse 
mânia".) Tăcerea lui o aprindea și mai rău. VLA- 
IIUȚĂ, ap. TDRG, 482.

[Se conjugă ca prinde. | t aor. aprinșii. Aprinșii 
lumină înuintefa/ sfintelor icoane. MSB. (s. XVII, 
Transilv.), ap. CP. 167. | Dialectal, și in parte și In 
limba literal, se găsește la prez, indic, și conj. eu 
aprine : să aprins, să aprinsă.]

— Din lat. apprenilo (- apprehe.ndo), -iidi, -iisuib, 
-ndóre „a apucă, a prinde, a cuprinde, a pune mâna 
pe"..,: ital, apprendere. engad. apprender, v.-prov. 
aprendrc. îr&n. apprendre. spân , port oprendcr, pre
tutindeni cu sensul figurat do „a cuprind»* cu min
tea, a învăță". In cele, două limbi d'iniâi și cu in- 
țolesnl de .,a prinde", in legătură cu noțiunea foc, se 
întrebuința In limba lat. mai ales compusul coin- 
ltre(hp)ndere (v.-prov, coniprendre „enflaminor"); 
dar la Grégture de Tours se găsește și apprendere, 
in sensul acesta, cfr. DHLR. 186, în vechile glos«* 
din Rergamo (Lork. 12.3) „accendo" se e.xplică prin 
ajirend ol fog, iar in ital, il fuoco é appreso = „das 
Eeuer ist angegangeii, entzündet". Cfr. și ital, pren- 
der fuoco = fran. prendre feu „a luă foc", vegliot in- 
prandro „accendere" (BnrtoH, ll, 427), v.-fran, em- 
pre.ndre „enflammer", și azi fran. fdre c/tris (d’a- 
inour}. iar Învechit: tc feu eprit la maison :cÍt. și 
rutenește imali „a luă“. la reflexiv „a luă foc".

Al*ttÎXl>KKE s. f P. AUutungf; aciittii 
braser. d’incendier, df preiiilrp fpu. Euibraneiiie-iit. 
incendie: aiiiinafioii. irritiitinn, eiuporlement. Ai- 
ilflur. i-xeitafioti. colere, deșir d'auiour. 2’. Tnfiam- 
mation. - Infinitivul verbului aprinde, devenit ab
stract verbal. 1®. (Mai adesea în sens fig.) iStinui 
aprinderile patimilnr. mineidl (177B), 120*/i' 
luptau] unii m furia desnfidejdii, și uHii CV, aprin
derea beției. C. NEGRUZZI, I, 1Ő2. Exaltarea reli- 
yioasd. aprind^ea revoluționarii, mișcarea poeticii 
a unui întreg popor... — iată isvorul de viață al 
cuvintelor nouă, maiorescu, CR. ii, 275. l'nia. în 
aprinderea lor, numeau pe cei bătrâni .rugini în- 
vechitc“. CREANGĂ, A. 153. I Cm opróídwe : „vive- 
inent“. pontbriant. 2®. (Pat.) „Inflamațiuno“. S'a/uf 
constatat aprinderi cu puroiu in ficat, ap. TDRG. 
[La Românii din Austro-Ungaria. după germ. „Lun- 
gen-, Augen-, Gehirnentzundung": Aprindere de 
jpiăwdnt = „pneumonie". înfocarea [sau] 
derea plumânilor.... secuiioaște |la cal, din urmă
toarele semne:] Calul răsuflă greu, i se bat flăniân-
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zările, pulsul ti îaste vârtos... calendariu (1814), 
164/,. i Aprindere, de ochi: „oftalmie". Să nuse. 
/iHte. noaptea, lumânarea prea ajtroape de ochii copi
lului. căci... copilul, crud și slăbănog fiind încă la ve
dere, foarte lesne ar puteâ căpătă aprindere de ochi. 
marian, na. 69. I Aprindere de. creer*= „menin
gită**. I Chiar și: aprindere de mațe: „gastrită**]

l

I

aprinjoărA s. f. v. a)»rinjor.

APR1NJÓK 8. a. Altumette. — (în Transilv.) „Chi
brit**, tlăina e friptă întreagă... în gură i se pune 
un ^)ic de grâu și o țigară, îmjtreună cu un aprin
jor, ca să aibă cu ce o aprinde, mândrescu, L. p, 
198/,,. (Se întrebuințează mai ales la plur.: aprin- 
joăre. I După TDRG. șl: apriiijoâră s. f.) tTr. leni- 
nuș, aprinzătoare.

Formațiune recentă din apriuz ( aprind] și i 
suf. dim. -ior (probabil după germ. Ziindhölzchen sau ' 
ung. gtp'Uâ: după primul element s'a făcut aprinjor, 
după al doilea lemnuș).

APKINN 8. a. l®. Allumage. éclairage Incendie. 
embrasenient. 2®. Bneumonie (des animaux). Par 
ticipiul verbului aprinde, devenit abstract verbal 
1®. „Aprindere". Aprinsa „incendium". anon. car. ! 
Ch aprinsul focului scorni norwlul. MINEIUL (1776), 
Ifil/j.țțtPe) la (sau în) aprinsul liiiiiânArilor = „â 
la tombée de la imit, â la brune", pontbriant. Beara. 
în aprinsul lumânărilor, un car plin cu.... vulpi și
iepuri venea cu vânătorii. OIUCK, ap. HEM. 1368. 
„Punere de foc, incendiare**. Așâ s'au împăcat și toc- • 
mit. ca toate sf&dzile. războaiele, jtrădzUe. furiușa ■ 
gurile, aprinsurile și vărsările, de sânge, de tot să în
cete. ȘINCAI, IIR. II, 34/„. II 2®. (Pat.) Boala „aprins“, J 
la vite, este aprindere la plămâni. (Târgu-Berești. ■ 
în Covurluiu), ap. HEM. 1.369. Boala ,.aprinsul“, atât i 
la cai, precum și la vite cornute, vine din fuga marc i 
.sau din /mea multă muncă : dobitocul începe a se 
uscâ, pănă ce moare. (Docani, In Tutova), ap. HEM
1.369. Cfr. „ars la inimă**.

(Plural: aprin.suri, rar întrebuințat.]

APBÍ.WN, -Ă adj., adv. 1.1®. Allume, embrasé. ince.ii- ............... ... _. ............. . ,__
brâlant, incandescent, en fiammes. Fnfiumme. , românească.)

i,..t — Derivat din apriiiz ( «/»»»«*/). prin suf. instr.
-ător.

ardent, échauffé;épris, aninté, 2“. Atlumé. Chau(fé{se 
dit d’un four). Échauffé, en effervesrence (se dit de la 
chaux), altéré {se. dit de la farine etc.). Enfi(immé,prÍM 
d'un acces de fiévre; maiadé de pneumonie. Boui/e. 
empourpré, tiehauffé; criard. rif. tranchant (se dit 
des couleurs). II. Passionément.—Participiul verbului 
aprinde, devenit adjectiv și întrebuințat une-ori și ca 
adverb. 1. A dj. 1®. „Arzând, incandescent". Focul ce 
-•se socotește stfjw. De multe ori subt cenușă se găsește 
ajtrins. zanne, p. i, 174. Co fierul nprinsu, când sar 
scânteile dintru el... cuv. i». bătr. ir, 4.’>9. Duând un 
tăciune aprins, s'au pogorit tn peșteră, de nu făcut 
foc. DRĂGHICI, R. 1Ő. I) Fig. ZMimi aprinse de un sa- 
crudor. ALECSANDRI, p. II, llfl.ífpcre.’cöeóte numai 
aprinsul vostru sânge... i. negruzzi, vi, 378. iifw 
f«p«i lui aprins și fără odihnă mișuesc noroade de 
gânduri răevrătife. Vlahuță, n. 180. Zărind fru
moasa jucărie, Aprinși-i ochi mai mult s’aprind. 
COȘBUC, B. 40. tiontncfM-t tofi din toate părțile..., au 
trecut dincoace, în pământul Turcului, la Baltă, și. 
fiind aprinși gonușii Rusiei, s'au înșelat ș» ei și au 
trecut la Baltă, k. kogĂlniceanu, let. iii, 260. I Ca 
o potonțiare se poate adăugă subst. „foc“, cu func
țiune adverbială. A venit... Ca un leu grozav, puter
nic, invierșunat, aprins foc. pann, E. II, 13(). 2®. „Ar
zând, dând lumină". Steleie... Luceau cu niște candeti 
aprinse p'un monnânt. alexandre.scu, M. 25. ZaW 
lacul. Duna plină, Poleindu-l. îl străbate. Rl, aprins 
de-a ei lumină, Simte-a lui singurătate, eminescu. 
p. 8. II Cuptor aprins, i Vor aprins. | „încins, stricat 
printr’un Început do fermentație**, .fîmle făcute cu 
făină aprinsă. ALECSANDRI, T. 135.3. || (Pat.) Fn a-

prinsă de niște friguri. MINEIUL (1776), 110 A- 
prinsă d’o fierbințeală. întocmai ca un bolnav....
PANN, E. III, 1. I Spec. (Despre cai.) „Cuprinși de 
pneumonie**. Caii ce.sânt aprinși și tușesc foarte tare, 
se vindecă in următorul mod... MARIAN, O. II. 58. (Cfr. 
articolul precedent și aprindere.) „Roșu la față, 
îmbujorat**, laf’o. veselă și-aprinsă : Joacă hora! CO- 
ȘBDC, B. 80 Și-așu deodată l-air cuprins Călduri... 
Kl a ieșit... îmbujorat de vin și-aprins, idem, f. 91. 
„înroșit (de un aflu.x de sânge)**. Când caii..., cu 
coame răsfirate, Cu nările aprinse, cu gurile spu
mate... ALEXANDRESCU, M. 30. Culorile „vii** se zic 
aprinse. In loc de „galben ca focul** so zice .șl aprins- 
.'/fliluî». MARIAN, CROM. 50. ll. Adv. „Cu aprindere, 
cu ardoare, cu pasiune". Brea vorbești aprins.’

APRl-VNĂri KĂ t s. f. Rmbrasenient, allumage. 
'■cinirage.— Cuvhnt rar, atestat numai la anon. CAR.: 
aprinséturé = „accensio".

— Derivat din n|iriiis (part, lui aprinde), prin suf. 
abstr. -rtfurd.

APKlNNL'KĂ s. r. — (II) Transilv.)
„Inflamație“. ap. DURE, (ed IDO’)).

— Derivat din aprhi* (participiul tui aprinild. 
prin suf. abstr. -i>ră.

a1*k1N%ă€I»n, .VÂNĂ adj. Inflammable. Care 
se inflamează ușor. Ba unii bolnavi, a/ij căror plă
mâni sânt prea aprinzăcioși..., ap. TDRG.

—- Derivat dinapriiiz ( aprind), prin suf. adj. 
-ăcios.

At*KI.NZĂTOÂRi: s. f. 1®. Atluinoir. Atlunie-feii. 
2'>. Alluniette. 1®. (în Țara-românea.scă.) Instrument 
sau lucru pentru aprins cevă (mai ales țigările). Cfr. 
aprinzător. || 2®. (In Transilv.) „Chibrit**. (întrebu
ințat mai ales la plur.) Aprinzătoare „date Zünd- 
holzchen**. rarcianu. Cfr. aprinjor și lemnuș. 
[Plur., In sensul 1®. -tori, tn sensul 2® -foore.]

— Derivat din .npriiiz ( apriinU. prin suf. in.str. 
-ătoare.

APKIX'ZÁTÓK 8. a. = aprinzătoare (!’). (în Țara-

APRINZĂTOR,-oÂKK adj., subst. 1. 1°. 0u( al- 
Innie. emhrase. e,rcite.: échauffant: bridant, ejccitant. 
2®. Ifni s’allume. (s’embrase, s'excite. s'enfiamme) fa- 
citement: dufiamniahie. II. Allumeur.—Adjectivul ver
bal al lui aprinde (derivat prin suf. -ător). devenit 
iine-ori subst. I. Adj. 1°. Care aprinde (In sens propriu 
și figurat). I „Excitant". Ceapa, ardeiul, hrennul... 
fierte desm iardă trupul, iar crude să nt aprineătoare. 
PISCUPESCU, O. 194. II 2®. Care se aprinde sau ia foc 
ușor (In sens propriu și figurat), „aprinzăcios". Aprin
zător iu— „&ccenâ\(ii\\s : pntziindbar, entziindiich". 
LB. IIII. Subst. Cel care (are meseria de a) aprind» 
cevă. Un ajn indzátóriu de luminile svfâ/ntului. DO
SOFTEIU, V. S. 88<. Aprinzătorii de felinare s'au pus 
în fireoă. [f și diai.: aprinzătiiriu.]

ARKiNZĂTUKĂ s. f. Allumage, Infiammation. - 
Cuvânt rar, atestat numai la cihac, i, 218.

— Derivat din iiprinz ( aprindi. prin suf. abstr. 
-ătură.

.ai'Kixzeâi.A s. f. (Pat.) Chnleur (le. la fiiévre.-' 
„Căldură mare (a corpului), fierbințeală". (J adăii’ 
yatâ eăltJHrlf n trupului... ente și se numește nprin- 
geulii. PISCDPESCU, o. 231. (Plur. -ieZ».)

— Derivat din aprim ( -aprind), prin suf. ab.slr. 
-eat/i (poate după germ. „Entzilndung").

.a*piciÓKi loc. adv.. adj. (Pilos.) A priai i. — „lua-



APRIORIC — 206 - APROAPE
inte de orice experiență prin simțuri, din rațiune pu
ră"; (In funețune adjectivală:) „întemeiat pedale 
anterioare oricărei experiențe". Cum putem speră o 
aflare de adevăr })este ceea ce ne dă constatarea (sim
țurilor]...? Cu alte cuvinte: există judecăți sintetice 
a priori? MAIORESCU, L. .72. Ideile....potsăprovină :
numai din experiență.... și lotuși îmin eunarea lor
într’o judecată universală să se facă conform unei 
forme înnăscute a inteligenței omenești (sinteză .a 
jiriori", după KanUi. idem, l. 145. | P. ext. „Înainte 
de dovada prin argumentare, înainte de orice consi
derație a faptelor, prealabil". Conchidem prin induc- 
țiune ceea ce afirnia.sem a i^riori, că poezia cea adevă- . 
rată nu este de căt un simțimânt sau o }>asiune ma
nifestată în formă estetică, idem, CR. i. 110. [Cfr. con
trariul a-posteriori.]

— N. din fran. sau din germ. ( lat. scolastică 
n priori „după (sau din) ceea ce este înainte".)

AVKiÓHic, -Ă adj. Qm» o un caractere â priori. — 
Care are un caracter a-priori, Gmenirea, împinsă 
in sufletul ei de forma apriorică a cauzalității, se 
urcă și se coboară pe scara timpului. MAIORESCU, 
CR. I, 04- I Limba se desvoltă în mod instinctiv de 
poporul întrey. și nici un individ izolat nu este 
chiemat a așeză 2>rin reflecție apriorică reipila după 
rare să sepritne^iscă formele cuvintelor nouă, idem, 
CR. 1, 377. (Cfr. contrariul empiric.]

— Derivat din ii*prioi'i (după germ, apvioriscli).

Ai'KiOKÎN.u s. III., sing. tant. (Pilos.) „^petorisme. 
— Teoria (kaniiană) care susține aprioritatea ideilor 
de spațiu, liinp și cauzalitate. (ITi contrariul em
pirism.]

—— N. din fran. sau germ. (Apriorisiniis).

APKKiltisTiC,-Ă adj., adv, Qt*/ /Zcif tle l'apria- 
rifime. — Care susține apriorismul. Kant a intetneiat 
concepția aprioi intică u spațiului și a finipnlui.

N. din germ. nprÍorÍstÍ8<li.

APKioKiTÁTi; a, f. (Pilos.) — Papiul
de a aveă un caracter aprioric. Kant susține aprio- 
ritatea spațiului și a (impultti. | 1’. ext. „Apriorism, 
teorie apriorislic6“. Vrea să (le'iucă formele spațiu
lui, in contra apriorifății lui Kant, din intpresiile... 
obiectelor din ,.afară‘ de «pi. maiorescv, l. 145.

— K. după fran, sau germ. (Apriuritiit).

AVKiNTi Í vb. IV*. Procurer, fournir. — (La Moți.) 
Jpristui = „câ.știgă, Inciripâ", d. ex. „cât lucri și 
nu-ți poți apristui nici o mărhuță 2>c lângă easă!- 
(Abrud). VICIU, <:l.

— Disimilat din *apristrui, derivă din paleosl. prî- 
stroja (pristroiti) „parare"; cfr. rus. /Mistrâitl „ein- 
richten,zubauen. ver.schatîen", bulg. stroj „Ordnung".

APKUÂl*»: adv.. loc. prep., .s. in. 1.1". Preș, toutprés. ' 
prés de,proche (de), dans le i'oisinage,ă trés pelitedis- : 
lance (dans l'espace), 2”. Prés, proche (dan.s le teinp,s). 
3®, Procfce(parent). 4®. Jpe« (de chose)prés, presque, 
approcliant, environ; sur le ]>oiiit de..., tout prés de.
ll. 1®—2’. }*résde. vers. III. (TLe) /jrocArtiH, voisin.

I. Adv. .Ij9roa2>e arată că acțiunea sau situațiunea 
exprimată prin verb se întâmplă sau este la o distanță 
forte mică de cevă. Noțiunea opusă e : „departe”.

1®. Local. Au f/ăsit pre îmjiăratiil Îloscului. a- 
proape. in țara leșască. neculce, let. ii, 337/,,. 
De-oș muri, nimic n'ar fi, cănd aproufte te-aș iive>i. 
KONAKI, p. 16Ö. Cobori incel... ajiroape, mai aproa2)e. 
EMINESCU, P. 52. J»ut«ű împăratul, că este la un 
sat, aprou2)e, un uiichiaș dibaciu, a trimis să-l che- 
«ie. ISPIRESCU, L. 1. y in legătură cu cazul posesiv I 
al pron. pers, (in poezie). A)ir»ape*mi, aproape-ți etc. 
= „In apropierea mea, in apropierea ta etc.“ : „dans 
mon (ton, ele.) voisinage, prés de moi (de toi etc.)“. 
Toți aproape-mi se adună, i. văc.Xrescu, p. 177/;. 

Galben, ca făclia de yalbenă ceară, Ceuiproapo-i 
ardea... alecsandri, p. i, 40. y în legătură ou prep. 
Pe aproape = „prin aproțiiere. nu (tocmai sau prea) 
departe" : „dans les environs". Pdn nu se găsea pe 
aproaj/e. NECULCE, LET. ll, 442/,.. l^edeam... ca un 
puiu de cerb, cure... veadv o turmă de câni flămânzi, 
trecând pe aproape. BELDIMAN, N. P. Il, 83. Să spui 
lui Vrâncean !^i lui Ungurean. Ca să mă îngroape. 
Aice jte-aproape, în strunga de oi. alecsandri, p. 
p. 2. De aproape = „din apropiere, „p. ext.“ amă
nunțit, foarte bine, temeinic" : „de prés; ă fond". 
Strâmbii nu lași să trăească. De-aproăpe să te pră- 
vascu. DOSOFTEIU, PS. 20. Ladislau. cu lingurii 'săi. 
fot de-aproape gonindu-i..., mulțime de diiișii să fie 
iimorît. CANTEMIR, ap. (iCR. I, Bdl/jg. Ca in cămara 
ta să vin. Să te privesc, de-aproape, --l»» coborît cu-al 
mieu senin IȘi m'am născut din upe. EMINESCU, P, 
2G4. Ne sfătueam asupra Iwrurilor C6 tnieresea^A 
mai de. aproajie. fericirea omului. .MARCOVICI, c. 3B',. 
C<t să-i i>rivegheze. )»«» de aproape, [Lăpușneanu] 
se mută în cetatea Hotinului. c. necruzzi, i, 159. îl 
cunosc de aproape= „ich kenne ihn genau". TDRD. 
A trage (cu arma) sau a împușcă de aproape : „tirer 
(un coup) ă bont portant, á brüle-pourpolnt". ! Prin 
atracțiune sintactică, după „de departe" se găsește 
șl (de) de-aproape: De departe să’ngenunchi. Mânu, 
poala să-i săruți, De d a/iroape să te rogi Și din gură 
hts«-i zici: „Iartă!... - teodorescu, p. p. ,719''. (Con
strucție Învechită).-A aveă pe cinevii aproape. = 
„a-l aveă pe lângă sine, a-l aveă oin de încredere și 
familiar" : „mettro sa conhance en qqn". Stătuse l’i- 
sternie mure Gheorghiță Apostol i’ăharnicul, pre ca
rele îl aveă Nicolai-Vodăaproape., n. costin. lpt. h, 
94. II t Cu funcț. și formă adjectivală, „confident". Nu 
numaistrăini, ce și de ai noștri,care aucitmte și sănt 
aqiropl la Domn, au întrecut cu zece părți cu răutate 
și neomenie pe Kanmiidin. NECULCE, LET. 11,235/,,.

2®. Temporal. Că aproape e ziua periirei lor. 
PSAL. SCH. 496/,, ( : „car le jour de leur calamité 
est prés").

3®. De grad. Fiind vorba de o Înrudire, prietenie 
etc.. itjiroape exprimă o rudenie, prietenie etc. „in
timă". Hudenia mergea pre ajiroape. BIBLIA (1688), 
193, 2. Domnia mea săntu mai aproape rudă lui 
Isac Balicăi hatmanului. DOC. (a. 1634), ap. HEM. 
1375. Cu care fiind dumnealui mai aproape rude
nie..., le-au dat voie să le vândă oricui vor g&sî. 
URICARIUL, XVI, 324. II Cu funcțiune adjectivală. 
.,Apropiat". Erâ Mihulache de casa lui rudă aproape. 
NECULCE. LET. II, 302! Mai ales precedat de prep. 
„Je". întristatul clopot ne vestește, că mulți din 
prietenii cei mai iubiți, din rudele cele mai de a- 
proape.au băut paharul vieții, marcovici, C. 31/„. 
-.I.j vrea să știu... câți au căzut și cine. [In războiu] ?“ 

„Aveai pe eiiievâ de aproape?- — „De aproape. 
»n. Despre itoctorul Damian se știe cevă?- zamfire- 
SCÜ, R. 273. yZnrfil de aproape. Prieten de aproape = 
,,amic intim". Până la o mai de a2>roape cercetare : 
„jusqu’ă plus ample examen". DDRF. (ed. 1905).

4®. „Mai". 0 /Mpifî, care trebueă să țină aproape 
patru sexoli, începu atunci. BĂLCESCU, M. v. Sj,f. 
Poate in nici un moment al vieții sale starea sufle
tească a unui om nu este identică cu vreo stare an
terioară a aceluicpși om. Dar, pentru trebuințele 
practice, nici nu se cere această strictă identitate. 
Este destul, că unele idei și simțiri sânt aproape 
aceleași, îndiferite momente, maiorescu, CR. Ii, 147. 
„Cum ne-a fi scris de la Dumnezeu sfântul!", zise 
Zaharia cu glasul aproape stins, creanuă, a. 125. 
Kl căzâ aproape mort. LM. E aproape așâ. DDRF. 
Mă costă aproape trei lei. || Construit cu „să" sau 
cu infinitivul. „Mai-mai, cât pe-acl, puțin lipseă ca". 
Aproape erâ să o primă, dosofteiu, v. 8. 22, 1. 
Aproape au fost a veni la arme. ZILOT, CRON. 66. 
Se vede a/troape a se face prada i/eștilor. marco- 
vict, C. 13/„. G’dwfi, aproa^jfi-a/jroope sd pun «Kîwa 
pe dinsul. i-am pierdut urma. CREanoâ, p. 52. (Cfr.

proape.au
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apruv, v.-sard. apprope, v.-prov. a prop, v,-fran. d 
pruef. catal. aprop de.

lat. propc esse ut... = „a fi aproape să"... Cfr. și „de- | 
aproape", subt nr. 1®.) || (Mai rar.) Legat prin prep, 
„de". Sânt aj^roape de nottă săptămâni, de cănd ne 
luptăm. DRĂGHICI, if. 26. II Cine va da la sfadă băț. 
sau sabie, sau cuțit și va lovi pre cineva... și-l va ' 
omorî, aceaîa Iaste aproape de uciderea de voie. în
dreptarea LEGII (a. 16iî4), ap. HEM. 1376.

II. Loc. prep. Cănd voim să exprimăm și locul 
(timpul etc.) față de care socotim o „distanță foarte 
miră", atunci aproape are funcțiunea unei prepoziții.

1®. Forma substantivală e rară, aproape neln- 
trebuințată. Singurul exemplu, ru sens local. Pe cel 
deal indeluni/at Suie-s’un car ferecat, Cun haiduc 
de el legat; Iar aproapea carului E mama haidu
cului. ALECSANDRI, P. P. 31Ö.

2®. Foarte des Intrcbiiințatăe construcția: Aproape 
de. In legătură cu substantive care au sens local, se 
deosebește de prep, „lângă" prin faptul că nu e.x- 
primă, ca aceasta, o apropiere imediată. Aproape erâ 
locul de cetate, unde răstigniră Is^^s. coresi, ap, 
GCR. 1,21/j, (: „le lieu, oh .lesus était crucifié, élait 
prés de la viile."). Erâ un fereden aproape de unde 
ședea împăratul. VARLAAM, C. Il, 18, 2. t^edeá... cu 
arcul ajtroape de sine’ntins. pann, e. ii, 43. Jloi 
copii erau aproape umd de <dtul. DRÁüiiiCI, R. 58. 
VorbjHff așd, fiw ajuns aproa^ie de Tecuciu. c. NK- 
tíRUZZI, l, 138. I Precedată ile alte prep. De. la Ocna i 
până aproapede Grumăzesti a ținut mimai o fugă. 
CREANGĂ, P, 117. Nebunii ce-s pre-aproapede țară... 
DOSOFTEIU, PS. 247. Odată aude un grohăit de. porc, 
p'aproape de dinsul. ispirescu, l, 370. 4Í (Asta r) 
aproape de mintea omului =» „ganz natlirlich". po
lizu: „cela tömbe sous le sens".

tn legătură cu substantive caro au seiks tempo
rale mai puțin vag decât „pe la" și se mai deosebește 
de acesta prin faptul că indică totdeauna un timp a- 
propiat premergător, „Cu puțin (timp) înainte de"... 
Mavrocordat ii primi, deși erâ aproape de miezul 
«oppt. c.negruzzi, i, 180. I Vasilie-Vodă. aproape 
de. mazilie, augreșit lui Dumnezeu. NECULCE. LET. 
II, 206/,,. De mă veți vedeâ, aproape de moarte, să 
mă tundeți călugăr, c. NEGRUZZI. I, 159. împăratul 
acela, ajnoape de bătrânețe căzând in zăcare, a .sn is 
carte frățdne-său. creangă, p. 184. | Precedată de 
alte prep. Când, șie aproujie de cântători, iScarao- 
schi... pornește cu grăbire ta locul știut, creangă, 
p. 303. II Luă... hotărire...a nu orândui nemic, până 
aproape de moartea sa. creangă, p. 4. || Adesea in 
legătură cu participii și infinitive substantivate. Erâ 
zimislit in trupul maică-sa și, rând fu aproapede 
născut. îa muri. MO.xA, .357. Acuma, rând aitrottpe 
de ieșit, n'au așteptat fata să iasă toți din biserică. 
SBIERA, p. 212/jj. Când aproape de intrare |ln bi
serică], Ce «'(iMi/e’Ji depărtare? alecsandri, p. p. 
168',,.

III. Subst. Apri»a|>ek*, de apronpeie, mai demult 
șl: cel de aproape —orice om, de care no leagă ra
porturile sufletești propăvădulte de religiunea cre
ștină. lubeaște aproapele tău ca tire însuți, cod. 
VOR. 118 , ( să iubești pro aproapele tău ca pro 
tine. BIBLIA, 1688; să iubești pe aproapele tău 
ca însuși pre tine. c. NEtutuzzi, i, 149; iubește 
pe de-aproapeie tău... MAIORESCU, CE. II, 167 : 
„diliges proximum tuum sicut te ipsum"). Carii 
grăesc pace cu cei de-ujiroa2>e ai săi. dosofteiu, ps. 
( cu prilatenii săi. psalt, 1651: către soții săi. 
PSAL. SCH.; CORESI, PS. : „qui parlent de paixavec 
leur prochain".), Plugarul să nu cuinvâ îndră
znească a ieș'i den hotarul său, să apiice hotarul 
deaproapelui său. pravila mold. 1. Oameni... aju
tători celor de aproape u[i] lor. drăghici, r. 162. O 
inimă egoistă... nu se turbură de relele ufiroapelui. 
MARCOVICI, C. 25 ,g. [Plur. Cei de ajrroape.}

— Din ad-prope (in loc de itrope. Arckiv fi'ir , ...
lateinische Lexicograjihie, \', 362; cfr. germ, bei-nidie doi vătaji de aprr ,
In înțelesul l, 4®): v.-ital. a-provo, v.-veronoz aprovo, de târg și altul vătav de aprozi de curte... Au fost 
milanez apru’uf. v.-venețian ajirnov», etc.; friulaii ’ foarte cinstiți aprozii, și îmblâ cu șarvanate. și la

APKOHÁvb. 1*. Approuver, ufireer. — 1®. Trans. 
A găsi bun, a fi de aceeași părere, a_ consimți, a-și da 
învoirea (la cevă), „a încuviință**. IntrAările... s’au 
aprobat de toată adunarea, c. neohuzzi, i, 12. Po
etul Marțial... zice că... cea mai bună de mâncare... 
dintre patrupede [este] iepurele...; eu nu aprob zi- 
sde poetului. ODOBESCU, iii, 2’», 1 Sțeo. A da în
voire printr’un act autentic (ca autoritate), a întări. 
.Vinisfrul a aprobat avizul consiliului permanent. 
2®. Refl. A socoti ca bună purtarea sa proprie. l)-ta 
te aprobi acum, cănd poți judecă lucrurile mai rece ? 
[Pe la începutul secolului XIX, prin analogie cu „pró
báiul", și: taprubăliil vb. IV". Eu toate ale lor nu 
le aprobăluesr (scrisoare a episc, Moga, a. 1814).|

— N. din lat. apiirobare, idem (din ud și probare 
„a cercetă, a judecă, a aprobă").

APKoitĂiA'i Ț vb. IV* ș. d. V. aprobă ș. d.

AVKiiiiÂKF. 8. f. Approbation. - Infinitivul verbului 
aprobă, devenit abstract verbal. Proiectul ile ailu- 
eerea apei în oraș a obținut aprobarea consiliului 
tehnic superior, [tș!: iiprobălnire.|

APitouĂT s, a. sing, tant. Approbation. -- Parti
cipiul verbului aprobă, devenit abstract verbal, fire- 
■șala e tișor de iertat; cât despre aprobat, e mai țfreu. 
[ț și: aprobăluit.j

AVltoltÁT, -Ă adj. ApproHüé.—Participiul verbului 
nprubii, devenit adjectiv. polița ne pune f'nttiula: 
.bun și aprobat pentru rntma de...'^ [ f șl: upnibă* 
luit. Obiceiul rechiii și aprobăluit «re putere de pru- 
oUil. (a. 1817, Mold.) DRICARIUL, iv, 332. Obiceiu
rile reale aprobăluite altei pAmăntului. pk.wila 
(1814), XXI.l

APKOItÁ'IIK 8. f. I 
APKIHIA'l'l^KE 8. f. ) 
= aprobare. (Forme rar întrebuințate, aproape ie

șite din uz). 0 inaltă a/irobație. I’HICAHIUL. ll, 220 „.
— N. din fr. approbatioii (lat. approbatio, -oiieni, 

idem).

APMOKATÎv adj., adv. Aoprobative-
mewf. —1®. Adj. „(lare arată sau implică o aprobare". 
A făcut un semn aprobativ. || 2®. -Adv. „tnlr un chip 
de aprobare." Fifiiia și Eurtiinescu .surâd aprobativ. 
CARAGIALK, T. II. 212 ',,.

— N. din fran. (lat. approbativiis, -n, -uni.)

AHHUiiATÓK, -oAre adj., subst. Approbatenr. - 
Adjectivul verbal al lui a|iri»iiâ (format prin suf. 
.substantivat adesea, „('are aprobă, care arată sau dă 
apr<>bare.“ [Și: aprobátór, diai, și: a|»robiAtórÍii.|

APKÓiE s. m. I. l». Fi7e de boyanl remplissant Ies 
fonctions de gentilhotnme de la chambre et de mes- 
sagei- princier. 2“. Héros. Soldat de l'armée territo- 
riale. II. 1“. Percepteur. 2®. Huiesier.

I. I®. t tn vechime, aprodul era „copil de boier dat 
la curte pentru a dvorî, In paca și In războiu, pe 
lăngă fața Domnului, deprinzăndu-se acolo cu lumea 
cea mare, In așteptare ca vârsta să-i permită a Ii 
boierit; ca semn de înaltă încredere, Principele 11 tri
mite cu porunci la unii și laalții“. hasdkd, etym. 
,MAGN. 1372. .lprod= „ephcvbus**, ANON. CAR. jl/iro- 
sii ntunce [po vremea lui Ștefan cel Mare) nu eră din 
oameni proști, rum sănt acum, ce erâ tot feciori de 
boieri și portul lor erâ : imbrăcați eu șaroanale cu 
cabanițe. neculce, let. ii, 199. /» vechile vremi erâ 

osi: unul se numea vătav de aprosi



APROFUNDA — — APROPIĂ
boierii cei mai de cinste aprosii îmbla cu poruncile 
domnești; și când mf rgeu la casa boierilor, ori în ce 
cinste erâ acel boier, ieșeâ înaintea lui și-l primea 
eu șlicul a-mână și,băgăndu-l în casă, stănd boierul 
în picioare și cu aprodul, ii da porunca domnească 
și puneă pe aprod de șădei'i și apoi șădeâ boierul. Și 
aprosii acila încă se făceă din oameni de cinste.... 
ajungând până la starea cea mai de cinste a bo- 
ier'iilor. Iar de la o imeme încoace, această breaslă 
s’au mieșurat, încăpând acum la această breaslă 
din oameni proști, gheorgaciii LOQO?'ÂTDI„ LET
III. 293. Stau pâlcuri de oșteni:... Aprosi. cojni din 
casă, curteni și lefecU. alecsandri, p. iii, 210. Mih- 
nea-Vodă... se trezea Și la slugi așăipâeâ: ,.Slugi, 
aitroei, copii de casă. Voi dorniiți și nu vă pasă 
Soarele c'au răsărit!“... alecsandri, P. p. 203/,,. 
întrebuințat in sensul de „mesager". Feued apróéi 
de la Foca, de-i spuneă necredința cătră împăratul. 
MOXA, 392

2°. Ainiutirea acestei instituții alese a aproeilor. 
care au fost chiar strămoși de domni (t'antacuzino, 
Movilă), se păstrează în Gorj, unde aprod = „erou" 
și p. ext. „dorobanț", .iahrksber. vii, 82.

11. 1®. t Cu timpul, aprozii fiind întrebuințați și la 
alte slujbe, mai ales la încasarea de dări [Apróéi de 
târg) și la „aducerea înaintea tribunalului a acu
zaților... și constrângerea la plută a debitorilor în
șelători (Apróéi de divan)" cantemir, descr. moli». 
91. copiii de boieri nu mai intrau în această .slujbă.

2". Astăzi, rostul aprozilor a degenerat cu totul, 
așă In cât ei sânt niște „servitori pe la autorități (ju
decătorii. tribunale, prefecturi, ministere etc.)". Căci 
la nevoie mure, adesea mult plătește .âpi odul cel din 
^lrmă. ce ușile păzește, i. negruzzi, li. 02.

Din ung. apnid „paj; ucenic".

APKUFVN'liÂ vb. I*. ApprutoHdir. - A pătrunde 
afund In cunoașterea unui lucru, a cercetă adăiic, „a 
adânci (cevă) cu mintea'*. (Jrí-ceIracfiuHc a neamului 
românesc ra fi aprofundată sub toate raporturile. 
HASDEU, I. C. vin. Lumea se poate aprofunda tot 
<tșâ. debitie peealeaiiiimei, ca fi pe calea refiecfiunii. 
MAIORESCU, CR. 1,128. ! IM de, jos trebut sfi fi ciisut. 
ca o aseme^iea creatură să mă aprofundese! i. ne- 
ORÜZZI, VI, 102.

— N. din fran.

APUUFVNDÂRK 8. f. J/)pro/'o>«f<.«8e>ueHf. — Inti- 
iiitivul verbului aprofunda, devenit abstract verbal.

APKOFVlunÂT.-Ă adj. Approfondi. - Participiul 
lui aprofundă, devenit adjectiv, Săsicem... ,adâncît~. 
ÍH loc de „aprofundat'‘. maiorescu, cr. n, 257.

APHUP1Á vb. 1. I. 1® —2®. Approcher, piaeer. se 
piaeer ou venir preș (do qqn. ou de qqch.). approcher • 
[min.o-atí<ich.}.ií3'’)ap}>roclier,serapprocher. avancer; 
étre proche, 3®. Apitrocher (de), avoir de. la ressem- 
Idance (avec). Étre sur le /loint de. II Happrocher 
(qqch.), mettre 2»'oche.

1. ..Ă veni, ase duce, a merge, a se așeză aproape 
(de cevă sau de cinevă)."

1®. Cu sensul local al lui „aproape". In limba li
terară 80 întrebuințează azi numai forma reflexivă 
(cfr. fran. „s’approcher"); In limba populară se gă
sește și forma transitivă(cfr. fran. „approcher qqn. ou 
qiich."): In limba veche, pe lângă acestea, și forma in- 
transitivă (cfr. fran. „approcher de qqch.").

Refl. II Absol. Se apropiarâ heruvimii, cuv. D. 
bătr. ii. 328. Fiindu-le vântul îm/irotivitor, nu 
puteau să se aprojde. DRĂUHICI, R. ^). Și dacă ru
muri bat în geam Și se cutremur' ploiiii, E, ca in 
minte să te am, Și'ncef să te ajmopii. EMINESCU, P. 9. 
lată, se apropie. Gheonoaia, ispirescu, l. 5. Când 
să se ajiropie bine, ce să vadă?... creangă, p. 26. 
Turcul mi s'apropiâ Și Marcului că-i grăeâ... 3kR- 
nîk-bârseanu, D. 487. || Mijlocul și felul apropierii se 

indică cu ajutorul prep. „cu“. sau printr'un gerundiu. 
printr’un adverb ori printr'o locuțiune adverbială. 
l^^enteasa, căeănd și ea ce vine acum, se apropie 
cu scaunul de popa. aoÂkbiceand, luc. v, 'Al. A 
se ajtro/iiă fnnotănd = „herbeischwimmen**, vâslind 

„herbeirudern", in trăsură = „herbeifahren", eă- 
hire = „herbeireiten". polizu. Ne apropiem ru târgul 
=a„wir8Índ nicht inchr weit auseinander, wir sind 
nahezu handelseinig". TDRG. |] Ix»cul spre care se 
face apropierea se indică: a.) f Printr'un dativ. Apro- 
piați-că Iu Dutnnedeeu ș» ai>ropi1n-se-va roao. cod. 
VOR. 128',j ( apropiați-vă cătră Dumnezău și 
se va apropilă cătră voi. n, testament. 1648; 
apropiați-vă la Dumnezău și să va apropilă că- 
tră voi. biblia, 1688: „appropini|uate Deo et 
appropin(|uabit vobis“). Cine se afiropie necii- 
raților draci, duhure hilleane sânt. CORESI, E. 1"/,,. 
ir6dui-va cu pace sufletul mieu de la carii să apro
pie mie. TynsOPTElV {'■ bis (|ui appropin<| uan t 
inihi“), ap. HKM. 1382. Azi, numai In legătură cu 
dativul pronumelui personal. I se apropiese cum
păna vieții. KECVLCE, LET. II, 424. Dropie, dropie, 
vrtsmea ți s'apropie! (Se sice fetelor, cănd ajung i» 
vârstă.) zakke, p. 1, 460. (Cfr. aproape-mi etc.) Și 
eliptic: Părintele Andreiu simțea că i se apropie (a- 
decă: vremea jnorțiî). RĂDULESCU-NIOER, ap. TDRG.
b. ) Printr'un caz prepozițional. Cea mai întrebuin
țată prep, a fost in toate timpurile „de“, după ana
logia lui aproape de; alături de ea se găsesc și 
prep. „eătre“, „la“, „spre", „lângă" și loc. pr«‘p. „pănă 
la“, „In preajma", a căror întrebuințare e mai lo
gică, dar mai puțin uzuală; a-rare-ori se găsește și 
prep. „cu", y.ise lor să-l aducă cătră el, nprnpii-se 
de el, intrebă el,grăi... coresi, ap. HEM. 1383. F.râ 
tntr'o Duminecă, rând s'au apropiet oștile ungu
rești de Suceava. M. COSTiN, ap. HEM. 1383. ,lpr«- 
piindu-se de racla sfântului loan-cel-nou, s’a plecat 
cu inare smerenie, c. NEGRUZZI, i. 148. S'npropie 
de fată, o prinde pe furiș. S'apleacă, o sărută și 
piere prin tufiș, coșbuc, b. 14. Afu te. apropia de 
mine, voinice, cii-f» vei pierde viața, ispirescu, l. 
125. Nu te poți apropia de cinevă sau de cevă» 
„o inaccesibil, inabordabil, neprimitor, mândru; prea 
scump". N'ai să te apropii de dineul! : „mau kann 
ilim nicht anknmmen". POLIZD. De acea moșie ni
meni nu s'au putut apropia, și a rămas și pdnd 
in siua de astăei tot a orașului. 1. GHICA, ap. HEM. 
1.384. t’nde te poți apropia de cevă in târgul ăsta! 
'fonfe-s scumpe. Q(t. apropiat. | Cdfrd el nu apro- 
pi^-se.PSAL. sen. 9.3 (: „ad eutnnon appropin-
quabunt".). Seupropiă soarelecătre amiază. i>RĂ- 
<illlCl,R. 151. Cm iMfwatn/rdwf'isd apropie la aceâ 
strașnică și dumtiedzăiască taină, mss. (a. 1644), 
ap. HEM. 138,5. A’m te pune '■it iert» marele tău ... 
nici să te apropii la apa care, curge rejtede. ZAN
NE, P. IV, 431. I Apropiese spre mine răii, coresi 
(=să apropilă supra mia făcătorii de rău. DOSO- 
FTEiii : „appropinquant super ine nocentes"), 
ap. HEM. 1386. | Se '•« apropilă lângă voi. bi
blia (1688), 48, 1. I în preajma locului apropiin- 
du-se, de departe casa omului cu deagetul îi arătai.
c. kNTEMir, ap. HEM. 1386. Se apropie până sub 
ferestrele palatului. QORJAN, H. v, 3. | Na [corabia] 
pe mare 'iininfâ, Vântul iute c'o duce<'t Și la mal că 
mi-ajun’fe('t, t'u malul s'apropiâ Și dintr'însa că 
mi-ieșeâ Cuvios)>reot... teodorescu, p. p. 42''. U Fig. 
Sd nu se ajiropie tfici cu gândul său cătră stricarect 
acestei bune liotărîri. URICARIUL, IV, 13 ,. | O/.' Câtă- 
vreme este, de când liniștea nu s'a apropiat de mine! 
MARCOVICI. c. 7 ,. S’a apropiat funia de (sau Ia) 
par = „e pe sfârșite" : „étre sur la fin; étre aux a- 
bois". Se vede că mi s'a apropiet funia de par... Cu 
spânul, tot am dus-o cum am dus-o..., dar cu omul 
roș nu șfiii său la căt mi-a sta capul! CreangA, p. 
234. Săteanul, când se vede că s'a apropiet funia 
de par. cheamă la el pe popă. șez. iii, il.5 (Cfr. 
„a ajunge funia la par".)



I

APROPIĂ
Trans. „A veni aproape do...“ A/trtiitihuhi-l, sii4 

agittttgă [pe corb],... dosofteid, v. S. 22/,. .djiropiÎM- 
(lu‘O, la o piatră aproape eră s’o ajungă, idem, V. s. 
22/,. I)eci, smulgând el și răsădind din riîchifi. au 
ocolit locul acela de lăcuință ca ck gard bun și... au 
mai răsădit un rând alăturea; apoi au legat amân- 
douăacesierănduri cunișlc ndădifă,..iar apropiind 
săvârșirea gardului, au socotit să facă o scară. 
nRÂQHiCl, R. 53. .4cM»t Costea apropia gârla pe că
rarea din luncă, t. cercel, săm, iii, 445. C/o5an, 
d'ajungeă, Crângul de vedeâ, Sfân’apropiâ, .Sewn i 
sefăceâ Și’nloc seopreă. teodorescu, p. p. 43.5. Vn 
căluț cam pătrărel..., Grue mi-l apropiă, ISâ-na'n 
coamă eă-i puneâ... alecsandri, p. p., ap. HEM. 
1381.#A apropiat mAiaiul din traigtA : „îl a dé- 
pensépresQuo tout ce qu'il avait“. zanne, p.ni, 601. 
iȘt s’oM dus, tot s’au dus, până an apropiat mă
laiul din traistă, sevastos, p., ap. TDRG.

Intrans. „Aveni aproapo“. ApropUndălaintratul 
cătră svfâjnta raclă,... dosofteiu, v. 8. 88, 1.

2*. Cu sensul temporal al lui „aproape". Refl. 
Acum pânile se apropie cu repegiune de seceriș. l. 
IONESCU, 0. 96. I „ A fi aproape, pe drum". Scriă..., 
că s’au tntors înapoi, că se apropie iarna, neculce, 
LET. II, 452. Ziua dreptății se apropie. (rubro-Jbăl- 
CESCU, M. V. 581/,. S’au apropiat... sara. dr.1ohici, 
li. 49, Să fie [aceasta] .«emnuZ, că moartea s’a apro
piat de unul din noi? ispirescu, l. 96. | Inipers. 
Se apropie de ziuă : „le jour approclie". A ’nceput 
să cânte ciocârlia; ai, să'njngăm la2)lup, băiete, că 
s'aprockie dă sioă. (Lupșanu, In Ialomița), ap. HEM. 
I383.||Trans. „A ajunge, afiaproapo de Împlinirea 
&...“Domnul, după ceapropiesă trei ani a domniei 
sale, așteptă din ci în ei ca să-i vie mazilia. E. KO- 
oălniceanu, let. iii, 265.

3®. Cu sensul de grad al lui „aproape". Refl. „A 
se asemănă, a ajunge". Calul, cu atât mai mult se 
va apropiă de bou [In ce privește puterea, cu căt va 
aveă copitele mai mari], i. ionescu, c. 90. Limba ro
mână se apropie tare de cea italiană. LM. |) „A fl căt 
p'acl să..." Se coustruește cu infinitivul sau cu „să". 
Refl. Seapropifă Avram a întru în Eghipet. biblia 
(1688), 8, 2. ^binenii se apropie a fi biruitori, bel- 
DIMAN, N. p. i, 21. I Intrans. „Eră aproape să"... 
^proptfdsâ cadeă inprăpaste. dosofteiu, v. 8.41,2.

II. Trans. „A duce, a așeză cevă sau pe cinevă 
aproape (de)“. Apropiam urechea de ușă și ascultam. 
TDRG. Apropiați scaunele de masă. LM. 1 Fig. A 
visului iebăvire ititr’acesfa chip Duninădeău să o 
depărteaee, iară cefa carea eu mai de ’nainte am 
tăteuit, de isbăndire să o apropiîaee. cantemir, ap. 
HEM. 1381. Păsurile ce facem, ca să scăpăm de 
moarte, ne apropie mai mult de dînsa. marcovici, 
C. 24/,. Fiecare pas al vieței omenești este un pas 
in această cale care o apropie de Dumneseu. BÂL- 
CESCU,M. V. 3/,,. Vor cătă vieței tale Sd-i găsească 
pete multe, răutăți și mici scandate: Astea toate te 
apropie dedînșii. E.minescu, p. 226.

[Prez, aprăpilu (de patru silabe) șl aprópilü (de trei 
silabe), mai rar apropies.knoy. car.,DOSOFTEIU,can
temir, i. VĂCĂRESCD, ap. HEM. 1386—1387. Forma 
«propriii, In loc de apropid, la konaki, p. 115 și la 
ALECSANDRI, P. I, 240 e, probabil, greșală de tipar.]

— Din lat. approplaro (eu sensul clasicului „ap- 
propinquare"): sard. ap2>roiiare, v.-prov. a/mopekftr, 
fran. approcher.
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APKOPIÁ ț vb. I. V. apropi'iă. 
APBOPIÁRE s. f. V. apropiere.

f
t

APROPiÂiȘ,-Ă adj., subsL I^oche, voisin; rap- 
proché.—Aprop»aș=„vecin, care este, șade aproape". 
COSTINESCU. Vreo doi meri, vreo doi peri.... Din 
mijloace depărtași. La vârfuri apropiași. bibice- 
SCU, P. P. 253. [Pronunțat: a-pro-pi-aș.]

— Derivat din apropiă, prin suf. -aș.
Dicționarul limbii roinine. C. Vili. 1908.

APUbPlEftC)Ft83.'vJ’
APKOPIÁT 8. a. A2)2>roche. — ParticipiuK verbului 

apropiă, devenit abstract verbal. Apropiata 
pinquatio". ANON. CAR. rentdwdM-ae VTiatlte- 
după apropietul oștilor ungurești să nu facă 
vreo sarvă in Curte, i-au omorit. m. costin, let. 
I, 300. I (IjOC sau persoană) greu sau anevoie de 
apropiat : „d’un accés ou abord diffioile". Un loc 
anevoie de apropiat... [eră] cetatea fui Negru-Vodă. 
bălcescu, m. V. 128. (Diai, și: apropiit.]

APROPIAT, -Ă adj,, subst. I. 1®. Approch^, rap- 
proché. 2®. Proche. 3®, fîopprocA^, intime. 4®. Acces- 
sible, ăbordable; accueillanf, avenant, aimable, af- 
fable. II. iVocAe, ami, intime, familier. — Partici
piul verbului ațiroplă, devenit adjectiv și substantivat 
une-ori. I Adj. 1®. „Ajuns aproape", tn unele popoare 
îmbătrânite, scăsute ca însușiri, apropiate de peire, 
se vede...3tingej-ea ideilor conducătoare. lORGA, cn. i. 
II, 50. II2®. „Care se află aproape". In opoziție cu „(In)- 
depărtat". Cu sens local. Câteva sate apropiate Și 
multe alte îndepărfaie Veniră ca să se mire De frti- 
moasa mănăstire. MARIAN, SA. 261. Cu sens tem
poral. S'a dus la biserică, sărbătoarea cea mai 
a2)ropiată. ISPIRESCU,L.298.j|3®. „Intim", In opozite 
cu „strein". Vezi o persoană, de tot streină, Ea nu-ți 
vorbește, Nu-ți dă pricină. Dar trebuință simți ma- 
re’ndată. Să ți-o vesi foarte apropiată, i. VĂCĂ- 
RESCU, p. 98. (I 4®. Care se apropie lesne de altul 
(sufletește), sau de care te poți apropiă lesne, „ac
cesibil, afabil, prietenos". Era... bun cu toți, apro- 
pildta, adecă grăiai lesne cu dînsul. dosofteiu, v. 
8. 35/,. Eră... nemăref, cinstitor, apropiat cătră toți 
boierii, amiras, let. iii, 1O2/„. Și el și ea sânt oa
meni a2>ropitiți, budulaci, ospătareți și mdoși. ji
pescu, O. 100. (Negativul: ueapropiat = „inacce
sibil, inabordabil". Lumina cea neaptropiată. mine
iul (1776), 8Locurineapropiete. konaki,?. 294.] 
II. Subst. Apropiat, s. m. „mi-i mal ca un neam, 
Innemurit"; apropiată s „Innemurită, foarte bună 
prietină", marian. Apropiîații miei de d^arte stSr- 
tură. coresi, ps. 100 (= aproapele, biblia, 1688: 
„mes plus proches se tionnent loin"). Delungat-ai 
de mine soțul și apropidtulii. psal. sch. 285 (: „tu as 
éloigné de moi mon ami, mérne mon intime ami.“). 
(Diai, șl; apropiét. In alte părți: sing. apropidt, -ătă 
plur. apropiéfi, -été.]

APKOPiBLuric, -Ă adj. Accessible, affable, abor- 
dabte. (Formațiune suspectă, cărturărească, aproape 
netntrebuințată.) „Apropiat, accesibil, afabil, de care 
te poți apropiă". CIHAC. Apropielnic = „freundiich, 
lieb, zuganglich". rOLizu.

— Derivat din apropiă, prin suf. adj. -elnic.

APROPiftKE 8. f. 1®. Approche, abord, accés, rap- 
prochement. 2®. Proximité, voisinage. — Infinitivul 
verbului apropiă, devenit abstract verbal. In opoziție 
cu „depărtare". 1®. Exprimă acțiune. Copoii vestesc 
apropierea vânatului, odobescu, iii, 42/^. 0 în
cercare de apropiere = „ein Annâherungsversuch". 
TDRG. O, vino iar.'... Tu nici nu știi, a ta apro
piere Cum inima-mi de-adâne o liniștește, Ca ră
sărirea stelei In tăcere, eminescu, p. 50. |t 2®. Ex
primă stare. AI fariseiul de dumneseeasca apropi- 
îare depărtă-se. CORESI, E. S/^. | In legătură cu 
prep., se nasc locuțiunile adverbiale: In apropiere 
es „aproape" : „dans le voisinage, (tout) prés". Că
lugării nu puteau să-l sufere în apropierea lor. MA
RIAN, SE. n, 188. Șl cu sensul Iui din apropiere = 
„de aproape": „de prés", intră îmbrăcată ca băiat, 
ca în noaptea aceea când se văzură pentru întâia 
oară tn apropiere, eminescu, n. 83. Venim din 
apropiere. Prin apropiere = „(pe) aproape": „aux 
onvirons". (învecliit). Cn apropiere „cu aproxi
mație": „plus ou moins". pontbriant. [Rar; apro- 
piáre. imi vine cu a2)ropiare = „ich bin nabe, ich 
babe es nicht weit“. POLIZU ]
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APRoi’iETMK,-oÁKf: adj. Qmi opprorhe, appro- 

chant.— Adjectivul verbal al lui apropiă (derivat prin 
suf. -ător, devenit -eter după palatala precedentă), 
adesea cu funcțiune substantivală. cu
pacfej sufletul mieu de apropietorii de mere. psal. 
SCH. : „redimet in pace animam nieam ab his
<|ui appropinquant mihi"). [t?* aj^rojnefd- 
riM. I Se găsesc și formele; apropii-
târiu. DOSOFTEIU, ap. HEM, 1380.)

APROPIȘ0R adv. Tout preș. — Diminutivul lui 
aproape (derivat prin suf. -ișor). (Rar. Se întrebuin
țează (ln poezie) mai ales In legătură cu aproape, 
dând o nuanță mai intensivă noțiunii pe care o cu
prinde acesta.) De aproape-apropișor, Mama are aju
tor. MARIAN, NA. 436.

APROPÓ loc. adv., 3. a. Âpropos. 2-propos. — (Ex- ' 
presiune familiară Întrebuințată ca introducere, mai 
ales de cei ce știu franțuzește, cănd, fiind vorba de 
un lucru, ți-aduci aminte deodată de altceva In le
gătură cu el, sau vrei să vorbești de cevă nou). „Fi
indcă veni vorba (de asta); a! bine că mi-aduseiu 
aminte!** Apropó de însurat...: nu s'o înfățișat nici 
un holtéin, alecsandri, T. 418. Apropó: cine erâ 
domnul cu care ne-am întâlnit? { Substantivat. ' 
Vorbă spusă tocmai la vreme, foarte potrivit (cu lo
cul, cu con'ierea.ție. otc.). Are șî apropó galantomul.' 
ALECSANDRI, T. 1687. [Ca subst. și: apropón s. a. 
Flur.: -pouri. Și, cu formă italienească, apropózlto 
(rar, aproape ieșit din uz). Oarecari noțiuni stati
stice, aproposito de sare, credem că vor interesă pe 
cetitori.i. lONESCU, P. 38. Amice..., o idee! Nu ar fi 
aproposito, să ursim vreo manifestație? ALECSAN- 
DBi, T, 1653. I Forma de comedie, apropónt, este o 
formă de mahala, subt influența lui „pont**. Dacă nu 
erâ cucoana, să sară pentru mine tocmai la apro- 
pont, »t« r«pe«-'CARAGIALE, T. II, 24/..)

— N. din fran.

APROPRIÁ vb. I*. S'approprier. — (Întrebuințat 
numai ln legătură cu dativul pronumelui personal). 
A face ca al său propriu un lucru strein, „a-și Însuși 
cevă"’. Apropriindu-ți prin vrajă ființa mea șt ddn- 
du-mi mie pe a ia, eu voiu deveni om de rând..., iar 
tu vei deveni ca mine, etern, a-tot-știutor. eminescu. 
N. 60. [La scriitori mai vechi, românizat sau confundat 
cu „apropia**: Aceștia ș'au apropiat șie... numele cel 
prea slăvit al strămoșilor Românilor de acum, șin
cai, HR. I, 224/,,. Nici unul din militari n’au ieșit 
din casele călcate..., fără să-și fi apropiet cevă bani. 
URICARIUL, X, 15'„.)

—— N. din fran. (lat. npprupriare, din ad și pro- 
prius „pe care sănt stăpân, al mieu**.)

APROPH1ÁRE a, f. Appropriation. — Infinitivul 
verbului aproprlă, devenit abstract verbal.

APROPRIÁ'flE B. f. ț 
APROPRIAȚIVNE B. f. J 
ss apropriare. (Franțuzisme rar întrebuințate, 

aproape ieșite din uz.)
— N. din fran. (lat. approprlatio, -onem.)

APROVIZIONAvb. l*.(S')approvisionner. Trans. 
A îngriji (din vreme) cu previziuni, „a căpui cu cele 
necesarii". COSTINESCU. A aprovisionat cetatea cu 
de toate. | Refl. A-și face, a-și strânge (din vreme) 
previziuni.

— N. din fran.

avrovizioxÁrk s. f. Approvisionnement. — In
finitivul verbului nprOTizionâ, devenit abstract ver
bal. Anul trecut a fost ahundant in porumb și a 
lăsat, in multe locuri, aprovisionări considerabile. 
I. lONESCU, M. 354. Ar fi de prisos să mai pomenesc 
de trenul de aprovieionare al oștirii, căci... această

APȘOARĂ 
armată și-a creat singură... mijloacele sale de exi
stență. ODOBESCU, III, 578/j. Se scoate din nou în 
licitație aprovisionarea pietrișului de reservă... pe 
șoseaua... mon. of. 11.

APKOXI.HĂțlK S. f. 1 
APKOXIUA'i'IÚNE S. f. j 
>lppra«»»a/ion. — (Mat.) Evaluare prin apropiere 

(de valoarea exactă a unei cantități). Metoada apro- 
ximațiunilor succesive, culiano, a. 244. | P. ext. 
Orice evaluare în caro ne mulțumim a ne apropia, 
de adevăr, „apropiere",

— N. din fran. (< lat. appmxiuiare „a se apropiă 
de“, din ad „la“, și proximus „cel mai de aproape".)

APROXIMATIV,-.! adj., adv. l». Approximatif. 
2’. Jp/>roxi»HaWi?e»«enf. — 1®. Adj. Făcut prin apro
ximație, aproape exact. O socoteală aproximativă. 
2’. Adv, Cu aproximație, „cam, (pe) aproape'*. Opri
rea armatelor rusești de a trece peste teritoriul ro
mân in timpul aproximativ de doi ani ce Rusia și-t 
rezervase... pentru ocuparea Jiulgariei... maiorescu, 
D. II, 125. Căt cheltuești, aproximativ, pe fiecare 
lună?

— N, din fran.

i

APKOZÉL 8. m. Petit „aprod". — Diminutivul lui 
aprod (1’) (derivatprinsuf. -el). (Cuvânt rar, învechit.) 
ó'W murgul legat,... Și pe el mi-l fin Patru ajmosei. 
TEODORESCU, P. P. 56/,.

APROZÍE s. f, Dignitécm service d'„uprod". — {tAa\ 
de mult) t Demnitatea de aprod (pe lângă Domn). 
Și această breaslă a aprosiei, la Domnii cei vechi... 
s’au pSeit rdndueala ctnsfet lor. oheorgaciii lo
gofătul, LET. nr, 293/,. I (Astăzi) Slujba de aprod 
(la autorități).

— Derivat din aprod, prin suf, abstr. -ie.

APRi'Mi'TĂ tvb- I. EwprwMfer, — „împrumută**. 
Jprumufdpdcâtosufși nutoariiă. psal. scil. 113/,, 
(zlnprumut ia păcătosul, psalt. 1651 : „le mé- 
chant eniprunte et ne rend point**.).

— Dintr’un adverb ^a-prumut = im-prumuf,in- 
trobuințat în legătură cu verbele „a da“ și „a luă". 
Cfr. împrumut.

APSÎnĂ 8. f. Apside. — (Astr.) Punctul din orbita 
unei planete sau a unui satelit ln care planeta so 
găsește la depărtarea cea mai mare sau cea mai 
mică de soare, iar satelitul de planeta sa. Ca și in 
elipsa mișcării aparente a soarelui, extremitățile 
axei mari ale elipsei lunare se numesc apside, și axa 
mare însăși se mai numește linia ap.sidelor. CULIANU, 
C. 274. Ihinctului P (perigeu) i se mai dă une-ori nu
mirea de apsidă inferioară, iar punctului .1 (apo
geu) aceâ de apsidă superioară, idem, c. 172. [Cfr. 
absidă, care e același cuvânt. Forma apsidă se In- 
trebuintează șl pentru „absidă".)

— N. din fran. ( lat. apsis, -idiș < grec, âj-iț, 
tio;, idem.)

APșoÂRĂ s. f. 1®. foM. 2®. .Ruissefef. — Diminu
tivul lui apă (derivat prin .suf. -(ujșor). 1®. Adesea 
(ln poezia populară) diminutivul acesta nu vrea să 
exprime noțiunea de o cantitate mică de apă, ci se 
întrebuințează numai pentru producerea unor efecte 
stilistice sau pentru rimă. Caii de frâu că-și luau, 
La fântână că-i duceau, Cu apșoară-i adăpau, teo
dorescu, P. P. 439. Frunsuleană lemn uscat. Când 
mămucam'a scăldat. Of! că rău m’a mai scăldat.- 
Cu apușoară din vad, Să umblu din sat in sat; 
Cu apușoară din iaz. Să fiu lumii de necae; Cu 
apșoară trestioară, Să umblu din țară ’n țară. 
sevastos, c. 21. I Liiară apșoară ’N gurișoară. 
Pietricele ’N degețele, teodorescu, p. p. 40. I-ai 
luat apșonra, A stătut moara, pann, p. v. l,
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134. II 2®. „Râuleț". Și cu acest mijloc umblă pre 
aceă apșoară, ce nu este nici cât apaira parte din 
Dâmbovița, luntri nequțetorești. încărcate ca un 
munte, nisicv golescu, ap. HE.M. 1388. [Planta 
aceasta crește prin] păduri, prin văile montane, la 
locuri umede umbroase, pe lângă apșonre. ORECE- 
8CU, FL. 58. [Și: apnșoârâ.]

APT, -Â adj. Apte. — Cu aptitudine (la cevâ), po
trivit (sau bun) din fire (Ia a. pentru cevâ), cu Însu
șiri firești potrivite (pentru cevâ), (Se Întrebuințează 
numai urmat de determinări.) Omul de. care mă în
trebi e apt pentru serviciul ce vrei să-i încredințesi. 
[La Românii din Austro-Ungaria, întrebuințat și în 
mod absol., cu înțelesul de „capabil", traducând pe ; 
germ, „fáhig" ; Eră om apL]

— N. din fran. (lat. aptiis, -a, •iini.)

aptangîc 8. a. (Bot.) V. altâiigir.

aptí:r, -A adj. (Zool., Bot.) A/ttere. — (Zool.) „Fără 
aripi". (Se zice despre insectele fără aripi, ca păian
jenii, purecii etc.). Adesea substantivat. Ordinul 
apterelor. | (liot.} Filamentele stamhielor. . sânt ap
tere. greckscu, fl. 66.

— N. din fran. {<grpc. ríttTepoí, din â privativ 
și stepóv „aripă".)

aptîuA 8. f. V. apotecă.

APTiTCiMNK 8. f. ^IpfíÍMí/e. —Dispozi(io naturală, 
„destoinicie sau pricepere din fire“ (la s. pentru cevâ). 
Apoi nici e probabil că elevii rumâni de astăei vor 
fl având mai pnțină aptitudine pentru studiile... 
naționale de cât pentru cele străine. ODOBESCU, III, 
333. Nimeni nu s'a indoit... de aptitudinea univer
sală a fiecăruia din miniștrii actuali, maiobescu, 
D. II, 240.

— N. după frâu. (lat.-med. nptitiido, >iiiem.) Cfr. 
dubletul atitudine.

I

APi’rÁ vb, 1.1. 1”—2*’. Prendre., impoiyner. Saisir 
(avec la main, la bouclie, Fouie, du regard), (Au pas- 
aif). pris (d’un accés de Révre etc.), étre sutprie 
(pár). 3’. (Refl.) Se prmdre, s'enipoig»er (l'un l’aii- 
tre), se saisir. S'accrocher, se prendre (a qqch ), s'at- 
taquer (a). II. 1®, ^IrrocAer (qqoh. des niains de qqn.}. 
2®. Tírer, sauver, délivrer (qqn. d’un danger). 3®. £«- 
lever de force, rnvir. 4®. S’ejBpnrer, se rendre mailre, 
se saisir (de qqch.), usurper; occuper (la place d'au- 
trui), 111, S’en prendre â qqn. (de qqch.). IV. 1®. Km- 
porter (á la bâte). Obtenir (un prix, qqch.). TroMver 
souslamain. Mettrela main surqqch. Snrprendre, 
attrnper (qqn.),«epas»»o«gMer,<roMverenrore(qqn.), 
frouver (place). 2®. Avoir vécu dn iemps de qqn., avoir 
connn (/qn. ou qqch.: tenir (qqch. de qqn.), avoir 
(qqch,) pár tradition, avoir vu fairé, hérifer (de ses 
parenta etc.; se dit d’une coutume). (Au passif) ötre 
transmis par tradition. Voir de són vivant, voir le 
jour (d’un événement futur). 3®. Paruenir (a), troMücr 
ou ouojr encore le temps (de...). 4®. Venir de (fairé 
<iqch.), se mettre (i), avoir ă peine commencé (á). Par- 
venir {ií}, commencer (a), lieconrir (á). 6®. Seprendre 

(jqch.), (refl.) se meftre, commencer (A fairé qqch.), 
entr^yrendre (qqch.), »n«tZre la main qqch.), em- 
hrasser (un état), choisir (une profession). S'adonner 
(a), se livrer (h). 6®. Devenir. 1®. Se diriger (vers), 
prendre (le chowin de.., la direction de..., la roate, 
la voie de,,.), se mettre (en route). 2®. S’adresser (á 
qqn.), se diriger (vers qqn.). VI. (Refl.) Prendre l'en- 
gagement (de), se fairé fort (de), s'engager (a), pro- 
mdtre (solennellenient), Jurer (qqch. â qqn.).

I. înrudit. In privința sensului, cu „a prinde“, „a 
luá'‘ și „a lnh&ț&“, a apnai se deosebește totuși de 
acestea, precum reiese, bunăoară, din următorul dia- 

Iog.„ Ai2)rins hoțul?"—„Da, l-am înhățat!"—„>Ipu- 
că-l de mânecă, ca să nu mai scape, să ia altădată 
ce nu e al lui!“

1®, Trans. „A cuprinde cu mâna, a pune mâna 
pe cevâ, a prinde cu mâna, a luâ In mână". De mulți 
ani [Romanii]... ne mai apucând arme, cursul anilor 
și împilarea... i-au deebrăcat de mărirea inimii, zi- 
LOT, CRON., ap. HEM. 1335. De mânie, au apucat și 
au gmult aceii buruiană, DRĂGHICI, R. 62. 0 umbră: 
Intimi mâna s’o apuci—și apuci golul! zamfirescu, 
R, 176. CwH» punea mâna și apucă pe câte unul de 
coadă, îl trântea, ispirescu, l. 3. Leapădă lada jos 
și dă să apuce o plăcintă, să-și potolească foamea. 
SBIERA, P. 210/,,. Când te-apucă Neamțu'n mână. îți 

; dă drum'n țară strină. HODOȘ, P. P. 221. Apucă de 
capul celălalt! TDRG. i (Cu brațele.) S’a repeeitșia 
ajtucat în brațe pe tânărul ce intrase. C. NEGRUZZI. 
I, 17. . (Cu gura. Despre oameni și animate). „A Îm
bucă, a mâncâ pe apucate; a mușcă, a inhățâ". 
Plângeă,fărăsă apuce mâncare sau să ia apăsăbea. 
PANN, E. IV, 44. când cinevă se silește la mâncare. 
Bice: Apuc ce-oiu apucă, și fug la treabă. (Bădeni, In 
Iași), ap. HE.M. 1394. Puneă traiste in capetele cailor, 
ca să nu apuce iarbă, neculce, let. n, 397/,,. Cânele 
a apucat de straie pe stăpânul său. drăghici, R. 

' 104. j4wsi miercăitul unui iepure, ca șl când îl a}tu- 
' case ogarul. ISPIRESCU, L. 369. Iese... o răpciugă de 
I cal... și, venind de-adreptul la tavă, apucă o gură de 

jăratic. CREANGĂ, p. 195. A apucă ca lupul = „& 
mâncâ cu lăcomie". ZANNE, P. 1,628. || Fig. (Cu ochii.) 

: „A cuprinde cu privirea". TVecitse peste drum, ca 
să poală apucă toată fațada dintr'o singtwă cău
tătură. CARAGIALE, 8. 61,',. | (Cu urechea). „A prinde 
cu auzul, cu mintea, a pricepe". Din... treacăt să 
apuc Acélé dulci cuvinte. De care aei abiă mi-aduc 
Aminte. EMINESCU, P. 74. Le .șpuneă câte în lună și 
in soare.... din câte omtd apucă și vede, aude și nu 
utîd.DELAVRANGEA, S. 217. El 0 ascultă, căutânds'o 
înțeleagă: dar nu puteâ să apuce decât niște jumă
tăți de cuvinte deos^ite. t. demetrescu, ap. TDRG. 
(Cu vorbe.) „A ademeni, a luâ (pe cineva) cu vorba". 
Cw cuvinte bine apucâ-i și daruri mari le da..., pen
tru ca să se leapede de Hristos. varlaam, ap. HE.M. 
1423. Dară eu. apucăndti-l îndată cu cuvinte dulci și 
mângăioase, îi dedeiu coraj. gorjan, ii. 1, 135. ij P. 
ext. El însă au apucai plugurile pe dinapoi și le-au 
mânat toate acasă. SBIERA, P. 255/,,.# A apucă 
cap de funie: „trouver un point de départ". HEM. 
1392. De aice vor unii să apuce cap de fune și să 
arăte. că acești Ostrogothi rămași să fie lăcuit pre 
locurile Dachiei. cantemir, ap. HEM. 1393. | (Ex
presie rar Întrebuințată, locală.) Á apacâ pe cinevă 
de o<'hi = l® „a uimi, a ameți pe cineva prin fru
musețea sa" : „éblouir par l’éclat de sa beautó"; 
2® „a-1 face să creadă ceea ce nu este", zanne, p. ii, 
355 : „donner le change â qqn". [Colorile], sice po
porul, „se mușcă", cănd nu se potrivesc una cu 
alta, iar când se potrivesc, atunci „te prind(e)" sau 
„te apucă de ochi", marian, oh. 49. ; (în Mold.) A 
apucă foc cn gura = „a luâ foc cu gura, a-și pune 
mâna’n foc pentru cinevă" : „en mottre la main au 
feu". HEM. 1393, DDRF. | A apncâ pe lluinnezeu 
de (un) picior se zice despre cei ce nu mai poate de 
bucurie sau de îngâmfare (crezând că cine știe ce 
lucru mare a săvârșit): „étre aux anges; croire avoir 
fait qqch. d’extraordinaire". Când îl văsură soții săi 
[pe Teseu, după ce omorlse pe Minotaur], muriră și 
tnviară de bucurie... Dară-mi-te Adriana, cănd îl 
văsi'i? Socoti că a apucat pe Dumneseu de un picior. 
ispirescu, u. 120/,,. A apucă pe cinevă de scurt = 
„a-1 luă de scurt, a-1 strânge eu ușă, a-1 cere soco
teală" : „demander compte â qqn. de qqch". ) (în 
Mold.) A apucă pe cinevă pe-a-măulle = „a se bate 
după (s, pe) el“ : „se disputer qqn." Pe vremea aceea 
erâbinesă fii harabagiu in Târgul-Neamțului; că 
te-apucau pe-a-mânele... Aveai mușterii, de tiu erai 
bucuros! Ba să-i duci la Piatră, ba la Fălticeni, ba
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la iarmaroace, ckeanuă, r. 109. 1 A npucă putere = 
„a prinde putere, vlagă, a se Intări“ : „se fortifier". 
{M&njîlor s& li se dee ovăz] pentru ca să apuce pu
tere. ECOHOMtA., 1^. I A apucă ia suflet = ,,a prinde 
(la) inimă" : „prendre courage“. De atunci ceilalți 
boieri ce eră închiși și cei ascunși au mai apucat 
la sufletțe), cu nădejde de viață, ii. coSTiN, i.et. i, 
269. I A-și apucă sufletul „a mai puteâ respiră, 
suflă". .4 doua noapte s’au așeeat altă cătană de 
strajă și, când s’au arătat aceă măgueață neagră 
pe la miezul nopții.,., s'au înfricoșat foarte și au 
fugit fl Ü la ceilalți, abiă apucăndu-și sufletul de 
spaimă. 931EV.X, p. 148/,,. I îi apucă mâna ia toate 
= „se pricepe In multe lucruri, măcar câte puțin". 
HEM. 1422 : „âtro adroit de ses mains".

2”. (Acțiunea apucării nu pornește de la om s. ani
mal, ci, în sens figurat, omul s. animalul e obiectul 
pasiv al ei). „A cuprinde, a copleși; a surprinde". 
Une-ori un tremur fioros o apucă, c. negruzzi, l, 
27- Dwce-w’af fi m’uș fot duce, Dor sâ nu mă mai 
apttce.'alecsandri, P. II, 103. i)or de-al valurilor 
Domn De inini’o apucă, eminescu, p. 265. îl apucă 
răcorite morții. ispirescu, l. 39/,,. Scopul... măr
țișorului... este, ca copiii cărora li .s'a pus .., să fie... 
sănătoși și... să nu-i apuce și scuture frigurile. 
marian, se. ii, 138. Toi bocind ea, o apucă leșin 
de supărare, creangă, P. 82. îl apucă capul (du
rerea de cap). R.tRCIANU. îl apucă năbădăile (s. v,). j 
Pic de vin n’am mai gustat, Somn nu m'a mai apu
cat, Pe toate că le-am răbdat. TEODORESCU, p. P. 
518”. ^4» apucat-o o foame atăt de mare, căt nu mai 
puteâ merge, sbiera, p. 208/,. | „A surprinde". .4fd-t 
amăgește, până-i apucă moartea negata, varlaam, 
C. 337/,. Gerul... să nu apuce [pe plugar] cn carto- 
flele in pământ, i. IONESCU, c. 214. îl apucă soa
rele. uOMÁHnL GLUMEȚ, i, 26/,5. -ZVtn grădina cu 
cucute, Ion cu drăguțe multe. Până vine pe la mine, 
îl apucă ziua bine; Pănă mere pe la toate, îl apucă 
miez de noapte, mândrescu, l. P. 72. Primăvara 
zic oamenii: „hai la plug, că ne-a apucat ciocâr
lia iot în sat.(Ceacăru, în Brăila), ap. HEM. 140.3.# 
Mult te ține, când te-apncă2= „n’ai de gând să mai 
isprăvești odată?" Ijuluța (râde, pierdută). ~ Dâr- 
zoiu: Sărmana copilă! Multoține, cănd o apucă? 
alecsandri, t 521. | Ce te-a apucatî = „ce te-a 
găsit, ce ai?'‘ : „qu'est-co qui t a pris?" Florin: 
Ian, ascultă, fa.’ Acuși o împlinești cu mine ! — Flo- 
rica: Dec! Ce te-o apucat? alecsandri, t. 913.

3’. Refl. (Acțiunea se răsfrânge asupra subiectului.) 
„Âh, ce foc simt că mă arde!" strigă bolnavul, apu- 
căndu-se cu mânile de pântece, c. negruzzi, ap. 
HEM- 1397. )î (Cu son.s reciproc.) Fi de brăie s’apucâ 
Și la luptă se luă. ALECSANDRI, p. p. 25. Oile se 
apucară la joc. SHiF.KA. P.9/,o. | întregirea,.la luptă" 
poate să lipsească, ca de sine Înțeleasă. Deci mer
gând acolo unde eră făcută măiestrie de luptă..., 
apucându-se cu acel neiertat Lie și lovindu-l....
tocma în inimă, îl omeni, mineiul (1776), 168 ‘/p 
Apoi se apucă CM balaurul. ISPIRESCU, L. âfl/g. 
4țA se apucă la (s. in) colți = (despre câni) „ase 
mușcă cu colții, a se Incăeră"; p. ext. (despre oa
meni) „a se luă la ceartă". || „A se prinde (cu mâna), 
a se atârnă, a se acăță de cevă". Se apucă de ve
șmintele svjăjntului Ion. dosofteiu, V. s. 112/,. Dra
cul... s'apitcă zdravăn de torfile ceriului. CREANGĂ, 
p. 64. I + (Foarte rar.) Construit cu „pre“. S'au necat 
toțfi), numai eu am rămas: m’am apucdtă pre o 
scândură, dosofteiu, v. s. 152/,. || Fig. „A sări la, 
a se da la, a atacă". De va aveă neștine un dulău 
tare și dârz și va mâncă pre toțî dulăii, și de se 
va apucă de vreun dulău mai slab... pravila mold. 
11/,. S’au apucat cu furie de dinsul, ca să-i scoată 
ochii, sbiera, p. 37/2,. I „A se legă de cinevă". Frunză 
verde, frunză verde, S'or lăsat feciorii de fete Și s'or 
ap^u:at de neveste, doine, 246. | „A se acăță de cine
vă, a critică pe cinevă". La o casă când se duc, D'ăi 
de nu-s față s'apuc'. momuleanu, ap. GCR. ii, 250/,.

#A se apucă de capul cuivă „a nu-1 mai lăsă 
In pace" : ,.no pas laisser tranquilie, molester". Pe 
mulți fi duceă la Țarigrad, ăe-i supără, și încă «« 
se îndestulă cu atâta și se apucă șl de capul Tur
cilor de pe marginea Dunărei. E. kooălniceanu, 
let. iii. 264/g. I A fî] -se apucă cuivă vinele = „einem 
die Glieder steif werden". poLiZU: „a i so supune 
cuivă o vână".

II- Trans. Când aplicăm un obiect sau o per
soană din mâna (stăpânirea) cuivă (cu forța, adecă 
fără voia lui, sau cu voia lui, dar cu putere) avem 
sensurile:

1”. „A luă cu puterea". Fu știu cine mă oprește 
să nu-ți sfărâm măselele din gură cu buzduganul 
ace.‘ita!‘‘ zise [Lăpușneanu], apucând măciuca de 
arme din mâna lui Bogdan, c. negruzzi, i, 139.

2’. t „A slobozi, a scăpă, a liberă (pe cinevă de 
undeva)". Cine taste acela, carele m’au apucat din 
mânile diavolului? varlaam, C. ii, 30/,. Cocoană, 
apucă-mă cu rugăciunea ta din vă2)aia necazuri
lor! mineiul (1776), 199‘/j.

3®. „A răpi", Întrebuințat mai do mult și ca ter
min juridic. Țănr.ii leilor, scâncind să apuce... do
softeiu (- râcăilă să răpească. cORESi : „catuli 
leonum rugientes ut rapiant"), ap. HEM. 1398. De 
va fi apucâtii neștine o scrisoare den mâna vrăj
mașului său și o va fi ars, să se dea giurămânf. 
PRAVILA MOLD. 34, 1. Cela ce va apucă — ce se zice 
„va răpi‘‘ —pre vreo mulare... idem. 99, 1.

4°. „.Ă pune stăpânire po (un lucru al altuia), a luă 
In stăpânire, a ocupă cu puterea sau cu de-a sila, 
fără drept legal, a uzurpă", Întrebuințat mai de mult 
șl ca ierinin juridic. Plugariul să nu cumva îndră
znească a din hotarul său, să apuce hotarul 
deaproapelui său. pravila mold. 1, 1. Fa apucase 
viea unei sărace, dosofteiu, v. s. 123/,. Petru, eu 
agiutoriu de la Unguri, aw apitcat țara. URECHE, 
ap. GCR. I, 70/j. II „A ocupă,, a luă un loc (rămas 
liber)". Din mână dacă m’ai pierde. Cine o să te 
dezmierde? Cine-o să-mi apuce locul. Să-și feri
cească norocul? ALECSANDRI, p. p. 278. De-armuri 
socrul, Ca să-i apuc locul! pann, p. v. i, 103: „öte- 
toi de lă que je m’y mette". HE.M. 1392.

ni. „A luă pe cinevă de scurt, a-1 trage la răspun
dere pentru o datorie noachitată, o pagubă adusă 
cuivă etc.“. Trans. Au început a o apucare dator
nicii. NECULCE, LET. II, 246/j4, Jpwcoie pe cioba
nul, Paguba sd-i împlinească, pann, p. v. iii, 4(5. 
7>om apucatu-l cu giurământ, să-i spuie unde au 
fost, dosofteiu, V. 8. 14/,. I Construit cu „de“. „.A 
cere (cevă co trebue să dai, ca o datorie)". Că te-a 
zări vr'un panfir Și te-a apucă de bir. pop., ap. 
HEM. 1396. I-am fost dator cu cincizeci de lei și, 
apucându-mă pe mine de bani șt neavând eu «ici 
o putință ca să-i dau banii, i-am dat moșia mea. 
(a. 1761). uricariul, x, 158/„. Dacă se sculă Făt- 
frumos șt văzit că-i lipsesc inelele, crezit că vizitiul 
i le-o fi luat... și-l întrebă. Vizitiul răspunse, că... 
nu i le-a luat el. Acum înțelese că vre-un fur t le-a 
ș(ers... și n’aved pe cine apucă de ele. ispirescu, 
L. 109. i Refl. Și apoi se apucă de dinșii cu totadin- 
sul, ca să-i plătească numaidecât, sbiera, p. 275/,,.

IV. 1®. Trans. A apucă se Întrebuințează adesea 
in legătură cu „a puteă", având In cazurile acestea 
sensul figurat de „a puno mâna pe ce poți găsi, luă sau 
căpătă (In grabă)". Oastea pașei au tăbărit pe toate 
casele lașului, la care nu putem arătă, câtă frică eră 
la bieții creștini; apucând fieștecarele muierile și co
piii și alte ce puteă apucă de prin case, fugeă de 
se'nchideă in mănăstiri. E. kogĂlniceanu, let. iii, 
272/,,. Tătară pe câțiputură apucă, ispirescu, M.
V. Î4/„. I Scândurile să le vinzi, poți apucă pe de 
până la 100 de lei. caragiale, ap. TDRG. De la 
bogat calic Nu poți apucă nimic, zanne, p. v, 85. | 
Absol. Ce e dulce și mai dulce, Dar nu poate să 
se’mbuce Și din el toată lumea poate să apuce? 
[ „Somnul".] GOROVEI, C. 349. || Sensul acostai! pri-
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mețite apoi a aj/Mcu și fără a-și asocia verbul „a pti- 
teă“. îi mai trântiră in cap cu bolovani șt cm ce-OM 
apucat până îl omorîră de tot. creangă, p. 33. 
„A pune mâna po cevă". A'eaHiunle lui dc-abiâ 
așteaptă să mooâ ă, bucuroși fiind că doară ar apucă 
cevă. ȚICHINDEAL, F. 186. | „A surprinde, a ajunge 
fără de veste (pe cineva caro nu se așteptă Ia astaj“. 
Apucase oștite lui Ștefan pre o samă de Nem^i ne- 
trecuți (peste rîu]. M. costin, ap. TDRG. Ureun 
creșiin, de-l întâlneam, Aoerile-i împărțeam, Cu doi 
cai de-l apucam, Unu-i dam, unu-i luam, ale
csandri, P. P. fiS”. I „A sosi Încă la vreme, a găsi 
Încă la sosirea sa (po cinevă sau cevă ce trebucă 
să plece)“. Cănd au sosit boierii ta Țarigraă, n'au 
apucat pe tesirul acolo, fiind aemu ieșit și purces 
la Odriîu. N. COSTIN, ap. HEM. 1403. Jit »«a» apu
cat trenul? TDRG. ] Absol. „A găsi loc". Eram 
culcați pe jos, care pe unde apucase, reteganul, 
p. I, 30/,j- I P. ext, Cai» aleargă cât le apucă pi
ciorul. alecsandri = „die Pferde greifen Krăftig 
aus“. TDRF. Ăbiă apuc =« „cu dorire aștept“: „ge- 
stio, vix expeoto, avide praestolor...; mit Sehnsucbt 
erwarten, kaum orwarten können“. LB. (Cfr. pe a p u- 
catc.)

2°. Cănd e vorba de o persoană care nu mai e Iu 
viață sau de un lucru rămas (prin tradițiune) din alte 
vremi, avem sensul de „a 6 pomenit pe cinevă sau 
cevă, a fi trăit în vremea aceea“. Trans. Pe Enachi 
sau pe tatăl său, Sava, nu l-am apucat stăpânind 
nece o dată, uricariul, xxiii, 286/,,. Pe mă-sa n’a 
apucaf-o. VLAHUȚĂ, n. 181. Un actor român cu talent, 
din cei ce apucase limba cea bună a vechilor autori... 
I. NEGRUZZI,!, 471. Plăeșii spuneau, că n'au mai 
apucat așă primăvară de vreme. CREANGĂ, A. 29. 
(Complimentul e o propoziție secundară, introdusă 
prin „că".) „A primi (cevă) prin tradițiune“. Au apu
cat de la bătrânii lor, că, fiind Ștefan Vodă Tomșa 
copil mic, au învățat carte la școala din Rădășeni. 
URICARIUL, V, 262/,,. I La pasiv. Nu va socoti toate 
lucrurile și obicîaele ce s’au apucdtü într'acel loc, de 
se fac. PRAVILA MOLD. 59/,. Pe-atunce s’au apucâtH 
dese fine aclastăsărbătoare, dosofteiu, v. 9. 18/,. 
Absol. Adesea cu complinirea „din moșiși din pă
rinți, din bătrâni, din (s. de la) strămoși, din tată’n 
fiu" etc. Iară oamenii așă vorbesc, că au apucat 
unii dintru alfii. neculce, let, ii, 2O3/„. Făcut-am 
(icettstă scrisoare fiilor mei, pentru să știe pe unde 
avem moșie și cu cine finem, precum știu c’am apu
cat de la părinți, (a. 1715) uricariul, xvii, 255/,. 
Priveghiul... se face..., pentru că oș« au apucat din 
moși-strămoși. marian,!. 192. Părul lins, cu unde 
albăstrui, ilpoartă'n tâmple; așa a apucat de la 
mă-sa și niă-sa de la mă-sa; obiceiu wlus de pe 
obârșia lalomiței. delavrancea, s. 9. | Totuși mulți 
oratori au apucat-o și o țin bună, că Românul nu 
piere. I. negruzzi, I, 391. || P. anal. (Fiind vorba de 
o vreme viitoare.) Nu creil să mai apucăm vremile 
când vom călători cu baloanele! { (în jurăminte și 
blesteme.) Să dea Pumneseu să n’apuc ciua de mâne, 
dacă nu spun adevărul!

3°. De aici s’a desvoltat apoi, cănd avem a face cu o 
noțiune temporală, sensul de „a aveă timp, a aveă 
când (să faci cevâ)“. (Construit cu „să", „de“, „a“, 
s.au In mod absolut.) Peaca aptică [hoțul] deprinde 
de grumaei [pe cinevă, 11],.. îneacă, pravila mold. 
266/,. Au poroncit lui Ceauș-bașa, ca să meargă 
fără de veste la Nicolai-Vodă, să nu apuce să se 
ascundă, acsintie uricariul, let. ii, 136/,. Eln'au 
mai apucat să spuie celorlalți frați, și îndată au 
fugit, neculce, let, II, 215/,,. Au căsmt lapământ, 
fără să mai apuce a mai aruncă și altă săgeată. 
DRĂGIIICI, R. 168. ?f’aj)ucd să facă sece-douăeeci 
de pași, și iată că se pomeni cu dinsul dinaintea 
lui. ispirescu, l. 42. Zmwco, Marța n’am lucrat, Hai 
de când m'am măritat, Miercurea n’am apucat, Joile 
îmi sânt oprite... șez. ii, 80. j (Adesea In legătură 
cu „bine"). N'apucase încă bine cel de pre urmă apo

i

stol să pășască pragul, și Toderică se puse la jucat 
stos. C. negruzzi, I, 84. N’apucase jupănul Șirul a 
agiunge bine acasă, și moș Nicliifor și trăsese că
ruța dinaintea ușei. creangă, p. 114. |{ (în propo- 
zițluni negative). „.A întârziă, a zăbovi". de
n’ai hi upucâtii, eră să mă arunce în tartor. T)O- 
SOFTEIU, V. S. 127, 1.

4®. Trans. și refl. A apucă, construit împreună 
cu alt verb, ajunge să indice că acțiunea exprimată 
prin acel verb a fost făcută chiar atunci sau cu pu
țin timp înainte. Cela ce se va svătui să ucigă pre 
vreun diregăioriu... și de nu va fi apucat să facă 
moarte, să nu se cîatie... pravila mold. 37, 2. Pacă 
lucrul nu a apucat a se da... pravila (1814). Ceea 
ce îmi pare rău... e cd fe-a» o/jmcuî șt ai trimis la 
toată lumea invitații, vlahuță, ap. TDRG. Cafuf, 
când a apucat a pică la pământ, nu se mai scoală. 
ȘEZ. IV, 122. N’a apucat să-i iasă sufletul, și-i dă cu 
„Pumneeeii să-l ierte!'^ zanne, p. iii, 438. |1 Astfel a 
apuca primește pe Încetul sensul de „a începe". Dintre 
exemplele ce cităm mai jos, unele au incă un sens in
termediar Intre ,,a ajunge" și „a începe". (Construit cu 
„să", „de" și „a“.) Umblă neguțîtorind pre la casele 
muierilor, până apâcă de le află firea, pravila MOLD. 
92/,. Pa moștenitori, »im se socotesc anii câți au 
apucat de au stăpânit acel de mai înainte, pravila 
(1814', 28. Apucase a cântă găina la casa lui, și 
cocoșul nu mai avea nici o trecere, creangă, p. 285. 
Junele atunci că-i june, Briciu j)e barbă când «m 
pune; Pac'apucă de serade. Că-i bărbat de jumă
tate! DOINE, 35. Cum și-a dat omul ultima răsu
flare, cea d’intâiu grijă... este... de a face o scăldă- 
foare..., până ce nu apucă a i se răci ș» înțepeni 
mănile. marian, î. 46. Abiă apucasem a adormi, și 
un t)»s fantastic veni și-și puse asupră-mi negrele 
sale aripi. C. negruzzi, ap. HEM. 1409. Am o dom
nișoară, Cu rochița roșioară; Când fncepe-ațse] 
deebrăcă. Toți apucă-a lăcn-imâ? [ „Ceapa"], goro- 
VKi, C. 67. I Unde n’au apucat-o din nou la izbit 
[ unde n'au început s’o izbească], și-au isbii-o 
atâta, până ce nu i-a rămas nici un dinte în gură! 
sbiera, p. 186/,,. 7)e cine dorn se leagă. Nu mai ține 
mintea ’ntreagă. Că se culcă îmbrăcat Și se scoală 
căpiat Și apucă ’ntr’un oftat [ începe să ofteze]. 
HODOȘ, P. P. 39. I +„.A luă refugiu, a recurge la..." 
Neputând [să o înduplece] cu siloghizme, apucă cu 
dezmierdări, dosofteiu, v. 8. 166, 2.

5®. r. ext. se construește cu complimentul In acu
zativ. Trans. Vină la noi.... , S'apucăm dragoste
nouă, reteganul, ch. 176. | ,.A se purtă, a se com
portă". îi spuse cum să apuce lucrurile, ca să meargă 
la izbândă, ispirescu, L. 194. | „A întreprinde, a 
face". [Doreă] să-și vaeă soțul, ce pasxiri va apucă. 
PANN, E. II, 43. Frunid verde măr crețesc. Stau 
în drum și mă gândesc. Ce s’apuc, ce să muncesc. 
Rănea să-mi agonisesc, alecsandri, p. p. 285. Tot 
ce-apucă Se usucă : „rien de ce qu’il entreprend 
ne réussit, il n’a pas la main heureuse". zanne, 
p. II, 475. I A o apucă = „a o luă", „a începe". 
Zicând acestea, o apucă popa șt «ta» cu răul, și 
mat cu gura, la Pepelea, sbiera, p. 19/„. || Refl, 
în loc de apuc un lucru, se poate spune md apuc 
de un lucru, cu același sens de „încep (să fac cevă), 
întreprind cevă, încerc cevă, mă Îndeletnicesc cu 
cevă". Apueatu-m’am și eu a scriere începătura și 
adaosul [țării Moldovii]. URECHE, ap. HEM. 1410. 
Ștefan-Voăă-cel-bun... s’au apucai sd facă mănă
stirea Ruina, neculce, ap. GCR. ll, 32/,,. Haide, 
apu^-ie de-ți făpărul! alecsandri, T. 331. A’m ie 
apucă de multe trebi odată! c. negruzzi, I, 248. Nu 
te apucă s’o păzești: mai lesne poți pășii un cârd 
deiepuri! idem, i, 251. Capitalul, cu care ne apucăm 
de gospodărie... i. ionescu, c. 246. Se apucă însuși, 
cu mâna lui, să ...curețe [armele] de rugină. ISPI
RESCU, L. 3. Stăi, mă, «M ic apucă de năebâtii! 
creangă, p. 48. S'au apucat să sică așă, de jale 
[din fluier], sbiera, p. 39/,. Osd fac pe gândul mieu,
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Să m'upue (le ce freait eu; Jjjucü-»(’oíu de iubit, 
Că ea mult m'a năcăjit. iiODOȘ, r. P. 149. C«î«fZ le-a
puci de judecată, Pref/ăte^te-te de plată. ZÂîfaE, P. 
v,364. I Absol. £oH(4nwZu> ti e (freu pănă se apucă, 
că del&sat, indalăee lasă, creangă, a. 199. |J Spec. 
„A luă un meșteșug, o ocupație, a se duce la o me.serie, 
a Începe s& te ocupi de (o profesiune)". Se apucă de 
viața călugărească, dosofteiu, v. s. 93/,. Sd... apuce 
darul preoției, uricariul, i, 30ő/„. Sânt multe chi
puri cu carile se pot apucă [oamenii] ori de ce, să 
facă aleșveriș. URICARIUL, IV, 7/.,. Sd lași pensionul 
și să te apuci de avocatură. VLAHUȚĂ, l). 215. -ya 
apucat iar de ciubofărie. șez. i, 26I/jo. | Fig. Cine 
este învățat la sapă, .să nu s'apuce de sulițil zákne, 
IV,64G. j[ F. ext. Murguleț, căluțulmieu, Mulțumește 
că-s flăcău...: Că dacă m'niuinsură, Haiducia d'oiu 
lăsă, Plugul dac’oiu apucă, Pe m&laiu că mi te-oiii 
da. TEODORESCU, P. P. 351. I „A se dedâ la (cevă)". 
S'w apucat de beție : „er hat sich dem Trunke er- 
geben“. polizu. A apucă Iu cevă=»„a ajunge" ; 
„(trouver le moyen d’larriver". Apuc la bine, la. avere: 
„cresco, floresco...; aufkommen"; la cevă rdtt, p. e. 
la prinsoare, la sărăcie : „incido...; geraten". LB. 
Zis-a badea că mi-a da Pouă rațe și-un rățoiu, Să 
ini-apucșieu laboi; Două rațepotcovite, Sămi-apuc 
și eu lavițe, marian, s. 119.

6’. Din sensul _a ajunge", s'a desvoltat (In Tran
silv.) cel de „a deveni, a purcede".Intrans. Acum, de 
când a apucat măricel [băiatul], «e e de mare tr^u- 
ință. RETEGANUL, p. i, 15/,q. Acuhi, la bătrânețe..., 
baba bătrână apucă grea. frâNCU-CANDREA, m. 253.

V, Precum se spune „a luă un drum", se poate zice 
și: a aptică un drum, cu sensul de „a se Îndreptă 
Intr'o direcție oarecare, a porni, a-și (re)lncepe călă
toria incotrovă". 1®. Trans. Numa... se depărtează, 
apucând drumtd sjire Marsiniîa. beldiman, N. p. 
n, 28. /x» ziuă, iar îiti apucară drumul, ookjan, 
II. i. 9. Apucă... calea luminoasă ceduceă in lună. 
eminescu, n. 28. I P. ext. O călească trecü în fuga 
cailor..., apucă ulița Sf. ilie... C. NEGRUZZI, i, 16. 
D samă au apucat podgoriile, trecând .spre £ucu- 
rești. E. KOGĂLNICEANU, LET. III, 275/,,. Jceite cete 
...au apucat poala muntelui. DIONISIE, C. 201. Când 
fu frunza cât pelacul, P’apucaiu codrul, săracul.' 
RETEGANUL, TR. 31/,,. || Refl. A'e-ow a^wcni de cale. 
DOSOFTEIU, V. 3. 79/,. || liitrau8. [Hotarul moșiei] 
apucă din apa Argeșului spre apus, pre viruga din 
.sus de cireș... și apucă vălceauain ««. mss (s. XVIII), 
ap. HKM. 1417. Locuitorii... a[u] preferat... a apucă 
care incotră. i. ionescu, d. 228. C'w»» teș» din sat, 
apuci de.-a-dreptul prin pădurea lupului, alecsan
dri, T. 606. Apucă pe ici, fot înainte, și, cum îi ajunge 
în răscrucile drttmului. ai să dai de grădina ursului. 
creangă, P.215. ilămucuță,u>id'teduci!> Pe ce drum 
ai sănii-apuci? MARIAN, î. 520. Pusecoadapcspinare 
S apucă la lunca mare. șez. v, Apucă'n călă
torie, Să facă negustorie, alecsandri, p. p. 38. P. 
ext. Lăsă-m’oiu de rezeșie, Să apuc in haiducie, 
Ca să-mi fac sfânta dreptate, Cu cea ghioagă de 
pe spate, idem, 227”/,. ([ Adesea, o o apucă, în loc 
de a apucă: Copilul, scoborindu-se din copaciu, o 
apucă rcisnape câmp, ispirescu, l. 391. I-au sărit 
roata și au apucai-o de-a dura la vale, după ne
guțători. SBIERA, P. 6/,4- A apucat-o pe ușă afară. || 
Pig. „A întreprinde cevă". Grlce drum vei apucă. 
Dumnezeu te va însoți. MARCOVICI, D. 15/,. Nu mai 
știâ ce să facă și încotro să apuce, creangă, p. 
140. 44 Á apucă (s. a luă) Inuiea'n cap = „a lăsă 
toate In voia soartci și a plecă, rătăcind, In lume" : 
„tout abandonner et s’en aller par le monde". Au 
văsuț că acuma nu le mai rămâne alta nimică, 
decât... să se ducă in lumea mare, încotrd i-or duce 
ochii. „Așă dară, prentea8ă‘‘, sise popa, „...mâne de 
noapte, până nu se va sculă încă I^pelea, să apu
căm lumea'n cap și să-l lăsăm pe dinsul aic6“. 
SBIERA, p. 17/„. I A apucă (s. a luă) câmpii = „a-și 
pierde cumpătul, mințile, a Înnebuni : _perdre la

:i4 — apucA
I tété, devenir iou". ile când e Prefecătură, Noi. ser- 
' manii cască-gură. Câmpii, zău, am apucat! ale- 
, CSANDRi, T. 728. Dacă îi căută să te iei după gu

rile oamenilor, apoi apuci câmpii! șez. V, 41/,,. A 
apucă (s. a o luă) peste câmp = „a se abate de la 
subiectul vorbirii, a aiura", zanne. p. i, 130 : „di- 
vaguer". | A (o) apucă (s. iuă) la fugă, s. a apucă 
fuga, 8. a apucă de fugă = „a (Începe a) fugi": Porcii 
au apucat la fugă, reteganul, p. ii, 47/,,. Curând 
se spăreară și apucară fuga, calendariu (1814), 
29. Calul fuga apucă. Pe potecă se'ntorceă. teo
dorescu, p. p, 503. Ei pe cai a’ncătecat i^i de fu- 
gă-au apucat, șez. I, 43”/.,. | A o apucă (s. luă) 
la sănătoasa, s. j- a se apucă de sănătoasa = .,a o ! 
tuli (do frica, de rușinea cuivă etc.)“: „prendre la fuite, 
se sauver". Și dacă... n’ar fi apucat-o la sănătoasa, 
aveă să plătească cu capul cutesarea sa. marian, 
TR. 271. Manuil-Vodă s’au ^ăimântat și s'au apucat 
de sănătoasa, numai cu fesu’n cap. dionisie, c. 164.' i 
A o apucă (s. luă) la picior= „a fugi din răsputeri; a i 
se pregăti de un drum lung" : „fuir ă toutes jambes, i 
prendre ses jambes ă son cou". [De la Orfeu Încoace, 
dobitoacele] s’au sălbăticit cu totul, și astăzi,... dacă 
s’ar ispiti cinevâ să cerce a instrumentă... prin co
dri,... mistreți, vulpi, cerbi, ba chiar și iepurii, ar 
apucâ-o îndată lapicior. odobescu, ili, 101/,. Apoi, 
luând toiagul, apuc'o la picior. Te du din casă’n 
casă, la orîce-alegător. i. negruzzi, ii, 29.

2®. t „A se Îndreptă către cinevă, a se adresă cuivă". 
Intrans. Fiind domnul tânăr și neștiind rândul 
țării, au apucat unii cu dări la musaipi. NECULCE, 
ap. TDRG. II Refl, Apucatu-s’au Mircea-Vodă pen
tru trebile crăiesei... la împărăția Turcului. N, co
stin, ap, TDRG.

44 A apucă înainte == „a merge Înaintea cuivă; a 
plecă mai iute de căt altcinevă, a i-o luă înainte ; a 
inlrece; a anticipă; a preveni" ; „marcher devant; 
partir avant; devancer; próvenir, anticiper, prendro 
les devants". Sd«dMÎcasac6-«*i făceă? Vreme, multă 
nu pierdeâ, înaintec'apncâ. La morminte că-iducea. 
TEODORESCU, P. P. 637”. [| iSvfâjntul apucă nainte, de 
le ieși in întâmpinare. DOSOFTEIU, V. s. 88.1. 1 Moi.si 
apucflt-au înaintea lui Hristos J-idli de ai. idem, 
6, 2. I Alți boieri, ce... așteptă pre Grigorie-Vodă cu 
bucurie, ca să încapă ei, văzând că i-au apucat 
iar ceilalți boieri înainte, și (ternii căută rău. NE- 

I culce, LET. II, 402/,,. I Ai apucata el ainte cn blago- 
slovenic. psal.scU, 59/, (: „tu l’as prévenu de béné- 
dictions de biens"). | Sufletul mieu, primejduindn-se 

• a cădeă in ftindul iadului, optică înainte cu rugă
ciunea fa și-l mântuîaște. mineiul (1776), 96/,. Eu 
de mult aveam dc gând să sfătuesc pe Măria Ta la 
aceasta, dar văd că înțelepciunea Măriei tale au 
apucat mai nainte. c. negruzzi, ap. TDRG. Ainte- 
apucară straja, psal, sch. ( : „anticipaverun t 
vigiliaa"), ap. HEM, 1422. | A (o) apucă (s. luă) cu 
gura înainte = „a se grăbi a zice, a răspunde (fără a 
lăsă pe altul să isprăvească ce aveă de spus)" : „se [ 
hăterdedire, prendre les devants". „Pot să am nă
dejde în — „Să n’ai nici o grijă, mămucă“,
apucară cu gura înainte cei mai mari. ,.Noi sântem 
odată băieți, și ce-am vorbit odată, vorbitrămâne-. 
CREANGĂ, p. 20.

VI. Refl. Ca șl „a se prinde", tot astfel a se apucă 
are sen.sul, (In Mold. și Bucov.) de „a se legă (cu cu
vântul), a se angajă la cevă". E o credință veche și 
foarte lățită la Jiomăni, că cel ce se apucă să po- 
.stească Lunea, aceluia, in multe privințe, ii merge 
ötne. marian, se. i, 100. Hai să tie apucăm argați la 
popa: poate că vom duce-o bine! șez. nr, 129/,,. || An
gajamentul e mai adesea identic cu o Îndatorire so
lemnă. „A se Îndatora (la cevă)". Kynops s’apuch. să 
i-l aducă viu. dosofteiu, v. s. 31,1. Canfemir-Vodă 
n'uu ținut parola, cum s'au apucat, când l-au pus 
domn. NECULCE, LET. II, 258 „. s’au apucat 
Stroici, că le va aduce. URICARIUL, V, 260/,,. Zojícímí.., 
adus înaintea lui Ștefan, se apucă, că el vazidî mă-
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năstireași în scurtă vreme va fi gafa. MARIAN, T. 116. j 
(Adesea urmat de compliniri, precum „cu jurământ, pe 
capul său" etc) „A luă un angajament solemn, a se fă- 
gúui, a se pune bun (pentru s. la cinevă s. cevă)". 
Deci, s au apucat ckieeș la Poartă solul Ingleeului, 
precum că... neculce, let. ii, 290/,,. ( „A (se) jură". 
Pl se apucă pe capul lui, că sânt toate adevărate, e. 
KOGĂLNICEANU. LET. III, 2t>8/„. Pe giurământ s’a- 
pitcă, Stăpânii să hărățească Și slugile să-i pri
vească. ALECSANDRI, p. p. laS'’/,,. Tare s'au apu
cat Serdarul, că nu știe nimic. M. costin : „le 
Serdar s’est vivement défendu do rien savóit". DDRF.

A se apucă Ia (s. în) rămășag, sau numai: a se 
apucă = „a face s. a pune rămășag, a se prinde" : 
„parier". Mulți s’apucă în rămășag, c’or gâcl. sbie
ra, p. 191/,g. Fl s’apucă la rămășag cu Dumne
zeu. ȘEZ. II, 194/,,. Terinte: „Pu m'aș apucă, că, 
dacă cuconașul ar îmbla, Domnica...“ — Miron: 
„DomnicaP P, cerce dumnealui, și-i lu'detl..." — Te
rinte : „Dacă ți-i așă povestea, pun rămășag''. ALE
CSANDRI, ap. HEM. 1421. I t Á se apucă de lege ca 
să jure = „a jură pe sfânta evanghelie". Domnita 
mea am judecat... să jure Mihail...: tar Mihail, cu 
rudeniile lui..., nici de cum nu s’au putut apucă 
de leage ca să jure, ce au rămas de leage și de 
judecată, mss. (din vremea lui Brâncoveanu), ap. 
HEM. 1414.

Etimologia necunoscută. Hasdeu, Ptim. magn. 
rom. 1390—1391 a propus un tip *apuco ( apiscor 
cu sufixul din manduco), iar Burlă, Studii filo
logice, s’a gândit la aucupor, devenit *acupo și, eu 
metateză, *apuco. (Pentru trecerile de sens cfr. luă 
și, mai ales, prinde.)

AVi’CÂUK 8, f. 1». Actioiide saisir, d'einpoiijner, 
(leprcndre, d'enfreprendre, etc. 2*. Rapine, spoliatiou. 
— Infinitivul verbului apucă, devenit abstract ver
bal. 1°. Fiind începutul npucărei armelor norocit Ro
mânilor, mai vârtos creeură, câ Dumneeeu e părți- 
niioriit slohoeeniei lor. p. maior, ist. 210. || 2“. „Ră
pire". AíttMedc/rflM»rp//í7presírrt»K6d<oíe, 8j>reai>u- 
care nu dorirefii. DOSOFTEIU ( nu upovfiireți In ne- 
dereptato, și In răpire nu jeluiți. CORESI, PR. 1.59 : 
„et super rapinas nolite concupiscero."), ap. HEM. 
1423. Sil «6 ferim, din cât ne ia cu pulinfă, de 
curcie, de beție, de savistie, de văneări, de apucări, 
de năpăști, și de alte multe ca acestea, antim, p. 84.

' AVl'C.ÎT 8. a. 1®. Rapine, pillage. 2®. Convulsions, 
i .spasmes (chez ies enfan ts); eclamp.sie: mal caduc (kaut 
; mal), épilepsie. — Participiul verhuiiii a|iucă, devenit 
j ab.stract verbal. 1®. „Jaf“. [Cumanii) cu tâlhușaguri și 
• ru apucatul a trăi eră obiclnuiți. cantemir, ap.

HEM. 1425. II 2®. (Pat.) „Eclampsie". tn Muntenia... 
.răul copiilor" se mai numește șl,,apucat"...; constă 
dintr’un fel de cârcei la stomah, care frământă pe 
copii în năuntru și-i sgârcesc une-ori așă de tare, 
până ce-i fac ghem și le duc picioarele la gură. Alte 
ori... fac spume la gură, schimbă fel de fel de fețe, 
ba adese-ori se schimonosesc... și rămân... astfel schi
monosiți pentru toată viața, marian, na. 376. Epi
lepsia o numesc țăranii „apucat" sau „răul copi
ilor." (Lupșanu, In Ialomița), ap. HEM. 1426.

Pe npncnte(le) = „ln mod superficial, lalntâm- 
plare. in fugă, din timp In timp câte puțin" : „su- 
pcrficiellement, occasionneilement, en passant, ă la 
bâte, ă bâtons rompus". Cetele revoltanților... erau 
armate numai cu sulițe, cu săbii, cu cevâ puști și 
pistoale, strânse pe apucatele, odobescu, iii, 540/,. 
Se înțelege că în asemenea împrejurări discutarea 
unei legi, de altminteri așă de incisive, se face numai 
pe apucate. MAIORESCU, D. II, 137. Ce viață l-așleptă 
pe el, un copist avizat a se cultivă pe apucate? EMi- 

I NESCU, N. 36. Toate acestea le făceâ numai pe apu- 
I cofe, când încăpea cu timpul, sbiera, ?. 307. Mân- 
! carea-ipe apucate, mai la seamă-i jocul și băutura. 
I! sevastos, n. 340.

) — APDC.ĂTURĂ
Ai'i’CÂT, -Ă adj. Pris, saisi, empoigné; surpris 

(par)...; miévé, arraché, attaqué. Occupé, usurpé. Tra- 
ditionnel. Qui a fait un voeu. Possédé, ioqué, origi
nal. Accompli super(jciellemetit. ti la háté. Possédé 
pár un esprit malin, atteint d'un mai: éclampsie, épi- 
lepsie, etc. — Participiul verbului apucă, devenit ad
jectiv și substantivat une-ori. Cuconii [fură] apu
cați de lei. DOSOFTEIU, v. s. 22/,. Moartea se preve
stește prin semne, care de multe ori se adeveresc, 
lucru ce face pe țăran să creadă șt mai mult în 
credința apucată din moși-strămoși. șez. iii, 1 lő/,,. 
[Unii] sic, că de când „s’au apucat“ a posti Lunea, 
de atunci și-au ajuns scopul dorit... De aceea fiecare 
„apucat‘‘ observă cea mai mare stricteță în postirea 
acestor sile, marian, se. i, 100. || Spec. (După omi
terea subînțelesului „de alte alea, de năbădăi, de necu
ratul" etc.) „Năbădăios, pornit, Intr’o doagă, țăcnit". 
Baba scrâșni din dinți, ca apucată. EMINESCU, N. 22. 
M'am temut că-i apucat Și-mi prind cu necuratul 
treabă, coșbuc, p. 93. Om apucat= „tntr'o doagă". 
MARIAN. Apucat, este un om care are cugetările sale, 
projirii, totdeauna ciudate, i. negruzzi, i, 482. :■ 
(Despre lucruri, după omiterea subînțelesului „Ingra
tă"). Imctu apucat = „făcut pe fugă", marian. (Cfr. 
pe apucate.) 1| (Credințe pop.) După omiterea sub
înțelesului „de lele s. duhuri necurate". De a răcit 
cineva la mijloc, sic că-i „apucat‘‘. (Valea-niare, în 
Muscel), ap. HEM. 1425. ( (La copii.) „Cel care are 
un atac de eclampsie". Unele Româncedin Muntenia, 
scăldândpe copiii „apucați‘‘,... rostesc următorul de
scântec... marian, n.379. Când pruncul se zvârcolește 
și plânsul îi este înăbușit de dureri, babele și moașele 
sic că e „apucat de inimă sau de rânichi". TEODO
RESCU, P. P. 362. Cfr. apucăturățG**).

apK'Atoáke 8. f. yiâchnire fde /a -
(intrebuințat mai ales la plur.) [Cleștele dulgherului 
couíitá din] gvră, apucătoare, cioc, cap sa» fălci... 
DAMÉ, T. 113. [Plur. -ioare.J

— Derivat din apucă, prin anf. instr. ->T<oore.

APV'L'ÁTÚK,-<>ÁKE adj., subst. Qui prend, i/ui 
saieit, qui s'empare (de); qui enlivefde force), qui ac- 
capure; rapace. Ravisseur. — Adjectivul verbal al 
lui apucă (derivat prin suf. -ător), une-ori substan
tivat. (Mai ales cu sens peiorativ:) „care are obi- 
ceiu de-a luă ce nu este al 8&u“, COBTlNESCr, „pră
dător, jăfuitor". Zahei, din apucătoriu fu milui- 
toriu. VAKLAAM,C. 3.82. i'cAimftai «CUM» Dispot-Vodă: 
den blând, cumplit: den milostiv, apucător și lacom, 
puindpețearSmari nevoi. N. COSTIN, LET. I,A. 6fi/,s. 
Tătarii sânt lupi apucători: pradă, robesc, bat și 
căznesc pre creșfini. muste, let. ii, 18. [f și diai. : 
apucătâriu.]

-iPl't'ATÎ'KĂ s. f. 1®. Action d'empoigner, em- 
poigne. 2®. .ddresse, habileté, dextérité. (Au plur.) Ruse, 
artifice. stratageme. 3®. Exaction, extorsion, rapine. 
4®. Aisance. 5®. (Au plur.) Allures, maniéres, fa^on 
d'agir, habitude, procédé, conduite. 6®. Lumbago. Co- 
liques. Éclampsie, épilepsie. Intoxieation mercurielle.

1®. Faptul de a apucă cevă sau pe cinevă. Cu o 
apucătură l-a aruncat în aer. LB. Cine asistă la 
aceste lupte a[le] flăcăilor români..., recunoaște bine 
în ele apucăturile și pauzele gladiatorilor din ve
chime. ALECSANDRI (In Notele la) p. p. 26.

2®. Faptul de a ști apucă bine aevă sau de a se 
apucă bine do cevă. „îndemânare, iscusință, abi
litate". Are apucături de orator și se pregătește 
pentru senat, conv. lit., ap. TDRG. (Auzit la Bra
șov. Unul care băteâ cuie strâmb fu apostrofat de 
altul cu cuvintele.) N’o» apucătură, dragă! Dă-mi 
ciocanul, să-ți arăt eu cum se bat cuiele. || (tn Tran
silv. Cu sens peiorativ. întrebuințat numai la plu
ral.) „Șiretlic, tertipuri". Dar Citerea, din nou cu 
planuri frământă-și gândirea. Apucături iscodind: 
in locul lui lulius să vie Amor, cu mers prefăcut și
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cu fața schimbată, prin daruri Inima bietei reifine- 
aprinzând-o, s’o mistue'n fiacări. coșbuc, jE. 27.

3°. Faptul do a apucă cevă din al altuia. „Luare 
cu nedreptul din bunul altuia”. Venit-au domn țărei 
Dimitrașco Cantacueino, cu a doua domnie; iar ne
mică n'au schimbat firea sa și iarăși lăcomie și 
apucături, și făceă strămbătăfi. muste, let. lIi, 
26/,. Cine nu lucrează nimic și... irăește din jafuri, 
din jumuleli, din apucături, din întări, ala este 
trântor, jipescu, o., ap. HEM. 1429. Cfr, apucător.

4®. (Rar. In Transilv.) Rezultatul acțiunii de a fi 
apucat multe. „Avere“. Om cu apucătură : „der 
wohlhabende Mensch“. BARCIANU. (Cfr. om cu
prins.)

3®. Felul de a apucă cevă in mănă, gândit ca 
ebiceiu. (Mal ales ia plural.) „Deprinderi, fel de a se 
purtă, purtare, maniere”. Are niște apucături de stă
până, care mă strâng de gât. ALECSANDRI, T. 943. 
Luase intru toate apucăturile profesorilor săi. sla
vici, ap. TDRG. Să-i eici Păsări-Lăfi-I/ungilă, mi 
separe mai potrivit cu năravul și apucăturile lui. 
CREANGĂ, P. 245. Ea spuse că, deși se pare că este 
băiat, după apucăturile lui {: pusese mâna pe o ar
mă], dară este fată, și încă de cele mai prefăcute. 
ispirescu, l. 21, Portul și mai ales vorba, nu mai 
vorbesc de alte apucături ale locuitorilor, ii deose
bește puțin de satele vecine, șez. iv, 16.

6®. (Credințe pop.) „Apucat”. De a răcit cineva la 
mijloc, zic că-i „apucat" și-i descântă de „apucă- 
tură". (Valea-mare, in Muscel). 1 „Colice”, „Apucă
tura" <^e când doare tare la stomah. (Țigănești, In 
Tecuciu etc.). ap. HEM, 1430; șez. i, 123/,,. | ApM- 
căiură, adecă boală venită din argint-viu dat, din 
dușmănie, intr’o băutură. (Piscu, In Covurluiu), ap. 
HEM. 1431. [Plur. -îmtî ]

— Derivat din apucă, prin suf. abstr. -ătură. (Pen
tru sensul 3®, cfr. fran. maniére, derivat din maztus.)

APC1TÓK, -oÂBE adj. V. apnnâtor.

APUNÁTÓK, -OÁBE adj. Qut se couche (en parlant 
du soleil), wt décline. (Jouchant, descendant, décli- 
nant. — Adjectivul verbal al lui apune (derivat prin 
suf. -ător). fȘi: apuitdr. | Negativul: neapnnâtor, 
neapnitur. lamina lumii in lumina eredinții, adecă 
în soarele cel neapuitoriu a o preface... cantemir, 
ap. HEM. 1436. i fși diai.: -torin.]

ArvJiK vb, III intrans. Se coucher (en parlant du 
soleil, des astres). Disparaitre, décliner, 6tre ă son 
déclin, mourir. Se fermer, s'eteindre (en parlant des 
yeux, de la vie). Fairé disparaitre. Périr. — Verbul 
a apune se întrebuințează In legătură cu subiectul 
„soarele" (p, ext. „luna, stelele” etc.), însemnând 
„a dispărea subt orizont, a asfin^, a scăpătă" șl stând 
în opoziție cu „a răsări". Se Întrebuințează deci nu
mai la persoana a treia. în toate silele, deacă apune 
soarele, toții îngerii oamenilor,., merg la biserică să 
se închine, cuv. d. bătr. ii, 415. Eu iubesc și are 
in pară la răsăritul de soare, Și mă vaet, când 
apune, că ars incă și mai tare, konaki, p. 234. 2V« 
te mâhni pentru-că soarele apune! marcovici, c. 
14/„. Am privit din balcon soarele apuind. c. NE- 
GRUZZI, 1, 294. Pe când oastea se așaeă, iată, soa
rele apune, eminescu, p. 243. Z>î«»t«eo^a-i rouă mare 
Și se udă la picioare; Când apune sfântul soare. 
Stau țânțarii săete-omoare. jarnîk-bârseanu, d. 
425. Mai cald [e] soarele cănd răsare, decât când 
apune, zanne, p. i, 77. | Cine are dor pe lume, Știe 
luna, când apune, șez. iii, 60/,,. Cd««7 cinevă a î«m- 
r»#, se eice; „i-a apiis steaua". (Frumoasa,în Neamțu), 
ap. HEM. Í433. || Fig. „A pieri (pentru totdeauna), 
a dispărea, a muri". Apus-ai ca soarele, cuvioasă 
maică! mineiul (1776), 8Ö*/»- •4“ apus chipul fru
mușei^ tale! idem, 197*/,. [Boierii cer, caj mila ei 
[=a Porții] să nu apuié, c'apoisănt toți de pierit. 
BELD1MAN, TR. 353. G, Ștefan, erou sfânt! Intr’a 

noastre suflete în veci nu apui! ALECSANDRI, P. iii, 
113. Puterea împărăției turcești a apus de mult, n 
P. ext. Prin asemănare cu soarele (luna, stelele), se 
spune despre ochi că apun, când „li se stinge lumi
na". Mânute și picioarele sănt legate, ochii apuseră 
și audzul asurdzi. ioan din vinți, ap. HEM. 1433. 
Ochii au apus și s’au închis, mss. (a. 1669), ap. GCR. 
I, 184/59. Ce văd ochii miei, de rdipesc ș'apun? ko
naki, P. 22. Robinson... pătimeă de grele friguri; 
plecase capul, ii apusese ochii, drăghici, r. 138. So 
găsesc șl Încercări, rare, de a Intrcbuință pe apune 
cu funcțiune transitivă, în înțeles de „a face să 
apună", și reflexivă, cu sensul de „a dispărea". 
Și sxtpt a ta strălucire. Ce toți comiții apune, Prii- 
mește, drept jertfire, Xeeinica mea plecăciune. KO
NAKI, P. 25. Căutând îndărăt, să vază pre der^ții, 
de carii se împart, ce li se vor apune deîntre ochi 
și nu se vor puteă întoarce înapoi... MSS. (s. XVII), 1 
ap. HEM. 1434.

[Be conjugă ca pune, | Cfr. Soare-apune.] i
— Din lat. appono (-osul, -osțijtnm), -nére: ital.

apporre, v.-prov. apondre, v.-span. aponer, portg. 
app6r. Desvoltarea semantică proprio limbii româ
nești pare a fi fost următoarea: Din sensul funda
mental (lat., ital, etc.) „a pune, a așeză cevă lângă 
cevă", s’a născut mai Întâi sensul „a pune jos" (și 
azi la Arom., dalametra, d. 21; cfr. arom. se apu- 
siră to aumbrată. papahagi, R. 117/, = „se puseră 
la umbră, se adăpostiră subt umbră"; casă apusă = 
„casă joasă, nelnaltă, cu tavanul jos", papahagi, b. 
531), de unde apoi „a cobori, a aplecă în jos", cu 
sens trans. (la Arom. apuni «= „scoboară
crar.ga!" dalametra, d. 21; „a micșoră": apuni 
luiiina! = „micșorează lumina!" idem, 21 — sens care 
se regăsește, ca înțeles figurat, și la p. maior, cfr. 
apunere și apus*) și cu sens instrans., la noi, fiind 
vorba despre soare. Astfel apune— „scoboară" („se 
faco mai mic" = „scapătă") exprimă tocmai ideea 
opusă lui „răsare". Pe altă cale — aceea care se re
găsește în fran. „coucher" — lat. panere a. ajuns, aiu
rea, să se aplice șl la soare: „a se pune" capătă sensul 
„a se culcă" (arom. mi apușH di curând = „m'am 
culcat de vreme", dalametra, d. 21): spân, (termin 
do marină) el sol se pone : „die Sonne dalt" (Toll- 
hausen); cfr. ital, ponente, v.-prov, și fran. ponent, 
spân, ponienle, portg. poente „apus".

AVÉNEKE s. f. Action de se coucher (en parlant 
du soleil, dos astres), de dccliner, de disparaitre, de 
s’eteindre. Coucher (du soleil, des astres), couchanl; 
déclin, disparition, — Infinitivul verbului apune, de
venit abstract verbal. Painjenișul cel roș se lărgi, se 
diafanieă și se prefăcii intr'un cer rumenit de opu
nerea soarelui, eminescu, n. 48. | Fig. „Scoborlre, 
micșorare, deprețiaro, desconsiderare, înjosire" (sens 
împrumutat de P. Maior, după toată probabilitatea, 
din diai, aromân). Nu numai că defaimă pre Ro
mâni, ci incă și urmări după voia sa trage, spre 
micșorarefa] și spre opunerea Românilor, p, ma
ior, IST. 79.

APCKTAMÉNTE 8. f. plur. tant, Appointcmcnts.— 
(Franțuzism). Retribuție fixă (anuală, lunară) a unui 
funcționar. Cfr. leafă, salariu.

— N. după fran.

A-PÚRIBEA adv. I 
A'PÚniiKi adv. j
= pururea. (Cuvfint învechit.) Vrdnrf să ies din 

caic, în malul Dunărei..., unde apururea ieșeam, 
am văeut deodată, sub cort, Européi. E. văCĂrescul. 
IST. 300/„. Apururea, fieșicare va sfi fie datoria mai 
pufin. CARA(iEA, L. 96/,. Wm pMÎew șf» de vom fi 
apururea fericiți, marcovici, d. 6/,. || In leg&turâ 
cu ițâsește încă și azi (in limba bisericească
și în poezie). De-apururea să te mărim! antim, p. 24. 
Cm ^ilele-fi adaiiyi. Cu ieri viața ta oseaei.
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Și ai cu toate aslea'n față De-apururi einu cea de 
azi. EMINESCU, P. 106. I A mea dragosle-am robit-o 
Pe de-apururi numai ție. VLAHUȚĂ, i*. 77.

—- Din a (2’) + pururea.

APUS 8. a. P. Action de se coucher (en parlant 
des astres). 2*. Coucher (des astres), crepuscule; fin. 
Déclin, décadence. 3’. Coucîiant (ponant), occident, 
ouest. — Participiul verbului apune, devenit abstract 
verbal. P. Exprimă acțiunea. „Apunore". Tu ești 
Dumneeeu de viață, tu ești stea fără apus, konaki, 
ap. HEM. 1437. || 2’. Exprimă faptul de a apune și 
timpul când apune soarele. „Asfințit, scăpătat". Ar
hanghel se dose [ duse] î« flreroe [ genune] r’( In] 
apusul soarelui, cuv. D, Bătr. ii, 191. Soarcle-și ne- 
mereaște apusul, dosofteiu, ps. 356. Soarele începu 
a se cobori ^tre apits. c. NEGRUzzi, i, 32. Iar cel Un
gurean Și eu cel Vrdncean, Mări, se vorbiră. Ei se 
sfătuiră, Pe l'apHS de soare Ca să mi-l omoare. 
ALECSANDRI, P. P. 1. Eră. in eiua aceea, un apus 
de soaure cum rar se vede. I P. ext. „Sfârșit". .Acea 
dorită ei, care nu va avea răsărit, nici apus....
MARCOVICI, c. 14/,,. Fiu cd astor ruine, țărâna lor 
slăvesc. încă mi-aduc aminte de groasa ce simțeam. 
Când, la apusul eilei, scheletul lor priveam! ale- 
XANDRESCU, P. 11. | Ochii-i sic; apusul nostru so
sește, Căci lumina ne lipsește, konaki, p. 171. | Fig. 
„Declin, decădere". Puterea colosală a Romanilor 
începu a se plecă sj)re apus. c. negruzzi, i, 201. 
3^ Arată regiunea unde apune soarele pe cor și re
giunea corespunzătoare pe pământ. „Occident, vest", 
In opoziție cu răsăritul (orientul, estul). Chemă 
pământul, de la ră.sărituî soarelui și până la apusă. 
CORESI, E. 30/,. Să hie svintii mănăstiri o moșie 
în muntele Buceaciului, însă de cătră apusul soa
relui toată partea jupâneasii Capiii den Cocorăști. 
DOC. (a. 1681), ap. HEM. 1438. | Eliptic, cu omiterea 
subln^lesului „soarelui:" Deștinsă arhagghele Mi
hail cu patru sutîa de îngeri cu el: o sută despre 
răsărit, altă sută despre apusu. altă sută despre 
amiadsădsi, altă sută despre meadsă-noapte. cuv. 
D. BĂTR. II, 314. Un blestem groasnic s'a aurit de
spre apus. (RUSSO-]bălcE8CU, m. V. 581/,,. (Zicătoare 
despre omul care nu prea are legătură-In cele ce 
spune, sau apropie lucruri prea îndepărtate unele 
de altele:) îmi vorbești, una de la răsărit și alta de 
la apus! pann, ap. HEM. 1438. Din apus se răsfiră, 
fierbând, un nor. COȘBUC, F. 77. | în spre apus-mia- 
răsî [ sud-vest] vin mănăstirile Agapia.... Văra
ticul. CREANGĂ, A, 72. I P. ext. „Popoarele din apu
sul Europei". în silele acestui Alecsandru Vodă, s’au 
făcut sobor mare, in Florentina, ca să poată îm
preunare biserica răsăritului cu a apusului { cea 
catolică, apuseană), ureche, let. I, 105. O. tu nici 
viseei, bătrâne, câți tn cale mi s’au pus.’ Toată floa
rea cea vestită a intregtdui Apus, Toi ce slă în um- 
In-a crucii... EMINESCU, P. 239. [fn texte vechi se gă
sesc șl pluralele: apuse COResi, apusuri biblia (1688), 
ap. CP. 213; CORBEA (c. 1700), ap. HEM 1439. | în 
PSAL. 6CH. 154/,, scris: appús.]

APÚS, -A adj., adv. I. Couehé (en parlant des 
astres). Dispăru. Au d^lin, en décadence. Éieint. 
II. Avec mtipris ou dédain, en faisani peu de cas 
de...— Participiul verbului apnne, devenit adjectiv și 
întrebuințat șl ca adverb. I. Adj. Stele apuse. HEM. 
1436. I (Mai ales fig.) „Dispărut pentru totdeauna, 
trecut de mult, din cea mai depărtată vechime". Râul 
sfânt ne povestește... despre vremi apuse, sure, emi
nescu, P. 69 (aici, poate după germ, „untergegan- 
gon“, ca și alăturatul „sur“ = gorm. „grâu"). (Rar. 
la scriitorii mai vechi din Ardeal). „înapoiat, decă
zut". Locuitorii țerei aceia sânt cei mai apuși oa
meni a toată lumea, p, maior, ist, 70. în starea 
noastră cea mai apusă, excluși de toate drepturile 
politice, calomniați de toate părțile, noi am păstrat 
viul simț de națioiinlitafe. l. popazu, ap. odobescu, 

1,474. (Despre ochi.) „Stins". Și-au deschis ochii, care 
erau cu Mul apuși de spaimă. DRĂGHICI, B. 34. ]| 
n. Adv. f „Desprețuitor, cu dispreț, cu desconside
rare". Necurmata ilroffoste, carea avea Notoriul 8j)re 
ghinia cea ungurească și ura spre alte limbi, la multe 
scălcieturi il împinsă pre el. De acolo e, că așâ apus 
grăește despre Români, scriind răsboiul lor cel cu 
Ungurii! p. maior, ist. 73.

APi'SKĂs, -A adj., subst. P. Occidental. 2’. Ha
bitant de l'occident.— tn opoziție cu răsăritean. 
P. Adj. Care se află la apus, in occident. Chiar și 
in țările cele mai culte ale Europei apusane, gustul 
și mul sculpturei este asi încă departe de-a fi atins 
întinderea și desvoltarea ce ele dobândise in socie
tatea antică. ODOBESCU, ICON, TR. 7. ! Spec. Caro o, 
care vine din apusul Europei, „occidental". Nu cumva 
să se strecoare..., odată culiterele,^ vițiul apusean. 
C. NEGRUZZI, 1,347. Să trăești, ostaș rom.ane, Stâip al 
lumeiapusane! ALECSANDRI, P. II, 19. Auew...«ar/a 
apuseană, adusă prin Ardeal, și anume postav sub
țire. lORGA, B. R. 14. I Spec. Biserica apuscană= 
„catolică", li 2". Subst. Ix>cuitor al apusului, „occiden
tal". [Diai.: apu.svti).]

— Derivat din apns, prin suf. gent. -ean.

APr^^oÂRĂ 8. f. v. apșoarii.

APÍST 8. a. (Mor.) A’cfwse fd’Hn mouliu). — (In 
Mold.) „Jilip, stăvilar". Apust la moară se num^e 
o clădire din trei păreți de scânduri, doi laterali 
și unul in fața ieselurei unui iae, mai adăogân- 
du-se o podeală făcută iarăși din scânduri. Da pă- 
retele din fața ieseturei se așaeă 2^4 stavile... (Lă- 
mășeni, în Suceava), ap. HEM. 1440. Apust, la moară, 
este ieeătura cea de lemn, care oprește apa când vrea, 
și-i dă drumul iarăși când vrea. (Chișcăroni, In lași), 
ap. HEM. 1440. [Plur. -pusturi.]

— Din rut. opust „Schiouse". Cfr. Hasd eu, llti/m. 
magn. 1440 s<j. Cfr. opust.

apuțî vb. IV. Senfir. flairer. — „.A mirosi, a avoâ 
sensații do miros". Idolii... rost au și nu grăesc. ochi 
Olt șt nu văd, urechi au și nu aud, nasitre au și nu 
apută. CORESI. PS. 322 [ nări au și nu mirosesc. 
PSALT. 16Ő1: nări au și nu vor mirosi. DOSOFTEIU : 
„ils ont un nez et n'en flairent pas"]. Aput = „ol- 
facio". ANON. CAR. (Se Întrebuințează încă .și azi In 
Banat.)

— Modificat din puii, după analogia Iui amirosi 
( mirosi, cfr. apipăi). Sensul arată Insă o schim
bare remarcabilă.

apujít a. a. Action de flairer, de.Kentir: odorát, 
flair. — Participiul verbului apnț'i, devenit abstract 
verbal. „Miros, simțul mirosului". De ară fi tot trupul 
ochiu, unde arăfiauzul?Iarădearăfitol aus. unde 
i-ară fi apuțitulă ? cORESl, ap. HEM. 1442. Apuci- 
iul= „olfactus". anon. car.

apuțitiibA t s. f. Odorát, ftair. — Apucitur? = 
„olfactio". ANON- CAR. [Plur. -furt.]

— Derivat din npnți, prin suf. abstr. -itură.

aqva- V. acva».

AQL'I* V. acvi-.

AB 8. a., 8. in. Are. — Unitate do măsură, pentru 
suprafețe aț^raro, cuprinz&nd o sută do metri pă- 
trați. (Se întrebuințează mai ales In cărți de școală 
sau In opere de știință.) Arul este o măsură fic
tivă : suprafețele se măsoară cu multiplul său, hec
tarul. [Plur.: dre, mai rar: ari. J Șl: ară s. f. (formă 
aproape neintrebuințată). Un ogor, o țarină, o moșie 
etc., se măsoară cu o unitate de suprafață, ce are 
fonna mjiui patrat, a cărui latură este lungă de
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10 metri; adecă a unei figuri compusă din patru 
linii drepte, [de] câte sece metri fiecare, a^ate in 
ungMu drept una pe alta. Această unitate poartă 
numele de ară. CLIMESCU, A. 203. ] Prin confuziune 
cu „arie“, și: arie e. f.]

— jV. din fran. (— lat. nrea „suprafață". Cfr. du
bletul arie.)

AK vb. auxiliar v, vrea.

AK conj. )
ARĂ t adv., conj. f
= iar, iară; dar’, dară. I. ț Adv. „Din nou, ia

răși". Șt dzise pre[a]sfănta: „Cum au făcut, așâ 
să le fie!" Si ară se legă limba lor. cuv. d. bâtr. 
II, 334. II II. Conj. 1”. f (Indică opoziția ce există In
tre două propozițiuni, pe care le leagă.) „]ar“ în
gerii tremură inaintefa/ crudei, ară ofajmenii o 
țin a amână șigiură pre îa strâmb, cvv. D. bătr. 
II, 328. Au fost cerșind pe Kvdochia, sora lui An- 
dronic, arii apoi nu pe soru-sa, ci pe fie-sa Simo- 
nidis au luat. CANTEMIR, IIR, 480/,g. || 2". (Jn Banat. 
Introduce o propoziție întrebătoare.) „Dar, da, da 
bine... ?“ Ar unde ați fo8t?=- „wo wart ihr denn?“ 
JAIIRESBER. in, 313.

— Grecescului 5pa, epa (în insula Cipru) și lit- 
vanului ir, pare a le fi corespuns, în limba popo
rului roman, formele *ara și *eraj care se regăsesc 
în unele limbi romanice: engad. cir „etiam“, sur- 
selvic er, era, v.-prov. era ,jetzt, nun“, și din care 
par a derivă și cuvintele românești ar(ă), iar(ă), 
dar(ă). Cfr. Meyer-Liibke, Rom. Gramm. 111,§495; 
Schuhardt, Zeitschrift XV, 240—241. Forma ord 
= iară se păstrează și la Megleniți.

ARĂ vb. I. trans. Tjobourer. — A face brazdă în 
pământ cu plugul, spre a-l pregăti pentru primirea 
seminței roditoare, a spintecă pământul cu plugul. (Se 
întrebuințează cu complimentul — locul in care se taie 
brazde — in acuzativ, sau în mod absolut.) în șase 
ddte lucreadiă, in a șaptea dzi tu rSdgbună de-a 
ararea și de-a secerarea. i’ALiA (&. 1582), ap. CC. 81. 
Deci craiul [SigismundJ. cu câtă hvală venise, cu 
mai mare rușine «e întoarse, că-și pierdu voinidi 
cu toiul și lăsă oase de oameni, cât [ Încât] nu-și 
puteau ard oamenii pre acei câmpi. moxa. 403. 
Cade-se a tot plugarul să-și are și să-și lucredse 
pământul cu direptate. pravila mold., ap. GCR. 
I. 119/,,. de acolo oameni, fie nemeși, sau
proști, ii înjugau și arau lanuri, cât vesi cu ochii, 
c. NEGRCZZi, I, 246. Jfei. puico. dac’ai vrea, Patru 
pluguri aș dură. Țara 'ntreagă aș ară! alecsandri. 
p. P. 243. I I’. ext. .Iw arat niște bucate. T/e-am 
uitat nesecerate, T^-au mâncat vitele toate, teopo- 
RKSCU, P. P. 342^ jBort ară orsul, caii il mă
nâncă. baronzi, l. I, 60<,.

—■ Din lat. arare: ital, și sard. (logudorez) arare, 
fran. (In nord) arer, v.-prov., t-pan. .și portg. aror.

ÂRĂ B. f. V. ar’.

Ab-4 interj- Ah. mon liieiit—(Interjecțiune, in- 
Ircbuințată Sn Mold. și Bucov., exprimând surprin
dere și ciudă, in fața unei întâmplări neprevăzute, sau 
teamă do o surprindere neplăcută). „Vai de mine!“ 
(Adesea cu lungirea finalului a). S'au dus cu matele 
la apă și încep a le spălă. Numai ce au3i că strigă 
una: Âraaa! că am scăpat un măfișor! sbiera, p. 
112/„. Tacă, dacă ti'am săcelat asfăsi, faceți otrpcol 
prin cele mâțe și dafi la om ca cănii prin băț. Âra! 
d’apoi aveți la știință, că vă prea (ntreceți cu dedio- 
chiul. Acuși iau varga! CREANGĂ, A. 37. „Da'ncăsă 
ne iasă o haită de lupi înainte!... Uite, că chiar 
mi se pare că văd cevă colb, pe tăpșan!" — „Âra, 
bădică, eău taci, că-i vorbi ’ntr’un ceas rău!" Vla- 
HUȚĂ, CH. 21.

•— După Hasdeu: Etym. magn. 2221 (și CREaN-

ARĂBEȘTE
GĂ, <iL.) ar fi forma .scurtă a exclamării (8)ăracu’n- 
de mine! (s)ăraca'n-de mine! (Cfr. sărac.)

ARÁD,-Ă adj., subst. .4ra&e. — 1«. Adj. Care este 
sau se trage din Arabia, „arăbesc". El se avântă pe 
calul său arab, eminescu, P. 211. De stâlpul tro
feului, sânt legați cot la cot... doi robiți... S’ar eice 
că ei înfățișasă poporațiunile arabe ale tíiríei și 
Palestinei, instrunate... de annele învingătoare ale 
lui Tratau. ODOBESCU, ICON. tr. 17. Semnele ce în
trebuințăm asi pentru numere se sic țifre arabe, j 
P. ext. Produs de civilizația poporului arab. TÂte- 
ratura, filosofia arabă. Cfr. arăbesc, arăpesc. 
2’. Substantivat. Locuitor din Arabia, de neam 
arăbesc. Se mărise numele acelui ilirveis prea mult, 
căt și împărăția această a Țari'padului începuse a 
se îngriji de dinsul, că se închinase Turcii și Arabii 
mai pre giumătate, de slujiă la dinsul. neculce, 
LET. II, 396. La pașa vine un Arab. COȘBUC. B. 96. 
Cfr. dubletul {h)arap‘; cfr. sarachin, sărăcin, 
maur, [tși: arăv. TDRG.]

— N. din fran. (la cronicari, de-adreptul din lat. 
arabiis, idem, iar in scrierile vechi religioa.se din 
paleosl. Aravă, sau din grec.’Apapoț, idem.)

ARAiiÂ 8. f. (ș. d.) V. Iînrabu ș. d.

ARAitARÚRÁ s. f. Grand d^ordre, tohu-bohu, 
péle-méle, ckambardement, cour du roi Pétaud, tour 
de Bftbel. Galimatias. — Dezordine sau confuziune 
completă, amestecată une-ori cu zgomot. Sf. Vine
rea... întră în casă și văeu o arababură, de nu-i mai 
da nimeni de căpătâiu. ispirescu, l. 350. /» câr
ciumă earubaburămare.l>El.AVRAiiCEA. 8.6. IjP. ext. 
Vorbire confuză, fără rost. Ce arababura dracului 
mi-o tot, râșnești aici, și despre ce are să fie vorba încă 
nimic! REV. CRIT. i, 86. [Și aspirat: harababură. Fe
rice de Ion! Când vorbește el. toți ai casei l-ascultă 
ca pi părintele duhovnic; iar Val-de Sava toți vor
besc odată, fără să bage, ’n samă, care e mai mare 
și care e mai mic: ce sădc, decât că la ii îi o cu
rată harababură! (Oancea, în Covurliiiu), ap. HEM. 
1448. I Bar și: ulabahiiră. | Plur., rar, -bttri.]

— Din turc, ana bubnlla „lieu plein de vacarme, 
do désordre et do confusion" (Bărbier de Meynard, 
120), sau din n.-grec. â'f.'i.’j.p.-âur.rji.l'i „péle-mólo" (Lo- 
grand,4.')); cfr. vcnețianid iilababolâ „confusaniente". 
ȘIO. I, CCXLIII.

AKARKHC s. a. (Pict. Sculpt. Arhit.)) 
AKARÉNCÁ 8. f. (Pict. Sculpt. Arhit.) t 
4ro6eA7Me. — Ornamontațio (alcătuită din frunze, 

Hori, animale și figuri caprițioase împletite fantastic) 
ln felul .ârabilor. Biserica aceasta [Trei-Ierarhi] dc 
stil mestecat, gotic și bizantin, e pe dinuntru su- 
grăvită in fresco... Aceea însă care dă o figură origi
nală astei zidiri e cd pe din-ufară este toată îmbră
cată cu bafsj-reliefe, închipuind deos^ite arabesce 
grațioase și elegante. C. NEGRUZZI, l, 284. I'n chioșc 
în filigrană de marmură-aurie, Cu stâlpi și ara
bescuri de jur împodobit. ALECSANDRI, P. II. 76. 
/os .se înșiră plăci pălrate, iarăși de arabescuri, în 
care se deschid ferestrele, iorga, c. i. ii, 30. (I’lural: 
-béscuri și -ödsee.]

— N. din fran.

AiiÁitÉsc,-K.tNt'Â adj. .Iraóp. — Din Arabia. al 
poporului arab, propriu Arabici sau Arabilor. Halima 
smt povestiri mitologhicești arăbești, gorjan, h. J/,. 
-IrdfiMi, riy(inite, rotunde [pere, mere], baronzi, 
L. I, 93/j, Cfr, arab, arăpesc.

— Derivat din arab (2’), prin suf, adj. -esc.

AKÁBÉ^TE adv. fâ la maniere) arabe, en (langue) 
aradé. — Ca Arabii,in felul Arabilor. A vot^ arăbește. 
Cil. arăpește.

— Derivat din arab, prin suf. adv. -e^te.

religioa.se
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ARABIC, -Ă adj. Jra&t^ue. — Caro este, so trago 

sau vine din Arabia sau de Ia Arabi. Cifra araitice 
Gumă arabică-

— N. din fran. (lat. nrabieus,-n, -uni, idem.)

AKÂB1I.,-Â adj. Arable, labourable - Care poale 
fi arat, care e bun de arătură, „arător (1®)“. PSmâutal 
arabil... i. ionescu, m. 54.

— N. după fran. ( lat. arabilis, idem.)

AKABÎSM 8. a. Arabiame. — {Cuvânt rar). Fel, În
fățișare arabică. Jielatiiml arubitun al acestor loca- 
lildli... IIASDEU. I. c. KW.

— N. din fran.

ARÂ<' 8. in. (ș. d.) V. Iiarac ș. d.

AKÁC 8. a, .áracA'. — Un fol do băutură alcoolică 
distilată din orez fermentat („rachiu de orez”) sau 
din must de nucă do cocos, aducând la gust cu romul.

— N. din fran. (Cuvânt de origine arabă. Cfr. 
dubletul rachiu.)

AK.iu 8. a. Fossá. — (In Bihor și în Sălagiu.) Arac 
= „șanț unde se scurge apa“. [Ex.] Nu țineâ boii de 
cap, Câ se baijâ in arac! rev. ciut. iv. .337. /Irâr, 
aryc 3S! „șanț“. vaida. [In Sălagiu și: aroc.]

— Din ung. árok, idem.

Ait.icii; s. a. V. baraciu.

AKĂiticĂ vh. 1. (ș. d.) V. ridicâș. d.

ABĂDl’i vb, IV. 1®. Pariir, se mettre en marche ou 
en roule, s'acheminer (vers)... 2®. Se mettre (â)..., com- 
mencer (â). — (Numai in părțile vecine cu Ungurii.) 
1®. „A purcede, a plecă, a porni, a apucă spre...” In- 
trans. în 13 Dechembrie, au arăduit Mateiu-Vo<lă 
cătră Țarigrad, ca prin daruri cu atâta mai tare 
să-și întemeieze domnia, șincai, IIR. Iil. 26/„. Sânt- 
Îlie-arădule, Tot tunând și fulgerând, alexici, l. p. 
151/,,. I Refl. Mă arădulesr. cătră satul mieu. RETE- 
«ANUL, p. HI. 26/,,. II 2®. In trans. „.A începe, a porni, 
a apucă, aprinde a...“ -ht arăduit a se certó; a ară
duit a uorhi. rev. CIUT. Ill, 86. O arăduit un zápor 
inare= „s'a pornit un torent puternic”; când ară- 
due a-ți merge rău... s» „când prinde, începe a-ți 
merge rău”... VAIDA. [.IrodiiÎM și ardrfM^sc.J

— Din ung. eredni „a porni, a începe (cu sens 
neutral).”

s. m. v. liarnc.

AKAHAÎitĂ 8. f.(Zool.) -dradiKfdc.—(tnlrobuiiițat 
mai ales la plural). Clasă de inelate articulate, fără 
antene și fără aripi, și cu câte patru perechi du pi
cioare (cuprinzândpăianjănii, scorjuonii etc.).

— N. din fran. ( = grec. âpâ'/vt] „paianjăn“.)

AKAHNOÎRĂ s. f. (Anat.) Arachno'ide. - Una din 
cele trei membrane care Invăluesc encefalul: o mem
brană foarte fină —ca o pânză de păianjăn, de aci 
numelo —și transparentă, așezată Intre „dura-mater“ 
și „pia-maler“.

— N. din fran. ( grec. âpaj(yoet3-f|ț „cu Înfățișare 
de paianjăn“, din ápá^vvi „paianjăn“ și slSoț „formă, 
Înfățișare, aspect“.)

AKÂu s. m. V. liarnm.

ABÁ.WÁ 8. f. I. Cttiiwe; airain. II. I®. O&jei (d’artj en 
cuiure. Monnaie da CKivra, biUon. 2®. (Au plur.) Ustati- 
siles de cuivre. — I. Metalul numit In știință „cupru“. 

Obiectele care, in graiul obicinuit, se numesc „de ara
mă” sânt mai totdeauna făcute dintr’un aliaj de aramă 
cu alte metale. Frănse ușile de arama și cexigele de fier 
frănse. psal.sch. 368/,g( =porți de aramă au zdrobit 
și lăeăți de fier au sfărâmat, molitvelnic (s. XVII), 
ap. GCR. 1,228/,, : „il a brisé Ies portes d’airainet 
a cassé ies barreaux de fer”). I'n steag cu cruce da 
arama. CUV. D. BÂTR. I, 205. Topindu-i în argint 
și în aur și în cîuai și in arama... idem, n, 230. 
Hulele, pre table de aramă să le scrie. CANTEMIR, 
IST. ÜÖ. Seară eu roșală însămneasă că va fi siua 
următoare frumoasă: ei numai de va fi această ro- 
șafă in forma aramei, calendariu (1814), 81. 6’e 
bata miezul nopții în clopotul de-aramă. eminesCU, 
p. 94. Stai, bade, și odihnește Și calul fi-l potco
vește. Cu potcoave da aramă.... Cu țintuțe de argint. 
.jarnîk-bârseanu, d. 267/,. La noi, piatra din care 
s’a scos aramă se zice rudă. (Severin), ap. HEM. 1451. 
Acei ce lucră aramea sa chiamă căldărași. (Măidan, 
in Banat), ap. HEM. 1455.||Poet.„Clopot (de aramă)”. 
Arama trist răsună. Trec prapuri și fănare. I. NE- 
ORUZZi, II, 305. I „Pușcă, tun (de bronz)”. când 
auziiu glasul aramei tunătoare. Și când văzuiu si- 
litra de fulger purtătoare... Electrică scântee sim- 
țiiu. ALEXANDRESCU, M. 30. 1 Mi-ai dotu-mi... Brațe 
de aramă, dosofteiu, ap. HEM. 1452. | Glas de ara
mă. , (In basme și credințe populare). De treci co
drii de aramă, de departe vezi albind Ș’auzi mân
dra glăsuire a pădurii de argint. EMINESCU, P. 193. 
7x1 podu de aramă Sufletul meu va da seamă, .jak- 
NÎK-BÂBSEANU. 175.

11. Obiecte făcute din aramă. Anticarul... Culege 
vechea-aramă ce nu mai are curs, alexandrescu, m. 
11. I Spec. 1®. (La piur, subt forma arămi). „Bani 
de aramă, gologani". Să-și ia j)re cale numai un 
toiag, nece bucate, nece pâine, nece pre brâne arămi. 
CORESI, ap. CCh. 9 (: „et îl leur commanda de ne 
rien prendre pour Ie chemin, qu’un seul bâton, et de 
ne porter ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur cein
ture”). Hop, săracH nunu-mare, Că-i fălos, da nu-i 
bănos. Că și-o ras căldările. De-o făcut arămile. mân- 
DRESCU, L. p. 201. Cfr. arămioară și argint(3®).

2®. (La plur., subt forma ar&miiri). „Vase do ara
mă, arămărie (3®)“, spec. „vase de bucătărie.” Pentru 
argintării și arămuri, să arată mai jos, în ce chip .să 
se urmeze, uricariul, xi. 347/,,. Vî« Turcii... Femei, 
bărbați și copii... se duc, incărcați de traiste cu mă- 
laiu. cu tingiri, tigăi și căldări... Zgomotul sec al 
roatelor fără șini. bălăngănitul arămurilor ca niște, 
clopote dogite, împrăștie desnădăjduirea. delavkan- 
CEA, E. 202. Șaluri, bani, argintării, arămuri, kaîne. 
muiate numai in fir... căzură in stăpânirea oștilor 
lui Miltaiu. ISPIRESCU, M. V. 15. Cfr. argint (2®).

4:^ A-șl da arama pe față s. a-și arăta arama = 
„a-și arăta (prin fapte, mai ales fără voie,) fondul 
ascuns al Orii sale, de o valoare morală inferioară 
(„rea“ sau „proastă”). („Banii se făceau Înainte vreme 
de aramă și se căptușeau cu un strat subțire de ar
gint sau de aur; când se rodea această cămașă, so 
vedea arama banului”, zanne, p. i. 112.) Bămase pă
călit. înghiți doe gălușca, dară numaidecât își dete 
arama pe față, căci prinsa a mai prigoni lumea o 
toană, ispirescu, U. 87/,. Aceasta o face [Engel], 
numai ca să-și arata arama asupra lui Doghiel. 
carele n’au scris alta, fără numai ce au găsit în 
arhiv. șincai, hr. i, 391/,,. Arama omului, ta beție 
searată. pann, p. v. i, 117. Prea v’ațiarătat arama, 
sfâșiind această țară, Prea f&curăți neamul nostru 
de rușine și oca/ră! eminescu, p. 249.

[Plur. (in sensul 2®, In mod abuziv șl în sensul 1°,) 
arăme și arămi, f arámé: 2 sfeașnice mare de aro
me. CUV. D. BĂTR I, 196. Când pluralul are sens co
lectiv: arămuri (cfr. fran. cuivres— „instrumenta en 
cuivre”); gen.-dat. sing. aramei și arrămii. în tex
tele vechi, până in s. XVII și in Banat încă șl azi: 
arámé. Cfr. CP. 388, CCh. 104,149, 221, cov. D, BĂTR. 
1,193 sqq. | De rame, CUV. D. BĂTR. 193, trebue cetit

I
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ăe-arame, întrebuințându-se, ca de atâtea alte ori, 
semnul e în Ioc de -i. Cuvântul aram, in locuțiunea 
bani de aram, jipescu, o., ap. HEM. 1456, nu trebue 
identificat cu „aramă", ci cu „haram".]

— Din *araroeD (prin asimilare din (pramen 
„obiecte de aramă"; în limbile romanice „aramă"): 
alb. rem, ital, rame, sard. ramini, engad. aram, 
fran. airain, v.-prov. și cat. aram, spân, a/auiărc, 
portg. aramé. (Pentru sensul 2®, cfr. paleosl. medl 
„aramă" și „ban de aramă").

ARÁHÁ vb. 1*. (ș. d.) v. arăm! ș. d.

ARĂMÂN,-Ă și -CĂ adj., subst. (ș. d.) v. aromân ș. d.

ABĂ.MÂR B. m. Ouirier en cuivre. Marchand ou 
fabricant d’objets de cuivre: chaudronnier. — Cel 
ce lucrează, fabrică sau vinde obiecto de aramă. 
Spec. „Căldărar". [Diai.: arămăriu.]

Derivat din aramă, prin suf. nora, agent, -ar.

ARĂMĂRÎE s. f. I®. I/sine, atelier ou »ta;/astn d’cA- 
jets de cuivre; ehaudronnerie. 2®. Comnterce du cuivre. 
30. Objets, u^ensiles de cuivre, ehaudronnerie. — 1®. 
„Atelier, fabrică sau prăvălie de arămuri". | Spec. 
„Căldărărio". |I 2*. „Negoț cu aramă sau cu arămuri". 
3®. „Arămuri". Arămărie lucrată și nelucrată, al
manahul statului (a. 1837), ap. HEM. 1468.

— Derivat, în sensul l®din nrămar, prin suf. abstr. 
•ie; în sensul 2®—3® din aramă, prin suf, abstr. (2®) 
și col. (3®) -ărie.

ARAMBĂ^Ă B. r.i. V. harambnșâ.

ARÁ.ME s. f. v. aramă.

AKĂHEÂsĂ f B. f. âifcSMre de capaoite (en cuiwe). 
— „Măsură de aramă". numaidecât o arămeasă 
do vin chihlibariu. fiúmon, c. ii, 608. (Cuvântul e 
explicat prin: Arămeasa este măsura ocalei snit a 
jumătăței de ocâ.}

— Etimologia necunoscută. Poate din aramă, prin 
suf. moțiun. -easă. personificând obiectul: In graiul 
oamenilor cu chef, ori la chef, se găsesc astfel de 
formațiuni glumețe.

ARĂMÎ vb. IV*. Cuivrer, garnir ou doubler de 
cuivre. — Arămesc=‘ „leg, vărs, sau ferec cu aramă; 
aero.... ; mit Erz. od. Kupfer heschlagon". LB. [Șl:
itrăniă vb. 1*. LB.; LM. și: arámul vb. IV*.]

— Derivat din aramă.

ARĂMIE s. f. Chaudiire en cuiere, bassine.—Ară
mie e.țfc vas de aramă, mare ca doi decaliirí... Se 
întrebuinleasă pentru fierberea apei de spălat rufe, 
și mai cu osebire la fierberea văpselelor... Forma ară
miei este cilindrică, având o toartă groasă tot de 
aramă, prinsă de amândouă părțile de niște urechi. 
[Șocariclu, In Ialomița], ap. HEM. 1468 — 1469.

— Din bulg. arainja „căldare mare în care so fierbe 
apă pentru rufe, căldare In care se fierbe, ,pecmez‘; 
magnus cacabus". Sbomik, vn, 454. Schimbarea lui 
n y m 66 datorește unei etimologii populare caro a 
apropiat cuvântul de „aramă".

ARAHIN(Ă) subst. v. liaramliiă.

AKĂNioÂKĂ ! s. f. Fetite monnaie de cuivre. — 
,.\\an mărunt de aramă". Văzii-mă oarecine mer- 
tjândă și-m[i] deaăe trei arămioăre; zise-mi: „ține, 
a mea muma.'" Eu le luai și cumpărat trei pite. 
Mss. (s. XVII), ap. HEM. 1451.

— Derivat din aramă (2°), prin suf. dim. -ioară. 
Avem a face, după toată probabilitatea, cu o tra
ducere a paleosl. medlnikü, idem.

AKÁMÍKC s. f. Action de cuivrcr, de i/arHir ou

ARANJARE
doubler de cuivre; cuivrage. — Infinitivul verbului 
arâml, devenit abstract verbal. [Șl: arămârej arâ- 
muire.]

ARÁMIT s. a. Action de cuivrer, de gamir ou 
doubler de cuivre; cuivrage. — Participiul verbului 
arámi, devenit abstract verbal. [Și: arámat; arămnit: 
N’avem cai de potcovit, Nici căldări de-arămuit. 
SEVA8TOS, N. 269/,,.]

ARÁMIT,-Ă adj. Cuivré.doubléougarni de cuivre. 
— Participiul verbului arámi, devenit adjectiv. Fier... 
spoit, cositorit sau arămit. mon. of. (a. 1875), ap. 
TDRG. [Și: arâmăl, arămuit.]

AKĂ.Mii’, -IE adj. De la couleur du cuivre, cuivré, 
cuivreux, bronsé, basané.—Arămiu „în coloarea 
aramei", marian, CH. 50. Copacii arămii iși întin
deau crengile țepene, cu frunza rară șipălită. vla
huță, N. 90.

— Derivat din aramă, prin suf. adj. -iu.

ARĂ»0s,-oÂsĂ adj. Quicontient du cuivre, riche 
ou oî<o»id«H< e» cuivre, cuivreux. — (Puțin Întrebuin
țat.) .'Irdwiiw: „aero3U3...;kupfrig,kupferhaltig“.LB. 
„Cuivreux“ = arUmos, ca arama, poenarü.

— Derivat din aramă, prin suf. adj. -os.

ARĂHiii vb. IV* (ș. d.) V. iirăml ș. d. 

ARĂHViit, -IE adj. = arămiu. TDRG. (Rar).
— Derivat din aramă, prin suf. adj. -uiu.

ARÂNDĂ s. f. (ș. d.) V. arendă ș. d.

AKĂNDĂLi’t ț- vb. IV* (ș. d.) V. arendă ș. d.

ARÂNitEÂ s. f. V. râiide»,

AKÁsa s. m. (Iht.) V. hering.

AKÂNOiiEL s. in. (Bis.) V, arliniighel.

AK.ANJÁ vb. I*. fiS')arro»i.</cr.—1’. Trans. A pune 
în șirul sau In ordinea cuvenită, in bună (o)rftnduială; 
a rândul, a potrivi bine, a Întocmi cum se cuvine, a 
iiicptâ* (3®). A araojâ cărțile in bibliotecă, lucrurile 
în casă. A araiijâ o finînă. A-?» aranja afacerile. 
Ironic (franțuzism). pune ia regulă pe cinevă, 
a i-o face, a-l învăță niinto". A sis că o să-l aran- 
jese e! bine! | (Muzică). „A transcrie pentru unul sau 
mai multe instrumente o bucată compusă pentru 
altele. A aranjă o simfonie, pentru piano. | „A pune 
la cale, (a luă măsurile potrivite spre) a duce cevă 
la bun sfârșit". A aranja o căsătorie, o afacere, i 
Fam. (franțuziam). ,.A-i veni (cuivă) la socoteală". 
Asta nu mă aranjaeă de loc! || 2®. Refl. A se așeză 
cum e mai bine; a so isprăvi cu bine; a sc Învoi (cu 
binele) cu cinevă, a cădea la Învoială, a se alcătui*. 
Foile acestea nu se aranjaeă bine. Afacerea se va 
aranjă. S’a aranjat cu creditorii. [Scris și pronunțat 
(mai de mult) șl: arangiă vb. 1*.J Cfr. alcătui (II).

— N. din fran.

ARANJAMENT s. a. Arran<jement. 1®. (Mai rar). 
Faptul de a aranjă cevă, „punere In bună (o)rându- 
ială, rânduire". {| 2®. Rezultatul aranjării, „bună În
tocmire". Aranjamentul unei camere. | Ajungere la 
bună învoială,! așezământ (5®). [ Spec. Aranjament 
= „stabilirea unei norme la anumite transacțiuni, la 
tocmeli, la falimente", i. panțd, C. C. 289. [Scris și 
pronunțat (din ce In ce mai rar) și: arauglameut.]

— N. din fran.

I

AHANJĂRE s. f. ^1rranpemei4. — Infinitivul ver
bului nranjâ, devenit abstract verbal. [Scris și pro
nunțat (din ce In ce mai rar) .șl: arangiâre.]
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ARANJAT
AUANJÁT 8- a. Jn*att//emeHt—Participiul verbului 

aranJÂ) devenit abstract verbal. O afacere ca asta 
e grea de aranjat. [Scris și pronunțat (din ce In ce 
mai rar) șl: arangiât.]

ARASTJÁT, -A adj. Arrn»ize, — Participiul verbului 
nranjii, devenit adjectiv. [Scris .și pronunțat (din ce 
în ce mai rar) și: arangiiit.j

ARANJATOR, *uÂHE adj., subst. fCefurj qui ar- 
rangé, OJTonizewr. — Adjectivul verbal al lui araiijă 
(derivat prin suf -atar}, adesea substantivat. [Scris 
și pronunțat (din ce In ce mai rar) si: nrangiatér. 
[La Românii din Austro-Ungaria se întrebuințează, in 
locul acestui cuvânt, șl germanismul aranjor (< fran. 
«rran^enr), mai ales cu înțelesul do „cel care aran
jară jocurile la baluri"; germanismul acesta e în
trebuințat odată și de Eminescu: cfr, conv. lit. 
XL, 524.]

ARANJOR s. m. V. aranjator.

ARÁV s. m. 1®. Ji-o5e. Maure. Éthinpien. 2®. J/o- 
ricaud, noir, n^gre. 3®. Sorté d'orthoptére: PsopJtus 
alriduius. , ............ ............................______,......... ........

1®. (Propriu). Locuitor al Arabiei, sau originar din ■ varlaam, c. ii, 14/,. iformăntiil lui Mehmet... es<e în

_ 221 —

Arabia, „arab, maur". Jrop = „Arabs“. aNON. CAR. 
P. ext. In cărțile vechi, Arap se întrebuința șl pentru 
numele altor popoare asiatice sau africane (cu pielea 
negricioasă), de prin părțile vecine cu Arabia: „etio
pian". A’h eră număr mulfitnei, carea au venit cu 
dinsut din Eghipet, învii, Trogloditeani ș» Arapi. 
BIBLIA (.1688), 315, 2 (: „le peuplo qui était venu 
avec lui d’Égypte, savoir Ies Lybiens, Ies Sukiens et 
Ies Ethiopiens, était sans nombre".). Se părea că 
Jaste un Sarachin, adecă kardpü. mineiul (1776), 
51’/,.

2®. P. ext. „Negru, om de ra.să neagră". Petifa 
Arapului a se înălbi nici cum na știe, cantemir, 
ap. ȘIO. Acum dar se desvăliră la fețe toate aceste 
persoane, din care eece e^ă wuie»-», iar ceelalfi eece 
eră arapi, toți îmbrăcați ntaierește. gorjan, H. 1,6/,(,. 
Ilar eu, frate, mult wd tem De căelariul din harem. 
Cel cu chipul de arap, Bueat, negru, ras pe cap. 
alecsandri, p. p. 106. Harapii sânt negri cum fi 
păcura. (Drajna-de-sus, Prahova), ap. HEM. 1457. 
2‘rei cai și-a înșelat, Î7rt[ul] negru, ea un harap, 
Altul eu steaua pe cap, Al treilea este cam sur... 
ȘEZ. II, 33/,^. II Fig. Se spune harap. In batjocură. 
Țiganilor. C'dwd cinevă vrea să batjocorească vr’un 
țigan, ii eice.... „harapule!’' șez. iii, 36/,,. ; Adesea
se dă ca nume la căni (HEM. 1457) și cai (DAME,
T. 182) do coloare neagră.

3®. (Entom.) In Bucov. (Vicovul-de-sus) so numesc 
harapi sau arapi acélé insecte, care pe aiurea sănt 
cunoscute subt numele de „pârăitoare, căluț negru, 
cosaș negru, lăcustă roșie și lăcustă roșietică", „un 
fel de lăcustă, cevă mai mare decăt lăcusta adevă
rată și de coloare cafenie sau neagră, ale cărei 
aripi de dinainte sănt Înguste și negre, iar cele din
dărăt mai mari și roșii ca sângele, care, cănd zboară, 
produce un fel de sunet părăitor". marian, INS. 516.

[Șl: harap.] Cfr. dubletul arab, arav; cfr. sără- 
cin, sarachin, maur.

— Din bulg, arap (s. din sărb. arap, harap, s. din 
rus. arapii, paleosl. arapinU, n.-grec. opar-fjț, toate 
din turc. arab).

ARÁP subst. (Vet.) Sorté de gale ou rogne chee 
Ies chévres ou chee Ies pores. — (In Bucov). .flrap = 
„un fel de rapăn, care 11 capătă numai caprele", .m.k- 
RIAN. (în Crasna, Bucov.) Hapănu-i o murdărie pe 
piele, la oameni; laporci, se numește „arap". Com. 
A. PROCOPOVICr.

— Pentru etimologie v. rapăn.

ARĂPÂ s. f. V. aripii.

ARĂPIME
ARÁrc'Á s. f., adj. fom. 1®. Maure8que,femme titau- 

resțue, arabe, étkiopienne. 2“. Negresse. — (învechit 
sau dialectal.) 1®. In vechime, se Intrebuință ca nume 
nu numai pentru „arabe", ci și pentru femei do alte 
noamuri (negricioase ia piele) din părțile vecine cu 
Arabia. Ardpca adata, ce pentru credința ei vendecă 
Domnul Hristosfataei. varlaam, c. 51/,. | (Adesea, 
cu funcțiune adjectivală.) Și grăi Mariam și Aron 
împotriva lui Moisi, pentru mutarea ethiopeanca, 
care au luat Moisi, căce ntuîare hardpcă au luat, bi
blia (1688), 102, 1 ( : „alors Mărie et Aaron par- 
lérent contre Moîso â l’occaslon de la femme éthio- 
pienne qu'il avait prise; car il avalt pris une femme 
éthiopienne".). II 2®. Astăzi: „arăpoaică, negresă". 
[Șl: liarâpca.]

— Din bulg. arapka, idem (s. din sârb, arapka, ha- 
rapka, s. dîn rus. arapka).

ARÁPÉsv, -eáscA adj., 8. f. I. 1®. Arabe, maure, 
I mawrssfj'ue.tófetopten.'á®. AV;p•e.lI.Dnwsepa,^/saMMe.-- 
, I. Adj. 1®. In vechime, pe lângă înțelesul propriu do 
; „arăbesc, arabic", aveă șl sensul, mai general, do 
I „oriental de prin părțile Arabiei, african, etiopian"; 
I azi Insă înseamnă numai „arab" (so zice mai ale.s do- 
I spre cai de rasă arabă). Țara arăpeascA, Palestina.

țara arSpcască, aproape de itarea-roșie. M. costin, 
LET. 1’, 283. Unde taste acum Eghipetul, in țara ară- 
pectscă. MSS. (s. XVII), ap. GCli. ii, 50/„. /«cunfliitriî 
toată Ethiopie, adică țara arăpiească. mss. (s. XVII), 
ap. GCR. II, 61/j,. /«iDd/dtura elinească și hărăpea- 
scă. HAQ. IST. I, 86/„. 1 In opoziție cu „latinesc" (— 
occidental). .4» mai făcut școale de învățătură, lăti- 
nești și arăpești. necdlce, ap. HEM. 1471. | O sută 
de bidivii arăpești. alrxandrîă, 64. PiciortU lui 
întrece fugarul arăpesc. alecsandri, p. iii, 379. S* 
mai are grajduri mari. Cu cincleeci de armăsari, 
Giumătate arăpești, Si ceilalți moldovenești, ale
csandri, p. p. 202/,,. îmi da gloanțe arăpești. teo- 
DOBESCU, p. p. 272. (I 2®. P. ext. „Negru, de rasă nea
gră". Fad să ne creadă lumea popoare hărăpești. 
I. NEGRUZZI, 11,23. IIII. Substantivat, subt forma 
feminină, e numirea unui dans popular din Dobro- 
gea: „Arăpeasca" se joacă prin satele românești din 
Dobrogea. (Beilic), ap. HEM. 1471. [Și: hărăpesc.] 
Cfr. arab, arabic, arăbesc, sărăcinesc.

— Derivat din arap, prin suf. adj. -esc.

ARÂp^ȘTE adv. En (langue) arabe, ă la mode a- 
rabe.—„Ca Arabii, In felul Arabilor, în limba arabă, 
„arăbește". Etinește „Kt-qvov", evreiește „hof'‘, ară- 
peaște „tair"", lătinește ,,volatili8‘^ să chiamă, carile 
in limba noastră s’ar eice eburătoare. cantemir, ap. 
HEM. 1471. Cfr. arăbește.

— Derivat din arap, prin suf. adv. -ește.

AKÁPÍE s. f. Numai In locuțiunea: Pe arăpie = 
„arăbește" : „en (langue) arabe". Atâta l-au fost tras 
Bogdan, Pe Efendi Soliman, După cum el au poftit, 
Turcește, pe arăpie, Ca un tăinuit să fie. let.’ iii, 285.

— Derivat din arap, prin suf. abstr. -ie.

ARĂpii.Ă s. m. Homme au visage basané, noir 
comme un négre, maricaud. — (Poreclă) Om cu fața 
ca de arap. Alei, arăpilă, Alei măi busilă. Unde 
s'au aflat, Căs’a ’mpreunat, Corbi cu turturele, S^rpi 
cu floricele? ALECSANDRI, p. P. 117.

— Derivat din arap, prin suf. aug.-peior. -ilă.

arápíhe 8. f. IjCS Arabes; peuples ou pays a- 
rabes. — Colectivul lui arap (derivat prin suf. -ime). 
Cănd pe mal s'arată, tremură Vidinul La vederea 
sa; Face de se miră toată arăpimea. Ieniceri, spahiii 
șiarnăuțimea, Și-istrigă: ură! bolintineanu, ap. 
HEM. 1472. 1 In vechime, șl cu sensul de „țara locuită 
de Arabi, Arabia". Toată arăpimea decindea de Ior
dan. despre răsărita soarelui. BIBLIA (1688), 129, 1. 



arapinA
ABAPÎNÂ subst. ^oricaud, moricaude (couime 

Bobriquet des bohémiens et bohémiennes). — (Cuvânt 
popular, numai ca poroclă pentru țigani și țigance). 
„Arap, harap, baragladină, cioară". 0 fată de țigan 
veni să ta apă din fântână, dar când văsii chipul 
care sfrăluceă in apă, crezu că e al ei și, spărgând 
ulciorul, se întoarse fuga lamumă-sa. ,.Nu mă mai 
duc la apă", sise ea, o frumusețe, așâ ca a mea, 
nu aduce apă!"—„Du-te la apă, arapino, ce tot spui 
astfel de fleacuri!" ti'sise mă-sa. ISPIRESCU, L. 361. 
[Și: harapiiiă. Cum eră de supărat..., legă pe țigan...: 
iară fata lăcrămă și mulțumi lui ilumnesen, că a 
scăpat-o de .sluțenia pământului, de harapina spur
cată. idem, L. 204.] Cfr. baramină.

— Din sârb, .'irapiiia, harapiiin, augmentativul 
lui arap.
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AKÂI'NIV i. a. V. liar.npiiic.

ARĂPOÂicĂ s. f. Negresse. — Femininul lui arap 
(în sensul de „negru"), derivat prin suf. de moțiune 
■oaică. Asta-i cu obrae negru...: trebue să fie vreo 
arăpoaică. alecsandri, t. 1117. Arăpoaira .sj)use 
vieitiuluî unde sămeargă. ispirescu, l. 398. || Spec. 
(cu funcțiune adjectivală^. Găină arăpoaică: „sorté 
de poule, avoc Ies os, la chairc et la crâte d’une teinte 
violacée". (Bolnavului do tuse măgărească] * se dă... 
de bea, amestecat cu lapte, sânge de la găini ară- 
poaice ( „un fel de găină cu oasele, carnea vânătă, 
cum șl creasta"), șez. iv, 30/,,. (Și: hiiriipoaică.] Cfr. 
arapcă.

AKÁR s. in., 8. a. 1 BâcJig (de poil de ckéwe), ca- 
melót, rapatelle. 2°. Sac de rapatetle. 3**. de
lainecontenue dans ungrand sac. — P. Jrar=Kun 
fel de țol gros și rar, țesut din pir de capră, din care 
se fac(e) traiste pentru cai sau [cu care] se acoper(e) 
căruțe ordinare*', costinescu. Arariu= „țesătură de 
păr, cu care se fac corturi și se acoper căruțe; coperiș 
de căruțe sau care, făcut din asemenea țesătură". 
LM. II 2". „Sac mare de pânză groasă". Unpașă... adu
sese saci, arari, plini cu ștreanguri și cureale șt lan
țuri să lege robii, dionisie, C., ap. HEM. 1463. Trimet 
un sac cu făină de Arwl... 117 litri făină, 1 sac și 
hararii. (Timișoara, a. 1819.) iorga, s. d. xn. 176 în- 
tr’un harar l-a băgat, Hararul la gur'a legat, Turn- 
lia'n Dunăre l-a dat. pop. (Rogojeni, In Covurluiu), 
REV. CRIT. III, 27. Bote Turcii de-i omoară Și mi-i 
bagă prin harale( saci). De mi-i dă pe OU la r’ale. 
TEODORESCU, p. p. 612. 3®. (Lân.) (în Rrașov.) ^ror 
= „UD sac mare de lână, cantitatea de lână dintr’iin 
„arar", i. panțu. [Șl: harăr, cu disimilarea lui r-r 
în r-l: harâl. ! f sl diai.: arăriă, harârlu. cantemir, 
ap. TDKG.J

Din turc. IiArâi' „rapatelle, sac de voyage de 
rapatelle, grand sac de crin de ohcval" (și sârb. 
arar, harar „sac de poil de chévre"). CIHAC, il, :)85.

A-RÁK adv. I
A-BÁBE adv. ;
a-k.4re-oki loc. adv. )
Karement. — „Rar, raro-ori", In opoziție cu ades, 

adese, adesea, adese-ori. Arar se vede fire de 
om, trecând prin sat. delavrancea, s. 5. Nuelușă 
de cătină? Arar voinic o răjgkină? („Vița".] GO
ROVEI, c. 395. Câte-odată, prea arare, A târeiu cănd 
arde lampa. Inima din loc imi sare. Când aud că 
sunăcleampa. EMINESCU, P. 5. Tu cântai, și’n de
părtare Eu priveam răcănd pe lunci— 0, m'am cu- 
țnințit de-atunci, Jiăd așâ de-a-rare! COȘBUC, F. 
124. I Cum că tuturor ia^e rânduit odată a muri, 
înșine vedem, nu odată au a-rare-ori, nu departe 
și la streini, ci a-dease-ori și în rudeniile nocistre. s. 
CLAIN, ap. HEM. 1463. Arare ori se poate tămădui. 
CALENdariu (1814), 173/,j. Din când în când, dar 
foarte a-rare-ori, Miron scoteâ din șerpar un fiueiraș. 
SLAVICI, ap. HEM. 1463. Să nu ne mai întâlnim,

- ARAT
Numai Sâmbăta o dată. Dumineca siua toată, Alte 
sile-arare-ori: într’una de nouă ori. jarnîk-bâr
seanu, D. 62. [La ANON. CAR. se găsește șl forma 
articulată: a-rarul.)

— Compus din a (2®) -1- rar s. rare (plur. fem. de 
la rar) 4-ori (plur. de la oară). După omisiunea lui 
ori, rămâne forma: a-rare.

arIkî vb. IV*. (ș. d.) V. rări ș. d.

abAkiki. s. m. (Bot.) v. atrățel.

ARĂKÎT f s. a. Bedevance sur Iesproduits du sol 
labouré, terrage. — „Darea impusă de proprietar asu
pra bucatelor arate". POLIZU.

— Derivat din ară, prin suf. abstr. -ărif.

AK.ÎBIȚĂ s. f. v. rai'lță.

A-KÂSNA adv. Â l’écart. — „Do o parte, (mai) ia 
o parte". Nu știu, mica deosebire de vârstă, sau su
perioritatea ce cre/feâ că avem noi în limba ce ve- 
neă să învețe și el, îl făceâ [po Gr. Alexandrescu] 
să se ție arasna. ghica, s., ap. HEM. 1464. Văsură 
o casă mai a-rasna de sat, și traseră acolo. (Săr- 
danu, In Dămbovița), ap. HEM. 1463. || Compus cu 
„de" în locuțiunea; Á o luă de*a ra8na = „a o luă 
razna" : „courir șa et la, errer". S’a iei, dragă, d’a 
rasna, Să iei târgul tot d’a-lungul Și uliți d'a-cur- 
me.gișul. teodorescu, p. P. 543, ap. HEM. 1463.

— Compus din a (1®) și rasna.

ARAHTĂ 8. f. Marché (d’une petite viile). — Ara- 
stă = „piață Intr’un oraș (mic)**. (Mizil). Com. 8. po- 
PESCU. (în Târgoviște se cliiamă Arastă o uliță, cam 
strimtă, din gura oborului, cu prăvălii vechi; poate 
vechia „piață", centrul veohiu de aprovizionare al 
orașului.]

— Din turc, űrasté „marché, centre d'approvision- 
nement". (Bărbier de Meynard.)

ARĂSTOS loc. adv., subst. Adieu.'—{\n Bihor.) 
„Rămâi sănătos, rămas-bun, adio!" Arăstos, însice- 
rea r.a-și luă arăstos'' „a-și luă [nădejdea], a pierde 
toată speranța"; [d. e.] Bade mieu, drag și frumos, 
Nu ți-aș sicc arăstos, Dar părinții rău mă bai. Că 
de line să mă las! rev. crit. IV, .337.

— Etimologia necunoscută. Pare a fi o prescur
tare din rățmai] sfânăjtos! datorită vorbirii repezi.

ABĂSTui vb. 1V‘. 1‘ublier Ies bans (ă l’église).— 
(în Zagra, In părțile năsăudene.) „A face strigările 
pentru căsătorie, la biserică". A arăstiti= „a vesti la 
biserică doi tineri, că se vor cunună". Com. CORBU.

— Din ung. ereszteni „a eliberă, a da drumul, a 
(Ia voie" (adecă să se căsătorească).

ARĂSTVÎRG s. f. Publicationdesbans (hVvgVise). 
— Infinitivul verbului nrăstnl, devenit abstract ver
bal. (în Zagra, In părțile năsăudene.) Arăstuirea o 
face popa. Com. coRBU.

ABAT s. a. 1®. Labourage; labour. Époque on sai- 
son du labour. Champ labouré, guéret. 2®. Coutume 
paysanne d'allerpar le viliágé le jourdel’an, avec itne 
charrue, en chantant des airs de circonstance, pour 
souhaiter la bonne année. — Participiul verbului ară, 
devenit abstract verbal. (Cfr. lat. aratus.) 1®. Lucrarea 
pământului cu plugul. Când veneâ primăvara..., ie
șeau oamenii la arat. c. negruzzi, i, 246. Dar lu
mina amurgește și plugarii cătră sat, Hăuiind pe 
lângă juguri, se întorc de la arat, alecsandri, p. 
11, 42. Mare este bucuria Românului, când sosește 
timpul aratului! marian, SE. I, 23. Să m'apuc iar 
de lopată Și de sapa blă^ematd, De coarnele plu
gului, De aratul grâului, teodorescu, p. p. 291. Pe 
aici, aratul se numește „ogor"; aratul al doilea „în-
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tors-', pe alocuri „ehiruit"; aratul al treilea „(le să- 
mănaf‘‘. (Făgăraș), ap. HEM. 1464. || I’. ext. „Tim
pul când se fac arăturile", de cele mai multe ori pus 
In opoziție cu „cărat" ( timpul cănd se cară buca
tele, la arie, la mașina de treerat etc.). Să te bată, 
bade, bată, Nouă boale dintr’odală..., Din arat, pâ^ 
nă'n cărat. Din cuienul cânepii Până'n ruptul că- 
me^ii! JARNÎK-BÂRSEANV, D. 265. 1 (Rar.) Locul po 
care s’a arat, „arătură(3®)'‘. Jiojmalin de p’arătură, 
Duîce-ai fost, bade, la gură; Bojmalin de pe arat, 
Dulce-ai fost la sărutat, pop., ap. HEM. 1464. [] 2®. (0- 
biceiu pop.) „Plug" sau „plugușor" (In ajunul sau In 
ziua anuliii-nou). In această seară (a Sf. Vasile) um
blă cu colindatul mai mult numai săracii și băieții 
cei mici, pe cănd toți ceilalți umblă de regulă cu 
,.aratul ', marian, se. i, 1Ü.

ahAt, -ă adj. Labouré.— Participiul verbului ară, 
devenit adjectiv. Mi-au dat un bou și... un pământ 
arat și sămănat, derept un galbăn. mss. (a. 1612, 
Mold.), ap. HEM. 1463. Să-ți cârpești viața, măi 
frate, Tot cu lemne ’ncrucișate. Tot cu fiare ’neo- 
văiate, Pe răsoarele arate! teororescd, p. p. 291. 
[Negativul: nearat. De n’oiu ară, îmi rămâne pă
mântul nearat și nesemunat. marian, SE. ii, 147. 
Umblă nearat, nesemănat — „fără nici un rost", pam
file, J. II.]

AUĂTÂ vb. 1.1.1®. Paire voir, monfrer, de'voiler, rA 
vifler,pré8enter. Dénoncer. 2’. Monfrer (par un geste), 
faireun signețvers), indiquer. 3’. ilanifester, témoi- 
gner, prouver, démontrer. Démasquer. Fairé prévoir. 
4®. Monfrer (par le discours), exposer, dire, explapier, 
citer, exprimer, alléguer, prétendre, affirmer, fairé 
comprendre, enseigner, apprendre. 5’. Désigner. 6’. (In- 
trans.) Acoir une mine (bonne, mauvaise), (en) auoir 
l’air, l’apparence, se trouver.... étre (bien, etc.). Parai- 
tre; sembler. Semontrer. 11. (Refl.) 1’. Se montrer, se 
fairé voir, 8urgir;8e manifester, se prouver. Seprésen- 
tér. 2®. Apparaitre. 3^. Se montrer, s’affirmer, étre; se 
conduíre; dei enir. 4®. S'afficher, se donner pour. Pa- 
rattre, aooir l’apparence, avoir fair, sembler étre. 
ö®. (Impers.) Avoir une vision. Avoir de la chance, 
réuBsir.

I. Trans., mai rar intrans. 1®. „A face să 6e 
văzut, a puné Înaintea ochilor, a Înfățișă vederii (al
tora)". Mi-a arătat eri un răvaș de la dinsa. c. 
negruzzi, 1,65. Bujor mi-l duc prin țară, De-l 
arată ca pe-o fiară, alecsandri, p. p. 157. „Am 
cinci copii''. — „Arată-mi-i". || Adesea In opoziție cu 
„a ascunde" (In sens propriu și figurat). [Faptele 
ceale bune] cdt le ascundea Svenția-Sa, Dumnedeău 
mai mult le arătă, varlaam, c. ii, 31, 1. | Deci: „a 
descoperi, a da pe față". Arată-mi credința ta din 
lucrurele tale și eu voiu arătă fie din lucrurele meale 
credința mea. cod. vor. 120/g ( arată-mi... și 
eu Încă Iți voiu arătă. N. testament, 1648; ara- 
tă-mi... și eu voiu arătă ție. biblia, 1688 : „Mon- 
tre-moi donc ta foi dans tes ®uvres, et moi je te 
montrerai ma foi par mes muvres".). Să arătăm 
păcatele noastre. cORESi, E. 10/„. Te slăvesc, o, ei 
măreață, pentru patria-mi iubită, Tu ce-arăți ochi
lor noștri omenirea desrobită! alecsandri, p. I, 
200. I „A revelă". Oglinda, când fi-ar arătă în
treagă frumusețea ta, Atunci și tu, ca mine, Te-ai 
închină la tine. A. văcărescu, ap. GCR. II, 160/„. | 
„A Înfățișă". [Ulițele] lașilor... arată o varietate dră
gălașă. c. NEGRUZZI, I, 70. I „A face arătare, a de
nunță". Nu mă arătă : „ne me dénonce pas". DDRF. 
li-am arătat la poliție. Cfr. arătare și arătat. 
ț^A-șI arătă arama = „a-și dă arama pe față", cfr. 
aramă. | A-șl arătă colții (sau dinții) = (Intăi In 
sens propriu, despre cânii care stau să se ia la bă
taie, apoi fig. despre oameni) „a luă o poziție ame
nințătoare" : „montrer Ies dents". | f A-și arătă 
obrajii = „a-și cere scuze" : „fairé des excuses, de- 
mander pardon". Se măniară și ei tare, și văsând 

i și pe Cantimirești că au ieșit de la închisoare, le-au 
j intrat și lor oarece grijă de dinșii și iși arătară 
: obraeii, de făcură pace cu taină, să nu știe Du

ca Fodá. neculce, let. II, 297/„. (Cfr. „a-și face 
obraz (s. v.)“. | (Învechit) A arătă pricinăs„a băgă 
vină" : „imputer, accusor". Tot la închisoare l-au 
țimtt, arătdndu-i pricină, că el au învățat pe Turcii 
Balgii, de-lpărăscu la Poarfă. neculce, ap. HEM. 
1554. I ț- A arătă ciirâiit = „a face cunoscut, a arătă 
rațiunea a cevă". ti îndreptă spre ținutul Sucevii, 
arătându-le cuvânt să se ferească de margine pen
tru neprietenul lor. Moscul. N. COSTIN, ap. HEM. 1554.

2®. Spec. A face pe cinevă printr’un gest (cu mâna 
sau cu capul) să vadă cevă (sau pe altcineva), „a in
dică, a face semn spre..." (Construit cu acuzativul sau 
cu o prep, a direcțiunii.) Au început a cere bani; iar 
boierii arătă jie Domnul. E. KOGAlniceanu, LET. 
III, 204/,. După ce frângi carul, mulți se găsesc să-ți 
(erate drumul bun. zanne, p. v, 126. | „Nepoată fi-e?'' 
și-a arătat spre fată, coșbuc, F. 73. își mișcă puțin 
mâna și arătă la nora cea mare și lapăretele de
spre răsărit. creangă, p. 15. I El, când merge cu 
coda, M'arafă cu pălăria, reteganul, TR. 82',,.

' Ceasornicul arătă patru. C. negruzzi, i, 5.3. || Fig.
. „A te faco să bănuoști sau să crezi cevă, după înfă

țișare". [Pe iapa aceea] trupul ei lungăreț o arătă 
că e fugdriță. idem, i, 42. | „A face semn spre ci
nevă". Cela ce-și va râde de dlM. arătând muteuște, 
acela să va certă. j’RAVILA mold. 122. | f „A viză, 
a privi". Va fi aceă mărturie, să [ așă, încât să 
11] arăte numai singur pre dîns. idem, 183, 2. zțț: A 
arătă pe cinevă (cu degetul) = „a-l semnală dispre
țului sau batjocurii publice" : „montrer qqn. au 
doigt". Dacă vei duce viața ace(tsta mai departe, 
au să te arăte cu degetul copiii. | Să nu iei fată 
bogată, Că te mustră și ie-arată [lumea]: Toată 
eiua șede’n prag. Cu firuJ băgat in ac. Seara mi-i 
cusut de leac, doine, 149/^. I A arătă cuivă usa: „a-l

I da afară" : „montrer la porte ă qqn".
3®. Fig. „A lăsă să so vadă, a da la iveală, a mani

festă, a vădi, a atestă, a denotă, a documentă, a dovedi, 
a da dovadă de..." (Construit cu complimentul In acu
zativ). Arătat-au Dumnedseu greu bănat asupra cre
știnilor. neculce, let. II, 488/jj. Vitejia lui nu eră 
unde arătă. beldi.man, n. p. ii, 178. Nu încetă de a 
arătă către mine negrăita tabunătate! marcovici, 

i D. 5/,4. Arătându-i cele mai adânci și mai fragete. 
primiri... GORJAN, 4/g, Dobitoacele sălbatice arată 
mai multă mulțămire cătră făcătorul lor de bine 
[decât omul]. drAgiiici, r. 103. De la venirea mea cu 
a doua domnie, am arătat asprime către mulți. c. 
negruzzi, I, 149. A ta iubire, c’un suspin arafo! 
eminescu, p. 52. Nu mi-ai spus nimic, măcar că 

, ți-am arătat dragoste, ispirescu, L. 23. | Această 
: haînă arată bine talia : „cet habit dégage bien la 
‘ taille". A-și arătă părerea : „donner son avis". pont

briant. I (Construit cu o propoziție secundară.) Eu 
voiu arătă fie, că tot omul ce se mânie spre fratele 

, său. vinovat iaste judecăției. KELEJiE (a. 1644), ap.
GCR. I, 113/,q. Ce va fi cu el, vremea va arătă, ne- 
CULCE, LET. II, 317/,,. în sadarse muncesc a arătă 
că noi .sântem numaipământ! MARCOVICI, C. 12/„. 
Fața lui roșie, ca morcovul, ...arată, că pentru el 
viața n’avusese eile negre, c. NEGRUZZI, i, 58. S’o'n- 
cercă s’arate că n’ai fost vre'un lucru mare, emi
nescu, P. 226. ( A arătă cum merge pricina : „mettre 
au courant d’une affaire". pontbriant. | (Construit 
cu acuzativ dublu.) „A dovedi, a înfățișă, a faco să 
pară". Cantacusino ble^emele prorocului celui min
cinos basne le-au arătdt cu sila cuvântului, biblia 
(1688), 7, pr. 11. Este el, cum îl arată sabia lui și 
armura. Cavaler de ai credinței...? alexandrescu, 
M. 14. Vinul, pe cel bun, Lesne l-arată nebun. ZANNE, 
p. IV, 183. II (în amenințări.) „A dovedi". „Măi, michi- 
dufă, da cu mine ți-ai găsit că pof i tu să te intreci 
dinfugă.'"—„D'apoi cu cine ?“—„ Vină încoace, să-fi 

. (trăi eu cu cine!" CREANGĂ, P. 51. (Eliptic.) Dacă ți-e
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votbu așâ..., li-oiu aiiitâ eu! C. NKUKUZZI, l, 91. 
t (Jur.) „A probă, a dovedi". Boacetele muierii nu 
vor pufeâ arătă vrăjmășia bărbatului, pravilâ 
MOLP. 84, 1. Otrăvitulia^e un lucru foarte cune- 
voie să-l arfile neșfine. idem, 58, 1. | „A demască". 
Mearseră la dins acei eretici..., de vrea si-l ecoațe 
den credința dereaptă la eres... i el vru să le arate 
menciunile. moxa, ap. HEM. 1550. Bucură-fe, că pe 
filosofi, nemăeștri i-arătașfij. dosofteiu, ibid. 1550. |i 
„A prevesti". (Anul acesta] arată mult rod in grâu. 
CALENDARIU (1814), 68.# t A arătă dar = „a recom
pensă pe cinevă cu daruri" : „accorder des récom- 
penses". La cei ce-l slujîă bine, arătă dar. neculce, 
LET. IT, 326/„.

4®. P. ext. „A InOițișâ prin cuvinte, a expune" (In 
sens propriu .și In sens figurat). (Letopisețul] i-nw scris 
din începutul lumii, arătând cine a^l trăit pre acest 
pământ. NECULCE, LET. II, 195/,5. /n fwwd sănt sti
huri, carele arată maipre scurt lucrurile ce sănt scrise 
intr’acel cap. N. testament (a. 1648), ap. GCR. i, 
12Ö/,. Misia istoriei este a ne arătă... această tran- 
sformație. bAlcescu, m. V. 3/„. | Adesea „expunem" 
cevă prin graiu. Ceea ce vom cunoaște... să arătăm... 
prinviuglas uricariul,IV,342/,,. | Astfels’aajuns 
— pe aceea.și cale care a fost urmată și de lat. »expo- 
nere“, devenit „a spune" — la sensul do „a spune". 
Aratăunii, că ar fi luat în urmă in căsătorie pe fiica 
lui loan Cantacueino. E. vAcĂrescul, IST. 251/^,. 
A’Jt sănt gaia a vă arăhi, cine erau acei ce se aflau 
pătimind. drAgiiici, R. 26. Fata împăratului arătă 
dorința ce are, dea se odihni de osteneala drumului 
ce făcuse, ispirescu, l. 19. Eși, mdtulruțo, pAnă'n 
prag Și-mi arată cin'ți-e drag. Ese mândra păn’a- 
fără Și-mi arată-un drum de țară. .iarnÎK-bâr- 
SEANU, D. 12.3. Am ibovnic logofăt, nume să vi-l 
arăt: Numele lui Trandafir. TROJ)ORR?cv, p. P. 
325. Spune-mi cu cine te'nsoțești, ca sA-fi arăt [va
riantă: ca să-ți spun] ci«c eșfi. zanne, P.iv, 210. 
„A explică", drugă să-i ardte chipul de besearică, 
cum se face besearica, că nu șftlâ, DOSOFTEIU, v. 
8. 90, 1. I „A cită". .zlcMi» voiu aveă cinste a arătă 
că limba noastră, pre care toți socot că o știu, dar 
nime nu o știe cum se cade, nu este fără grama
tică... Două pilde voiu arătă, c. NEGRUZZi, i, 5. [ 
„A exprimă prin cuvinte". Nu putem arătă câtă grijă 
aveă Domnul. E. kogălniceanu, let. iii, 196/jg. Cw- 
vântul, intăiu să-l cioplești, apoi să-l arăți, zanne, 
P. 1,530. I „A susținea". Moamet a adetierit la oame
nii casei sale, că are întâlnire cu arhanghelul Ga- 
vriil în i<remile ce arătă că este cuprins de vedenii. 
E. vAcAbescul, ist. 247. , „A face pe cinevă să în
țeleagă". /* arată toți Că este nelegiuire a face atâte 
marți. BEI.DIMAN, ap. TDRG. | „A învăță". Ispita 
necontenit neavată -4 strânge mai tare dragostea'n- 
chegată. konaki, p. 295.

ö«. ■]• în textele vechi, traduse din grecește, se gă
sește șl sensul „a face pe cinevă să fie cevă, a-l pune 
cevă, a-l institui" (grec. Siixvyji.: = „zeigen" și „wozu 
machen"), propriu zis (despre Dumnezeu) „a expune, 
a înfățișă lumii pe cinevă subt o formă oarecare". l*re 
mine Domnul lui Israil... m’au arătat inpărnt lumii. 
BIBLIA (1688) (: „me constituit regem orbis ter- 
rarum Dominusisrael".), ap. HEM. 1551. Nu mă arătă 
fără de fiu! mineiul (1776), 199*/t-

6®. Intrans. în loc de: Fața sa arată, că e bine. 
sau: fața îl arată a fi bine, se poate zice și; arată 
bine la față, sau numai arată bine. „A aveă înfă
țișarea de..., (diai.) a căută". Ghimești? ’l'u bolnav^ 
Arăți tare și voinic, ca un urs! i. NEGRUZZi, i, 101. 
Ce scrisoare ții tu tn mână, MarioP Și cum arăți 
tuP Ce ți-eP eminescu, n. 76. Sub „forfecar-‘ se în- 
țelege un fel de insectă, insă ce fel și cum arată, 
până acuma n’am putut află, marian, 8E. II, 1. 
Mult se mai miră baba, nu numai de hărnicia fetei, 
dar mai cu seamă cum de arată ea așă de bine, pe 
lângă atâta muncă șiebuciumare! sbiera, p. 213/,,. 
Pe semne că straiele acestea pocite fac să arăți
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așâ de sfrijit și închircit! creangă, p. 148. Vei 
arătă Mult mai frumușel, marian, v. 231. i „Apăreă", 
Oastea moschicească arătă peste seamă de multă. 
NECULCE, ap. TDRG. Dedi cu fredelu o bortă p'in» 
fr’nn păreți di raclă, in dreptul soarelui; și pusără 
năsăp in raclă, di curgefă] pi bortă, și arătă ca o 
funie di năsăp. MSS. (a. 1784), ap. GCR. II, 136/,,. | 
f „A păreă, a semănă cu...". Tată-mieu arătă că-i 
Simion. DOSOFTEIU, V. 8. 154, 2. | +„A se dovedi". 
Arătase la fire mai aspru decât cum eră cu domnia 
d’intăi. NECULCE, LET. II, 218/,,. Nn prea arăți =■ 
„nu prea pari om de ispravă!", pamfile, j. ii.

II. Refl. 1®. „A ieși la iveală, a se ivi". Tnina ad 
s'arată, aci iar se ascunde, A&»« cdfe odată 'ntu- 
nereeul pătrunde, alexandrescu, m. 112. în urma 
războiului, mulți voinici se arată! C. NEGRUZZI, I, 
2.'»0. în zarea depărtată un negru punct s’arată. 
ALECSANDRI, p.lll, 26. Se scutxiră florile și roadele 
se arată, ispirescu, L. 72. Bogatului i se arată multe 
rude. ZANNE, p. v, 90. | Fig. Acum, intâiași dată 
vedem idea de unitate arătându-se. bălcescu, m. 
V. t „A se da de gol". Prea v’ați bătut joc de 
limbă, de străbuni și obiceiu. Ca să mi s’arate-odată 
cesânteți: niște m^eil eminescu,?.249. CdMÎâre/ul, 
când tușește, neștiința lui s’arată. zanne, p. iv, 295. ' 
„A veni". IVe multe locuri vor fi beteșuguri și seva 
arătă ciuma, calendariu (1814), 69. ( „A se înfă
țișă". M’oiu arătă-mă ’n sfânta ta față, dosofteiu, 
PS. 48. Altă-dată, ahiâ mă arătam înaintea vrăjma
șului, și... ISPIRESCU, L. 12. I „A se prezentă, a fi de 
față". Doritorii de a luă în arendă aceste moșii,... 
să se arăfe aice, in Iași, uricariul, 321/,g.

2’. „A se ivi pe neașteptate sau in mod miraculos, 
a apăreă". [Isus către Saul:] Spre aceasta arăta- 
iu-ți-me, cum se te făcu slugă și martom celora ce 
vădzuși și celora ce-ți voiu ivi ție. cOTt. VOR. 77/g 
(spre aceasta m’am arătat ție, să te aleg slugă 
și mărturisitoriu acelora care ai văzut și întru carele 

I mă voiu arătă ție. N. testament, 1648; pentru- 
că spre aceasta in'am arătat ție, ca să te aleg slugă 
și mărturie celor ce ai văzut și color ce mă voiu 
arătă ție. BIBLIA, 1688 : „car ce que je te suia ap- 
paru, c’esi pour t’etablir ministre et ti'moin, tant 
des choses que tu as vues, que de celles pour les- 
quelles je t’apparaltrai"). I s’au arătat Maicct 
i*recistă in vis și i au zis să meargă. NECULCE, LET. 
n, 202. într'ace^ an, nepovestită minune s'au arătat 
in mănăstirea din gîos de cetatea Ilotinului. UUSTH:, 
ap. HEM. 15.52. Fața la, iubită, mi s’arătă ori
unde. alecsandri, p. I, 129. în negrul zid s’arată 
Venind, ca’n somn lunatic,... ea. eminescu, P. 208. 
O, arată-mi-te iară’n halnalungă demătasă!idem.

: p. 251. Nănașul nostru și prietenul matale, cumă- 
trul lup, se și arătă in prag, creangă, P. 27. Iată, 
că cei patruzeci de sfinți i se arată și iwt. marian, 
se. II, 147.

3®. „A se da pe față, a-și da la iveală o Însușire sau 
o calitate, a se manifestă; a se vădi, a se afirmă, a șe 
dovedi". (Construit mai ale,s cu o prop. introdusă prin 
„că“ sau cu un substantiv sau adjectiv predicativ.) 
Ne-voind să se arăte că știe zice din fluer, i-au zis 
că el nu-i zicuș, și că doară numai de urît se în
cearcă din când in cănd a șuerâ. sbibra, p. 10/,,. 
Umblă el să facă gălăgie, să se arate că e bărbat. 
ispirescu, u. 16/,,. Den tinereațe te-ai arătdtH lu
minat. biblia (1688), 7 pr./„. | La unele se arătă 
prea harnic, neculce, let. II, 412/,. Socotilâ, că 
va birui dragostea ta, dar batjocură s’au ardtdtü 
cu me.șteșugirile sale, minbiul (1776), 86 */,. Făcii 
întâi stăpânirea, apoi s’a arătat fără războiu. 
E. văcărescul, ist. 251/g. S’ott arătat gata a ne 
sluji. DRĂOiiici, R. 8. ii’am arătat cumplit, rău, 
vărsând sângele multora, c. negruzzi, i, 149. Sfânta 
Miercuri, auzind acestea, s’a arătat cu «tare pdrero 
de rău. CREANGĂ, p. 91. A se arătă fricos : „ca- 
ponner, avoir peur". pontbriant. | Fig. Supt orice 
chip te vei arătă, o, an necunoscut. Domnul privi-

!
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ghează asitpră-ini. marcovici, d. 2. Limba, și dulce 
șl amară se arată, zanne, p. ii, 223. | „A se purtă". 
[Părinții pot desinoșteni pe copiii lor,] dacă se vor 
arătă asupra lor cu silnicie, pravila (1814), 150. 
Iar el cu această mulțămită s’au aratat spre face
rea de binele lui. muște, let. iii, .38/,,. El, fiind om 
drept, s'a arălat ci* slujbe credincioase cătră Ala- 
din. E. vâcArescdl, ist. 250/,. I deveni, a .se 
face, a fi". Moamet stătu în lume om foarte minunat, 
căci s'arătâ, din 8lu(/ă, prooroc și împărat, e. vă- 
Cărescdl, ist. 248/,. Cei cu ochi, călăuză la cei 
fără de ochi pururea să se arate. ZANNE, p. il, 33.5.

4’. „A se înfățișă subt un aspect neadevărat sau 
ipocrit, a poza, a .se da drept...". După ce nu venit 
iirigori Vodă in Iași, se arătă vesel cătră toți bo
ierii, cu dragoste: numai, i se cunoșteă fața că-i 
păreă rău. neculce, LET. 11,424 ,-. Un minciiinos, 
Mustafa,... se arătă pe sine a fi Mustafa, fiul lui... 
Baiaeid. E văcărescdl. ist. 256 Nu te arătă 
dascăl, până a hm /î ucenic, zanne, p. v, 2.53. || „A 
părea (fără a fi do fapt așă). a aveă aparența, a aveă 
aerul, a semăna cu...". Ei să arălâ a hi buni .ji di- 
repfi. varlaam, C. 343, 1. [Lui Numa] îi pare că cu
noaște glasul acela, care se arătă murind. BELDIMAN, 
N. p. 1,190. L’i ej-djKHeși fața se. arătă palidă și su
feritoare. t. NEGRUZZI, III, 436 Poartă condei» la 
ureche, ca să se arăteprocopsit, z.knne, p. v, 200. Ca 
o fată mare, se arată, idem. p. ii, 132. i „A fi per
spective (pentru)". Câștig s urată bun, dar nu iese 
captd banilor (: folosul nu e tocmai însemnat), idem, 
p. II, 153. 44: După cum se arată : „en apparence, ap- 
paremment". PONTBRIANT.

5°. Impers. A 1 se arătă cuivâ ; a.) „a i se păreă" : 
„paraltre". I s’au arălat, de văzii, că se cutremură 
casa. DOSOFTEIU, V. B. 41, 2. I b.) „a-i merge bine, 
a-i reuși, a aveă noroc" : .,réussir, avoir de la chance". 
Mise ar^tă bine (sau rău) : „ros inihi suceedit...: die 
Sache gelingt mir, es gltickt mir, ea gebt mir von der 
Hand". LB. Sâmbăta poate-aș lucra. Dacă mi s’ar 
arătă, (hlată am și lucrat. Dar nu mi s'a arătat: 
M’a lovit o boală n cap. marian, sa. 154; cfr. HO- 
Doș, P. p. 200. I c.)(Cu sau fără negație) „a-i merge 
rău". Vinerea... femeile se abțin de la multe lucruri..., 
căci cred că lucrând.... „li s'arată~. adecă femeea 
care lucră pățește cevă: o cuprinde vr'o boală, ii 
coace vr’un deget, i s'aruncă â-huba etc. (Voila,comit. 
Făgărașului), ap. HE5Í. 1555. Și dară... se înfruptă 
în vreuna din aceste zile, alunei .spun că nu li se 
arată, adică, că le merge rău. marian, se. I, 100.

(După legile fonetice caro determină schimbarea 
lui e după rr, am așteptă conjugarea: eu arăt, tu 
ar^ți, el arătă, să aréte (ca: „învăț, înveți, Învață, 
învețe"). Această conjugare se aude rar; mai adesea. 
aveți și arete au fost înlocuite, după analogia pers. 1, 
prin arăți, arăte. l'ne-ori pers. III a prez, indic, a 
schimbat și pe celelalte In: arat, arați, să arate. j în 
Mold. se aud formele dialectale: arată, aratat etc ] 

— Din *arrectare ( ad-î-*rectare, din rectus). 
Sensul original aTost „a face drept, a Îndreptă", tn 
înțelesul fran. „dresser", cu care e Înrudit otimologi- 
cește (<*direct-iare). Intr’o frază, ca: După coama 
munților se arată luna, avem a face cu o figură, 
în caro luna se aseamănă cu o ființă care „se scoală 
de jos, se ridică" (fran. „se redresse"), devenind ast- : F. 8. 282. 
fel din ce în ce mai perceptibilă pentru vederea *
noastră. Nota aceasta nouă, care implică șl efectul 
acțiunii asupra observatorului ei, devine pe încetul 
stăpânitoare. Dacă in limba străveche luna se arată 
QTâ numai o expresie figurată, însemnând aproape 
același lucru ca: „luna răsare", — astăzi fraza aceasta 
însemnează: „luna se ivește". Avem deci aceeași 
trecere de sens ca in expresiile: „a scoate In relief 
= „a înălță o figurădintr’o suprafață" și, prin ur
mare, „a o face să se vadă mai bine", și In „a re
levă cevă" = „a ridică cevă din nou" și, prin ur
mare, „a-l înfățișă mai bine". ] Forma ardtó e des- 
voltată în mod normal din *arreetare. căci amuțirea

’ Dicționarul limbii roinftoe. 17. IX. 1908.

(ui c și ji inuinte du t o rutțulatâ, tnuinto de accent. 
Din formele accentuate pe terminațiune, s’a gene
ralizat apoi t șl In cele cu accentul pe tulpină, deci 
*arăpt < *arrécto s a prefăcut In arăt. | Etimologia 
aceasta, propusă de cihac. i. fi2, a fost combătută 
— pe nedrept — de unii filologi și apărată, tn urmă, 
de Weigand, Völlmöllers Kritischer Jahreshericht, 
1901, I. 92 și 1904, I, 90 (care totuși propune un tip 

' *erectare, inadmisibil, căci nu explică trecerea lui e
> ă, motivată numai după ri ).

akAtAnik s. f. Afonsire. — „Monstru, liințăcare 
nu seamănă a om, arătare (11), arătătură (II, 2°), po
citanie". Sabrt hrăni șarpele... și grijă ăe el ca de 
pruncul ei... Mai bine i-ar fi venit la socoteală și 
babei un băiețaș sprinten și oblu ca un fir de. brad, 
decât arătania cea de șarpe, rece ra sloitd de ghiață. 
MERA, L. B. ti.

— Derivat din arătă, prin suf. abstr. -ante.

ak.Ítáres. f. I. Actionde(se) montrer. détnontrer, 
indiquer, etc. Afant/estatto»; réoidation. Indication. 
Dire. Exposé. Allégation. Piainte,yrief, réclamatinn. 
Téinnignage, preuve. Exemple. Eepré8entation (\.'b(^b.- 
trale). 11. JpportWow, fantáme, vision. Aspect, ap- 
parence. Présage, mauoais augure. Monstre.

Infinitivul lui arătă, devenit abstract verbal.
1. Cu înțelesul lui ordfá / (trans.). „Dare pe față, 

manifestare". Ăstdei iasfe începătura mântuirii uon- 
sfre și arătarea tahtii cei din veac, calendariu, 
(1814), 22, g. Cdfe săltări fi alte arătări de bucurie 
arătă el.' DRĂGHICI, R. 100. | „Revelație". Ți-ai fă
cut gândul încăpătoriu arăfirilorii celor carate, mj- 
neiul(1776), 20'/,. [ „Indicațiune, Îndrumare" Fo»«... 
prepune această îndreptare de leage dăpre limba el- 
liiienscă..., i»« doară de în nevrednicia prostimei 
meale..., ce cu toată mintea, tnțelepțiu, arătdrea, 
spunerett și îndreptarea a cuviosului întru ieromo- 
nașfi] Chir Jgnatie Petriti. îndreptarea legii (a. 
1652), ap. GCR. i, 157/,. i „Declarație, expunere, 
spuse". Moamet,... după arătarea unor istomici, s'a 
născut la 060. e. vACĂREscdl, ist. 247/,. Prin ann- 
foră veți face nouă înștiințare, ct* pre larg arătare. 
URICARIUL. I, 201/,,. I „Denunțare". A'e-aMt încre- 
dințat că... arătările lor sânt minciuni, idem, xvi, 
330 ',,. i „Plângere, reclamație". Cănd se va ivi vreo 
arătare sau reclamație, că unul dintr'înșii au călcat 
regula, unul ca acela să sepedeirsească. fricariul, i, 
1^0',,. Veți ințălege dinjalobă arătarea și cerirea ce 
fac jăluitorii. idem, X, 203/-,. 1 „Dovadă, probă". Cei 
bătrâni primesc cu mulțumire arătările de supunere, 
ce le aduc cei tineri, ispirescu, u.27/„. (Mai de mult, 
întrebuințat șl ca termin juridic.) Treftwe aită arătare, 
mai bună, cum aceale lucruri au fost stând tot aco- 
lea. PRAVILA MOLD. 34, 1. I t în legătură cu „chip", 
cu sensul de „exemplu, pildă". A lui viață, liănfui- 
toriul nostru pusu-o-au chip și arătare vieței celora 
bunilor ce ascultă pre el. coresi, ap. HEM. 1559. ( 
t „Reprezentație teatrală" (probabil după germ. 
„Schauspiel" sau „Vorstellung"). Duminecă va fi o 
mare arătare, cu pantomima italienească. AEIȘ (a. 
1826), ap. lORGA, CH. I. I, 189. | A face arătare = 
„a reclamă". Am făcut arătările necesare, sbiera, 

4^ La arătare = „pe față, în fața tuturor, la lu
mina zilei, în public, în mod manifest" : „ouverte- 
ment, manifestement, publiquement". Domnul la 
arătare veni-va. arsenie DIN DISERICAni ( Dum- 
nezău întru arătare veni-va. BIBLIA, 1688; Dom
nul aiavea vine. COKESI, ps. ; Dumnedzău vederat 
veni-va. dosofteiu, ps.: „Deus manifeste veniet."), 
ap. HEM. l.>61. Faptele lui Dumnedeeu, la arătare să 
le mărturisești, neculce, let. ii, 342/,. ] Adesea în 
opoziție cu „Intr'ascuns. In taină". Cel ce veadeîn- 
tr'ascuns, acela va da ție la arătare. N. testament 
(a. 1648), ap. HEM. 1560. [ t «Pe față. In aparență": 
„en apparence, apparemment, soi-disant“. 7>i ară-
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tdrefineâ păyăneaște, iară tntr'ascuns erâ creștini. 
VARLAAM, 0. II, 58, 2. I „De ochii lumii" : „par os- 
tentation". Sd n» facem milostenie la arătare, var
laam, c. II, 7, 2. I (Jur.) „în mod evident, convin
gător, care nu Iasă nici o tndoeală" : „évidemment. 
clairement, d’une maniére convaincante“. Bărbatul 
trebue să vădească foarte la arătare preacurvia ei. 
PRÁvn.Á MOLT). 76, 2. I P. ext. „tn apropiere" : „tout 
prés". Să nu câți la băț prea tare, Că el ți-i la ară
tare, Tot pentru neascultare, marian, NU. 591. | Vin 
la arătare : „in conspectum prodeo, in lucem ve- 
nio.... ; ans lÂcht, oder zum Vorschein kommen“,
Pun la arătare : „conspectul expono, in lucem col- 
loco...; ans Lidit, zum Vorschein bringen, ins Licht 
setzen". LB. Scoția arătare‘^„dovedesc": Cine va 
puteă să scoată la arătare creștinătatea lui? AN
TIM, P. 394. Il + De arătare = „în fața tuturor, ca să 
vadă și să tragă învățătură toți, drept exemplu". 
Să-i cadsă măna dreaptă, de-arătăre tuturor! DO
SOFTEIU, V. 8. 48, 1. I Eliptic, In loc de „vrednic de 
arătare, de pildă, de model". Fost ai, mândro,ca o 
doamnă Și pe urmă ca o cioară, Fost-ai,mândro, 
de-arătare, Șijie «rmd de mirare, hodoș, p. p. 197.

II. Cu înțelesul lui arătă II (refl.). „Apariție, ve
denie, nălucă, nălucire, fantomă". Să nu le paie, că 
liristos au făcut nălucire ș'au invis [ Înviat] o ară- 
tăre. VARLAAM, 0. 90, 1. Diavolul spăriiâ oamenii cm 
arătari, ce făeeă prin v&săuh. idem, c. 2G4, 1. Din 
videnie și din arătăre dumnedeăiască, mearse la Ța- 
ri'jrad. dosofteiu, v. 8. 11.3, 2. TicdZoswf rob... au 
încremenit de frică, socotindu-l de o arătare, dră- 
Qiiici, R. 167. Pdsforii Zăresc din depărtare Ivin- 
du-se pe munte O naltă arătare, alecsandri, p. 
III, 298- Peste întinderile de la hotarul vederilor 
jucau valurile apei-morților, această fermecătoare 
și amăgitoare arătare. sandu-ALDEA, u. P. 67. 
+ Arătarea Domnului = „bobotează" : „épiphanie“. 
ín ciua Arătării Domntdiii nostru..., Gkenarie 6. 
-MAG. IST. V, 19/„ (după grec, lititpâviia „aparițiune"). 
„Chip, înfățișare, aspect". Deac'au vădsut slava lui 
.sau arătdrea lui, s’au șpăriîat. varlaam, c. .312, 1- 
O frunte naltă,... ochii suri, boltiți adănc în capul 
cel înțelept, și barba lungă..., îi da arătarea unui 
înțelept din vechime, eminescu, n. 62. || „Semn pre
vestitor (de rău)“. Eră de mirare o privi ordiare 

sănfn ca aeda. neculce, let. n, 219. Au lăcri
mat icoana Maicii Preacurate..., care adevărat au 
fost senine și arătare de perirea a mulți creștini. 
MUȘTE, ap. HEM. 1669. Cănd ouă găina ou cu vine 
intr'insul, este o arătare, șez. iii, 122/,. |) „Monstru, 
ființă care nu mai seamănă a om, arătanie, arătă- 
tură (II), pocitanie". Ce monstru (arătare) și ce groa
znică ciudeasă! CANTEMIR, hr. 360/,,. Aveă și sfetnic 
pe lângă sine o arătare de Grec, anume Spandoni, un 
om urîf, podăgrios. muste, let. iii, 46/,,. [I s’a bă
șicat] irupuf, încât păreă că-i o arătare. DRÂOiiiCi, 
R. 130. Dacă s'ar căsători [frații din botez], nu numai 
că ar fi un mare păcat, ci totodată copiii ce s'ar 
naște dintr'inșii ar fi niște arătări (monștri), ma
rian, N. 181. Nu-i cuno^eai: oameni sânt, draci 
sânt, ori alte arătări! CREANOĂ, P. 266.

[Dativul vechio: arătarei, la corebi, ap. HEM. 
1662]

ARĂTAT 8. a. = arătare I. Participiu) verbului 
arâtâ, devenit abstract verbal. Dtn arătatul it)[i]n- 
ților i>iaeri, să’mplură de bărbăfie. DO8OFTEID, v. s. 
50,1. Toamna, după-ce să rădicătol lucrulpătnân- 
tuiuitSă vte fa dotnnie, să facă arătat. üRlCARtui., 
iv, 48/„.

ARĂTÂT, -A adj,, adv. 1.1®. JiowW, démonM, <n- 
diqué, désigné, prouvé, exposé.Ayantl’apparencede... 
2®. Visible, clair, manifeste, évident, notoire, connu: 
vrai. ll. Ifant/esíement, clairement, ostensiblement.— 
Participiul verbului arătă, devenit adjectiv; une-ori 
cu funcțiune adverbială. I, Adj. 1®. „Documentat,

ARAȚIEL
probat". Va fi curviea de față și arătată. PRA.VU.Á 
MOLD. 87, 2. I „Expus". Am să vă spuiu alte pilde, 
care sânt arătate mai aiave și chiar, mss. (a. 1664), 
ap. GCR. I, 166/,,. | [Negativul: nearătat = „nede- 

I stăinuit". A ține sicretul nearătat, pann, n. e. l, 108.] 
i De mic și mare în sat E cu deștul arătat, idem, 
1 p. V. 1,111. 1 t „Cu înfățișare de..." Eră, la față, Isus 
I arătfităcaunprunc frumos.DOSOPTEiv, V. 8.129,2. 
! 2®. t „Vizibil". 4rdfaf md voiu face pre mine. mss.

(a. 1691), ap. GCR, i, 288/4. I ț „Clar, vădit, limpede, 
evident, notoriu, știut". Tremise toți prorocii cu mai 
mare și cu mai arătătă învățătură. VÁRi.kÁ.ií, c. 
290. 2. Din ceale de sus eise, arătat lucim este, că... 
P. MAIOR, IST. 182. Arătat iaste, cum că decăt toate 
căriile bisericești aceasta îaste mai folositoare de 
su^te și mântuitoare. R.TBSTAyiERT (a. 1703), ap. 
GCR. 1,348/,. I t „Adevărat". Schimbându-fi haina, 

j oi oscuns firea cea arătată, mineiul (1776), 60*/,- ‘
II. Adv. „în mod evident". Amestecarea noastră 

' din tine au luat și o au îndumnezeit arătdtu. Ml- 
neiul (ma), 200'!,.

.AKĂTĂTOK s. a. .Iipuitfe fd’Mue montre, d’une 
boussole), gnomoH, indicateur. — (tn Transilv., după 
germ. „(Uhr-)zeigor".) „Limba" ceasornicului (a bu
solei etc ). ArSt^oriâ la ceas... = „index, gnomon 
horologii...; der Uhrzeiger". LB. [Diai.: arătătâriii.] 

—- Derivat din arătă, prin suf. Instr. -ător.

AKĂTĂT0K.-OÁRE adj., subst. 1*. Qui montre, 
qui indique: indicatif; démonstratif, indicateur. 
2®. Indicateur, ritvélateur. Index. — Adjectivul verbal 
ai lui arătă (derivat prin suf. -<Stor), întrebuințat 
une-ori ca substantiv. 1®. Adj. „Caro arată, care te 
face să vezi". Credința amu faste chipul nădydiei, 
și lucrurilor cealea nevăzutelor arătătoare, coresi, 
ap. HEM. 1563. || (Gram.) f „Indicativ". în persoana 
cea d’intâi a timpului de acum, modului arătătoriu 
( „In prima persona temporis praesentis, modi in
dicativi."). P. MAIOR, IST. 246. I ..Demonstrativ. 
I'ronumele arătătoriu ( „Pronoinine demonstra
tive"). idem, 244. || 8pec. Degetul arătător = „ou 
oare arăți (de obiceiu), index". După ce au făcut 
aceasta, învârtesc ața, care e prinsă in ac, sau legată 
de bold, de două ori pe d^tul arătătoriu. marian, 
SE. I, 75. (Cfr. germ. „Zeigefinger"). || 2®. Subst. 
Fie^ecare dintr’însele sânt ca un arăfătoriu de di- 
repfate. n. costin, ap. GCR. ii, ii/,,. Arătătoriule de 
ceale sfinte! mineiul (1776), 22*',. || Spec. „Degetul 
arătător", [f și diai.: arătătâriu.]

abÁtátós, -OÂSĂ udj. Imposant, de b^le preș- 
' tance. — (ln Transilv.) „Arătos". Arătătos = „iD die 

Augen fallond, aufîallend; stattlich". BARCIANU.
— Pare a fi o contaminare Intre arătat și arătos.

ABĂTĂT^KĂ s. f. 1.1®. Indication, démonstration. 
Indiction. 2®. Apparition, vision. II. 1®. Présage. 2®. 
Monstre, avorton. --1. „Arătare" (tără sens peiorativ, 
azi aproape neîntrebuințat). 1®. ArÖtófuráaB„o.sten- 
sio". ANON. CAR. | f „Indiction^, pre limba (Roma- 
ni]for să deiee ,poruncă‘‘ și „arătătură“. dosofteiu,
V.8.1,1. 2®. „Nălucire, vedenie". Nu cu mintea văeu- 
t-au pre Domnul, sau în arătătură, ce cu toată firea 

; erd.MSS. (s. XVII), ap. HEM, 1563. II. „Arătare, semn 
prevestitor de cevâ". 1®. „Semn prin care supersti- 
țiunea crede că se prezice cevâ". LM. || 2®. „Mon
stru, arătare (II), arătanie". Arătătură „mon.strum, 
partus monstruoBus;... die Missgeburt." LB. Cu totul 
barbari, sau mai bine zicând niște arătături a[le] 
firei. DRĂGHICI, R. 215. Nevoie și -arătătură! doine, 
6/,,. (Plur. -fwi.]

— Derivat din arătă, prin suf. abstr. -ătură.

ABĂ-ț'ilL 8. m. (Bot.) 1 
ABÁTIÉL S. m. (Bot.) J 
= l.)ltmha>mle1nln{: Bourrache: Borrago offlei-
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nalis. 2.) atrățel: Langue de chieii, ou Hcrbe d'Antal: 
Ggnoglossum officinale. PANȚU, PL. [După brandza. 
FL. 370 și ORECESCU, FL. 413, 414: ordfiél, după 
PANȚU, PL. In sensul 1’ șl arețel.]

— Etimologia necunoscută. Cfr. atrățel.

ARĂTOR,-OĂRB adj. I. 1°. Labourable, arahle. 
2®. De labour. II. Daboureur.—l. Adj. 1». „Care se 
poate ară, caro e bun de arat, arabil". Numai ca atri
but la ,,pământ" sau „loc". Șăse pământuri arătoare. 
URICARIUL, XXV, 53. Pământurile ceale arătoare nu 
se pot agonisi fără degunoiu. economia, 60. l'ămân- 
tulce se lucrează se zice loc arător; cel rămas nearal 
un an saw doi: pârlog; dacăpârlogul se invechește. 
felină, (Adunații-de-Goormane, In Dolj, și Chiojdii- 
Bâsca, In Buzău), ap HE.M. 1474. ;/2®. „Care se între
buințează la arat, care trage Ia plug". Vaca stearpă 
și boii arători... țiciiindf.al, f. 187.' II. Sii bst. (Rar 
și Învechit In acest sens.) „Plugar". Argfor „arator". 
ANON. CAR. Arătorul... silește boii săi cei grei la pas. 
I. VĂCĂRESCU, P. 18/„. [tși diai.; arătdriu.j

— In înțelesul 1, e lat. aratoriiis, -a, -iihi „caro se 
poate ară, care se întrebuințează la arat" (boves 
aratorii „zum Pfliigen geliiirig"; cfr. .subst. oratoria 
„Ackerland"). în înțelesul II, e lat. arator, schimbat 
și el în *aratorin9, prin substituirea obicinuită In 
românește a sufixului -torius In locul lui -for.

AR.ATÓRiu,-IE adj. Araioire. — „Care slujește la 
arat, privitor la agricultură, do plugărie". (Rar, și 
numai ca atribut ai cuvântului ,.instrument", după 
fran. „instruments aratoires"). Instrumentele ara- 
toariă sânt foarte primitive. î. ionescu, D. 134. [(’u 
formă românizată, șl: arălórlu. f*roductele manufac
turate erau numeroase:... un model de o moară... și 
alte specimene de instrumente arătorii. odobescu, 
I, 480.]

— N. după fran. (lat. aratorius, -a, -uui, idem.)

-ARĂTOS, -oĂsĂ adj. Imposant, de belle appa- 
rence, de belle prestance, superbe. — (Despre ființe, 
spec. despre oameni). „Chipeș, impozant, falnic, cu 
o Înfățișare măreață". Ștefan Vodă, viind pe un cal 
foarte arătos și mare... N. costin, let. i, 133/,4. 
Frumoasă dară și arătoasă la chip și măngăioasă 
la videare. cante.mir, ap. HEM. 1564. Și decât vul
turul mai arătoasă aș fi. idem, ist. .58. [Fre Ale
xandru Ghica] l-am văzut șl noi: om de fire și ară
tos. E. KOGĂLNICEANU, LET- III, 193/j,. ErA arătos, 
nevoie mare: Ai fi pus ochii pe dinsul, d'ar fi fost 
intr'o mie. ispirescu, l. 352. | (Despre lucruri). Ce
tatea lui eră incă nouă și pufin arătoasă. ODOBE- 
scu, III, 287 '8. A’iș’fe curfi arătoase și frumoase. SBIE
RA, p. 88/,. Mare-i și frumoasă, Mândră și-arătoasă, 
Sfânta mănăstire. TEODORESCU, P. p. 468. Cum e 
braduflj arătos, Așa-i badea de fimmos. jarník- 
B.ÂRSEANU, D. 39, | Fig. Toate acestea sânt fapte 
arătoase, arhiva R. I. 159. I „Frumos". Fafa lui... 
[eră] veselă șt arătoasă, piscupescu, o. 100. (Nega
tivul: nearătes. Lem-tiele cele uscate... [sânt] maibune 
de ar.*!, dar mai nearătoase. URICARIUL, i, 347/jg.]

—- Derivat din arătă, prin suf, adj. -os.

ARĂTURĂ 8. f. P. Lalioui, faQon, cnliure, labon- 
i'aye. 2®. recolte. 3®. Terre labotwée, ffu^et,
champ. i". Saison du labour, époque du labourage.

1’. Munca aratului, „arare, arat." Oamenu' c« vor fi 
^fleători pe moșiile măiidstirii să aibă a clăcui J2 
sile într’un an, la arătură, la coasă și la secere. T)OC. 
(a. 1744), ap. HEM. Tre&Me să muncească la arătura 
câmpului. ISPIRESCU, u. 24'g. i’i'c, neico,câți or vrea. 
Că tot nu-s ca dumneata, Nici ia sfat, nici la făp
tură, Nici la joc, nici la-arătură. iiODOș, p. p. 81- 
După anotimp, se eice: arătură de primăvară și 
arătură de toamnă: după numărul anilor de 
cănd se trăsese cu plugul peste felină, arătura se 
ckiamă: de o brazdă, dedouă brazde, de trei

ARBITRAJ
brazde etc. HEM. 1475. |J Spec. Coc de arătură = 
„loc arător, ioc (bun) de arat, arabil". După aceaîa au 
cumpărat insu.ș Marin un loc de arătură de la Stan
dul Jaglei... și in Călinet alt loc de arătură, drept 
HO de aspri, doc. (a. 1579), ap. HEM. 1476.

2®. Bucatele de po un loc arat și semănat, „recoltă, 
semănătură". Oare-cine den plugari, de va intră in 
păniăntul altuia, de-l ca ară, să nu ia nemieă, nice 
pentru munca lui, nice pentru arătură, pravila 
MOLI). 1, 2. Ori, ca .șl căntul de-apus, când iute s'a- 
runcă’n vârtejuri l-^ste bogatele farini și foafă-ară- 
tura răstoarnă, mdrnu. I. 29.

3®. Pămăntul caro e de arat sau s'a arat; „câmp 
cultivat, țărină". De veneă apa mare, arăturile lui le 
înecă! ispirescu. l. 206. Ihiiculifă, floare'n gură! 
Gând te văd in bătătură, îmi uitplugu’narăturS, 
Sapanfiptă’n curătură. alecsandri, p. p. 243/,,. 
Cine-i ca mine străin ? Numai mierla din păduri. 
GArsteiul din arături, teodorescu, P. p. 283.

4®. Timpul aratului. Iară plugul nou, ușor, lucrat 
in hier rumânesc, să hie gata la arătura lui. .ii- 
PESCU, ap. GCR. II, 259/„.

— Din lat. arat ura: ital, aratura, engad. aradiira, 
v.-fran. areăre, spân, aradura, portg. aradura.

ARĂVOĂNĂ t a. f.
ARATÓN t 8. a.
ARĂT0N t S. a.
AKAT0NĂ t 9. f.
ARĂV0.NĂ t S. f.

r. «rruiiA.

)1> V. arvuni ș. d-
AR.1VONÍ T vb. lV*(ș. d.)1 
ARĂVONf t vb. IV* 
ARĂVONIKÎ t vb. IV* 1

ARKAcic s. m. sing. tant. I ,»BI.AGi€ .. m. ring. tant. ( («»' >

ARiiĂi/f 8. a. (Med pop.) V. orbulț.

ARiiĂNÂș s. in. .ll&anais, Npirote. — (Învechit, azi 
numai In poezia populară), „Albanez, arn&ut (acesta 
din urmă a căpătat Insă și alte înțelesuri)". Subt sa
bia lui au plecai Sărbii, Arbănașii, Frăncii, /verii, 
Cărăimanii... moxa,395. Pir, craiul P.pirofilor, adecă 
a Arbănașilor. m. COSTIN, l,ET. i, 14. [In poezia pop. 
aflăm forma d’Albănaș, ap. HEM. 1479.]

— Din sârb. .trbanas, idem, schimbat subt influ
ența suf. -aș. (Albanezii din Grecia și cei din Italia se 
numesc pe sine.lrijfr, Arberés sauj4rfte»dr. G.Meyer.)

ARBiĂ^ 8. a. Petite b<iyueit6 de fusil (ou de pi
stolet). — Diminutivul lui arbiu, derivat prin suf. -Of. 
Și dă-mi ăl fluer al tău. Să-fi dau arbiașul mieu. 
POP., ap. ȘIO. n, 401.

ARIIÍR s. a. V. arbiii.

AKBITKÂUIV S. a. | 
ARBITRĂJ S. a. I
Arbitrage. — 1®. Judecată a unui diferend, făcută 

de arbitri, t „eretocrisie, judecata unei pricini ce.se 
faco de judecători aleși de amăndouă părțile prigo
nitoare". POENARU. I 2®. Hotărlre dată de arbitri. 
3’. Spec. (Kin.; sens mai rar). Operație de bancă ce 
constă In aflarea pieței celei mai avantajoase pentru 
cumpărarea sau vănzarea valorilor de bursă. Arbi- 
fragiurile sănt calculele, prin care financiarul poate 
să cunoască mijlocul cel mai avantajos de a-și in
casă o creanfă sau de a-și plăti o datorie, sau tn 
fine de a speculă asupra scrisorilor de schimb. CLI
MESCU, A. 294. [Plur. -trdgii și -trdje și, mai rar, -trd- 
giuri și -trdjuri. Forma arbitraj e cea mai des în
trebuințată.]

— N. din fran. (ital, arbitraggiu, idem.)



ARBITRAI- - ááfi - ARBORE
akhitkAl, -A adj. Arbitrai. - 1®. (Care este) ro- | 

stit de arbitru sau de arbitri. S'a supus sentenței I 
arbiirale. | 2®. (Care este) alcătuit din arbitri. Un . 
tribunal arbitrai. Camera arbifrală de pe lângă 
Bursa din București.

— N. din fran. (lat. arbltvalls, -e, idem.)

ARRITRÁK, -Ă adj., adv., s. a. Arbitraire. Arbi- 
trairement.— 1®. Adj. „(Ceea ce este) făcut din sin
gura voe a omului, fără a aveă regulă sau temeiu 
firesc” (POENARU), după liberul arbitriu; după bunul 
plac (al cui arc puterea), care nu vrea să țină seamă 
de (nici o) lege, „samovolnic, samovolnicesc”. 7V>n o 
absolută și arbitrară putere dorește... să-și întărească 
tiranica sa stăpânire. (Mold., a. 1848.) uricariul, x, 
1/,. Potoliră cârtirile poporului asu2)ra acestei ur
mări arbitrare, c. negruzzi, i, 241. Până când ști
ința însăși nu este terminállá, orîce clasificare in- 
lăunlrul ei este provisorie și arbitrară, maiorescu, 
l. 120. I (Mat.) Cantitate arbitrară: „căreiai se poate 
atribui o valoare oarecare”. || 2®. Adv. „Samovolni- 
cește”. Funcționarilor publici nu le este îngăduit a 
se purtă arbitrar cu lumea. || 3®. Substantivat 
(subt forma mase.), „Procedere samovolnicească, aa- 
movolnicie”. Vrăjmași a[i] arbitrarului, nu vom fi 
arbitrari îh judecățile noastre. DACIA lit. xi. 
voi să văd guvernul și dina.stia... amestecate cu 
idei de injustiție și de arbitrar, maiorescu, d, i, 
175. I (Jur.) „.ludecată proprie liberă, nesupusă nici 
unui articol do lege”. Cu toate acestea determinarea 
prețului poate fi lăsată la arbitrarul unei a treia 
persoane, hamangiu, c.c. 33,5. [Șl: nrbltrárÍn,-Hrie. 
Ca subst., plur. (rar) -trdrii și -trdn'uri.]

— N. din fran. (lat. arhltrarins, -a, ■nm, idem.)

ARHiTRARiCfUȘTE adv. Arbitrairement, en des- 
poie.—(învechit). în mod arbitrar, „samovolnicește”.

— Derivat din arbitrar, prin suf. adv. (analog) 
-icește.

ARRÎTRiu s. a. Arbitre. — Voința proprio, pute
rea de hotărlre (liberă) a omului In faptele sale. 
[Viața limbii] se produce in majoritate cu forța fa
tală a legilor naturale, și nu după arbitriul reftec- 
țiunii individului, maiorescu, CR. i, 189. | Spec. 
(Filos.) Ü6er-arbífrí« = libertatea voinței (ome
nești), puterea sufletească de a se hotărî din propria 
sa voie, după bunul său plac (fără motive). Sânt secte 
care neagă omului liberul arbitriu. LM. [Pronunțat: 
ar-bi-tri-u sau ar-bi-triu. I Plur. -bitrii sau -bitriuri.. 
Prin confuziune cu cuvântul următor (subt influența 
limbii franceze) șl; arbitru. A’» este lăsat la arbi
trul fie-cărui din noi să sică „așă înțeleg eu liber
tatea presei"; pentru că libertatea presei e una. MA
IORESCU, D. I, 168.]

— N. din lat. arbitrium „voință, bun plac”.

ARRÍTRV, -Â subst. Arbitre. — Judecător ales de 
părțile împricinate, care hotărăște după judecata și 
voia lui, și la a cărui hotărlre părțile se supun de bună 
voia lor, de obiceiu fără apel la altă judecată (mai 
rar, când sânt mai mulți arbitri, cu apel la judecata 
unui „supra-arbitru”), f „eretocrlt” (poenaru). ju
decata arbitrilor este ca o judecătorie, care nu se su
pune cătră altă judecătorie, pravila (1814), 14. Dacă 
toate părțile sânt majori, ele pot conveni să facă 
rânsarea în fața unui arbitru numit de dînsele. ha
mangiu, C. C. 176. I Une-ori: „expert” (numit de tri
bunal). Arbitri^ „persoane însărcinate să-și dea pă
rerea Într’o afacere; sinonim cu experți”. i. panțu. 
C. C. 289 Fig. „Judecător suprem, persoană a cărei 
voință e suverană”. Dacă soarta l-ar fi pus într’o 
treaptă mai naltă unde să fie arbitru soartei oa
menilor..., asupriții... ar fi perdut, persăndu-l, un 
mare sprijin și apărător, c. NEGRUZZI, 1, 244. Eu
ropa cea mare... este arbitrul dispunător de statele 
cele mici, ap maiorescu, d. ii, 185. | Cel do care . 

atârnă ceva s. care are a botări cum să be cevă. A 
fi arbitrul unei sitnafiuni, arbitrul modei. Turcia 
s'a declarat singura arbitră asupra organitării ■’iale 
interne. [Accentuat, după lat., șl: rtrbitru, -d.]

— N. din fran, (--lat. arhlter, idem.)

.tKBÎL' 8. a. âe fii8il {o\x de pistolet).—
V&rguța cu care se încarcă pușca sau pușcociul. „Ver- 
geă“. (Cfr răstoc, climpuș). iSe pune in ^eavd tt» 
fílon( și se împinge cu arbiul, până ajunge în capăt. 
ISPIRESCU, ap. HEM. 1480. [Dupăcihac, ir, 043, șl: 
artiir, argliir: după POLIZU, și: nllhjiuț

— Din turc, bărbi, idem.

ÂRROK s. m. V. arbore.
AKKORÁ vb. 1*. -dr&orer. — „A pune a. a ridica 

sus, spre vederea tuturor, a Înălță (drept) ca un 
arbore” (so zice mai ales despre acțiunea Înălțării 
sau desfășurării unui steag). S’au arborat multe 
steaguri.

— N. din fran. ( ital, arborare.)

AHKUK.4BK s. f. Actioii d'arboror.—Infinitivul 
verbului arboră, devenit abstract verbal.

ĂKituKK B. m. MI. 1". -4rbre. 2’. Mdí. 3’. Jrăre 
(d une machine). -- Cuvântul or&ure, care se găse
ște In textele vechi ardelene până prin secol. XVII, 
rar Insă și In acestea, a fost Înlocuit do popor prin 
„pom“, „copac” și pe alocurea prin „lemn”. ("JVii- 
mirea de „arbor" pe aici nit e cunoscută la po
por, ci cl numește totalitatea arborilor cu un cuvânt: 
„lemne". Vermeș, In Banat, ap. HEM. 1481.) tn lite
ratura mai nouă s’a introdus arhaismul arbure sau 
neologismul arbor, care a primit, prin apropiere de 
cuvântul cel vechiu, și forma arbore.

I. 1 Mearseră cătră un arbure și Inchiră-se pără 
la pământu...:pravednicului Avram îipăreâ cd de- 
repÎM elu se închiră lemnul, cuv, D. bătr. il, 190. 
Arburi veștesifi, fără de rod. N. testament (1(548) 
(--copaci de toamnă, fără roadă, biblia, 1688 : „ar- 
bores autumnales infructuosae”), ap. HEM. 1481. 
.Satură-să arburii innalți. cKedriiLyvanului. pbalt. 
(16Ő1) ( satură'Se leamnele câmpului, coresi,

sălurâ-s’or llaninele câmpului DOSOFTEIU, 
„saturabuntur ligna campi”.), ap. HEM, 1482.

II, 1®. Și nimic iar nu se poate, ca să n'aibă 
vreun cusur: Arburi, plante, flori și oameni, paüü, 
p. V. I, 6. j4c«i undă gemătoare, acel arbure jălind, 
Par'că sânt doi juni prieteni... o. NECrRUZZi. ii, 14. 
Prtrtfr’occl hățiș felurit de arburi..., mierlele și pi- 
țigoii șueră. ODOBESCU, ap. HEM. 1481. Este drept, 
că viața 'ntreagă. Ca iedera de-un arbor, de-o 
idee i se leagă, eminescu, p. 224. Se apropiară de 
borta arborelui, reteganul, r. I, 14/,s. Ș^i’natHÎe 
»e-ow trimes... Pe crângul cerului, Pe arborele vân
tului. marian, n. 468. Arborele mare Cade tare. 
ZANNE, I, 261. II Spec, (Bot.) Arborele-viefii : 
„Arbre-de-vie : Thuia occidentalis”. PANȚU, pl. Ar- 
bore-puturos : „Vemis du Japon ; Ailanthus glan- 
dulosa”, numit șl cenușer(s. v.). idem, pl. | Ar
borul de pâne (artoearpus incisa) s’a răspândit 
din s.-estul Asiei in insulele Oceanului Pacific, dând 
mereu, timp de nouă luni, niște fructe cât pepenii de 
mari, mehedinți, o. f. 174. || Fig. Arborele cuno-

, știnței binelui și a răului: „arbre de Ia science 
du bien et du mal” = „pomul cel oprit” din raiu. i 
Arbore genealogic: „arbre généalogjque“ = „de
scrierea unui neam făcut In chip de arbur cu ramure”. 
COSTINESCU. I (Anat.) Arborul circulator = io- 
talitatea vaselor prin care circulă sângele. Arborul 
vieții = o tăietură longitudinală a cerebelului, înfă
țișând o figură arborizată. | Arbore enciclopedic: 
„arbre encyciopédique” = tablou In care diferitele 
părți ale cunoștințelor omenești sânt reprezentate 
prin niște ramuri care cresc dintr’o tulpină.

i’fl, 
PS.



ARBORESCENT 229 — ARC
2*. (Mar. Franțuzism) „Catarg**. Cfr. TDRG. 482.
S*’. (Mecan. Franțuzism) t'usut cel mare, la o ma

șină, axa (de lemn sau de metal) care servește la 
transmiterea mișcării.

— Din lat arbor, -orem: vegliot juarbul, ital, al- 
bero. friaul arbul, sard. log. orbnre, fran., v.-prov., 
cat. arbre, spân, drbol, portg. arvore. Genul feminin 
s’a păstrat numai Ia Portughezi; pretutindeni aiurea 
e, ca toate numirile de arbori, masculin, gen atestat 
șl In Inscripțiuni romane („inter duos arbores**, ap. 
Georges : Lexikon der lat. Woiiformen, 61—62). în 
întrebuințările de subt II, o neologism.

i 
j l

.IKBUHESVBNT, -Ă (Bot.) Arborescetd. — Care are 
(s. ia) proporțiile, Înfățișarea și însușirile unui ar
bore, care seamănă a arbore. Plantă arborescentă.

— N. din fran. (lat. arborescent, -eiitem, part, 
verbului arborescere „a crește mare cât un arbore**.)

AKBOKEHciNȚA 8. f. (Bot.) Arborescence. ■— Sta
rea sau forma unei plante arborescente.

— N. din fran.

í

.4UBOUÉT s. a. (Silv.} l^upleinent,totalitédes ar- 
bres (ou d’une certaînc espéce d'arbros) peuplatit 
witerrain forestier.(Formațiune recentă). Colec
tivul lui arbore (derivat prin suf -et, prin analogie 
cu vorbe vechi ca „făget**, „brădet** etc. Cfr. și lat. 
arborétum „loc plantat cu arbori roditori, plantație 
de arbori**, păstrat la Aroniăni subt forma arburet 
„pădure de stejari, stejăriș*'), Totalitatea arborilor 
(s. a unei anume specii de arbori) ce cresc laolaltă 
pe o întindere oarecare a unui teren forestier, „uia.șiv 
de arbori**. Aici nu este vorba de o modalitate de 
tratament aplicabilă, fără deosebire, tuturor arbo- 
retelor din pădurea ce considerăm, p. antonescu, 
A. 76. Cele mai bântuite... au fost arboretele din păr
țile superioare ale coastelor... Masivele de molid... 
au suferit destul de mult... Arboretele de fag nu au 
fost mai puțin încercate de efectele vânturilor vio
lente. idem, ib. 13. Cfr. sub-arboret.

.lKBVRlclll.'rÓK 8. IU. Arboriculteur. — Col care 
se ocupă cu arboricultura.

— Â’. din fran. (din lat. arbor „arbore", șl cultor 
..cultivator**.) 

akbokigi'I.tî kA s. f. .bboriciiIlHie. ■■■ Cultura 
arborilor.

— N. din fran. (din lat. arbor „arbore**, și c«Î- 
tiira „cultură**.)

AKBOKizÁT, -A adj. (Eütrogr.)-drftonw. — (íaro 
prezentă arborizații („se zice do unele pietre, la des
picarea cărora se văd niște vine in chip de copăcei'*. 
i’OENARU). Agată arbnrieată.

— N. din fran.

AKBUKIZÂȚIB S. f. I ,\ 
AKBOKiZA-fiÚNE 8. f. |
Arborisation. — Desen natural reprezentănd ra

muri de arbori (in tăieturi făcute In unele minerale).
— N. din fran.

ĂKBi'KBs. m. V. arbore.

AKBÎ'tiT s. m. (Bot.) Arbuste. — Plantă lemnoasă 
al cărei trunchiu crește mai mic și mai subțire de
căt al arborilor și se desvoltă In felul plantelor er
bacee. „Copăcel**. Agrișul este un arbust.

— N. din fran.

AKC 8. a. I. 4rc; arbalete. 11. l’-2’-3». Jrc, ar- 
ceaa, arche, cintre, voüfe. 4°. Archet. 5®. Couronne 
nupțiale. 6’. Jíesíort.

I. Armă primitivă, pentru asvăriitul săgeților. Că, 
adecă,păcătoșii întinseră arculii. CORESI, PS. (- că, 
iaca, nedirepții Întinseră arcul. PSALT. 1651; că,iată, 
păcătoșii Încordară arc. IX)SOFTEII', ps. : „quoniam 
occe peceatores intenderunt arcúm**.), ap. HEM. 
1485. Arculii lui va rdmdneâ întreg, palia (1582), ap. 
GCR. I, Am pus nărodul după neamuri, cu sa- 
biilelor, cu fușturile lor fi drcele lor. biblia (1688), 
344, 1. [Uogdan-Vodă Lăpușneanul eră] la călărie 
sprinten:... a săgetare den arc tare, nu puieă fi mai 
íiíMS. URECHE, ap. HEM. 1486. țAntiob Cantemir] la 
Itrimblări și la vânaturi cu șoimi... îmbla..., și la 
arc încă trăgeă bine. N. COSTIN, LET. ll, 62/,,. Mușchii 
i se întinseră ea coarda unui arc. c. negruzzi, i, 42. 
Xbârnie-arcele ’ncordate. alecsandri, P. il, 16. Lănci 
scâniee lungi în soare, arcuri se întind in udni Și ca 
nouri de aramă... vin săgeți de pretutindeni, emine
scu, P. 242. 0 pocitanie de om umblă cu arcul după 
vânat păsări, creangă, p. 244. ..Cornute, ce nu te’n- 
doi. De-o creangă să te despoiu, Să-mi fac prăjină de 
boi‘r~ — „t'rățioare Românaș' Creangă lungă, da- 
ți-o-aș, Ca s'ofaci arc de răiboiu^. alecsandri, p. p. 
44. Să ceri de la tată-tău paloșul, sulița, arcul, tolba 
cu .săgețile și hainele ce le purtă el când eră flăcău. 
ISPIRESCU, L. 3. II Poet. în eaSar vd mai încercați 
să intindețiarcul vieții! HSRCOVICI, C. 31. (După 
fran. „avoir plus d’une corde ă son arc“ = a aveă 
mai multe mijloace pentru ajungerea scopului.) Când 
i se păreă că punga nu i se umpleă destul de re
pede, aveă și alte coarde la arc. Scotea pe Aga in târg 
c« cântarul și c« falanga... chica, ap. HEM. 1489.

II. P. anal. 1®. Cevă ce are formă Încovoiată, ca a 
unui arc. Ridică tremurând colțul tnvelitoarei... Ob
servă in fugă arcul sprăncenei și mărimea curioasă 
a pleoapelor. D. ZAMFIRESCU, R. 171. Aued (iurer» ne
suferite în ar«»rtJ6 coastelor și arsuri pe șira spi
nării. vi.s.HVtk. ap. HEM. 1489. II Arcul Ochiului = 
„iris**. DDRF.

2°. (Geoni.) (1 porțiune mărginită dintr’o circiiiu- 
ferență sau dintr’o linie curbă oarecare. Lungimea 
unui arc de curbă nu se poate compară cu lungimea 
de dreaptă, melik, g. 139.

3®. (Arhit.) Parte adusă In formă do arc, Intfo con
strucție. în iatacul tăinuit Intră, unde eidul negru 
infr'un arc a'Hcremenîi. EMINESCU, P. 184. Se mat văd 
consolele, pe care serăsimau arcele bolților. lOfmk, 
CH. I. II, 17. I Un candelabi-Hpluteă în mijloculsa- 
lonului și, legănăndu-seușor. mișcă flăcările a trei 
rânduri de lumâ nări, care se Însuteau, chinăruite 
de curcubee, în lanțurile de prisme ce legau în ar- 
curi-arcuri feșnic defeșnic. delavrancea, 8. 121. 
Arc de triumf (s. triumfal) ^a.) (tn antichit.) 
Zidire monumentală formănd un mare portic arcuit, 
împodobit cu baso-reliavuri, inscripții etc., clădit pen
tru trecerea triumfală a unui Învingător sau spre a 
consacră o victorie, un fapt Însemnat etc. Ai’M/îtfs lui 
Deceial fură duse în Roma, unde serviră la edi
ficarea măreței columne, a arcului de triumf și 
a forului divului împărat, odobescu, ii, 285. b.) 
(Astăzi) Construcție decorativă provizorie In formă de 
arc împodobit cu verdeață, lampioane etc., pe de-asti- 
pra unui drum, pentru trecerea unui personaj pe caro 
localnicii vor să-l cinstească In mod deosebit. |i Poet. 
„Boltă**. O, dortni... în mausoleu-ți mândru, al ceru- 
^or arc. Tu, adorat și dulce al nopților monarc! 
eminescu, p. 17.

4’. (Muzică) (Mai rar In acest sens, numai In popor.) 
„Arcuș**. Pre lătttă se frage cu arcul, care se smolește 
cu rdftnd. (Măidan, comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 
1490. Se scoală nunul cu ginerele, mer^ în casă la 
mireasă și pune sobonul... înharctil lăutarului. (Re
cea, In Vâlcea), ap. HEM. 1306.

5®. (Obiceiuri). (Sens rar) „Ghirlandă mică de flori, 
care se pune In capul mirilor**. Nu se ține cununat, 
până ce nu... i-a pus preotul arcul sau pirosfiileîn 
cap. 8EVA8TO8, N., ap. TDRG.

6®. „Resort, drevo“. 4rc </eceasoi*«»c : „Uhrfeder**.
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POLIZU, „păr". I (Mai ales la plur.) „Droturi". Un jeț 
pipernicit și dăulat de vechime, având... arcurile slă
bite și înfundate, teleor, ap. TDRG. ( Fig. Munca 
asta... puh&vește mintea și-i slăbește arcurile pentru ; 
totdeauna, vlahuță, ap. TDRG. || Spec. „Drevele 
trăsurii". Butci cm arcurile poleite. FILIMON, C. il, 325. 
CdrM/epâ harcuri și dă țară. .iiPESCU, o. G9.

[Mai ales pentru „arcurile trăsurii" și „arcuș", pro- 
babil subt influența țiganilor fierari și lăutari, șl: 
harc. I Plur. In vechime numai dree, nzi aproape 
numai dreuri, cfr. v.-ital. arcora.]

— Din lat. arcuș (declinat șl după deci. 11: ar- 
qui, ard etc. cfr. G eorges, P&riĂOH der lat. U'ort- 
formen, G4): alb. ark, ital, arco, engad. arch, sard. 
«rctt, v.-prov. fran. arc, spân, portg. arco.

AKVÁ B. f. 1®. Fondation, soubassement. 2. Sou- 
i»en, profecfeiir. — P. (Zidăr. Mai ales la plural. Auzit 
în Târgoviște). „Temelia, fundațiile unei clădiri". 

se fac săpături pentru nrciúeh unei case, dai 
și acum de eiduri vechi, de la curțile domnești ori 
boierești de altă dată. || 2“. + Fig. „Protector" (mai 
ales pentru sprijinitorii Domnilor români la înalta 
Poartă). Cfr. arcaliu. [Matei-Yodă] dedesă știre șl 
la arcalele sale, ce 'aveâ la împărăție, de sila ce-i 
făceâ Vasilie-Vodă. »i. costin, let. i, 278. Auzind 
Ștefan-Vodă de moartea arcalii lui și a nădejdii 
lui, adecă a lui lieckiap-Caimacanului,... s'au în
tristat până in suflet, mag. ist. iv, 3.5/,5. La mar- 
DARIE, L. prin arcă se traduc cuvintele slave „Bti- 
glagollnlkfl" ( advocat) și „chodatal" ( mijlocitor).

— Din turc, arca „spate, sprijin, protecție".

ARCĂ 8. f. Arche (de Noé). — Corabia lui Noe, 
„chivot". Prea feridtul Noe... Și-a tras arca pe uscat 
Și s'a mântuit de păcat, marian, nu. 337. | Arca 
aieo»/ef= „chivotul legii", lădița In care Evreii 
păstrau tablele legii.
~ N. din lat. arca, care a pătruns, prin biserică, șl 

în graiul popular (și la Albanezi; orie,la Sârbi: arka).

AKCÂcii; s. a. (Top.) Valltie, terrain «öriW.-(Cu
vânt dialectal). Târla, la ciobani, în timp de iarnă, 
este la un loc indosit, cum e un arcadă, adecă vale. 
(Rogojeni, In Covurluiu), ap. HEM. 1492.

— Din turc, árkáé „versant au pied d’une inon- 
tagne". Hasdeu, Ktgm. Mngn. Num. 1492.

ARCÂuĂ s. f. (Arhlt.).4rfarfe.—Boltitură. deschiză
tură în formă de arc, la o construcție, servind adesea 
ca loc de trecere. O galerie de arcade, la rândul de 
jos. c. NEGRUZZI, III, 397. Arcadă triumfală, ale
csandri, p. II, 639. Cfr. arc (3’). [Arcul de triumf 
al lui Constantin cel mare] atâta namilă de mar
mură, cu o boltă mare căscată la mijloc și cu alte 
două arcade mai mici în laturi, odobescu, i, 71.

— N. din fran.

AROAiiÂiș t 8- ’H- Compagiion, camarade, (fam.) 
copain. — „Tovarăș". (Sinpurul o.\emplu:) După ce 
trecuiu tiptil prin deosebite orașe și țări, nemeriiu 
aici in Vavilon, ș» asfăsi întălniiu lapoarlu cetății 
pe acești doi arcadași (frați intru strinătute). GÓR
JAK, II-1, 143. Cfr. cărdaș.

— Din turc, arkadaâ „camarade, compagnon" 
(Zenker, 29; cfr, n.-grec. âpxavxâsvjț „compagnon, 
copain". Vlahos, 130).

ARCÁIC, 7Ă adj. V. arhaic.

AKCAÎfii.tf s. a. V. arhaism.

ARCALÍL' t adj. de beaucoup de crédit,
(personnage) influent ou puissant (ă la Sublime Por
te).—Om cu „arcăle“, „cu spete", cu influență. Scriind 
această pricină la unicirliu mare, ce eră arcaliu... 
E. kooAlniceanü, let. 111,249. Cfr. arcă. 

— Din turc, arkaly „qui a le dos large, bien sou- 
tenu, bien protégé". ȘIO.

ARCÂ.v 8. a. V. alcam.

ARCÁN 8. a. Sorté de lasso.—ni'uuin lungă cu ochiu 
la unul din căpătâie, cu care herghelegiul prinde calul 
din herghelie", costinescu. Arcanek au venit la noi 
de la Tătarii, cărora le slujeau și ca armă de războiu. 
Alții, lăsând caii, au vrut să fugă pe gios, și nici așă 
n’au scăpat, și, năvălind și Tătarii, i-au scos cu 
arcanele de gât mai pretați, amiras, let. iii, 118^ 
ó'á împletească șfară..., să facă un arcan. DRĂGHICI, 
R. 87. Toți călări și înarmați. Cu săgeți și buedu- 
gane Și la brâie cw arcane, alecsandri, p. p. 207. 
ó/oora’tt nouă că’ndoiâ. Ca arcanul o ’nnodâ cu 
lațul o făceâ. teodorescu, p. p. 540 (Către un hoț 
de cai). „Spune, spune, barbă-sură, Căișorii cum se 
fură9...‘‘— „Cu ochiul arcanului...“ idem, ap. HEM. I 
-IprtndcZa oaste cu arcanul: „presser (des soldate)". 
Pe bădița Vasile fl prinsese la oaste cu arcanul. 
CREANGĂ, A. 8. [Și: harcán s. a., ap. ȘIO.]

— Din tătăre.ște arcan, idem (rus., rut. arhanil, 
polon, arkan).

ARCÁN 8, a. -Arcane. — f Operație misterioasă (a 
alchimi.știlor). | P, ext. (întrebuințat mai ales la 
plural). „Taină", Dipnriu areM^if... să pătrunsă in 
arcanele străcechii literaturi naționale, odobescu, 
” 400- ft și ak'ăii „arcan, ocult". habonzi.I, 101/j.]

— A', din fran. (lat. arcaiins ,.secret, taină").
ii.

ARCÁN 8. a. I
ARCANÁ s. f. : (Cor.)
ARCANF.Â 8. f. )
Sorté de danse paysanne. — Joc țărănesc (a cărui 

descriere se găsește la HEM. 1494*1498, reprodusă ei 
la PAMFILE, j. II, 17-18. Cfr. și sevastos, n. 2S<)/„). 
Se joacă, cu mici variante, In Bucovina și In Prahova 
(arcan), în Moldova și ta Țuțuienii din Vrancea (ar- 
canâ), și In Ardeal (arcaiieă).

■— Cuvintele acestea par a stă In legătură cu ar
can^. Șl Huțulii din Bucovina cunosc un joc numit 
arkan, cfr. HEM. A. ii, xiv.

ABtÁ.ví vb. 1V‘. Prendre aw ías*o. — (Forma rară, 
prob&bil creată de Alecsandri,) A prinde cii arcanul. 
Dar Faiga svârle iaful, de gât tlarcânefte [e vorba 
de un cal]- ALECSANDRI, P. II, 287.

— Derivai din arcan.

ARCÁR 18. in. Arfiio» <iuifaisait desarcsoumar- 
cband d'arcs.— Cel care lucrează sau vinde arcuri. 
Atunce toți sefăcuseoșteni... mai mulți fără de arme, 
că nu aveau de unde-și mai cumpără, că ș-i arcarii 
sfârșise arcele. N. muște, let. nr, 50/,. /Iw dat și 
am intărit Cârslii Luteș, arcariul, a lui direaptă 
ocină. URICARIUL, XXII, 361. Pe podul vecbiu, unde 
șed arcarii. doc. (de la Constantin Cantemir), ap. 
IORGA, 8. D. VII, 105. [Diai, și: arcdrîu.J

— Din lat. arcuarius: v.-prov. arguer, fran. ar- 
cher „etcsș“, cat, or</i(cr, spân, arguero „fabricant 
de cercuri, arcaș", portg. areheiro „arcaș". (Cuvăn- 
tul românesc se poate să fie format și de .Români, 
din arc și suf. nom. agent, -ar.)

ARCĂRÎE j- 8. f. Faubourg des artisans qui fai- 
saient des ares.—„Mahalaua arcarilor". .4m dat și am 
întărit CârstiiLateș, arcariul,pre a lui direaptă oci
nă și cumpărătură..., pre n iște case cu pivniță, ce sănt 
pepodul vecbiu, in arcărie. uricariul, xxii, 361/,,.

— Derivat din arcar, prin suf. -ie.

ABCÂ^ 8. m. l*. Archer, arbaletrier. 2”. Pompier 
ou coi7>s de pompiers (dans Ies villages de la Bu
covine). — 1». (Bărbat, în special soldat) care poartă 

. arc sau e Înarmat cu arc. ArcasA „sagittarius".

1
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arcAșel
ANON. CAR. lamail să făcii arcdș6. biblia (1688), 
14,1. Cete de arcași și militari vettefieni umblă pe 
Hlifi. c. NEGRUZZI, III, 474. sânt arcașii vrednici 
ai lui Ștefan-cel-Mare. alecsandri, p. i, 33. Se vede 
că acesta-i vestitul Păsări-Lăfi-Lungilă, fiul săgetă- 
toriului și nepotul arcașului, creangă, p. 246. | Gu 
funcțiune adjectivală. Dar deerobiți pe iubita~mi co- i 
pilă..., Dacă vă temeți de fiul lui Zeus, de-arcașul 
ApdOH. MURNU, 1.4. II 2®. Spec. (In Bucovina.) „Pom
pier la sat“ șl, p. ext., „corporația pompierilor de 
la sate". Ieri s'a sfințit steagul arcașului din Vi- ' 
cot). (Instituțiunea arcașilor e modernă, iar numele I 
e făurit ca o reminiscență a „arcașilor" lui Ștefan- 
cel-Mare.)

— Derivat din arc, prin suf. nom. agent, -aș.

ABCĂȘEL 8. m. Areherot.—Diminutivul lui arcaș, 
derivat prin suf. -el. (Reconstruit, probabil, după fran. 
„areherot"): .i4rcdfeZ=s„archerot“. pontbriant. „Ar- 
cherot" = „mic arcaș, arcășel, epitet ce da lui Cupidon 
poeții cei vechi franțezi". poenaru.

AKCl^ÎM 8. f. 1’. L’art de Uter de l'arc. 2®. Corps 
de pompiers (dans Ies villages de la Bucovine). — 
1®. (învechit). Arta de a trage cu arcul. Murád se 
duce Să invitigă'n arcășie pe Ild-Toecoparan. ale
csandri, p. 11,378. Epoca gloriei noastre militare fu 
tocmai epoca arcășiei. hasdeu, ap. TDRG. || 2®. (Azi 
tn Bucov.) „Corporație de pompieri sătești". Cfr, 
arcaș.

— Derivat din arcaș, prin suf. abstr. -«e.

ARCÁT, -Á Arqué, cintré. — Adus ca un arc, „ar
cuit". Negreșit, ai ochii negri și sprâncenele areate. 
nicoleanu, p. 34. Sprâncenele areate fruntea albă 
i-o încheie, eminescu, p. 186. | Din eidurile areate 
răsăreau ferestre strălucite, idem, N. 14. Stâlp arcat: 
„arc-boutant". baronzi, l. 100/,. Când «n bărbat 
sau o femee are sprâncene foarte frumos crescute, in 
forma unui arc, se eice că are sprâncene areate. 
MARIAN.

— N. după fran. (lat. arquatus, «a,-um), ca parti
cipiu al unui verb arcă „arcul", nelntrebuințat. (Dacă 
am aveă a face cu un cuvânt popular, s’ar găsi de 
bună seamă In poezia populară, ca atribut al „sprân
cenelor".) Cfr. arcoB.
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ARCÂȚ s. m. (Bot.) v. acaț.

ARCATÚRÁ 8. f. Arcature. — Șir de mici arcade 
decorative (aievea, sau numai aplicate ori zugrăvite 
pe zid). 4rcaf»râ = „Bogen8tellung“. barcianu. Gă
sim aci (la Curtea-de-Argeș] același sistem de ar- 
caturi,... același sWI. GR. TOCILESCU, ap. HEM. 1594. 
.JrcofMra sprâncenelor.

— N. din fran. (lat. arcuatnra, nrquatura, idem.)

AUCÂK(IL') 8. a., .8. m. Affiloir. — z11'c6"î« = „un 
fel de cute făcută din lemn, care a stat mal mulți 
ani în apă și apoi s'a petrifleat; se ascute cu dinsa 
bricele", marian. Arcer = „piatra pe care bărbierul 
ascute bricele". COSTINESCU. Arceriu = „cute de 
ascuțit coasa". ȘEZ. II, 126/,. Arceriu, adecă cute pe- 
trificată din arțariu...; acest lemn se petrifică, după 
spusa țăranilor, făcându-se arceriu pentru ascuțit 
Mcele. (Galați), ap. HEM. 1500. [Pisocul o] piatra 
din care se fac urcere. șez. iii, 84/„. | Fig. Și acești 
noi, de nu-și ascuțeă mintea cu arcearele celor vechi, 
nu ar fi izvodit aflările ce au scos, loqiiica (a. 1826), 
ap. GCR. II, 253/,,. (Plur.: arcére șl arcéri. marian. 
Și: alcériu s. m. marian.]

— Etimologia necunoscută.

ARt'É^TR adv. P, En forme d’arc. 2’. £« bán- 
douliére. (In Bucov.) 1°. ín linie arcuitá. Merge ar- 
ceșie = „merge cev& prin prejur, face un Incunjur tn 
formă de arc“. marian. || 2’. In felul cum se poartă ar- i

ARCri 
cui, „arciș". își puse tașca areește și se pomi la 
drum. Com. G. tofan. Se uită in teasca ( germ. 
„Tasche"} ce-i atârnă areește dinainte, s. bodnA- 
RESCU, ap. TDRG.

— Derivat din arc, prin suf. adv. -eșie.

AKCH* V. ARH*

ARCUÎțr 8. m. (Bot.) =jueapâu: Genéorier: Juni- 
perus communis. panțu, pl., barcianu, leon, med. 
44. BRANDZA, ap. HEM. 1502.

— Din rus. art/dú, idem (cfr. grec. SpKtu%î, idem. 
HEM. 1502). Cfr. archit.

ARCiiÎT 8. m. (Bot.) =s viță aibă: Herbe-aux- 
gueux ou Berceau-de-la-Vierge: Clematis vitaiba. 
panțu, pl. Archit = „Waldrebe". barcianu (care dă 
șl traducerea „Leberkraut"—„călbază"). După LB., 
IjM. și POLIZU ar fi „brădișorul".

— Etimologia necunoscută. (ciiiAC, II, 635 și HEM. 
1502 l-au apropiat do (n.)-grec. ipii»o6oț „genévrier, 
geniévre".)

ARCIÓR 8. ni. (Bot.) ? (Singurul exemplu:) Frun- 
euleană arcior. Gri de minenuți-edor? sevastos, 
N. 190/,(Pronunțat: ar-c»-rfr.]

— Etimologia necunoscută.

ABci:ș adv. En bandouliére. ~ (In Bucov.) „Arce- 
ște Arciș, adecă de-a curmezișul pieptului, 
cum se poartă arcul sau traista. Cota. i. grămadă. 
Cu teasca ( germ. „Tasche"] arciș atârnată dina
inte. 8. bodnăRESCU, ap. TDRG.

— Derivat din arc, prin suf. adv. -iș.

akcît, -A adj. Portóén ăurtdoMWăre.—(In Bucov.) 
Purtat (s. așezat) pe piept In felul cum se poartă 
arcul. Coarda arcului arcită peste piept. 8. bodnă- 
rescu, ap. TDRG.

— Participiul, devenit adjectiv, al unui verb ard 
IV*, nelntrebuințat.

ARCÚM. -uÁxA adj. Arqué. — (învechit) „Arcuit, 
arcat, adus în formă de arc". Nu numai arcoase 
.sprânceanile-și a-ș[i] rădică, ce «i sfaturile... a-șfi) 
da. cantemir, ist. 67.

— Derivat din arc, prin suf. adj. -os.

ARCișoR s. a. = arcnleț. Diminutivul lui arc (de
rivat prin suf. -șor), Va'ntinde-al său areșor. pann, 
E. IV, 142. Cfr. arcușor.

Arctic, «A adj. (Astr., Geogr.) Arctique.—„De (la) 
miază-noapte, septentrional, boreal". Polul arctic. 
cantemir. ist. 132. Polul boreal sau arctic, cu- 
LIANU, C. li. Oceanul arctic, mărginit de Asia, 
Europa și America, este al patrulea ocean al pla
netei. MEHEDINȚI, G. F. 57. | Substantivat. Mu- 
te-se arcticul, strămute-se andarticul. cantemir, 
IST. 308.

— N. din lat. arctkns, -a, -uni (- grec, ăpxttxoț, 
de la apxTo;, lat. arctus „ursa", constelația din apro
pierea polului nord).

ARCi'i vb. IV*. 1®. Tracer une courbe fe» l’air). 
2'*. (Se,) courber en arc, (s’)arquer, (se) cambrer, fse) 
uoitter. —1®. Intrans. „A desenă sau a face o curbă; 
a aduce In formă de arc". Mâna dreaptă intră, se 
umpleă în semănătoarea atârnată de gât, brațul 
drept se întindea, arcueă frumos, și din mână pi
curau pe pământ boabele de ore bălan, ca niște măr
gele. SANDU-ALDEA, D. N. 287. || 2®. Trans. „A Inco- 
văiă tn formă de arc". |j Refl. „A trage (In mișcare) 
o linie In forma unui arc". Prutul pornește de la 
apus, și el se arcuește larg, înainte de a curge drept 
spre Dunăre, iorga, CH. i. ii, 97. | (Probabil, după 
fran.) „A se Incovăiă, a se lăsă (de mijloc), a-și da
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mijlocul (POESARU), a se Îndoi, a se scovârdâ“. .4cea- 
stă grindă începe a se arcúi, costinescu.

— Derivat din arc, prin suf. verbal -ui.

AKttÍKEs. f. arquer,voüter, courber.
Courbenienf, cowrftwre, cambrure, dntrage. — Infini
tivul verbului arcul, devenit abstract verbal. Ferea
stra aceasta se termină într’o frumoasă arcuire. Cfr. 
arcatură.

AHCUÎt 8. a. = arcuire. Participiul verbului nrciii, 
devenit abstract verbal.

AK€VÎT, -A adj. Arijuk, courbf. cambt'e, cintre, 
coüté. — Participiul verbului arriiî, devenit adjectiv. 
Adus sau Încovoiat in formă de arc. „arcat. arcos“. 
(Tălpigul ej făcut din o scăndurică (le lemn bortit la 
capete, în care stau impănuitc capetele unui bă( ar
cuit. ȘEZ. IV. 114/jj. Opraii«, încinsă cu siduri. in- 
făfOfâ pe din întru patru șiruri de chilioare cu 
tinde lungi și arcuite, odobescu, i, 88/,,. Atied n^e 
sprincene bine arcuite, ispirescu, i.. 78.

AUVl'iTÓK, -oÁkk adj. Qui trace des courbures 
en arc, des cambrures. — (Rar.) Adjectivul verbal al 
lui arcul (derivat prin suf. -ifor).

akvvitÎ’rA 8. f. Courbure, cambrure; cintrage, 
arceau, voiife, arcalure. — (Rar.) „Arcuire", pont
briant, BARCIANU. Cfr. arcatură.

— Derivat din arcul, prin suf. abstr. -Uură.

AKCtLECȚ s. a. Petit ai c.—Diminutivul lui arc (de
rivat prin Buf. -m/c/). Tmâ o viții de păr din capul 
fetei, făcii lațuri și un arculef, și, ddndu-le băia
tului, le sise: „Cu astea să prindeți păsările, ca să 
aveți ce tnăncâ.‘‘ ispirescu, L, 335. Cfr. arcșor, 
arcușor, arcuț.

AKt'i ș B. a. Archet. — „Arcuș este o vargă mlă
dioasă cu capete Încovoiate unite prin peri de cal, 
cu care se e.ăniă pe vioară sau pe un alt instrument 
cu coarde". HEM. 1504. Dacă atingi cu arcușul pe o 
coardă, ea dă un sunet, maiorescu, cr. ii, 392. Un 
băiat de țigan... schingiueâ [vioară] c’mk arcuș ce ră
măsese ÎM cdfeoA ftre de păr. eminescu, n. 34. Mă 
bătcă dada pe miHe,Sățin nrcwșul mo* 5i»e. marian, 
SA. 341' /xtMtari cu arcușele, Țigani cu baroasele. 
teodorescu, p. p. 135. # a trage din arcuș (s. cu 
arcușul) « „a căntâ din vioară" : ,jouer du violon". 
Tu, Fes-roș cu giubeă lungă, Din arcuș trage mai 
tare! alecsandri, p. I, 68. Trăgea Dinică cu ar
cușul, de le ardea la inimă. oiilCA, ap. HEM. 1504. 
[Plur. -cușe și -cnșwri.J

— Derivat din arc, prin suf. dim. -mș.

AKCL^ÓK 8. a. = arculeț. Diminutivul lui urc, de
rivat prin suf. -ușor. Cfr. arcșor.

AHCVȚ s. a. = arculeț. Diminutivul lui arc, de
rivat prin suf. -uț.

ABOALÂC s. a. I .
ABLAlip S. a. I

AKuAi' adj., s. m. Transylvain, Poumainde Tran- 
sylvanie. —(In Munții Sucevii, In Mold.) Ardău = „Ar
delean, Romăn din Ardeal", șez. ii, 22”/,^.

—Poate, din ung, erdélyi „ardelean, transilvănean".

ÁK11E vb. III. I. 1®. Brâler, se consumer par le 
feu, élre réduit en cendres. Brider, consumer par le 
feu, incendier, mettre â, feu. Cautăriser. 2®. Chauffer 
(un four); brAler (du bois, etc.), emyifo^r comme com- 
dusfibfe. Brider, étre brălant (en parlant du soleil). 
(Refl.) Se réchauffer (au soleil). 3®. BrAler, étre allumé, 
éclairer; briller, litire, étinceler, étre en incandes- 

eence. Bruler (du pétrole, etc.), employer qqch. pour 
l’éclairage. 4®. Brvler (en parlant du soleil), brouir, 
hâleir, basaner. 5®. Brúler, cuire, calciner (des briques, 
etc.); laisser brúler (un plat), (refl.) stibir un feu trop 
vif. Marquer au ferrouge. Flamber (une cheminée). 
n. 1®. (Se) brúler, (se) causer m«c douleur aiguepar 
le contact du feu. Piguer, produire une sensation 
qui rappelle celle d'une brúlure ou d’une piifiire. 
2". Brúler, avoir de la chaleur, avoir la ftécre, aooir 
les yeux en feu, avoir les Joues brúlantes. 3®. Brú
ler, fairé souffrir qqn. (comme d’une brClluro), causer 
unedouleur cuisante(b.qqn.). Appliquer(un soufflet), 
donner (une claque), ciHpfcr(d’un coupde fouet etc. 
violent et inattendu); fouett^ au vif (par un mot). 
4®. Bruler (d’amour, etc.), éprouver une violente pas
sión, désirer ardemment. brúler d’envie (de fairo 
qqch ). 5®. Jouer passionnement (un morceau de mu- 
sique). 6®. Étre frappé (d’un fait), prcsMiKer, se dou- 
ter (de qqch.), soM/ifowwer (qqch.)

I. Arderea este acțiunea focului: ín sobă arde 
focul. ALECSANDRI, p. III, 3 = „focul 6 în acțluno" — 
sau acțiunea produsă de foc: I-a ars casa. COȘBUC, 
F. 72 = „casa lui a fost mistuită de foc". După-ce fo
cul s’a aprins, el arde (tnnăbușit ori cu pară) 
pănă ce se stinge; de asemenea arde un obiect, 
după-ce i s’a dat foc sau a luat foc. Au dat foc 
caselor și arzând casele, așâ l-au prins și pre Craiul. 
NECULCE, let, II, 378. Au intrat in ierbărie și au 
dat foc, de s’au aprins ierbăria, de au ars și eZ cm 
iarba cea de pușcă, muște, let. iii, 14.

Verbul a arrfe are funcțiune transitivă, refle
xivă și intransitivă.

1°. Exprimă acțiunea distrugătoare a focului. In- 
trans. Au drsü Țarigradul. dosofteiu, v. s. 1, 2. 
Arsăsetârgul de giumătate. HECVLC-p., let. II, 248/,,. 
.ilceZ foc trebue ad fie de la vre-o corabie ce arde. 
DRÁGH1CI, R- 19. Puse scândurile}>e foc, de urseră. 
ISPIRESCU, L. 65. Cdnd or găsi motanul scrum, au 
să creadă că ow ora copilul, creanuă, P. 175. Clen- 
guța mohorului Arde’n para focului, Tot arde și nu 
se stittge. jarnîk-bârseanu, d. 123. Stejar verde, 
vârfu-i arde? ( „Bujorul".] gorovei, C. 33. Satul 
arde, și baba se piaptănă ! (se zice despre cinevâ 
care se ocupă de lucruri mici ori inoportune, când In 
jurul său se petrec lucruri grave.) { Poet. (După lat., 
cfr. „quum arderet Syria bolio". C.E8.) Tot întru 
acesta an 16H!)... ardea războiul intre Poloni și între 
Turci. șiNCAi, HR. III, 140/j. I Absol. A ora aaearâ la 
vecinu-mieit. (în Transilv., după germ, „es brennt":) 
Arde!--„s'a aprins!" s. „săriți, foc, foc!": „au feu!“. ' 
Trans. (refl.) (Subiectul e „focul"). Foc înaintea 
lui... mearge și arde împrejur vrăjmașii lui. coresi, 
e. 30/,,. I (Mai ales în blesteme și in imprecațiuni, 
adesea spuse fără Intenție rea. sau In mod șăgalnic). 
Ardă-l focul fuior, că încâlcit e! alecsandri, t. 907. 
Dar ce frumoasă se făcu Și mândră,ars'ofocul! emi
nescu, p. 271. Arză-l focul debărbat! A venit aseară 
beat, alecsandri, p. p. 361. Pentr'opușcă, are'opara, 
îmi lăsaiu locul și țara. jarnÎk-BÂRSeanu, ap. HEM. 
1509. I Fig. Jar de nu-ți grăi cu drept, Arde-v'ar 
dorulînpiepl! pop.,ap. HEM. 1509. | Vărsând pară i 
cuptoriu! afară, arsă de umori 70 de oameni. DO
SOFTEIU, V. 8. 21,',. Și ce mai rău ar face o stea, 
un cornet mare. Care să arsă globul Ș'ai lui locui- 
tori! ALEXANDRESCU, M. 6. Cum de nu cade tră
snetul, să ardă pe niște asemenea necredincioși? c. 
NEGRUZZI, I, 49. Ceia ce vor aprinde casa omului..., ' 
pre unii ca aceia să-i ardea în foc. PRAVILA MOLD. { 
13. I (Când subiectul e omul, avem și sensuri deri
vate, precum:) „a nimici, a distruge prin ardere". Ceia 
ce făcea farmăce adurâ-și cărțile și le ardeă întru ' 
toți. COD. VOR. 6/,, ( ceia ce făcuse farmece, strân- i 
găndu-și cărțile, le arseră înaintea tuturor. N. te
stament, 1648; aducând cărțile, le ardea înain
tea tuturor. BIBLIA, 1688 : „apportérent leurs livres 
et les brúlérent devant tous"). în țara ungurească 
intrând, ardea și prăda tot ce le ieșeii înainte. CAN-
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TEHIR, HR. 147. Sultanul au și slobozit Tătarii în 
pradă, a ardere și a prădare satele și a le robire. 
NECDLCE, LET. 11,393. Te rog, arde scrisoarea pe care 
ți-am trimis-o! „A consumă (prin ardere)". De aș 
fi știut caș'amit. Nu mi-aș fi pierdut somnu. Și m’aș 
fi culcat de vreme, N'aș fi ars atâtea lemne, jarnîk- 
BÂRSEANU, D. 98. || P. ext. „A cauteriza", Ait-am 
ars cu lapis niște negei.

2". Exprimă acțiunea focului de a încălzi sau a do
gori. Trans, „A încălzi (cuptorul)", Arzândii foarte 
tare un cuptoriu, o osândi ca să se arunce într'însul. 
MINEIUL (1776), 146 '/«• Când a fost de sărutat. Ea 
m’a pus la frământat; Când a fost să-mi sfâmpăr 
dorul. Ea m’a pus să arz cuptorul! jabnîk-BÂR- 
SEANO, D. 105. (Cfr. a aprinde cuptorul.) „A Încălzi 
cu cevă". De când s’au scumpit lemnele, ard în 
casă cărbuni. || (Despre soare.) Intrans., refl, și 
trans. Arde soarele = „e căldură mare", pamfile, 
J. II. Arde /s’a iuțit) soarele: semn de ploaie, zanne,
р. I, 77. t „A se Încălzi (la soare)". Vădzâ pre acest 
om, ardzându-să in soare. DOSOFTEIU, V. 8. 102,1. 
(In Transilv., după germ, „die Sonne hat ihn ge- 
brannt") „A bate". L-a ars soarele la cap și a că
pătat insolațiune.

3“. Exprimă acțiunea de a lumină a focului. In- 
trans. „.A lumină". Ardeau două maripolicandre.
с. NEGRUZZI, I, 60. Arde’n candelă-o lumină cât un 
sâmbure de mac. eminescu, p. 192. Arde luminița 
bine: Cine mi-i drag nu mai vine. Arde lumina pe 
masă; Ar veni, darnw-» acasiî, jarnîk-bârseand.
D. 13H. I „A răspândi o lumină intensă, a sclipi, a ! setea rare ît ardeă. dbăguici, r. 40. O/, GJteoi- 
strălucî“. llurtnuenl pământului ardeă in salba ei ghiejf mamă, tare mă arei! cotnF.yiPQRÂUVL, v, i,
de mărgăritare, eminescu, n. 70. Când te văd zâm
bind copilărește. Se stinge-atunci o viață de durere, 
^ivirea mi-arde, sufletul imi crește... idem, p. 50. 
i» arde plânsul in priviri. coșBUC, B. 120. Afdndra 
seceră la grâu, năframa i-arde la brâu. Mândra 
seceră secară, Năframa i-arde cu pară. Jabnîk- 
BÂRSEANU, D. 124. „Arde de trandafiri'', se zice de
spre o grădină cu trandafiri mulți. Com. corbu. ' 
Trans. .A Intrebiiințâ cevâ pentru luminat", De 
când avem in oraș instalații de lumină electrică, 
nu mai ard petrol.

4». Exprimă acțiunea do a pârli a focului (s. a 
unui centru de căldură). Trans. „A pârli, a Înnegri". 
(Se spune despre soare). Cumu-i un călătoriu ce '• 
imblă și călătoreaște cale multă, și l arde soarele șt-î 
pălea^e eăduvul. varlaam, ap. HEM. 1507. i’opdor, 
umbroșilor. Faceți-mi unpic de umbră. Să mă um
bresc cu-a mea mândră; Că am mândră tinerea, 
'Finereâ și gingășeâ. Și ii arde soarele Pieptul cu 
mărgelele! JARNÎk-b.vrseanu, d. 20. (Cfr. ars do 
soare.)

.5«.Exprimăacțiunoaalteratoare a focului. Trans., 
refl, și intrans. Bobotaea i-au drsu, de i-au făcut 
zgură. DOSOFTEIU, V. 8. 130,1. | Spec. Ard cără
midă ifăcută „cuptor"), spre a o înroși, pamfile, 
J. II. I (Despre bucate.) A se strică prin faptul că 
a stat prea mult Ia foc. Eu la joc, mama la joc, 
Pogacea se arde’n foc. șez. iv, 232'’/,,; cfr. doine, 
82/,j. I A arde cu fierul (roșu) a face (la animale, 
arbori, etc.) un semn cu un fier roșu, ars In foc; fig. 
(despre oameni) „a Înfieră, a stigmatiză (pe cinevă)". | 
A arde «» coș a-lcurățl, prin arderea funinginei 
depusă po pereții lui.

11. Cănd obiectul pasiv al arderii e omul, avem 
mai adesea sensul: „a pricinui (in cinevâ) s. a avea 
(In sine Însuși) o durere vie prin atingerea cu focul, 
sau fig, a produce ori a aveă o sensație analogă".

1®. l’rîn atingere cu focul sau cu un obiect incande
scent sau fierbinte. Trans. Ăfa»' drsâ et* focul. DO
SOFTEIU, V. s. 46. Pară de foc îmblă într'tnșii, de-i 
arde[ă] șimunciîâ. cuv. D. BĂTR. Ii, 330. îi arseră 
spinarea cu frigări arse in foc. mineiul (1776), 73%. 
Re f 1. Aruncăndu-vă in va^- nestins, nici de cum nu 
v'ați firsă. idem (1776), 76 ’/*• ce mi-am făcut 
clește? Ca să nu mă ard", ziceâ ea. creangă, p. 5.

Cine s'a ars cu ciorbă, suflă și in iaurt, zanne, r. i, 
476. „.A se opări“. .4 se arde cu apă flerbinie : „s'é- 
chauder“, pontbriant. | P. ext. treica îl ardüipe 
mdni ș» pe obras. contemporanul, iii, 782.

2A Intrans. „A produce sau a avea sensația unei 
călduri (fierbințeli) sau a unei arsuri intense, a avea 
friguri". Am fuat-o de mână — mâna ei ardeă -- 
și am pus-o lăngă mine. c. NEURUZZI, I, 50. in 
gându-mi trece vântul, captd arde pustiit, emine- 
SCD, p. 258. CopilMÎ, când are [boala] „de tnolef i..." 
arde (e aprins) și geme. ȘEZ. iv. 27/^.. Ochii ți-ard și 
ți-arde fața. ta.v.csk'SiiKi, p. P. 46. | îi ard obrajii de 
rușine. | Absol. De ce arsi-așit? Ai friguri? K Poet. 
Ai* ard hainele pe mine, ili-e greu capul, ea de lui. 
COȘBUC. B. 10. Sttbi păsurile mele simțiiă areănd 
pământul, ALEXAWiRFSCV, M. 31. || Refl, adesea 
impers. „Mă arde’n spate", sise fata. EMINESCU, 
N. 22. Afil «rrf ochii: „Ies yeux me cuisent". pont
briant. II Trans. (fig.) ?i ochii mari și grei mă 
dor, Privirea tu mă arde. Bminescu.P. 268. ll Absol. 
tn opoziție cu „a Îngheță". Tar duh dă-i tu, Zamolxe, 
semânță de lumină, Din duhul gurei laie, ce arde și 
Inghiață. idem, p. 207. A-i arde cuivâ călcâlle 
s. tălpile (după cinevâ) = a) a li fără astâmpăr, zorit 
in afaceri; b) (sensul cel mai obicinuit) a li îndră
gostit tare de cinevâ (cfr. a i se aprinde călcăile). 
(’fr. ZANNE, P. II, 33 șl 144.

3". A produce sensațiaunei dureri intense, cade 
o arsură. Trans. Le-am pierdut, și... gândul... mă 
arde, mă muncește. KONAKI. P. 102. .Șt-aw potolit 

„..—r mama, tare maaret: uontkmî'ukanvl, v, i, 
293. II Spec. (fam.) A ardepe cinevă (cubiciul, etc.) 
sau a-i arde cuivâ (o palmă) = .,a-i da una sau mai 
multe lovituri repezi și neașteptate (caro produc o 
sensație ca a unei arsuri)". Acuși vă ard câtevăjordii 
prin țolul cela, de v'a trece spurcatul! CREANGĂ, A. 
128. i’u dau să fug pe fereastă, Kl strigă: „Ian 
stai, nevastă!“ Și-mi mai arde câtevă. Spatele de-tni 
răsună, marian, sa. 5. I-au ars o palmă bună. 
SBIERA, P. 260/,,. (In jocul „focul"] unul pune pal
ma stângă... [și] ișt astupă ochii...: alți băieți... ti 
frag câte o palmă peste palma tui... Bătutul, dacă 
găcește pe cel care l-a ars, e înlocuit, pamfile, j. 
I, 285. (Cfr. a păli.) || P. ext. Trans. și refl. „.4

■ (se) păcăli, a fi păcălit; a (se) Înșelă, a pierde (Intr’o 
afacere)". Prietenul d-tale s'a ars rău, cu prețul ce 
a dat! I A arde pe cfneeâ cu vorba: „a-l pune cu 
botul pe labe", pamfile, j. ii. | Șl simplu o arde (fiind 
subînțeles „cu vorba"). „A păcăli". Dar știi că m’ai 
ars, Haldeule, sise părintele Duhu, luându-și tălpă
șița, Dunăre de mânios! creano.4, a. 141. Cfr. a 
(se) frige.

4®. Fig. „A (se) aprinde de..., a fi cuprins de un 
sentiment puternic (mai ales dureros)". Intrans , 
trans. și refl. A arde să.nu mai puteâ de 
nerăbdare sau de dor să...“ Ardem să isprăvim lu
crul mai curând. POPOVICI-băNĂȚEANU, ap. TDRG. | 
A arde de dor, de iubire, de nerăbdare etc. = „a fi 
cuprins de un sentiment viu („nestins") do dor, iu
bire, nerăbdare" etc, [Zgârciții] drdă de iubirea ar- 
ginfului. varlaam, C. 239, 1. Areându-se de râvna 
dumnezeiască... mineiul (1776), 50 | Inima sau
sufletul (se) arde de cevă sau it arde cuivă {ce. să 
facă cevâ): Inima ta arsăndu-sededragosfea mirelui 
tău... idem (1776), 26 •/■• Unde săream Grecul, Mult 
îmi ardeă sufletul, Pân’ce-i reteeam capul, alecsan- 
DRI, P. P. 89. Pe«ir« cîw«... se arde sufletul mieu? 
FAîiK, N. E. 1,82. „Dfe.'" strigă, „imi arde sufletul C. 
NEGRUZZI, 1,164. Dragă mi-e lelița ’n gioc: Când se 
leagănă cu foc... Unde-aruncă-un ochișor, Arde sm- 
fleful de dor. alecsandri, p. p. 337. Câte focuri ard 
pe lume. Nici unu nu arde bine, Cum arde inima ’n 
wtnc.'POP., ap. HEM. 1511. Va»,na»,uai, inimamea! 
Mult searde și se frige Șin'aregură să strige, jar
nîk-bârseanu, D. 213. Când gândesc, mândră, la 
tine, Numai am inimă ’n mine. Pttținticăcemaieste,
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Au mai e de vreo «ddyde: Puțintică ce-a rămas, Mi 
s'a fript și mi s’a ars! idem, 144. (Variantă: '
fttniieâ ce-a rămas, Ș'aceea de dor a ars. MARIAN, 
ap. HEM. 1511.) I Nevasta, cum văev așă, o arsă ta i 
tninift sisă: „Ce făcuși, șez. iii, 78. || „A ■
produce un sentiment de adâncă plăcere". Trăgeă 
IHnică cu arcușut, de te ardeâ la inimă. 1. ghica, 
ap. HEM. ISll.^tA'l arde cniră (de s. a cevă, s. 
si facă 8. a face ccTă) = „a simți o dorință sau tre
buință arzătoare după cevâ, a fi preocupat In acel 
moment de cevâ, a aveă gândurile la...“ Mienu-mi 
ardeă de dfnsul. gorjan, h. iv, 135. Lui ii ardea 
să s« ducă. CARAGIAI.E, s. 58/„. Lui nu-i ardeă 
de măncare. ispirescu, l. 262. „ Vf, ce anost! Cine i 
ăsta?“ intr’un colț se ’ntreabă două. „De, tncHipu- 

săracul !... De povești ne arde nouă?’^ nlâ- 
HUȚĂ,P. 137. îmi ardeainsurătoare.PAJ-lFîLF.,J. ii.

5®. Trans. Ca și „a trage", „azice“, a arde are 
une-ori (rar) sensul de „a cântă cu pasiune". Vnut... 
sună... clopotul, altul trage buhaiul, altul mai în
colo sice de jele, ori îmi arde câte o horă din ftuer. 
ȘEZ. III, 180/„.

6®. (în Transilv.) (Refl.) Fig. „A fi izbit deodată de 
un fapt sau de un gând neașteptat (ca de cevă care te : 
arde), a-și da cu bănuiala, a bănui cevă". Nimeni n’a 
știut ce iHsemneaeă povestea aceea..., numai servi
toarea împăratului tndată 8ear8e,eăciafo8teamîn- 
felescevăăespre...copiii...tngropați. iar întâmplările 
cu perii... ti erau cunoscute, reteganul, p. i, 36/,,. i 
„Ai cui sânt copiii aceștia frumoși?.— „SâMÎ j 
îKm lume, înălfate împărate*'. — „Dar unde merg?" ! 
— „Merg tn lume, să-și caute părinții"*. Jfunci se arse 
împăratul, că pot sS fie copiii lui. idem, p.i, 39/,.

[Prez. ind. și conj. ard, să ardă și are, să areă. 
hor. arseiu (arom. ar^, megl. arș); part, ars; ger. 
«ridMif; imper. arde! mal rar: arei! Soră ticăloasă, 
Arei în foc nestins, l)e noi trei aprins, Și le fă tă
ciune. alecsandri, p. p. 118/,,.]

— Din lat. ardeo, arsî, arsum, *ardârc (tn loc de 
urtfSre. conservat ln v -fran. arăoir) : vegl. arddr, 
ital, ardere, engad. arder, sard. log. ardere, v.-fran. 
și prov. ardre, cat., spân, și portg. arder.

aki»eAscă 8, f. 5orle de jeu paysan. — Facerea 
unu* foc in siua de Boboteată și jucarea tineretului 
împrejurul lui se numește -ordeased". marian. Cfr. 
SE. i, 211.

— Etimologia necunoscută.

AKIIÉI A vb. 1.1°. A88ai8onneravecdupiment,8au- 
poudrer de piment, pimenter. 2®. (Refl.) S’i'rrtfer. 
3’ (intrans.) Piguer. — !®. Trans. „A presără cu or- 
deiu (pisat), a pune ardeiu ln cevă, a da bucatelor 
gust de ardeiu", cfr. cOSTINESCU. || 2®. Refl. „A se 
irită, a se mâniă lesne, a se iuți lesne, a se necăji 
repede, a-și ieși numai de cât din fire", cfr. POLIZU, 
PONTBRIANT.' 3’. Intrans. „A produce sensațiaunei 
pișcături, a pișcă (la limbă)", cfr. LM. (Pronunțat: 
ar-de-iă.]

— Derivat din nrdeiu.
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■1RDEIÁRE s. f. Adton de pimenter, des'irriter, 
de piquer. Inflnitivul verbului ardeiă, devenit ab
stract verbal. [Șl: ardelére. | Plur. -iwt.)

akiieiAiș 8. m. }*etit piment ou poture-roui/e.— 
Diminutivul lui ardeiu, derivat prin suf. -aș. TDRG.

AKIIEIÁT, -Ă adj., adv. 1®. l^imente. Qui prend 
nisémentlamouche, irascible,irritable. Piquant, bril
iant. 2®. .dvec beaucoitj) de piment. 2 un prix sálé.— 
Participiul verbului ardeiă, devenit adjectiv șl între
buințat și ca adverb. 1®. A dj. Ardeiat = „iuțit prin ar
deiu; flg. supărăcios, necăjicios, care se supără, se 
aprinde, se turbură lesne". COSTINESCU.: P. ext. Care 
ustură (ca ardeiul), „piscăcioe". Ion tși rătbună pe 
biata Șarga, care simțea câte două-trei sfichiuri ar-

ARDELEAN
detafe de biciu. v. K- ureche, ap. TDRG. fl 2®. Adv. 
.,Cu (mult) arAeia". Mi-a plăcut să mănănc ardeiat 
și sărat; acum trebue să beau lapte șt să mănânc 
fără pic de sare! | Fig. „Cu preț exagerat, scump" 
(ca și „sărat", „pipărat"). A vinde ardeiat: „vendre 
trés Cher ou un prix saló". zanne, p. v, 658.

ARnÉicÁ s. f. (Bot.) = ardeiu. (ín Transilv.) HEM. 
1515.

— Derivat din ardeiu, prin suf. -că, după analogia 
lui piparcă.

ARIIEIÉKE s. f. V. ardelare.

ARDKiETÎ'BĂ 8. f. Action dc pimenter. Épice ou 
substancepiguanfe fcomme feptwent/—„Ardeiare". 
„Ardeiu pisat, substanțe pișcăcioase (ca ardeiul)". 
Atunci Miu ce făeeă? Pe Grec că mi-l deslegd, Doi 
băieți apoi punea. Cu cuțitujl} să-l cresteee, Cu sare 
să-lpresăre^e. Cu sare și-ardeieturi. Fin acélé tăie
turi. ȘEZ. IV, 133*/j4. [Plur. -ftwi.)

Derivat din ardeiă, prin suf, abstr. -ătură (de
venit -etură, după palatală).

ARIIÉII’ 8. m. (Bot,) Piment ou poivre-long: Cap- 
sicum annuum. Le fruit du poivre-long. — Plantă 
erbacee din familia Solanaceelor (introdusă ln Europa 
in 8. XVI, din America tropicală), ale cărei fructe 
se Întrebuințează la gătit sau ca salată. Se mal nu
mește pipăruș (Mold.), pipărușcă (Bucov.), pi- 
părișă, pipărușă, piparcă, paprică (Transilv.), 
piper-roșu, piper-turcesc, ardeică. Să nu mai 
răsară muștar și ardeiu. mag. IST. IV, 364/,,. P. 
ext. Fructul acestei plante. Ceapa, ardeiul, hreanul 
sânt aprimătoare. PISCUPESCU, O. 194. Eră... gras 
și gros ca un butoiu...; fața liti: fața sfeclei; nasul 
lui: ca un ardeiu roșu, ispirescu, U. 104/,,. Despre 
oameni foarte, vioi, mai ales despre copii neastăm- 
părați. 86 sice: „e iute ca ardeiul-. HEM. 1516. A 
pune ardeiu peste rauă : „jeter de l’huilo sur le 
feu". I (Cui.) Salată de ardei. Ardei umpluți. | In 
Traneilv. ardeiul pisat s. măcinat (făina do ardeiu) 
se cbiamă pdpricd. | „Soiurile ardeiului: gras, mă- 
ceașă, nemțesc și răsucit", ap. HEM. 1515.

—“ Derivat din arde, prin suf. -eiu. (Cfr. ustu- 
roiu do la „ustură", cfr, și rut. cesnolcii „usturoin", 
din cesati „a ustură".)

abueleAn,-A și «cA adj., Bubst. I. De Transyl- 
oanie, transylvain. II. 1®. Dnnse paysanne. 2®. Ha
bitant de la Transglvanie, Transglcain. Roumainde 
Transylvanie. — L Adj. Care e din Ardeal. Trími- 
țândcraiul inaintepreboiarifij ardeleani,căți cu el 
eră împreună... venii-au Costandin-Vodă. R. ORE- 
CEANU, ap. GCR. I, 334/4. fele ardelene, Toate-s 
negre la sprâncene, jarnîk-bârseanu, d. 28. || 11. 
Substantivat. 1®. (Cor.) Ardeleana. Ardeleanca și 
Ardeleanul, un joc țărănesc, originar din Ardeal, de
scris la HEM. 1523-1530. „Ardeleana"* e numele unui 
joc care mai are în Transilvania și alte numi,... după 
ținuturi, ca: „abrudeana", „hațegana", „someșana"*. 
etc.; tn Banat „lugojana". al. pop, ap. HEM. 1523. 
Domdnii noștri se ăisfăteaeă cu acest danț, numii 
aice „ardelean", a căruia păsuri și melodie se asa- 
mănă cu danțul taranteîa ca doi gemeni. G. asachi, 
ap. HEM. 1528. Ardeleana știu s’ojoc. doine, 130/,,. 
(Cfr. ardeleneasca, ardelenește.) 2®. Ixicuitor i 
din Ardeal. Pre Ardeleni, [Moldovenii] nu-i lăsă să I 
odihnească, ce pururea le făeeă nevoie. URECHE, LET. i 
I, 98.1 Spec. Român din Ardeal. Neamul Moldoveani- ' 
lor, Munteanilor, Ardeleanilor,... cu toți, cu un nume. 
Români să chiamă. cantemir, hr. i, 87. ( Care e 
de neam din Ardeal, care se trage din Ardeal (de
venit adesea nume patronimic). Și am scris eu, popa 
Nicola Ardeleanul, care am fost scoțător de cărți Iti 
tiparele domneșli.DOC.ța. 1639), ap. HEM. 1521. Do5o 
Leanca, Ardeleanca,... ține Bucureștii cu descântece.
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ardeleanca
ZANNE, p. VI, 542. [Femininul ardeleană e Întrebuințat 
mai ales în funcțiune adjectivală, iar fem. ardeleancă 
mai ales In funcțiune substantivală.]

— Derivat din Ardeal „Transilvania" (< ung. Er
dély, din erdő „codru, pădure"), prin suf, gent. -ea« 
(la fem. -eană și -eancA).

.iKDEEEÁNCÁ adj. fem., s. f. v. ardelean.

AKDEEENĂș 8, in. Petit TraHsylvain. — Diminu
tivul Iui ardelean, derivat prin suf. -aș.

ARD£l.ENcr’ț'Ă s. f, Petite Transyhaine. — Di
minutivul lui ardeleancă, derivat prin suf. -uț. Cfr. 
ardelenuță.

ABUEEENÍ:sc. -EĂNCĂ adj, 8. f. De Transylvanie. 
Panse papsawne. — Ardelean, din s. de fel din Ar
deal; de Ardelean, In felul Ardelenilor. Adj. Trei 
voinici ardelenești. Pe trei cai brașovenești. MARIAN, 
ap. HE.M. 1522. Veni-ar Hmpul să vie, Ca Jiomănul 
iar să ’nvie, Și de hoți să mântuiască Țara lui ar
delenească. ALECSANDRI, p. p. 311. Cătu-ițara româ
nească, A'ti-t co/oto-ardeteneased. jarnîk-bârsea
nu, d. 31. Așâ-i jocul românesc. Cu strigăt ardelenesc. 
idem, D. 359. (Cor.) Substantivat subt forma fe
minină: .4rdeieneasca = „ardeleana". .Jocul .„ardele
neasca"^ se zice la noi -și ,ciobănașullj~. (Coșereni, In 
Ialomița), ap, HEM, 1527. Jocul cel mai lățit in Ar
deal este așa numitul Joc românesc“. care, in unele 
locuri (mai cu seamă dincoace de Olt. in țara Oltului 
și tn țara Bârsei),se numește și „ardeleneasca"'. „Ar- 
deleneasca" este unul din jocurile cele mai originale 
și mai pline de viață, jarnîk-bârseanu, D. 475. (Cfr, 
ardelean (2®) și ardelenește.)

— Derivat din ardelean, prin suf. adj. -esc.

ARDELENÉi^TEadv.,8ubht..4la wuniăredes Tran- 
sylvains, ă la transylvaine. Panse paysanne. — în 
felul sau după obiceiul Ardelenilor; ca In Ai-deal. 
Vorbește ardelenește=in dialectul ardelean. | (Cor.) 
Din locuțiunea : a jucă ardelenește, s’a născut adver
bul substantivat ardelenește= „ardeleana, arde
leneasca", „.IriiefeMeșie" este un Joc ciobănesc, arun
când picioarele peste ciomag și strigând fel de fel de 
vorbe. (Albești, In Muscel), ap. HEM. 1527. La danțul 
numit „ardelenește" saw „ungurește" se cântă; „l'n- 
i/urean cu suman scurt..." (Bistricioara, In Neamțu) 
ap. HEM. 1527. Cfr. sevastos, n. 280/,.; pamfile, 
.1. 1. 266.

— Derivat din ardelean, prin suf. adv. -eșie.

ardelenuță 8. f. Petife Transylvaine. — Dimi
nutivul lui ardeleană (derivat prin suf. -uț). Foaie 
verde desălcuță, Săracă ardelenuță... pop,, ap. HEM, 
1521. Cfr, ardelencuță.

ARDEOÁNE S. f. (Bot.) V. ioigOVRIlâ.

ÂKDERE 8. f. .4cfio» de brîder. Pridement; embra- 
sewewi; inceudie. Cuisson (desbriques, etc.); chauf- 
fage (d’un four, etc,); échaudure. — Infinitivul ver
bului arde, devenit abstract verbal. Sdinfoarcd Ra- 
dul-Vodă toată prada și arderea câtă făcusă in 
țara Moldovii. ureche, let. i, 148. Ca săgeata au 
mers focul, cât n’au văeut nimene ardere așâ tn- 
grabă, muște, let. iii, 76. Oerilă potopeâ pădunle 
imin ardere, creangă, p. 246. | „Incendiu, foc". Po
menirea arderii cei mare .. dosofteiu, v. 8. 1, 2. 
-Irdereo cărămidei. | Arderea unui cuptor. „Opă
rite". .árdere cu apă fierbinte. PONTBRIANT. , f (După 
grec, 6kóxau3T&;, din £Xoi „tot" și xaiui „ard":) Ar- 
dere-de-tot == „o jertvă la Evrei : holo-caustum...; 
das Brandopfer". IjB. Și aduseră drderi de tot lui 
Pumnezău; ...viței 1000, berbeci 1000... biblia (1688), 
307, 2 (: „ils sacrifiérent des sacrifices â rátér
nél"). Cfr. ars.

— 235 — arenda
ABDEVĂN s. m. Tranaj/leatn? — (In Mold.) „Ar

delean"? Nu-i ficior de merean,... l)a-i ficior de ar- 
devan. Peste-o sută-i căpitan, Și te-a duce prinpu- 
stii, Un(de) lut-s fete, nici copii, șez. i, 10/,,.

Poate, un derivat din ardăn, prin suf. gent. -an.

AKDÍ;ziE B. f. (Min.) Ardotae. ~ Șist argilos, alba- 
stru-cenușiu, care se poate lesne despărți !n foi. In 
plăci subțiri (din care se fac tăblițe sau plăci de 
scris și de acoperit casele, condeie pentru scris pe 
plăci, etc.).

— N. după fran. (lat. ardesia.)

AKDicĂ vb. 1 (ș. d.) V. ridică ș. d

AKDioĂiE 8. f. (Bot.) V. iorgovani.

ABDÎișTE s. f. Am/i. — (în Zarand.) Se cliiamă 
rtrpișfe(=ar<îiște], pe unde a ars pădurea, ap. HEM. 
1748. Cfr. jăriște.

— Drivat din arde, prin suf. loc. -jșfe.

AHMOÁN s. III. (Bot.) V. ioi-govaufi.

AKDO.ĂHE s. f. Ardcitr. —„Căldură sutletească ma
re, Înfocare; foc (in sens fig.), aprindere, Înflăcărare, 
râvnă fierbinte; înfierbințeală, patimă (In sens bun)". 
Cu lacrimi și cu ardoare Să port am făgăduit Im 
ț/rumaei sănte metanii. Q. NEGRUZZI,il. 75. Geisa și... 
Sfăntufl] Ștefan... [erau] rennnii^i jirin ardoarea 
cu care ademeneau î» I^nonia numeroase cărduri 
de Sași, iiasdeu, i. c. 19. O sărută cu... ardoare. 
EMINESCU, N. ei. Pe ce oare. Cdwd viața e scurtă, 
această ardoare jVeâmră de doruri ce vrem a 'mpliid 'r 
OLLĂNESCU, H. O. 160. [Pronunțat: ar-dod-re.]

—- A’, după fran. (lat. ardor,-ureni.)

AUDl'VÎE t S. f. V. llHl-dlIgllic.

ĂKE 8. f., vb. v. arie; aveâ.

A BEÁI. s. a. Ptendue ou espace de terre, aire. —(în
trebuințat mai ales la Românii din Austro-Ungaria). 
Suprafață a unei întinderi mai mari de pământ (mo
șii, provincii, țări etc.) exprimată In ari. [.Și: áriái. 
SBIERA, F. 8. 401.] Cfr. arie’.

— N. din germ. .Ireal ( = lat arenlis, -e „de arie", 
substantivat).

ABEĂi’Ă s. f. V. aripâ.

AKÉCIV s. a. V. liareciu.

ABÉl 8. in. (Bot.) Laaer-ă~/euilles-lar(fes: Laser- 
pitium latifolium. — (în Bucov,) Citat la HEM. 1533, 
după Alth, Hauptbericht fttr Bucovina. Cfr. Zino- 
oaică.

— Etimologia necunoscută. Hasdcu, Etym. Magn. 
Rom. 1539 se Întreabă; „nu cumva să fie mai curând 
,Arum latifolium*, de undo s’ar explică arel, ca dimi
nutiv din *ar?“

AKÎ:nă s. f. Arene.—(Antic, romană) Partea, așter
nută cu nisip, din centrul unui circ sau unui amfitea
tru, unde se (ineau lupte de gladiatori, de atleți sau de 
fiare sălbatice, | P. ext. (mai ales la plural) întreaga 
clădire a unui asemenea amfiteatru. Arenele romane. | 
Fig. „Loc do luptă (de idei)“. Toată lumea se aruncă 
in arena politică, c. NEGRUZZI, l, 335. Artiști, poeți... 
Acum deschisă voi priviți Arena ’naintării. ale
xandrescu, M. 202.

— N. din fran. ( • lat. arena „nisip".) Cfr. duble
tul arină*.

ARENDĂ vb. I*. Donner (oa preiidre) â bail ou â 
ferme, affermer, amodier. — „h da In arendă, a În
chină un bun rural". Această osebire la înălțarea



arenda
veniturilor lesnes'ar dovedi și cu prisos, când moșiile 
s ar arendă prin licitație, uricariul, v, 356, ,. | (Mai 
rar.) „A luă In arendă". [In Transilv. arândă. 1 f 
arâudălui vb. IV*. Moșia... arândăluindu-se..., s'a 
dat cel puțin cu două mii de galbini mai jos de căt 
face. I. ionescu, d. 354. i f areiidul vb. IV*. polizu.] 
Cfr. sub-arendă.

— Derivat din arendă.

.iKÉ.vnX 8. f. Ferme,bail. Fermaye.—Arenda o&te, 
ca și „chiria", o cosiuno. In schimbul unui preț și 
pe un timp determinat, a unei averi mobile sau imo
bile sau a unui beneficiu, făcută către cineva de că
tre proprietar, tn timpul mai nou arenda e, mai ales, 
o locațiune do fonduri rurale (ca moară, cârciumă, in 
deosebi Insă pămănt pentru agricultură sau crește
rea vitelor — și cuvântul e Introbuințat mai cu seamă 
în Muntenia; în Mold. se zice, în loc de arendă, po
sesie), iar chiria o locațiune de edificii, de prăvălii 
sau de teren urban. I in arendă so dă, se ia sau se 
ține cevă, iar arenda serăspunde(- se plătește). 
închirierea sau arenda este tocmeala... când sidirea 
noastră sau rodurile și veniturile pământului nostru 
le dăm altuia cu cutare preț, in cutare soroc, ea să 
le stăpânească, caragea, l. 22/,. De s’ar afiâ... orice 
fel de datorie depe arendele care ait ținut... Dima, se 
leagă dumneaei Dridifi Evuța a răspunde, și ia asu
pra dumneaei să plătească. DOC. (a. 1776, Făgăraș), 
ap. IORGA, 8. D. XII, 93. Doritorii de a luă in arendă 
aceste mofii... să se arăte aice tn Iași. URICARIUL, xi, 
321/,g. [Grecii] vând arendele moșiilor mănăstirești 
cu tocmeală necinstită. ziLOT, ap. HEM. 1541. Toate 
posturUe se iau In arendă pe trii ani. ALECSANDRI, 
T. 1341. [Mărginenii] sânt cei mai buni negustori 
români din tot Ardealul, și din stupul lor ei ae 
răspândesc prin toate satele încunjurătoare, ținând 
cărciume... și bolți, luând in „arăndă'', scoțând... 
atât pe Sasul vechiu, cât șt pe Jidovul nou. IORGA, 
N R. A. 1,200. I Fig. Moldávia se făcu o arendă ce 
se vindea celui ce da mai mult. c. NEGRUZZI, 1,277. 
1*. ext. se numește arendă (cfr. chirie) șl prețul 
dat in schimbul unei cesiuni. <8'au tnvoit ca aren
da să fie plătită în două câștiuri. [Plur. arende și 
arenei. | La Românii din Ungaria și pe alocurea șt in 
Țara-rom.; arâiidă. Budici au avut să iaie dominiul 
Făgărașului în arândă. doc. (a. 1815, Sibiiu), ap. 
IORGA, 8. D. XII, 204. [Vorbea mereu], ca și când ar fi 
luat tn arândă vorba, țichindeal, f. 203, | In Banat 
și In Oltenia, după TDRG., arindâ.] Cfr. posesie.

— în România cuvântul a pătruns, pe ia înce
putul veaculnlui trecut, prin Ruși: arenda; în Tran- 
sitv. îl găsim cevă mai de timpuriu și e luat de la 
Unguri: arenda. Se găsește șl la Sârbi, Bulgari și 
Poloni (arenda), unde, ca și la noi, a devenit popu
lar, relativ de curând, fiind introdus din apus (lat.- 
med. arenda, cfr. ital, rendita, fran. rente, spân, 
renta < *re«fHirt= lat. reddita), dimpreună cu in- 
stituțiunea „arendării". Cfr. ciUAC, ii, 3; HEM. 1540; 
Weigand, Kritischer Jahre^ericht über die Fort- 
schritte der romanischen Philologie. 1902-1903,1, 90. 
Formele arândă. arindă se datoresc sau curentului 
latinist sau, dacă trocerea lui eny ân s'a întâmplat în 
graiul poporului, poate să fie cauzată do o apropiere 
do cuvinte vechi ca „rând" etc. Cfr. dubletul orândă.

1

î — arendAșoaicA
de a și 5 ani. i. ionescu, d. 133. | f arendnire. De 
neapărată trebuință ar fi a nu se mat eăbovi aren- 
diiirea moșiilor mănăstirești, uricariul, v, 345,',,.]

AttUNirÂfț 8. in. Fermier. — Persoană care ține In 
arendă ceva (mai ales o proprietate apicolă de oare
care întindere). (Cfr. chiriaș, posesor.) Chiriașul 
sau arendașul veri-ce va aidisau va preinoi la lucrul 
ce l-au închiriat, fără știrea stăpânului, cheltueala 
este a sa. Caragea, L. 23. La ce să mai trăim ? Pă
mânt păstrat cu sânge nn arendaș grec să ni-l tai' 
ZILOT, CRON. 82. Vine-un cur cu patru boi, încărcat 
cu păpușoiu, Dindărătul carului Arendașul satului, 
Lipitoarea dracului, teodorescu, p. p. 296. [ Fig. 
Moldávia se hotărî de apanagiu Fanariofilor. Un 
veac se mulse fara de acești arendași, c. negruzzi, l, 
277. Țăranul paște vaca șt arendașul o mulge. (Com. 
din Rătești, Argeș. Cfr. ZANNE, P. V, 14, unde, printr’o 
eroare de lectură, e tipărit, tn loc de arendașul, „arcu- 
dașul", formă trecută apoi șl in glosarul volumului 
respectiv). [In Transilv. și pe alocurea șl In Țara-ro- 
mănească, arândaș. iorga, s. d. xii, 186 (a. 1772, 
Făgăraș). | Femininul mai ales arendășifă, mai rar 
arendășoaică, v. c.]

— Derivat din arendă, prin suf. nom. agent, -aș, 
sau luat de-a-dreptul din ung. árendás.

abemuá^él 8. m. Fetit fermier.— Diminutivul 
lui arendaș (derivat prin suf. -el}. „Arendaș al unei 
întinderi de pămănt mai mici".

ARE.vnXf^Ést'.-EÁsuÁ adj. AppartCHant av,f6r- 
iHter, dépendant du fermier. — „De arendaș, care 
aparține unui arendaș, cum au arendașii". Dintr’rj 
potecă lătura^... tebucni în drumul mare o bri- 
șculifă arendSșească, târtfă de trei călușei. ODO- 
BESCD, I, 384. în bSldtura caeei areiidă.șeșli ardea 
uu foc mare. cw\’. lit. ix, 34, ap. TDRG. [La fem.. 
și: arend^aecă. | In Transilv.: arándásésr.]

— Derivat din areiidnș, prin suf. adj. -esc.

AUENDĂ.'ȘKțTi: adv. Alamaniéredesfeimi^s.- 
în felul sau după obiceiul arendașilor, ea arendașii, 
[tn Transiv. urândășeștr.]

— Derivat din arendaș, prin suf. adv. -ește.

abendăișÎ vh. IV* intrans. Âfre feimier (de son 
étaut). — (Cuv&nt rar.) „A fi arendaș, a face pe aren
dașul". JHl nu mai uoiA sd arendășască. /iră hotărit 
srtse mufe la București. bandü-ALDEA, d. N. 211.

— Derivat din arendaș.

ARKXUĂfșiE s. f. £fa( ou hiditer du feimier. Af- 
ferma^e. ~ Profesiunea de arondaș. îndulcifi de câ
știgurile. ce se realiseaeă cu aretidășia, et nu pot 
să se lase de a fi și fermieri, măcar că au devenit 
acum proprietari. I. ionnscu, d. 21C. i „Exploatarea 
(unei moșii) prin arendași". Arendășia l^erde moșia. 
ZANNE, p. V, ir>. [tn Transilv.; arândășie. BARCIANU.l

— Derivat din arendaș, prin suf. abstr. -ie.

ARENUĂtșÎT s. a. = arendAșie.Participiul verbului 
areudAșl, devenit abstract erbal. O sd mă las de 
arénáiéit, că tare mi s'a mai urît cu el!

ABENUÁH f a. m. a arendaș. Afară de aceasta, 
arendarul cel vechiu, fiind stăpân pe moșie, cine l-ar 
silî ca să păgubească pășunea de pe miriști? i. lo- 
NEBCU, c. 66. Cfr. dubletul orăndar.

— Derivat din arendă, prin suf. nom. agent, -or.

AKKNUÁBE 8. f. Action d'afformer, d'amodier; 
affermage, amodiation, bail. — Infinitivul verbului 
arendă, devenit abstract verbal. Se chiamă... „aren- 
dare" locafiunea fondurilor rurale. HAMANGIU, C. 
c. 359. [în Transilv. arâudărc. I t arândăloire, aren- 
dălnire. Termetiile de arendăluire a moșiilor sânt 

ABENUÂ^iȚĂs. f, 1®. Î’ewMMC d'un fermier. 2®.Fer- 
miére. — 1®. Nevastă de arendaș, „arendășoaică". 
2®. (Mai rar). Femeie care ține cevă în arendă. [în ; 
Transilv.: arâiidâșiță.]

— Derivat din*arendaș, prin suf. moțiun. -iță.

abundAíjioAicá 8. f. = areiidățiță (1®). (Termin 
mai familiar de cât „arendășiță", șl numai cu sensul 
de „nevastă de arendaș".) înlăuntrul [trăsurii] erau 
grămădite o mulțime de arendășoaice gătite și împo
dobite. odobescu, 1,384. [în Transilv.: arândâșoăică.]

— Derivat din arendaș, prin suf. moțiun.’ -oaică



- 23? -ARENDÂȘOnî
ARE.VHĂițoiL’ s. IU. fermier (terme de uié-

pris), — Augmentativul lui arendaș (derivat prin 
suf. -oiu și Întrebuințat mai ales cu o nuanță do de
spreț sau de ironie). Cu toate silințele puse de unel
tele arendășoilor jidani,... noi nu credem tn posibili
tatea unei asemenea schimbări, neamul românesc, 
III, 1856.

AKENDĂr s. a. = arendare. Participiul verbului 
arendă, devenit abstract verbal. Sănt oameni care 
trăesc (lin arendatul moșiilor. [în Transilv. :arândât.]

ARENnÂT, «Ă adj. Dohhc ou prt'a d bail, affermé. 
amodié. —Participiul verbului arendă, devenit ad
jectiv. „Dat (sau—mai rar—luat) In arendă". 0 moșie 
arendată, [tn Transilv.: arândăt.]

ARENHATÓR, «OARE subst. Celui OU cd/e qut 
donne d bail, qui afferme. — (Formațiano cărtură
rească, aproape netntrebuințată). Adjectivul verbal 
al lui arendă (derivat prin suf. -ator), întrebuințat ca 
substantiv. Persoană care dă în arendă. (Accentuat 
și: arenddior. rarciand. | Șl: arendător.]

ARENDATORÍE f s. f. = nreiidășie. codica civ., 
ap. CIHAC, I, 15.

— I'ierivat din arendator, prin suf. abstr. -ie.

AREivnvi t vb. IV* (ș. d.) V. arendă .ș. d.

AREÓLÁ a. f. Ar^ole. — 1. (Anat.) (learcănul (ca o 
arie mică, po care pielea are o culoare mal negri
cioasă) din prejurul sfârcului țâței. (Med.) Cearcănul 
roșiatec din prejurul unui punct inflamatorul. ] „Cear
căn (la lună)". n. (Anat.) Spațiu mic pe care-1 lasă 
Intre ele fibrele țesutului celular.

— N. din fran. (lat. areola „ario mică".)

ARKOLÁR, ’A adi. ./Irdofaire. — (Anat.) Cu (sau 
In formă de) areole(II). Țesut areolar.

— N. din fran.

ARF.OEÁT,-A adj. (Anat.) JrioZA—Care are areole. 
Perii stetați, mai areolafi... grecescu, fl. 68.

—<• N. după fran. (ca participiu al unul verb areolâ 
netntrebuințat.)

AREOMÉTRIC, -Â adj. (Fizică). .<lreomdtri</He.—De 
areometrie, cu privire la areometrie. Scări areome- 
frice.

— N. din fran.

arkomrtríe 8. f. (Fizică.) Jríowéíí-je, - Partea 
fizicei care se ocupă cu determinarea densității cor
purilor cu ajutorul areometrelor.

— N. din fran.

akkuhítrc s. a. (Fizică.) ylréoméfre. — Instru
ment pentru determinarea densității corpurilor, mai 
ales a lichidelor. Aparuiul de core i»e seroim pen
tru a ilettrminil densitatea unui corp solid... se 
numește areometrul lui Nicholson. poni, f, 61.

— N. din fran, (compus din grec, âpaio; „subțire, 
rar (la țesătură), puțin dens" șl pitpov „măsură".)

AREOPAG 8, a. Aréopaffe. — (Antic, greacă). Tri
bunalul suprem al vechilor Atenieni (care-și ținea 
ședințele pe colina lui Ares), însărcinat ou judecarea 
pricinilor criminale cele mai grave (și vestit In ve
chime pentru dreptatea și Înțelepciunea hotărirllor 
ce da), i Fig. Adunare (aevea ori închipuită) de oa
meni tnvățați etc. care hotărăsc cevâ In mod suveran. 
întrebările limbistice și ortografice se hotăresc in 
acel areopag al științei [- Academia RoinănăJ prin 
votare, maiorescu, cr. 1,345. în fața areopagului 
european [ congresul de la Berlin, din 1878], gu
vernul nostru se află redus la insuficiența parfi-

ARESTÂI.rl
dutui său. idem, i». ii, 124. [Do-a-dreptul după grec, 
și: t arlopăg. Iară ficim-ul au mers la ariopag, 
ndieălainaghistrat.yiS3.,ap. GCR. rr,.357/s. 1 Plural: 
-pnfiurt.]

—- N. din lat. areopagns ( grec, b "'Apsio; Tti-rnz 
„colina lui Ares": Marto, zeul războiului).

AREOPAGÍT s. m. (Antic.) Aréopagite. — Membru 
al areopagului.

A. din fran. ( lat. areopngltes < grec, âpîsoza-

AREo.NTÎf. s. a. (Arhit.) Colonadă spa-
țiată.

— Tif. din fran. ( lat. aricostylos <grec. ipouó- 
ot'Ax, din ápa'.óí „rar", și stfKo? „sâlp, coloană".)

ÂKEPÂ s. f, V. aripă.

ARițțCĂ s. f. Pile, revers d'une monnaie (dans Io 
jeu de hasard „pile ou face"). — „Dos, revers", fata 
opusă celei cu figură (cfr. arol(ă)) a unei moneto. 
(Cuvânt Întrebuințat la un joc de copii, care constă 
în aruncarea In aer a unei monete, ca să se .aleagă*, 
după cum moneda a căzut cu dosul ori cu fața tn sus.) 
O piesă de cinci bani, aruncată în aer, erâ să ho
tărască. — „Arolăsau areșcă^^—^Arola-', ceruiu en. 
yl căsut ,.<ireșcă‘‘: noi trebueâ să mijim, tafrali, s. 
102. iVdcduI....  puse, banul intre degete...... apoi tl
sedrll CH putere in sus... ,.Areșca.'“ strigarăcățiva, 
fugindspre loctd unde căzuse banul... ,.Arol!‘‘ strigă 
el. DUNĂREANU, CH. 19-20. [Și: reșcă (Buzău etc.), 
rișcA (București).]

— Etimologia necunoscută.

AREST 8. a. r‘. emprisonnement, détenfion
(dans une mai.son d'arrât), prise de eorps. 2’. PrtsoM, 
maison d'arréf. — 1®. Acțiunea de a pune pe cinevă In 
închisoare (din porunca unei autorități); „popreală. 
Închisoare". Se află sit&f poHíiceiíc arest, uricariul, 
VII, 80/,,. Arestul preventiv în materie de presă este 
intersis. iiamangiu, c. e. xvn. || 2®. P. ext. Clădirea 
sau încăperea In care sânt ținuți cei arestați, „Închi
soare", (pop. fam.) „gros". L-au dat în mâna cata- 
nelor nemțești și, puindu-l la arest, au șăsut acolo. 
RADU POPE8CD, MAG. IST. IV, 61. Jrc.sÍMÍ școalei. L-a 
dus la arest. (Plur. arésturi. | Subt influența pro
nunției germane (din armată) și: f areștl 8. m., aré- 
ște. ifumai cât va veni jupfân] Padu'l la Sibii, în
dată il va pune la areștl. doc. (a. 1737, Râmnic), ap. 
IORGA, s. D, XII, 37. L-au dai tn mâna cătanelor, 
carii l-au pus inarește. șincai, hr. iii, 251/,,,. | De 
aci, in Transilv.. In graiul soldaților (și prin ace.știa 
apoi și In popor) ariște s. f. (prin apropiere de cuvinte 
cu suf. -iște) și ariștă s. f. L-închiseră in ariște ftem- 
nițăf. FRÂNCU-CANDREA, M. 237. Bag la ariștă. LB. 
Cfr. FRÂNCU-CANDREA, M. 97.]

— N. din germ. Árrést (ital, arresto), idem. (For
mele arest si ariște se găsesc, pe lângă arest, șl la 
Sârbi).

ARESTA 8. f. vb. 1*. yljTéfw, ineltre aux arréts, 
mettre en état d'arrestation, détenir. — A pune mâna 
pe cineva spre a-1 duce la închisoare (din porunca 
unei autorități), (pop., fam.) „a băgă la gros". Sânt 
însărcinați a ne arestâ. c. NEGRUZZI, iii, 462. [ f (In 
Transilv.) și: arestăln). Niciun mirean, afară de noi, 
să aibă putere dea arestălui sau prinde pe cineva. 
ȘINCAI, HR. in, 59/,. I ■(■ șl: nrestni. Porunci ca să ne. 
at'estuească. oorjan, iî. iv, 34. A doua ei se are- 
stuiră capii opoziției, bălcescu, m. v. 44. Să m are- 
stuească (oi/a).'ALECSANDRI, T. 1342.]

— Derivat din arest (după fran. arrSter; la scrii
torii mai vechi prin suf. -ălui și -ul. obicinuite la 
românizarea cuvintelor nouă).

ARKSTÂEri f vb. IV* V. arestâ.



ARESTANT
AHEBTÁKT, -Â siibst. JZefeHM, -niie. — Persoana 

ținută tn arest, pusă ia popreală, tnchisă (din porunca 
unei autorități). A’h mă voi» întinde a descrie módid 
luci ării minelor și starea aresfanților. c. negruzzi, 
I, 312. 17» conroiM de soldafi eră însărcinat a con
duce la închisoarea Snagoimlui o sumă destul 
de însemnată de arestanți. odobescf, i, 38(5. Cfr 
arestat.

— N. din germ. Arrestaiit.

- 238 —

ARFSTÁiiE s. f. Arrestation, airét, détention. — 
Infinitivul verbului arestă, devenit abstract verbal. 
Afnndaf de arestare, [f și; arestuire. Serie poronca 
de arestuire de mirffttii n Ini Radn. alecsandri, 
T. 14O7.f

ARKNTÁT 8. a. Arréts, arresfafíOJí. — Participiul 
verbului arestă, devenit abstract verbal. Cine are 
pufere.n. Hă «it ne grăbeaneă cm arestatul.

AKKSTÁT,-Á adj. AirMé, mis en état d'arresta- 
Zion. — l’articipiul verbului arestă, devenit adjectiv. 
Prințul, mandarinii și clienții săi fură destituiți 
și arestați intr’o clipă depopond adunat și ieșit ca 
din pământ, nicoleanu, p. 104. (fșl: arcstnil. Fie- i 
care arestuit să fie înfățoșat în vreme de 24 ceasuri . 
URICARIUL, X. 8',,.] Cfr. arestant. („Arestat" e ci
nevă In momentul când e luat spre a fi dus la Inchi- 
.soare; „arestant" e cel care e ținut la închisoare, In 
urma unei condamnări judecătorești.) | 

jkur.nTvi + vb. IV* (ș. d.) v. nrestâ ș. d.

ABbT s. in. sing. tant. I. Garde CtniHtafreJ. Arniif- 
poste; défense, rempart (fig.). 11. l'arape. endroit. 
contră, enfour, aîentours.

I. + (La scriitorii vechi din Moldova) .,Pază militară,
gardă". Dumifrașcu-Vodă... noaptea.,, au ieșit din 
obiis, cam pe furiș, cu Moscalii, cari erau de arelti 
preyiur dîn-'^ul. N. costin, let. ii, 121/,,. luai 
Impid vornicul siua bună de la veeirul, Za ta
bără... cu llaidar AyaaUf^nutuiiPre careleapoi l-au 
lăsat pentru aretid faberii, că tot încă nu se potolisă 
Tătarii bine cu prada, idem, LET. li. 127.Sd-» trimită 
Moscali, să-i fie ard, să nu-l apuce Turcii să-l mazi
lească. idem, LET. n, 341/jj. | P. ext. „Avont-post(de 
apărare)". J’wfernicMZ împărat ne-au c» oaste
la această cetate, la llotin. .. să ținem locul și cetatea 
aceasta și să purtăm de grijă și de aret să fim ce
tății Cameniță..., ca să fim raiatii țării Moldavii, ce 
este supt ascultarea împărăției, de aret și de apărare 
despre Leși. NECt’LCE, LET. il. 223-,,. | „Apărare". 
Piis-au de au îngrădit cu gard iărgul Iașii, ca să 
fie aret, cănd ar mai veni vr’un podiae. n. mdste. 
MAG. IST. III, 64'„. este acel schit un loc de aret 
.sfintei episcopii, fiind la pădure;... și pădurea să 
fie întreagă, să fie de ar^ și de sprijineală, fiind 
de margine. DOC. (a. 1761, Iași), ap. TDRG. [Pentru 
accent, cfr. „Să se observe că pasagele... din croni
cari... au fost colaționate de noi cu manuscriptele din 
Academia Romănă... și pretutindeni am găsit árét, 
adecă cu e tonic deschis", HEM. 1557.]
# (Astăzi, In Ardeal). în aretol (cuivă s. a cevă) 

=« „In potriva, In contra cuivă s. a cevă“ : „contre, ă 
l’encontre de". în aretu vântului = „obviam vento...; 
vor dera Wind". LB. Stare tn ăretu cuivă = „gegen 
einem gerade oder in gerader Linie stehen". budai- 
DELEANÜ, ap. HEM. 1543. în aratul vântului „dem 
Winde entgegen, gegen den Wind". barcianu.

II. (Astăzi, In Banat, In Transilv. și In Mold.) „Par
tea locului, ținut". Domnul nostru Isus Hristos și cu 
Sf. Petru... odată merg la țară, cam în aretul unde 
eră fratele cel mai mare cn turma, pop., ap. HEM. 
154.3. II Cu deosebire In locuțiunea în aretul cnivă 
8. a cevă = „tn preajma. In Împrejurimea, In cu
prinsul cuivă B. a cevă" : „ă l’entour de, aux envi- 
rons, dans l’enceinto (d’un lieu)", Aret ffonul pe a) =

ARETE
„preajmă, impregiuriiue", In lucuțiuni, ca: locuește 
în aretul mieu. Pugi din aretul mieuSă nu te mai 
văd in aritul mieu! (Hațeg), rev. CRIT. ni, 86. 
Aret „Împrejurime, jur, preajmă", d. e.: in aretul 
casei. (Năsăud). bugnariu, n. Afet= „Umgebung". 
(Oravița-montană.) JAiiRESBER. ni, 313. Afet = „im- 
prejurime, apropiere": ș<îfZ in aretul livedeii = „șed 
în preajma livezii". (Munții Sucevii, Mold.) șez. ii, 
126/,. Aret (cu tonul pe a de la început), inseamnă 
tn graiul bănățănesc : aîentours, environs, Vmge- 
bung, Umgegend. de ex. Am i-ăsut pe Peiri ieri im- 
blând în aretul casei tale; in aretul acesta »iw am 
auzit să fie văzut cinevă pe acel lotru; tn aretul 
meu (persoanei mele) nu știu să se fie arătat omul 
acela despre care este vorba, mangiuca, ap. HEM. 
1.542. 0 slugă bătrână... spune, că a văzut... noaptea 
cevă strălucind in aretul buturugii, rev. crit. i, 42. 
ZVZ» arletul [citește: aretul] ^eZeeafuZut umblau 
ofițerii împărătești tn ruptul capului, ca să gă
sească pepăcurarul Cândafi. popovici-bănățeanit, 
M. 168. ( Fig. -4 îmbla în aretul cuivă, d. ex. fecior 
după fată = „a se învârti pe lângă cinevă, a-i da 
târcoale". (Orlat, In Transilv.), ap. HEM. 1543 : „tour- 
ner autour de qqn". Și-a bătut capul, că oare de ce 
n’o lasă tatăl-său în aretul ( cuprinsul) grădinei 
aceleiai" reteganul, p.'.v, 68/,,. (Accentuat: árét. ; 
tn Băița, Huniedoara: ariat d. ex. Nu-mi tot umblă 
in arlatul »«»>«.'=»„nu-mi umblăin aret, Împrejur". 
VICIU, g.]

zțț: (Fam.) Se Întrebuințează, iu Brașov, numai tn 
expresia a-1 fl cuivă ăret = „a se simți bine si sigur"; 
„se sentir bien, étre ă son aise" (In sensul germa
nului „sicb heirolicb fUblen"), mai ales negativ re
dând, in acest caz, întocmai ideea exprimată prin 
germ, „unheimlich" : Nu știu de ce, da nu mi-e dret 
să rămân desară singură acasă. Aicea numi-e árét; 
e prea Intunerec.

Etimologia necunoscută. (Se pare că forma pri
mitivă a cuvântului e cea atestată de BARCIANU: arit. 
tn cazul acesta am aveă a face cu un substantiv 
postverbal din arătă. Vin in arătul cuivă ar în
semnă deci „vin In vederea cuivă, In regiunea po 
care cinevă o stăpânește, de jur Împrejur, cu pri
virile". Din sensul acesta s'a putut ușor desvoltă 
terminnl militar „regiune păzită" și apoi „pază". Șl 
expresiiinea „mi-e aret" amintește Întocmai pe „mi 
se arată (v. arătă II, 5’)“, iar explicarea iui budai- 
DELEANU, care accentuează cuvintele ..gerade oder 
in gerader Linie stehen" ne aduce aminte de lat. 
rectus, care e cuprins In etimologia lui arătă. Când 
cuvântul a ajuns să Însemneze ,.regiunea s. locul 
de jur-lmprejurul cuivă", el s'a întâlnit cu un alt 
cuvânt, care aveă un înțeles analog, cu árié (cfr. 
Un copil... a intrat tn aria calului; calul l-a călcat 
în picioare, delavrancea, ap. TDRG. 483), așă că 
el s'a putut simți ca un derivat In -et al acestui cu
vânt, precum e bunăoară sinonimul préjmet un de
rivat din „preajmă", .Astfel s ar explică forma dret. j 
cu e In loc de ă, și cu accentul schimbat.) 

akb:t s. m. (Zool.) v. arele'.

AREȚĂKiu 8, m. Gardeur de béliers. — (Prin Ba
nat și prin părțile Învecinate). în August se despart 
berbecii de oi și atunci se zic areți, iar cei ce-i pă
storesc se etc arețari. LIDBA-IANA, M. 110. Poporul 
nostru numește berbecul și aret, iară pre păstoriut 
lui arețariu. (Șina, tn Transilv.), ap. HEM. 1544.

— Derivat din areți (pluralul lui arefe; cfr. din
țat, îngândurat etc ), prin suf, nom agent, -ar. (Cfr. 
lat. nrfeZariMs).

ARÉTF, 3. in. (Zool.) I. 1". B«7<er 2^.-VdZc (propro 
ă. la reproduction). II. 1®. B^Zier (constellation). 2". 
Bétíer (machine de guerre). Bélier^ montan, sonnette 
(instrument pour enfoncer Ies pilotis).

I. (învechit, azi numai prin Ban. și prin părțile în-



ARETE
vecinate din Oltenia și Transilv.) 1®. Berbece (neju
gănit și nebâtut). Bwbecele nescobit să eice „arete‘‘. 
(Vânju-mare, In Mehedinți), ap. HEM. 1544. Poporul 
nostru numește berbecul și „aret‘‘. (Șina, In Trasilv.), 
ibid. 1544. Rădică-voiu file cu tămâie și arețH, ră- 
dicâ-voiu țile boi cu vătui. dosofteiu, ps. ( voiu 
Innălță țio cu myrosenie de berbeci, psalt. 1651: 
„olTeram tibi cum incenso et arietibus".), ap. HEM. 
1545. Capră tretină și areate tretin. dosofteiu (— 
și berbeace tretin. BIBLIA, 1688), ap. HEM. 1545. 
Țapii șiareții suindu-sepre oi și pre capre... biblia 
(1608), 22, 2. în fruntea a tuturor areților ieși. CAK- 
TEUIR, ist. 232. Trei țapi mari și douăseei areți. 
URICARIUL, XVI, 209/,. Mieii... cari sănt berbecuți și 
nu sânt de areate, sejugănesc. economia, 90. || Prin 
părțile, pe unde cuvântul „berbece" (când nu i se 
adaogă „bătut" etc.) are același sens, arete a căpătat 
alte nuanțe de sens, d. e. Arete = „berbece mare și 
frumos". (Năsăud, In Transilv.) rev. CRIT. Ii, 96. 
.Hore/e" se sice la berbece de doi ani. (Bistrița, In Me
hedinți), ap. HEM. 1544. | în August se de^art ber
becii de oi și atunci se sic „ore/»‘'.i,lUBA-lANA, M.lltr 

[citește: afâțij se eice Ia berbeci de cănd se 
aleg dintre oi pdnă se lasă iar între oi, la Săn- 
Mihaiu. (Hațeg, în Transilv.), ap. HEM. 1544.

2®. P. ext. Ante se spune nunumailaberbeci, ci 
șl d. ex. la găini. Se eice d. ex. „cocoșul ăsta l-om lăsă 
de arete, adecă de prăsită, pe când ceilalți sau se laie 
sau se vând. Com. corbu. (Cfr. la Arom. cu funcț. 
adj.: birbec areati, ealareati Com. papahagi.)

il. Fig. 1®. (Astron.) f Constelațiunea zodiacului 
care coincide cu echinocțiul de primăvară. Astăzi, 
„berbece". Vârful munților acelora subt sodiu area- 
telui se află, cantemir, ist. 138. (Sensul acesta nu 
pare a h fost popular niciodată.)

2®. (în arta militară a antichității și a evului me
diu). „Berbece", mașină de războiu terminată prin- ,__ ,......... ... „ , ,
tr’un vârf de lior In formă de cap do berbece, ou , i«. (Rar.) „Argăsire". || 2®. Materia in care se argăsesc 
care se izbeau zidurile și porțile cetăților asediate. pieile, „dubeală". Cojocarul, după ce... cumpără [pio- 
' ‘ ----- ' -- ----- --j- lea de vulpe], o mooie CM apă caldă și tnforcăndu-o

CM pieZeo ÎM mts, o presară cu tărâțe multe și opune 
la umbră, de să usucă cu tărâțele; apoi face argă- 

‘ seală într'o putină, adică sare multă i tărâțe și 
apă rece. M8S. (s. .WIII), ap. HEM. 1569. Pieile

- 239 —

Areale= „nn fel do bolovani cu care, bătând zidu
rile cetăților, sfărâmă", cantemir, ist. 8. Voi mo
narhia leului cu fel de feluri de areți și mihanii a 
o iebi... nu v’afi săturat, iiem, iST. 327, ap. TDRG. 
{’. anal. „Berbece, maiu mare". Aríéte = „o unealtă 
de bătut pari, pociumpii: listuca...; die Ramme". LB. 
(Probabil latinism.)

[Șl: árét (singular analog din plur. areți), haréte. 
Forma arteie e sau latinizantă (LB.), sau transcrisă 
greșit In loc de arete (așâ șl la Woigand? .taiirrs- 
BER. in, 313).}

—“ Din lat. arles, •aretem (-arietem)-. gonoxe?. 
««o, franco-provențal arei, prov. aref.

AiiÉTt: 8. in. (Omit.) v. berete.
.IKER ÉI, s. m. (Bot.) v. nră^el.

ARÉC 8. m. iBot.) ; Enphorbia helio-
.íáreu— „laptole-cftnelui" (s. v,). lidba-IANA, 

M. 109. Fr^tnzuliță de areu, Rău a tăsat Dumne
zeu, Să ia /rumos pe urit, Să trăiască amărtt. pop. 
(Vâlcea), /m MunZenia, fetele, pentru ea să le crească 
părul, sau contra căderii părului, intrelniințeaeă o 
biG-Mtand care o numesc „areu‘‘.{Areu= „Mot. 
laptele-ciinelui, laptele-cucului“). GRIGORIU-RIGO, 
MED. 1,40. yormn „areu‘‘ se aude in Banat (Maidan, 
comit. Caraș-Severin) și 'n Oltenia (Pelești, In Dolj), 
ap. HEM. 1675. Dupâ pontbriant, orew ,.c&rău“(-- 
„chimen“). [Și: ariu. Ariu se eice la laptele-cânelui. 
(Hațeg), ap. HEM. 1675. Ai-iă=^plănlă veHÎHoasd, 
nuMuld laptele-cânelui (Țara-Hațegului). REV. 
CRIT. III, 86. Irap/cÎe-CMCRÎMi so« ariu. (Drajna-de- 
8U8, Prahova), ap. HE.M. 1675.]

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ailor, cu care 
pare a fi înrudit etimologicește.)

argAsit

arwAlÁC I 8. a. = agárlác. Au trecut și ei cu ea- 
hereaua și cu tot argălâcul. neculce, let. ii, 286/,. 
Numai ru al său argalAcu La casăle di beilicu. 
(a. 1777) ap. GCR. ii, 113/„.

— Din agărlâr, prin metateză.

aroAnAr s. in. (Tăbăc.) Tanneur, con-oyeur; mé
gissier.— „Argă.sitor, dubălar, tăbăcar". Jm noi se 
făceă mai de mult negoț mare cu scumpie, pentru 
argăsari. (Brașov). | Argăsar de piele de capre ne
gre : „chamoiseur". pontbriant.

—■ Derivat din argăsl, prin suf. nom. agent, -or.

aboAsAríe 8. f. (Tăbăc.) 1°. Métier de tannenr, 
de mégissier ou de ckamoiseur, tannage, mégis, mé- 
gisserie. 2’. Tannerie.mégisserie, atelier de tanneur, 
de corroyeur, de mégissier. — (Azi, mai mult pe la 
Brașov.) „Dubălărie, tăbăcărie". 1®. industria sau me
șteșugul argăsaruiui. Argăsărie „tăbăcire de piei 
de animale". C<»TINESCU. 2®. Atelierul argăsaruiui, 
„locul unde se argăsesc piei de capră eto.“ COSTI- 
NESCU. Argăsărie de capră neai/ră : „chamoiserie". 
PONTBRIANT.

—- Derivat din argăsar, prin suf. abstr.-ioe. -ie. 

argAsákíi'A s. f. 1®. Femme-tanneur ou tnégis- 
siére. 2". Femme de tanneur, de corroyeur, de mé- 
gissier. — (La Brașov.) „Dubălăreasă, tăbăcăreasă". 
1®. Femeie care se ocupă cu argăsăria. || 3®. Nevastă 
de argăsar.

— Derivat din argăsar, prin suf. moțiun. -i(ă.

.IHOÂMEÂLĂ 8. f. (Tăbăc.) 1’. Tannage, corroyage, 
niéyie. 2®. Tan, tnégis, co»/i'{(préparation de tan, bain 
dans le<|uel on plonge les peaux ponr le tannage en 
poil). — (Cuvântul e întrebuințat mai ales In Transilv. 
și In Țara-românească; In Mold. se zice „dub(e)ală‘*.)

erau la loc sigur, în argăseală. 17
4:1: -t se duce in putina cn argăseală = „a se prăpădi, 
a se duce dracului“... zanne, p. v, 17. [După anon. 
CAR. șiLB.iarghlsiilă, arghiseălA. | Plur. -s^*, poate 
șl -sde.]

— Derivat din argăai, prin suf. abstr. -eală.

ARGÂsi vb. IV’*. (Tăbăc.) Tantter (en poii), ckiper, 
ntégir, corroyer, confire, chanioiser. — (In Țara-ro- 
mănească.) „A face prin dubeală să se curățe părul 
de pe pieile [hjotărlte a se lucră". COSTINESCU. Cfr. 
dubi, amușl. (în Transilv.) A prepară piei de ani
male (cu acid tanic sau cu alte materii, ca tărițe. 
scumpio etc.) spre a le face impermeabile, imputre- 
scibile și a le conservă suplețea; tn general, a pre
pară piei pentru scopuri industrialo. Cfr. tăbăci. 
Lupii asemenea se argăsescu ca vnlpife. mss. 
(8. XVIII), ap. HEM. 1569. Cojocarul eumpărăpiele... 
de oaie... Bieile cumpărate se argăsesc. i. ionescu, 
M. 698. I Fig. „A-și prepară pielea obrazului cu su- 
limanuri". „in putina cm argăseală se întâlnește lu
pul eu vulpea‘‘, se eice pentru cele ce pururea iși 
argăsesc obrasulcu dresuri. 1. OOLESCU, ap. zanne, 
P. V, 15. [După LB. șl: arghistvb 1V’*.J

— Din n.-grec. (aor. ăpȚasa) „tanner, cor
royer".

ARGÁaÍRE s. f. (T&b&c.) Action de tannec, cfiiper, 
corroyer, confire, ehamoiser; tannage, mégie,
corroyage.— Inflnitiml verbului aryăst, devenit ab
stract verbal.

ákfX 8. f. (ș. d.) V. harfă, harpă ș. d. ARGĂniT a. a. (T&bfto.) = arjAsIre. Participiul ver-
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bului argâsi, devenit abstract verbal. Am dai pielea 
fa .argăsit.

AROÁSÍT, -A adj. (Tăbăc.) Tannc. passeen tan, 
corrogé, mégi. — Participiul verbului nrgăsl, devenit 
adjectiv. Făcu piei argăsite, ca să acopere pre cort. 
BIBLIA (1688), 66, 1. Când p&rul de la piei se ia 
lesne, atunci pielea este argăsită.i.iOVK»CV, M. 699. 
C/rimint tău argăfui înțesat dă sute și dă mii dă 
galbinidin vinitu dobitoacilor..., din opincili argă
site și din rodu osteneli, .iipescu, o., ap. GCR, ii, 
259'„. [în Transilv., după LB,, și: nrgliisit. | Nega
tivul: neargăsit: îmi sosea, soseâ 2^6 jos... Cucăciula 
nedubită, JUn pielceâ nenrgăsită. De la trei oi în
nădită. teodorescu, P. P. 620.]

AKMĂNIT0K,-OÁKE adj., sub.st. (Tăbăc.) (Ce ou 
celui) epii tanne, tannant. Tanneur, mégissier. -ibre, 
rorroj/eHr. —Adjectivul verbal al lui argăsl (derivat 
prin suf.-ifor), întrebuințat mai ales ca substantiv, 
1®. Adj. Care argăseșto, propriu pentru argăsire. ; 
2®. Subst. Persoană care argăsește pieile, caro se 
ocupă cu argăsitul pieilor. Cunoscând pr^ argă- 
sitoriu, s'au băgat slugă la dinsul. barac, t. 55. 
Argă.silorul încă jniue pieile tn amoiii, ca să se 
moaie și (să se] curețe de imală. unde stau 2—6 
cile, după aceea se pun tn amuș. liuba-iana, m. 
123. [Diai.: argăsitoriu. | în Tran.rilv., după LB,, șl: 
aririilsltóriA.] 

.KKUÁsiTÍRÁ s. f, (Tăhăc.) Taiuii^e.— „Argăsoala, 
(lupa ce a fost inlrehnințata". ponturiant [Plur. 
/«îi.]
— Derivat din argăsi, prin suf. ab-«tr. -ifură.

ARtiĂT a. m. 1®. Va/ei frfccour, de ferme, d’écuríe), 
[talefrenier, garson de ferme, servifeur. 2". Journa- 
lier. wOHtR««e, pnlotier. — 1®. Argatul e o slugă de 
țară (cu plata fie In bani, fie In Îmbrăcăminte, fie In 
amândouă, tocmită po un timp mai Îndelungat, de 
obiceiu cel puțin po un an) Întrebuințată la lucruri 
mai grele, mai mult In curte decât in casă, mai ales 
la grajd (cfr. rândaș) și la câmp; corespunde deci 
germanului „Knechl** (pe când „slugă" = „Diener“, 
iar „servitor** e termin mai nou și cu sens mai ge
neral). De aceea el o pus adesea in opoziție cu „stă-nK^iaL/. i/v uvcca vi w pu:* a,, cava iii țicku ,,aia- pum atvn4»
pftn** și „domn** (nu cu „boier**), .itunce toți se făcuse ' profit. 2'^. Fairc valefer. fairé servir (iqn. comme. vaiet 
oșteni, slugile lăsă pre boieri, argații lăsă pre stă- 'decour cmde ferme). — l*. Intrans. (Construit In
pdw». MUȘTE, LET. III, 49. Deau săracul și bogatul, mod absolut). „A fi argat sau argată, a aveă me-
fieau stăpânul și argatul. POP., ap. HEM, 1566, Pe ' ’■ ----- ‘ ' ' ' " ’ ' '
i'remile acelea, cănd împărații ședeă la masă cu ar
gații. POP., ibid, 1566. Ce e dulce și mai dulce Și »« 
poate sfl 88 ’mbuce, Dar din el gustă fot omul: Șî 
argatul ca și domnul? [ „Somnul**.] gorovei, c.
349. înșălă asinul său și luă cu sine doi argați. DO
SOFTEIU, ap. HEM. 1565 (: „mit le bât sur son âne, 
etpritdeux de ses aerviteurs avec lui**). Rare.ș... 
deșteptându-se din somn dimineața, au spus visul 
argaților săi celor ce erâ la care. Iară argații au eis; 
-Hun vis ai visat, glupâne!" neculce, LET.ir,201. 
ha metohul mănăstirii eră un voinic că de doauă- 
seci de ani, argat cm .ttmbn'e. .MSS. (a. 1747), ap. 
GCR. II, 40/,,. Și de se va întâmplă să-fi stea îm
potrivă sluga ia sau argatul tău, nu te mânii pre 
dinsul și-l bați? antim, P. 8.3. Cei mai prețuit ar
gat ta o moșie esfe acel ee știe a sămănâ bine. i. io
nescu, C. 20. Nu încetesi de a-l ocări, ca pe un 
argat prost, alecsandri, T. 600. Apolon se afiâ chiar 
atunci băgat ca argat in curțile domnești din Feres. 
ODOBESCU, III, 304/(3. I'fifnite pe un argat al său. 
cu carul cu boi. creangă, p, 176. Hei, copii, copii 
argați.' Somnul dulce mi-l lăsați Și-un cal iute mi’n- 
șeuați. ALECSANDRI, p. p. .59. Ne apucăm argați la 
popa. ȘEZ, III, 129, II 2’. Spec, (In unele părți ale 
Transilv. și ale Banatului). Argat = „năimit : inerce- 
narius..,; der Taglöhner**. LB. Argat= „lucrător cu 
ziua, Ia câmp". Com liuba. [în Mold. și Bucov. șl;

— ARGÂȚIE 

liargăt, liărgai. ilargatuls’au dus după aceea cuagu- 
nisita iu pace, sbiera, P. 243/,Fiind-că erau trei 
stăpâni, iar toți ceilalți erau hărgați, au hotărtt să 
se despărțeasoă unul de altul, marian, T. 238.]

— Din n.-grec. „ouvrier, manouvrier**,
poate prin mijlocire bulgară: argat (sârb, argatar 
orgatin, alb. argdt, rut. arfcoi turc, irgad).

akgâtA b. f. FtiZe (de ferme), servante, domestique.
— (în Bucov.) Servitoare de țară, slujnică în curte, la 
moșie etc. (cfr. argat); și cu sensul de „fată în 
casă**. Hă țineți mai rău decât pe o argată. MARIAN, 
o. II, 190. 7xt «po aceasta spălă liargatele... căme
șile. SBIERA, p. 45/,. Hargată«„Dienerin**. (Buko- 
wina), WEIGAND, B. B. 94. [Și: hargâti. S'au sfă^ 
tuit popa cu prewieosa, ca a doua ci... să trimeală 
mai înăinfe liargata care o mai aveă ei. sbik- 
RA, p. 15.]

— Forma feminină a lui argat.

ARuAfÉi. 8. m. Fetit ou jeune valet (de cour).— 
Diminutivul lui argat (derivat prin suf, -el). „Argat 
mic, argat tânăr, argat (cu sens desmierdător)**. Am 
tare multe trebi pe capul mieu și numai cu un ar- 
gățel ce-l am. de-nbiâ le pot dovedi. CREANGĂ, P. 169. 
De-ar fi cucul voinicel. Hi l-aș prinde argățel. ale
csandri, p. p. 122. [Șl: hărgățel (In Bucov.). Toc
mai ni trebueâ un hărgățel, ca să ni care lemne și 
apă și să ne aducă legumi din grădină, sbiera 
P. 1«Î/„.I 

ak<4Aț^8C, -kăncâ adj. Propre ou appartenant 
â un vuiet (de cour). de valet (de cour ou da forme). — 
„De argat**. Mwwcd argățească: „besogne de pale- 
frenier, d’homme de peine". DDRF. (ed. 1905), |în 
Bucov,; liărgățesc.]

— Derivat din argat, prin suf, adj, -esc.

ak<íAti»;(TK adv. Â la maniére des vale.t8. — ]n 
felul, după obiceiul argaților, „ca un argat**, înjură 
nrgățește.

— Derivat din argat, prin suf, adv. -ește.

ARtiAți vb.lV*. \'>.f:ire(engagécomme) valet, ser- 
vir comme i'alet(de cour ou de ferme), avnir le m&ier 
de vedet (de cour), valefer. Travailler pour autrui sans 

seria de argat, a face servicii de argat**. Ku, boier,... 
s'ajung... eA argă^sc?! alecsandri, T. 613. îl În
văță CM»» sd facă, ca să argățească c» folos, ispi
rescu, L. 163. Sid/xirtc,... mă duc in lume să-mi caut 
norocul. Destul am argățit! idem, L. 231. | Trans. 
(Complimentul drept s. nedrept arată pe stăpân.) „A 
sluji cuiva sau a sluji pe cinevâ ca argat sau ca ar
gată**. Vei fi în viitoi-argat plugariutui și lui vei sluji, 
cum te-a argățit și eZ pe tine, marian, se. ii, 148. 
jlcosd dacă l-aduse, Să.-i argățească fl puse. PANN, 
ap. HEM. 1572. De ce treabă să hărgățesc eu, om 
bătrân, pe-o scârnăvie de copil ca acesta? sbiera, 
p. 73/,. I P. ext. A sluji de geaba, „a osteni, a lu
cră în folosul cuivă fără a fi răsplătit**, costinescu.
2®. Trans. (Complimentul drept e sluga.) „A Între
buința pe cinevă ca argat sau ca argată**. Aueind 
fata... cârpiturilelui Strămbă-lemne..., îndată și-nu 
gis, că toate câte le spun ei nu-s adevărate..., șt că 
pe dinsa au tot harg&țit-o și-au tot necinstit-o până 
acum. SBIERA, p. 88,'j,. [Și: hargățl, liârgâțl (in 
Bucov.).]

—- Derivat din argat (argată 1.

.iRUĂ'ț'it: s. f. VaMage, domesticite.— éttérén Aq 
a li argat, slujba de argat, „slugărie, sarcina arga
tului", COSTINESCU. Pe^eeice:... Feții mei din ar- 
găție, Luați tot ceeste-almeu. alecsandri, p. ii, 111.

— Derivat din argat, prin suf, abstr, -ie.
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arrátínr 8. f. domesiiciié, cale-

lailie. — Colectivul lui argat (derivat prin suf. -tme). 
tmprejarn-i, ca o roată, Șade argățimea toată, 
CSANDRi, p. ll,tQ6.lCâmpHl]...ră8nnă'n «lare egomot 
de voioasa argățime. idem, p. ni, 41.

aroAțÎre b. f. ..âcfion (fe serutr fdpajze») comme 
valet (de courj. — Infinitivul verbului argitțî, devenit 
abstract verbal. [în Bucov.: hargAțire, IiărgAțire.]

AroAtÎTs. a. = argălire. Participiul verbului .ir- 
gițl, devenit abstract verbal. 5’o opMcnf fZe argățif. 
[Tn Bncov.: liargAțit, liftrgAțit.]

araeA s. f. 1. V. Sorté de hntte ou cabane (b&tie 
en pârtie dans la terre), ou baraqiie, oâ lespaysannes 
tissent pendant l'éfé. 2’. Métier fd fjsser). 3“. Plan- 
chefte dn mdtier ă tiss^, serr^ant de siége au tisseur. 
11. 1”. VoUfe, cintre, coupole. Sorté de nicbe voHtée. 
dans une iglise. 2®. de cave. III. 1 ’. Cka^-jtenie
(en bois}; ferme, comble (d’une construction; maison, 
moulin, etc.). 2®. PoM/rc laterale d’un radeau.

I. (Țes.) 1». = „groapă 8&patft in pămAnt In
formă cadrată, care se acopere cu stuf și pământ 
și ’□ care vara țes muierile pânza, iar iarna se pun 
stupii". LM. în timpurile trecute, pe când cultura 
cănepei fi a inului eră tn floare in județul nostru, 
femeea de la țară obidnneă a fese păma de tort 
intr’un mic bordeiof. săpat in formă dedreptnnubin. 
in care se ofesă răgboiul... jccirf bordeiof se ««- 
med „arged”. Umbra fi umiditatea ce domneau in 
argeâ dădeau firelor de tort o duritate, care per- 
miteă ca pănsa set se (easă bine fi des, fără a se 
rumpe vreun fir, cum s'ar fi iniămplai afară, in aer 
uscat. (Pribegi, în Ialomița), ap. HEM. 1573. (tn 
Dămbovița—Pucioasa, Moroeni etc.— argeaua este 
acum o mică construcție de scânduri, un fel de baracă 
sau de poiată, In curtea casei, In caro țes femeile 
vara.) Văsit... o muiere, (esănd aci, tntr 'o argeă. pann, 
ș. III, 19. Grosolana pâneă de cănepă. lucrată in 
argeA. ODOBESCU, I, 482. JoM Barbut că treeeă Pe 
la casa cu argeă, Unde țese lelița. TEODORESCU, P. P. 
329. Măi Caeaee, Căsăcele, Ce câți noaptea j>rin ar
gile? ibid. 129. Mititeaua Umple argeaua? [ „Lu
mânarea".] ROMÂNUL GLUMEȚ, I, 82 [ „Albina".] 
QOROVEI, C. 9. (Variante: Dobra grasa Umple casa: 
Mică, mititeă, Umple odaea cu ea. ap. HEM. 1578.) 
2®. P. ext. Argeâ = „războiu de țesut pânză, stative". 
PAMFILE, J. II. .Acum sileâ la argeâ. dar visul de 
peste noapte tot ii mai veneâ in minte une-ori. san- 
DU-ALDEA, D. N. 219. „âfttierea la răeboiu, ca băr
batul la argeâ^ [unde e evident, că se ocolește re
petarea cuvântului „războiu", cu celalalt sens], se mec 
pentru lucruri nepotrivite fi nefirefti. zanne, p. ii, 
299. II Spec. Acum..., când nu se mai fac pe la noi 
asemeneabordeiofe [ argâle (1®)}, prin argeâ se în
țeleg cele două policioare, care in setis transversal 
unesc extremitățile răeboiului fiservă de scaun pof- 
tru femei când țes(e). (Pribegi, In Ialomița), ap. HEM. 
1573. (Cfr. blană, chingă, scândură,spetează, 
stinghie.)

II. (Arhit.) 1®. „Boltă a unei clădiri (mat ales a unei 
biserici)". „A»ped“ insemneasS, la siăiri, o fotmă 
cereurie, boltită cu piatră; așâ la case, la pivnițe etc. 
(Gropnița, In lași), ap. HEM. 1575. „Argeâ" este bolta 
cea mare a bisericii, de sub turlă, obicinuit la mijlo
cul bisericii, ap. HEM. 1576. întrară în beseareco 
8u{â]nt«ÎMi, la locul ce să ehiamă trivolon, la ’ntratvl 
în argîâ, între cei doi stâlpi... ce stau spre-aptis. do
softeiu, V. s. 88, 1. întră'n argîaoa besearecii, cea 
din mijloc, idem. v. S. 12,1. De-aciî să'nchină amân
doi, diaconul in argtâ unde stă, popa în oltarfü. 
idem, ap. HEM. 1576. împrejurul columnelor se află 
o galerie circulară, boltită în prelung fsau, cum se 
eice la noi, „tn arg&i"j. ODOBESCU, A. R. 38. La [bi
serica] SfăiUa-Constanța, tavanurile acestei galerii 
eercuitoare sânt regulat boltite tn formă de argeâ
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sau de gârliciu. id. ib. 39. ] Spec. (Mai rar)„Fir^d^' 4 p 
boltită, scobitură boltită In zid". în mănăstirea Neam- 
țului până astăsi locul din altar, destinat pen
tru stareț fi care este o scobitură boltită in eidul 
desjtre mimăsi al altarului, se numefte „argeaua" 
starețuhii. ap. HEM. 1576. || 2®. „Gârliciul pivniței". 
Argeâ se ehiamă la un beciu sau In o pivniță ^ra 
cea mare, pe care se vâră poloboace/e și intrarea cea 
mică de prin dugheană. Se întreabă, de ex.: „pe unde 
te duci tn beciu? prin argeâ ?“ (Moscu, In Covurluiu), 
ap. HEM. 1575.

111. (Arhit.) î”. Argeâ = ,.cesa ridicată numai din 
stâlpi și pusă ,cunună‘.“ (Someș), reteganul, ap. 
VICIU, GL. „Argeâ“ se numefte tot materialul lemnos 
la clădirea unei case, afară de păreți, de ex. co- 
storoabele, grincilc, căpriorii fi leațurile; toate ace- 

I stea sănt argeâ. Tot așa la o fură sau alt acaret. 
i (Uscați, In Neamțu), ap. HEM. 157,5. ) La clădirea 
i unei case, de-asupra 2iărefil»r, tn curmesif, se așeasă 

grimile. costoroabele fi alte legături, care toate la 
un loc se ehiamă „argeâ^, iar de-asupra se ofeaeă 
apoi căpriorii, pe care se bat leațurile fi pe leațuri 
dranifa sau acoperiful. Se eice, de ex., am rădicat 
argeaua. mai trebue căjiriorii, leațurile fi apoi dra- 
ni(.a. (Doamna, In Neamțu). ap. HEM. 1576. ) La ridi
carea argelei(acoperifului) unei case, se leagă pe vârf 
un fumneag de paie. ȘEZ. in, 49/,. I (Mor.) ix» moară 
„argeaua^' stă de-asupra, tn capul amânărilor. (Bo- 
dești, în Vasluiu), ap. HEM. 1575. || 2®. (Plutărit) 
Bluf așii, când fac plute de dulapi, lătunoi sau scân
duri, pe de laturi, adecă la stânga fi la dreapta 
plutei, leagă strâns câte-o grindă, numită „argeâ". 
Aceste argele ajidră pluta de a nu se desface, când 
va fi isbită, de valuri, de vreun pod sau țărm etc. 
Se eice, de ex., um Ofesat argelele, ca să întăresc 
pluta. (Doamna, In Neințu), ap. HEM. 1576.

— Etimologia necunoscută. H a sd e u, Kfym. Magii. 
Horn. 1577-158011 derivă din grec, ăpf „casă sub
terană" (In sec. III a. Chr,), âpȚ«Xk« „cameră de scăl
dat" (la vechii Macedoneni), pa care le crede cuvinte 
greco-tracice. E de părere că argeaua noastră n'are 
a face nimica cu turc, (djagatai) ar^a „caissa, boite". 
(Sensul acosta însă ar puteâ fl cel fundamental. Din 
el s'ar explică, pe de o parte, Înțelesul de subt 111; 
„scheletul de lemn al unei clădiri", pe de alta cel 
de subt I „bordeiu", apoi, In special, „bordeiu sau 
clădire de lemn în care se țese" și, In urmă, „războiu" 
și „o parte a războiului". Tot de la „cutie" ajungem 
la sensul de „firidă", apoi ..boltitură" și „deschizătură 
boltită, gârliciu").

I

argelA^ t B. a. Peiite huite. — Diminutivul lui 
argeă (derivat prin suf. -aș, cu schimbare de gen), 
(tn Banat) „Cocioabă, bordeiu". ArgUlash = „vile tec- 
tum". ANON. OAR.

AKOCNTIFÉR, «Ă adj. .dr^zeHÍt/ére. — Care arc hi 
sine argint, „argintos aryentifer.

— N. din fran. (compus din lat. nrgentum „ar
gint", și fero „port, duc“.)

AROHÉrÁ 8. f. iiarns. — (în Banat) „Horghelie". 
„Pf^rdeplatz,Stuterei".jahresber. III,313. 

Caii in arghelă se prind cm pdlămariul. Coin. LIUBA.
— Din sârb, ergela, erdela, idem. Cfr. ȘIO. i, 

LXX.Ki. (}fr. dubletnl herghelie.

aughei.âk 8. m. GurJeur d'MH Itaroa.---(In ba
nat) „Herghelegiu". în (ara /Cafegitlui, La biertu ’m- 
părafulni, Unăe-ți beau ciobanii banii Și-arghe- 
larii-fi mdncaH caii, Gruia bea cu fetele, bibicescv. 
p. P. 3011.

—• Derivat din arghele, prin suf. nom. agent -ar.

ABttHELKoiu s. ni. V. herghelegiu.

ABU(U)IUÁL t 8. a. T. «rzilial.



ARGHIROFILIE — ;
AROHIKOFILÍR s.'f. Avidité d’argent, eupidité.— 

(Intrebulnțat mai ales despre clericii care iau bani 
pentru cele sfinte) „Iubire de argint". Cfr. simonie.

Din n.-grec. ÂpȚupoi^tKia, idem (din SpȚupoț „ar
gint" și f „iubire, prietenie").

AROHisi ț vb. IV* (ș. d.) V. argăs) ș. d.

AROfi.Â 8. f. Argile. — (Min.) „Lut (de oale), humă, 
clisă** („hieiu", STAMATI, traducând pe germ. „Thon"). 
Argilele sânt silicați de aluminiu hidraiați. poni, ch. 
235. Argila plastică [formează], când e ame.stecată eu 
apă, un aluat căruia putem să-i dăm... orice formă. 
idem, CH. 236. [f șl: argil s. a.]

— N. din fran. (lat. argilla, idem.)

ABRiLÓs, *OÂSÂ adj. Argileux. — Care conține 
(multă) argilă, „hnmo.s, clisos, lutos". Șist argilos. 
PONI, CH. 124.

— N. după fran.

ABOIXAGZÁBC1C) ț s. a. V. arzlmahzar.

ARGINT 8. a., B. in. (Min.) 1°. Argent. 2*. (Plur.) 
Objets ou par«t7«re en argent, argenterie. 3®. Mo«»ote 
d’argent; argent; florin. Richesae.

1®. JrpiwfH san anr san vefmeníe «ece de la nrul 
n’am jdnit. CQTi.yrQ'íi. 22j,^ ( argintulQ sau au
rul sau veșminte a nemurui n’ain pohtit. N. testa
ment. 1648; de argintü au de aur au de Îmbră
căminte nici de una n’am pohtit. biblia, 1688: ,Je 
n’ai convoité ni l’argent, ni l’or, ni la robe de per- 
90nne“). Capul sfântului (írigorie... stăpână aslăei 
la sfânta mănăstire la Slatina, ferecat cu argint 
și cu pietre scumpe. NKCülce, let. 11, 203. yior» de 
<e»« el are'n păru-i Și la șold un com de^OA^gint. 
eminescu, p. 103. Tfoîncîe de pe feciori Sclipeau 
de-argini. COȘBL'C, B. 19. Nevastă cu brâu de^argint, 
Dragă mi-eștipână'npământ! hodoș, p. p. 62. 21e- 
spre un porumb bun seeice: curat ca argintul șiuscat 
ca fierul. (Slujitorii-Albotești, tn Brăila), ap. HEM. 
1600. I Argint suflat cu aur :„Vfírmeil“; argint curai: 
„argent blanc'*, pontbriant. Bo»i(i] să fie prisne de 
argint curat, și să fie deplin fi la cumpănă. PRAVILA 
HOLD. 41. I Poet. Cu’nnltle Domnului sâni argint 
lămurit. BIBLIA (1688), 3 pr. 52. (Gfr. Cumintele Dom
nului, cuvinte curate, argint ars. coresi, ap. HEM. 
1608). Fața, mai albă ca argintul crinului, emine
scu, N. 4. Blând sâmbire-ar Milostivul, Iar din geana 
lui de-argint Lacrim’ar câdeâ ’n adâncul Norilor de 
mărgărint. qooa, p. 69. e de-ar£fí«í, Tăce
rea e de awr. zanne, P. ll, 633 (cfr, germ. „Schweigen 
Í8tGold“).4^ JfMwfd de ariitn4(după fran. „noces 
d’argent** și după germ, „silberne Hochzeit'‘) = „săr- 
bătorirea celei do-a 2&-a aniversări a căsătoriei unei 
perechi ln Serbarea nunții de argint a... im-
pdraf(ului] Francisc losif I. sbiera, f. 8. 416.

2®. P. ext. (Numai la plural) 21r£(i»tMrt= „obiecte 
(speo. vase) do argint, „argintării". .4m luat multe 
arginturi și odoare ce au găsit, mdste, let. iii, 
19/,,. învățătură de a spălă arginturile i vase de 
cositor...: Ia sare subțire pisată... MSS. (a. 1749), ap. 
QCR. II, 46/,j. Avemnește arginturi să ne lucrese; 
ee să vie, să ne tocmim și să-i dăm argintul. DOC. 
(a. 1707), ap. IORGA, B. R. 69. Cfr. aramă (11,2®).

3°. „Ban (de argint)". Băgară samă prețului lor 
și aflară cinci înturearece de argint. COD. vOR. 7/, 
(- aflară samă ca de cincizeci de mie de denari. 
N. testament, 1648; aflară de argintă cincizeci 
de mii. BIBLIA, 1688 : „on trouva qu’il montait ă 
cinquante miile piéces d’argent"). Și se târgui 
eu lucrătorii, cu argint pre ei. TETRAEV, (1574), 234 
( : „Ayant accordé avec ies ouvriers ă un denier 
par jour"). | Dupăfran. „payer en argent" ; a plăti 
In argint = ou bani de argint. | Pluralul arginți 
are sensul general de „bani". Arginții săi nu-i deade 
intr’aslam. DOSOFTEIU ( = banii săi nu-i dă !n ca-
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mătă. PSALT. 1651), ap. HEM. 1610. Ah, și cadavrul 
cel jalnic pe-arginți, nemilosul, tl vinde. COȘBUC, 
,E. 22/,5. 3fer«-o«íJár»«/»t cu-arginți, Să-lpoaiă ră
scumpără. POMPiLiu, B. 82/^. I Spec. (In Transilv.) 
„Zlot, fiorin". Am dat doi arginți pe purcelul acesta. 
In sonsul acesta șl: d'argint (scil. „ban", la plural: 
d'arginți). Frunsă verde de măr acru, După negru 
meargă dracu, Că trăbă râul oprit Și săpun de cinci 
d'argint... Și tot nu-l mai văd albit, hodoș, P. P. 187. | 
P, ext. „Avere In bani gata". Decât cu argintul in 
ladă Și cu nevasta neroadă, Mai bine cu lada goală 
Și cu nevasta marghioală. ZANNE, P. iv, 492- Mai 
aleslnexpresiunile: Iubire de argint: „cupidité" (Cfr. 
arghirofilie) și inbitor de argint: „avide d’argent, 
cupide". La puțintei se află acest dar, ca să nu-i 
biruească pofta lăcomiei șt iubirea argintului, mu
ște, LET. III, 82/1,. Iubitorul de argint... șade de- 
.ftept lângă comoara sa. MARCOVICI, C. 9/». [Nega
tivul: nelnbitor de argint, antim, p. 88.]

4^ Arglnt-vin = „mercuriu" : „vif-argent, mer- 
cure". Argint viu „argentum vivum". ANON. CAR. 
Unii lucră la argint-viu, aur, argint, aramé... geo
grafia ARDEALULUI (secol. XVII), ap. GCR. i, 178/,,. 
Sânt veninuri înfricoșate: argintul-viu, arama, gri- 
spanul, antimoniu și altele, calendariu (1844), 69. | 
Despre un copil prea vioiu sesice: iute ca argintul 
viu. (Clopotiva, ln Banat), ap. HEM, 1619. Când ai 
ști, cât ii de veselă... fiică-mea, că-i vine logodnicul! 
Par’că are argint-viu într’insa. Sare pin casă, frate, 
și joacă drăgaica. ca o nebună! alecsandri, t. 997.

[Plur., neobicinuit ln sensul 1®; ln sensul 2®, -gin- 
turi; in sensul -ginți.]

— Din lat. argentum (șl cu sensul do „Silber- 
geschirr, Silberzeug" șl „Silbergeld"; „morcuriul" se 
numeă argentum-vivum): alb. ergent (ergentsire „Sil
berzeug"), ital. argento (șl cu sensul de „bani"; plur. 
are sonsul de „Silbergerătschaften, Silberzeug"; ar- 
gento-vivo „Quecksilber"), sard. log. argentu, engad. 
argient (argient viv „Quecksilber"), v,-prov. argen, 
fran. argent (și cu sensul do „bani"; vif-argent și, 
Învechit, argcni-vif „mercuriu"), v.-span. argento 
(astăzi: plata}.

ARGINTĂ vb. 1*. Argenter. — „b. polei (s. a .suflât 
cu argint". Când voim să argintăm un obiect, trebue 
mai intăi să curățim perfect suprafața sa de orice 
materie străină, poni, f. 268. | Fig. A face să aibă 
luciul sau strălucirea argintului. Pe coasta dealului..., 
luna, ce răsărise de vreme, argintă rotunjimile pepe- 
HÜor înrourați. [sandd-]aldea, săm. li, 103. Cfr. 
arginti, arginți și argintul.

— Derivat din argint (cfr. ital, argentare, engad. 
argienter, fran. argenter).

ARGINTĂR s. m. 1®. Marchand ou fabricant d’ob- 
jets d’argent, ouvrier en argent. 2*. Orfévre. Bijou- 
tier. — 1®. Numai a-rare, și mai ales atunci când e 
vorba despre obiecte de argint, ori când 11 punem 
In legătură sau In opoziție cu „aurar", argintarul 
e íK<^íTMÍ care lucreusă din argint [s, vinde] tot 
feliül de obiecte, precum cădelnițe, potire, icoane, 
servicii de masă și altele, frâncu-candrea, m. 41. 
Un argintariu, anume Dimitrie. carele făeeă bisea- 

\ rid de argint... testament, 1648 ( Dimitrie 
zlătariu. BIBLIA, 1688; Dimitrie oare-carele cu 
numele, argintu-tăietoriu. COD. VOR. 8/, : „De- 
metrius enim quidam argentarius, faciens «edes 
argenteas" : „un certain homme, nőmmé Démétrius, 
qui travaillait en argent et falsait de petit» 
temples d’argent.,."), ap. HEM. 1614. Se opreau Gre
cii, Armenii, Turcii și Jidovii, de a se stabili pe 
la băieșaguri, ca argintari sau aurari. FRÂNCU-CAN- 
DREA, M. 40. II 2®. De obiceiu, obiectele de aur și cele 
de argint se fabrică și se vând In același loc și, de 
cele mai multe ori, Împreună cu giuvaerele. Astfel 
argintar a putut deveni un termin comun pentru 
meșterul (fabricantul, negustorul) de obiecte de ar-
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gint și de aur și de alte metale prețioase, cuprin
zând In sine de cele mai multe ori șl noțiunea de „giu
vaergiu, bijutier", mai ales acolo unde, ca In Transilv,, 
cuvintele acestea sânt necunoscute. (Tot astfel la 
Spanioli; platero „Silberarbeiter, Goldschmied, Juwe- 
lier“, din plata „argint", tn alte limbi, terminul ge
neral e un derivat din „aur“, astfel lat. anrifex, 
fran. orfévrt < auri-faber, pateo.sl. elatari, do undo 
al nostru elătar, <zlato „aur“ etc.). S’a descope
rit... mai mnlte obiecte antice de mare preț, printre 
care și mm voî magistral de orfănrărie elenă ...Ar
gintarul elen... va fi lucrat vasul... după cererea 
vre-unui rege scit, odobescu, ii, 275. Fata a tis 
împăratului, că, dacă voiește să o mărite cm tână
rul care i-l aduseră, să poruncească... a-i aduce... 
o furcă cu caierul șt fusul cu totul de aur... îm
păratul chemase pe. starostea de argintari și-i po
runcise, sicăndu-i:... „să-mi dai gata furca, care o 
cere fata mea!^ ispirescu, l. 91. (în Transilv.) jImj 
udntt la un argintar o salbă de mărgăritare. (f și 
diai, și: argintdriu. | în COD. vOR. argintn-tAietorln, 
o traducere literală a paleosl. srebro-sectcl, caro tra
duce la rândul său pe grec, ápfupo-xó-o;. | Cfr. ar- 
gintăroasă, argintăriță; aurar, zlătar]

— Din lat. argentarius: ital, argentajo „Silber
arbeiter" fran. arpe«h«îr „zaraf, bancher; păzitorul 
obiectelor prețioase ale regilor", spân, argcntero .,Sil- 
berarbeiter".

ARGIN’flRE 
citează, ap. HEM. 1615 și 1618, ca sinonim, o formă 
argintură, după o comunicație a d-lui S. Liuba. Acesta 
ne scrie Insă: „Nu mi-e cunoscută vorba argintură. 
ca plantă, nici nu am scrisd-luiHasdeu această vorbă; 
dar i-am scris ptníMrd..." 20/xn, 1907.]

— Derivat din argint (cfr. fran. argentiné], prin 
suf. -ariță, prin care se derivă multe numiri do 
plante.

í

ARGiNTÂRK s. f. Action dargeutcr; argentation.— 
Infinitivul verbului argintă, devenit abstract verliat. 
.Irgintarea și aurarea sânt... aplicări ațle] de^scom- 
puncrii sărilor prin curenți. PONi, F. 26H. Cfr. a r- 
gintire, argințire și argintuire.

AKGIKTĂRKĂNĂ 8. f. Femme d'ouvrier en urgent, 
de marchand ou fabricant d'objets d’argent, d’M’- 
fivre, de bijoutier. - Nevastă de argintar. Cfr. ar
gintăriță.

— Derivat din argintar, prin suf. moțion. -easă.

argintAkîță s. f. = arginlăreasă. LB.
— Derivat din argintar, prin suf. moțion. -iță.

ABO191TÁT s. a. = argintare. Participiul verbului 
argintă, devenit abstract verbal. Cfr. argintit, ar- 
gințit și argintuit.

AR«iNTÁT,-Á &ii}.Argenté;argcntiH.~¥8.Ttiiiipiai 
verbului argintă, devenit adjectiv. „Poleit s. suflat cu 
argint". I Fig. Cu luciu de argint, da coloare argin
tie. Aripi de porumbifă argintate, dosofteiu, ap. 
HEM. 162,3. Cfr. argintit, argințit și argintuit.:

AROiNTEÁLÁ 5. f. ^rpewlnre. — 1’. Arta de a polei 
s. suflă cu argint sau de a face aplicații de argint. 
2°. Pojghiță s. pătură subțire do argint depusă pe un 
obiect argintat, [Plur., rar, -teii și -tele.]

— Derivat din arginti, prin suf. abstr. -eală.

ARGiNți:!. 8,111. P. Aigent (metal); cottfe«r d'ar- 
gent. 2’. ^rpeni (monnaie). — Diminutivul lui argint, 
(derivat prin suf. -el), întrebuințat numai tn poezia 
populară, adesea din pricina rimei, fără să exprime 
ideea de „argint mic". Cfr. ar gin tu ț. 1*. Metalul „ar
gint". Măi, bădifă de d^arte. Mai trimite-mi câto-o 
carte. ..Și n'o scrie cu cerneală. Că de-aceea-i multă ’n 
fără: 0 scrie cu argințel. Că de-acela-ipuțintel! jar- 
nîk-bAr3eanu, n. 117. Vine Ghifă tinerel, Pe-un 
cal murg și bididel. Cu șaua de argințel. Cu scările 
val de fier. șez. i, 183^/,. | Culoare, luciu ca de argint. 
Porumb alb, cu gușa verde, Cu penițe eugrăvite, 
Cochi in cap de pietre scumpe; Capu-i bate ’n aurel, 

AnausTĂKÎK e. Í. Argenterie. Broderie ou ap- ' ’ ' ’ ’ ' ’ “ ~
plieations en argenf. B". (Jrfévrerie. 3*. Atelier ou 
mocasin d’orfevre. — 1®. Sculele de argint dintr'o 
casă, dintr'o biserică etc., obiectele de argint care 
formează o garnitură, „arginturi". Au aflat multe 
lucruri scumpe,... argintării, neculce, let. ii, 165/,j. 
Pentru argintării și arămuri să arată mai jostn 
ce chip să se urmeeă. uricariul, xi, 347. Am pus 
de a topit niște scule de aur și toată argintăria, 
câte le aveam lăsate de unii și alții amanet la mine. 
OlliCA, ap, HEM, 1615. | Aplicațiiini de argint, cu
sături cu fir do argint (pe haine, pe șea etc.). L-au 
trimis la căpitan-pașa poclon, eu patru ciohodari 
imbrăcați in haine cu sârmă și cu argintării. Dio- 
NISIE, C. II, 191. II 2®. „Arta de a lucră In argint s. anr • 
(diferite] feliuri de obiecte: lucruri, scule, obiecte de 
argint și aur", costinescu. 3®. „Locul s. magazinul, 
unde se fabrică s. se vând aceste obiecte", idem.

—- în sensul 1®, derivat din argint, prin suf. col. 
-ărie (cfr. engad. argienteria „Silbergeschirr-waaren- •

C’toctt-i bate ’n arginfet. teodorescu, p. p. M”. 
2’. „Bani (de argint)". Tlenuță, mândra mea, Cât 
oiu fi și’n crâșmă-oiu bea, Să nu-mi vii cu voie rea, 
Ci să-mi vii cu voie bună, Ca să-fi fie îndemână, 
Că nu ben bintíe tău, Dar beu arginfălul mieu. se
vastos, C. 262,',g. [Diai. ș\:arginfil. | In sensul P, 
fără plural; tn sensul 2", plur, -#e».]

AKGINTÍ vb. iV" 1 
AKeiIUȚi vb. IV“ I
Argenter.—„A polei s. a sullâ cu argint". Arginfesc 

= „ătgento-, versilbern". LB. | Fig. „A acoperi cu 
un luciu argintiu, a face să pară ca de argint". Acum 
luna argintește tot Egipetul antic. EMINESCU, P. 70. 
(,'fr. argintul, argintă; tnargintl.

— Derivat din argint.

A.MÍIJÍTÍCÍ S. f. » zo„x . 
ARGIXTicÂ 8. f. ) ’

... ...ys...._ g,____ ...........____e,.,..___ ______ Dryade-á-huit-pétales: Dryas octo2)etala. - Argin-
zeug", fran. argenterie, v,-prov. argentaria. span. ficd3s„mic arbust din famfilla] rosaceelor; frunzele 
argentaria „Silberarbeit, Silberatlckerei, Silberge- ! verzi lucitoare pe partea superioară, alb-tomentoase 
schirr"); In sensurile 2®-3’, puțin Întrebuințate de pe partea inferioară...; florile mari albe, de regulă 
altfel și atestate numai de dicționare, derivat din ------ ' -n-. n—*-----
argintar, prin suf. abstr.-loc. -ie.

eu opt petale albe... Crește pe stâncile calcare din 
' vârfurile munților noștri celor mai Inalți. lunie-Au- 

gust. (Se mai numește:] Cerencel, cerențel". 
AKUiSTĂRiȚĂ 8. f. (Bot.) coada-racnlul: An- ' panțu, pl. La grecescu, fl. 201: argintică, tot 

s/^rine ou argentiné: Potentilla anserina. — „Argin- ' astfel tn Bârlad, ap. HEM. 1615 (unde se identifică 
larița e o plantă mică cu foaie lată, foarte crestată pe cu argintarița). 
margini; pe partea cătră soare albă ca argintul, 
cu peri foarte mici, iar pe cealaltă parte verde de
schisă, cu perii mai mari. Argintarița e întrebuințată 
de unele femei la spălatul oalelor In care pun lapte, 
pentru-că smântână în oalele spălate astfel se face mai 
bună". (Broșteni, în Suceava), ap. HEM. 1614-1615. 
Cfr. scrintitoare, argintică, argințică. [Se mai

. urgintarița).
— Derivat din argint, prin suf. dim. -ică (cfr. 

I ital, argentina, spân, argentina, germ. Silberwurz).

AHOINTÎRE S. f. I
AROINȚÎRU 8. f. J
Action d’argenferi argentation. — Inliuitivul ver

bului arginti (argiuți), devenit abstract verbal. Ar-
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bului argintai, devenit abstract verbal. Cfr. argin
tat, argintit, argințit.

ARGINTUIT,-A adj. 1®. Argenté. 2^. Énchassé oa 
monté en argent. — Participiul verbului argintul, 
devenit adjectiv. 1®. „Poleit s. suflat cu argint". Scli
pesc vase-argintuite. barac, a. 79. Cerul, scuturat, 
dă tn limpede, și acopere ca un coviltir argintuit ro
tunda arie a pământului. DELAVRANCEA, 8. 170. 
Fig. Când luna nu se mai văeu decât 4» mărginite 
argintuite ale norului, el închise ochii. SLAVICI, ap. 
HEM. 1618. [Negativul: neargintnlt - „unversilbert". 
BARCIANU.] Cfr. argintat, argintit, argințit. ' I 
2®. Ferecat cu argint. |

= „argeotatio, obductio argento...; die Ver- 
sllbemng".LB.Cfr. argintnlro, argintare.

ARGINTÍT 3. a. ) 
ARGINȚIT 8. a. ) 
= argintire (argintire). Participiul verbului ar* 

ginți (arginți), devenit abstract verbal. Am dat cu
țitele la argintit. Cfr. argintuit, argintat.

ARGINTÎT, -Ă adj. ) 
ARGINȚÎT, -Á. adj. ) 
Argenté; argentin. ~ Participiul verbului arginti 

(arginți), devenit adjectiv. „Poleit cu argint". Ni
merim laceste curți...,pe la poale polărite (poleite), 
pe la mijloc argințite. frâncu-candrea. r. 191. '
Fig. „Cu luciu ca de argint, de coloare argintie". 
J*»-ve^{i[ ca aripile porumbului argențite și a că
ruia aripile sânt acoperite cu aur galben, 'eski.'r. 
16ÖI ( arepile porumbului argintite. CORESI, PS.; 
aripi de porumbiță argintate. DOSOFTEIU; a po
rumbiței aripi... argințite. cordea ; „pennae co- 
Inmbae deargentatae"), ap. HEM. 1623. Cfr. ar
gintat, argintuit; tnargintit.

ARGINTic, -ÎB adj. ) 
ARGiNȚiu, -ir. adj. j 
.dnzcnfin, argent^. — Ca de argint, cn luciu sau 

aspect ca argintul. A sa barbă ca eăpada, a lui plete 
argintii, Fața lui cea cuvioctsă, ochii săi măreți și 
v«, c. NEORUZZI, I, 119. iSiua ninge, noaptea ninge, 
dimineața ninge iară, Cu o eale argintie se îmbracă 
mândra țară, alecsandri, p. ii, 9. Blânda turtu
rică a sosit... aproape de soțul ei... Gungtinind, ea 
iși scutură aripile și-și incovoaie gușa argintie. 
ODOBESCU, 111,3.5. JMiroa.ve/îoriie-ar(i»«fii Și cesd, o 
dulce ploaie, Fe ereștetele-a doi copii Cu plete lungi, 
bălaie. EMINESCU, P. 281. De m'ași face, unde știu. 
Cuc la pene argintiu, jarnîk-bârseanu, d. 145. 
Argințiu. marian, ch. 50. | Cu sunet ca al argin
tului. Fetița intră tn casă cu un râs ««ael și ar
gintiu. Cfr. argintos.

*— Derivat din argint, prin suf. adj, -iu.

ar6INTŐa,-oÁ8á adj. 1®. Argenteux. 2®. ^Irpenftn, 
argenté, semblable d l'argent. — 1®. Care are In sine 
(mult) argint, plin de argint, bogat In argint, „argen- 
tifer". Argintos = „argentosus, argentaccus...; silber- 
reich". ]jB. Terenuri nrgintoase. || 2®. Cade argint, 
„argintiu* (la aspect). Stelele cu raee argintoase. 
ALECSANDRI, p. II, 128. Haina lungă de mălasă 
... pare încărcată de o pulbere-argintoasă. emine
scu, P. 251. Eră imbrăcat în haine numa de argint, 
călare pe un armăsar năsdrăvan, cu coama din fire 
argintoase. mera, L. B. 127. ; Poet. S’atunci Memfis 
se inalță, argintos gând al pustiei, eminescu, p. 
71. I Ca de argint (la sunet). D’a lui Apollon lire Par 
yuMcfe-arpinfoosc.i.vÂCÂRESCU, P. 111. „Da! da!...“, 
tise ea cu glăscior argintos. eminescu, n. 82. Cfr. 
argintiu. . , ............

— Derivat din argint, prin suf. adj. -os, sau din suspense (en parlant d’i .
lat. argentosng, -a, -um „silberreich" (cfr. fran. ar- ' de un preut] „oprit de a oficia pentru cătva timp 
—'..... “ — * ' ' In tot sau In parte, pus pontru un timp In Reactivi

tate completă sau parțială". LM. Patriarhul..., argos 
pe mitropolitul și pe episcopi făceă. beldiman, ap. 
HEhl. 1624. Dacă... vă veți aplecă înpotriva obște
știi noastre făcătoare de bineputernicăinpărăție, vă 
avem argoși de toată arhiero-lucrare. (a. 1821, Iași), 
uricariul, V, 75.

— Din n.-grec. âpȚOi „inoccupé, oisif, désuíuvré"; 
Uptű; ápfó; „prătre suspendu (en suspense)".

AR008Í f vb. IV*. (Bis.) Inierdire, mettre en in- 
terdit (un prétre). — „A opri pe un cleric de a func- 
ționă (ca pedeapsă canonică)". HEM. 1624. Patriar
hul, sumețindu-se tn aceă poruncă, argosi pre mi
tropolitul Leon. c. NEORUZZI, I. 242.

—— Derivat din argoa.

AKOiNTiiiTÓR,*oÁRE adj., subst. P. Qitiargente. 
2®. Ai:pen<e«r, monfeur en argent. — Adjectivul verbal 
al lui arglntni (derivat prin suf. *ttor), substantivat 
une~ori. 1®. Adj. Argintuitor= „versilbemd*. || 2®. 
Subst. Cel care fereci cu argint = „der Versilberer, 
Silberplattirer". POLIZU, i {Diai, și: -tóriu.]

KMlKTtij s. m. sing. tant. = argințel(l®). Di
minutivul lui argint (derivat prin suf. ~uț). (Cuv&nt 
rar, Întrebuințat numai tn poezia populari, In rimă) 
„Argințel (1“)“. I-am dat incă și-un bieitif, Care- 
le-aoed tn vărouț O litră de argintuf. pop. (Buco
vina), ap. HEM. 1616.

aroíntc-tAietóriv f 8. m. r. argintar.

ARGiNT-TiE s. a. V. argint.

ARGÓN B. a. Arpon. — Numele unui gaz simplu 
care intri (cam cu a suta parte) tn compoziția ae
rului. Lordul Raleigh a descoperit in anii din urmă 
in atmosferă incă un gag, argonul, foarte greu și 
pasin — nu se combină cu nici un alt corp — de 
unde i-a cenit numele de „leneș‘‘. mehedinți, q. 
F. (ed. 1901), 20.

— N. din fran. (format din grec, ipțo;, -a, -ov 
„neactiv, !eneș“.)

ARGUNAÚT s. m. l®-2®. Argonaute. -1®. (Mitől. anU) 
Nume dat eroilor greci plecați tn Colchida (pe corabia 
Argo) pentru cucerirea l&nei de aur. Fi g. Aventurier 
pornit In căutarea de mine de aur. Jj 2*. P. ext. (Zool.) 
j.Nautil" (un fel de moluscă). [Accen tuat șl: argondut.) 

A’, din fran. { = -lat. Argonauta < grec. ’ApȚo- 
vaútvj; „coribier do pe Argo“.)

ARGANAÓTIC, -Â adj. Jr^onoufițwe. — Do argo
naut, privitor la argonauți. Scriitorul american Bret- 
Harțe numește „povestiri argonautice‘‘ nuvelele sale 
din viața căutătorilor de aur din California. [Ac
centuat șl: argondutic.}

— N. din fran.

ABGÓs f adj. mase. (Bit.) Interdil,su8pendH, en 
...........  * * ^’un prétre). — Argoa [se zice

lai. argeniosDgț *a, «um „siiuerreicn" (cir. ira... 
genteux, n.~pTov. argentoHS, spân, arpcnioso).

AKeiNTi'i vb, IV». 1». .árpeníer. 2«. EnehOsser oii 
monter en argent. —1«. „A polei cu argint“. Argin- 
tMe«c = „verailb6io“. barcianu. Cfr. arginti, ar
ginti, arginți. || 2’. „A fereci cu argint", JrptnfMÎ 
= „a legi cu argint": „in Silber einfassen". polizu.

— Derivat din argint, prin suf. verb. -m1.

AROiBîTDÎHE s. f. Acfion d’ar^^nfer ou d’encAâs- 
eer, de monter en argeni. Argenture, argenlation, en- 
cAdasure ou monture en argent. — Infinitivul verbului 
argintul, devenit abstract verbal. Cfr. argintare, 
argintire, argințire.

argintcít 8. a.=sargintulre. Participiul ver*
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ABOO8ÍBE t s. f. (Bis.) /nferdti, «uepexse (d’un 

prâtre).—Infinitivul verbului argosl, devenit abstract 
verbal.

ABOO8ÍT, «Ă f adj. (Bis.) Interăit, (en
parlant d’un prfttre). — Participiul verbului argosl, 
devenit adjectiv.

abgvmínt 8. a. Argument. — 1*. Temeiu de con* ; 
vingere scos prin cugetare, probă de raționament 
adusă In sprijinul unei opiniuni sau concluziuni. 
Argument: „Dovadă, cuvănt, voroavă doveditoare**. 
CANTEMIR, IST. 8. Argumenturile dară șt dovea- 
dele... tmi sănt aceastea. idem, ist. 68. „Nu-mi pasă 
de critica domnului acelui..., pentru că n’are simțul 
comun...; în sfărțit pentru că în iscălitura acestui 
critic găsesc un 9, doi u» șt trei "íj**... Cu argumentul 
din urmă mă făcuse marțfij. c. negruzzi, I, 260. { 
2*. (Rar; latinism sau franțuzism). Expunere In scurt 
a cuprinsului unei opere a cărei desvoltare pe larg 
urmează (sau se tnfățișază pe scenă) îndată, „subiect**. 
La teatrul național din București se împarte tn se
rile de reprezentație „programul teatrului'' cu „ar
gumentul piesei".

— N. din lat. argumeutum, idem.

ABGUMENTĂ vb. I*. Argumenter. — A aduce ar* 
gumente, a căută să dovedești cevă prin argumente. 
Trans. și refl. Tot ce s’a argumentat vreodată cu 
justeță... [s’a făcut cu] observarea legilor a căror 
cercetare este tema logicei. MAIORESCU, L. 11. [f, după 
germ, „argumentieren**, derivat prin suf. verb, -ui, 
șl: argamcntirui. Ori să... argumentiruiască ințe- 
l^/eștr, ori să se lase, țichindeal, f. 415.]

— N. după fran. (lat. argumeutari, idem.)

ABOV-M E.VTÁBE s. f. jlrj/MmeHfafto». — Infinitivul 
verbului argumentă, devenit abstract verbal. „Ope* 
rațiunea inteligenței... prin care se arată cum o idee 
relativ nouă este cu necesitate cuprinsă In altele ad
mise de mai nainte se numește argumentare". UA- 
lORESCU, I.. 9 Trebue să scoatem toată cama din 
sfera simțimăntului instinctiv... și să o ridicăm la 
înălțimea unei argumentări teoretice de jyrincipii. 
idem, CR. I, 159.

ABGUHENTÁt 8. a. Arffumentation. — Participiul 
verbului argoDientâ, devenit abstract verbal. (Actul 
de) a argumenta, „argumentare**. E de argu
mentai intr’o chestiune bine lămurită.

AROUiVEXTÁT.’Á adj. .drj/umenfd. — Participiul 
verbului argumentă, devenit adjectiv.

ABUUMESiTĂȚie B. f. ) 
ABeVMEBiTAȚIÎ'NE B. f. j 
= argumentare* .^r^umenta^i* ce n'or/I aeu^ loc.

IIRICABIÜL, V, 198. Jlfuliâ uifurință in argumenta- 
țiuue. HASDEU, I. C. 98.

— N. după fran. (lat. argumentație, -onem, idem.)

AUGUMENTiBuf -f* vb. IV*. v. arguuieută.

AKOVȚIB B. f. Jrpwh'e. — (Latinism b. franțuzism) 
Subtilitate (in argumentare), argument sprijinit pe 
mărunțișuri. Cfr. „Chichiță, chițibuș**. Omul trecutu
lui,... sofistul fanariotieat, poate chiar tipicarul 
plin de arguții, a luat-o ș* fn rdndul acesta pe dina
inte. ODOBESCU, III, 453. [Accentuat, după fran., șl: 
arguție.]

— K. din lat. argntia, idem.

AUUĂiu.-Â adj., adv, P. Archaique. 2**. B'utie ma- 
«iérs areAaițue.—1°. Adj. De la Începutul lumii, din 
cea mai adăncă vechime, „străvechlu**. în tinerețea 
planetei...peste... coaja [sa]... setntindeă oceanul, iar < 
mat de-asupra o atmosferă groasă plină de aiuri

ARHANGHEL 
fierbinți...; pAnă cui nu avem nici o dovadă sigură 
că tn această eră, numită arhaică, planeta ar fi avut 
vre-o viețuitocsre. mehedinți, g. f. 6. || Din vremea 
veche B. de demult, cu un caracter de vechime, ne 
mai întrebuințat (s. care nu se mai află) acum, „În
vechit**. Unii scriitori întrebuințează cuvinte și con
strucții sintactice arhaice. Un monument în ^il ar
haic. II 2^ Adv. Ca tn vechime, imitănd vechimea. 
Vrea să scrie arhaic. [Scris șl: arehaic; scris și pro
nunțat (mai rar, după fran.) șLarcdtc.]

— N. după fran. (grec. — âp^aioț, idem,
din átpx'Ó „început**.) Cfr. arhaism.

ABUAÎs.w s. a. .ârcăaUme. — Cevă ce are un ca
racter de (adâncă) vechime. | Spec. (Gram.) Cuvânt, 
Înțeles, expresie s. construcție din vremuri (mai) 
vechi ale limbii, ne mai Întrebuințată tn limba co
mună de azi. Limba codicelui voronețean și a psal- 
tirei sckeiane se caracteriseasă printr’un arhaism 
pronunțat. Unii scriitori intrebuințeazA dinadins 
arhaisme. [Scris șl: archaism; scris și pronunțat 
(mai rar, după fran.) șl: arcaism.]

— N. după fran. ( grec, din ip/aioc
„de demult, (străjvechiu**, din ipy-t] „Început**).

akhaíntic. >Â adj, Archa/sfique. — (Cuvânt În
trebuințat rar) Imitat după felul arhaic. [Scris șl: ar- 
chaistic; scris și pronunțat (mai rar, după fran.) șl: 
arcaistic.]

— N. după fran. sau după germ, arclialstiscb.

ABHAMÁC s. m. Chevcd de race. —(în Dobrogea) 
„Cal de rasă**. Vasilieă plecase... călare pe un ar- 
hamac turcesc, contemporanul, iv, 298.

— Din turc, nrgamak „cheval de race arabe". 
ȘIO. I, 83. Cf. dubletul(?) armig.

AKUÁNGIIEL 8. m. (Bis.) V. Archange. 2”. Lejour 
de féte consacri, dans l'église orthodoxe, aux andian- 
ges (le 8 Novembre). 3’. Sorté, depain qu’on fait bénir 
et qu’on distribueen aumdne(en mémoire des morts). 
4“. (Fam.) 7'’owet- 1°. înger așezat de-asupra celorlalți. 
In ierarhia cerească, mai-marole peste cetele Înge
rești. Când să sculă arhaggelul îiihail, atuncia toți 
interii tăcură, mss. (secol. XVII), ap. QCR.l.Gț/^. 
Nu tremise anghel, nice arhdnghelu. váulááií, c. 
2^i\. SAntul Mihail, groaznicul archangel al jude
căților și albătăliilor. ODOBESCU, 1,8/,,. Hranghelii, 
adecă arhanghelii sau sfinții voivozi f8 Noembrej 
sănt păzitorii oamenilor, de la naștere până la 
moarte. (Galați), ap. HEM. 1625. (Cfr. Voinicul, că
zând in mare, au chemat intr'ajutoriupre sfinții voi
vozi și numai decăt sfinții îngeri amăndoi, M^ail 
șiGavriU, s'auarătatînaintealui. mss. (b. XVIII), 
ap. GCR. 11,40. Cfr. arhistratig, voievod și În
ger). Din cei doi arhangheli, Mihail are cheile ra
iului, iar Gavriil ține ciuma de păr. (Viziru, tn 
Brăila), ap. HEM. 1625. Aranghelul= „arhanghelul**. 
LIUBA-IANA, M. 98. || 2”. Sărbătoarea consacrată tn 
biserica ortodoxă, arhanghelilor Mihail și Gavril, In 
ziua de 8 Noemvre. Arhanghelu: „Festum Archan- 
gelorum...; das Fest der Erzengeln, 8 Novembris**. 
LB. Ziua cănd se serbează sfinții arhangheli se zice 
„hranghel". (lonășești, In Tecuciu), ap. HE.M. 1625. 
La arhanghel merg finii la nănași cu colaci... (Or- 
lat, In Transilv.), ap. HEM. 1625. || 3’. (Obic. pop.) Un 
fel de colac (mai mare). La pomană lungă trebuesc 
200—300 de colăcei, archangheli, scări, prescuri și 
altele, care toate se coc din aluat ales, marian, NU. 
751. II 4^ (Fam., tn glumă; cfr. sfânt) „Sfântul Ne- 
culai**. „Aranghel" se aplică in Muntenia biciului, 
căruia-i zic „sfăntu Aranghel". ispirescu, ap. HEM. 
1630. [Scris In vechime, după felul greco-slav, șl: ar- 
hagget, azi și: archanghel. în veacul trecut se găsesc 
șl formele latinizate: arbaiigel și arcangel. TDRG. 
In popor se aud și formele: hrănghel (tn Mold.), 
arăagbel (tn Banat).]



- 246 -ARHANGHELESC
— Cuvănt intrat in gralu prin biserică: paleosl. 

arhangelă, grec. ăpxâȚȚtl.oc.

AHUANUHKLÉ8C', -eAscă adj. Archangélique.— 
(Cuvânt învechit) De arhanghel(i). Arkangeleșticeate. 
DOSOFTEIU, V. 8. 112.

— Derivat din arhanghel, prin suf. adj. -esc.

ARHANGMCLici^BU. -F.Ást'Á t adj. = arliaiiglic- 
lesc. Glasul arhanghelicesc Prin pământ în jos pă
trunde. AARON, ap. GCR. II, 192/,,.

—■ Derivat dintr'un- adjectiv, neintrebuințat, ar- 
hangbellc, prin suf, adj. -esc.

AKHKOLVO s. m. Arcliéologue. — Persoană cuno- 
soătoare In ale arheologiei s. care se ocupă eu ar- ; 
heologia. Ciocanele spărgeau catacombele Hamani- 
loi'... Bietul meu arheolog încremeni la vederea unei 
asemenea barbarii, c. negruzzi, I, 203. Sămășițele 
vechi... archeologii de profesiune să le explue in 
mod mai sistematic, odobescu, ii, 155. [Scris și pro
nunțat (mai rar) și:archeológ.] Cfr. anticar(l®).

— N. din fran. ( grec, âr/aiokoȚo;,)

AKUKOLOGic,-Ă adj. ArchdoZopiț/ue. Do ar
heologie, privitor la arheologie. Cesionarul archeo- 
logic. odobescu, ii, 157. Fumuri arckeologice scor
nite din lulele preistorice, idem, ii, 287. | Tot ce 
s'a spus... despre rămășițele antice învederate la 
Ibănești... dovedește că această localitate are in si»ie 
o importanță exti-aordinară ca stațiune archeolo- 
ț/ieă. idem, n, 175. [Scris și pronunțat (mai rar, după 
frâu.) .d: archeologie.] Cfr. anticaiiu.

— N, după fran. ( grec. âpya'.okQȚixoț.)

ARHKOi.otiieiieiC,>EÁM:A adj.- arheologic, (in- ' 
vechit). La polizu. i

ABHKULOOh'i'^TE adv. D’aprés Ies proced^s de 
l'arehéalogie. â la maniire des archéologues. ~ ('a 
arheologii. La polizu.

— Derivat din arheologic, prin suf. adv. -cșfe.

ARHEOLUOÎE s. f. Archéfílogit. ~ .Știința lucru
rilor antice, a antichităților (3*). Sd se invefe... h- 
gica... istoria naturală și arhiologia. URICARIUL, 
III, 36/„. Este o (ară,... unde cultul archeologiei a 
intrat in ueurile poporane. Aced țară e Danemarca. 
ODOBBSCU, II, 261. (Scris și pronunțat (mai rar, după 
fran.) șl: archeologie.}

— N. din fran. ( grec. apyaioZoȚÎa, din ipyaio; 
„vechiu, de dpmult“, și koȚo; „cuvânt",)

ARHETÍF s. a. Archétppe. — Modelul cel dintâi 
(după care se lucrează cevă), „forma dintâi, origi
nalul". Cfr. prototip. [Plur. -tipuri și-țipe. | Scris 
și pronunțat (mai rar, după fran.) și: archetip.j

— N. din lat. archetypnm (<grec. étp/itoKo?).

ARHI- prefix. 4rchi-. — Prefixul arhi- exprimă 
ideea de superlativ sau de preeminență și e do origine 
grecească (dpxi, întrebuințat tn compuse spre a arăta 
rangul cel mai de sus). în limba noastră a venit pe 
două căi: In timpurile mai vechi, prin scrierile bi
sericești (sau de-a dreptul de Ia Greoi sau, mai adese, 
prin mijlocire paleoslavă) iar In timpurile mai nouă 
prin împrumuturi neologice. Cuvintele cele vechi In 
care se află sănt numai substantive care exprimă 
o funcțiune sau o Întocmire (de obiceiu bisericească); 
cuvântul compus, luat astfel. In întregime, din gre
cește sau din slavonește, are sensul de cel mai înalt 
rang al funcțiunii sau al întocmirii respective: arhi
mandrit, arhi-ereu, arhi-diacon, arhi-episcop, f ar- 
hietratig etc. Formațiunile românești mai vechi, după 
modelul acestora, sănt rare, d. ex. arhipovățuitoriu, 
ȘINCAI, HR, n, 689/„, arki-pMor, ZILOT, ap. HEM. 
1633, tn vremea mai nouă, după modelul' neologi-

ARHIDUCE 
smelor împrumutate din franțuzește, ca arhi-mUio- 
nar etc., se formează cu acest prefix (tn graiul fa
miliar al oamenilor cu carte și mai cu seamă in limba 
mai puțin îngrijită a jurnalelor) substantive șl mai 
ales adjective compuse cu vorbe vechi românești, 
dându-le sensul de „cel mai de sus (ca rang), peste 
măsură de.... , mai mult de cât.... , In cel mai Înalt
grad...“; d. ex. arhi-medic (POENARU), arhi-cancelar, 
arhi-n^un (la PONTBRIANT), arhi-șiret= „șiret pe
ste măsură", (uasdeo, etym. magn. 1631), (un) arhi- 
pungaș: (sala erâ) arhi-plină; (un om) arhi-stupid: 
(un) arhi-sgârcit; arki-liberal etc. [Scris și pronunțat 
(mai rar) șl: archi-.] Cfr. baș-, para-, ultra-, ex
tra-, proto-, supra-, super-, hiper-.

AB1I1UIÁVO2V s. m. (Bis.) Archidiacre. — „Primul 
diacon pe lângă un episcop". COSTINESCU. Arkidia- 
conful] Ștefan și marele Antonie și sffdjntul Gri- 
gorie Decapolit. îndreptarea legii (1652), ap. GCR. 
l, 158/,,. Eră arliidiacon la părintele Eectarie, pa
triarhul de Ierusalim, dosofteiu, ps., ap. GCR. l, 
209/,. Va alege sinodul... unul dintre cinovnicii cei 
mai mici bisericești, cum arliidiacon. protosinghel, 
iproci. URICARIUL, IV, 299/10. [Accentuat, In Tran
silv., și; arhidiacón; scris și pronunțat (rar) și: ar- 
chidiacoH. I Pronunț. -di-a-.J

— Din paleosl. arhldijakoiiú, grec. âo-xio:âxoyo;.

AKMIIIIACONÂT s. a. (Bis.) 1». Archidiaconti. 
2’. Archidiaconat. — 1®. Circumscripția unui arhi- 
diacon, partea (dintr’o dioceză) supusă jurisdicției 
unui arhidiacon. Archidiaconatas:„dasErzdÍ8konat“. 
UARCIANU. 11 2®. ^:-ftidtacoHaf=„arhidiac3nie, dem
nitatea do arhidiacon; funcțiunea, sarcina arhidia- 
conului“. COSTINESCU. [Scris șl pronunțat (rar) ai; 
archidiaconat. | Pronunț, -di-a-.]

— N. din lat. archldiacoiiatus, idem.

AKHii»iAVONÉ8C,-KÁ8CÁ adj.D’arcA«diacre,<(p- 
partenant ă un archidiacre. — De arhidiacon. bar- 
CIANU. [Scris și pronunțat (rar) șl: archidiaconese. | 
Pronunț, -di-a-.]

— Derivat din Rrliidiacon, prin suf. adj. -esc.

AKiiiniACONÎE s. f.(Ris.).lrcâ»ii«aco»a<.—Func- 
țiuneade arhidiacon, „arhidiaconat (2®)". LM. [Scris 
și pronunțat (rar) .și: arcliidiaconie. I’rominț, -di-a-.] 

Din grec. â;>ytî-.«xo'/ta, idem.

AKHiuiEuézA 8, f. (Bis.) .Ircfeirfioccae.—(In Tran
silv,) Dieceză In fruntea căreia stă un arhiepiscop. [Pe 
Ia începutul secol, trecut, după pronunț, germană și: 
t arlildlețeză. Arhidiețesa Carlovețului. calendariu 
(1844), 36.1 Scris și: archidieceeă. ) Pronunț, -di-e-.]

— N. din lat.-med. archidlu'cesis.

AKiimiKC'KZÂN, -Á adj. (Bis.) Archidiocésain.-- 
(tn Transilv.) (Care se ține) de (o) arhidieceză, al 
arhidiecezei. Consisloriul arhidiecesan are sediul In 
Sibiiu. [Scris șl: archidieceean. | Pronunț, -dt-e-.)

— N. din lat.-med. archldiceccsaiitis.

.iiiHiniETÉzÁ t s. f. (ș. d.) v. iirliidiecezâ.

AKUiDÚcÁ s. m. v. arhiduce.

AKHiDL'VÂL.'Ă adj. Archidueal. — De arhiduce, 
a(l) unui arhiduce. [Scris șl: archiducaJ.]

— N. din fran.

Attuiui'CĂT B. a. .iIrcAidMche. — 1®. Provincie sau 
teritoriu al unui arhiduce. || 2®. Dignitatea de arhi
duce. [Scris și: arc/uducof.]

— N, din lat.-med. archidncalus.

akuiuúcu s. Hl. Archiduc. — Titlu dat numai 
prinților din casa imperială a Austriei, [Învechit, șl:
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abhierAtic 8. a. (Bis.) Livre qui contisnt Ies 

cérémoniespontificales. —Arhieratic as „carte In care 
sănt prescrise ceremoniile care sănt de competența 
unui arhiereu". LM. [Scris șl: archieratic. | Pronunț. 
-hi-e-.]

— Din grec. ipxt»pa«*l>v.

abuierékc) f s. m. (Bis.) v. arhiereu.

ARiKBBÉNC, -EÁBCÁ adj. Episcopal, pontifical, 
appartenant â un prélat.—De arhiereu. Veșminte ar- 
hiereșii. dosofteiu, v. s. 12. /Vea sfinția sa părintele

arhldúcá s. m. (după ital.) *{’ (cu formă de-a dreptul 
latină) arhidúx. Ferdinand I, arhiducsul Austriei. 
ȘINCAI, HR. II, 153. I Scris și: archiduce.] Cfr. duce.

— N. din lat.-med. archldnx,-cem.

abhidtcésA s. f. Arehiduchesse.—Titlu dat prin
țeselor din casa imperială a Austriei. [învechit, și: 
arhldnceâsă. poenaru. | Scris șl: archiducesă.]

— N. după fran.

ABHlEPiscop s. m. (Bis.) Archevéque. — Episcop 
sau mitropolit (primat), care stă In fruntea altor epi- , mereș». uueur inu, *. e. i6. fi eu simfiu «i* puiinine 
scopi (sau mitropoliți). în Bilele... arhiepiscopului ! mitropolitul țărei să întărească cu arhieresc blă- 
Ghenadie.CORESI, E. I|,^. Ghenadie,cumilalui Dum- stern... URICARIUL, i, 102/,,. Episcopul sta in strana 
neBeuarhiepiscopușimitropotitatoatățara Ardea- arhierească, creangă, a. 137. [Scris și: archieresc. 
fttÎMt. PRAVILA (1640), ap. GCR. 1,88/,. 2Vea "------- * ’ ’ * ’
nostru arhiepiscop și mitropolit a toată Ungrovlahia. 
DOC. (a. 1794), ap. GCR. ll, 153/,,. Ăftfropoiifttf... slo- 
boei o sinodicsască carte..., arătând drepturile mi
tropoliei Sloldaviei,... întărite de un consiliu compus 
de prea fericiți patriarhi și arhiepiscopi, c. ne- 
GRUZZI, I, 241. Accentuat șl: arhiepiscóp. | Scris și: 
archiepiscop. | [Pronunț, -ftt-e-.]

— Din paleosl. arhiepiscopi, grec. âpytsc’sMKoc.

akhiepibcopAl, -ă adj. .-Irchteptscopui. — „Ar- 
hiepiscopesc". [Pe] Dealul liiiropoliei e o mică a- 
cropole, unde e camera d^utaților, alături de bi
serica arhiepiscopală, mehedinți, r. 21. [Scris șl: 
nrehiepiscopal. I Pronunț. -At-e-.)

— N. din fran. (lat. nrchlepiscopali.s, -e.)

ABUiBPiscoPĂT s. a. = arhiepiscopie (1®—2®).
[Scris și: archi^iscopat. | Pronunț, -hi-e-.]

— Ii. din lat. archiepiscopatus.

ARHiEPlNCOPÉsc, •uÁMcA adj. Archiépiscopal.
— (Care ține) de (un) arhiepiscop, de (o) arhiepisco
pie, care e dat de arhiepiscop. [Scris și: archiepisco- 
pesc. I Pronunț, -ăt-e-.]

— Derivat din arhiepiscop, prin suf. adj. -esc.

ARCHIEPISCOPÉ9TE adv. D une maniére archié- 
piseopale. — După cum obiclnuesc arhiepiscopii, ca 
la arhiepiscopi, polizu, BARCIANU. [Scris șl: archie- 
piscopește. | Pronunț, -hi-e-.]

Derivat din arhiepiscop, prin suf. adv. -ește.

AKHiBFiBC'OVÎE fl. f. (Bis.) 1®. Archevéché. 2®. .<4r- 
chi^iscopof.—l®. Eparhia unui arhiepiscop. | P. ext. 
Reședința (orașul s. palatul) unui arhiepiscop. Arhie
piscopia catolică din București. |f 2®. Demnitatea sau 
funcțiunea de arhiepiscop. | P. ext. Durata acestei 
demnități. [Scris ș\: archiepisco^e. | Pronunț, -ht-e-.l

— Din paleosl. arhleplskoplja, grec, 
„archevéché", și âpytittioxoKsia „archiepiscopat", sau 
formațiune românească din arhiepiscop, prin suf. 
abstr.-loc. -ie.

abuierábh 8. m. (Bis.) Archi^orque.—Mai ma
rele ierarhilor, Carii din domni ar lăcomi, de n'ar 
da acest oboroc de sare..., să hie legat afurisit de... 
sfântul apostol lacov, fratele lui Dumneseu, cel d’in- 
tâiu arhierarh sfântului Ierusalim, ți de toți sfinții. 
URICARIUL, II, 116/,[Scris și: archierarh, archie- 
rarch. | Pronunț, fti-e-.]

-*-* Format din prefixul arhl- și Ierarh. E probabil 
c& UD áp-,(^cpápx''iC) neatestat In dicționare, există șl 
tn grecește.

AKiiiKRĂȚi t vb. IV* (Bis.) ifre éoégue ouprtíat. 
— A fi, a funcționă ca arhiereu. J.cesfa dintru svinți, 
părintele nostru Ipatie, născut la Chilichiîa,... și 
arkierățtndu tn Gangra... dosofteiu, v. 8.82. (Pro
nunț. -fe»-e-.]

— Format de Dosofteiu de-a dreptul după grec. 
âffitpattbm „devenir prólat“.

Pronunț. -h»-6-.]
— Derivat din arhierea^ prin suf. adj. -esc.

abhikbí^te adv. 2 la maniere des prélats. — In 
felul s. după obiceiul arhiereilor, ca arhiereii. Arhie- 
reif6=B„erzprio3terlich; auf erzpriesterliche Weise". 
POLizu. [Scris și: archierește. | Pronunț, -ht-c-.]

— Derivat din arhiereu, prin suf. adv. -eșfe.

AHHIEBÉL s. IU. (Bis.) Prelat. S'’. Évtguein 
partibus. — l". Termin general pentru orice dignitar 
inait bisericesc (episcop, mitropolit, patriarh), ca șl si
nonimul mai popular „vlădică". Deise să vie arhierii 
și tot eborul lor. COD. voR. 45/,, (-- porunci mai-ma- 
rilorü popilorú să vie și tot săborul lor. N. te
stament, 1648; porunci să vie arhiereii și toată 
adunarea lor. biblia, 1688 : „ayant commandé que 
Ies principaux sacrificateurs et tout le con- 

. seil s’assemblassent..."). Cade-sejudecătoriului, ade- 
' că arhiereului, să fie aseamene judecătoriuluicelui 

drept și marelui arhiereu, Domnului nostru lisfus] 
Hfristols. PRAVILA {a. 1652), ap. GCR. I, 159/,,. VA- 
Bând Constanlin-Vodă oce^ obiceiurt nu 5wne, au 
socotit cu arhiereii țărei șt cu tot sfatul său și au 
legat cu mare blăstem: ...văeăritul... să numai fie. 
u. COSTIN, LET, II, 52. Dect vd rog, părinți arhierei, 
de mă veți vedea aproape de moai^e, să mă tundeți 

' călugăr, c. NEGRUZZI, i, 159. Tu rămâi de mine'n 
}>ace. Că eu alta n’am ce-ți face, Făr’ să rog pe 
Dumneeeu, yl[l] cerului arhiereu. Ca de tine să gri- 
jască. MARIAN, î. 311. Bagi pe dracul tn casă cu 
lăutari, și nti-lpoți scoate cu suie de arhierei, zanne, 
p. VI, 5ÍK). U 2®. Spec. „Vlădică fără eparhie". „Astăzi 
se numește... [arhiereu] un episcop care are facultatea 
de a face toate ceremoniile eclesiastice prescrise tn 
arhieratic, Insă n’are dieceză; prin urmare n’are ju- 
risdicțiuiie episcopală". LM. [Scris și: archiereu. | Pro- 
nunț.-hi-e-, | înainte vreme,după paleosl.,șl:i-arhle- 
réi(u): Arhiereii Anania deise celora ce sta Înaintea 
lui... COD, VOR. 46/(. I Mai demult, și azi In popor, șl: 
arhiréu.Sd fie milostiv șt credincios arkireu. MSS. 
(a. 1698), ap. GCR. I, 317. Văeând Stanciu paraleu, 
Cel mai mare arhireu... teodorescu, p. p. 262. Cfr. 
arhipăstor.

Din paleosl. arhierei; grec, âpyitptu;, idem.

AHIIIEBÍE s. f. (Bis.) 1®. Dignitede prélat, prela- 
ture. 2®. Sainfeté (titre d’honneur, quand on
s’adresse ă un archevéque ou évéque). — 1®. Demni
tatea sau funcțiunea de arhiereu. Strălucind in ar- 
hierie... dosofteiu, v. s. 232,1. Răndueala arhieriei. 
MINEIUL, (1776), 13‘/i. Spune-mi. cum se scrie, La 
arhierie? teodorescu, p. p. 263. P. ext. Timpul pă
storiei unui arltiereu, cfr. arhiepiscopie (2®). Obser
vații... asupra regulilor... gramaticei rumâne^i.adti- 
nafe șt alcătuite acum întâi de dumnealui lanake 
Văcărescul.., tipărite... indomnia... prea luminatului 
prințip a toatei Ungro-Vlahiei Nicolae Mavrogheni 
Voevod, tn arhieria sfințitului... mitropolit șt arhie

piscop a ^rei Kyr Grigorie, la leat 1787. ap. odobe
scu, 1,298.) 2®. (învechit) Titlu de cinste cu care se adre
sează cineva către un arhiereu. „Prea sfinție". (Pa-
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Iriarhul Dositeiu către mitropolitul Atanasie al Ar
dealului:) Trebue arhieria ta să propovăduești cu- 
vântullui Dumneeeula Sârbi și la Ruși pre limba 
alovenească, eară la Rumâni pre limba rumănească. 
ap. HEM. 1632. [Scris șl: archierie. ( Pronunț, -ki-e-.]

— Din grec, «p/jtpsía „prélature, archiépiscopat".

ARliiHANUKÍE 8. f. (Bis.) 1®. Archimandritat. 
2". Couvent dirigé pár un archimandrite. — (In bise
rica ortodoxă) 1*. Ilemnitatea sau funcțiunea de ar
himandrit. Derept aceasta cei sfinți și cinstiți bărbați 
înnaintea destoiniciei de episcupie și pentru preo
ție, pentru arhimandrie, fugiră la pustie, cazania 
(a. 1644), ap. HEM. 163.3. || 2». P. ext. Mănăstirea 
care are in capul ei, ca stareț, un arhimandrit. Mă
năstirea Putna... dintru începutul ei a fost și este 
arhimandrie. URICARIUL, XIV, 179/,,. [Scris .și: ar- 
rhimandrie.] Cfr. abație.

— Din m.-grec. df7/cji.av8ps:a. DDRG.

AR1I1HANURÍT 8. m. (Bis.) ^rchtMtundn'ie.—(în 
biserica ortodoxă) Titlu de ierarhie bisericească (in
ferior „arhiereului**), dat stareților mănăstirilor mai 
mari sau călugărilor care au o slujbă mai înaltă pe 
lângă o episcopie ("„arhimandrit de scaun‘‘) și, ca 
titlu de cinste, șl ia alți călugări fără vreo func
țiune bisericească. în anul 7010 prestăvitu-s'au 
Paisie, arhimandritul și egumenul mănăstirei Put- 
na. URECHE, LET. I, 143. Mitropolitul laeov Putnea- 
nul adună un sobor de arhierei, arhimandriți și 
e/fumeni. C. NEGRUZZI, 1, 241. I^tefane, Măria Ta, 
Tu la Putna nu mai sta, Jjas' arhimandritului 
Toată grija schitului! eminescu, P. 162. Mitropo
litul face pe părintele Duhu arhimandrit cu mitră. 
CREANGĂ, A. 1.38. [Scris șl: archimandrit. (Diai, (prin 
falsă analogielși: arllmaudrit. A spus arfimundritul, 
că este... la Cernăuți. (Solea, In Bucov.) iorga, n. 
R. B. 74.] Cfr. abate.

— Din paleosl. Hrbinuiiidritú, n.-grec. âp/(p.av- 
^p:'*r,î. idem (din 4pxi- și jiávípa „loc închis, mănă
stire").

AttumiTBVi'orí r t s. in. (Bis.)
maf.—„Mitropolit primat**, .^ceaj:Z<l luminată cafta... 
o am aflat in Țara-ritmănească, la arhimiiropali~ 
tul Serafim, in cetate tn Tărgovi^le. (a, 1581), ap. 
GCR. I, 33/„.

— Formațiune românească din prefixul ariil- și 
subst. mitropolit.

ARUIPÁNTÓK 8. IU. (Bis.) .drcAet'dyue, évéque.- 
F&stor sufletesc care e in fruntea celorlalți, „arhie
reu, vlădică**. S’au hotărît a «e face... mitropolit... 
episcopul losif.... fiinău-i rândul, ca unui mai bă- 
trăn și, osebit, fiind îmbunătățit cu daruri ca 
acelea, potrivite la un arkipăstor. zilot, cron. 73. 
Preo sfințitului mitropolit.... i'eniamin, al nostru
prea milostiv siăpdn șideobștearhipdstorîu.(a. 180ti, 
lași), ap. TDRG, De vrei sA fii episcop, c’o mantie 
vărgată înfășurS~ți trufia, iți pune lanț de aur... 
Diaconul să meargă cu cârja înainte, Te’ntinde 'ntr’o 
caretă și tot blagoslovește... Din astea te-i cunoaște, 
că ești arkipăstor. c. negruzzi, ir, 181/,, Ceilalți 
popi,... căt pe ce să cadă amețiți, din picioare, de 
frică și derușinea arhipăstorului. CREANGĂ, A. 137. 
[Scris și: rwcfoipásíor. | Diai, și: arkipăstârîu.]

— Formațiune romănescă din prefixul arliB și 
subst. păstor.

ARUivĂNTOKEUSC, >EÂ$€'Ă adj. D'archevéque. — 
De arbipăstor. Călugăre! Cănd te~ai suit pe scaun 
arkipăstoresc, Urmeaeă ca să fi știut canonul apo- 
slolicesc. ZILOT, CRON., ap. HEM. 1634. [Mitropolitul 
lacov] legiuește ca tn veci ...să nu se mai incredin- 
țeee cârma arhipăsiorească la străini ierarhi! C. 
NEGRUZZI, I, 241. Atunci se sculă mitropolitul și. 
dând binecuvântarea sa arhipăsiorească cugetelor

ARHITECT
Domnului celui viteas, îndemnă pe boieri... a-l urmă 
pe căile adevărului. rspiREBCu, m. v. 12/,j. [Scris și: 
urchipăstoresc.]

— Derivat din arbipăstor, prin suf. adj. -esc.

AKMrpÂNToKÎK B. f. (Bis.) D»£fniidou ckarge d'ar- 
cbevéque.—Funcțiunea, demnitatea sau sarcina de 
arhipăstor. Să se facă [mitropolit] epfscopKf Dioni- 
sie..., fiind mai tânăr [și] cw știință de trebile ar
hipăstoriei. ZILOT, CRON. 73.

—• Derivat din arhipăstor, prin suf. abstr. -ie.

AKHII'ELÂG R. a. (Geogr.) .^IrcĂipej. — (Propriu) 
Marea Egee, presărată cu grupe de insule. ) P. ext. 
întindere de mare sau de ocean presărată cu grupe 
de insule. Cănd sănt mai multe insule la «« loc 
ele fac împreună o grupă de insule sau tm arhi
pelag. UEIIEDINȚI, p. 5. [Scris și: archipelag.}

— N. după ital, arcipelago « grec. «í?x‘’'éXaTO5, 
propriu „marc principală**.)

AU1IIFKGHBÍTEK 8. in. (Bis.) Archiprétre.—{Cu- 
vint Întrebuințat rar, aproape numai prin Transilv.) 
„Protopop, protopresbiter**. [După pronunțarea n.- 
grecească(âpx-’'P‘’^“țspo;) și: arhlpresTÎter. URICA- 
RIDL, V, 27/,,. I Scris șl: archipresbiter.]

— N. din lat. archlpresbyter, idem.

ABHIKÉV' 8. ni. (Bis.) V. arhiereu.

AKHISTKATÉU S. m. | 
ARHINTRÁTIU f 8. m. j
1®. Archistratégp.. Général en chef, généralissime. 

2’. Archange. — 1®. (Astăzi, rar) Arhistrateg =b ge
nerau! destinat a fi comandant suprem al armatei 
unei țări pentru timp de războiu, „generalisim**. 
2®. (Pe la sfârșitul secol. XVIII și Începutul celui 
următor) Arhistratig = generalul-șef al unei ar
mate. Arhistrafigul se împăriășeaeă de slava ce do
bândesc ostașii lui, biruind. E, vâcărbscd, ap. odo
bescu, I, 302. Pe principul Ipsilanti arhistratig îl 
numesc, ll smulg din sânul Rusiei și cu dinsul se 
unesc. BELDIMAN, ap. GCR. ii, 243/„. || 3». Spec. (în 
limba mai veche) -4rh»s<j-rtfip=comandant suprem 
s. căpetenie a cetelor îngerești, „arhanghel**. Dum- 
nideăescul Arhisfrafigă Cavriil. dosofteiu, v. s. 
2ő/„. Unde săprăsnueaște sfântul hram marelear- 
hiatratig Mihail. MSS. (de la C. Brâncoveanu, a. 1696), 
ap. HEM. 1624. Minunea... s'a făcut de Arhistratigul 
Mihail. CALENDARIU (1814), 5/„. Cfr. voievod.

— Din grec. âp/:stpâri)7i»; „exercitua imperator". 
Cuvântul a intrat tn trei epoco diferite In limba ro
mână: 1®. în limba veche, prin scrierile bisericești, 
din limba me<lio-greacă (sau din cea palooslavă: ar- 
histratigă], cu sensul fig. de „mai marele cetelor in- 
gerești**, ca epitet pentru „arhanghel**, întrebuințat 
în teologia greco-slavă. 2®. In epoca Fanarioților, din 
limba neo-grecească, cu sensul propriu de „general 
comandant al unei armate**. 3®. Ca neologism, In tim
purile recente, subt forma arhistratég, după fran.

.ARUiTÉCT s. m. Architecte. — Persoană care cu
noaște, exercită, arta arhitecturii. înpăratul Eghip- 
teanilor... au trimis carte lui Lilcir, cu careaporunceâ 
să-i trimiță meșteri arkitecti, să eidească turn. (a. 
1812), ap. GCR. ii, 207/,Arhitectul care s’a însărci
nat a da gata un edificiu după un plan statornicit... 
nu poate cere nici o sporire de plată, iiamangiu, c. 
C. 378. [Scris și: itrchitect. , 1.* Început, nefiind Încă 
asimilat vorbelor vechi ale limbii noastre, aveă plura
lul -ț- arhitecti. | f arbltécton (de-a dreptul din grec.) 
Făcându~se un tahmin de cătră un arhitecton... URI
CARIUL, VII, 171/,,. { t și: arhltectorțdupă ital, archi- 
tettore). Alcătuindu-se și arcftitector al orașului, uri
cariul, 1,198/,,. Accentuat: arhitéetor s. arhiteetăr?]

— N. din lat. archltectus « grec, âpy itixîuj» „mae
stru constructor**).
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ARHITECTONIC.-Ă adj., subst., adv. Architecto- 
nique. — 1®. Adj. De arhitectură, după regulele arhi
tecturii. Ornamente arhitectonice. LM. | Poet. Mem- 
fia,... cuzidirile-i antice...—o cetate de giganți. Sânt 
gândiri arhitectonici de-o grozavă măreție! EMINE
SCU, P. 67. (I 2®. Substantivat, subt forma feminină 
(Fitos) Construcție sistematică a unui șir de idei. „Ar
hitectonica rațiunii pure" e titlul unui capitol din 
_Criticarațiuniipure" (cii. traducerea lui Eminescu, 
mss. *2258 al Academiei Române, f. 28). Jj 3®. Adv. 
După regulele arhitecturii. [Scris și: architectonie.]

— N. din lat. archltectonlcus, -a, -um (< grec.
Sensul 2® după germ. Arckifecionik = 

lat. arcĂt/ecfoR/ce <grec. âpx'Mxtov.x-r,).

ABHITECTONÍE 8. f. Ai chiteciure. - (Rar, Înve
chit) „Arhitectură**. Bă se deprindă șl in lucru! ar
hitectonici. DRĂGHICI, R. 251.

— N. din n.-groc. âpxttsxxovia, idem (Legrand).

ARMITECTUK f s, m. V. arhitect.

ARUITECTORÉSC. -EĂ8CĂ Ț adj. D'architecte.— 
De arhitect, propriu arhitecților. polizu.

— Derivat din arhltector, prin suf. adj. -esc.

abhitf:ctork!»te t adv. A la maniere des ar- 
chitecles.—In felul arhitecților, ca arhitecții. poLizu.

— Derivat din arhltector, prin ăuf, adv. -ește.

ARHITECTURĂ 8. f. Arckitecture. — Atlu do a 
construi clhăiri. Arhitectura greacă. | I’. ext. Felul, 
planul, caracterul arhitectural al unei clădiri. Pri
virea se ostenește a se uită mult la această prea re
gulată arhitectură; poate pentru că lucrările nouă 
n'au acel grandios ce se vede în lucrările bătrâne. 
C. NEGRUZZI, I, 198. 0 astrologie... bizantină, ba
zată pe sistemul care admite pământul de centrul 
arhitecturei fwMiațfi. eminescu, N. 44. [Scris șl: ar- 
chitectură.]

—- N. din lat. archltectura, idem.

ARUITECTUBĂL. -Á adj. JrcAífccfurtU. — De ar
hitectură, „arhitectonic**. [Scris șl: architectural.] 

N. din fran.

ARHTTRĂVĂ s. f. (Arhit.) Architrave. ~ {Ia clă
dirile greco-romane s. In Htil greco-roman) Partea 
de jos a „tabulamentuhii**, așezată pe capitelurile co
loanelor sau pilaștrilor, partea cuprinsă Intre capi
teluri și friză (s. „brâu**). De-asupra sistemului dc 
pilaștri și de metoape urmează arekitrava, tractată 
ea friză. TOCILESCU, A. 38. [Scris și pronunț, (mai 
rar) șl: architravă.j

— N. din fran. (^ ital, architrave — din archi- 
și trave <!at. fraös „grindă** — propriu „grinda prin
cipală**.)

ARHiv s. a. V. arhivă.

ARHIVĂ s. f. Arckives. — Totalitatea hârtiilor, ac
telor, documentelor (vechi) privitoare la istoria unui 
popor, la un oraș sau județ, un așezământ public 
ori privat, o familie. Canfilerie, arhivă, nimică n'au 
mai rămas, beldiman, tr. 350. M’am tânguit....
pentru strămutarea arhivei din Iași. URICAriol, 
X, 272/,. Un proiect ce se făcuse pentru teatru zace 
îngropat în arhivele ministerului deejcteme. C. NE- 
GBUZZI, I, 346. N’au făcut.... aproape nimic pen
tru înaintarea științei ce o profesează. Nici un stu
diu prin arhive, nici o publicare de documente..., 
necum o istbrie întreagă, uaiorescu, cr. iii, 35. 
Dacă nu este unire [pentru alegerea depozitarului 
titlurilor unei moșteniri] atunci titlurile se depun in 
arhiva statului, iiamangiu, c. C. 179. | P. ext. Lo

arhoxdAreasA
cul sau clădirea In care sânt depuse și se păstrează 
asemenea documente. Pe dealul Mitropoliei, în ar
hiva Bomăniei, Unde statul grămădește.... Hărții,
condici osăndite... Are cuiburi din vechime Nume
roasă șoricime. alexandrescv, m. 207. Un colț în
tunecos... din arhiva unei cancelarii și atmosfera... 
cafenelei — asta eră toată vieața lui. eminescu, n. 
36. [Și: arhiv s. a. (formă aproape ieșită din uz, în
trebuințată mai ales de Românii din Austro-Ungaria, 
după germ. Archív). Arhivările ceale vechi ale dom
niei Moldovei, p. maior, ist. 252. Biblioteca arhi- 
vului statului, hasdeu, i. c. ix. 1 La c. negruzzi. 
l. 242, fiind vorba de arhivele turcești, se găsește 
cuvântul corespunzător turc „caid**: Sultanul..., în- 
credințăndu^se din caidurile farhivele) împărăției 
de acest drept legiuit a Moldaviei. îl întărește. [Scris 
șl: arehivă. | Plur. -hive (întrebuințat adesea șl cu 
Înțeles de sing., după fran.), j- -IttUMn.]

— N. după fran. ( lat. archívum, idem < grec. 
âp/Ubv „clădirea In care se află cârmuirea**, spec. 
„localul primăriei**, de la sensul de „câr
muirea s. autoritatea cea mai înaltă**.)

ARHivĂR s. m. Archiviste. — Funcționar (mai In- 
nalt) Însărcinat cu păstrarea documentelor unei ar
hive. M'am adresat cătră arhivarii osebitelor dc- 
partamenturi. URICAriul, viii, 97/^. Casa [o are 
dată cu anul] «hm» arhivar de la nu ^iu care divan. 
c. NEGRUZZI, 1,301. .drAiuarin Direcțiunea generală 
a Arhivelor statului, furnică, i. C. xxxviii. [Diai, 
și: arhivarîu.] Cfr. arhivist.

Derivat din arhivă, prin suf. nom. agent.-ar 
(.sau din germ. Ârcliivar).

arhivábAn 5. m. i'wpíoj/c (inférieur) aux ar- 
chives. ~ Diminutivul lui arhivar, derivat prin suf. 
-aș. (Cuvânt rar; Intr’o scrisoare a episcop. Moga, 
a. 1814). „Mic funcționar la arhive**.

AK1IIVÍ8T s. in. — (Cuv&nt Întrebuin
țat din ce In co mai rar, înlocuit aproape cu totul 
de ainoniniul:) „arhivar**. Arhivist fal/ statului. UKI- 
CARlüL, XIII, 378. Domnul arhivist kasp din Lem- 
berg. hasdeu, i. c. viir.

•— N. din fran.

.ARiiivuLTĂ B. f. Archivolte.~ t'iuhuc la partea 
de sus a unei arcade.

— N. din fran. ( ital, arclilvolto.)

ÂRHON t s. m. I 
ÁRHONDA fs. m. i
Monsieur le...: seigneur. — (Cuvânt din epoca fa

nariotă, întrebuințat până pe la mijlocul secolului 
XIX, numai la vocativ, ca expresie de politețe, când 
se adresă cinevâ unui boier, și anume arhondă sin
gur, iar arhon înaintea titlului boieriei. Cfr. ex. de 
la arhonie.) „Domnțulo), boier(ule)“. Arhon Bane! 
ziLOT, CRON. 82. Dar ce mă socoți pre mine, arhon 
Jicnicer? c. negruzzi, i, 302. Plecăciune, arhon 
Bărdar! alecsandri, t. 409. „Astaeste foarte lesne 
de făcut pentru un om ca dumneata, dar nu și 
pentru mine!" — „Dar de ce, arhonda?" filimon, 
ap. HEM, 1634. Șfi eu, arhonda, sânt unchiu! ale
csandri, t. 773.

Din n.-grec apxovza- „seigneur**, (Cfr.
dubletul arhonte.)

ARHUNDĂR s. in. (Uis.) Moine charge de recevoir 
et d'heberger Ies étrangers ou Ies visiteurs du mo
nostoré. — „Călugăr însărcinat a dirige, a administra 
un arhondaric**. COSTINESCU. [După HEM. 1635 și: 
arhontăr.]

— Din m.-grec. áp/ovvipTj;, idem. CIHAC, il, 636.

AUUUNUÁKEÁNÁ 8. {. (bis.) NQiine ckaryée de 
reeevoir et d’héberger tea étrangers ou iew visiteurs
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du coMvenf.—„Călugărița care administrează și con
duce arhondaricul, Intr'o mănăstire de maice". co- 
STINESCU. (După HEM. 1635 șl: arbontâreăsâ.]

— Derivat din arhondar, prin suf. moțion. -easă.

AR1IONDARÍC 8. a. (Bts.) = arhondărio. (între
buințat mai ales In Mold., pe când „arhondărie" mai 
ales In Țara-rom.) Una [din chilii] mai binesidită și 
mai mare serveă de arhondaric. N. XENOPOL, ap. 
TDRG. (Și: arliontarfc.]

—— Din m.-gr. âpyovTaplx: „aubergepour Ies étran- 
gers au couvent". cihac, ir, 636.

ARHONiiAKÎe s. f. (Dans un couvent) maison ou 
apparlement destine d la reception et d l’hebergemeni 
des étrangers ou des visiteurs. — Casa (deosebită) 
sau partea din corpul zidirilor mănăstirii, unde se 
primesc oaspeții și drumeții care se abat pe la mă
năstire. (Și: arhootârie: Merseră să se odihnească 
în chilia starifului, ce slujed de arhonfărie. ODOBe* 
8CO, I, 88/,,.]

— Din m.-grec. âp^ovraptio». CIHAC, II, 636.

AKHUNUOLOUHÎE 8. f. ) 
ARHONDOl.OOic 8. f. )
1®. Histoire ou fiure de la noblesse, livre d or. no- 

biliaire. 2®. La noblesse, Ies nobles. Ies grands sei- 
gneurs, la haute volée. — (Termin intrat în limbă în 
upoca Fanarioților, azi învechit) 1®. Istoria nobilimei. 
Letopisețele noastre și arkondologia ne arată curat, 
că Stefan-Voăă, Mihaiu-Vodă și alți domni,... au 
boierit pe câmpul de bătaie pe mai mulți opincari 
cu inima de boier, fii.imon. c. h, 354. || Cartea nobi
limii, catalogul 8. registrul familiilor boierești dintr’o . 
țară. în câțiva ani m'aș înstări cu bani, m’aș tot 
acățd de poalele boierilor, pdn’ ce m’aș încuiba 
frumos în arhontologhie și ’n sfârșit m’aș insurd, 
pentru ca să intru in neamuri, alecsandri, t. 1328 
(: - „cartea boerilor". glosar, 1777). || 2®. Boierie, no
blețe, societate înaltă. Am fost totdeauna om libe- 
rariu, o știi tu? Mi-am bătut joc totdeauna de ar- 
liontologhie. alecsandri, T. 1231. Lucram și lup
tam, nu împins de setea de posturi bine plătite, sau 
de dorința de ranguri pe scara arhontologhiei. chi
ca, ap. HEM. [Și: arhontologhie, arhontologic. po- 
LIZD.]

— Din n.-grec. âpyovtoZoȚÎa. IIEM. TDRG. (lip
sește la Vlachos și Legrand). Pentru sensul 2® cfr. 
arhontologiu.

ARUONÎK t 8. f. État de noble, noblesse, sei- 
gneurie. — (Cuvânt din epoca fanariotă, întrebuințat 
până pe la mijlocul secolului XIX) „Boierie". „Boier'" 
este întrebuințat tn Mehedinți tn loc de „arhon", cu 
deosebire că „arhon",căndse eice,trebuesăfleînsoțit 
fi de felul arkoniei. i, lONESCn, M. 439.

— Derivat din arhon, prin suf. abstr. -ie.

ARHÓNT 8. m. V. arhonte.

AR1IONTÁR s. m. (Bis.) (ș. d.) V. arhondar ș. d.

ARIIONTARÍC s. a. V. arlioudaric.

ARUONTÁT s. a. Archontat. — (Antic, greacă) 
Demnitatea de arhonte. || Timpul c&t țineă funcțiunea 
unui arhonte.

— AT. din fran.

AK11ÓNTE B. m. Arehonte.—(Antic, greacă) Unul 
din cei nouă magistrați anuali care guvernau repu
blica ateniană. Arhonte eponim, prlm-arhonte, după w.,.—-------
care se dedea numele anului. (învechit, șl: arhónt i plice Papahagi, Notițe etimologice (Buc. 1907),1-2, 
8. m. POLIZU, COSTINESCD, BARCIAND.} ; afirmând că alb. ajke „smântână" (de unde arom.

— N. din fran. ( lat. archon, -ontem < grec, âp- olcd, dîică „crema ce se suprapune pe lapte și din 
ytuv, -ovto;, de la âp/ui „a fi In frunte, a fi cel dintâi".) , care se face unt, brânză untoasă etc.") nu poate fi de 
Cfr. dubletul arhon. cât lat. alica (sard. alighe, cfr. spân, alaga), pre-

ARIOHIȚA
ARitoNTOi.o«(HjÍE B. f. v. arhondolog(li)ie.

ARHONTOI.ÓOIV f 8. m. Dwre d’or, nobiJiaire.— 
(Termin din epoca Fanarioților, păstrat până pe la 
jumătatea secolului XIX) „Cartea nobilimii, cata
logul 6. registrul familiilor boioroști din țară". Dealul 
Mitropoliei, unde se arsă reglementul și arîionto- 
logiul... RALLETI (a. 1858), ap. TDRG.

— Din n.-grec. ipyovxoÁóft. TDRG. (sau ipyovto- 
koțoov, care însemnează însă, după Vlahos și Legrand 
„la noblesBe"). Cfr. arhondolog(h)ie.

ÁRIA -f- s. m. v. Arie.

ARIAL s. a. V. areal.

ARIAN,-A adj. Aryen. — De rasă primitivă indo- 
europeană. Popoarele ariane. Cfr. arie. Pronunț. 
-ri-an.]

N. din fran. (din sanscrit, arga „nobil", nume 
dat în Rig-Veda rasei primitive a Indiei.)

AKiÁX, -Á adj., subát. .4rte«. —1®. Subst. Par
tizan al doctrinei lui Arie (Aria), „eretic (de-al lui 
Arie)“. Somnul Hristos eaete dommt adevărat, nu-i 
după dar fila lui Dutnnedeău, cum dsic arianii, ce 
după fire. 'íárlákvi, ap. HEM. 1637. | P. ext. (in 
popor, In Mold.) „Armean". Numele de Armean a 
devenit sinonim cu Arian, ca fi cdHd ei ar fi eretici 
arieni, melchisedec (episcopul), ap. HEM. 1659. || 
2®. Adj. (modern, după fran.) A(l) lui Arie, care se 
ține de învățătura Iui Arie, „arienesc". £re^ia ariană. 
(Pronunț, -ri-an.]

— Din paleosl. nrijauu (gr. ápstavóc, lat. arianus), 
cuvânt introdus în limbă de scriitorii bisericești.

ABIANÍK t 8. f. v. urienie.

AKIANÎSH B. a. Arianisme.—învățătura lui Arie, 
erezie a Arienilor, „arienio". (Pronunț, -ri-a-.]

— N. din fran.

ÁRIÁT a. IQ. aing. v. árét.

ÁRi€,-Á adj.=arian'. 1 Spec. Privitor la grupa 
popoarelor indo-europene din Turchestanul sud-estic, 
din Iranul vechiu și din India veche. lAmbi arice.

— N. după germ, arlsch.

ARÍ€E v. arifin.

ARICKÂLĂ 3. f, Jouart-— „Ariciu (II, 3®)“. Ari- 
ceala cailor. Cănd vre-un cal este aricit la picere..., 
să-l oblojești... M8S. (s. XVIII), ap. HEM. 1642.

— Derivat din aricii prin suf. abstr. -eală,

AntviJ. s. m. Peftf ou jeune bărisson, petit du 
hérisson. — Diminutivul lui arlciu (derivat prin suf. 
-ei). „Ariciu mic s. puiu de ariciu“. Trei aricei fără 
mumă, I-am închis cu îngrijire, Să n’aibă loc de 
ieșire. l. văcărescu, p. 337/,,.

ABicuițĂ s. f. (Căș.) Ce qui reste du petit-lait 
aprés e» avoir extráit le fromage blanc („urâa'‘). 
—După ce păstorii storc caș in cupe, rămâne ecr, pe 
care-l fierb, și de asupra-i iase urdă, iar ceea ce ră
mâne în fundul căMării se numește arichiță. (Go- 
goș, în Dolj), ap. HEM. 1643.

— Etimologia necunoscută. Hasdeu, Etymol. 
magn. Dom. propune un tip *alicnla, diminutiv din 
alica, care ar fi dat *ariche și la care s'ar fi adăo- 
gat suf. dim. -iță. Greutatea semantică cearcă s’o ex-

I
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cum propuBCBe, cu rezerva cuvenita, G. Wayer, Alb. 
Wőrlb. 5.

ABici vb. IV* refl. I. 1*. SepeMonner feomnte un 
hérisson}. 2®. SshiSrisser. II. JfirapwMHe des tna- 
ladies nomtnees ariciu.—l. A săvârși o mișcare ca
racteristică animalului ariciu.—V. (Despre om) Afâ 
aricesc = „mă străng ca ariciul". (Țara-Hațegului) 
REV. CRIT. III, 86.11 2®. (Despre păr) Pârwi se ari- 
ceșie = „se zbăriește, se rădică, se inspică ca țepele 
ariciului". [D. ex.J Gând am văsuț ursul, mi s'a ari
cit părul î» cap. rev. CRIT. III, 86. || II. A fi atins 
de una dintre boalele numite ariciu (11, 2®-4"). .Ari- 
piul“ e o boală de picioare. Se arice.sc caii și vi
tele. ȘV.z. in, 145.

Derivat din ariclu, (Pentru seiisui I, 2’ cfr. ital, 
omoare, fran. Ai^fsser. spân, eriear.)

! ARlCloÂicĂ 8. f. Hériason femdle. — Femininul 
lui ariciu (derivat prin suf. -oaică}. Trei aricei fără 
mumă, I-am închis cu îngrijire... Lacătul nu se des
ene, Nici eu chee, nici cu cue. Arictoatca, mâniată. 
A fiarelor iarbă cată... Deschide, cum o aduce, își 
ia puii și se duce. J. VĂCĂRESCP, p. 337/„, Doed 
ai închide bine puii unei aricioaice și să ’ncui cu 
lacaia, mama lor Imblă până găsește iarba-fierului, 
CM care atingând lacata, se sfarmă, șez. I, 153/,^. 
(tn Banat: aricloiiúc, ap. HEM. 1646.)

ARICÎRi: s. f. Pelotonnement, action de se pelo- 
tonner fcomme un hirisson)de se hérisser; d’attra- 
per le javurt. — Infinitivul verbului arici, devenit ab
stract verbal.

ARICIT s. a. = arlccală. HEM. 164.5. Participiul 
verbului arici, devenit abstract verbal.

ARICIT. -A adj. 1.1". Pelotonné (comme un héris- 
sonj. 2®. librissé. II. 1®. AtteM de mugeau. 2®. Atteint 
de javart. 3®. Dartreux. 4®. Affaibli par une maladie, 
ritiolă. — Participiul verbului arici, devenit adjectiv. 
1.1®. (Despre oameni) Aricit = „strâns, ghemuit" [ca 
un ariciu]... (D. ox.) Am stat toată eiua aricit de frig. 
REV. CRIT. 111,86. Ce sfat, măi. așă aricit?
2®. (Despre păr) „Zbârlit". 1( 11. 1®. (Despre vița de vie) 
Atinsă do boala ..ariciu" (11,2®). HEM. 1644. I| 2®. (De
spre animate) .Aricit'* se eice la un cal sau bou 
ee are „ariciu". (Sculenii), ap. HEM. 1644. Hofoiu, 
£Io(oiaș. Domn din Eăgăraș, Câine de oraș, Să- 
rută-mi-l-aș, Pe-un cal aricit. De vine stârcit, Făcut 
pe fugit. POP., ap. HEM. 1644. || 3®. (Despre oameni) 
Eu boala de piele „ariciu" (II, 4®). Țânțarii, mari ca 
viespile..... l-împung1â și-l potrieăliîâ, de-au scos
vârci peste tot trupul; și după șasă luni... atâta 
erâ de schimosit și orbălcit peste tot trupul, cât să- 
mănă cu piîalîa pilului, aș«-i erâ pelifa aricită. 
DOSOFTEIU, V. 8. 10, 1. Aricită țâța unii femei cu 
5H>i(Hd/[i], numai cu sămnatul sv[i]ntei cruci o au 
tămăduit, idem, v. 8. 70, 2. |J 4®. P. ext. „Ofilit" (ln 
sens propriu și fig.) Aricit= „slab din cauză de boală; 
se zice despre om, animale și plante". (Țara-Hațe
gului). REV. CRIT. III, 86.

AKiciTVKĂ B. f. = ariceală. ciiiac, i, 16. 
—■ Derivat din ariei, prin suf abstr. -iiură.

akícic s. m. I. Hârisson. II. 1«. Echinops-â-tStes- 
rondes: Echinops sphteroc^halus. 2®. Eouyeau, ro»»- 
yeot. 8®. Grappe«,jaua)-t, malandre.i°. Lichen, herpes, 
viiiligo. 5®. jDawse /lopjtlatre.

I. (Zool.) Mamifer patruped insectivor, acoperit pe 
spate cu ghimpi lungi și tari; cănd simte primejdia, 
se face ghem, zbârlindu-și ghimpii. Gine ca mânca 
lup, sau vulpe, sau câine, sau pisică, sau ariciu, sau 
pâlș. sau nevăsfuică, sau veaveriță și ș’altele al
tele câte sânt necurate..., să se pocăiască. pravila 
(a. 1640), ap. GCR. l, 20. Ariciul, cu meșteșug se prinde 

și vrabia eu meiu. pann, p. v. ii, 125. Toate li
ghioanele, până și cârtițele orbețe și aricii gkim- 
poși..., toate i se arătau lui în cale, odobescu, iii, 
185/,,. Am un unchiaș mare. Cu-o sută de-araci la 
binare? [ „Ariciul".] șez. iv, 43. Merge pașa pe 
^ițe. Cu trei mii de sulițe? [ -„Ariciul".] șez. i, 
26; IV, 42. | Fig. „Ariciu" se eice celui sgrebnlit de 
frig, pamfile, j. 383. :tt în credințele poporului 
ariciul e sfătuitorul lui Dumnezeu la facerea lumii 
(cfr. HEM. 1649-1651); ln' legătură cu această cre
dință despre istețimea și puterea supranaturală a 
ariciului stau expresiile: par’că i>a spus ariciul la 
ureche și l*a indemuat ariciul (unde ariciul e echi
valent adesea cu „dracul", din alte expresii analoge). 
Flăcăiandrul... se furișă și de astădată, de intră 
în cămara felelor, ca să asculte la sfatul lor. Par'că-i 
spusese ariciul la ureche, că are să se petreacă între 
ele cevâpentru dinsul. ispirescu, l. 240. Hămăind 
văduv,... îl îndemnă ariciul să se însoare de-a dnwt 
oară, idem, L. 333. || Ariciu de mare = „oursin, hé- 
risson de mer". DDRF.

' Ariciul are pe spate ghimpi, țepi, țăpușe. { 
Ariciul se face ghem, se ghemuește, se strân
ge, se zgulește, se stârcește sau se zgârce
ște. I Sunetul ce-1 produce se exprimă prin verbele: 
pufni, forcăl sau forcotl. Cfr. HEM.1647-8.

11. É. anal. 1®. (Bot.) = ro8togol. (în Gherliște. 
in Banat. Cfr. fran. „tété hérissonnée", IIEM. 1658, 
nemțește Kugeldistel, terminul tehnic: echinops 
f=lat. echinus«greo. tyivo; „ariciu"] și sinonimele 
românești: rostogol, căpățânoasă, măciuca- 
ciobanului). Inirelmiu pe șase locuitori..., cum se 
chiamă acea plântă, la care ei răs^iunseră: „ariciu", 
de oară-ce este învdită ea un ariciu și, dacă-i rupi 
coada, nu știi unde i-este capul. MANGIUCA, ap. HEM. 
1657.

2®. (in Transilv.) O boală a viței de vie. „Ariciu" 
pe butucii de viță de viesc „der Brand an den Wein- 
reben". barcianu.

3®. (Vet.) „Ariciul", la cai, vine din sudoare. Când 
calul asudă tare, stând in loc, sudoarea curge pe. 
picioare până la copită, acolo se strânge și, fiind 
foarte iute și sărată, întră prin pori împregiurul 
copitei, apoi se umfiă piciorul la copită, pielea orapâ 
și dă sânge, carnea se caiigreneasă. „Ariciul", la vite 
cornute, sefacela iia picioarelor și la pântece, de'n- 
tăiu ca o holfușoară sau cao n ucă, apoi crește ca uii 
pumn, legat de piele numai printr'o grosime de un 
deget: se vindecă lesne. Când la vite comute se face 
„ariciu" la copite, ca la cai, e maiprimejdios. (Doam
na, In Neamțu), ap. HEM. 1656. „Ariciu", la vite, este 
i(« fel de egaibă, crescând jos, lângă copită, ca un 
burete. (Măidan, comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 
1656. JrictM = „niște bube la cununa unghiei vite
lor". ȘEZ. V, 26/,. „Ariciul" e o boală de picioare... 
Se face la vilele ce stau hojma în glod. „Ariciul" 
e o boală care trece de la sine, când vita își schimbă 
felul traiului, adecă, când din ploaie, din glod și 
din șura urîtă le trecem în grajduri curate, șez. 
III, 145. Cfr. ariceală, arici.

4®. (Pat.) Ariciu = „o zgrăbunță primejdioasă : 
herpes, lichen, impetigo;... die Flechte, Schwinde, 
Schwindflechto". LB.

5®. (Chor.) „Ariciul" se joacă in două feluri: a.) 
Flăcăii și fetele tl joacă in chip de horă, b.j La 
nunți „ariciul" este un danț comic: dănțuitorii, după 
ce prind pe chef, fac pe unul dintr 'înșii „ariciu", 
care se întinde, imitând întogmai mișcările acelui 
animal, iar lăutarul cântă aria și cuvintele, toți 
ceilalți privind și făcând has. (Băilești, In Dolj), 
ap. HEM. 1654. (Cfr. pamfile, j. I, 363, il, 268; 348.) 

[Șl: hariclu (Copăcel, comit. Făgăraș), ap. HEM. 
1646. I arice s. m. [Mama-pădurii] aveă numai un 
ochiu, cât un talger, capul ca o căpiță, coeile ca 
măturoaiele, părul ca aricele, dinții ca secerele. (Ga
lați), ap. HEM. 1648.)

— Din lat. erîclus: alb. irik', ital, riceio. engad.
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rils „buclă de păr", (diai.) rwa „ariciu", sard. (câmp.) 

spân, erteo. Forma românească e neregulată, 
căci am așteptă *arif, nu artc*u (forma aceasta se gă
sește și la Aromâni șl la Meglenlțj). O Încercare de a ex
plică această neregularitate (care apare șl In ital.), la 
Pnșcariu: Lateinisch&s Ti wid Ki, 149-150. Pentru - 
sensul 11, 3% cfr. germ. Igelshuf „peigne, crapaudine 
Í la pârtie antérieure de la couronne" (Sachs-Vil- 
latte), ital, ricciolo, rfcctHol* „malattia che vienne 
alle membra doi cavalli" (Tommaseo-Bellini), ap. 
HEM. 1656 (forme dialectale la CDDE. No. 85).

ABICÓR s. m. (Bot.) —ploșnlcar. grecescu, fl. 
30. PANȚD, PL.

— Etimologia necunoscută. Cfr. ung. alakor 
„alac"?

ÂBin, -Ă adj. Ande.—„Lipsit de umezeală, uscat". 
Siâncelearide. I. lONESCV, M. 35. | Fig. „Sec, lipsit 
de plăcere". Studiu arid, tj „Lipsit de vegetație, ste
ril, sterp". în pustiul arid nechesâ calul frumos. 
EMINESCU, N. 26. Albița... cre^prin câmpii sterile, 
coline aride și prin locuri pietroase, panțu, pl. 5. 
Fig. „Care nu comportă desvoltări mai întinse; din 
care nu poți scoate mult, sărac, lipsit de farmec". Un 
subiect arid. [Accentuat, după fran. șl: arid.]

— N. din lat. aridns, -a, -nm, idem.

abidicA vb. 1. (ș. d.) V. ridică ș. d.

abii>itAte s. f. Artdtfd. — Starea a cevă ce este 
arid: lipsă de umezeală, uscăciune, sterilitate.

— A', din lat. aridltas, -atem.

Aries. f. 1®. Aire.Hoito^e desbfde. 2®. Cour. 1®. Loc 
neted și bătătorit (o suprafață circulară) pe care se 
treeră bucatele. Cfr. arman. Trieraiul tn Moldova 
se face în chipul următor: Mai tntăi se pregătește 
aria, a căria mărime se face de șase stânjini în 
toate lăturile din pregiur aparului bătut tn mijloc, 
și aceasta pentru patru cai, și de nouă ai[ánjiDÍ] 
pentru opt cai. Fața ariei se cioplește (pră
șește); după aceea, dacă pământul ii uscat, se cară 
apă și se udă, iar dacă-i moale, se aștemfe) paie pe 
dtnsa, se vâră caii și o bat bine, până cănd ră
mâne netedă și vârioasă, căci așă nwmai se poate 
strânge sămânța curată, fără țărnă. După ce s’au 
bătut bine fața ariei, se mătură. I. IONESCU, C. 185. 
Ceia ce vor aprinde casa omului sau aria cu pânea 
sau aria cu fânul.... pre unii ca aceia să-i ardă tn 
foc. PRAVILA mold. 13. Grâul nu-l bagă’n jitnițe. 
până nu-l curățăec cu ’mblăcie tntr'are. dosofteiu, 
V. 8. 55, 2. Zic unii, să se hie făcut aceâ spaimă 
din slugile oștenilor, carii mersăse la o arie de fân, 
departe de tabără, și să-i hie lovit Tătarii. M. co
stin, let. I, 243- Făcu nouă seceréle... Să secere 
grâul cu ele. Să secere din snop în snop. Să-l ducă 
la arie, teodorescu, p. p. 140**. Ajunsă la o arie, 
unde vântură un popă. ȘEZ. I, 208/„. 1 Poet. Șirul 
munților dă tntr’o mare verde și întinsă ce trăește 
în mii de valuri senine, strălucite, care treeră aria 
mării tncet și melodios, până unde ochiul se pierde. 
EMINESCU, N. 13. Arii de fețe [— culori], conabii,albii... 
.ve imprewnai* in toată tntinderea plaiului, dela
vrancea, s. 60. i P. anal. Orice suprafață mărginită 
care se întinde In formă de cerc In jurul unui obiect 
(analog, ca poziție, cu parul din mijlocul ariei, cu ■ 
„steajărul"). Se uită tn sus la crengile... marelui pom 
și se așeeă trudit au5t strașina-i largă, prin care se 
cerneau mărunțel razele soarelui, presărând aria 
umbrită cu boabe calde de lumină. VLAHUȚĂ, ap. 
HEM. 1641. t Prin asemănare cu cercul ce-1 fac In jurul 
„steajărului" din mijlocul ariei caii puși la treerat, se 
întrebuințează orie șl pentru suprafa^ circulară pe 
care aleargă un cal care „se dă Ia coardă" (ca să 
se învețe la călărie). Un geambaș da la praștie un 
cal neinvățai; un copil... a intrat în aria calului:

ARIENESC
calul Ua călcat in picioare. DZLAVRÁaCEÁ, ap. TDBX^. 
(cfr. aret). lit Clucer de (s. za) arie v. clucer. |l 
P. ext. „Treerat". Ați început la arie, ori încă nu? 
Cfr. arman și armănit.

2®. P. ext. (tn Monoștur, In Ung.) „Curte". Arie 
= „Hof (wofilr gewöhnlich „avlie" gebraucht wird, 
wăhrend „ărle" „Tenne" bedeutet)". jahresber. iv, 
325.

[Plur. drii și &rii: Am fost... pă la ăriile Sohățe- 
nilor ș'am prins vre-o 12polârnichi. (Lupșann, In Ia
lomița), ap. HEM. 1641. [ Pronunț, -ri-e.! în vechime 
șl: are (In biblia din 1688 Întâlnim amândouă for
mele, cfr. HEM. 1639), formă care se mai aude șl 
azi, pe alocurea: are = „arie". POMPILIU, BIIl. 1004.]

— Din lat. area: ital, aja, ongad. era, fran. aire. 
v.-prov. eira, spân, era, portg. eira. (Cfr. dubletul 
arie’.)

Arik s. f. Aire. (Geom.) „Se înțelege prin arie, 
sau suprafața unei figuri, porțiunea Intinderei plane 
mărginită prin liniile ce formează figura", melic, 
G. 109. i Ariea foilor. GRECESCU, KL. 39. iSu5-or5orefid 
in părțile... formate de molid, brad și fag... există 
sut) formă de tnsemințișuri tinere de molid și brad, 
dar mai cu seamă de fag, acesta din urmă cu ten
dințe de a-și întinde aria sa de distribuțiune. r. 
ANTONESCU, B. 50. [Pronunț, -ri -e.]

— N. după fran. I

Arie s. m. 1®. Arius. 2®. Hárétique, payeu; mau- 
vais coeur. — 1®. Arius, un eretic din secol. IV, care 
tăgădueâ consubstanțialitatea fiului cu tatăl In trini
tate .și fu afurisit de soborul din Nicheea. Arie a 
fost privit totdeauna de biserică, la Români mai cu 
seamă, întocmai ca vânzătorul Iuda și mai-mai ca 
însuși dracul, hasdeu, etym. .uagn. 1636. „Doam
ne, cine ți au rupt veș^nântul?" și răspunse, „Arie, 
cela ce dzice că nu sânt Dumnedzeu adevărat, acela 
mi l-au rupl^. VARLAAM, ap. HEM. 1636. [îu Ni- 
chea Sf. Nicolae] au înfruntat pre tiic^ătorul de 
eresuri, pre Aria, și, ca pre un mincinos și hu
litor împotriva dreptății, l-au lovit și cu palma 
preste obraz, antim, ap. HEM. 1636. [Șl: f Aria, de
clinat ca femininele: Âa stricat spițele invățăturii 
Ariei. ÎNDREPTAREA LEGII (a 1652), ap. HEM, 1636}. I| 
2®. P. ext. „Eretic, p&gbn".Româniițin pe Armeni... 
de niște oameni spurcați, numindu-i, mai ales cânii 
sânt mânioși pe dlnșii, „arie spurcată/" marian, 
o. ii, 173. 1 „Om rău". A fiarie = „e fi rău la inimă". 
ZANNE, P. VI, 481. (Pronunț, -ri-e.]

—- Din paleosl. Arii (grec. "Aptio;, lat. Arius).

ÁKIE s. t. (Muzică), .th'r, chattson, nttílodie.—„Cân
tec, melodie" (pentru voce, adaptatălacuvinte). 
teA la oglinăâ, fredonând aria din vodevilul rusesc: 
,.Kozacă stihotvorelă‘‘. c. negruzzi, i, 60. Se aueeâ 
cfneud cdntdnd o arie turcească, contemporanul, 
IV, 137. I P. ext. Cântec s. melodie fără cuvinte, din 
instrumente. O arie comună, din cele care se cântă 
vesel pe trâmbița de vânătoare, odobescu, iii, 94. 
Ari* călușerești numai in ținuturile lor se pot auei 
de la lăutari, krâncu-candrea, m. 132. | Poet f/ei- 
na de fier treeește... intr’un lung urlet, care ntodu- 
leaeă in coșurile inalte o arie sălbatecă, iorga, n. 
r. a. i, 327. [Pronunț, -ri-e. ) La scriitori din întâia 
jumătate a secol. XIX so aQă, ou acest sens, șl f aer 
(după fran. air, sau după ital., unde aria are șl sensul 
de „aer" (I și II) și sensul de „arie, melodie"). Parada 
se întindea ca un șerpe pe... uliță. înainte mergeau 
suitarii... Apoi urmau panțirii... Mai tn urmă era 
amnașul, incungiurat de lăutari ce jucă [= cântau] 
din vioare aerul „Mititieo". c. negruzzi, i, 30.J

— N. din ital, aria sau din germ. Arie ( ital, 
aria), idem.

ABiKMBCtu, -kAsuă adj. Arién, appartenant d la 
doctrine d’Arius. — Care aparține doctrinei lui Arie,
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de-al Arianilor*. .Se tui burâ liniștea cea bisericească 
(ie dobitoceasca pornire a eresului arienesc. antim, 
p. 196. (Pronunț. -r»-e-.J

— Derivat din arian’, prin suf. adj. -esc.

ABIENÍE *t 8. f. j4r*anieme. — Doctrina Iui Arie, 
„arianism". Să-l poată întoarce la arienie. Doso- 
PTEID, V. s. 98, 2. (Pronunț, -ri-e-. | Și: arianie. iVe- 
lestit în arianie. idem, T. 8. 247.]

— Derivat din arian’, prin suf. abstr. -ie.

ARiBR-GĂKnÂ s. f. Arriére-garde. — Partea de la 
urmă a unui corp de trupe militare, cea care Încheie 
mersul Intregei coloane (purtând grija apărării În
tregii armate împotriva vreunui eventual atac din 
spate), „coada oștii". Nu toate triburile (de Pecenegi] 
de odată sosiseră din Asia, ci unele după alMe, 
astfel că ante-garda (apărea]... la 91Q... Dar care 
anume din triburile pecenege ero« Negrii-Unguri, 
arier-garda celorlalte? HASVEV, i. C. 155, (Pronunț. 
-«■-«•-.]

— N. din fran. (propriu „garda de la urraă“.)

ARIÉTE s. m. V. arete.

ABiMsiț^Ă 8. m. v. harambașa.

ARÍN s. m. (ș. d.) V. anin ș. d.

ARINÁ vb. I*. 1®. Sablonner,netto!/er ou r^curer 
avec du sabie. (Refl.) jStre nettoyé (en éfant frotté 
atee du sabie). 2®. Sa6Zcr. — (în Transilv.) 1®. Trans. 
„A curăță cu nisip". .Artneie s. ann = „arena tero. 
vel lavo;... mit Sand reiben, oder waschen“. LB. | 
Refl. (Despre cuțite) „A se curăți prin Infigere repe
tată tn pămănt (nisipos)". Ștefan Mariș, din Săndu 
(lângă Turda) împlântă de câteva ori cuțitul tn pă
mănt, ca să se arinească (-să se frece cu arină 
(nesip), și așă să se curețe), viciu, gl. || 2®. Numai 
la barcianu : „A presără cu nisip". .^rinda = „mit 
Sand bestreuen". [Prez, arinés și ort». | SI: arini 
vb. IV*.]

— Derivat din arină’ „nisip". Pentru arină s’ar 
puteă admite chiar un verb lat. pop. *BreDare: ital. 
renare „a curăți cn nisip", sard. arenare, spân, are- 
nar „s. presără s. a frecă cu nisip".

ARÎMĂ s. f. (Bot.) V. anluă'.

aríkA s.f. I®. SoWe, prov*cr.SoWe^n des rivibrea, 
sablon; sabie pierreux. 2®. Rivage de mer, plage. — 
Cuvântul apare In COD. voR., e des Întrebuințat In 
P8AL. 8CH. (subt formele: arină, anină 452/,, or»rd 
515/j; Ia CORESI, PS. Înlocuit totdeauna prin „nă- 
sip") și de DOSOFTEIU. S’a menținut până azi In 
unele dialecte, tn literatură e arhaism. „Nisip". Și 
ploă ^tr’inși..., ca arina maireei, pasăi^ eu pene. 
PSAL. SCH. 248/, ( - ca năsipul măriei. CORESI, PS.; 
PSALT. 1651; ca arina mării, dosofteiu, ps.: „et 
piuit super eos... sicut arenam marium" : „et il fit 
pleuvoir sur eux... des oiseaux volante en une quan- 
tité pareille au sabie de la mer"). 0 mulțime de 
cuconi, ca arina mării de mulți. DOSOFTEIU, v. 8. 
46. Jri«d-:„Sand“. (Porți, InValea-Bereteului, Tran
silv.) JAHRESBER. VI. 75. Unde călătorești? Pe dru
muri de anină Mergi in țară străină. POP. (Isvești. , 
In Basarabia), ap. HEM. 1662. || Spec. (tn unele 
părți:) „Nisipul fin al râurilor". Arină = „feiner 
Elusssand (in Sălciua, Poiaga, Lunca, Ocoli.ș und Ruc, 
im Tale dea Aranjosch)". jahresber. IV, 326. Cău
tarea aurului in arina râurilor... este moclul pri
mordial (In exploatarea de mine). HASDEU, i. c. 189. 
(tn alte părți:) .<lrinA=„năsip pietros" (comit. Sol- 
noc-Dobâca). REV. CRiT. IV, 87. || 2®.P. ext. f „Țăr- 
murele nisipos al mării, plajă". Și deca fu deuo, 
nu cunoștea pământul; și săru oarecarele socotiîă 
aibând ariră, înfr’însu svetniră-se... să scoață co-
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roáút. CUI), vor. 93/„ ( un sân, avănd țărmure. 
N. TESTAMENT, 1648; un pisc, având țearmure. bi
blia, 1688 : „et le Jour étant venu, iîs ne reconnais- 

. saient point le pays; mais ils aperșurent un golfé 
ayant rivage"...).

(tn textele cu rotacism: ariră. | Prin asimilare: 
anină.)

— Din lat. arSnx („Sand" și „Meeresufer, Ge- 
stade, Kflste"): alb. rerș, ital, rena, sard. arena, 
v.-fran. areine, v.-prov., spân, arena (șl cu sensul do 
„Meeresufer"), portg. area {areia, areya). Cfr. du
bletul arenă.

abímá 8. L Boí8 fO3‘médere}ets,iaillM.~„]AstaT, 
I&stăriș". Pela női „arină"^, ca?i ^rediw^* „figlă‘‘, 
se chiamă opădure tânără sau nuielărie. (St&nișești, 
In Teouciu), ap. HEM. 1660. Gfr. aninetși aniniș. 

Pare a fi forma feminină a lui arin (cu sen» 
colectiv, deci originar un neutru plural) și să fi În
semnat la început ,.aniniș“.

arimAhitA s. f. (Bot.) a» atadeiiiți: Sabline-ă- 
feuilles-de-serpoM: ..áreítaria serpyfoUia. (tn Tran
silv.) Cuvântul se află numai la barcIANU : Arinii- 
rifă =s „năsipariță**.

— Derivat din arlnft', prin suf. -ariță (prin care 
se derivă multe numiri de plante) sau, dacă termi
nal latinesc arenarla a fost popular, din *arinare 
iță (Cfr. numirea franceză sabline și cea germană 
Sandkraut).

ARIMÂș s. m. (Bot.) Aune eommune: Alnus ffiuti- 
noso. — Arin-negru, cihac, i, 16. Cfr. aninaș.

— Derivat din ario, prin suf. dim -aș.

akímuf. s. tn. (Bot.) v, «uin.

arindeAva s. f. artic. (Cor.) Danse paysanne.■- 
Un joc țărănesc In Muntenia. HEM. 1662.

— Etimologia necunoscută. (Hasdeu: Etym. 
magn. Rom. 1662, trimite la cuvântul irindeaua.)

ARÍNE 8. m. (Bot.) V. anin.

ARIMÉ8C,-eIscA adj. D'aune? — „De arin"? Pe 
sub foaea arinească Vine-o carte ’mpărăteaseă. ho
doș, P. P. 225.

ARIMÉT a. a. V. aninet.

ARINÉU s. a. V. arneu.

ARIMÍ vb. IV* V. arini.

ARINÎ^ 8. a. V. anlniș.

ARiNÎiș 8. a. Endroit sabîonneuă’, desert. ~ „Pu
stie, deșert“ (propriu zis „loc plin de nisip). După ee 
am cetit un capitul din istoria lui Eapoleon, a acs- 
stM» uriaș ce a rda<Mr«a< fața lumii și pe care l-am 
urmat tn arinișurile Egiptului și in troienele găpe- 
silor Rusiei, am lăsat cartea și am închis ochii. 
C. NEQRDZZI, l, 294. [Plur. -Mișiir» și, probabil, șl 

Cfr. nisipuș.
— Derivat din arlnă’, prin suf. col. -iș.

arIniște s. a. =» ariniș’. aulniș, anluet. Eapi- 
cioru-t pune ’n scară Și la codru pleacă iarăși. 
Sara oine din ariniști, Cu miroase o îmbată, Cerul 
stelele și-arată, Solii dulci ai lungii liniști. EMINE- 
SCD, p. 102.

— Derivat din arin, prin suf. col.-loc. -iște.

ARiNÓN.-oÁsÁ adj. Aréneux, sablonneux, săbiei^. 
— Care e alcătuit din nisip, sau conține (mult) nisip, 
sau e amestecat ori acoperit cu nisip, sau e In felul 
nisipului. „Nisipos". Pogorîndu-se de la marea în-
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ghefatu, vin pe Iu muluri arinoase (locuri nisipoase 
aflătoare in mare) lăngă Tenerifa. DRĂGHICI, R. 24. 
Frăgarii... cresc în loc cam arinos. economia, 210.

— Din lat. arenosDS, -a, -0111, idem: ital, renoso, 
sard. arenosu, prov. cat. arcMOS, spân, arenoso, portg. 
areoso.

AKIÓR s. in. (Bot.^ V. «Ilnr.

AKIPÁ vb. i*. l”. .Aííeíndre ou effieurer (d'un coup 
de fusil) HK oiseau aua* ailes. 2*. Donner des ailes. 
(Refl.) yo?er, prenrfre son esaor. — 1®. (Vânftt.) A Îm
pușcă o pasăre în aripă, (Cfr. fran. ép au Ier).)] 2’. In 
dicționare șl cu sensul do „Inaripă" (s. v.), chiar șl 
„a-și luă zborul, a zbură". : „fliegen". BAR-
ciANU. I în acest sens și refl. P’al li>r carderoee 
s’aripeaeă fragedele eori. bolixtineanü, ap. șĂi- 
NEANU.D.U. (Cfr. aripat.)

— Derivat din aripă.

aripA s. f. L yltfe (des oiseaux, des insecte», des 
i’hauve-souris). II. 1®. Nageoire (de-s poissons). Aile 
(de certains fruits). Aile (d’un moulin â vent). Aube 
(d’une roue hydraulique). Planche latérale du bief. 
Aile (du nez). Pan (d’un vâtement). Bonneite (t. de 
marine). Chanteau. 2®. Aile (d’une arraée en marche). 
Flanc (d’un troupeau de brebisau pâturage). Abri 
(oii ies brebis restent pendant la nuit). Aile (d’un 
i'-difice). 3®. (iarde-crotte. Avant-toit (d’une coupole 
d'église), pinaele.

1. Aripele sânt orgnnolo pe care le au de flecare 
lăture a trupului animatele zburătoare și pe care le 
întind și le pun In mișcare spre a puteă zbură și 
pluti in aer. (Spec. la pasări). Văzii... neșleoameni, 
mâncâ»du-i nește fieri cu arepi și trei capete, cuv. 
D. BĂTR. II, 336. Un corb avea o aripă ruptă, is
pirescu, L. 43. Cucoșul... scutură puternic din aripi. 
creangă, p. 68. II Puiul de pasăre, când i s'au des- 
voltat organele de zburat, face sau prinde aripi; 
pasările zboară an aripele: ele bat, dau, fâlfâie
sau (poet.) vântură din aripi. De veacuri el stă 
orb... $i fălfăie de-asupra,gonindu-8eîn roate Cu- 
aripe ostenite, un alb ș’un negru corb. EMiNESCO, 
p. 205. El sărea un corbușor. Ce pe sus tot eroncăneă 
Și din Aripi tot băteâ. alecsandri, p. p. 141. Dacă 
face, puiul aripi, nu-l mai găsești la cuib, ispire- 
SCO, ap. HEM. 1665. [] Fig. (Despre om) A căpătă,a 
face 8. a prinde aripi; „a-și luă avânt, a se înălță 
prin propria sa putere ajunsă la deplină desvoltare". 
A-i tăiă cuivă ăripile: „a-i curmă avântul, a-j luă 
puterea". [{ P. ext. Același organ, jumulit de pene 
și gătit. Eă nu mănânce aripi depasere. căci se ari- 
pește copilul, șez. iii, 150/,,. || Aripele liliacului, ari
pa unei mttște, aripele fluturelui.

Fig. întblăsprearepile vântului, psal. sch. 336/s; 
cokesi, ps. 282 (: „il se promâne sur Ies ailes du 
vent“). Lacrimele sânt aripele pocăinței, mss. (secol. 
XVI), ap. HEM. 166". Noaptea întinde întunecoasele-i 
aripi. MARCOVICI, C.35/4. Un vis fantastic veni și-și 
puse asupră-mi negrele sale aripi, c. negruzzi, i, 
60.âripele morței celei mântuitoare, Voiu părăsi 
locașul unde-am nădăjduit, alexandrescu, m. 7. 
„Avânt". închipuirea iși strănge-a sa aripă, ale
csandri, P. in, 5. A sufletului aripi imi sânt pa
ralizate. I.negruzzi,VI,546. Voințainimeidăaripi 
picioarelor, zanne, p. II, 199. |j Supt aripi își adă
postește pasărea puii; de aici sensul de „scut, pa
văză, ocrotire, protecțiune". FUfi} oamerilor în cu- 
peremântul arepilor tale nădăescu-se. psaL. sch. 
109/, (: „Ies fils des hommes se retirent sous l’ombre 
de tes ailes"). VruiM să adun feciorii tăi. cumu-și 
adună găina supt arepile eipuii... tetraev. (1574), 
241 (: „comme une poule rassemble ses poussins 
sous Ies ailes"). Fericesc pe aceia, care le-auslujit 
norocul a lăeui in niște pământuri ca acelea, um
brite supt aripele drótéi oeârmuiri. zilot, cron., 
ap. HEM. 1666. Mulțămește cucoanei, că... ai dat
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pestebelșug, luându-tesuburipadumisale. crean
gă, P. 330. I (Păst.) Locul îngrădit unde stau oile 
in timpul nopții se eice aripa-oilor. (Bogheștii, tn 
Tecuciu), ap. HEM. 1671.

(Entom.) Aripa-găștei „e un fiuturaș frumușel și 
alb ca omătul, care se arată mai ales In decursul lunii 
lui Iunie și Iulie. Aripele sale cele din nainte sânt 
despicate In două, iar cele dindărăt în trei părți, în 
forma unorpenițe de gâscă. Larva sau omida acestui 
fiuturaș trăește pe „holbură“( Convulvulusarvense) 
și pe Cupa-vacii (— Convulvulus sepium), precum și 
pe alte plante" (Salcea, în Botoșani) : „ptérophore: 
Pterophorus pentadactylus". marian, ins. .307. || (Mi
től. pop.) Aripa-Kataiiel: „l’esprit malin". în munte
nia. Avesfițasau Aripa-Satanei e un spirit rău, care 
omoară pruncii in pântecele, mamelor sau îndată 
după naștere..... teodorescu, ap. HEM. 2162. Eu,
sfântul losif,... intâmpinaiiipe Avestița aripa-Sata- 
nei. ap. HEM. 2163. i (Pop.) In legătură cu această cre
dință, ' ■''' '*■ '' " ' ■ ■ • • •se găso.ște, in Bucov., pluralul Aripi: „convul
siona (chez Ies enfants)". „Cănd un copil se ’ncoardă, 
bate din picioare și plânge foarte mult, cred Român
cele din Bucovina, că a căpătat morbul numit „aripi". 
Deci mama, care voește să-și vindece copilul do acest 
morb, ia, după ce l-a scos din scăldătoare. un foarfece 
și cu acesta taie .scăldătoarea, adecă apa in care l-a 
scăldat, do trei ori. In cruciș, zicând că-i taie aripele... 
[Femeia] să nu mănânce nicicând, cât timp e In- 
LTeunată, aripi de găină... sau și de altă pasăre, căci 
copilul... capătă morbul numit,aripi' “. marian, na. 
:îK9; 16. Cfr. aripi.

11.1®. P. ext. Ori ce are forma, poziția și funcțiunea 
aripelor de pasări sau de insecte. înir’un ealorimelru 
se află așeeată o axă verticală, prevăsută cu aripi. 
poni, f. 163. Și au făcut curtea despre amiaeăgi... 
și stâlpii, de aramă, și copciile lor și aripile lor, de 
argint, biblia (1688), 67, 2 (: „il fit d'airain leurs... 
piliers..., mais les crochets des piliers et leur fileta 
étaient d'argent" : „capito columnarum, et tota 
operis caelatura, argentea"). Spec. Membrana do 
Innotat. „notătoarea", la pc.ști. Aripă la pești „pin- 
na...; die Flossfeder". LB. Să-fi împodobești urechile 
.. cu aripi și os de pește. drAghk'I, r. 158. (Cfr. 
aripioară, care se zice, în acest sens, mai des de
cât aripă}. [ Coaja semințelor, caro le face cu pu- 

. tință să fie duse de vânt. O sumă de plante (susaiul 
d. ex} leagă semințele lor de niște umbreluțe flne, 
rare pot pluti cu cel mai ușor vânt. }tână la di
stanțe mari. Altele au semințe cu aripi (ale palle- 
nului parecă ar fi niște lăcuste), și când rodul s'a 
copt, un singur copac poate sem-ănă, pe timp de 
furtună, o țară intrea^. mehedinți, o. p. 165.
(Mor.) iloara de vânt este o moară ca aceea de apă, 
cu singura deoselrire că roata mișcată de apă este 
înlocuită cu o roată cu aripi mari, ce este pusă în 
mișcare de vânt, damé, t. 159. Ixi o moară de vânt, 
in grindeiu sânt așesafe aripele pentru vânt, prin 
ajutorul cărora roata-cu-crâng macină. (Băiceni, 
in lași), ap. HKM. 1669. | P. anal. La moara de apă: 
scândurelelo fixate la circumferența roții (cfr. cupe, 
blide, căușe, ciuturi), In caro isboșto apa și pune 
astfel roata în mișcare. Aripa roții „fofeaza de la 
roată, In care bate apa“. COHtinescd. Roata din 
apă se face cu 10-12 cupe sau Ităripi, in care isbeșfe 
apa. (Mihăești, în Muscel), ap. HEM. 1669. i Cele două 
scânduri laterale care mărginesc scocul ce duce apa 
lamoară.DAME.T. 148-I49.i:(Țe8.)Crucile vârtelniței 
(numite șl răscruci, crucișe, cumpene, speteze, 
fofelnițe). damk,t. 140. || Aripanasului „derNa- 
.senflttgel". barcianu. De un sferl de ceas e în cear
dac, cu scufița pe cap, cu ochelarii pe aripele nasu
lui. I. BASARABESCU, LOC. V, 8. I Aripa suctnanului 
=„lepandumanteau‘‘.DDRF. cfr. pulpană. | (Mar.) 
Aripă „bonnette". DDRF. ( o fășie de pânză, cu care 

, se prelungește pânza inferioară a corăbiei). (Dog.)
Cele două doage extreme ale unui fund de butoiu (nu
mite și: doage mici sau sfârcuri). DAME, T. 89.
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ARIPĂ
2®. P. anal. Ceea ce are poziție analogă cu a aripe* 

lor, la dreapta șl la stânga unui tot considerat ca un 
singur corp. (Armată) „Marginile", „capetele", s. flan
curile unei armate pornite la războiu (tn opoziție cu 
temeiul = „mijlocul", centrul). Drâmbacea de oști, 
care eră orânduită spre Suceavă, au cuprins cât fine 
Soroca și finutul lașilor... până in cetatea Sucevii, 
temeiul, iar aripele până in munte affiungeâ. M. CO
STIN, LET. 1,294, ,V« se fedfed fewteíMÍ o?hlor, «MMo» 
aripele se kărăftâ. necdlce, let. ii, 288/,. Spre a 
lărgi această baeă [de operație lăngă Dunăre], aripa 
dreaptă a armatei, sub generalul Krudener.... se în
dreptase spre Nieopoli. maiorescü, d. li, 76.;|(Oierlt.) 
Când se pășuneasă oile, și ciobanii voesc a leîntoarce, 
(li) se eice la marginea oilor: areapă. (Recea, în Vâl
cea), ap. HEM. 1671. Poet. (In Biblie) Aripele pă
mântului „extremitățile pământului". A te apucă 
de (iripile pământului, a scutură necurafîi de pre 
dinsul. DOSOFTEIU (a. 1683), ap. GCR. i, 267/„ ( apu- 
catu-te-ai de aripile pământului, ca să scuturi pre 
cei necredincioși de pre dinsul? clain (a. 179.5), ap. 
GCR. II, 158/,ț: „tenuisticoncutiens extrema terrae, 
et excussisti impios ex ea?" : „afin qu'elle saisisse 
Ies extrémités de la terre, et que Ies méchants se 
retirent â l’écart"). || Aripa unei case „der Fliigel 
elnes Hausos". TDRG.

3®. P. an al. Parte laterală (la o trăsură etc., la acope
rișul unui turn de biserică), pusă spre a feri sau ocroti 
de cevă (ca aripele unei pasări ce-și apără subt ele 
puii). Scândurile care apără a nu sări glodul in 
căruță se chiamă arichi. (Bădeni, în lași), ap. HE.M. 
1670. Aripa trăsurii= „apărătoarea de d’asupra roa
telor, care apără de noroiu". costinescu. || (Arhit.) 
Aripa bisericii = „streașină de la cel mai de sus 
turn“. COSTINESCU. Pre âripa bisearicii stând, pre 
Dumneseu cuvântul aipropoveduit. mineiul (1776), 
134 ’/i- diavolul intru svănta cetate
și-l puse pre el spre argile besearicii. BIBLIA (1688) 
(: „et statuit eum super pinnaculum templi" : „et 
le mit sur Ies créneaux du temple" : to icte-
puȚiov), ap. HEM. 1671. (După LEX. BOBB; Aripa 
oisericii= „pteroma".)

[tn limba literară se accentuează azi dripă șl arZpd; 
mai ales la poeți se găsesc amândouă accentuările 
după-cum cere ritmul, cfr. exemplele din ALECSANDRI 
subt 1; chiar șl la eminescu, pe lângă aripă, une-ori 
dripă: Ei trec ca vijelia cu aripi fără număr, p. 212. 
tn textele vechi în care se însemnează accentul, am 
găsit numai dripă, chiar șl la Moldoveni: dripile. 
DOSOFTEIU, V. 8. 125/, etc., în cele mai vechi ărepă, 
cfr. HE.M. 1670-1671. După cercetările lui WETGAND, 
JAHRESBER. III, 213; IV, 259; v, 162-163; vi, 13-14; 
VII, 27-28; viu, 256; IX, 160; B. B. 32, accentuarea 
aripă se aude In Moldova, Bucovina, Basarabia și Do- 
brogea, iar dripă în Banat; in Transilv. și tn Țara- 
romănească se găsesc alternând amândouă formele. 
Din ărepă, cu schimbarea accentului, s'a născut areâ- 
pâ (arapă), care se aude mai ales pe Târnave, pe la 
Miercurea, Teiuș, Ohaba și Șinca-veche (în aceste 
două comune cu sensul diferențiat de „aripa gătită de 
mâncare"), Iar în mod sporadic șl în Muntenia. | K 
răspândită, mai ales prin Banatul estic și prin Ol
tenia, forma aspirată: haripă, pe alocuri liăripă, 
DAMÉ, T. 89; prin aceleași regiuni se găsește șl forma 
sincopată: harpă cu varianta arpie. - Pluralul, în 
limba literară, e orepi, mai rar aripe; In dialecte mai 
ales (h)ăripi, cu cunoscutele schimbări ale grupului 
-pi. I Be găsește șl singularul haripe s. m.; Poporul 
crede c& calul este haripele omuluity^alea-maro. In 
Muscel), ap. HEM. 1667 (cfr. calul e aripa omului, 
Scorelu, comit. Făgăraș; Ceacâru, In Brăila, ap. HEM. 
1667). Neexplicat rămâne pluralul iérip (sing. dripă) 
la Megleniți.]

— Din lat. alapa: fran, aube „Schaufel am MUhl- 
rad", prov. aubo, arbro „Radschaufel", spân, alube 
„Schaufel des Miililrads (cfr. aripa roții de moară). 
Rohrgeflocht an beiden Seiten des Wagens(cfr. aripa
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j trăsurii), Dachtraufe (efr. aripa bisericii), der bis zur 
I Erde herabgekrUmmte Baumzweig (POLizu cunoaște 
! și sensul „Zweig") etc.“, portg. aba „Rând, Vorsprung 
i oines Gebăudes, Schirm einerMutzo etc." (cfr. sard. 
■ alabares „tavole del basto, parti laterali del petto", 
i v.-prov. alabier „arbre de la roue d’un moulin", etc.). 

Lat. alapa însemnează „palmă ( lovitură)", de unde 
s'a derivat alapare „a pălmul". Acest sens pare a fi fi
gurat, iar cel original pare a ti fost „die Hand, don 
Arm schwingen", așâ încât alapa, păstrat în limbile 

. romanice, ar puteâ fi un substantiv postverbal cu In- 
• țelesul „Sehwinge", do undo apoi „Fliigel". Din acest 
! sens, păstrat numai Ia Români (unde alapáré afl luat 

de timpuriu sensul de „Achsei", cfr. subsuară), s'au 
desvoltat celelalte, dintre care sensul de „fofează" 
la roata de moară și de „apărătoare" (cfr. fran. „ailes 
d’un chapeau", grec. ««puȚtov, lat. „pinnaculum") par 

, a fi străvechi. Forma aredpă se explică din plur. 
areripite (și drpite, cu singularul aredpită, drpită, 
la Aromâni), format după analogia lui capete (cu 
care e sinonim tn înțelesul de „părțile extreme alo 
unui lucru", cfr, fran. „ailes d’une arméo"). Meyer- 
LQbke, Zeitschrift, XXXI, 682-586. Cfr. și Schu- 
chardt, Zeitschrift, xxxi, 721-725, care citează și 
alte derivate romanice ale lui alapa, al cărui sen-s 
fundamental credo a fi fost „palma mânii" (de unde 
sensul derivat latin „lovitură cu palma"), iar pentni 
diferitele treceri semantice admite o încrucișare cu 
cuvântul ala, care aveâ un sens și, mai ales, o formă 
apropiată. Schimbarea accentului și trecerea lui a> *. 
care poate să se fi întâmplat tn mod independent 
In domeniul de răsărit și In cel do apus al teritoriului 

. romanic, se găsesc la Români și la Spanioli: cUabe și 
alibre. Forma arom. arpită poate li influențată de 

' Slavi: cfr. slov. pere, gen. perefa ,.pană“, perot, peruf. 
-uta „aripă" (Schuchardt).

ARiPĂniȚÂ 8. f. (Oierit) Brebis qui a l'habitude 
de marcher en marge du troupeau. — Se numesc ,,ari- 
părițe“, oile care totdeauna merg la marginea câr- 

I dwlMî. DAMÉ, T. 68. (Cfr. aripă II, 2®).
— Forma feminină (derivată prin suf. inoțioii. 

-ifă) dintr’un .subst. ipotetic *aripar „care merge 
la aripa cârdului", derivat din aripă, prin suf. nom. 
agent, -ar.

AHIP.ÍT, -A adj. 1®. .Itfetwi ou effleuré d'un coup 
de fusil (aux ailes). 'P.Ailé, d ai/es. (Bot.) Pourvu 
d’ailerons. — Participiul verbului aripă, devenit ad
jectiv. 1®. (Vânăt. Despre pasări) „împușcată In aripă" 
și p. ext., „atinsă numai de alică (la o aripă)". La un 
pas înaintea [cânejÎMi stă prepelifa pe brânci, înfri
coșată, hipnotizată. Mă apropiiu și-i strig: „Pil!" 
El sare, prepelița eboară și eu trag. „Apporté!'* și 
mi-o aduce. E încă vie, numai aripată. BRĂTESCU- 
VOINEȘTI, L. D. 270. Băfele iar au înnegurat cerul, 
și iar buluc asupra noastră, și iar pocnete după 
pocnete, și iar cădeau, care aripate, care moarte. 
SADOVEANU, SĂM. VII, 65. || 2®. „înaripat". [Moartea 
se înfățișă celor antici subt] icoana..., mai blândă, 
a unui june geniu aripat, stingând pe pământ o 
făclie. ODOBESCU, I, 212. Se umplă casa cu niște 
jivine aripate, ispirescu, u. 100/,. | (Bot.) Awî^Zm 
aripafi (cfr. aripă II, 1®). GRECESCU, fl. 22. [Nega
tivul: nearipát: Semințele nearipafe. grecescu. fl. 
54.] Cfr. aripit, Înaripat, Întraripat.

AR1PÍ vb. IV* rell. (Credințe pop.) Altraperdea 
coHoulsions {s& iit des enfants). — (Despre copii) A 
căp&ti boa la „aripi". Să numănAnce aripi de pasăre, 
căci se aripește (nu șade înfășat) copilul. (Bursucani. 
in Covurluiu) ȘEZ. III, lűO/,g.

— Derivat din aripă (I,cfr. aripa-safaiiei și orip»)-

ARIPIOARĂ 8. f. 1®. Petite aile. 2®. íía^eoíre, ai- 
leron. — Diminutivul lui aripâ (derivat prin suf. -ior). 
P. (Cuvântul se întrebuințează mai ales In poezie)

i
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„Aripă mică, aripă (in sens desmiordător)**. Ife uf fi 
pasărea ce sboară, Fâlfăind din aripioară... c. ne- 
GRUZZi, ti, 90/,. rdMneffl sise: ține acest pufuleț din 
aripioara mea. ispirescu, l. 44. Alba păsăruică, Pe 
arac se urcă. N'are aripioare. N'are nici picioare? 
i „Fasolea**.] teodorescu, r. P. 22G'’; gorovei, 
C. 140. S’o găsit un om de treabă Ș’o crescut puii 
de grabă, $'o adus îa pui mâncare, Păn'o făcut 
aripioare. ȘEZ. iii, 154. || 2®. Spec. Membrana de In- 
notat, „notătoarea** peștilor. Au /d ceilalți pețti niște 
aripioare mici. DRAGinci. R. 31. Peștii au început 
a o pișcă [pe iapă], a o mușcă, a o baie cu aripioarele. 
SBIERA, P. 61. (Cfr. fran. aileron, grec, rtípóy.ov.) 
[Pronunțat: -rf-ploa-.]

ARIPÍT. -A adj. Ailé. — „Aripat**. f'r»M*ceie sâni 
de trei feluri: furnică mare, furnică neagră sau 
mică și furnică aripită, care are aripi. (Voila, comit. 
Făgăraș), ap. HEM. 1673. Cfr. (In)aripat, întra
ripat.

— Derivat din aripă, prin suf, adj. -it.

AB1PÓ8, -oÂsA adj. Aili; en forme d'aile. — (Cu
vânt rar, formațiune cărturărească) Aripos- „alatus, 
plin de aripi, tare In aripi, iute**. LM. | Aripos= „en 
forme d'aile, alaire**. pontbriant. Tavanurile ace
stei galerii... au... o bogată ornamentare... N un cer, 
tăiat tn dungi aurite și^emănat cu flot i și păsărele... 
La noi [la „Ateneul român** din București], asjjectul 
aripos acelor curioase tavanuri înălțate în pite 
s'a potolit oare cum prin podoabe de un caracter 
mai grav. ODOBESCU, A. R. 3*J.

— Derivat din aripă, prin suf. adj. -os.

arî^tA b. f. ( X
AKilfTK 8. f. ț '•

AKiNTOfRAT, -A subBt., adj. Aristocrate. — Mem
bru al unei aristocrații. Subst. De-aș finemerit 4iio- 
băncuțe cum udcusem intr’o carte ce-am citit. Ca 
un om ce din natură nu am fost aristocrat, Fără 
pierdere de vreme m’ași fi și amoresat. alexandre- 
ftCU, w. 262. I Fig. Eram îngrijit gândind la bietele, 
mele flori plebee, cum o să se simtă de umilite, cătul 
vor priimi risita acestor aristocrate, c. negruzzi, 
I, 99. II Cu funcțiune adjectivală. Damele aristo
crate din Florența, alecsandri. dacia lit. 258. | 
Fig. De soiu nobil, distins, ales, aristocratic. Iată un 
balcon împodobit cu flori aristocrate: camelii, fucții. . 
și felurite rose. c. NEGRUZZI, 323.

— N. din fran. Cfr. aristocrație.

aristocbAtic.-A adj,, adv. Aristoeratique. Aris- 
tocratiquemenf. — 1®. Adj. De aristocrați, In spiritul 
aristocrației, propriu aristocrației. Să schimbe duhul 
instituțiilor, care sânt aristocratice. URICARlur„ X. 
18/,8. I în care predomnește aristocrația. Sănt state 
aristocratice foarte descentralisate și sănt state de
mocratice foarte cenfralisate. maiorescu, D. II, 145. 
2®. Adv. Ca aristocrații. Răei aristocratic. COȘBUC. 
B, 217.

— N. din fran. (grec. áptstoxpwTixói;.)

AKiNTucKATicÉijTE adv. An'stocratú/ucment.- 
(invechit} Intr’un chip aristocratic, ca aristocrații. 
P0ENARÜ, PONTBRIANT.

— Derivat din aristocratic, prin suf, adv, -ește.

AKiSTot'KAȚiK 8. f. Aristocratie. — (Antic, grea
că) Formă de guvernământ In care puterea statului 
eră In mâna celorde sus, celor nobili (după naștere), 
„domnie a nobilimii'*. | P. ext. Clasa socială a celor 
de sus, a celor priviieglați (prin naștere), „boierime, 
nobilime**, Downtt... erau buni fi pope»^l erâferieU. 
IticH aristocrația nu se înaripase, c. neuruzzi, i,
272. Penlru not, «dni prc^rtetan» fertforiah..., dar akjún s. a. = ^uii. (Formă dialectală moldove
ne arisicH^rație nu poate fi vorba in statul nostru. neaecă) Colacii sânt de trei feluri mici, mijloci

- AttJUN
MAIORESCU, U. II, 144. 1 Spec. „Nobilimea cea mai 
do 8ua, protipendâ**. Cocon»! Ândronacbe eră din 
soiul acel nmfibiu fnumeros in Moldávia), care se 
ține mai presus de „starea a doile" (In notă: „bo
ierii mici**], pe care aristocrația nu-l socoate, nici 
il priimefte între ea. c. negruzzi, i, 72. | Fig. Ari
stocrația talentelor, aristocrația inteligenței.

— N. din fran. «i^ec. iptstwpat'a, propriu „dom
nie a celor mai aleși**.)

ABiSTOT^ic, -A adj. Arte!otd!t9M& — De la a. cu 
privire la Aristoteles; care se ține de (filosofia lui) 
Aristoteles, potrivit doctrinei lui Aristoteles. Cfr. pe
ripatetic.

— JV. după fran.

ARițiVERÎț s. a. V. nllșrerlș.

AKITXÍTIC, -A adj., adv. Aritkmétique. Arithmé- 
tiquement. — De aritmetică; întemeiat pe aritmetică. 
Adevărurile aritmetice și geomelrice se stabilesc de 
la început sub forma unor judecăți universale și tie- 
cesare. maiorescu, l. Ib. [Șl: arltmeticesc, -căscă, 
învechit azi, derivat prin suf. adj. -esc.] || 2®. Adv.» 
aritmetlccște.

— N. din lat. arltlimetlcns, -a, ■iun (< grec. 4p:6- 
pvjttxoț), idem.

arit.hkticA 8. f. Aritkmétique. — Știința calcu
lului cu numere, „știința care se ocupă cu etudiul 
formațiunii numerilor**. ulimescu, A. 6. Fost-a scris 
părintelui Duhu... să ne învețe șt eăte o leaeă de arit- i 
metică, de gramatică, de geoyi-afie. creanoA, a. 76. !
P. ext. Carte care învață această știință.

— N. din lat. arltlimetica, idem (< grec. &pi8p.Y.-
tix-r,, dinâjuâpcoi „(In)nnmăr, socotesc**, do la âpE6p.oc 
„număr'*). |

ARrT«ii:TicÍNC,-£ÁncA adj. v. aritmetic.

ARiTMKTicÉ^TR adv. Antâmdtiyitement.'-După 
aritmetică, potrivit rogulelor aritmeticei.

— Derivat din nrltuietlcă, prin suf. adv. -ește.

AKiTMOORĂr B. a. Jritâmo^apAe. —Aparat spre 
a săvârși s. Inregistră mecanic operațiunile aritme
tice. Cfr. arit roometro.

—> W. din fran. (compus din grec, ăp'.bfiiț „număr*', 
și Ypú-fOK „scriu**.)

ARlT.YlOHÉTRl' 8. a. Arithmomvtrp.—Npsi&t spre 
aface mecanic operații aritmetice. Cfr. aritmograf.

— N. din fran. (compus din grec, «ptiJpó; „nu
măr** șl }j.«tpo> „măsură**.)

ARÍ1' 8. m. (Bot.) v, areu.

AKIÚM adj. mase. ) 
ARrÚ8. *A adj. 
ariÎ'nA adj. fem. )
Numai In legătură cu măr, ca nume califleativ al 

unei spéciidé mere: ,,r|uali6catif d’une ospőcede pom- 
mes**. (In Țara-Hațegului) Măr ariuș= „o specie de 
măr ce se coace de timpuriu: fructele lui se zic: mere 
ariușe și sânt acrișoare**. rev. CRIT. iii, 86. (tn Banat) 
Măr ariuș = „Winterapfel**. jadkebber. lll, 313. 

' Mărul ariug .«e coace mai de timfturiu (Visag). Un 
fel de meri se sice „măr cuâuș‘‘ (Clopotiva). (în Ol
tenia) Măr ariușă se ehiamă acela, care face mere 

. de Săm-Peiru. acrișoare (Severin); toate ap. HEM. 
1674.

— Etimologia necunoscută. Dacă cumvâ caracte
ristica acestor mere ar ti că sânt tari, vârtoase, s'ar 
puteâ apropiă ariuș de ung. cros „tare, vârtos'*.
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și mari... Colacii mijlocii se dau in unele sate preo
tului, când imblă eu arjunul fujitnulj, la Crăciun 
ori la Boboteaeă. ȘEZ. v, ISö/,,.

— Explicarea acestei forme pare a fi următoarea: 
alături de ^adjunare (— jajunare), de unde poate de
rivă cuvântul nostru ajund (s. v.), pare a fi existat o 
formă *a>7'i<Harecu substituirea, obicinuită tn limba 
poporului roman, a prefixului ad- prin ar- (cfr. ar
măsar). Astfel s’ar explică verbul •nrywnrt, din care 
arjun e un substantiv postvorbal (ca ajun din ajună).

Aki.fx'HÍn 8. m. Aríequifí:—Personaj comic din 
farsele italienești („îmbrăcat cu haine făcute din multe 
petece In fel de fel do fețe", poenaru). Cfr. bufon, 
paiață, soitarlu, caraghioz. Am pus mâna, aiu
rit, in ^ămada de vestminte și am trântit... în spi
narea unui arlechin șuiit o largă purpură imperială. 
CARAGIALE, N. F. 39/,,. | Fi g. Om (politic) fără principii 
hotărlte, care a trecut prin mai multe partide ( a 
luat, pe rând, mai multe colori politice). [La Românii 
din AustrO'Ungaria, după gerca. Harlekin, șl: har* 
lecliin.]

— N. din fran. sau din ital, (arlecchino, idem.)

AK« s. a., 8. m. I’. Paleron, ers. Cuissot. Cuisse. 
2°. Bras. — 1°. La animale, armul este partea de sus 
a picioarelor, Intre genuchiu (cot, câiu) și pulpă, nu
mită șl „coapsă, spată" și „but" (când e vorba de ar
mul picioarelor dinnapoi). Cfr. damé, t. 32 și 49 (unde 
se dau și ilustrațiile). .4r»»=- „armus“. ANON. CAR. [Ca- 
milo-pardosul] la trup cât cămila taste de mare...: 
partea denapoi cu pântecele în sus iaste rădicată, 
ca cum ar fl a leului, iară armurile și picioarele 
denainie, cu piept cu tot, de cât cum măsura trupului 
ar pofti, mai sus sânt rădicate, cantemir, ist. 369. 
Spuneă unii, de acești Calmuci, că la drum, dacă 
găsesc ori cal, ori om căzut mort de războaie, taie 
pecini de carne din armurii dinapoi și le a^erne 
supt șa, în loc de ebâncă. dionibie, c. 222. Un cal... 
înfierat în armul stâng dinapoi cu litera F. mon. 
OF. din a. 1880, ap. TDRG. Atunci arendașul arse 
cu biciușca armurile lui Bălan și calul pomi in- 
tr'un trup săltat, sandu-aldea, d. N. 128. [Boala] 
Din arm, de sub arm. Om tăii-o ș'om hăcui-o. (De
scântec de boala vitelor), marian, d. 64. Mănâncă 
din armu de dinapoia iiepci. șez. vi, 106. || Spec. 
La noi, „arm'' se mai ziee numai la șoldul sau pi
ciorul de dinapoi al mielului: arm de miel. (Galați), 
ap. HEM. 1677. P. ext. „Coapsa, șoldul (la om)". Aí- 
ne-ț[ij mâna supt armulA mieu. biblia (1688), 15,, 
(: „Ponemanum tuam supter femur meum": „Mets, 
je te prie, ta main sous ma cuisse"). Adusă oasele, 
08 cătră drmurele său, și vădzuiu, și adecă preste 
dinsele vine și carne creșteă. dosofteiu (: „accede- 
bant ossa in vicém ad jun cturam suam"), ap. HEM. 
1676. Să i se taie [sfântului] deagetele mâinilor și ale 
picioarelor ș/'-i frigeți lirmurile cu frigări arse în foc. 
MINEIUL (1776), 187 Picioarele-I dureau din ar
muri, de nu le mai simțeâ. A doua zi insă incălecă 
iarăși. SANDU-ALDEA, D. N. 129- Când nălbește pân- 
zile Și ridică poalele, De se văd armurile. Albe ca 
lebedele. POP., ap. HEM. 1677. j] 2®. (In Mehedinți, la 
plural) Jmti = „brațe". CDDE. n-r. 89. [Și: ârmnr 
8. m. LB., POLIZU, PONTBRIANT, și: ârmure 6. m. LB. | 
La BARCIANU se face deosebirea Intre ar»t = „der 
Schenkel" șî ârmure = „der Oberschenkel, Schiăgel", 
armurede berbece = „âie Schöpsenkeule, der Schöp- 
senschlăgel".]

— Din lat. armns (pluralul armora=:sarmi e ate
stat In secol. IV la t'hiron, ed. Oder 9, 25; 77, 26; 
187, 5, cfr. Archiv f. lat. Lex. X, 421) „Vorderbug, 
Schulterbialt": sard. armu, cors. erme, fran. ars, ers. 
ylrwur/ey ® mai degrabă un singular reconstruit din 
pluralul armuri (Hasdeu, Etgm. Magn. Rom. 1676), 
decât un dim. lat. *armulus (Gihac, i, 16).

AKHÁ vb-1*. fS’Jarmer. — Trans. și refl. Verbul
Dicflonaral limbii române. S. 1, 1909.

arma & fost înlocuit din cele mai vechi timpuri prin 
compoziția Inarmă (s. v.), pe lângă care se găsește, 
foarte adesea, până pe la mijlocul secol. XIX, va
rianta tntrarmă (1®. s. v.). Toate exemplele sânt 
din poezii (și dicționare). Atunci intrară ’n casă Acei 

. ce săarmasă. (a. m&), ap. GCR. n, 112/, Oglindă 
adevărul E, Doamne, a ftinți-fi.'.... Creștinii și Ro- 
mănii Cu els’armeaeă. i. văcArescu, p. 40. Vrdnd 
să plece ’n vânătoare..., S’a armat cum se cuvine. 
teodorescu, p. p. 419*>. Afoi armeaeă-fi slugile Și’n- 
tărește-fi strejile. Să te lase grijile, idem, 625. || In 
proză se întrebuințează mai ales cu sensul neologic 
de „a echipă, a pregăti de războiu“. A armă o flotă 
„équiper une flotté", pontbriant. (Cfr. armat.) 
[Prez, armés, rei f arm =s „armo, -as“. anon. CAR.] 
Cfr. dezarmă.

— Din lat. armare • ital, armare, engad. armer, 
sard. ormorc, v.-prov. armar, fran. armer, spân,, 
portg. armar,

ÁKMÁ s. f. Arme.—Orice unealtă întocmită anume 
pentru atac sau spre apărarea omuluitn luptă. Se 
nu vă întoarsetu, arma sa va ascu[i. psal. sch. 
l'7/íi ( : „Dieu aiguisera son épée“). Vor să ucigă 
pre cinevâ, au cu otravă, au cu armă, au fie cu 
ce feaiiu de moarte. mold. 52, ,. Svăntul,

, î» loc de armă, scoasă herul plugului asupra lor. 
dosofteiu, V. S. 111, ,. Nici o armă nu aveâ alta, 
decât un mic junghiu cu plăselele de aur. c. ne- 
GRUZZi, l, 148. Codrul clocoti de egomot și de arme 
și de bucium, eminescu, p. 241. íabuü a face să 
lucească armele ca oglinda, ispirescu, l, 3. Jeîe-i, 
Doamne, codrului De armele hoțului, Că le plouă 
și le ninge Și n’are cine le ’ncinge. jarnîk-bâr- 
SEANU, D. 288. Armă goală= arma scoasă din teacă: 
„l’épée nue“. Va fi mărs asupra-i cu armele goale. 
pravila mold., ap. HEM. 1686. || P. ext. Orice lucru 
ce poate servi unei ființe, Intr’un moment dat, ia 
atac sau la apărare. Moaidefa] vine cu toate ar
mele, cu spală și cu cuțit și cu secere și eu pilă și 
cu săcure și eu țapă și cu săgeto și cu teslă și cu 
bardă și svredel. cuv. d. bătr. ii, 452. Natura a 
dat animalelor diverse arme: cănilor dinții, boilor 
coarneJe, cailor picioarele, albinelor acul, etc. LM. 
Fig. Orice slujește spre apărarea sufletului. Să ne 
îmbrăcăm intru imbrăcământul cela luminatul și 
al curăției și de sffijnție, ce sânt armele sufietului.

; CORESI, ap. GCR. I, 29/,0. iebdveoșfe sufletul mieu de 
necurați cu armele tale. id. ib. 1,12. Svănta și cinstita 
cruce, aceasta easte și sabie, aceasta easte și arc, acea
sta easte și suZi/d, aceasta easte și coîuf și platoșe și 
fiece armă. VÁULÁkU, C. 56,,. |{ Prin metonimie: 
„putere armată", „armată". Xu dat năvală Turcii și 

. Tătarii în arma oștei moschicești, mubte, ap. HEM.
1687. Pornind împăratul armele in Europa..., luă 
Beligradul. E. VĂCĂRESCUL, IST. 260/4,. I plur.) 
„luptă, războiu". Aproape au fost a veni la arme. ZI
LOT, CRON. 66. 21 ridică armele (asupra cuivă) = a 
atacă pe cinevă (cu armele), a porni ou războiu (Îm
potriva cuivă). (t sau Învechit) Contenire s. Încetare 
de arme = armistițiu. Deosebit de aceste căpitănii, 
erau multesate de catane, organizați iară^ ostășește, 
fără leafă, având numai oarecare scutiri... în vretne 
de războiu... erau in activitate sub căpităniile lor, iar 
în vreme de pace ședeaupe la casele lor, căutăndu-și 
de lucrul câmpului. De-atÂ a venit proverbul, atât 
de mult cunoscut in Țara-^amânească și fînj țara 
Moldavii: de la armă, Ia sapă, bălcescu, m. v. 609.

în limba veche și In poezia populară, prin armă 
(singur, fără determinant) se înțeleg mai ales armele 
purtate ia brfu (sabie, iatagan, pistoale). Popa, de va 
imblă cu armă șt cu pușcă, [va da] gloabă 12 florinți. 
MSS. (a. 1627), ap. HEM. 168G. Murgu-i mic și dru- 
mu-i greu, Abiă duce trupul met«, Trupul cu păca
tele, Mijlocul cu armele, alecsanrdi, p. P. 17. | în 
limba literară de azi, cuvântul armă a primit, mai ales 
subt influența limbii franceze, unele sensuri nouă și

n
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specificări ale înțelesului. Astfel, se face deosebire In
tre: arme ofensive, menite spre atac (sabie, pușcă, 
pistol, revolver, buzdugan, suliță, etc,) și arme de 
fensive: care servesc la apărare (scut, coif, pavăză, 
platoșă etc., une-ori și sabie, tunuri de fortificații etc.). 
Armă de foc: pușcă, pistol, revolver, etc. Arnăufii se 
isieă, Armele de foc scoteA Și’n Codrean le sloiozeă. 
ALECSANDRI,?. p. 88.! tn comandelemilitare: Jma 
la umăr! Arma la picior! Preaentafi arma!, „ar
mă" = „pușcă (carabină)". | După lat. „ad armai", 
fran. „aux armes!" etc., s’a încetățenit și la noi stri
gătul la arme! Tm arme, viteji, la arme! alecsan
dri, P. II, 7. (Cfr. dubletul alarmă.) | A depune ar
mele : a se predă s. a se declară învins. || I*. ext. A 
fi suit arme : a face serviciul militar. | Ca termin 
militar, armă are șl înțelesul de „fel s. categorie de 
armată": infanteria, cavaleria, artileria etc. ín ce 
armă ești? | (La plur.) „Meseria de soldat". Și-a 
ales cariera armelor. || (La plural) a.) „scrimă". 3foe- 
siru de arme. Sală de arme, b.) „marca, semnele he
raldice ale unei țări, etc., ale unei familii nobile, 
herb". Cfr. COSTINESCU.

— Din lat. arma, -am (ln loc de arma, -orum. 
cfr. Georges, Lex. lat. Wortf. 68): alb, arme, vegl. 
jarma, ital., engad., sard. arma, v.-prov. armns (plur. 
tant.), fran. arme, spân., portg. arma.

abhâdA s. f. I
ARMÂOE 8. f. I
Armie. Flotté. — Alături de armie (s. v.), cuvântul 

armadă (armadie) apare ln literatura română pe 
la începutul secol. XVIII și se menține până pe la 
mijlocul secol. XIX, când 11 înlocuește dubletul său, 
neologismul armată, tn literatura de azi 11 mai în
tâlnim, rar, ca neologism, însemnând spec. „oștirea 
sau flota spaniolă (a lui Filip II)"; ln Transilv. și In 
Banat el e Insă cuvânt popular, cunoscut fiind șl subt 
formele armâde, armâdie. „Oaste, oștire". A» tre
cut toată armia Moscului peste apa Vorscla, și pe 
de această parte ca o milă mică de la armadia ne
prietenului au stătut. N. costin, let. ii, 67/,. Au 
trimis armada la Poglia. mag. ist. i, 170/,. După-ce 
se preumblă pe la toate armadiile, atât prin țara 
Moldova, cât și prin Țara-rumânească, se întoarse 
laarmadiacea maredin Moldova,ceeră... împo/riva 
cetăților Ismailul și Brăila. ziLOT.CRON., ap. HEM. 
1677. Rămase iebânda a Turcilor, căci a desfăcut ' 
armada creștinească. E. VĂCĂRESCUL, iST. 252/,,. Au i 
îngăduit armadei sale să jefuească toată țara, șin
cai, HR. II, 321/,,. Au venit o armadie de Unguri... 
și au răebit pânA la Sibii. (a. 1848, Rucăr, în Tran
silv.), ap. IORGA, S. D. XIII, 164. Tată-său e dus cu 
tătă armadia lui la spat, la curtea hti Sălcotea- 
impărat. frâncd-candrea, M. 281 (arw»o<Ze= „ar
mată", idem, R. 48). împăratul-verdeaveă armade 
mai puțină decât împăt^tul-galbin. reteganul, p. 
I, 30/g. Nici de împăratul nu se teme, cu toate ar- 
meeüe lui. idem, p. i, 9/,. Jaz o „tabără^ [ oaste] 
sesice; armadie. (Măidan, comit. Caraș-Severin), ap. 
HEM. 1678. I Spec. „Flotă". 0 armadă de cinciseci 
decorăbii. GORJAN, H. 1,130. lArmadă, plur. -mode; 
armade, plur. -meei. | Șl: armadie, plur. -mărfii.]

— Din n.-grec. ipixáSa „armée, flotté", la croni
cari și la Gorjan; din sârb, armada „armată" sau 
din ung. armada „armată" In Transilv. și Ban., iar 
neologismul, din spaniol, armada „armată, flotă". 
Cfr. CIHAC, 11, 636; HEM. 1677. Cfr. dubletele ar
mată și harmată.

ARMÂUE s. f. ? Strigă fata cea frumoasă Din 
armadeauscăcioasă ', Nu-i voinic să se găsească, Pre 
ea să o celuească. (Reteag, In Transilv.) retega- 
NUL, TR. 25.

ARMÂDIE s. f. V. armadă.

abmamíht 8. a. Armement. — (Mai rar; franțu-
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; zism) „Înarmare, echipare (a unei corăbii)". După in- 
I toarcerea bastimentului in țară, fie in portul arma

mentului, fie in orice alt port, cele două exemplare...
I ale testamentului... vor fi date la biroul comandan-
I îmIj» de port, iiamanoiu, c. C. 208. |( P. ext. Ceea 

ce servește Ia Înarmarea unei oștiri, totalitatea ar
melor cu care e înzestrată armata unei țări. Rușinea 
de propria lor frică, speranța că soldatul e vânjos, 
lipsa de încredere in armament și in experiența ofi
țerilor,—toate acestea ii făeeă să trăiască intr’o 
alarmă continuă. D. zamfirescü, R. 52.

— N. după fran.

ARMÂN s. a. I. 1®. Aire (d’une grande propriété 
rurale). Baltage ou dépiquage dw etc. 2®. Enclos, 
prés de la maison, ou l'on garde le fain, la paille, le 
hétail etc. II. Cercle, rond (1®. forme sur la surface de 
l'eaupar unegoutte quig tömbe; 2®. tracApour jouer 
aux astragales).

I. 1®, Aiman ee^te, po o moșie mare, locul (în
grădit sau nu) Ia care se cară și unde se treeră buca
tele proprietarului sau ale arendașului moșiei; la un 
arman pot fi mai multe arii (pentru treerat). Tre- 
eratul în județul Ialomița se numește „artnănit“, iar 
aria „ctrman‘‘. damé, T. 56. Harman „arie". (Zili- 
șteanca, în Buzău), rev. CRIT. iv, 290. Din mănunchi 
in snopi, Din snopi in clăi, Din clăi in car, Din car 
pi arman... POP., ap. ȘIO. Il, 401. ti arătă amănuntele 
muncilor ce făceau pe atunci, il duse laamtan, 
să vaeă cum se prășește locul de arie..., apoi se du- | 
seră amăndoi să arvunească mașina de treerat. 
8ANDU-ALDEA, SĂM. V, 10. | P. oxt. „Armănit". „Da’ 
cu secera ați isprăvit?* — „De mult: Pe lăarți ni-e i 
găndnl să începem harmanuP. tafrali, 8. 11. (Cfr. | 
arie*.) || 2®. P. anal. „Loc, lăngăcasă, Închis cu gard.
In caro încă se poate face aria, se strânge și depune 
fânul sau paiele, se închid vitele etc.; curte, obor, 
ogradă". LM.

II. P. ext. (avându-se In vedere forma rotundă a 
ariei) cuvântul arman capătă șl sensul de „cerc", „ro
tocol" și anume: 1®. Bălăceă cu nuiaua prin apă, 
și făeeă has cum 8ar(e) stropi de apă... El vedeă 
că fiecare strop de apă, când pică înapoi la matcă, 
se face căte-un armean fcercj împrejurul tui și, 
de ce merge, se mărește. ISPIRESCU, L. 34. (| 2®. Ar
mean se numește un semn ce se face pe fața pămân
tului, ca un cerc, ispirescu, ap. ȘIO. Cei mai giolari 
fac [ln jocul cu arșice] armeanul căt roata morii; 
cei mai agiamii îl fac mai mic. idem, ap. ȘIO. Ii, 13. 
Cfr. perghel. I De aici jocul în armean, cu varianta: 
jocul iu trei armene, un joc cu arșice sau cu parale, 
care se aruncă In (trei) cercuri desenate pe pământ. ; 
Cfr. ȘIO.

[în sensul I șl: hármán, tn sensul II armean, care I 
ar fi, după ȘIO. i, 62, un singular greșit refăcut din 
plur. armene. La DDRO. și la barcianu se citează 
șl o formă armân cu sensul de „cere".] .

— Din turc, barman „aire oü l’on bat le blé, tas J 
de céréales, blés battus et mis en grange, récolte, : 
grenier, grange" (CIHAC; ȘIO.), venit la noi, probabil, ( 
prin mijlocire bulgărească sau sârbească: (h)snnan [ 
„arie".

ARMÂN,-Ă și -CĂ adj., subst. v. Armean. 

abhÁn,-Á și *C!Â adj., subst. (ș. d.) v. Aromau ș. d.

ARMANeiu s. m. Bafieur de l>lé etc. u un „ar- 
man‘‘. Cardien d’un „armo»“. — Lucrător cu ziua 
la un arman. .4rmonfliu=„Lohndre8cher“. polizu. 
Armangiu „argat care păzește armanul (circulă in 
județele de lângă Dunăre)". ȘIO.

— Din turc, harman^y „batteur en grange". ȘIO.

ABHĂNÎT s. a. Baltage ou du blé etc.—
„Treerat (la un arman)". TraeroÎMÎ in județul Con
stanța se numește „armănit*, damé, t. 56. [Șl: hăr*
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mănit: „Jitșprdiiif de sccerâ, ori tot mai ai?''—„Ba 
mai am o leacă; vreo jumătate de hectar..." — „...Da 
de hărmănit cănd incepi?". tafrali, 8. 9.]

— Participiu], devenit abstract verbal, al unul verb 
armâni (hârmâni), pe care nu-1 putem atestă și care 
e derivat din (h)annan.

ARMAR 8. a. Armoire, buffet, placară. — (în Tran
silv.) Dulap In care se păstrează haine sau vase. Al- 
mariu sau armariu = „armarium, abacium, scri- 
nium;... der Schrank, Kasten“- LB. Almar - „un dulap 
In care se țin vase mai scumpe de lut sau sticlă“. 
FBÂNCU-CANDBEA, M.97. Almar = „dulap“ (Sălagiu). 
vaida. Armariu „dulap pentru vase" (Zagra, lângă 
Năsăud). Com. CORBU. it’au așezat in case foarie 
împodobite cu armariuri, cu teeare, scafa și glida 
de argint, șincai, hr. iii, 48/,,. Armariu..., scaune..., 
oladădecar... inventar (a. 1811, Hațeg), ap, lOKOA, 
S. D. xin, 227. 5o.7<I-»»(î, Domne ’n poiică. Să-mi ieu 
gură de-o groșiță. Iar mă bagă tn almarîu. Să-mi 
ieu gură de-un grifariu. pop. (Transilv.), ap. HEM. 
904. Are baba un cazan Cu taleri și gălbinei, Iî&- 
mași de la moșii mei. Și 'n armar salbă frumoasă, 
Chiar de cănd eram mireasă. (Banat). RETEGANUL, 
TR. 38/,g. I armariu. prin ale cărui sticle se ve
deau o mulfime de ciubuce de antep și de iasomie. 
FiLiMON, C. I, 603. (De-oare-co In România cuvântul 
nu e întrebuințat, In exemplul acesta avem, poate, o 
românizare a fran. „armoire"). [Și: armdriu. [ Cu 
disimilare, sau subt influența cuvântului maghiar, șl: 
aimăr(ln).]

— Din lat. armarium: vegl. o)»i?r, ormor,ital. 
armadio, fran. armoire (v,-fran. armaire, almaire, 
aumaire). E greu de admis (cfr. HEM. 904 și 1678; 
CIHAC,!, 17 și II, 2) că Românii l-au primit de la popoa
rele împrejmuitoare; de sigur nu de la Cehi (almara, 
alme?, armar, jaimara), Poloni (almarga), Neo-greci 
(&p(xâp() sau Albanezi {armăr; lipsește la G, Meyer; 
pare a fi împrumut recent), -- căci cuvântul se gă
sește numai la Românii din Ungaria și lalstro-români 
(rmâr), ceea ce arată că avem a face cu un cuvânt 
vechiu; ar fi cu greu de admis, ca Istro-roroânii să-l 
fi Împrumutat do la Croați farmar, mai des ormar, 
ormán, trecut la noi subt forma ormanj. iar noi, in
dependent de ei, de la Unguri falma'riom, care ar fl 
dat, probabil, '"almariömj, sau de la Nemți fAfwer/ 
Cfr. dubletul ormán.

ARHÁRE 8. f. Action d'fde s'Jamter. —
Infinitivul verbului arm:!, devenit abstract verbal. 
.4r»torfl=„armatus;...die IVaffnung, die Bewaffnung, 
RUstnng“. LB. Cfr, Înarmare, Intrarmare, dez
armare.

ARHĂRÎK 8. f. Df’pót d’armes, arsenal.—(Pop., În
vechit) C» aceă sufletească armă să ne tntrarmăm, 
care de la cereasca armărie este luată, cantemir, 
ap. DG. („Aripă-frumoasă, rupând una din săbiile 
aduse:] De aceste săbii ne dai, împărate? — Du-te 
și-fi alege după plac, din armăria mea —ftrAspunse 
împăratul, reteganul, p. iii, 69/,,.

— Derivat din armă, prin suf. loc. -ărie.

ARMÁRÍI 8. f. plur. tant. v. armoaril.

arháRiv s. m. (Bot.) armurar(l’). Armariu^ 
„chardon-Notre-Dame, chardon-Marie“. [Atestat nu- 

j mai la:] DDRF.
Derivat din arm, prin suf. adj. -or. Cfr. ar- 

murar.

AR.nÁKOÁlK s. f. Sorié de petit buffet adapta â 
une niche. — (în Transilv.) „Pe la Nocrih și Răși
nari: o lădiță anume făcută potrivit Intr’o firidă (fe- 

; reastră oarbă). în aceea țin lapte, vinars ș. a.“ vi- 
CIO, GL.

Derivat din armar, prin suf. dim. -oiu.

9 — ARMAȘ
ABmAș s. m. {. 1°. Homme d’armes. 2®. Ilomme 

de la préüöté, sorté d'agent de police (dans le vieux 
temps). Préoót, exécuteur des peines ou punitions 
d'État; mailre des hautes ceuvres, bourreau. (Fig.) 
Tortureur. II. Aăjoint aumairede viliágé. 2'>. Se- 
eond et troisiéme chef des Juni“ dans Ies féies pas- 
caies de Brașov. (Dans Ies jeuxd’enfants) Celui qui est 
ckargé d'exécuter les peines infligées par le „prince".
111. (Pris adj.) Capiteux, fort (en parlant d’un cer- 
tain vin du pays).

I. 11®. Armaș va fl fost la Început numai „om 
Înarmat, care In timp de războiu aveâ să facă ser
vicii de soldat, iar In timp de pace să fie un paznic 
înarmat al stăpânului său, fiind Întrebuințat șl pentru 
alte slujbe. Sensul acesta vechiu pare a se mai găsi 
în exemplele: Cmblă împrejurul cetății armași îm
părătești strigând: „supunefi-vă!" mineiul (1776), 
143 ’/,. Numai armașii fug de înaintea biruitorilor 
protivnici, iară făreanii stau pre loc. p. maior, 
IST. 8. Din cula domnească Lefuri să ’mpărțească, 
Ijefl la lefegii. Spade la spahii, Arme la armași. 
Cai la călărași, teodorescu, p. p. 50.

2’ Spec. Ca și fran. „gendarme", care la început 
Însemnă „om Înarmat", tot astfel armaș primi cu 
timpul un sens apropiat de ,Jandarm“, așă că în 
vechea administrație românească, armașii vegheau 
asupra siguranței publice și aduceau la îndeplinire 
peăepselehotărUe pentru cei vinovați. hasdeu.etym. 
MAGN. 1678. Asupra osândelor e urmașul, căpetenie 
de călăi, iorga, ch. I. II, 151. Se mănib Domnullui 
și-l deade armdșilorii. varlaam, c. 270,,. Domnia 
mea voiu trimeate nește armași, de vă vor aduce le- 
gațiladomnia mea. cuv. d. bătr. i, 117. Pre Cheor- 
ghie Bevelles..., dimpreună cu alți prefecți, i-au su
grumat armașii. șiNCAI, HR. Il, 218/,. Domnul pe 
gânduri cădeă. Semn urmașului făceâ..... alecsan-
DKi, p. p. 90. (Cfr. armășel.) [| Boierul numit (de 
Domn) In slujba de cap al „armașilor" din toată țara 
purtă titlul de Ârmaș-mare (Vel-Ârmaș), iar subt 
el (tot din boieri sau boierinași) erau al doilea și al 
treilea Armaș. Armaș mare, ispravnic și purtător 
de grijă pentru toți cei ce fac reu și cad la închi
soarea țării... și pedepsitor toturor acelora, și cei 
giudecați de moarte, dați tn mâna lui să-i omoare. 
URECHE, let. 1,105. înaintea Domnului [mergeau]: 
Vei postfelnicj...; înaintea acestora vel agă, vel ar
maș...; înaintea acestora ...căpitanul de dărăbani. .. 
al2-1ea armaș,al2-lea ușor,al.3-lea armaș...anEOK- 
QAGHi logofătul, let. III, 297. îl făcu boier, ar- 
maș-mare. bălcescu, m. v. 205. Zise Domnul închi
nând; „Toți mâncați, cu toții beți!" Numai unul 
poftă n’are De băut și de mâncare, Cantar slutul, 
armaș-mare. ALECSANDRI, P. P. 201. Boierul no
stru Toader, armașul al doile. URICARIUL, I, 370/,,. 
Fig. Om care ehinuește, care martirizează, „călău". 
Armrtș = „gâdo“. cuv. D. bătr. i, 268. împărațfij a 
Rimului, Neron, Domentian, Diocletian, Maxentie și 
alți armași, muncitori iuți a toată lumea, o.miliar 
(a. 1642), ap. HEM. 1680.

II. Astăzi, cuvântul s’a mai păstrat pe alocurea, 
cu sensuri care amintesc pe cele vechi. 1®. (în Să
lagiu, In Vălcăul-român) Armaș = „substitut de 
primar", viciu, ol. || 2®. (Mai ales In obiceiuri și In 
jocuri) La Brașov, In obiceiurile de Paști ale „Ju
nilor", Armașul-mare e al doilea, iar Armașul-mic 
al treilea conducător după „vătaf". Cfr. jahresber. 
viii, 81. I în jocurile cu arșice, armașul e cel care 
bate, la porunca „împăratului" (s. a „domnului") 
pe „tâlhari". Cfr. HEM. 1681-1682. Armaș sau „bă
tăuș" as numește, tn jocuri, acela care „bate fcăr- 
țile, cu mișca etc.j. pamfile, j. i, 301,287. | P. ext. Se 
chiamă armaș șl acest joc însuși. Com. i. pave- 
LESCU. 1 După TDRG. 98. armaș se numește. In Mold., 
In jocul cu arșice, poziția arșicului numită prin alte 
părți ,.8iciu“ sau „vizir".

III. întrebuințat In funcțiune adjectivală, ca atri
but al unei specii de vin de Cotnar, cu sensul de
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„tare“. în privința tăriei, cel mai bun este cinul 
amtaț de Cotnar, făcut din poamă-grasă, de cu
loare galbenă și gros la mursă. (Bivolari, In Iași), 
ap. HEM. 1682.

— Derivat din armă^ prin suf, nom. agent, -o^s.

ARMÂHĂR adj. m., B. m. I. Entier (en parlant d'un 
cheval). II. 1”. Jitalon. 2®. Cheville qui sert ă kausser 
la fléche du chariot ou u fixer le joug. líégulateur de 
la charrue. Régulateur des meules du moulin. Levier 
d'embrayage.

I. Adj. Numai ca atribut al cuv&ntului cal: „ne- 
jugănlt, capabil de prăsilă". Un cal armăsar... trece 
peste mormânt. (Recea, In Vâlcea), ap. HEM. 1691.

II. Substantivat. 1®. „Cal nejugănit, armig“. 38 
iape mari, însă cu armăsariul. CUV. D. bAtr. i, 208. 
Vecfeau... Un armăsar ce'n preajmă-i cătâ... sforă- 
ind. ALEXANDRESCÜ, M. 31. A/fÎndri-s bravii călăreți, 
Pe-armăsarii șoimuleți. ALECSANDRI, P. II, 110. Făt- 
frumos se duse in grajdurile împărătești, unde erau 
cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca 
să-și aleagă unul, ispirescd, L. 3. Pdn'a nu-agîunge 
plugar, Aveam falnic harmăsar Și o ghioagă nestru- 
giiă. ALEGSÂîiDRi, p. p. 169/,p # A face din țânțar 
armăsar = „a exagerâ". Din pricinele mici, mari 
gălceave se scornesc și fințarul se face armăsariu. 
CANTEMIR, ap. HEM. 1689. este obiceiul noro
dului nostru, să facă din țințar, armăsar, c. ne- 
GRÜZZI, 1, 139. I Fig. (pop,, fam. —cu referire la im
petuozitatea armăsarului), cfr. „cu draci". Fierbe 
oala ca barmasar insemneasă: ^fierbe în 010001“. 
(Umbrărești, In Tecuciu), ap. HEM. 1690.

2®. P. anal, Prin asociație de iáéi ca armăsarul, 
privit ca animal de prăsilă, numele lui se aplică Ia 
diferite obiecte cu înțelesul fundamental de „cuiu". 
(Car.) Armăsar = „cuiul de sub ruda carului, ce o 
ține In sus", rev. CRIT, iv, 337. „La o căruță ță
rănească, armăsar se chiamă cuiul care se bagă prin 
capătul proțapului, de prinde jugul". (Stănișești, In 
Tecuciu), ap. HEM. 1690. „Când partea ridicată din 
proțap nu este dintr’o bucată, i se zice „cătușă" sau 
hărmăsar. damf,, t. 12, Cfr. armăsărel. |, (Plug.) 
Harmăsariu = „aparatul la plug, cu care Îndreaptă 
rotița la mic sau la marc. (Coșciu, In Deș). VICIV, GL. |J 
(Mor.) „Harmasar, la moară, este acola care sloboade 
sau tngreuează piatra morii, după cum cere trebuința: 
do-asupra duiaehilor se pun(e) patru tălpoaie, 
din tălpoaie In sus se pun(e) opt ursoaice și prin 
ursoaice patru harmasari“. (Moscu, In Covurluiu), ap. 
HEM. 1690. Cfr. armăsărel.||(Țes.) „La războiu, ar
măsariu e sinonim cu slobozitor". (Onceștii-vechi, In 
Tecuciu), ibid. 1691.

(Și: (h)armABâr, (h)nrmasăr, bărmăsăr. vaida; In 
Mehedinți șl: armăcsâr CDDE. n-r93 (cfr. la Sibiiu: 
trăcsar = trăsar). | ț și diai, șl: -sortit.]

— Din lat. fequusj admissarius „cal de prăsilă, 
armăsar" (: sard. log. ammessardeu), prefăcut In 
armessarias ^Thesaurus linguae lat.j, prin trecerea 
cunoscută a iui ad- In ar- (cfr. arjun): alb. har- 
mesuar.

ARHĂsĂRĂ^ s. m. Jeune étalon. — Diminutivul 
lui armăsar, derivat prin suf. -aș. HEM. 1690. Cfr. 
armăsăruș, armăsărel.

ARMĂsĂKtii. s. m. 1®. Jeune étalon. 2®. Cheville 
quisert â fixer le joug ăla fiéche ducharriot.—i". Ar
măsar tânăr, mic. Cfr. armăsăraș, armăsăruș. 
2®. (în Mold.) La car, cătușaecusutădeproțapprin 
câteva cuie mai mici și unul mai gros, aproape de 
jug, numit hărmăsărel. (Bogdănești, In Suceava; 
Rănghilești, In Botoșani; Crăcăoani, In Neamțu), ap. 
HEM. 1690. în Moldova de sus se numește „hărmă- 
sărel“ cuiul cel lung ce prinde cătușa de proțap și 
se prelungește până la pământ, de ține jugul 
eot. DAMÉ, T. 12. [Și: hărmăsărel.]

— Derivat din (hjarmăsar, prin suf. dim. -el.
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ARMÁSAKK.9C. -eâmvă adj. D'etaîon. — De ar

măsar. [Și: hărmăsăresc.] TDRG.
— Derivat din armăsar, prin suf. adj. -esc.

ARHÁsÁRR^TE adv. Commc lesétalons. — Ca ar
măsarii (care, do obiceiu, sânt mai bine îngrijiți și 
nu-s puși Ia muncă grea). Ca vita pusă la îngrășat 
s’a răsfățat armăsărește în belșug, câteva săptă
mâni. JIPESCÜ, ap. TDRG.

■— Derivat din armăsar, prin suf. adv. -ește.

akmásÁrÍT s. a. 1®. Monte, saillie (chevallne). 2®. 
Droit de monte. — 1®. împreunarea iepelor cu armă
sarul. îmi turbă iepile după armăsărit; care mare 
pagubă aș aveă, dacă nu s’ar mânsâ. (a. 1824), ap. 
IORGA, s. D. VIII, 172. II 2®. Taxa luată de proprietarul 
armăsarului. Armăsărit „Heschâițljgeld, Beschăl(I)- 
taxe“. BARCIANU.

— Participiul, devenit abstract verbal, al unui 
verb, pe cât se pare neuzitat, armăgăr) (derivat din 
armăsar). In sensul 2®, derivat din armăsar, prin suf. 
-ărit (și scurtat prin haplologie din "armăsărărit).

ARMĂsĂRL'iț s. m. Beau ou petit étalon. — Dimi
nutivul Iui armăsar (derivat prin suf. -uș). Intră tn ! 
curțile domnești in săltăturileși în desghinurile wnut i
OTHtdsdruș arăbesc, ager și sglobiu. odobescu, I, | 
132/, 1. Cfr. armăsărel, armăsăraș.

armA:șki, t s. m. Agent de laprévóté,gen<íarme 
(du vieux temps).—Om al armășiei, slujbaș al țării do 
subt porunca marelui-arinaș. Oamenii cei domnești, ce i 
să deice armașii și armășeii și alțfij ca dtnșfij, când 
vor munci, când vor spândsurâ sau vor tăiâ capul 
cuivă... cu învățătura Domnului țărăi..., nice flă- 
năoară «u sd vor certă. PRáVU-á MOLD. 1.54,Ar- 
mășăii, aprosii. copiii-din-casă cei mari și călă
rașii de Țarigrad stau la rândueala lor, unul lângă 
altul, in divanul cel mic, unii din a-dreapta, alții 
din a-stânga. oheorgachi logofătul, let. iii, 
298/,- Tâlharii ce se vor prinde de armășei, să-i i 
aducă la temniță...; iar lucrurile ce se vor află la 
casele tâlharilor,... să ia armășelul ievod iscălit de 
ispravnicul, să aducă la vel-armaș. (a. 1776), ap. 
HEM. 1692- Marele armaș... cu armășeii săi. FILI- I 
MON. c. II, 677. Dărăbanii cei cu plete, toți sănețe 
lungt purtând, Armășeii ce» sălbateci, barbe stu
foase având... Toți aceștia pedestri... c negruzzi, 
I, 124. [Diai, și; armășăl. URICARIUL, xxi, 392/,.]

— Derivat din arniaș, prin suf. dim. -el.

abmăișesu.-kAncâ t adj. Prdudfaf. — (Care ține) 
de (marele-)armaș sau de armășie. HEM. 1693.

— Derivat din armaș, prin suf. adj. -esc.

AKMĂș^șTE t adv. Prévótalemsni. —Ca. armașii.
— Derivat din armaș, prin suf. adv. -ește.

arhAșî vb. IV“. 1®. Élever au rang de fgrand-j 
prévót. 2'>.Supplicier, martgriser. 1®. ținvecbit) Fact. 
A face pe cinevă armaș. tíavai, tíhineo, armaș mare, 
De cănd eu te-am armășit, Nici-o slujbă n'aiplinit. 
TEODORESCU, P. P. 474. || 2». f Fig. (In limba cărților 
bisericești) Trans. „A chinui" (precum ehinueau 
armașii pe osândiți), „a martiriză". [Diavolul] de
cât trupurile, mai rău armășeaște sufletele, var
laam, c. 264,,. I Absol. Multe răutăți i-au iertat 
Dumnedeău, iară el pentru puțin... ș’au armășitii. 
idem, c. 274,

AR.vÁ!^ÍE B. f. 1». Prévöté. 2®. Action de torturer, 
siipplice. — 1®. (învechit) Funcțiunea, demnitatea de 
mare-armaș. Ștefan în mâni i-a dat Bueduganul ar
mășiei. C. NEGRUZZI, 1,133., t Administrația In capul 
căreia ae află marele-armaș. [Bresle ce nu plătesc 
bir:] 117 slujitori i^răvnicești, 36 simeni hătmă- 
nești,... 17 armășei a armășien. uricariul, vii, 377.
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2®. t „Chinuire". Au avuție și le slujeaște spre uci
dere și spre armășie oamenilor, spre mâncări și spre 
beții. VARLAAM, C. 228,,, Toată lumea... va odihni 
de armășia lui. dosofteiu, ap. HEM. 1695.

—- Derivat din armaș, prin suf. abstr. -ie.
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ARMĂțoÂiE t 8. f. /"emme d'armaș.—„Nevasta 
unui armaș se ziceâ armășt)aie“. IIASDEU, ETYM. 
MAGN. 1680.

— Derivat din armaș, prin suf. moțion. -oa/e.

1

ARMAT,-Ă adj., subst. Armé. Homme ormA—Par
ticipiul verbului armă, devenit adjectiv, substantivat 
une-ori. „înarmat". Adj. 0 mică oștire, rău armată. 
ALEXANDRESCÜ, M. XI. Cu brațul tău armat Pasul 
soartei l-ai schimbat, alecsandri, p. ii, 19. Codri bo- 
gați. Tot cu cerbi armați Și cu corn in frunte, Unde-s 
fiare multe, teodorescu, p. p. 391. | Spec. (Tehn., 
după fran.) Beton armat, Întărit prin drugi sau prin 
vergéle de metal zidite înnăuntrul construcției de be
ton. Cfr. armatură. | (Rar) Subst. Adunături... de 
armați cu strămurări de boi. stolnicul dumitra- 
CHE, ap. GCR. II, 127/,,. || După fran. „force armie": 
putere armată. Boerii erau slujbașii țăni, adecă 
capii și ofițerii puterei armate, fiind țara organizată 
ostășește. BĂLCESCU, M. V. 10/,,. II Nu se poate preciză 
sensul cuvăntului în expresiunea: Să știu la un fel: 
că-i armată, că-i bălțată. PAMFILE. J. ii (cfr. „ba e 
albă, ba e neagră" și „ba e laie, ba-i bălaie"). [Nega
tivul: nearmat,-ă adj., subst. Ispitești a ucidere pre 
un nearmat? M8S. (a. 1802), ap. GCR. ii, 197.] Cfr. 
Înarmat, Intrarmat, destrarmat, dezarmat.

ARMATĂ 8. f. Armée.— „Oaste, oștire". 1®. Trupe 
militare de diferite arme pornite Ia războiu s. află
toare In războiu, subt ordinele unui comandant su
prem. Cfr. armie și &tjd&ííí. Ajutorul făgăduit de 
ttoi pentru trecerea armatei ruse-ști peste Dunăre se 
dă cu prisosință, maiokescü, D. ii, 81. Armatele ini
mice. I 2®. (La sing.) Totalitatea trupelor regulate 
ale unei -țări. Cfr. miliție. (Cuvăntul a devenit po
pular.) L-a luat in armată, șez. III, 77. Ce făcuse 
pănă atunci armata română? maiorescu, it. li, 78. 
Î7» corp de armată. Armafo permanentă și cea te
ritorială. t P. ext. (fam.) „Serviciul militar". N'am a 
face armată. ȘEZ. IV, 134.

— N. după fran. s, din ital, armata. Cfr. duble
tele armadie și (h)armată.

armată I s. f. V. liarmată.

ARMATOR 8. m. (Mar.) —Persoană caro
armoază sau echipează o corabie pe cheltuiala sa 
(pentru sine sau pentru altcinevă; pentru comerț 
sau pentru curse); proprietar sau patron de corăbii. 
Cfr. I. PANȚU, C. C. 289. „Acela cu care s'au tămplai o 
oorool el, eră un armator de ta Göí«ea...“ — „Ce va 
să eică armator de Goinea?...^ — „Câți urmeaeă a 
neguțători ín partea aceea [In Guinea] se numesc ar
matori gvinieni‘‘. DRĂGHICI, R. 15.

— N. după fran. (lat. armator, idem.)

J

ARMATURĂ S. f. 1 
ARMĂTURĂ S. f. I
1®. Armure. 2®. Amiement, eguipemetit. 3®. Arsenal. 

4“. Armoiries. 5®. Armăture. — 1®. Totalitatea arme
lor (mai ales defensive: platoșă, chivără, etc.) purtate 
de un războinic (pop. „haine de fier": cfr. Ispirescu, 
L. 357). Cfr. armură, iâă ’mbrăcară cu platoșile, 
în toată armătura, dosofteiu, V. S. 17,,. Pace mult 
bogată..... Comu 'nbilșugSrii adu-ne îndată! D’ar-
maturi, de pavăzi, vino arzătoare, i. văCĂrescu, 
p. 85. Fiul lui Priam... Cade bufnind și prelung ră
sună armatura pe dineul, murnu, i. 82. || 2®. (Rar, In 
acest sens) „Gătire, căpuire, înarmare cn cele nece
sare pentru războiu" (costinescu), „echipament, ar
mament". Vine...să vă zică: haide să facem... o nouă
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armatură, hai să adăogăm câteva regimente, ma
iorescu, D. I, 542. II 3®. t „Arsenal". [împotriva celor 
ce s'au silit a ne șterge numele din istőrie] gata ne 
sânt apărătorii, atâția adecă grecești, lătinești... 
scriitori, carii, armele a dreaptei rătuiri apucând, 
inpotriva blojeritorilor... din vechi armăturile lor 
eu tot felul de arme întrarmănăusă... la meidanul 
lupta ii strigă (: „scriptores, qui... ex vetustissimis 
eorum armamentariis, omni armaturae ...genere 
inatruoti"...). cantemir, hr. 24 și 46. || 4®. (Numai la 
plural, spre a redă pe fran. armoiries. Rar, Înve
chit) „Herb, stemă, marcă (a unei țări, etc.)". Priimi 
vasul de argint pe care erau săpate armăturele Ne- 
sarabiei. Armăturele aceste sânt: capul sâmbrului 
moldav țiind în coarttele sale pajura împărătească. 
C. NEGRUZZI, I, 42. II 5®. P. ext. Totalitea legăturilor 
de metal (mai ales do fier) menite să țină sau să 
întărească părțile unei lucrări de zidărie, etc. Ar
matura unei bolți. 1 Spec. (Fizică) Pe din afară 
butelia este acoperită, până la trei pătrimi aproape, 
cu o foaie de cositor ce se numeySte armatură este- 
rioară, pe cănd foile din lăuntru se sic armatură 
interioară. PONi, p. 217. Un balon... prevăzut cu o 
armatură de cupru, idem, CH. 67. | Intensitatea 
unui magtiet crește, dacă se află necontenit la po
lurile sale câte o bucată de fer. Asemenea bucăți de 
fer se numesc armăture... Armăturele nu trebue nici
odată dislipite brtisc de magneți, idem, F. 241. || S p e c. 
(Muzică) Diezii și bemolii puși la cheie, spre a indică 
tonalitatea bucății.

— N. după fran. (la cei vechi din lat. armatura 
„armură, arme, oameni înarmați", la unii, poate, prin 
filiațiune polonă: armatura.)

AKMAZÁR ț s. a. v. arz-mahzar.

AKHEÁM s. a. V. armau.

AK.MEĂN,-Ăși-CĂ subst,, adj. Arménien. — Nu
mele etnic al poporului Armoniei. Se loviră Grecii 
cu Armeaniiși prinseră mulți Armeani. MOXa, 381. 
Pre Armeni, pre iinii de bună voie, cu juruințe și 
cu daruri împlându-i, pre alții cu sila, i-au bote
zat. ureche, LET. I, 174. Armencele mi-l priveâ, 
Moldovencele-l plângea. (Bucovina), ap. HEM. 1696. 
(tn ținuturile romănești Armenii sănt mai ales ne
gustori și considerați ca foarte dibaci în meseria lor.) 
Săracele șeirele, cum mărită fetele! De n'ar fi Armean 
cu șatră, N'ai vedeă fată gătată. jarnîk-bârseanu, 
D. 424. Un Ovreiu înșală doi Homâni, un Grec doi 
Ovrei și m» Armea» patru Greci, zanne, p. vi, 248. 
An«ea««f nre curățenie in casă, dar e cam murdar 
la mâncare; Ovreiul are murdărie in casă, dar e 
curat la mâncare: de aci vorba Românului: „ La Ar
mean să dorini, la Ovreiu să mănânci‘‘. Com. i. c. 
panțu. I De aci credința, în popor, că Armenii ar fi 
spurcați. Mai cu seamă [Romănii] nu voesc să le dea 
apă de băut din vreo cofă sau alt vas. crezând că tot 
Armanul, după cea băut, spurcă pre Români, ma
rian, O. II, 173. Cfr. arian*. | Poporul nostru dă și la 
cățele numirea de Armeancă (Nămăiești, In Muscel; 
Bogza, în Răranic, ap. HEM. 1701). (Plur. -mént, f 
-meani. i în Mold. șl Bucov.: Armân. | Femininul, In 
funcțiune substantivală, mai ales: armeâncă far- 
mdncă), mai rar armednă farmdnăj. | Formele ace
stea sănt întrebuințate ca adj. numai cănd au func
țiune de atribut la un subst. care însemnează o ființă: 
Copilele armence (de regulă: de Armean) sânt negri- 
Ciooaefafa^d;încolo adjectivul e: armenesc (s. v.).]

— Din paleosl. armănină, idem.

AKnEbiifd) subst. V. ermelin(A).

ABHICNUIK B. m. 1 , I
ARHENUINAS. f. art. f
AitMENÉ8C,*EÁ8CÁ adj.,subst.l Arméttien,d'Ar-



ARMENEȘTE —
ménie. I!. Danse paysanne.—Adjectivul lui Armean’ 
(derivat prin suf. -esc), întrebuințat șl tn funcțiune 
substantivală. I. Adj. De Armean, a(l) Armenilor. Ft- 
ind cetatea Sucevei stricată, pus-au de au făcut șanț 
labiserica arminească. muste, let. ui,27. /aid acu:» 
o spițerie nemțască, lipită de o tiuiiungerie arminea
scă. ALECSANDRI, ap. HEM. 1705. Să fe duci, bădiță, 
duci. Pe ulița arminească, Cu căruța jiăovască, Și 
toți să te miluiască. SEVASTOS, C. 7.5. # (Fam., trivial) 
Cnc armenesc» „pupăză".Scoală, duglișule...: iar 
vrei să te pupe cucul arminesc și să te spurce, ca să 
nu-țimeargă bine toată ziua? CREANGĂ, ap. HEM. 
1706. ) Vizită armenească, „se zice pentru o vizită 
din cale afară [de] lungă": „visite qui n’en finit plus". 
zanne, p. vi, 14. j| 11. (Cor.) Substantivat, subt 
forma feminină, e numele unui dans popular. La 
Românii din toate părțile, de îndată ce s'a săvârșit 
masa de cununie, toți nuntașii se prind la joc, ce 
durează pănă aproape de cătră seară, cam cu ur
mătoarele jocuri: alămâia....., armăneasca farmi-
«eoacoj. SEVASTOS, n. 280. (In Mold. șl Bucov. șl: ar
minesc, -eâscă.]

abmkm£ișt£ adv. 1®. Â l’arménienne. 2®. En ar- 
ménien fen langue arméniennej. — 1®. In felul Ar
menilor, ca Armenii. Ea mi-și șeade armenește Și 
mi-și coasă cinceșește. mândrescu, L. p. 213/, (cfr. 
turcește, grecește). || 2®. în (s pe) limba armenea
scă. A vorbi, a ști armenește = „a.rmeai&ch sprechen, 
kSnnen"; a traduce din armenește,pe armenește = 
„aus dem Armeniseben, in’s Armenische übersetzen". 
TDRG.

ABHESÍME 8. f. peupla arménien,
fovle d'Amténiena. Faubonrg tJes Arméniens. — Co
lectivul lui Armean (derivat prin suf. -ttwe). Au fost 
orsmuri, cdnd toatd Armenimea formă un siufjur 
atnt. I P. ext. Mahala armenească. Atâta știm, că 
s'a» făcut un foc marc in Iași, începând din ar- 
menime, de tângă biserica cea mare a lor. E. KO* 
GĂLNICEANC, LET. III, 191.

ARMÍc 3. RÍ. V. armig.

Abwif. 8. f. Armée. — (Cuvânt aproape ieșit din uz 
și întrebuințat In vremea din urmă mai numai tn poe
zie) „Oaste, armată". Au trecut toată armia Moscu
lui peste apa Vorscla șt.....ca o milă mică de la ar-
madia neprietenului au stătut. N. COSTIN, let. ii, 
67/,. Ș"» tot odată veni și gheneral-an-șef Âlihelson, 
ce erâ comandir peste toată armia rusească, zilot, 
CRON.. ap. HEM. 1708. Votu întră in armiia părin
telui id». beldiman, n. p. I, 57. Fl va fi cârmuit cu 
iscusință armiile sale. HARCOVICI, C. 132. /i dete 
rangul de colonel în armie, c. neorczzi, ii, 144/,g. 
Lar cine se aude și ce este ast sunet ? Ce oameni, 
sau ce armii șt ce repede pas? alexandrescu, m. 
147. /ie-om retras, după o luptă grozavă, cu armia 
generalului Verder. ALECSANDRI, T. 1299. Risipite 
se 'mprăștie a dușmanilor șiraguri... Iar in urma 
lor se ’ntinde falnic armia română, eminescu, p. 
243. Eu intre armii atunci mă prind cu viteazul Me- 
nelau. Pentru Elena... murnu, i. 53. | Armie pe mare 
= „die Seemacht, Flotté, Kriegsflotte". polizu.

— împrumutat din pol. armia (la Costin) și din rus. 
ărmija (pe timpul ocupației rusești). Cfr. armată, 
harmată, armadă.

ABMÎo 8. m. Étalon. — (In Transilv. vestică, In 
Crișana și In Banat) „Armăsar". Armig sau harmig 
se zice la armăsariu. (Măidan, comit. Caraș-Severin), 
ap. HEM. 1708. Cusoru-sa, ce-mi lucră? Le doiarmigi 
o legă, în oraș o slobozeâ, Pân’armigii o ’mpărț^. 
POP., ap. HEM. 1708. Armie = „armăsariu. Cuvântul 
armie se aude In valea Crișului alb". frâncu-CAN- 
DREA, M. 97. Armie „armăsariu, armig (In Brad)". 
VICIU, OL. [Șl: armie.]

2 — ARMISTIȚIU
— Etimologia necunoscută. (Șăineanu, Infi. ori

ent. T, 83 și 261, bazat pe datele lui Hasdeu, Etym. 
Magn. 1708-1709, presupune că l-am împrumutat de 
la Ruteni: rumak „Ros8“ (polon, ritmak „coursier, 
cheval de bataille“, rus. arpowafcö „armăsar de soin"), 
iar aceștia ll au de la Tătari: giagat. argamak „cho- 
val de race noble“.) Cfr. arhamac.

ABMINUAB i. m. V. arminden.

ABMÍNDEN s. m. 1’. f,e premier mai. 2’. (Llrbre 
de) mai.—1®. Armendinul sau armendina — „i Mai“. 
MARIAN, SE. I, 113. Florile de sodcâm înfloresc pe la 
Arminden (Oancea, In Covurluiu). La 1 Maiu se 
sice „armendin^. (Plopana, In Tutova), ap, HEM. 1709. 
în ziua de Arminden fSf. Irimia, 1 Maiu), să bei 
vin roș, că se innoieșfe sângele, șez. i, 128/,,. Obi
ceiurile ce se țin de această sărbătoare (In Tran
silv. și în Mold.) sănt descrise la HEM. 1709-1710! 
Intre ele este și acela de a pune „la poartă un ar
bore nalt, cu frunze numai la vărf și [de a-1 lăsă] 
acolo pănă se face mai Intăi păne nouă..." || 2°. P. 
ext. Acest arbore se eice „arminden^. (Hațeg, In Tran
silv.), ap. HE.M. 1710. masă e «« blid cu grâu..., 
[iar] lângă masă e și un arminden. frÂncu-CAN- 
DREA, M. 166. [Șl: armeudin s. m., armendina s. f. art., 
arminder s. m. (Măstăcani, in Covurluiu), ap. HEM. 
1710, armindiir 8. m. baronzi, l. I, I&9/5; acesta 
pare a ii accentuat pe silaba din urmă; tot așă: ar- 
mendin în căntecul; Frunză verde de pelin, lată-ne 
la Armendin. (Galați), ap. HEM. 1710. | în sensul 
1°, cuvântul nu se întrebuințează la plural; In sen
sul 2®, e ate.stat pluralul Armingeni, la OOȘBUC, B. 
82 (cu pronunțarea dialectală: de^ge).]

—- Din paleosl. Jeremlină-dlnl „ziua [sfăntu]lui 
Ieremia“ (- 1 Maiu), sârb. Jcremleva-danfi, idem. 
Hasdeu, Efym.Magn. Horn. 1711 (cfr. șl LM.).

ABsfNTVBi 8. a. plur.? Săracumalu de Prut! 
La él bine-i îngrădit. Nici cu pari, nici cu nuele, 
Numai cu arminturi grele. Și ies eiiia la primblare 
Numa'n fesuri și'n cialmale, Cu trei rânduri de pi
stoale. Săraca raiaua noastră. Cine s’o mai stă
pânească? Rusu din țararusască Și pe Ture să-l 
surgunească. (Tătăruși, In Suceava), șez. V, II. [La 
CIHAC, I, 17 se găsește arminturi s. f. plur., tradus 
prin „bétáit" și derivat din lat. armenia, -orum, idem. 
Cuvântul e suspect, cât timp nu se poate atestă șl 
aiurea.]

ak.hioAbA 8. f. Petile arme. — (Formă rară) Di
minutivul Iul armă (derivat prin suf. -tor). rAdu- 
LESCU-CODIN, ap. CDDE. nr. 90.

ARMISTÎțlE t 8. f. 1 
ABMINTÎȚIV 8. a. j
Armistice. — Suspendare provizorie a stării de răz- 

boiu, „f contenire de arme", „vreame pusă, In care 
de războiu sau de pace solii și mijlocitorii să aleagă". 
CANTEMIR, IST. 8. Soroc Vrajbei 25 de ani puseră... 
într'aeeastă vreame de armistifie, vrajea vrăjitoriu- 
lui mijlocitoriu... de tot se închise, cantemir, ist. 
360. Au început a prepune împăratul, și la acest 
prepus l-au pus mai mult armistifia ce făcuse Șteim- 
boc, general șvesesc, ...cu Moscalii și cu Sosii, carii 
atuncea având războiu acolo... au dat parola: în 15 
zile să nu se apuce de arme nice unii, nice alții. 
AXINTIE URICARUL, LET. II, 156/,,. într'ucest chip am 
otcârmuit trebile țării,... pănă când s’au făcut ar- 
mistițiea cu Nemfti. e. VACĂrescul, ist. 300. Tă
tarul ceru, spre a se înțelege de pace, o arinisiiție. 
BÂLCESCU, ii. V. 212. I Sârbii sănt îndată bătuți la 
Timoc... l^terile propun un simplu armistițiu. Tur
cia il refuză, luptele continuă; insă... Rusia inter
vine cu «» „ultiniatum‘‘, in care cere Turciei armi
stițiul necondiționat pe 6 săptămâni. MAIORESCU, 
D. II, 50.



ARMOARII ARMONIOS
— JT.Ja scriitorii noi, după fran.; la cei vechi, din 

lat.-med. armistitinm (compus din lat. arma „arme", 
și statio „stare de repaos, nemișcare", după modelul 
lui sofaf»7tum„soistițiu“), poate prin flliațiune polonă: 
armistgcyum.

ARMOABÍI s. f. plur. tant. Armoiries. — Armele 
și. In de obște, orice embleme de pe scuturile heral
dice, de pe steaguri, peceți, etc., puse ca semne di
stinctive alo unei familii nobile, ale unui oraș, județ, 
stat, ale unei bresle, etc., „stemă, herb, maiȚă (a unei 
țări), blazon". Armoariile familiei mele poartă o 
cumpănă și o spadă, semnele dr^tății și a biru
inței. ALECSANDRI, T. 1705. [Rar, învechit, și; ar- 
morie s. f. POLizu, armorii s. f. plur. tant. Armorii 
cusute pe colțuri de harșele. alecsandri, p. iii, 200. | 
Cu o formă românizată (numai în dicționare: co
stinescu, barcianu, TDRG.), șl: armării s. f. plur. 
tant.] Cfr. armă și armătură.

— N. din fran. (derivat dintr'un cuvânt vechiu 
armoger „a decora cu arme heraldice",)

AR9IONIÁ vb. IV*. Ifarmonier. — (Cuvânt rar) A 
: fi 8. a 86 află in armonie cu altcevâ s. cinevă. Cănd

zămbeă..., i se zăreau dinții albi și frumoși, armo- 
[ niindplăcut cu mustața-i gălbuie și eu gropițele din 
' obraz, popovici-bănățeanu, v. m. 190. [tși: hár

mon!, harmonü vb, IV*. LB, I Pronunț, -nt-d.] Cfr. 
armoniză,

—■ N. din fran.

ABMÓNIC, -Ă adj., adv. 1®, Harmonique, karmn- 
nieux. 2’. Harmoniguement. harinonieusement. — 
1®. Adj. Care prezentă o armonie, bine orânduit. în 
suverana nepăsare a somnului, liniile erau de o fru
musețe de sine stătătoare, trăgându-și valoarea din 
îmbinarea armonică a curbelor. D. zamfirescu, r. 
171. noi, în loc de măsuri generale, armonice, in 
loc de o constituțiune potrivită eu legi speciale și in 
loc de legi speciale potrivite cu constituțiunea, se iau 
măsuri de alături, care lasă la arbitriul guvernului 
schimbător ceea ce trebue lăsat in pasa legilor per
manente. MAIORESCU, D. i, 182. || Spec, (Muzică. De
spre sunete) Care au armonie, care dau impresia unei 
armonii.' (Acustică, In ace.st sens și substantivat) 
Când facem să vibreze o strună, ea poate produce 
in unele circumstanțe, pe lângă un sunet mai bas, 
care predominează șt care se numește sunet funda
mental, o serie de alte sunete din ce tn ce mai înalte, 

! care se numesc armonice. PONI, F. 329. || 2®. A d v. Cu 
armonie, în raporturi armonice. Dacă se unește un 
punfcjt oarecare cu cele patru punfcfturi ale unei di
viziuni armonice, se capătă o grupă de patru drepte, 
care se bucură de proprietatea de a împărți armo
nic orice transversală, melik, G. 97. [Scris și pro
nunțat, din ce în ce mai rar, și: harmonie. Ce liberal 
e Beethoven in orchestrație! Tot instrumentul e în
trebat să-și dea opinia... și in impresia totală ră
măne o lume harmonică aparte, maiorescu, CR. ii, 
390. I Negativul: ne(h)armODÍc. Cfr. disarmonie.] 
Cfr. armonios.

— N. după fran. (lat. barmunieus, -a, ■am <grec. 
ápp.oyixó;, idem.) Cfr. armonic.

AKHÓNicÁ B. f. Harmoniphon. Accordéon.—Nu
mire dată unor instrumente muzicale primitive (pen
tru copii, pentru popor), precum celui In care se suflă 
cu gura punându-se In vibrare mici plăci metalice 
(muzicuță) și mai ales celui ce constă din niște foaie 
care se Întind 8. se strâng prin mișcarea mânilor, pe 
când degetele deschid și închid clapele unei claviaturi 
(acordeon). Cfr. armdnie. [Scris și pronunțat șl: 
harmonică. Alexandru, cu harmonica în mână, 
cântă un cazacioc, contemporanul, vi, i, 116.]

— N. din germ. (Hnnd», Zieh«)I{armoniha (luat 
din lat. harmonica, femin. Iul ăarmOKtCKS„armonic, 
armonios").

ABMOMiE 8. f, = armonicii (acordeon). Ca 
uite neeaeurile ««ct ierni care nu adueeă c&știg, lo~ 
cuitorii târgului se adunau de obiceiu seara la câte 
unul și cântau din armdnie sau chitară. N. dunĂ
reanu, ap. BĂM. VI, 376.

AKMON'ie s. f. ffarmonie. — I. 1®. f încheietură 
(articulație), îmbucare desăvârșită, organică, a păr
ților unui tot. toate armoniile trupului
șt toate ’nckeeturile. ti arseră și pieptul. DOSOFTEIU, 
V. s. 119. II 2®. Potrivire desăvârșită laolaltă a păr
ților unui tot (astfel în cât liecare din ele să core
spundă celorlalte și toate la un Ioc să alcătuească 
o unitate plină de ordine și simetrie). Zidirea lumii 
înfățișează o potrivire, o armonie minunată. 8. mar
covici, D. 157. [Planetele] se mișcă... după pravili 
tăinuite,... păzind totdeauna o nespusă rănduială... 
Una numai din planete de ar rumpe armonifa}..., 
ceriul, destrămăndu-se, s’ar sparge. KOS/^Ki, p. 271. 
Creatorul vecinie a sa înțelepciune Au insuflat-o 
lutnei și toate ’n armonie rânduit să fie. C. NE- 
GRUZZi, II, 193. Națiunile... produc, chiar prin di
versitatea for, armonia totului, unitatea, bălcescu, 
M. V. [Poetul] siobtieșfe un raport pănă atunci 
necunoscut Intre lumea intelectuală și cea materială 
și descopere astfel o nouă armonie a natúréi, ma
iorescu, cr. I, 39. I (Pilos.) -4r/MO«»e íJresfabtlító; 
hotărită de mai iiaiute de puterea divină (spec., în 
sistemul filosofic al lui Leibniz, corespondență s. po
trivire desăvârșită Intre „suflet" și „corp", hotărită 
din nainte de naștere, de către Dumnezeu). Nu-și 
puteâ explică această armonie prestabilită intre gân
direa lui proprie șt viața cetelor îngerești, emine
scu, N. 69. I (Gram.) Armonie vocalică: acomodare, 
prin asimilare, a unei vocale cu altă vocală din același 
cuvânt. II Fig. „Bună înțelegere, bună Învoire (Intre 
oameni)". Huna armonie șt prieteșugul megi^esc. 
URICARIUL, XI, 2,021,(Antioh Cantemir] numit mi
nistru lângă riga Marei-Britanii, pentru a restator- 
«tci buna armonie care, de câțiva ani, se curmase 
intre ambe puterile. C. NEGRUZZI, ll, 147.

II. (Muzică) Potrivire plăcută la auz a mai multor su
nete produse In același timp sau unele după altele (de 
obiceiu de mai multe voci s. instrumente muzicale), 
acord melodios de sunete. Harmonie „cântare dulce 
după meșterșug tocmită", cantemir, ist. 22. [Să ne 
asemănăm] celora ce din multe strune o cântare sau 
din mai multe organe o harmonie intr’o simfonie 
fac. idem, ib. Hi. iflinita armonie a ciiprea dulci ce
rești mueici. ȚICHINDEAL, F. 307. I Poet. Adormind 
de armonia Codrului bătut de gânduri... ehinescu, 
p, 58. i Fig. Toate puterile sănt Întinse în armonie, 
ca niște coarde, mineiul (1776), 5 pr. Dacă auzul 
urechei ar fi avut o simțire Mai ageră..., armonia 
sferelor colindătoare S’ar fi auzit din cerîuri. KO
NAKI, P. 268. De creei înpoeeie, tn sfânta armonie 
Din boitele cerești..., Crede ’n amorul meu. alecsan
dri, P. i, 130. II (Rar, Învechit) „Concert de orchestră". 
Mâne... va fi iluminație strălucită, serenadă cu mu
zică și armonie fa reduta, c.NEGRUZZI, i, 329. || Spec. 
Știința armonizării compozițiilor muzicale. Clasa de 
armonie la conservatorul de muzică. |j P. ext. Suc
cesiune de cuvinte alcătuind prin cadența lor un fel 
de melodie. Băpită de armonia acestor suave versuri 
[ale lui Dante], inima se avanta... odobescu, iii, 35. 
Armonie imitativă: construcție de frază care vrea 
să amintească un obiect sau un sgomot din natură 
printr’o anume potrivire de sunete (ca d. e. In versul 
lui Alecsandri: „Un tropot de copite, potop ropoti
tor"). [Scris și rostit, din ce in ce mai rar, șl: har» 
monie.] Cfr. disarmonie.

-— N., la scriitorii vechi (Dosofteiu) din grec. 
vla „încheietură, adaptare (a unui lucru la altul), ar
monie" sau din lat. harmónia (Cantemir); la scrii
torii mai noi, din fran. sau din ital, armonia, idem.

AKHONiés,-OÂNĂ adj., adv. 1®. liarmonieux. 2®.



ARMONIST — 264 - ARMURARE
fíqrmoníeueemenf.—P. Adj. Care are (multă) armo
nie, plin de armonie. Eră o noapteplină.... Cerăvârsă 
in lume armonioase șoapte, alecsandri, p. i, 133. 
Fig, Colori armonioase. || 2". Adv. Având s. produ
când armonie, In chip armonios. Vorbește armonios. 
[Scris și pronunțat, din ce In ce mai rar, șî: tiarmonlos. 
Socotim ca o datorie a rechiemâ din uitarea publicu
lui memoria tănguioasă și preludările harmonioase 
ale acestui june poet. ODOBESCV, l, 239. | Negativul: 
nearmonlds. în adâncimea sufletului ei sună o stru
nă cu un ton nearmonios. contemporanul, iv, 83. ' 
Pronunț, -ni-ds.] Cfr. armonic.

—- N. după fran.

ARMONIST, -A subst. 1®. Harmoniste. 2*. Joueur 
d'aceordăon ou d’harmonium. — (Cuvânt atestat nu
mai de dicționare) 1®. Muzicant care cunoaște știința 
armoniei. Cfr. COSTINESCU, PONTBRIANT, POENARU. 
2®. Cel care știe a cântă cu „armonica” s. cu „armo- 
niul”. Armonist = „Harmonist. Harmonikaspieler”. 
POLIzu. Armonist = „organiste”. PONTBRIANT.

— N., In sensul i® din fran.; In sensul 2® din 
germ. Harmonist.

AK.HÓNiiXM) s. a. ffarmoniutn. — Un fel de orgă 
mică, portativă, la care țevile de orgă sânt Înlocuite 
prin lame libere, răspunzând la o claviatură.

— N. din germ. Harmóniám (fran. harmonium, 
derivat din harmonie). Cfr. armonică.

ABHONizÂ vb. I*. trans. Harmoniser.—A pune s. a 
aduce In armonie. Așd de puternic lucră această at
mosferă fa „Junimei"] asupra celor ce o respirau, 
in căt formă ea insdși o legătură intre ei și-i ar- 
monieă pe toțipentru timpul căt dură,pe uniipen- 
tru toată viața lor. maiorescu, cr. ii, 338. | Spec. 
(Muzică) A compune acompaniamentul (de voci s. 
de instrumente muzicale) la o melodie. [învechit și: 
harmoiiiză. LB.: f urmoniml, după germ, harmonie- 
ren, prin suf. -ui, obicinuit pe la începutul secol. XIX 
pentru românizarea neologismelor. Toți din fire se 
armoniruesc. ȚICHINDEAL, P. 433.] Cfr. armoniă.

— N. din fran.

ARMONIZARE 8. f. Action d'harmonisor. — Infini
tivul verbului armoniză, devenit abstract verbal. 
La moartea lui Nicolae Costin, Domnul dădil sar
cina „publicării" tn manuscript a lucrării, a con
tinuării și armonitării ei, unui simplu scriitor de 
documente, lui Axintie Urieariul. ioroa, i. l. i, 29. 
Cfr. armoniare.

ARMONIZAT a. a. Action d'fiarmoniser. — Partici
piul verbului armouizá, devenit abstract verbal.

ARHONizÂT,*Ă adj. Harmonisé.—Participiul ver
bului armonizâ, devenit adjectiv.

ARMUKIÁL s. a. ^Irmortaf. — Carte care cuprinde 
stemele („armoariile”) familiilor nobile dintr’o țară, 
dintr’un ținut, etc. (Pronunț, •n-af.]

— N. din fran,

ARMORÍI s. f. plur. tant, v, armoarii.

ÂBMt'BtE) 8. m. (Anat.) v. arm.

armură s. f. Jrmwe. — Totalitatea armelor de 
apărare (coif, platoșă, za etc.) alcătuind un fel de 
Îmbrăcăminte metalică a războinicilor In evul me
diu (pop. „haine de fier"; cfr. Ispirescu, L. 367). 
Cfr. armatură. Este el, cttmil arată sabia lui 
armura, Cavaler de ai credinței...}' alexandresgu, 
M. 14. Noi citim luptele voastre, cum privim vechea 
armură, Ce un uria^ odată în răeboaie a purtat. 
idem, M. 16. (Jpteeci de ani pe umeri și splendida-i 
armură Plecau subt grea povară măreața lui sta

tură. ALECSANDRI, P. III, 344. [Plur., rar: armúri 
Se găsesc ș’acum pe râpe bucăți de armuri sdrobite. 
alexandrescu, M. 22.: Pop. șl: harmiiră, cu Înțelesul 
de „tot felul de arme pe care le țineă un haiduc”. Cu 
harmura se ’ncingeă, Pin pădure mi-apucâ. bÂdu- 
LESCO-CODIN.]

— N. din fran.

ARMURÂR s. m. 1®. Chardon-Noire-Dame, Char- 
don-Marie: Silybum Marianum (Carduus Maria- 
nus). 2®. Maladie bovine: tumeur infiammatoire du 
tissu cellulaire sous-cutané. — 1® (Bot.) „Plantă er
bacee din fam. compositelor,... frunzele... mari, lu
citoare,... și cu vinișoare alburii, cele inferioare iun- 
gărețe..., colțuroase, dințate și spinoase...; florile pur
purii... Originară din regiunea mediteraniană (sudul 
Europei), In părțile noastre cultivată prin grădini, și 
sălbătăcită. lulie-August. Poporul nostru întrebuin
țează această buruiană pentru a vindică armurariul 
(armurarlță), o boală la vite. [Se mai numește șl:] 
armurăre. panțu, pl. șl: SpinuI-sfintei-Marii 
(Transilv.), amăreă (Transilv.) și armariu. Armu
rariul crește ca de un metru și 60 Pe frume are 
pete albe. La margini fruneele au spini. Se intre- 
buințeasă de săteni contra unei boaîe de vite numită 
„armurariu". (Broșteni, In Suceava), ap. HEM. 1714; 
cfr. MARIAN, ap. HEM. 1713; șez. iii, 145.

II. (Vet.)s=:armurare (1) (s. v., undo se dau exem
ple și se explică forma).

[Diai, și: armurdriu.]
Prin haplologie. In loc de *armurărar, planta 

întrebuințată împotriva „armurarei”, derivat din ar- 
mnrare, prin suf. nom, agent, -ar.

ARHUBÂB B. m. v. armurier.

armubărk s. f. 1. 1°. Maladie bovine: tumeur 
infiammatoire du tissu cellulaire sous-cutand, an- 
Ihraa: ; paralysie des jambes dederriére. 2®. Maladie 
porcine, peut^élre la ratelle. II. Ckardon-Notre-Pame, 
Ckardon-Marie; Silybum Marianum (CarduusMa- 
rianus).

I (Vet.) Boală de vite. 1®. Boală de vite cornute. 
Umflătură la picioarele dinapoi. ,,Armurarp[a,]-‘ este 
o boală foarte primejdioasă, care o capătă numai 
vitele comute, cu deosebire vițeii, marian. Vitele 
bolnave de „tirmurare" sesicecăhărcăesc și se trăn- 
fesa pe jos. Pielea de pe spinarea lor e așă de in- 
foiată, că atingănd-o cu mâna foscăește, ea și cănd 
ar fl deslipită de came, idem, ap. HEM. 1712. Ar- 
murare, adecă umflătură pe sub piele [la vite]. (Ne- 
vrincea, In Banat), ap. HEM. 1713. Armurar... = 
„bubă la picioarele dinnapoi”. dame, t. 30.
rar sa „dalao « Milzbrand (Antrax)". TDRG. (după 
gazeta SĂTEANULUI, XIV, 328.) Cfr. armurarlță. | 
(Ca urmare a acestei umflături?) Un fol de paralizie 
a picioarelor dinnapoi. Armurariu este putresirea 
piciorului drept sau stăng de dinapoi la o vilă. 
(Băiceni, In Iași), ap. HEM. 1713. „Armurariu" se 
ehiamă cănd i separaliseaeă vitei partea de dina
poi a corpului mai ales la vite tinere. (Hermeziu, In 
lași), ap. HEM. 1713. | „Dare-ar armurariu ’ntine!" 
sestrigă vitelor la supărare. PAMFILE, J. 11. || 2®. Boală 
de porci. (Prin Banat și prin Țara-Hațegului) înBa^ 
nat se ehiamă „armurare" și o boală de porci. (Clo- 
potiva),ap.HEM. 1713. ^munire „boală de porci”. 
REV. CRIT. ni, 86.

II (Bot.) a» armnrar' (I). panțu, pl.
[Și: armurâr, diai, șl: armurariu, liurniurăr (Buda, 

In Râmnicul-Sărat), ap. HEM. 1713.)
— Din lat. pop. *ai'moralis (scil. morbus), „(boală) 

de armuri”, derivat din armus (armar-), prin suf. 
adj. -alis. I'rin obicinuita substituire a suf. -ar In 
locul lui -are, s’a născut forma armurar, care, În
semnând In același timp șl planta întrebuințată spre 
vindecarea boaiei (s. v.), s’a putut naște, prin ana
logie, sensul 11.
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ARnrKÁKÍE 8. f. .4r»«Mrerie, — (Rar, franțuzism) ' 

1®. Meseria de armurier. || 2®. Atelier s. magazin de 
arme.

— N. din fran.

ARMVRÂRI'ț'Â 8. f. X
AKMDRĂKiȚÂ S. f. / ''
= Rrninrare (I). Boii și vacile gac de felurite boale 

și anume: ...de armurar sau armurăriță (---„bubă 
la picioarele dinapoi"), damé, t. 30. Când mor vitele 
de armurariță, să le dea marmură pisată cu tărâțe. 
MSS. (a. 1788), ap. HEM. 1713. A operă armurarița 
la o vită, se gice: „ii taie de armurariță‘‘. (Pietroșița, 
In Dâmbovița), ap. HEM. 1713.

— Derivat din armurare, prin suf. -iță.

ARMDRii:R 8. m. Armurier. — Cel care face, vinde 
sau, mai ales, știe a drege arme. Armurierul regi
mentului. [Cu o formă românizată, aproape neln- 
trebuințată, șl: armurar.]

— N. din fran.

ARNĂiiT s. m. (adj. m.) P>. Âlbanais. 2<’. Soldat 
mercenaire (autrefois, dans Ies Principautés roumai- 
nes); valet ou laquais armé {en costume albanais). 
Sorté de paiUette, de cannetille. 3*. Bté d’Albanie, va- 
riété de froment. 4®. Banse paysanne.

1®. (învechit) „Albanez", sinonim cu vechiul „Ar- 
bănaș“. între aceste oști erau fel de fel de limbi: Ar- 
năuțt, Greci, Sărbi... dionibie eclebiarhul, c. 209. 
Volontirimea, adică oastea lui Constantin-Vodă fy- 
silant..., erâ din Harvați, Greci, Sârbi, Arnăvți și 
alte neamuri, zilot, cron., ap. ȘIO.

2®. P.ext. (învechit) „Soldat mercenar" (cfr. sei
me a n), de orice neam (dar Îmbrăcat tn costumul na
țional albanez). Acest sens „s’a desvoltat la noi, cam 
totașăca.suisse mercenaire, In Occident, prin aceea 
că Arnăuții slujau pe leafă, ca ostași de pază pelăngă 
Domni“,HASDEU,ETYM. MAGN,1714. Numai Amăufii, 
ce legic Hor vații, i-au oprit boierii și le-au dat lefi, să 
fie de pasa orașului, dionibie eclesiarhul, c. 206. 
Sub denumirea de ,.arnăut‘‘ se ințelegeâ orice Sârb, 
Arvat, Arnăut, Bosniac, Muntenegrean, Bulgar sau 
Grec, dacă se legă cu un brâu roșu sau cu un ta- 
rabolus, cealmă la cap, fustanelă .sau poturi, min- 
tean și iminei roșii, iși trântea la brâu un sileaf cu 
un iatagan și două pistoale, și intră in serviciul 
curții domnești, al hătmăniei, spătăriei sau agiei. 
I. CHICA, ap. HEM. 1715. Un Grec, care fusese arnăut 
în vremea Domnului lonițA Sturga... alecsandri, 
ap. HEM. 1715. Nalt, spătos, cu mânile mari și ne
gre, cu nasul roș și cu mustăți lungi, un chip de 
arnăut, vednic fiursug și ’ncruntat. VLAHCȚĂ, N. 
181. Arnăuții se igbeă, Armele de foc scoteâ Si ‘n 
Codrean le sloboseă. alecsandri, p, p. 88. Grea 
pulbere se ridică... Iar pmntr'însa ce gărești? Ar- 
năuți cu șușanele. Cu argint pe la oțele, idem, p. 
p. 180. Patrugeci de Arnăuți, Toți în arme inoe- 
scuți, Patrugeci de muște-au prins Și cu săbii le-au 
ucis, marian, sa. 181. II (Imitând pe Domni, Iși țineau 
șl boierii astfel de servitori armați, atât pentru paza 
lor personală, căt șl pentru paradă și servicii de la
cheu și servilor.) Un arnăut mustăcios intră și în
tinse stăpânului său un lung ciubuc. C NEGKUZZI, 
i, 18. Trece un boier țanțuș, cit un arnăut după el. 
ALECSANDRI, T. 141. || (Prin imitație, la nunțile țără
nești) în satul Hârtoapele... oparte (din flăcăi] se’n- 
fășură cruciș preste spate cu curele cu nasturi și-și 
gic ,.arnăuți‘'. șez. iii, 182/,,. || P. ext. Mici bucăți 
do metal strălucitor, cu care se împodobesc veșmin
tele. S* ^i cuvin... Șase năfrămi de in. Cu 
ftutitri cusute. Cu arnăuți bătute, marian, nu. 469.

3® (Bot.) Varietate de grău. Se întrebuințează mai 
ales In funcțiune adjectivală, ca atribut la cuvântul 
grău. Se da din pământul acesta una sută mii stam- 
bol-chile grâu aniăut. uricariul, iv, 346/g. Grâul 
arnăut e un fel de grâu cu boabe mari și albe, din

ARNICA 
care obicinuit se face coliva. (Plenița, In Dolj). „Ar- 
«dui" 88 gice la grău cu spic negricios. (Pribegi, In 
Ialomița). Sânt două feluri de „arnăuf^; arnăut c« 
peana albă și arnăut cu peana neagră, numit și 
„colus". (Băiești, In Fălciu), toate ap. HEM. 1717. 
Grâu de vară sămănă, Grâu de vară făr’ săcară, 
Arnăut de cel mai mare. TEODORESCU, P. P. 141. 
Grâu de vară arnăut, A dat Domnul, s'a făcut. 
MARIAN, SE. I, 27. ylrnőMf = „langgraniger Weizen" 
(Chiscani, In Brăila). JAHRESBER. ix, 224.

4®. (Cor.) Un joc la nuntelo țărănești, care se joacă 
după ce s’a sfârșit masa de cununie, sevastos, n. 
280. Cfr. arnăuțeasca.

— Din turc, ariiaut, idem. Pentru sensul 3®, cfr. 
turc, amaut bogday „blé d’Albanie". cihac, II, 544.

AUNĂiȚEi. B. m. Albanais (servant jadis comme 
soldat mercenaire dans les Principautés roumaines). 
— (în poezia pop., în rimă; Învechit) Diminutivul 
lui arnăut (derivat prin suf. -el}. Apoi veneă după 
ei. Ceată de Arnăuței, Lefegii și darabani... ALE
CSANDRI, P. P. 182.

arnAvț^SC, -eáscá adj., s. f. 1®. Albanais, d’Al
banie: de soldat albanais mercenaire. 2®. Danse pay
sanne,. 1®. Adj, „De Arnăut, albanez, de Albanezi". 
Apucară... cw oaste arnăuțească spre Șișfov și de 
acolo spre patria lor, lanina. ZILOT, Cron., ap. HEM. 
1718. { După obiceiul s. In felul Arnăuților. Boșii... se 
purtă în haine roșii și in bărăți arnăuțești. GHEOR- 
GACHI LOGOFĂTUL, LET. III, 315. Unul... purtă un co
stum arnăuțesc, c. NEGRdzzi, i, 30. {| 2®. (Cor.) Sub
stantivat subt forma feminină: Arnăuțeasca: un 
danț țărănesc (luat. In veacul al XVIll-lea, do la Ar
năuții din garda Domnilor) descris la HEM. 1718-19.

— Derivat din arnăut, prin suf adj. -esc.

AUNĂi'ȚibșTK adv. Â l'albanaise, en albanais: 
comme les soldate albanais mercenaires. — Qe. Ar
năuții. Moisescu, factorul mieu, îmbrăcat arnăuțește... 
ALECSANDRI, ap. ȘIO.

— Derivat din arnăut, prin suf. adv. -ește.

AKNÁD i'iME s. f. Bnsemble des Albanais; eorj>s 
de soldats albanais mercenaires; foule de laquais 
albanais. — Colectivul lui arnăut (derivat prin suf. 
•iwe). Arnăuțimea și alte seminții de oameni stre
ini... ZILOT, CRON. 66. Ajungând la Golești... Tudor 
găseștepe lordache șipe Farinache, instalați acolo cu 
Arnăuțimea lor. GlllCA, ap. HEM. 1720.

AKNÉD s. a. Bâche, banne (d’un char ou d'un 
chariot paysan).—(în Banat și prin părțile învecinate) 
Acoperemănt la carele și căruțele ^răneșți, „co
viltir". Cfr. covorcă, cobără. .ilrnidM = „tectum 
curruum". anon. car. Dacă voim să nu ne ploaie 
ori ningă,punem la car covercă sau iirneu. (Măidan, 
comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 1720. 0 trăsură în
cărcată cu lăgi, și cu ameu acoperit cu rogojini. 
POPOVICI-BĂNĂȚEANU, V. M. 156. [în Țara-Hațegului 
și: arÍDén = „ínválitoarea trăsurei, coviltir, cobără". 
rev. CRIT. III, 86. I Pronunțat: -neu, -ndi*.]

— Din ung. ernyu, idem.

AttNic B. a. V. arniciu.

ÁknicÁ s. f. (Bot.) Arnica, Plantain-des-Alpes, Ta- 
baC'desSavoyards, Tabac-ties-Vosges: j4r»tca»noM’ 
tana. — „Plantă erbacee din fam|ilia] compositelor, 
tulpină cilindrică cu 1-5 capitule; frunzele... netede..., 
formând o rozetă; florile galbene-portocalii, reunite 
in mari și frumoase capitule...; fructele sănt... ne
gricioase. Crește prin fănețele și pășunile umede din 
regiunea subalpină. lunie-August. Rădăcina, frun
zele și mai cu seamă florile, „flores arnicae“, sănt 
Întrebuințate In medicină ca stimulente, febrifuge 
tonice și vulnerare. Poporul nostru Întrebuințează
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amica pentru vindecarea rănilor". [Se mai numește] 
carul-pădurilor (Banat), caru 1-zân e'lor (Banat), 
podb(e)al-de-munte (Trans.). PANȚU, pl. [La 
HEM. 1720 accentuat: amică.]

— N. din germ. Arnika, intrat în popor prin mij
locirea farmaciștilor.

ABNÉC11) 8. a. FU de coton teint. — Bumbac ră
sucit Intr’un singur fir (spre deosebire de ațică, care 
e tn două fire) și totdeauna colorat (spre deosebire 
de bumbac, careealb); se întrebuințează la cusutul 
florilor de pe cămeși etc. Arniciu = „ață de bum
bac boită ro.ș sau vânăt". ȘEZ. Vll, 177. Ciorapi de 
amici groșfi/ și cărpiți. mss. (a. 1779), ap. GCR. ii, 
118/ja. 0 merindare albă ca ometulși pe la capete cu 
vrăste roșii și vinete, de arniciu. reteganul, p. i. 
21/„. Șede ta masă și coasă Cu arniciu și cu mătasS. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 118 și 339. Cdweșa 6 ÎMW.^d..., 
cu mâneci largi, pe margini tivite cu arniciu negru. 
MOLDOVAN, Ț. N. 64. [Plur. -niciuri, „diferite soiuri 
de arniciu, arniciu de diferite colori", | După pont- 
BRiANT și: harniciu, după dicționarul lui clemens 
(a. 1826) șl: amic.]

—Etimologia necunoscută.

ARÓC a. a, v. arac».

AROOÁ vb. l. S’atroger. — (Numai în legătură cu 
dativul pronumelui personal conjunct) A-și atribui 
8. a-și luă cu de la sine putere (o calitate, un drept). 
Si-au arogai autoritatea de a pronunță cum ar fre- 
bui să fie limba, maiorescu, cr. i, 346. Ea îmi ră
spunse, că nu-mi dă voie a-mi arogă drepturi asu
pra ei. I. NEGRUZZI, V, 46.

— N. după fran. (lat. arrogare, idem.)

ARO6ÁNT,-A adj., subst., adv. 1’. Arrogant. 2». 
Arrogamment. — l”. Adj, Care are (s. se înfățișează 
cu) aroganță. Cfr. semeț, j Substantivat. Unaro- 
gant. || 2’. A dv. Cu aroganță. Mulți oameni se poartă 
arogant cu inferiorii lor.

— Ai din fran. (lat. arrogáns, -antis, idem.)

arooânțA 8. f. Arrogance. — Purtare semeață 
a celui ce se crede mal pre sus de alții și-și ia drep
turi ce nu i se cuvin, trufie desprețiiitoare sau in
sultătoare. Cfr. semoție. Cine... este numai inca
pabil, rămâne scriitor pe la tribunale..., dar cine 
pe lângă incapacitate adaugă aroganța, devine ,.om 
de litere^, maiorescu, cr. i, 314.

— N. după fran. (lat. arrogantia, idem.)

arouâbe 8. f. Action de s’arroger. — Infinitivul 
verbului arogâ, devenit abstract verbal.

ABOOÁT,-A adj, Arrogc. — Participiul verbului 
arogă, devenit adjectiv,

ABÓ1. 8. a. I 
arolA 8. f. j 
i’ace, droit, télé, avers d’une monnaie (dans un jeu 

de hasard), — „Pajura" (fața cu figura) a unei monete 
pe care jucătorii (mai ales copii) o aruncăîn aer, ca să 
se,aleagă* (ln opoziție cu areșcă; v. citațiile subt 
acest cuvânt).

— Etimologia necunoscută.

AROMĂ vb. 1“ V. aromi.

ABÓnÁ 8. f. Arome. — Emanațiune a unor sub
stanțe mirositoare, ln deosebi a acelora care au ac
țiune șî asupra gustului, „miros tare și plftcut“; une
ori (tn poezie mai ales) cu înțelesul mai restrâns de 
„mireasmă, parfum". Cu resfirare din raiu eșită, 
D'arome ftorite-fi mă'nvăliră. i. VĂCĂBESCU, P. 603. 
Văsduhul... a crini amiroseă, Căci albele potire... 
Scoteau din a lor sânuri arome nesfârșite, álé- 

CSANDRi, p. III, 328. .Aroma îmbătătoare a unei ca
fele turcești. EMINESCU, N. 35. [Rar, învechit, șl: nróm 
s. a. Cafeaua turcească are mai bun arom. áj.eC8áv- 
DBI, T. 883.]

— N. după fran. (lat. aroma < grec, fipuijxo „aro
mat".)

AROHÁN, -Ă și -CĂ adj., subst. Mac^do-roumain, 
Roumain du Pinde. — (Cuv&nt literar) Român din 
grupul de miazâ-zi al poporului românesc, răspândit 
prin peninsula balcanică, numit (mai puțin exact) șl 
„macedo-român“; de către streini (după pronunțarea 
(inți = cinci} șl „Țințar“ și, mai mult in batjocură, ou 
numele pe care li-1 dau Greoii, și: „Cuțo-Vlah" (—Va
lah șchiop). Adj. „Ar(o)mânesc“. Dialectul aromân.: 
Subst. O Aromâncă din Epir. [Și; arâman, armân 
(forme populare ale cuvântului. Ia Aromâni), arnuiHD.] 

Cuvântul e luat din dialectul aromânesc, unde 
6 urmașul regulat al lat. romanus,-a, >um. Cfr. ro
mân, rumân.

ABO.tfÂMÂț s. m. Petit ou hrave petit Macédo-rou- 
main. — Diminutivul lui Aromân (derivat prin suf. 
-aș). (Și: arămânâș, armânăș, arumânâș.]

ARonlNÉ-sc, -KANCĂ adj. Macédo-roumain. — 
Adjectivul lui Aromân (derivat prin suf. -esc). Co
stum aromânesc. [Și: arămânesc, armánésc, ara- 
mânesc.]

AKOMÂNE^TE adv. .â la maniére des Macédo-rou- 
mains, en macédo-roumaín. — Ca Aromânii, în felul, 
în graiul, dună obiceiurile lor. Pricep aromănește. 
[Șl: arâmânește, armânâște, arumânește.]

— Derivat din Aromân, prin suf. âdv, -ește.

AKu.nÂBTÎHE s. f. ou prowpe des Macédo-
roumains. — Colectivul lui Aromân (derivat prin suf. 
-ime). Nu toată Aromănimea locuește in Macedonia. 
[Șl: nrămânime. armânime, iirumânime.]

AROMÁT s. a. I 
AKOMÁTÁ 8. f. i
Aromate. — (întrebuințat mai ales la plural) Sub

stanță vegetalăcarerăspândeștearomă, „toate semin
țele, erbile și unsorile frumos mirositoare" (CANTE.MIR. 
IST. 8), „mirodenie", La mormânt purtă ce t/ătise, 
aromate și alte, cu nusele. CORESI, ap. MORNU, GR. 7 
(— mearsă la mormânt, ducând aromata carea gă
tise, noul TESTAMENT (1648), ap. HEM. 1723; mear- 
sără la mormânt, ducând aromată, care gătise și 
altele cu oale. MSS. (secol. XVII), ap. GCR. i, 231/J. 
înturnându-se. gătiră aromat și unsoare scumpă. 
NOUL TESTAMENT (1648), ap. HEM. 1723. împără
teasa, luând arőmate, mirosuri scumpe ce aburesc 
dulci miroase, unse trupul a scfăjnta sa hiică. DO- 
SOFIEIU, V. S. 38. /wipZttnd văzduhul cu mirode
niile aromdtelorâ. idem, v. 8. 51,,. Stomnhului de
stul încărcat, bucatele măcar fie cu aromate, nu, 
cu mirosul acel frumos, poftă, ce greață ti aduc, can
temir, IST., ap. HEM. 1723. Aromatele, a^lecăte mi- 
rosealde cele scumpe, mineiul (1706), ap. HEM. 1724. | 
P. restr. Aromat = „cuișoare". LB. [Accentuat, în 
limba mai veche, arămaifej-, mai rar, ca azi, aro-

— N., la scriitorii vechi din paleosl. aromată «gr. 
ăp(up.a, -a-»;, idem), astăzi după fran.

ARonÂTic. -Ă adj. Âromaffțue. — Care are în 
sine a. răspândește aromă. Soar&e ceaiul aromatic. 
alecsandri, III, 85. Pentru comerț și pentru istoria 
descoperirilor geografice au avut mare însemnătate 
și câteva plante aromatice, scumpe odinioară ca 
aurul și argintul: cafeaua, ceaiul, piperul, scorți
șoara, cuișoareîe, efc. mehedinți, q. f. 174. Oțet 
aromatic.

N. după fran. (lat. aromaticus, -a, um, idem.)



AROMATIZÂ
AROMATIZÁ vb. I*. .árowoítser. — A face să aibă 

aromă, a pune aromate (In cevă).
— N. după fran. (lat. aromntlznre „a răspândi 

aromă".)
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AROMATizÁRK s. f. jlro»tah'«aü'on. — Infinitivul 
verbului aromatlzA, devenit abstract verbal.

AROMATIZÁT, -Ă adj. AromafW. — Participiul 
verbului aromatiză, devenit adjectiv.

AHO.MEÁLÁ s. f. P. Étourdissement, assoupisse- 
ment. 2'>. Séduetion, subornation.— Abstractul verbal 
al lui aromi (derivat prin suf. -eală). P. „Amețeală 
de somn, somn ușor, ațipeală, dormitare". Cu încetul, 
fruntea-i obosită căeit pe a sa poală..., o piroteală 
a minfii, o impăienj'enire a ochilor începură a o cu
prinde, cănd deodată i se păru că aude, ca într’un 
vis măngăetor, un glas depărtat ce cântă... Ancuța se 
treeidin aromeală. ODOBBSCtJ, ap. HEM. n2i.Î'iorul 
de caldă mulțumire... l-a trezit din aromeală, ca- 
ragiale, N. F. 1, 15/,. || 2«. Fig. f „Amețeală a minții, 
amăgire, ispită, seducere". Diavolul viind la sfănta 
muceniță in aromeală [ cu scopul de a o amăgi], 
încă spânzurată pe cruce fiind, îi da un pahar plin 
de miîare cu lapte, mineivl (a. 1706), ap. HEM. 1724. 
țSf. Mina] fiind slujitor... tn ceata domnească, «m 
jOHÎit răbda arumeala idolilor, d s’au suit la munte... 
cu rugăciuni. MSS. (a. 1675), ap. GCR. I, 222/,. [f Șl: 
arnmeală. ] Plur. -meii și -mele. TDRG-]

AROMÍ vb. IV*. P. Embaumer,parfumer. 2®. Éiour- 
dir. indormir (qqn.). ,3®. Séduire, subomer. II. Der- 
dre conscience. Sommeiller, dormir ă peine, étre 
pris ou dormir d’un sommeil léger. S’assoupir; dor
mir un peu, fairé un petit somme.

I. tn înțelesul primitiv, a aromi aveă funcțiune 
transitivă, însemnând:

1®. „Aafumă pe cinevă cu mirodenii". Cfr. aromit.
2®. (Efectul In loc do cauză) „A ameți" prin miros 

îmbătător. Ici pe iarbă m'am lungit. Florile m'au 
aromit. Și somn greu am adormit. TEODORESCU, 
p. p. 683. Rosmarine calofire. Cum m'ai aromit Și 
m'ai adormit! idem, 402. ]] P. ext. „A ameți prin 
somn, a adormi". Ruțin somn îl aromea. Dar urît 
vis că visă Și, măre, se deșteptă, pop, ap. rădu- 
LE8CÜ-CODIN.

3®. + P. ext. A ameți mintea cuivă prin vorbe se
ducătoare „a amăgi, a ademeni, a seduce". [Șarpele] 
se apropii, de aromi pre strămoașa [noastră, Eva], 
de-i arată poamele frumoase la vedeare și dulci la 
gustare, moxa, 347/j. L-aromise să poarte hangiar 
pre ascuns, idem, 390/,,. | (.âzi. In Muscel) A aromi 
[pe cineva]: „a-1 luă de minți". rAdulescu-codin. 
Cfr. aromit, aromitor, aromeală.

II. După ce cuvântul ajunse să aibă șl sensul do „a 
ameți (pe cinevă)", el putu ușor să capete funcțiune 
intransitivă. „A (se) ameți", a-și pierde conștiința 
prin acțiunea somnului. Somnul este cea mai supțire 
hrană a vieții trupului... Se ivește cu o dulce sim
țire și tragere la odihnă, din atămarea trupului, 
la care aromează mai întâi capul. PISCUPESCU,
O. 203 h Astăzi se Întrebuințează aproape excluziv 
despre ființe, cu sensul de „a adormi ușor, a fi cuprins 
de un somn lin, a fi pe jumătate adormit, a ațipi, 
adormită". Găsindu-mi loc de odihnă..., am aromit, 
și acii îndată oăzuiu vedenie: ca cum mă aflam 
pe un țărm mare... ZiLOT, CRON. 70. .Șe^ílwd într’un 
unghiu, d’o parte, aromind, a adormit, Și până la 
ziua albă deloc nu s'apomenit. PANN, E. iii, 131/,. 
Turmulița-și îngriji, Apoi dulce aromi. I, VĂCĂRE- 
SCÜ, P. 217/,. Nu puteă să închisă pleopele ochilor 
săi, cu toată silința ce întrebuința ca să poată aromi, 
un moment măcar, filimon, C. li, 654. Căruța in- 
naintează încetinel..., după bunul plac al mârțoa- 
gdor arominde. ODOBESCU, iii, 16/y. Corbul ce-mi 
făceă ? Sta și rumegă, Nămiaza-și făceă, Dulce aro-
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mea. TEODORESCU, P. P. 65. Sămiteomoare..., Oi când 
aromesc Și câini ostenesc, idem, 436. După-ee-mi 
umblă, După-ce-mi vână. Soare scăpătă, Murgului 
păsă. Voinic aromea. Frâul că slltíjeá. Re cal ador
mea, Greu somn că-l fură, idem, 490. | „A adormi 
puțin, (fam.) a trage un puiu de somn". Se tolăniră 
fiecare pe ce aveâ, la umbră de copaciu și la ră
coare, ca să șn aromeze oare-cum. ispirescu, l. 369.1] 
Pig. Une-ori s’aputut crede..., [că Țara-românească] 
a aromit în nepăsare, lăsând frâul destinelor ei in 
mâni slabe și nehotărîte. odobescu, iii, 442.

[Rar: aromă vb, 1“. | -ț ammi.]
— Legătura etimologică cu grec, ăpwjxa „aromă, 

mirodenie" e foarte probabilă (cfr. a tămăiă, care, 
tot astfel, ca verb trans., de la sensul propriu „a 
afumă pe cinevă cu tămâie, a da fum și miros de 
tămâie înaintea cuivă" a trecut la sensul fig. „a 
spune vorbe lingușitoare Înaintea cuivă, despre el, 
a-1 ameți cu lingușiri").

arouírk 8, r. AcfioM d’ (de s’( étourdir, d'Sire 
pris d’un sommeil léger, de sommeiller. Étourdisse- 
ment, assoMptssewenf. — Infinitivul verbului aromi, 
devenit abstract verbal. Mă deșteptaiu din aromirett 
aceea... ZILOT, Cbon. 70 ca in aromire. De
plăcere îmbătat, Cănd d'Amor cu o eămbire. Ca din 
vis sănt deșteptat, i. vACĂRESCO, p. 21/,. pe-o 
pernă moale Cad in aromire. alecsandri, ap, DDRF, 

ako.vÍt,*A adj. 1 “. Embaumé, parfümé. 2®. Suant. 
3®. Etourdi, endorrni légérement, assoupi. 4®. Séduit, 
suborné, convabicu par séduclion, — Participiul ver
bului aromi, devenit adjectiv, (tn Mold.) „Afumat cu 
mirodenii", grigoriu-bigo, m. p. ii. |J 2®. Afumat cu 
mirodenii până ce asudă, „asudat". GRIGORIU-RIGO, 
M. p. II. IJ 3®. „Amorțit, adormit" (propriu și fig.). 
Ratimele [In copil]... stau aromite..., până se de- 
ștelalptfăj. PISCUPESCU, O. 98. [Vânătorii] aud cu 
urechile toată aceă nenumărată lume de insecte ce se 
strecoară prin ierburi țiuind. scârțâind, fluerând... 
[In] auzul lor aromit, odobescu, iii, 19/,4. Săpotj/rivi 
în vecînicul amurg Aprinse culmi și văile-aromite, 
Pământul mut... GORUN, F. 46 (: „Ich săh' im ew’gen 
Abendstrahl... Entziindet alle Höh’n, beruhigtje- 
des Tal"). ]] 4®. t „Amețit la minte, amăgit, ademenit, 
sedus". [Teodosie] aromit de un scopit, anume Hri- 
safie.... lijși goni soru-sa. moxa, 367/,,.

ABOMITÚR, -OĂRE adj., adv.,subst. 1®. Qui étour- 
dit, qui endort légérement. D'une maniére qui (vousj 
endort. 2®. Séducteur, suborneur. — Adjectivul verbal 
al lui aromi (derivat prin suf. -itor), Întrebuințat șl In 
funcțiune substantivală și adverbială. 1®. Adj. „Care 
aromește, care te face să adormi lin". Fânul înflorit, 
aromitor și moale... delavrancea, ap. DDRF. Adv. 
E atât de bine și de aromitor pe iarbă verde, la um
bră deasă! idem, ap. HEM. 1728. || 2®. t „Amăgitor". 
Substantivat. Atunce se apropiară d’insul nește 
arumitori hitleaniși-lmăglisiră, de-și goni pre mu- 
md-aa. MOXA, 381. [f: arumltor(iu).]

ARÓN s. a. V. arvuuÉ.

ARÓs s. m. sing. tant. (Bot.) = rodu-pămâi)tulai. 
—“ Jí. din germ. Áron, idem. (Cfr. arumft, bar- 

ba-lui-Aron).

Arpă s. f. (ș. d.) V. liarpít ș. d.

arpXcâș s. a. (Comerț, Cul.) Gruau (d’orge), orge 
tnondé oa perié ~Boabe de orz, curățite de pojghiță, 
întrebuințate la supă etc. 7 ll. arpăcaș fain. DOC. 
(a. 1764), ap. lOBüA, S. D. XII, 67. Două ocă arpăca^ 
bun, mărunt, doc. (a. 1778), ap. idem, s. o. viii, 3. 
Ciorbă de a*7)acaș. PlöCüPESCü, O. 234. .Bâddctnd 
de nalbă, arpăcof, căteva smochine... să fiarbă pănă 
rămâne jumătate 0 apoi să se pună peste acestea
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fncă un litru de lapte dulce. GRIGORIU-bigo, m. p. 
I, 133. (Plur. -cdșuri „diferite soiuri de arpăcaș", 
în Transilv. accentuat, după ung., șl: drpăcaș.] 

Din ung. árpa-kása, idem.
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ARPAríc 8. m. sine, tant.) ,t. * \ iABP*cicí».f sini tant! tB»*)

ARPAGIC 8. m. sing.tant. (Bot.) Civette, ciboulette: 
Allium Schoenoprasum. Pefits oif/nons fă plan- 
terj. — (Nume colectiv) Ceapă mică, întrebuințată 
la gătit și pentru răsădit „Plantă erbacee din fa- 
mfilia] liliaccelor ...Florile purpurii. Crește prin gră
dini pentru trebuințe culinare. lunie-lulie. [Se mai 
numește:] chișărău, puri (Transilv.panțu, pl. 
Arpof/ic și usturoiu pentru stufat. filimon, c. ii, 
341. jlrpaf/tc= „Samenzwibel". POLizU, BARCIANU. 
(Șl: arbagic s. m. panțu, pl., arpacic s. «n. bar
cianu, arpacică s. f. br.\ndză, fl. 442; i. ionescu, 
c. 442, harpagic s. m.. harpagică s. f., harbagică s. f. 
TDRG., harpacirăs. f. panțu, pl.)

— Din turc, arpn^yk fsoghăni) „échalote" (lit. 
„ceapă mică cât un orz"). CIHAC, il, .544, poate prin 
mijlocire bulgară farpagikü „răsad de ceapă").

ARPÉGIO s. a. (Muzică) Arpége. - Modul de a pro
duce sunetele unui acord tn succesiune repede (ca 
la (h)arpă), nu simultan (ca la pian, orgă etc.). 
Semnul care se pune Înaintea unui acord spre 
a arătă că trobue executat In acest fel. (Pronunț. 
-)>e-glo Fără plural. Cu o formă românizată, șl: ar- 
péglu, pronunț, ar-pegili. | Plur. -pégii și -pegîuri. 
i’upă fran. șl: arp^j, plur. ~pejuri.]

— N. din ital, arpeggio, idem.

AKPKNTÂGic s. a. Arpenta{ie. — (Franțuzism) 
Știința măsurării unui teren, măsurare de pămân
turi. Oameni cu cunoștințe de geometrie și arpen~ 
tagiu. I. IONESCU, M. 14. (Și: arpentâj s. a, | Plur. 
-tiigii, -tdje.]

— N. din fran, (derivat din arpenter, și acesta 
din arpent, veche măsură agrară In Franța, cam cât 
un pogon.)

ARPKNTÓR 8. m. Arpenteur. — (B'ranțuzism) Cel 
caro a învățat și are meseria de a măsură pământuri, 
măsurător de pământuri (fără a avea titluri supe
rioare ca un inginer-topograf sau un inginer- 
hotarnic). Cu acest opuraf [nivela de apă] se ser
vesc arpentorii, pentru a nivâd sau a măsură deo
sebirea de înălțime... între două locuri, foni, f. 53.

— N. după fran. Cfr. arpentagiu.

ÂKViE s. f. V. aripă.

ARS 8. a. 1®. Brălemeiit, chaleur brúlante, ardeur 
(du aoleil, du feu). 2*. (Au plur.) Hofocaíwie.—Partici
piul verbului arde, devenit abstract verbal. 1®. -j- Faptul 
de a produce căldură, „arșiță". Multă nevoe uvut-am 
tle erni și de săiJuh fie arsulii soarelui. MSS. (secol. 
XVII), ap. HEM. 1734. | Faptul de a expune la ac
țiunea focului. Arsul cuptorului, cărămidei etc. j 
Faptul de a arde (neutr.) Numai In locuțiunea: de 
ars : „â brüler“. [Ílíp] voíit aduce jărtve de drsBt. 
DOSOFTEIU, P8. 211. <S’em<înaw ghindă, de creșteau 
dumbrăvi, pentru ca să aibă strănepoții lemne de 
ars. c. NEGRUZZI, I, 246. || 2®. (Bis.) f Numai la plur. 
„Jertfe". Toate arsele laie grase fie. CORESI, PS. 46; 
P8ALT. (1651), 172 (: întreg-do-ars jărtva ta grasă 
fie. DOSOFTEIU. PS. : „holocaustum tnum pingue- 
faciat“). Cfr. ardere-de-tot.

ARS, -i adj. 1.1®, Briííd, consume pár le feu. Passé 
â la flamme. Cuii, calciné. Ayant subi un feu frop 
vif. Marqué au ferrouge. Noirci (pár le feu). H<Ué; 
basané, brniii, brálé, grillé (pár le soletl, pár la ffelée).

(de pneumonie). Cinglé (d’un coup de fouet,

ARS
etc,). 2®. Brălă (d’amour, etc.), brisé, dévoré. Briile 
(de fiăvre, etc.). Noir, triste. II. Brülant, ardent, in
candescent.

— Participiul verbului arde, devenit adjectiv.
I. Cu sens pasiv. 1®. Pământ ars de focuri, konaki, 

P. 114, Fără nici o vorbă, el apucăpe Făt-frumos și-l 
asvărli in nourii cei negri și plini de furtună ai ce
riului... Ars de fulgere—nu căzu din el decât o mână 
de cenușă, eminescu, n. 15. Păduri arse = „boîs ar- 
sins", DDRF. Cfr. ardiște. (Negativul: nears: Bă- 
wdtwd «^«/iiwcdrșt... mineiul (1776), 777,.] | fTre- 
cut prin foc, deci „lămurit, curat, pur“. Cuvintele Dom
nului, cuvinte curate, argint ars. cORESi, ap. HEM. 
1608, I Expus la acțiunea focului, întărit prin foc. Că
rămizi arse. | Var ars. | Stricat de un foc prea iute. 
in loc să facă bucatele bune și potrivite... le-au făcut 
afumate, arse și sleite. CREANGĂ,?. 292. I 24rs = „ln- 
semnat (cu un fier roșu] = gebrandmarkt". polizu. * 
„înnegrit (de foc și fum)“. „Settrío, gi'oaso, und'te 
duci?* — „Arso’nfund decernă ’ntrebi?* ( „Căl
darea și donița".) teodorescu, p. p. 218. | ^Irs (de 
soare) (ital. arso). [Negativul: nears: Mă văzură 
trei fecioare, Fea.țe nearsă de soare, babac, A. 82.] | 
P. ext. Arși de ger, de vânt, contemporanul, iii, 
344. Foi arse de brumă. || Pig. Cănd e calul ars la 
inemă, să iei rachiu.... să-i torni calului în gât. 
VINEȚKI (a. 1806), ap. HEM. 1369, (Cfr. aprins). | 
liOvit repede și usturător (cu biciul). Caii, arși de 
harapnic, porniră furtunoși. SADOVEANU, M. 183. 
în funcțiune adverbială. Á sări (ca) ars (in pi- 
rloare)=„a sări ca fript do cevă s. izbit de o lovi
tură de biciu, plin de spaimă, de teamă s de surprin
dere, în fața unei întâmplări sau unei știri neaștep
tate". „Da ce-i acolo?* strigă baba... Burorile atunci 
sar arse în picioare și ctie mari inc^ a tremură, 
ca varga, de frică. CREANGĂ, P. 11. Trezii dezgomot. 
Sandu sărî ca ars. popovici-b.ănățeanu, m. 63. 
„Repede (ca focul, ca fulgerul)". A trecut ars pe lângă 
mine(c{T. glonț, pușcă). (De sigur că din astfel de 
locuțiuni e extras: Ars=„in momento, statim". anon. 
CAR.) 'Substantivat. Miroase a ars : „ș(el)a sent le 
brűlé".

2®. Pig. Inimă rupi d om simțitor,... Cănd te aude 
cât ai dor. De patimi cât ești arsă! i. VĂCĂRESCU,?. 
59/,. Nu vezi că gura-mi arsă e de sete? EMINESCU,
P. 46. I (Mai ales despre „inimă" și „suflet") „Zdro
bit, rupt, pustiit". Inima cea arsă de liubov și de 
jale. VARLAAM, c. 14i>. $i pe noi să ne lași tocmai 
acum, străini, eu inima arsă și fără nici un sprijin? 
CREANGĂ, P. 79. Inima mi-e arsă scrum, sevastos, 
C. 79/,. Cine a scornit doina. Arsă i-a fost inima. 
Ga și mie acuma, jarnîk-bârseanu, D. 211. Când 
nu te văd un ceas, Mi-e sufletul tare ars. idem, 97. 
P. ext. Cruță-tni, vrăjmașule, pre acest mai mic. 
macară: nu mă lăsă așă de tot arsă și înfocată: 
fie-ți milă! CANTEMIR, HR. 193. 1 (Despre obraz și 
despre buze) „Ofilit, uscat (de boală)". Fără somn, 
tânăra mamă copilașu-și ține ’n poală Și plângând, 
îl netezește pe obrajii arși de boală, vlahuță, p. 61. 
De lacrămi n’aș băgă seamă, Că le șterg cu-a mea 
năframă, Dar mi-i milă de obraz. Că rămâne fript 
și ars, Și rămâne ofilit. Ca otava de pe rât, Căndu-i 
hună de cosit, jarnîk-bârseanu, d. 102. Se vedeă 
că avusese friguri: buzele-i erau arse. , (Despre bă
trânețe) „Negru (fig.), trist". El, din dalbe tinerețe, 
Pân’la arse bătrânețe. Fiu dintr'însul n’a făcut. 
TEODORESCU, P. P. 616; cfr. ȘEZ. III, 64/,,.

II. Când ars are înțelesul de „încălzit tare (până 
la incandescență), aprins", sensul pasiv se preface 
In sens activ: „arzător, fierbinte, incandescent". Arșii 
cărbunii pustiei, coresi, FS. 352. Cuvintele tale 
sânt ărse ca focul, dosofteiu, ps. 53. îi aruncă 
intr’un cuptoriu ărsâ. mineiul (1776), 174*/,. I-au 
pătruns spinarea cu frigări arse, idem, 192 */,. ; 
Spec. Fier ar8 = „âer Înroșit In foc". Mai ales în 
locuțiunea figurată : a-l da (s. a-l trece) cuivă nn 
fler ars prin inimă „a-i pricinui s. a aveă, pe ne-
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pregătite, o maro spaimă, neliniște s. durere sufletea
scă" (cfr. junghiu, săgeată). Această vestire ne-a 
dat un fier ars prininimă.'c.Rasti (a. 1836, traducând 
poMoliére: „ces nouvelles m’ontdonnéune atteinte 
cruelle"), ap.HEM. 1731. Foto, cum idau furca, îi irccft 
uw /îer ars2>riwî«i«td. ISPIRESCU,L. 92. (Cfr. vinars.]

ARSA (tn Transilv.) Numai In loc. adv.: Cn arsa, 
adecă cu ridicata, cu grosul [cu rupta, cu hurta, cu 
ghiotura, cu toptanul], d. e. a vinde, a cumpără cevă 
cu arsa, adică cu ridicata, cu ruptul] : „aversione, 
per aversionem...; in Bausch und Bogén". LB.: „en 
gros, en bloc, â forfait".

— Etimologia necunoscută.

ARMĂ s. f. V. harșă.

Ár.*^á s. f. Fouet ă méche {h claqucr). — (în mun
ții Sucevii, In Mold.) Jr^B>„biciu cu pleasnă“. șez. 
n, 126.

— Etimologia necunoscută. Pare a sta tn legă
tură cu verbul „a arde** (ars). In care caz rămâne 
neexplicată formațiunea cuvântului.

ARSANÁ t 8. f. Lieu de débarquement (dans un 
port), debarcadere. — Ijocul unde se debarcă mărfu
rile, „debarcader". Călugării aceia... au mas la ar- 
sană jos, adecă lapristaniște unde sta corăbiile. Msa. 
(traducere din grec. a. 1747), ap. GCR. ii, 4I/5. [La 
DDRF. se dă și sensul de „arsenal, dépöt d’armes".]

— Din n.-grec. âpcsvâț „arsenal" (care derivă din 
arab, dărsanah, de unde șl ital, arsană „arsenal"). 
Cfr. dubletul arsenal; cfr. sârb, arsaita „armamen- 
tarium navium". Rjecnik, i, 113.

arsAtÎ'RÂ 8. f. 1®. Brălement, brălure. 2^. Holo
causté. — 1® „Ardere, arsură". în drumul său întâlni 
o brutăreasă care ștergeă «« cuptor cu țâțele sale... 
„De cănd sânt urgisită a stă aci, nu s'a indurat 
nimeni să vie a mă scuti de arsătura de toate silele. 
ISPIRESCU, L. 359. 1 P. ext. (Pat. pop.) [Iarbă dulce 
de munte,] plămădită cu țuică, se bea de arsătură 
la inimă și umflătură in capul pieptului. (Prahova) 
LEON, MED. 42., (Mal ales la plur.) Arsături de soare 
„pete 8. pistrui pe obraz" : „taches de rousseur". FI 
luă floarea și o băgă in sân. Odată căgu[ră] de pe 
fața lui arsăturilede soare și îi rămase chipul curat 
și luminat. ISPIRESCU, L. 240. || 2“. f „Jertfe". Feace 
și oltariul arsăturiei la jirtvă den lemn de setim. 
PALIA (a. 1582), ap. DG. Cfr. ardere-de-tot. [Plur. 
-turi. I Cfr. arzătură, arsură.]

— Derivat din ars (part, verbului ardej, prin suf. 
abstr. -ătură.

AKi^Âi; s. a. V. așăn.

AK^EÂ 8. f. V. harșă.

ARȘEi.i’ȚÂ 8. f. Fetite chabraque. —Diminutivul 
lui arșă (harșâj, derivat prin suf. -u/. Sensul pare 
a fi „liarșă mică“, nu „sellette", cum e la DDRP.

AKNENÁI, s. a. Arsenal. — Clădire a statului In 
care se fabrică sau se păstrează cantități mari de 
arme și de munițiuni de războiu, pentru armata țării. 
Gfr. ar mărie. Arsenalul armatei. I. ionescu, M. 214.|| 
Fig. .Și ironica parenteză... și mai ales cuvântul „cer
cetare patologico-psiholoi/ică" sânt arme din arse
nalul nostru. MAIORESCU, CR. II, 349.

— N. din fran. (<ital. arsenale < grec.-blzant. 
âpsvjvâÂTj; < arab, as-sinaa „clădirea". Cfr. dubletul 
arsanâ.)

AKKENIÂT 8. a., 8. m. (Chim.) Arséniate. — Sare 
formată din acid arsenic și o bază. Arseniat de plumb. 
[Plur. -ate și -a/t.]

— N. din fran.

ARȘIC
arn£ki<; s. a. (Chim.) Jrsente. — Corp simplu, 

metaloid, ai cărui compuși sănt otrăvitori. Cfr. s ă- 
ricică, șoricioaică, șar. [Accentuat, după fran., 
și: arsenic. , Plur., rar, -nicuri.]

— N, din lat. arsenicnm.

ABNÉM1C,-Á adj. (Chim.) ^rs^wi^MC. — De arse
nic. Acid arsenic.

ARRENÎv(Â) s. m., s. f. (Bot.) Croix-de-Jérusa- 
lem ou Croix'de-Malte: Lychnis chulcedonica. — 
„4r^imc.' plantă erbacee din fam(ilia] cariofilaoe- 
elor, frunzele oval-lungărețe..., florile roșii, rar albe 
sau pestrițe... Originară din Orient (Asia mică, Ja
ponia), se cultivă prin grădini, ca plantă orna
mentală. [Se mai numește:] cruciulițe și floa- 
re-de-8tea“. panțu, pl. „Numele de arsenic sau 
arsenică, ambele forme fiind de o potrivă Întrebu
ințate, se aude mai ales In districtele Suceava și 
Neamț (Bogdănești, Lămășeni, Hangú), dar e cuno
scut și ’n Transilv, (PORCIV8)“. HEM. 1736. [Și arsi- 
DÍC s. m. Foaie verde de-arsinic, Vine lelea pe col
nic Răsucind la burányié, șez. vii, 111. | Și: arși- 
iiic s. m.]

— Etimologia necunoscută.

ARKENicÂL, -Ă adj. (Chim.) Arsenicul. — De ar
senic, care cuprinde (cembinațiuni de) ar.senic. Ape 
arsenicale.

— N. din fran.

AUNEMÓM, -oÁsÁ adj. (Chim.) Arxénieux, — Cu 
arsenic. Acid ursenws. Anhidridă arsenioasă = 
„săricică, șoricioaică**.

— N. după fran.

arșeu 8. a. V. așăn.

i AR^ÎC 8. a., 8. in. Astragale. Osselet. — Oscior de la 
I încheietura tarsului la vite și mai ales la miei. | Spec. 

Oscioarele de la încheieturile picioarelor de dinapoi 
ale mieilor, curățite (une-ori vopsite), cu care so joacă 
copiii(tn cioacă, țigănească, cățea s. perghel, 
țuțuiu, de-a scoasa, siciu ori beiu? (siciu- 
beiu) de-a armașul, In (trei) armene etc.) și 
care In Transilv. (și In Țara-român.) se (mai) numesc 
(și) „capre". In Mold, șl „gioale". Băieții asvârleau cu 
mingea și cu arșicele, iar fetițele cele mici se jucau 
d'a ascunsele, filimon, c., ap. HEM. 1742. Averea 
noastră in arșice se sueă, intr’o vreme, până la două 
mii. tot capre curățite in var. GHICA, ap. HEM. 1742. 
îmi plac arșicii și smeu-mi place. ALECSANDRI, T., 
ap. ȘIO. |] Se zice: Mă joc in arșice sau de-a arși
cele, mai rar la arșice, ispirescu, U. 2/,, sau cit ar
șice. BARCIANU, sau joc urșicele. DDRF. 1 Jocurile 
acestea sânt descrise de Ispirescu, Jucării, 73. sqq. 
și de Pamfile, Jocuri,11, 292 sqq. și 260.

II După cum arșicul e de la piciorul drept sau de la 
cel stâng al mielului, se numește din dreapta sau 
din stânga. | Cele mai prețuite arșice sânt soal- 
bete (de la oi sau capre bătrâne) și caprele (de la 
buturile oilor făcute pastramă), mai puțin prețuite 
sânt mialele și inioalțele ;de la miei tineri). Ichiul 
(țapul) e arșicul cu care se aruncă In celelalte, cu 
suprafețele netezite prin frecare de pietre și adesea 
umplut cu plumb. | Poziția arșicului se numește: om 
(om bun), gaură (om rău), beiu (Împărat), siciu 
(armaș, vizir), [înalte părți (București) la jocul „de-a 
armașul" „8iciul“ = „împărat" și beiul" s. “vizirul“ = 
„armaș" com. pavelescu] după cum cade cu par
tea convexă, sau concavă, cu spatele sau cu burta 

I In sus; țuț se zice când cade In cap. Gfr. TDRG., 
j PAMFILE, J. II, 44. [Plur. -șice, mai rar -șicuri. CRÁ- 
I SESCU, ap. ȘIO.; in Mold. -șici. | tn Mold., pe alo- 
I curea (Șișcani, In Fălciu) se aude șl forma mai apro- 
; piață de etimologie: așic, ap. HEM. 1742.] 
i Din turc. aSyk „osselet" (asyk oynnu ,jeu d’os-
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selete" ȘIO.), cu intercalarea, neexplicată Încă, a unui 
r (ca In arșeu, harșâ).

ARȘicĂR 8. m. Fnfant qui a la passión dejouer 
aux osselets. — Copil care se ține mereu de (jocul cu) 
arșice, „care are pasiunea jocului arșicelor" („pe când 
băiatul meșter In acest joc se numește giolar" 
ȘIO.). LM., HEM., DDRF.

— Derivat din arșic^ prin suf. nom. agent, -ar.

AKȘÎN 8. m., 8. a. Archine. — (Cuvânt rar, Între
buințat mai de mult In Mold.) Măsură de lungime 
de 0.711 m., „cot" întrebuințat de Ruși. Cfr. halep. 
Lumina copiștii în lung de 30 cofi, iară in lat de 
24 cofi eră, iară de înalt... 55 de arșini să măsură. 
CANTEMIE, IST. 129. Vel Cămăraș sd fie dator să 
facă coluri cw boure domnești, halepuri fi arșinuri. 
{a. 1776, Mold.) uricariul, XIX, 325/,. 1 Se mai În
trebuințează, azi, prin Dobrogea (având, după DDRF., 
lungimea de 0.758 m.). Să-mi aduci un arșin de cor
dea. CONTEMPORANUL, III, 654. [Plur. -șini și -ștMMn.] 

Din ruB. arSind « turc, arsyn), idem.

AH^ÍN 8, a. Une quarantaine d’ écheveawc. — jlr- 
jín = „Un cert număr de jurubițe de tort, care, ridicat 
de pre rășchitor și răsucit In formă de spirală, se 
coace, și astfel ae prepară pentru țesut". LM.

— Pare a fi turc. arSyn „dévidoir". ȘIO., deci 
dublet al cuvântului precedent

un

arnít, -A adj. v. liársit.

ĂRișiTĂ B. f. 1. Ardeur ou feux (du soleil), hăle. 
Chaleur (de la fiévre). II. Lieu sterile exposé au so
leil. Prairie fexposée au soleil) au milieu d’une 
fórét. III. Sorté de cousin ou de moustique: Culex 
annulatus.

Arșiță & un adjectiv substantivat subt forma fe
minină, cu sensul fundamental de „caro arde". După 
sensul substantivului de care se țineă, omis mai In 
urmă ca de-la-sine-lnțeles, deo.sebim trei înțelesuri:

1. Căldură mare și dogoritoare, Ințelegându-se de 
obiceiu căldura cea mare a soarelui de vară, pe la amia
ză. „Arșiță este dogoarea soarelui" (Măgureui, tn Pra
hova), ap. HEM. 1746 Cfr. araură (i, 3®), buhoare, 
crepăt, dogoare, dogoreală, friptoare, pâclă, 
prigoare, pripeală 6trapaț,zăduf,zăpuc,ză- 
pușală, vipie. Atuncea s’au văzut Moscalul tnșălat 
do sfatul Munteanilor..., ce l-au adus de la Nistru la 
Prut, pre o seacetă și arșiță ca aceea, muste, mao. IST. 
III, 348/,. Ce lumină... învață pe dobitoace... A proo
roci furtuna, ghețul, arșița...? KONAKi, p. 293. [Po- 
pușoii] se ingălbinesc și se sucesc mai ales în arșițele 
cele mari. i. IONESCU, c. 98. Fa... eră tristă și tăn- 
jitoare, ca floarea expusă arșiței soarelui, c. NE- 
GRUZZi, 1,145. în arșița cea dogoritoarea silei văsii... 
un țințariu svărcolindu-se in nisipul cel fierbinte. 
EMINESCU, N. 19. Arșița din mies de vară nu încinge 
niciodată C’un mai aprig foc pământul... OLLĂNE- 
scu, H. O. 348. Peste ei, [soarele] este plin de scârbă, 
fiind-că vede toate necurățiile oamenilor, și d’aia își 
lasă arșița așă de cu săpușeală. ispirescu, l. 57. 
Pe arșița asta o să ne uscam de sete. CREANGĂ, p. 
204. Dumnezeu să ușureze păcatele celui cu fântâna... 
Pe arșițele ieslea o răcoreală ca asta mult plătește! 
idem, p.205. Nu muncesc,cavoi, toată eiulica de vară, 
cu ocki'n arșiță, jipescu, o., ap. HEM. 1746. | Mai rar 
despre dogoreala focului. Arsând târgul, den para 
focului s’au aprins fi mănăstirea. Dece au căutat 
o samă de oameni, de arșiță și de groaza focului, 
aeșire pe o portiță, m. costin, let. i, 294/,,. | Fig. 
Norodul... se apără de arșițurile strămbăt&ților. URi- 
CARIUL, I, 73/„. i în Mold. și cu sensul de „tempe
ratură ridicată a corpului, fierbințeală, căldură, fri-

arsura 

guri". De la o vreme, bubele acelea se tot lățesc... și 
omul areun chin nespus și o arșiță cumplită. șEZ. 
I, 168/,. „Da, ce are mititelul— „Ce să aibă? In, 
arșiță, că te dogorești de eP. contemporanul, v/i, 
291.

II. .4rft/d= „partea muntelui cătră soare", șez. II, 
22*’/,,. „zlrși/d se numește un pietriș ce stă In fața 
soarelui și pre care, de arșița ( arderea sau pripeala) 
soarelui, nu crește nici o plantă", liuba-iana, m. 38. 
Arșiță= „steiniger Ort" (nicht „Giut"). jahresber. 
III, 313. 1 „Arșiță se numește un loc de fânaț sau 
pășune In mijlocul unei păduri, pe un deal In fața soa
relui... Se zice șl mutare". (Mălini, In Suceava), ap. 
HEM. 1748. Cfr. arsură (ii, 6), pârloagă.

Ui. „Un fel de țânțar, care mușcă po oameni vara, 
când se scaldă, și a cărui mușcătură, după cum spun 
Românii din Transilvania, unde e mai cu seamă 
uzitată această numire, e foarte dureroasă, adecă 
arde tare. ...Româniidin Transilv., când vor să arate 
răutatea unei femei, zic că e rea ca o arșiță‘‘. MA
RIAN, INS. 308-309 (unde se citează diferite comuni
cări din Ardeal și din Bucov.).

[Accentuat mai ales drșiță, după analogia celor
lalte cuvinte In -iță; accentuarea veche arșiță e 
Insă răspândită prin Transilv. și Bon. și e atestată 
în MĂRGĂRITARE (a. 1746, București), ap. TDRG. 
Se găsește și: drșeță, ap. TDRG. ( Plur., Întrebu
ințat rar: -șițe, neobicinuit: -șițuri.]

— Din lat. pop. *ar8Îcla (1 calor, care-i fem. In 
limba română, II plaga, III musca), forma feminină 
a adjectivului ^arsicius, -a, -um (: ital, arsiccio) 
„care arde", a cărui formațiune se explică pe larg 
In Pușcariu: Lat. Tț und Ki, 138.

ar8I,Ak t B. m. V. asian.

ARNOÁRE 8. f. Chaleur accablante. — (în Banat) 
„Căldură mare, arșiță". Arsoafe. CDDE. nr. 78.

— Derivat din ars (participiul verbului ardej, prin 
suf. abstr. -oare.

AKf^óv s. a. =așeu. (tn Banat) în avlie, după 
casă... se afiă un șopru, sub care se scutesc unel
tele de lucru, carul, pluyul, rotilele, tânjala, săpe, 
arșoave etc. LIUBA-iana. m. 101. Ar^ăv, pre aiuri: 
ar^dH= „hărleț". (Lățunaș, Verșeț). viciu, GL.

— Din sârb. ArSov „eisemo Schaufel". Cfr. du
bletele arșeu, așău.

ARțTioĂoĂ 8. f. V. bărștioagră.

AKSt'KĂ 8. f. I. 1’. Briilure. Piijüre (de l'ortie). 
2’. Sensation analo[/ue â la brúlure; nrdeur (de la 
fiévre, de la soif), brúlure (de 1’ e.stomac). 3«. CfcaieMr 
accablante.i^. Vent brvlanfd'orient. II. 1°. Bru/Mre. 2®. 
Feu, incendie. 3*. Brúlure, ampoule produite par 
la chaleur, éckauboulure. 4®. Hdfe. 5®. Lie» stérile, 
exposé «M soíeií. ÎÂeu déoasté par le feu, dans une 
fórét. 6®. jBrwÎMre (des plantes g^rilléea par un soleil 
ardent). 7®. Brúlé.

1. Cu sensul activ al verbului arde.
1®. „Ardere", închipuită ca acțiune săvârșită. Răb- 

dară arsâri preste tot trupul, dosof teiu, v. fi. 113,,. 
Jioarfe pentru moarte, arsură pentru arsură! bi
blia (1688), 54 (: „brúlure pour brúlure"). Cfr. 
CREANGĂ, p. 33. Numai cel ce e ’n vuitoare simte 
arsura de foc. PANN, E. i, 94. [ P. anal. Fl simte 
arsura, cS-i de urzică. MSS. (a. 1799), ap. (JCR. ii, 
171/,. II Fig. Sufletul topit de. arsura păcatului... MI
NEIUL (1776), 59*/.f

2®. Spec. Sensație de căldură internă mare (de la fri
guri etc.) analogă cu cea produsă de o ardere. Pialea 
mea s’au ucis tare ți oasele meale să ojogiră de ar
sură. BIBLIA (1688), 375, ,(: „ma peau est devenue 
nőire sur moi, et mes os sont desséchés par l’ar- 
deur qui me consume"). pară din copaciul
care este la uță, ca să-mi răcoresc arsura gâtlejului.



ARȚ
C. NEGRUZZI, I, 90. I.'nde-i v&s ochii ca mura, Mă 
apucă ’n pitpt arsura, teodorescu, p. p. 314. De 
aci fig. pentru „sete mare“. Cu apă gura-^ udă, 
Arsura și-o pntoîeâ. idem, 648. Drept la beciu nă
vală da, Să-și potoale arsura, idem, 673. ] Arsură 
in pântece, arsură in stomac, rev. crit. iii, 86: 
sensațio organică care se aseamănă cu sensația pro
dusă de o ardere (cfr. lat. arsura stomachi).

3” Despre căldura pe care o radiază soarele. „Arși
ță (i)“. Norul, de arsura și zăduful silei i-au um
brit. ANTIM, P. 101. Prin suspinul ei aprinsă, Se 
veștezeâ ca o floare ce in zori de ei... Se topește std) 
arsura soarelui cu înfocare, konaki, p. 83.

4». t Vănt arzător de miază-zi. tio luâ pre el 
arsura și se va duce și-l va locul
lui. BIBLIA (1688), 374,, ( : „Le vent d’orîent 
l’emportera et il s’en ira...“; „ventus urens“).

11. Cu sensul pasiv al verbului arde.
1*. „Ardere", închipuită ca acțiune săvârșită. I-au 

dat foc de au ars; după arsură încă mai frumoasă 
OH făcut-o. CANTEMIR, HR. 164/„.

2*. „Foc mare, incendiu". Domnul dar, auzind 
că au ars casele Oolescului..., i-au dat o mie de 
talere, pentru ca să dreagă aceă arsură ce se fă
cuse. RADU POPESCU, MAG. IST. IV, 56/,. /n Cemalul- 
de-jos, la anul 1830... au fost arsură, de au ara 50 de 
casă. (Bcclean, comit. Făgăraș), ap. iorga, s. d. xili, 
48. I racilă pentru arfîjsuri... pravila mold. 13, ,.

3®. Concretizat. Leziune produsă Intr’o parte a 
corpului de acțiunea focului, a unei călduri mari, 
sau a unei substanțe corosive. .4rși pre spinare cu 
fepi arse in foc și călifi cu ofet amestecat cu sarepre- 
sle arsúri. mineiul (1776), 173’/»- Vrând să scape pe 
un copil din foc, s'a ales cu arsuri la mâni. P. anal. 
„Beșicuță ce iese mai ales noaptea pe trup, care Insă 
dispare curănd". (Țara-Hațegului). rev. ckit. iii, 86. 
în Transilv. se numește: ar8arâ-de-noapte(a):=„das 
Hitzbiătterchen". POLlzu.|i’arteadintr’un obiect, care 
a fost atinsă de foc. Să ia un tăciune și... să-l vâre 
cu arsura în jos. șez. vii, 70.

4°. tnnegrire a pielii, când a fost expusă prea mult 
la arderea soarelui. Arsură de s«are = „der Sonnen- 
stich". barcianu. Arsura soarelui „h&le". pont
briant. Cfr. arsătură.

5®. (Mal ales la plural) „Arșiță (ii)“. j4rsMri = „ioc 
pietros ori năsipos, ars de soare, unde nu rodește 
nimic sau prea puțin, pârloage". (Țara-Hațegului). 
REV. CHIT. III, 86- I j4rsMrt = „ln pădure, locuri de
vastate prin foc“. ibid. Frunză verde de arsură. Se 
duc fetele la mură, doine, 135.

6®. (Agric.) Ofilire a grănelor (de prea mare căldură, 
de secetă), „mană", lirânețele sănt supuse la multe 
întâmplări, vătămări și boale... Aș(t arsura, din pri
cina săcetei... i. ionescu, C. 174.

7®. „Miros de ceea ce a ars [In locuțiunea:]... Mi
roasă a arsurd miroasă a cevă care a ars: „il sent 
...le brúlé". costinescu. Cfr. afară.

[Plur. -SMrj.]
— Din lat. arsura (Apui. Herb. 118, 2): ital, ar

sura (șl cu sensul de „foc, arșiță"), engad. arsiira 
(șl cu sensul de „arșiță, sete arzătoare"), sard. (cam- 
pidanez) assura, v.-prov. arsura, v.-fran. arsure.

ARȚ, ÂRȚĂ subst. V. harță.

Artă 8. f. Art. —Meșteșug de a face s. a produce 
cevă deosebit de bine (mai mult printr’un dar sau 
o iscusință din fire, decât prin învățătură), „măie
strie". Arta de a traduce, maiorescu, cr. iii, 20. 
ArtaviefeiP Seeervă,discrețiune, cumpătare.., idem, 
CR. II, 396, Lucru făcut cu multă artă. | Orice În
deletnicire omenească ce cere, pe lângă talent s. 
aplecare din fire, și învățătura unor anumite regule. 
Sufletul și mintea mea au putut aievea să-și însu
șească plăcerile și farmecul artei [vânătoriei], pe care 
tu... o predai astăzi cititorilor români, odobescu, 
iii, 13. Alexandru Donici... s’a dus la Petersburg și
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a intrat în corpul de cădeți. însă aveâ el oare vo- 
cațiune pentru artea militară? C. NEGRUZZI, i, 332. 
Dacă vechii noștri boieri,., ar fi avut idee de aria 
heraldică... idem, i, 192. Aniversarele... aflărei artei 
tipografice, uricariul, xni, 341/„. Cine n’are dor 
să vază țara sa in fericire,... Cultivând artele păcii 
pe al său pământ bogat? ALEXANDRESCU, M. 163. 
(învechit, după fran.) Arte liberale, cele In care 
se vădește mai mult iscusința minții decât a mâ- 
nilor, cfr. profesii libere. Materialurile ai-telor 
liberale, precum tot ce se atinge de meseria tipogra
fului,... tot ce privește pe legătorul de cărți...: pe fo
tograf și pe muzicant: pe medic, precum instru
mentele... ODOBESCU, n, 94. II Spec. Măiestria de a 
produce s. a înfățișă (prin mijloace plastice, prin 
linii, colori, cuvinte, sunete, mișcări) cevă frumos, 
cevă ce naște în privitori sau ascultători emoțiune 
estetică. într’acest cap de operă de critică și de bun 
irust [„Laocoon"], autorul descrie eu fineță... mij
loacele diferite ce fiecare din aceste două arte („poe
zia" și „pictura"] pune in lucrare casă intereseze, 
să mulțumească, să wișce și să răpeasc&pe om. odo
bescu, III, 60. Obiecte de artă, adică toate lucrările 
de pictură (zugrăveală)...; toate sculpturile sau să
păturile măiestrite... toate modelurile sau chipurile 
de monumente și toate planurile de clădiri, precum 
și gravurile tipărite, id. ii, 94. N'am desprețuit nici 
hârburile de oale vechi..., nici chiar așchiile de cre
mene pe care... noua știință a arheologiei preisto
rice le așterne... pepraț/ul templelor înălțate în onoa
rea artelor și a măiestriilor omenești, id. ii, 237. 
Prin științe și prin arie, națiile înfrățite... drumul 
gloriei găsesc, alexandrescu, m. 16. Arta în genere 
și în special arta dramatică are sau nu are și o 
misiune morală? maiorescu, CR. ii, 182. Privitor 
ca la teatru... Tu în colț petreci in tine Și 'nțelegi în 
a lor artă Ce e rău și ce e bine, eminescu, p. 132. | 
P. ext. Totalitatea regulelor privitoare la o artă oare
care. Arta poetică a lui Podeau, [f șl: ărte s. f. (cfr. 
mai sus ex. din C. Negruzzi).]

— N. din lat. ars, arieni, idem.

ARfAu s. a. 1®. Pscarmouche. 2®. Mauvaise hn- 
meur, humeur querelleuse ou bellitiueuse, caprice. 3®. 
Cheveux de la nttque {?).

1®. f Incăerare ușoară Intre detașamentele unor 
armate protivnice, „harț(ă)", „hărățire", „hărțuire". 
Toată țara de jos fu pustiită..., pentru ca armia 
vrăjmașilor... să sufere toate chinurile foametei și a 
lipsei. Pe de altă parte, despărțituri de oameni mol
doveni îi slrâmtorațu] pe la laturi; și numai în 
aceste harțarfuri Otomanii pierdură treizeci de mii 
de ai lor. m. kogALNICEanu, arhiva r. i, 108. 1 Sen
sul acesta se mai păstrează In proverbul (învechit): 
După hărțag (bătaie), cu sulița în spini [ ] după 
ploaie căpeneag. țichindeal, f. 238.

2®. Dispoziție .suiletească {momentană sau statornică) 
certăreață, aplecată spre harț(ă), „chef de ceartă, 
gust de sfadă". Plin de nebunie, cu arțag in sine, Se 
ardică ’ndată... PANN, P. V. i, 120. in ziua aceea, se 
sculase cu arțag, caragiale, S. 8/,,. | „Are harțag 
omul care-i gata de harță, pentru un lucru de nimic". 
CREANGĂ, GL. Nu cumvă ostașul acela să aibă 
luirțag și să ne găsim beleaua cu dinsul.' crean
gă, p. 298.1 Plâns cu Aor^up: plâns nervos s. îndărătnic, 
pe care, cu cât cerci să-1 domolești, cu atât se Înte
țește. [Copilului] să-i de^t mă-sa țâță pe pragul ușii, 
ca sâ. nu capete arțag la plâns. MARIAN, NA. 145. 
(Rar, neobicinuit) A-și găsi arțagtd cu cinevă =& 
aprinde In cinevă chef de ceartă, „a-și găsi beleaua". 
Vot de mămulica mea! De-acum mi-am găsit ar- 
țagu cu cucoana! alecsandri, t. 491. 1 (Fam., tri
vial) (Tot) arțagul își găsește pârțagul. pann, p. V. 
ii, 95; alecsandri, t. 236: omul arțăgos dă odată 
ș’odată peste unul șl mai arțăgos de cât el. Cfr. 
pârțag.

3®. ? După BARONZi, L. 1,101/,,, arțag = „părul de



arțAgaș
la ceafă". („Ar fi o remarcabilă analogie cu francezul 
toupet". HEM. 1756.) Sensul acesta ne pare suspect.

[Și: Iiarțăg, Iiărțăg. | Plur. -țaguri.]
— Din ung. harcag „rencontre, combat, bataille". 

Philippide, Principii, 150.
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arțAgAș,-A adj., subst. Querelleur. — Căruia li 
place 8. care caută dinadins cearta. Domnul Savaot 
a poruncit a limbă phărțăgnșe, veniți de la pământ 
de departe, dosofteiu (: „mandavit genți bellico- 
sae"), ap. HEM. 1759. l'npopăzuriayiușihărțăgaș. 
CONTEMPORANUL, II, 10. (Și: arțagăȘ. PONTBRIANT, 
hărțăgâș. Despre scrierea nhărțăQaf 'ț - hărțăgaș) la 
Dosofteiu. cfr. Lucea, /aferester, v, 54.]

— Derivat din arțag^ prin suf. nom. agent, (și 
adj.) -aș.

akțAgus, -<»AnA adj., subst. Ericlin â la guerelle, 
querelleur, hargneua:,acariâtre, gr incheux. — „Cu ar
țag (din fire), plin de arțag, dispus (totdeauna) spre 
ceartă". Camiutedinfireșiarță/fO8.GOTi.TÂî3,li.lV,2li. 
íídr/áfl-o« = ,,gâlcevilor". ALECSANDRI, T. 1746. Nea
mul scriitorilor [e] totdeauna și pretutindeni mai 
arțăgos. ODOBESCU, ap. HEM. 1760. Nu-i erau acum 
mai nit^odată boii acasă, ba chiar se făcuse buclucaș, 
hărțăgos și de tot hapsin, cănd sta două-trei zile 
pelângăcasă.CTiEAîiGÂ, P, 111. Cine stă fiămănde... 
arțăgos, pornit tarele, cârcotaș și cârtitor. jiPESCU, 
ap. HEM. 1760. .du supușii Măriei Tale sânt răi și 
arțăgoși? ISPIRESCU, L. 12. [Eră] ahnfaM peste mă
sură, așâ că nici părinții nu-i stau în potrivă...: 
cu’n cuvânt erâ chiar hărțăgoasă. ȘEZ. i, 284/,. Cd- 
nele turbat... e hărțăgos și mușcă tot ce vede în cale. 
ȘEZ. III, 20,5/,,. Se știa de om cam hărțăgos și mâ
nios. SBIERA, p. 8/,,. ; Fig. Apele umflate și arță
goase ale Hiretului. odobescu, II, 270. [Șl: hârță- 
gds, In Brașov : arțăgos.]

— Derivat din ai'țag, prin suf. adj. -os.

ARTÁ.V s. a. (ș. d.) v. hartan ș. d.

ARȚ.*R s. m. 1.1«. Plane, Faux-platane, sgeomore: 
Acer platano'ides. Érable: Acer tataricum. Frable 
champétre: Acer campesire. 2". Ensouple. 11. jlcacto; 
Bobinia pseudacacia.

I. P. (Bot.) „Arbore din fam[ilia] aceraceelor, frun
zele cordiforme, lucii...: florilegalbene-verzui...; fruc
tul aripat. Crește prin pădurile din regiunea montană; 
adesea cultivat ca plantă ornamentală", panțu, pl. j 
Subt numirea colectivă de arțar se înțeleg șl alte 
varietăți ale acestui arbore; astfel: „acer tataricum" 
(cfr. gladiș, vérigariu). damé,t. (: „érable"),„acer 
campestre" (cfr. jugastru). barcianu ( : „Ahorn- 
baum"), (In Banat) Arțariu frasiniu= „acer negun- 
da". Com. liuba. j [Lângă râu] salcia pletoasă, socul 
mirositor, alunii mtădioși, arțarii cupojghițe roșii, 
carpenii stufoși... cresc amestecați, odobescu, I, 
147/,,. Cine teme muierea, Facă gard pe lângă ea. 
Cu nuiele de arțar Și cu parii de stejar, doine, 
212/,. Din arțariu se fac gialăe sau rendéle, coade 
de topor și de sapă etc., fiind foarte tare și alb. 
(Galați), ap. HEM. 1757. 2". P. ext. (Țes. In Ban. și în 
Mehedinți) La războiul de țesut, bățul de lemn de 
arțar, care ține brâglele, numit In alte părți brâ- 
glar(e) (Oltenia), jug (Maramureș) sau bățul va- 
talelor. șez. viii, 147; damé, t. 135. Jxi războiufl] 
de țesut, ,.arțar'^ se chiamă bățul care ține brâgleie 
și ițele, fiind făcut din (lemn de] arțar (Clo.șani, în 
Mehedinți), ap. HEM. 1758. Jr/art«=„un drucușor 
subțirel și rotund, sau și In patru muchi, caro se pune 
de-a curmezișul laturilor de'nainte ale stativelor", ma
rian (Diai, șl: ar/driM, Iiarțâr, ap. HEM. 1757. | Dic
ționarele dau șl formele (suspecte): arcér(iu) și ar- 
ciâr(ia), iar la grecescu, fl. 149, 740 și la panțu, 
PL. se dă și o formă ațăr (cfr. formele dialectale ita
liene).]

n. (Bot.) (In Sălagiu) Arțar = „salcâm". VAIDA.

ARTEZIAN
— Etimologia necunoscută. Pare a sta în legă

tură cu sinonimul său lat. acer. Din punct de ve
dere formal ar corespunde unui tip *arctor»u»i. ca 
șl sicilianul azzaru, romagnolul azzar, pannigianul 
azzer, care ar rezultă, după Burlă, iSÎMfb» filologice,
1.37, din metateza *arce (ca în spân, arce), la care 
s'a adăogat suf. ce derivă numiri do arbori: -arium.

ARȚARs. a. (Păst.) Sorté dehutte debergers. — (In 
Banat) La ciobani, „stână‘‘ se zice numai cănd e bine 
acoperită, și mai lărguță; cănd e mică ș* acoperită 
cu scoarță și cetină se eice „scorțar", iar dacă e 
cevă mai mare, „arțar‘‘. (Clopotiva, în Banat), ap. 
HEM. 1759.

— Etimologia necunoscută. Cfr. alțar.

arțAkâș s. m. Diminutivul Iui arțar (derivat 
prin suf. -aș), întrebuințat des în poezia populară In 
invocațiunea: Frunză verde (frunzuliță, foicică etc.) 
arțăraș! TEODORESCU, P. P. 478,334, 306, SEVASTOS, 
C. 173/,o, 145/,,, 297/,,, 315/,,, 144/,,, BIBICESCU, P. 
p. 336 etc. Cfr. arțărel.

artâruisî j- vb. IV* (ș. d.) V. atârdis) ș. d.

arțAr^e s. m. — Diminutivul lui arțar (derivat 
prin suf. -el), întrebuințat In poezia populară în in
vocațiunea de la început. Verde, verde arțărel... 8E- 
VASTOS, C. 173/,,. Cfr. arțăraș.

aktéra s. f. (Anat.) Artere.— V&a organic care 
duce sângele, de la inimă, în toate părțile corpului. Ar
tera aortă, cea care pleacă din ventriculul stâng al 
inimii și este trunchiul comun al tuturor arterelor, 
ducând sângele roșu (oxigenat) în tot corpul. Artera 
pulmonară, cea care pleacă din ventriculul drept și 
duce sângele vânos la plămâni, ca să se oxigeneze. ' 
Fig. Drum umblat, cale (mare) de comunicație (pen
tru circulația oamenilor și a mărfurilor într’o țară sau 
de la o țară la alta). în a/ară de această arteriă de 
comunicațiune generală, drumurile departamentale 
celemaiimportantesânt...!. loNESCD, m. 718. [Dinlat. 
e luată forma învechită, întrebuințată de Românii din 
Austro-Ungaria: ártérié s. f. | Plur. -lérii.] Cfr. vână.

— N. din fran. (lat. artéria < grec, âpt-r^pia „tra- 
heea-arteră, arteră" )

ARTKRiÂL, -A adj. (Anat.) Ártériéi. — Oq artere. 
Sistemul arterial, i Din artere, care circuli prin ar
tere. Sdnye arterial.

—- N. din fran.

AKTÉKIE s. f. T. arteră.

aktekiólA 8, f. (Anat.) Artériole.—Arteră (foar
te) mică, ultimă ramificație a unei artere.

— N. din fran.

akterivscekkozA 8. f. (Pat.) Jrtéríoscíérose.— 
întărire (patologică) a păroților arterelor. Arterio- 
scleroza e.sie însofitoarea aproape normală a bătrA- 
neței.

N. din fran, (<grec. âpTijpia „arteră", și azkfjpoț 
„uscat, țeapăn".)

AHTEiiiSf t vb. IV* V. atârdisi.

ARTEZIAN, -A adj. Artésien. — Numai in expresia 
pw/ s. făntdnă arteziană: săpat(ă)pănă la o pănză 
de apă subterană țâșnitoare. Sănt localități in care, 
săpând o fântână, apa se ridică intr’itisa până la 
suprafața pământului une-ori chiar până la o 
înălțime oarecare deasupra acestei suprafețe. Ase
menea fântâni se numesc arteziane. poni, f. 51.

— N. din fran. (propriu „din Artois, ca în Ar- 
tois", cel dintâi puf de acest fel fiind săpat tn acea
stă parte a Franței.)



ART(I) 1
ARȚd) s. m. V. harți.

AKȚiB^R,-A subst. V. hai'țibnr(ie).

ABTÍC t 8. a. (Jur.) Pétition, plainte, réclama- 
tion. — „Plângere, (răvaș de) jalbă, petiție". Cfr. a rz. 
Oelace uo da vreun artică la mâna Domniei și va scrie 
acolea hulă și ocară împrotiva CMtyd, de vorfiaciale 
cuvinte adevărate, nu să va certă. vrîîVILa mold, 

' 129,După aceștia merg 30 de Caueilari, carii, des
chizând calea împăratului..., ieu articele cele ce sânt 
de jalobă la împărăție. siuiON dascălul, let. i, a. 
37/,5. Ce vreă sămnă adăosura articului, fără acîa- 
sta? DOSOFTEIU, V. 8. 177,,. Artic = „articulus". 
ANON. CAR.

— N. din lat.-roed. articulus .,libollu3 supple.x 
expostulationis ad judicem" (Du Cange, ap. HEM.), 
Împrumutat de scriitorii din Moldova In secol, XVII 
și dispărut apoi din limbă. Cfr. dubletele articol, 
articuș, articuluș.

ARTÎCVI. 8. a. (a. m ) ) 
ARTicuii s. a. (s. m.) f 
I. Articulation. Article. II-III. Article.
I. 1®. (Anat.) t Articulație, „încheietura osului". 

CANTEMIR, IST. 8, Cfr. armonie i, 1®. | Spec. Fie
care din „bucățelele", „inelele" s. „segmentele" mem
brelor unor anumite animale inferioare (care for
mează o „despărțire" zoologică deosebită). „Artro- 
podele’^ sânt animale ale căror membre par formate 
din bucățile sau articule.

2®. t „Articularo s, articulație (a cuvintelor), ro
stire deslușită". Dim gura ei altă cevă nu se auseă 
fără numai bolbăitura carea de la moșii și stră
moșii săi învățase, și prin glasxd fără articule din 
piept și din gârtan acestea îi clocoteă: r. r. r. a. a. «... 
CANTEMIR, IST. 175. Voroava amestecând, limba bol- 
borăsindu-i... scărșnetul glasului articului și înțele
gerea cuvântidui Ît osfMpd. idem, ist. 309.

II. 1®. Fiecare din dispozițiile s. punctele deose
bite (purtând, de obiceiu, număr de ordine) ale unei 
legi, unui regulament, unui tratat de pace, unor sta
tute, etc., alcătuind toate laolaltă oarecum articula
țiile, părticelele, corpul acelui lucru Întreg, f„pon(c)t“. 
Vizirul..., iscălind țA el și toate ortalele toate arti- 
culele păcni..., au încheet pace la 1774 Iulie 17, în- 
datorindu-se ca să păzească toate ponturile păcii. 
E. KOGÁLNICEANU, LET. III, 281/,,. 2'8 temeiul ar- 
ticulului 69 ațlj Eeglementului..... uricariul, ii,
187/,. Ne rugăm Excelenței Voastre de a se face 
prin deosebit at ticul o desvolfare a acestei stări, ib. 
I, 182/,. Articolul 7 din Constituția Horn âniei pre
vede, la paragraful 6, alineatul întâi, că „numai 
Românii sau cei naturalizați Români pot dobândi 
imobile rurale in România". [ După „luarea în con- 
siderare“ a unei legi, se trecela „votarea pe articole^. 
Articol de dogmă, de credință: punct al unei dogme 
8. credințe (religioase), „cap" (plur. „capete", can
temir, IST. 8. Cfr. ureche, let. I, 106: „S’au fă
cut sobor mare în Florentina, ca să poată împreu
nare biserica răsăritului cu a apusului pentru multă 
noingăduință și price pentru capetele legii"). I 
(Franțuzism) Punct al unei socoteli, al unui budget 
(care cuprinde mai multe categorii de cheltueli), „con- 
deiu" (In sens fig.). Vom menționaaiAprincipalii ar- , 
ticoli coprinșiîn budgetul propus, odobescu, l, 499. 
2®. Fiecare din părțile cevâ mai Întinse ale unei publi
cații periodice, părți de-sine-stătătoare în caro „se tra
tează" o chestiune oarecare (spre deosebire de scurtele 
„informații" sau „comunicate"). Dacă acest giurnal...

■ ar fi cetit cu atenție reproducerile.., nu s'ar fl alunecat 
a înșiră in coloanele sale articuli ce ating de dreptu
rile icre» noastre.URICARIUL, V, 194/,,.Exemplu destil 
bun... ne dau... articulele d-lui Eminescu din „Tim- 
pul“. MAIORESCU, CR. II, 258. I Articol dc fond (al 
uneigazete),celcaretratează,dinpunctuldevedereal j 
direcției ziarului, o chestiune Ia ordinea zilei (așezat I

DicțioDaral limbii române. U. III. 1909.

i

273 — ARTICULAȚIUNE
In pagina întâia, do obiceiu Înaintea tuturor celor* 
lalte). Stă la o masă, plecat pe un teanc de foi 
pătrate de hârtie... și scrie eorit articolul de fond... 
El e directorul și primul redactor al starului, vla- 
IIDȚĂ, D. 30. tt 3®. Plecare fel de marfă din cele ce se 
află In prăvălia unui negustor, ce se importă Intr’o 
țarăetc. Articlele... supusela vămi... i. i0NE8CD,D.286.

111. (Gram.) Fel de particule care, In unele limbi, 
se pun pe lăngă nume (subst., adj., pron., numerale) 
spre a le determină mai de aproape și a Ie legă de 
alte cuvinte alo frazei (dându-le oarecum, „articula
ții, Încheieturi"), f „Incheetură... a voroavei". cantk- 
Mlit, IST. 8. Din pronumele latinesc „iile, illa,“... 

i preincetu au isvorit articula cei italienești. P. ma- 
' lOK, IST. 238. Articolul masculin. Articolul definit.

[Formele art/cul și (mai cu seamă) articlu, pre
cum șl genul masculin, Întrebuințate mai ales de 
Românii din Austro-Ungaria, sânt din ce In ce mai 
rare. | f (In Transilv., cu pronunțare ungurească) șl: 
articuluș. Jurăm noi că ne vom țineă de toate ar- 
ticulușurile cfinstitului] țehi... (Făgăraș, a. 1800), ap. 
IORGA, 8. D. XII, 215. I (Diai., In Transilv.) articăș = 
„datină, [articol de] lego“, corupt din articu(Îu)8. 
Așa-i „articușu'^ pe la noi. viciu, gl.]

N. din lat. articulns „articulație, Încheietură, 
articol", cu unele accepțiuni nouă, după fran. Cfr. 
artic.

ARTICULĂ vb. I“. Articuler. 4’. Ajouter l'ar- 
ticle. — 1’. (Anat.) Refl, (cu sens pasiv). A se legă 
prin încheieturi organice (care Ingădue membrelor 
legate mișcări In voie). Mâna se articulează în 
umăr. II 2°. Trans. și intrans. A emite deslușit 
sunete vocalo cu ajutorul unor mișcări determinate 
ale buzelor și ale limbii, a pronunță distinct, a rosti 
clar (sunete, cuvinte). îmi sărutd mănele, fără să 

■ poată articulă un singur ciivânt, de greutatea su- 
[ spindor. c. negruzzi, i, 52. || 3". (Franțuzism, mai 
! ales ca termin jur.) A arătă deslușit (articol ou ar- 
I ticol). N’a putut articulă împotriva lui nici un fapt 
’ precis. II 4’. (Gr-~ ) * -i- ................ %
; (Cfr., pentru toate sensurile, articul.J

iram.) A pune articolul (Ia un nume).

— N. din lat- articulare. Cfr. dezarticula.

AKTivuijÁit, -A adj. Articulați e. — Privitor la In- 
I cheieturile („articulațiile") corpului. Reumiitisin ar- 
' iiculttr.

— N. din lat. artlcnlaris, -e sau din artlcnlarlus, 
•a, -am, idem.

artic ui. Are s. f- Articulation. — Infinitivul ver
bului articulă, devenit abstract verbal. Cfr. arti- 
culați(un)e.

ARTicui.ÂT,-A adj., subst. Articulé. Pourvud’un 
article.—Participiul verbului articulă, devenit adjec
tiv. l®.(Anat.) Prins prin tr’otncheietură(de un alt mem
bru), Mâna e articulată de braț. || Special (Zool.) 
Cu membrele formate din „articule". Insectele, arak- 
nideleși crustaceii sânt animale articulate, j Și sub
stantivat. „Despărțirea‘‘ zoologică a articulatelor. , 
2*. Rostit deslușit prin organele vorbirii. Orice cuvânt 
este exprimarea unei noțiuni abstracte prin sonuri 
articulate. MAIORESCU, CR. I, 160. (Negativul: ncar- 

. tlculat. Până cănd sufielul omului nu s'a înălțat 
încă la o abstracțiune, până atunci nu are cuvinte, 
ci numai gesturi sau exclamațiuni nearticulate, pen
tru a-și exprimă dorințele șisimțiminiele.idem,CR. i, 
160.] 3®. (Franțuzism) Arătat (pe articole; tnmod pre
cis). Eaptele articulate în potriva lui s’au dovedit 
exacte. || 4’. (Gram.) Cu articol. „Owwf" este forma 
articulată a substantivului „om“. (Negativul: near
ticulat.]

AUTlCLIiÁTIi: s. f. \
1 AKTlVlII.A'țlUNE S. f. f
I Articulation.— 1®. (Anat.) încheietură (organică).

18



— 274 —ARTICULUȘ
Cfr. articol i, 1®. Articulația mânii. || 2®. Articu
lare, pronunțare deslușită (a sunetelor, a cuvintelor). 
Cfr. articol i, 2®. 1| 3®. (Gram.) Articulare a nume
lor, punere a articolului.

— N. după fran. (lat. articnlatio,-ioncm).

ARTICFEÚS 8. a. ) _+i 1
iKTlci.ț 3, a. / ’

ARTiFicf ĂL, -Á adj., adv. 1«. .,4rit^ciei. 2®. Artifici- 
ellement.—1°. Adj. Făcut de mână omenească, produs 
de arta omenească (In opoziție cu natural —produs 
de natură); care, prin mijloacele artei omenești, imită 
natura. Două terase artificiale. URICARIUL, V, 171. | 
(Impropriu) Fânețe artificiale (trifoiu, lucernă, etc.), 
semănate și cultivate de mână omenească (spre deo
sebire de „fânețe naturale": care cresc de Ia sine). | 
Provocat dinadins de noi, nu venit de la sine. Multe 
soiuri de maimuțe au aplecare spre băutura ceaiului, 
a cafelei șiaspirtuoaselor... Va să sică plăcerea noa
stră pentru amețeala artificială, produsă prin plante 
și preparatele lor, este întemeiată pe o predispoziție 
strămoșească, maiorescu, cr. ii, 4. || P. ext. Care 
nu se bucură de toate condițiile firești, care n'are 
spontaneitatea, deplinătatea și vigoarea produselor 
naturii, „factice". Trăește o viață artificială. | Care 
se vede că e făcut s. căutat dinadins, „meșteșugit". Are 
cevă artificial in stilul său. [ (Șt. nat.) Clasificare ar
tificială: întemeiată pe un caracter secundar, ales In 
mod arbitrar. > acut de arta omenească și pus In locul 
unui produs natural, „fals". Dinți artificiali;păr ar
tificial. H 2’. Ailv. Cu meșteșug omenesc (nu do la 
natură). Elemente combinate artifictal. [ f (Cu pro
nunțare nemțească a cuvintelor latine) șl: artlllțiâl. 
POLIZU. I Ca adv., cu o formă barbară, după fran., 
șl: -ț artiflelalmóute. Simetria intre elementele unei 
sisteme artifieiaJmente combinate... iiasdeu, i. C. 38.]

— N. din lat. arttflcialis, -e, idem.

ARTIFICIALITÂTE B. f. Artifice, état de ce qui 
est orM/iwcf- —Abstractul lui artlflcial (derivat prin 
suf. -itate). Caracterul a cevâ artificial.

ARTIFICIER g. m. Artificier.— Persoană care con
fecționează piese de artificii. | Spec. (Milit.) Soldat 
Întrebuințat la confecționarea și manipularea piese
lor de artificii, ft (După pronunț, nemțească a cu
vintelor latine) și: artlfițier. polizu.]

— N. din fran.

ARTIFICIOS, -OÁNÁ adj., adv. I. 1«. Ariificieux. 
2’. D'ariifice. 3’. Artificiel. II, Artificieusement. — 
I. Adj. 1*. Plin do artificii (1“), Ia care se vede s. 
se simte artificiul, care caută, prin artificii, să în
șele, plin de șiretenie. j| 2®. (Rar, neobicinuit) De 
artificii (2®). Toată măreața-ți compurațiune ai 
sfârșit-o CM un foc de artificii. Pe limba francetă, 
asemenea conclusiuni fotiunoase se chiamă „bu
chetul".—Recunosc că ai dreptate... și de sigur Pa- 
sile Alecsandri merită... o mai bună răsplată decât 
un asemenea buchet artificios, odobescu, ii, 541. 
3*. (Rar, neobicinuit; latinism) „Artificial" (jelor 
patru fete li se mai dă să țină în mână... câte un 
măr frumos, în care este înfiptă o pană grecească, 
adecă o floare artificioasă de dugheană, marian, 
IN. 254. II11. Adv. Intr’un chip artificios, [f (Cu pro
nunț. germană a cuvintelor latine) șl: artlfltlós. 
POLIZU.]

—- N. din lat. artificiosus, -a, -um (în sensul I, 
1® după fran. artifideux; sensul 1, 2®, e apropiat do 
rom. artificii).

ARTIFICIU 8. a. Artifice. — P. Procedere cu artă, 
cu măiestrie, eu iscusință, „meșteșugire". Un artificiu 
al naturii. A rezolvat problema printr’un artificiu de 
calcul. II8 p ec Procedere meșteșugită spre a împodobi 
natura s, realitatea, spre a tăinui s. învălui cevâ. Ceea

ARTILERIE

ce le distinge întâi [poeziile populare române] fn 
modul cel mai favorabil de celelalte poeeii ale lite
raturii noastre este naivitatea lor, lipsa de orice 
artificiu,... simțimântul natural ce le-a inspirat. 
MAIORESCU, CR. I, 121. | Artificialitate, întocmire ar
tificială. Pe de altă parte... vine acum insdși cultura 
occidentală la noi... Sub a ei lumină biruitoare va 
deveni manifest tot artificiul și toată caricatura „ci- 
vilieațiunii‘‘ noastre, idem, CR. i, 274. Procedere me
șteșugită spre a învălui adevărul. Nu vom studiă aici 
decât metoda...: numai modul discutării, artificiul 
argumentărilor, proceăereapentru descoperirea sau 
ascunderea adevărului ne va interesă, idem, CR. ii, 
348.; Mijloc meșteșugit, cu viclenie, spre a ademeni s. 
înșelă pe cinevă, „vicleșug". Orice animale sau sbu- 
rdfoare sălbatice [care] frec in coprinsul nosfrw se fac 
ale noastre..., afară numai dacă asemenea trecere 
s’o ocasionat prin fraude sau prin artificii, haman- 
oiu, C. C. 130. ;| 2'’. (Mai ales la plural și în legătură 
cu „foc") Compoziție de materii pirotehnice care iau 
foc ușor, producând efecte variate de lumină și de 
colori. Cfr. foc bengal. Foc de artificii, uricariul, 
VIII, 193/1,. mese, artificii, bal
comun. 8TAMATI, P. 294. | Fig. Manifestare (lite
rară) care vrea să facă efect printr’o formă izbi
toare, dar e lipsită de valoare reală. în mijlocul 
acestor pacînice lumine, care îngână monotonia 
nopței noastre literare,... [vin] unde focuri de arti
ficii, tn care meșteri isteți și dibaci fac să joace 
tn ochii orbecați ai publicului tot felul de vârtejuri 
luminoase, de pestrițe fișicuri plesnitoare,... de vă
păi multicolore....., de sori fățăriți. ODOBESCU, n,
540. [Pronunț, fi-ci-u și -fi-ciu. i f (după pronunț, 
germană a cuvintelor latine) și: artlfiție s. f. po
lizu.]

— N. după fran. (dar cu forma cuvântului lat. 
artlflclnm.)

ABTÍO g. a. Pârtie du corps d’un animal (dépecé 
î pour la boucherie); quartier (d’un animal); jambe, 
I cuisse (de volaille).—{in Ban.) O bucată maro dintr’un 
I animal, luată spre a fi mâncată, „ciosvârtă". Artig — 
I „o parte dintr’un trup Întreg. Mai vârto.s când tai 
1 mielul, oaia etc. In patru părți și cumperi o parte, 
I atunci se zice: nm cumpărat un artig de carne; se 

zice artig de dinainte și artig de dinapoi", man- 
GIUCA, ap. HEM. 1750. | „Copan". „Arcig [ -- artig, 
ln pronunțarea dialectală] sau cotoiu sau tâmp 
e Întreg piciorul la găină" [gătit, ln mâncare]. Com. 
LIUBA.(Șl; artlcî Cfr. HEM. 1750și REV. CRIT. il, 48.]

— Etimologia necunoscută. Cfr. hartan, hărtău.

aktii.ér I 8. m. V. artllerist.

AKTiLKKiK 8. f. (Mîlit.) Artillerie. ~ 1’. Mate
rialul de războiii cuprinzând gurile-de-foc (tunuri, 
mitraliere, obuziere etc.) și munițiunile lor, f „puș
cărie". „Artilerif), adecă pușcărie". N. COSTIN, LBT, 
II, 73. într’aceea si, cw tot ce au fost ale oștii, oh 
ariilerie și cu alte ce au fost de a pușcăriei..., s'au 
trimes lagheneral-leitennntBaur. idem, tET.II,70/,4. 
Secție de tren de artilerie, uricariul, xxii, 446. || 
2*. Partea aceea a armatei care e Întrebuințată la 
serviciul gurilor-de-foc, f „pușcărie", t „pușcari", „tu
nari". Vel-armaș..., mai mare peste țigani și peste 
închisorile poliției i peste artilerie, uricariul, iv, 
221/1,. ~ 500 pentru orhZerie. ib. XXII, 425/,,,
A patra ei căeh împușcat însuși comandantul arti
leriei leșești, C. NEGRUZZI, I, 173. Se mai formeasă o 
reservă generală, aoând aici colonelul C... comanda 
infanteriei... și colonelul A... a artileriei, maiorescu, 
D. II, 89. Artileria călăreață. Artileria de munte. [Ac
centuat, mai ales la Românii din Austro-Ung., după 
fran. s. nemțește și: artilerie. J Pop., formă incultă, 
șl: antileri. șez. ii, 182 ]

— N., la cronicari din polon, sau din rus. forhi- 
IQ vremea din urmă din fran.



ARTILERIST
ARTiLEBÎNT 8. m. ArtUleur. — Militar (m. ales 

soldat), care servește In arma artileriei, f „pu- 
șcar“, „tunar“. Arfileriștii prusiani sic că cetatea 
aceasta nu se poate luă nici cu un chip. c. ne- 
OBUZZi, I, 325. [t, după fran. șl: artiler. Când fitilul 
artilerului a dat foc minei care eră să oboare o bu
cată din eidul cetății ca să facă loc oștilor să intre... 
idem, I, 228.]

— N. din germ. Artlllerlst, idem (a. din rus. ar- 
tillerist).

— 276 -
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ABT1R18Í t vb. IV‘ (ș. d.) ) » jARTIROSÍ t vb. IV* (ș. d.)/ “'aitllsi ș. d.

ARTIST,-A subst., adj. l“-2®. Artiste.—l". Subst. 
Persoană înzestrată cu darul de a creă opere de artă, 
.meșter” mare într’o artă, i-o umugrav... mergând... 
Portretul meu ti comandaiu; intâiu insă ’ntrebare 
Artistului ti adresaiu, de poate să mi-l facă, Așă 
cum ori cui l-o vedeă portretul meu să placă, ale- 
XANDRESCD, M. 395. Imoginafiunea în veci fecundă 
a unicului și marelui nostru artist, a poporului 
român. ODOBESCU, ii, 240. Artistul nu este totdea
una capabil de a lucră, ci trebue s4 fie inspirat. 
MAIORESCU, CR. II, 192. { Artist dramatic și, adesea, 
absol. artist „actor”. Artist liric „cântăreț" (de 
operă și operetă). j| 2®. (Mai rar) Adj. Talentele sânt 
bune, dar eu sânt de o idee — care insă poate fi 
greșită — că o femeie măritată n'ar trebui să fie 
prea artistă, c. negruzzi, l, 77. t'»»/ din jucători 
făceă in public colectă pentru banda artistă, odo
bescu, I, 469. Cfr. artistic.

— N. din fran.

ARTÎSTic, -A adj. Artistiqw. Artistiquenient. — 
1’. Adj. Al artei, de artă s. de artiști, care arată 
artă. Există, in stare latentă, un instinct artistic 
propriu poporului român și mai desooltat la din
sul decât la cea mai mare parte din națiunile culte 
moderne. ODOBESCU, ii, 238. | (Făcut) cu artă, „mă- 
iestrit”. Dacă [situațiile dintr'o comedie] sânt [ade
vărate], atunci de la autorul dramatic frebue să ce
rem numai ca să ni le preeinte tn mod artistic. MA- 
lORESCD, CR. II, 182. 1 Privitor la artă. Oricât aș trece 
cu repeeiciune asupra foselor artistice care s’au ma
nifestat la locuitorii României, tot n'aș să
spun... câte nesecate isvoare de plăsmuiri ale fru
mosului oferă [poporul romăn]. ODOBESCU, II, 240.!, 
2°. Adv. Cu artă. O lucrare executată artistic.

— N. din fran.

ARTI-CRTI f 8. m. ) . ... ,
abÍivúbV t ». m. )

ARTOFÓR t 8. a. (Bis.) Ostcnsoir, ciboire. — „Vas 
In care se păstrează sfânta păne”. Costinescu. Cfr. 
chivot. Lo arioforî am dat pentru dres și l-am au
rit. Doc. (Transilv., c. 1750), ap. lORQA, S. D. XII, 54. 
[tșl: artof6ri(u). Cu formă de-a dreptul grecească, 
șl: t artofórlou, ap. HEM. 1754. | Plur. -foruri. 
TDRG.]

— Din n.-grec. dpto-pópiov „ciboire” (propriu zis 
„care poartă artosul”).

ARTOR1NÍ vb. IV* (ș. d.)X , JABT«K«si vb. IV (|. d.) J ’■ '!■

Aktos s. a. (Bis.) Pain consacré; pain bénit. — 
Pâne adusă la biserică spre binecuvântare, „pâni In 
număr de cinci, ce In ajunul zilei salo onomastice 
duce cineva la biserică... să le binecuvinteze preutnl 
și din care apoi împărtășește atât pe preuți cât șl 
pe toți ai casei sale”. LM. Cfr. litie, prescură. Din 
mâna popéi, mvită vreme n’a luat nici colac, nici 
prescură, nici artos. DELAVRANCEA, S. 191. [Plur. 
drtosuri. LM.]

— Din n.-grec. dpvo; „pain consacră”.

arunca
artrita s. f. (Med.) Arthrite.—Umflare a țesutu

rilor fibroase și seroase ale încheieturilor organice 
(„articulațiilor”). Cfr. gută,reumatism, podagră.

— N. din fran. (lat. arthritis < grec, âpțlpîtn;, din 
£p6pov „Încheietură, articulație”.)

abtbític,-A adj., subst. (Med.) Arthritique. — 
De (s. la) Încheieturi s. articulații. Dureri artritice. | 
P. ext. Supus artritei, predispus la artrită. Tempe
rament artritic. | Caracterizat prin artrită. Diat^ă 
artritică. Atins de artrită (mai ales substanti
vat). Un artritic.

— N. din lat. nrthrltlcas,-a,*nm «grec. ipOpitixoț, 
idem).

AUTK1TÍSH s. a. (Med.) Arthriiisme. — Diateză 
constituțională, prin Încetineală a nutrițiunii.

— N. din fran.

ABTROPUi» a. a. (Zool.) .IrtAroporls.—(Mai ales ia 
plural) Individ din despărțirea animalelor acope
rite de chitină și cu membrele articulate (ca, de pildă, 
cărăbușul, musca, furnica, racul,păianjenul etc.).

— N. din fran. (din grec, âp'jpov „Încheietură, ar
ticulație”, și îtooț, no80ț „picior”.)

ARfÚN adv,, 8. m. V. harțun ’ ’.

ARTi'Risi t vb. IV“ (ș. d.) V. atârdlsi ș. d.

ARTŰT, -A adj. Fin, perspicace, sagace. — (Rar, 
In Ardeal) Artut „iateț, sfătos" [d. e.] Ion așă de 
artut ii, că se prinde cu popa. VICIU, OL.

— Sensul original pare a fi „sprinten, ager”; In 
acest caz am aveă aceeași trecere de la sensul ma
terial Ia cel moral, ca șl In germ, gelenkig („ar- 
ticulé” > „qui a Ies articulatlons mobilos” > „flexi- 
blo“ > „agile”) și l-am puteâ derivă din lat. * ar- 
tutna „gelenkig” (din artus „Gelenk", ca nasutus 
din nasus etc.). Cfr. o desvoltare analogă de sens 
la cuvântul ghibaciu.

AKÚ-VÁ B. f. (Bot.) rodal-păraântulni. .4rwtnd- 
„0 plantă. Barba-lui-Aron, piciorul-vițelului, mârce- 
țiu. Árum". COStisescu. [I’lur. XrMwt „gouStB". 
BARONZI, L. I, 128/,.]

N. din numele științific anim (maculatum), cfr. 
aron, barba-lui-Aron.

abvhAn.'A și-că adj., subst. (ș. d.) v. aromau ș. d.

abi;.iieâi.A t s. f. V. aromeală.

ABV-HiTÓRdii) t subst. V. aromitor.

ARÉIÍC 8. a. íwTJöff&draoí'díMaire).—(In Transilv.) 
Impozit, dajdie, bir, dare directă și personală (extra
ordinară). Arunc — „aruncătură de bani“. BARCIANU. 
Pe lângă darea de stat, avem să plătim și aruncurile 
comunale. [Plur. -rMncnri.]

— Substantiv postverbal din aruncă.

ARUUícÁ vb. I. I. 1®. Rejeter (la faute sur qqn.), 
mettre (la faute sur le compte de qqn.), se decharger 
(d’une faute aur un autre). 2®. Rendre (qqn.) res- 
ponsable (de qqch.)j imputer ou reprocher (qqch. â 
qqn.), Rejeter (un impöt aur une vilié, un pays etc,); 
obliger, forcer. Jeter (un mauvais sort ou un char- 
me malfaisant ăqqn.). 3®. Conceooir soudainement 
(de l’envie envers qqn, do Ia haine, du mópris, etc. 
pour qqn.). 4®. Mettre (en Dieu, en qqn. sa confiance), 
s'en remettre (â qqn. de qqch.), «OHm'r (un espoir). 
II. 1®. Rebuter, mettre au rebut, jeter de c6té (un 
objetconsidéré comme inutile, etc.). 2®. óter promp- 
tement (sea habits); jeter (le filet, I’ancre). 3®. Je
ter, rejf^ (qqch.), eoiMir, crachcr (qqch.), powsser 
(des cris, etc.), lancer (des étincelles), projeter (de



ARUNCĂ
Tömbre, de Ia lumiăre); produire. III. l®-2®. Jeter, 
lancer (un objet, qque part ou ă qqn.); pousser (qqn. 
dans la politique, etc.). 3’. Eejeter. Ruer. Secouer (la 
tăte) par un tic nerveux, brandiller (Ies mains). 
Lancer (des regards). 4®. Jeter par terre, abattre. 
5®. Lancer (des boulets, dos bombes, etc.), décocker 
(une flăche). 6®. Jeter (un habit sur ses épaules), se 
couvrir rapidement ou ă lakâte (d’un manteau, etc.). 
6h'Aser(une lettre au dessus de la ligne, en éerivant). 
IV. (Reil.) Se jeter, se lancer, se ruer (sur qqn. ou 
qqcb., dans Ies bras, au cou, aux pieds de qqn.); sauter 
(ă cheval); courrir au galop; s’élancer; seprÁcipiter, 
enlrer(vivement, dans ladanse); selancer (dans...), 
s'iMlowner passionement (ă une étude), se lancer 
(dans Tétude de qqch.). Se jeter ou se précipiter {h 
Tassaut). Se jeter (dans; se dit d'un cours d’eau). Se 
mettre vivement (& l’ceuvre). Tenir (par hérédité, du 
pére, de la mere, d’un ancétre).

I. Trans. Sensul etimologic: „a îndepărtă (de la 
cinevă) un rău", nu s’a păstrat decât cu unele mo
dificări.

1°. tl regăsim mal limpede tn expresiunea: a arun
că vina (pe cinevă s. asupra cuivă s. ^cuivăj:„a 
îndepărtă de Ia sine o vină". In același timp Insă 
șl: „a o da asupra altuia". S'au dat Tătarii înapoi, 
uniiîntr'oparts,alții intr’allăparte,aruncând toată 
vina asupra lui Țaun Mâreea. n. costin, let. ii, 
53/,,. Vesirid atunci, aruncând vina lui Lascara- 
chi..., l-au băgat în temniță, idem, let. II, 20',4., 
Absol. A pune a. a da vina pe cinevă. Nevi-ănd 
Leșii să întărete pre Bogdan-Vodă..., au aruncat 
asupra fetii, cum [că] nu va [ vrea] fata, idem, 
LET. I, 146. 44: A aruncă moartea în Țigani: a da 
vina, pentru o greșală a sa, asupra tînul inferior, 
asupra unuia care știm că nu va lndră.sni să se apere 
sau să protesteze.

2®. A pune asupra cuivă (pe nedrept) răspunderea 
pentru o faptă oarecare. Grigorie-Vodă..., nevrând 
mai mult adunarea cu Vestrul —poate fi că socotisă 
să nu arunce asupra lor pierzarea acei oști împără
tești, după prepuitoarea și neodihnita fire(a) turcea
scă—...autrecut în Țara leșască. n. costin, let. ii, 
4/,,. I (La scriitorii români din Austro-Ungaria, bar
barism. după germ. „Jmd. vorwerfen, dass or...“) A-i 
face cuivă învinuiri sau imputări (nedrepte). Carol..., 
obiclnuise a aruimă frate-său celui mai mare..., că... 
losif II este născut mai nainte de a se încorona 
crăeasa Ungariei, șincai, hr. ii, 32/,,. An început a 
plânge și O-i aruncă, că de ce au stat atâta prin 
lume. SBIERA, p. 237. Cfr. aruncare2®, aruncă
tură I, 3®. I (Despre biruri, dări, impozite etc.) A 
pune asupra (s. In spinarea) cuivă cevă neașteptat 
sau nelegal. Cfr. arunc, aruncareS®, aruncătu- 
răl,2®. Cu amestecătura ce vrea să curgă, să poată 
află mijloacele lesnicioase a aruncă pe țară biruri 
wa* WMfie. zilot, CHON., ap. HEM. 1770. | (Cuopro- 
pozițiuoesecundarădroptcompliment) A impune cevă 
cuivă, a-1 sili la cevă. Domniifi/ meale s'au jeluit 
cest om..., eicându... că li-au fo^u aruncat să facă 
un car cu patru boi. doc. (a, 1681, Iași), ap. HEM. 
1770. I (Credințe pop.) Prin farmec sau \Tajă se aritn- 
eă asupra cuivă „fapt (și ură)" sau „făcătură". Cfr. 
aruncat*2®, aruncătură II, 2®. Dacă cinevă cade 
într'o boală grea, așă că nici decum nu-i vine a lu
cră, ci tot una [ Intr'una] stă supărat, sau ii vine dor 
numai de ducă..., se crede că atare vrăjitoare, sau vre
un dușman oarecarefle) i-a aruncat niște farmece in 
cale. MARIAN, ap. HEM. 1778. Suratele mele l^’aseară 
s’au socotit, fjiasearăs’au vorbit, D'oi,matnă, ’nfr’xtn 
corn de șură. Să mi-ariince fapt și ură. jarnîk- 
BĂRSEANU, D. 186. Suratele mele ș'asară se sfătuiră 
Să mi-arunce făcătură; într’un ungheț de gard Să 
mi-arunce fapt, măndrescu, l. p. 82.

3®. In general, se aruncă, adecă se „dă s. se în
dreaptă asupra cuivă" orice fel de sentiment rău
voitor, precum năpaste, urgie, scârbă, pizmă etc. 
(Exemplele sânt toate din literatura veche. Astăzi,
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aceste oxpresiuni nu mai s&nt Întrebuințate). Acestuia 
aruncăpiemă Tulie,de-l taie, moxa, 356. i’oco or»M- 
că urgie pre Țimischi, pentru-că-l vădise oarecine 
cu nifie cuvinte reale, deci-l goni de la dins. idem, 
394. Sc îndemnă, de mânie, să-și arunce scârbă și 
urgie pe dtnșii. AXINTIE DRICARUL, LET. II, 151/,,. 
///i măscăriți și le aruncați năpăști, că vă umblă 
eufămiile. DOC. (a. 1649), ap. HEM. 1769. I Absol. 
Care cot este făcut de pre măsura cotului munte
nesc, și nu aruncă năpaste [ - și nu poate da prilej 
de Învinuire câ n’ar avei măsura legali]. DRICAriul, 
II» îl/..

4®. P. anal. (La scriitorii vechi) A se Îndreptă 
spre cinevă (de obiceiu spre Dumnezeu s. spre un 
superior) cu un sentiment care nu-i nici rău, nici 
răzbunător: cu nădejde, grijă etc. Toată grija voa
stră aruncați spre iei [— Dumnezeu], că acela gri- 
jaște-se de voi. cod. vor. 164/, ( = toată grija voa
stră aruncânda spre dinsul N.testament, 1648; 
arunc&nda spre el. BIBLIA, 1688 : „lui remettant 
tout ce qui peut vous inquiétor"). Așă amu cu tot 
sufletul rugă-se și toată năăeajdea spre a Iu Dum
nezeu maică aruncă. MSS. (secol. XVI? : „a aruncă 
nădejdea spre s. Intru cevă este: a aveă o speranță 
Întemeiată, tare, neclintită"). HEM. 1733. Cfr arun
cat’.

11. Trans. Cănd complimentul nu e un abstract, 
ca In cazurile precedente, ci un substantiv concret, 
atunci aruncarea (a cevă), care e o „Îndepărtare", 
implică In sine șl un gest, o mișcare. Faptul acesta 
face ca verbul aruncă să intre tn sfera verbelor „a 
lepădă", „3 (a)zvârli“ și a dialectalului „a țipă".

1®. Sensul original de „a Îndepărtă (de ia cinevă) un 
rău" se preface In „a Îndepărtă (de la sine) cevă rău 
(un lucru pe caro II socotim netrebnic, nefolositor, care 
e vechiu, deci fără valoare, e stricăcîos sau primej
dios, de care ne e groază, teamă, silă, scărbă etc.)“. 
Cănd ne găndim mai ales la Împrejurarea că voim să 
ne scăpăm de un astfel de lucrUj atunci a aruncă e 
aproape sinonim cu „a lepădă", iar cănd In mintea 
noastră se ivește mai ales găndui mișcării de Înde
părtare, atunci a aruncă se apropie de „a (a)zvărli“. 
Nu dați sfintele câinilor, nici aruncați mărgăritarde 
voastre inainlea porcilor, biblia (1688), ap. TDRG. 
(: „ne donnez point Ies choses saintes aux chiens, 
et no jotez point vos perles devant Ies pourceaux"). 
Carnea..... au găsit-o împuțită și au fost silit să o
arunce. DRĂGJIICI, B. 84. Strălucitele veșminte le 
aruncă el, de groasă, alexandrescu, m. 22. Ce 
poartă ea, alt om aruncă. COȘBUC, ap. TDRG. Pomul 
care nu face roadă se taie și ’n foc se aruncă, crean
gă, p. 118. Frumă verde, lemn innalt, De cănd ba
dea mi-a plecat. Furca ’n pod am aruncat, doine, 
142. Cu cheile s’or jucat Mulți pruncuți nepricepuți. 
Nu șțiu: in foc le-au țipat, O'n apă le-au aruncat? 
POP. (Transilv.). ap. HEM, 1766. Aruncă în foc scri
soarea asta, după ce o vei ceti. Cfr. aruncătură 
II, 1«.

2®. Nota „cevă rău s. netrebuincios" dispare și a 
aruncă Însemnează numai „a îndepărtă, lepădând 
8. (a)zvârlind cevă de la sine" (une-ori numai pen
tru cătvă timp, cu gănd de a-1 luă iarăși mai tărziu, 
sau de a trage un folos din această Îndepărtare). 

aruncat haina de pe dinsul. drăghici, r. 160. 
Calul, când cunoaște că prost călăreț îl mână, frâul 
jos il aruncă numai decât din gură și pă călăreț 
jos îl trântește. ZANNE, p. I, 347. | Păscariifranceji, 
arxvncându-și mrejele, prinA mulțime [de pești] de 
aceia, drăghici, r. 24. A aruncă ancora. 1 Sămă- 
nând cinevă grâu în Octombrie... poate să nu 
arunce patru dimerlii [de] sămânță în pământ, i. 
IONESCU,c. 20. A aruncă sorți: „tirer au sort". 
Cfr. aruncat’. împărțiră veșmintele meale loru-și 
și pre tămbariul mieu aruncară sorți. CORESI, ap. 
GCR 21/,g (: „ils ont Jeté au sort ma robe"). Au 
aruncat sorți, care din ei să rămână mai întâi 
acasă, sbiera, p. 81/,,. A aruncă bobii: „direlabonne
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aventure (au moyen de grains jotés sur une ta
ble, etc.)i tirer la bonne aventure'*. Î7«»» aleargă, 
pe la babele vrăjitoare, ca acestea să le caute în cărfi 

tn palmă [și] sA le arunce bobii, marian, SE. i, 60. 
Cfr. a da cu bobii.

3^ P. ext. A azvârli s. a lepădă s. a da cevă din 
sine, la o oarecare depărtare, a da afară din sine. Un
cropul herbeă, ar««Cfi«d «wde. dosofteiu, v. 8.142. 
Intru acele eile aruncase marea mulfime de pești la 
uscat. DBĂGHICI, R. 58. Armăsarii aruncă largi ne- 
chezuri. alecsandri, p. iii, 217. O văsură venind 
cu o falcă tn cer și una în pămănt și aruncând 
văpaie din gura ei, ca dintr’un cuptor, ispirescu, 
L. 25.1A proiectă (umbră, lumină etc.). Ochii... arun
cau scântei. RETEGANUL, P. IV, 3/,j. A'm ;3Mfed fi să 
fie umbra direaptă, de va fi strâmb lemnul ce arAncă 
umbra. N. costin, ap. GCR. ii, 14/,5. Nu se vedeă de 
cât chipul strălucit al Domnului, aruncând o dungă 
de lumină pe luciul apei. EMINESCU, N. 17. Făclia 
aruncă o lumină turbure, idem, N. 62. | (Rar, poate 
după fran. „rejeter**) A da (din sine), a produce (rod), a 
rodi. Fămdnturile cele foarte bogate aruncă până la 
J4 merfe de sămânță de mac, dintr 'o falcé, i. lONESCU, 
151. Fănațul său aruncăintr’un an mai mult trifoiu 
decAt alte plănte. idem, D. 200. (Cfr. germ, „abwor- 
^n**).^:^ (Rar, neobicinuit) A aruncă cârunteață = „a 
începe să ai peri albi“. HEM. 1773 : „commencer ă 
blanchir**. Am intrat făr’de musteafă, Ș'acum arunc 
cărunteafă; Am intrat puiu de Domăn, Ș’am agluns 
moșneag bătrân, alecsandri, p. P. 252. | A(*șl) arun
că ochii (o ochire, privire, căutAtură) ia (pe, prin, 
spre, peste, etc.); a privi repede, In treacăt la... 
Măcar din deal, așă ca ’n zbor, S’arunce ochii ’n jos 
spre văi, Spre sat, spre casa lor. coșbuc, f. 77. 
Când iși aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? 
CREANGĂ, P. 68. Tocmai cănd eră să iasă, iși mai 
aruncă ochii odată prin grajd și, sărind intr'un colț 
un cal răpciugos... se duse la dinsul. ispirescu, l. 3. 
Mă duceam la plug pe coastă: Aduceă dracu-o ne
vastă; Arunc ochii după ea. Boii imi rup cerceea; 
Eu arunc ochii pe dinsa, Doii ’mi rup de la plug 
bărsa. DOINE, 224. Unde-or fi oameni mai mulți. 
La mine să nu te uiți; Unde sânt mai puțintei, 
S’arunci ochii pintre ei, Să te uiți în ochii mei. 
pop., ap. HEM. 1772. Să aruncăm dar o ochire asn- 
pra trecutului acestei nații. BĂLCESCU, M. V. 6/,,. 
Aruncă o privire părintească spre noi și tise.....
CREANGĂ, A. 75. Aruncă o căutătură, omule, ori
care ești, beldiman, o. 28.

III. Cu timpul aruncă s’a depărtat cu totul de sensul 
său etimologic. După ce a devenit indiferent dacă 
aruncătorul consideră „rău“ s. nu obiectul pe care 
11 aruncă, s’a pierdut șl ideea „îndepărtării de la 
s in e**: orwncarea devine astfel „trimiterea unui obiect 
In spațiu (sau In alt loc de căt cel unde se află) prin- 
tr’o impulsiune repede, printr’o mișcare voltă**.

P. Trans. Astfel, a aruncă intră cu totul in ca
tegoria verbelor reprezentate prin (diai, „a țipă** și 
prin) „8 (a)zvărll**, deosebindu-se de acesta numai 
prin faptul că nu implică In mod necesar ideea: „cu 
putere mare** sau (rezultatul) „departe** (cfr. azvârli, 
unde se vor găsi exemple aproape identice cu cele citate 
aici). (Direcția, locui, obiectul s. persoana tn care se 
aruncă cevă se exprimă printr’un caz prepozițional 
sau printr’un adverb local). Acum e timpul cănd 
[smeul] ore să vină la prâm, și are obiceiu de 
aruncă bueduganul cale de un conac și lovește 
in ușă, în masă și se pune în cuiu. N’apucă să 
isprăvească vorba..., și busduganul se arătă și se 
așesă in cuiu. Dară Prâslea luă buzduganul, il 
aevărli înapoi, mai departe de cât il aevârlise 
smeul. ISPIRESCU, L. 85. După cal că mi-alergă, 
Dreapta’n coamă că-i punea Și cu stânga mi-l 
evArleă, Peste aid eă-l aruncă, teodorescu, 
P. p. 608. I Trimite-va fiiul omenesc îngerii lui și 
va adună toți... făcătorii fără de leage și arun- 
că-i-va în cuptoriul de foc. coresi, ap. GCR. i, 17/„
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( : „et ies jetteront dans la fournaise**). Luă 
apă cu mâna din căldare și aruncă în obrazul 
celui împărat, cuv. D. bătr. ii, 150. Nu-i pu
tea îngropa și-i aruncă prin gropi de-i- năruîă. 
NECULCE, LET. 11, 231',0. Lupă ce l-au dizbrăcat, 
Pe ferastă afară l-au aruncat, mss. (a. 1777), ap. 
GCR. n, 117/j-.. Puse să-i facă un buzdugan de fier, 
îl aruncă în sus, de despicăbolta cerului, eminescu, 
N. 4. Capra și cu iedul au luat o căpiță de fân și-au 
aruncat-o peste dînsul in proopti. CREANGĂ, P. 33. i 
A face să dispară un obiect, zvârlindu-l intr’un loc 
mai ferit, unde nu se vede lesne. El băgă de seamă 
că muierea aruncase cevă sm5 pat. ispirescu, l. 
368. I Absol. Parc’arunci în Olt: „se zice..., de 
pildă, când Intr’o clădire intră mult material, sau 
când lucrezi la cevă fără spor**. ZANNE, p. vi,242. | 
(Când intenția noastră e de a face ca obiectul arun
cat să fie primit de cinevă, avem construcția cu da
tivul și sensul de) a da cuivă un obiect, (a)zvârlin- 
du-i-l. Le aruncă o pungă de bani. C. negruzzi, 
1,32. Din balcon i-aruncă-o roză. EMINESCU, P. 252. 
De-i vedeă că fursulj... năvălește latine, svârle-i 
pielea cea de urs și apoi fugi încoace spre mine, căt 
îiputeă''... Hara2>-Alb, dacă vede reaua, i-aruncă 
pielea cea de urs și apoi fuge cât ce poate. CREANGĂ, 
P. 215. II P. anal, și fig. A împinge pe cinevă (tn, 
spre...). Ei l-au aruncat în politică și acuma îl 
părăsesc. A aruncat țara tn datorii. T-au arun
cat în brațele mizeriei. (Cu acuzativ dublu) L-a 
aruncat prailă răzbunării vrăjmașilor. 1 A aruncă 
pe cinevă la închisoare: a-l băgă (mai adesea sa- 
movolnicește) în temniță. | (Despre bani) A risipi, 
a cheltui fără socoteală. Aruncă banii (pe ferea
stră a. în vânt s. tn baltă), zanne, p. v, 72. | Toți 
aceia care vorbe mari aruncă, Numai banul îl vâ
nează. EMINESCU, P. 248. # A aruncă o vorbă (în- 
tr'o conversație cu cinevă): „a pipăi s. a sondă te
renul**, a Încercă să vezi dacă s’ar prinde cevă ce 
ai vrea să spui. A-l aruncă cuivă sare (s. praf) în 
ochi. ZANNE, p, IV. 109: a cercă să-l orbești, a-l 
face să nu vadă starea adevărată a lucrurilor. | 
A-și aruncă (ea buhaiul) țărnă dnpă (s. in) cap 
(s. pe spinare): a se păguM prin acțiuni necuge
tate, săvârșite Intr'un acces de mânie. Gfr. GCR. 
1,64',,; CREANGĂ, p. 226; zanne,p.431. | A-l aruncă 
cuivă pe cinevă in spinare: a căută să te descorto- 
roșești de cinevă, silind pe altul să-l primească la 
sine, cam fără voia lui. De ie prind cu fată-mare. 
Ți-o aruncă în spinare, Iar de nu. când se mă
rită, iți lasă inima friptă, teodorescu, p. p. 315**; 
cfr. marian, î. 131.

2*. !n loc do arunc cevă se poate zice șl intrans. 
arunc cu cevd.-dautn cinevă (tn cevă) cu cevă. 
Noroadele... aruncă cu pietri și cu lemne după dîn- 
sul. neculce, ap. TDRG. De-odată, aruncând voi
nicește cu toporul, l-au lovit In cap. drĂGHICI, R. 
65. Aruncau cu uncrop pe la țdțânele ușei. CREANGĂ, 
F. 256. iț: Cât ai aruncă cu securea (sau: cn nn to
por 8. cu bățul, cu praștia, cu o piatră, cu o sbn- 
râtnră etc.) = „la o mică depărtare**, zanne, P. v, 
591. Au vândut o prisacă cu pomi și penpregiur 
prisecei loc în toate părțile cât va puteă aruncă un 
om eu un topor, doc. (lași, a. 1619), ap. HEM. 1766. | 
t (La măsurătoare de locuri) șl: „a aruncă cu fu
nia**. A noastră dreaptă ocină... precum s’au arun
cat cu funia din hotarul Bereștilor. uricariul, 
XII, 299 ’,;.

3”. Tot prin prep, „cu** s. prin „din** se arată, nu 
numai obiectul, ci șl organul de care se servește 
omul spre a aruncă cevă (sau pe cinevă). Trans. 
(Rar) A izbi In (cevă sau In cinevă). Fata a făcut de 
mâncare, a mâncat, și mâțului abiă la urmă i-a 
dat cevă: până atunci l-a tot aruncat eu piciorul. 
șez. I, 185,Stați feciori și vă uitați Im poate 
din șase lăți, Cum le-aruncă din călcâie [fetele, 
când joacă], doine, 292. | Absol. A azvârli. Co
pilul acesta aruncă cu mâna stângă, e stângaciu. K
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Intrans. (Despre cap sau mâni) „A clătină printr’o 
mișcare nervoasă, a face o mișcare reflexă”. (HEM. 
1772). împăratul erâ om mare, mai înalt decdt toți 
oamenii, eră... oache^f cam aruncă căte-odată din 
cap fluturând. NECULCE, let. n, 348,',o. A bănă- 
năl. A aruncă cu mânile = „mit den Hănden wer- 
fen“. TDRG. | (Despre animale) A zvârli cu piciorul. 
Mușcăm și aruncăm ea măgariul. mărgăritare 
(a. 1691), ap. TDRG. Calul acesta e cu nărav: aruncă 
din picioare (s. ci* piciorul), | (Despre ochi) A privi 
repede, pe furiș și cu intenție de a cochetă. Când 
arunci din ochișor, Arde suftetu-mi de dor. lilBI- 
CE8CU, P. P. 364.

4®. Trans. Când aruncarea se face așâ Încât obiec
tul aruncat să se i zb e ase ă de cevâ, avem sensul de 
„a izbi de cevâ”, „a trânti (de pământ)”. Derep[t]-ce 
cenușe mâncaiu și bearefa] m6[a] cu plângere me- 
stecaiu de fața mâniei tale și de urgia ta, că ridicași 
(mine și] aruncași-me. psal. sch. 327/,, (: „parce- 
qu’aprâs m’avoir ólev6 bien haut, tum’aa Jeté 
par terre”). De obiceiu complinit prin „de (s. la) 
pământ”. Aruncă de pământ o oală. șez. i, 271/„. 
Vântul aruncă și pe cei mai mari copaci jos la 

pământ. ZANNE, I, 89.
6®, Trans. (Când e vorba de trimiterea In spa

țiu, cu repeziciune, a unui proiectil dlntr’o armă) 
A slobozi, a trage, a da drumul. Au aruncat o sută 
și optseci de cumbarale. neculce, let. ii, 429/,,. O 
negură de Paevangii, ca niște hiare turbate, venîă 
răcnind și aruncând focuri, zilot, cron., ap. HEM. 
1767. Au căxut la pământ, fără să mai apuce a mai 
aruncă și altă săgeată, drăghici, r. 168. Oliolio, 
ciocoiubogate' Jciăe~ai trece, din păcate, Să-ți arunc 
doi glonți tn spate, alecsandri, p. 1, 58. t P. ext. 
Câteva eile neîncetat au aruncat tunuri asupră-i. 
ZILOT, cron., ap. HEM. 1767. || Fig. (fam.) A da 
drumul. Fă-mă,mamă, val de teiu Și m'aruncă'nfre 
femei! zanne, p. ii, 146.

6®. Trans. A pune in grabă pe(ste) (mai ales pe 
umeri. In s. pe spate) o haină, un țol etc. Mama 
Ținea își aruncă scurteica pe umere, contempo
ranul, V. II, 145. Aruncă cevă pe tine și aleargă 
de-l chiamă îndărăt. A luai foc lampa: aruncă un 
țol peste ea. | (Rar, neobicinuit, spre a redă un joc 
de cuvinte, tradus In mod stângaciu din nemțește) ‘ 
A prinde s. a coase In grabă de cevâ. (Croitorul] t-au . 
dat [Iui Til-Buh-Oglindă] o haină, să-i isprăvească 
mânecile, și i-au eis: „Aruncă mânecile la haina 
aceasta, apoi te poți culcă!",.. Til au luat haina și... 
au evârlit mânecile, barac, t. 67. || A pune (lite
rele, la scris) tn altă parte de cât unde trebue. Ma
nuscrisele românești vechi (scrise cu chirilice) și mai 
ales iscăliturile din ele sânt adesea foarte greu de 
citit, fiindcă oamenii nu scrieau toate literele larând, 
ei pe unele le aruncau de-asupra rândului.

IV. Refl. A se repezi, a se precipită, a se (a)z- 
vârli. în toate părțile, ca un vultur, Se repeeeă și 
se-aruncă. PANN, ap. HEM. 1766. i De obiceiu obiec
tul, persoana, locul spre oare se aruncă cinevă s. 
cevâ e indicat(ă) printr’un caz prepozițional (In, la, 
pe, spre, după, asupra, Înaintea...). Strigă Căsacii: 
...ori să mergem ori să ne aruncăm in șanțuri, după 
obiceiul nostru. M. COSTiN, ap. HEM. 1767. 0 jupă- 
neasă cu cinci copii s'a aruncat înaintea rădva- 
nului mieu. c. NEGRUZZI, I, 147. Dan s'aruncă la 
gâtul lui, plângând ca un fiîu ce n’are să mai vadă 
pe tatăl său. eminescu, n. 56. Ea se aruncă pe trep
tele de piatră ale unei boite tn sid. idem, N. 4. S’a- 
runcă furtunatic spre rob aiunci sultanul. COȘBUC, 
B. 16. De la poartă s’aruncă in gâtul bărbaților și ’n- 
cep a-i luă cu vorba și a-i desmierdă. creangă, 
p. 14. Tjosă-mă, bade, de mână. Să m’arunc în cea 
grădină. RETEGANUL, TR. 118/,5. Turcii... După 
Chira s’aruncau [In Dunăre] Și cu toții se'necau. 
JARNÎK-BĂRSEANU, D. 496. Paloșele toți seoteă Și la 
popa s’aruncă. Cum s’arunc’ lupii la mîea. idem, 
D. 493. Ca să scapi de fum, de multe ori te-ar^mci
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in foc. ZANNE, p. I. 184. 1 Fig. S’a aruncat tn bra- 
țtie ispitei. II Spec. A se aruncă pe cai : a sări 
iute pe cal, a Incălecă repede, dintr'o săritură. S’a
runcă pe roibi și se'ntrece la fugă cu H^ru. coș
buc, JE. 18 '„. El pe murg s’a aruncat, șez. 1, 9’’/,.
A porni impetuos, In galop. Ia aruncate. Ifn că
lușar... Care cure iepurește Și s'aruncă ogăreșfe. 
POP., ap. HEM. 1768. Aruncăndu-se, in eece copee 
ajunse ținta, nobilul dobitoc! C. negruzzi, 1, 42. | 
A se avântă. A fost odată, ca nici odată..., de când 
se potcovea puricele la un picior cu nouăseci-și- 
nouă de ocă de fler și s’aruncă in slava cerului... 
ISPIRESCU, L. 1. I Țipă-te, d’aruncă-te, De la maica 
fură-te. Da te fură și-mi dă gură! doine, 183/j,. 1 
De mijloc o apucă, La sdnii-i o rădică Și la fugă 
s'aruncă. Și din fugă-o desmierdă. ALECSANDRI, p. 
P. 15O',e. I P. ext. A se precipită (în s. Ia joc), a se 
avântă impetuos. Aruncă-te [la joc], moș bătrân, Că 
la iarnă ți-om da fân. Că de nu ti[-i] aruncă, Mici 
paie nu-i căpâiă. reteganul, ch. 14. | Fig. (După 
fran. sau germ.) [Eminescu părăsi] și această trupă, 
pentru a se aruncă cu cea mai mare încordare in 
studii fdurite la Viena. MAIORESCU, CR. ii, 294. I1 
Absol. A se a năpusti (asupra cuivă, peste cinevă 
s. cevâ), a se repezi la asalt, a năvăli, a da năvală. 
Munții noștri au fost adesea scump asii de liber
tate, Și din vârful lor Românii, torent iute furios, 
S’aruncau. alexandrescu, m. 21. Stați, feciori, să 
ne-arunc&m, Și tot Clujul să-l luăm! reteganul, 
TR. 59 într'o vale-adâncă Toate coțofanele s'a
runcă. [ = „Lingurile și strachina”.] gorovei,c. 203.1 
P. ext. (despre cursuri de apă) A se vărsă. Du
nărea se aruncă in Marea-Neagră prin trei brațe. | 
A se apucă cu impetuozitate de făcut un lucru, a 
se așterne cu tot dinadinsul pe un lucru. Cumpără... 
două lătunoaie groase... și se aruncă de-și face el 
singur o drăguță de raclă, să poată ședeă și im- 
păratuUntr’insa. creangă, P. 321.i Uni pers. (De
spre boale) A veni s. a se așeză pe neașteptate (peste 
cevă s, cinevă). Trebue să se împlinească cele nouă 
sile pentru descântare, căci neimplinindu-se, dlbața 
iarăși se aruncă pe ochi, marian, ap. HEM. 1772. 
Vinerea... femeile se abțin de la multe lucruri...; căci 
cred că, lucrând..., ti s’arată, adecă femeea care 
lucră pățește cevă: o cuprinde vreo boală, îi coace 
vr’un deget, i s’aruncă Or-buba... (Voila, In Transilv.), 
ap. HEM. 1556.
# A se aimncâ în partea cuivă: „a semănă cu 

cinevă (prin ereditate s. prin atavism, prin moște
nire a calităților sau caracterului tătălui, mamei s. 
unui strămo.ș)”. S'arnncă’n partea moșu-său. zanne, 
p. IV, 462. îmi pare rău că n’am luat măcar spânul 
cel de-al doile cu mine. Dacă s’a aruncat tn partea 
mâne-sa, ce-i vinovat el? creangă, p. 201.

— Din lat. avcrrnncare. Lexiconul de Buda. (Ave- 
minco a devenit In mod regulat: ^aurunco, șl apoi: 
'"arünco). Avem deci un termin din sfera cultului 
religios păgân, cu sensul original: „a Îndepărtă (de 
la cinevă) un rău”, a cărui desvoltare semantică se 
poate redă mai bine prin cuvintele germane: (etvras 
Böses) abwenden — von sich entfernen — von sich 
werfen (abwerfen, wegwerfen, auswerfon) — werfen.

ARUNCÁRE 8. f. 1®. Actiou de (se) jeter, de (se) 
lancer,de rejeier, etc. Jetage,jet, lancement. 2®. Impu- 
tation, reproclie. 3®. Action de frapper d'un impât (illé- 
gal). — Infinitivul verbului aruncă, devenit abstract 
verbal. 1®. Zvârlire. Nici pietre, nid praștii într’a- 
ceea nu se-odihnesc Și nici alte aruncări, coșbuc, ac. 
40/„.: Aruncarea unei corăbii în mare „lancement 
d’un vaisseau â la mer”; aruncarea unei ancore = 
„mouillage”; aruncare de flacăre „vomlssement de 
flamines”; aruncare pe pământ -- „renversement, 
abattage”; aruncare după șea — „desarșonnement, 
chute de cheval”. pontbriant. | Spec. Faptul do a 
aruncă un farmec. Să mă limpesesc De toată ura, de 
toată făcarea. De toată aruncarea, marian,!. 15. || '*2®.
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(LaRomânii din Austro-Ung.; barbarism,după germ. | tus", anon. Car. [Colza] se samănă din aruncătură, 
„VorwurP') Imputare, mustrare. N’au aflat vr'o j 8 ocă intr’o falcé, i. ionescu, c. 85. | Aruncătură de 
sprijineală la ostași, penlrucă i-au răspuns cu arun- I piatră, de arc etc. a depărtarea până la care aruncă 
care, că el ș’au călcat jurământul, șincai, hr. 7/,,. ( cinevă cu o piatră, cu un băț, până undo ajunge să- 
Să nu li se facă aruncare, că numai degeaba s’au i geata aruncată de un arc etc.: „portée d’un arc etc". 
născut, marian, nu. 2. |j 3®. Impunere de dări (ex- tJÎțintea ei... cât o aruncătură de piatră. MINEIUL
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traordinare, nelegale). Cfr. arunc. Cu fel de fel de 
slujbe, dări, aruncări și Inlrarmări i-ar fi asuprit. 
șiNCAl, HR. II, 17/,!• S’a legiuit... aruncarea dări~ 
lor. I. IONESCU, D. 99.

ARirifcÂT 8. a. Action de jeter. Jet,jetaiie. 2®. (Su- 
perstit. pop.) Maladie causée par le ,.jet'‘ d'un char- 
me malfaisant, d’un fmaurais) sori. — Participiul 
verbului aruncă, devenit abstract verbal. 1®. Arun
care (1®). Sămănătorul trebue... și pe trifoiu să-l 
arunce în două rânduri, mergând cu aruncatul $i 
îniorcându-se ioi pe un loc. T. IONESCU, ap. HEM. 
1776. II împreună cu prep, „de'* „pe’‘ și „la" se nasc ur
mătoarele locuțiuniadjeclivaleșiadverbiale: De arun
cat = „de lepădat, ce poate sau cată a fi aruncat, 
a fi lepădat" : „ă jeter, â rejeter". DDRF. ' De-a 
aruncatele sau de>a aruncatul se joacă copiii, când 
aruncă cu pietre, căutând să se întreacă unul po 
altul In zvârlirea mai departe, mai sus, mai exactă 
etc. I (Rar) Pe aruncate „pe azvârlite, fără șir, fără 
rândueală", d. e. N’am așezat lucrurile, ci le-am pus 
pe aruncate. HEM. 1776—1777 : „en désordre, péle- 
méio, comme on les a jetés". DDRP. || (Despre cai 
de călărie) La wnncAte „In sărite. In galop". TjaBo~ 
boieneă flăcăii óin călări ía biserică și se iau la între
cere, pornind la aruncate. 2®. (Credințe pop.) Boala 
pricinuită din aruncarea unui farmec, unor vrăji (asu
pra cuivă). Să mă limpezesc l)e toată ura,... De tot 
datul, De tot faptul, De tot aruncatul, marian, Î. 16. 
Cfr. aru ncare și aruncătură.

ARi'i«CÂT,*Ă adj. Rebuté. Jeté, láncé, rejeté. — Par
ticipiul verbului aruncă, devenit adjectiv. Căpitan- 
pașa, întru care își aveă aruncată toată nădejdea sa. 
ziLOT, ap. TDRG. Podoabă taste împărăția ceriu
lui: năvodul aruncat tn mare. CORESI, ap. GCR. 
i, 18/, ( : „le royaumo des cieux est oncore sem- 
blable ă un filet jeté dan.s la mer“).Stărourile ’n 
câmpuri săcând aruncate, dosofteiu, ps. 56. Ni
ște scânduri, aruncate de valuri. drăOhici, r. 34. 
Zbor topoarele-aruncate. alecsandri, p. ii, 16. Ce 
să vadă?... Fărmături, blide aruncate în toate păr
țile..., ticăloșie mare! creangă, p. 11. | Fig. Ca un 
gând... aruncat în depărtare. e.mine3CD, p. 67. [ Zvâr
lit jos (fiind stricat). Măi bădiță blăstămate, Nu-mi 
da mere aruncate, reteganul, tr. 99. #+ Árancat 
cu 8orții = „tras la sorți". Fu svfâjntul loan arun- 
cdtü cu soția, dosofteiu, v. b. 122

arvsícAtór, *oárg adj., subst. Qui jette, qui 
lance. Lanceur, jeteur. — Adjectivul verbal al ver
bului aruncă (derivat prin suf. -ător), întrebuințat 
mai ales In funcțiune substantivală. „(Gel) care aruncă 
(cevă)". Aruncător „proiector", anon. car. Arun
cător fle^(ic(íre = „vomi3seurdefiammes“; arwwcdior 
de vorbe—„hasardeur de paroles". pontbriant.î'oî^îî 
aruncătoare = „loTce projectile". costinescu. ^run- 
cător de apă (după fran. „jet d’eau") - avuz. Ne arun
carăm ochii la un aruncător de apă, plin de cei mai 
frumoși păstrăvi, alexandrescu, m. xxi. [-ț și diai, 
șl: aruncătăriu.]

ARrarcÁTÉRÁ s.f.I. l”.Action dejeter. Jet;parféé; 
coup; élan, saut. 2® Impót extraordinaire (surajouté 
aux autres). 3®. .BeprocÁe. II. 1®. Menü bois, boismort. 
2®. Sorié d’exantkéme, de boutons. Objet (portant «n 
charme malfaieanf) jelé dans le chemin de qqn.; 
charme, sortilige 3®. Lettre jetée au dessus de la 
ligne (dans l'ancienne écriture cyrillique).

1, Abstract. „Aruncare(1®), aruncat(l®)“, gân
diră) ca acțiune executată. 1°. Aruncătură

(1776), 28 =/,. Și mergând, au șezut in preajma lui, 
de departe ca o aruncătură de arc. biblia (a. 1819), 
ap. TDRG ( ; „elle s’on alia environ ă la portée 
d’une flăche") ./epurele eră la o aruncătură de băț.! 
Aruncătură de ochi = „coup d'oeil, aperșu". pont
briant. 2>e la primele aruncături de ochi..., tinerii 
înțelesese, că in această nouă întâlnire eră să se ho
tărască soarta lor. N. xenopol, ap. TDRG. | 0 arun
cătură a genelor frumoase. I. VĂCĂRESCU, p. 535/,,. I 
„Țișnitură, azvârlirea apei In sus cu putere": ,jet“. 
COSTINESCU. Privesc împrejurul mieu... aruncătura 
apii cea cu mare repegiune. beloiman, N. p. ii, 42. j 
Săritură, avânt Șanțurile sărite dintr’o aruncătu
ră. Kp.TDRQ. j La arQncAtară = „tn
galop". 2a calul la aruncătură, că ue-apucă zorile în 
sat. Cfr. aruncat’. || 2®. (După germ. „Aufschlag, 
Zusohlag" ?) Partea proporțională ce revine fiecărui 
contribuabil dintr'un impozit forțat, „aruncat" peste 
cele legale. Cfr. LM. Arunc, impozit extraodinar, 
neiegal). Scutind... noi pre numiții... de toate dă
rile și aruncăturile... șincai, hr. ii, 133/,,. Noi plă
tim biruri grele, adausuri, aruncături, împrumuturi. 
SBIERA, F.S. 1.36. II 3®. (La Românii din Austro-Ung.; 
barbarism, după germ. „VorwurP') Imputare. Da 
unde-i..? îl întreabă ea,... supărându-se iarăși foarte, 
făcăndu-i aruncături că el vrea s'o înșele... sbiera, 
P. 63/,,.

II. Concret. 1®. (In Transilv). (La plural) Arun
cături = „lemne uscate (de aruncat In cuptor)". Com. 
CORBU. II 2*. (Pat. pop.) Aruncăturele, adecă bubele 
răle. (Șomcuta-Mare), marian, na. 84. | Aruncătură 
= „Ausschlag". POLIZU. I (Credințe pop.) Lucru 
vrăjit aruncat de dușmani In calea cuivă. Cfr. arun
că, aruncare și aruncat*. Un dușman oarecare 
i-a aruncat [bolnavului] niște farmece în cale, și el 
de aceea s’a bolnăvit așâ de rău, pentru că a călcat 
în aruncăturile aceste, marian, ap. HEM. 1778. Să 
mă limpesesc De toată ura, De toată făcătura. De 
toată aruncătura, marian, î. 15. || 3®. {i’aleogr.) Slo
vele care, In scrisoarea chirilică „se u.-uncau" de-a- 
supra (s. mai rar, dedesubtul) rândului (mai ales 
in iscălituri) „ceea ce, în paleografie, se numește lit- 
terae columnatae". HEM. 1777. Mai adăogă câte-un 
„ucu"' scurt, pe ici pe colea, sau câte o aruncătură 
două pe deasupra, ca să fie slova mai ciocoească. 
I. OHICA, ap. HEM. 1777.]

[Plur. -turi, Învechit -ture.]
— Derivat din aruncă, prin suf. abstr. -ătură.

ARt'NCĂTiiRÎ vb. IV* refl. Étre atteint de putres- 
cence (on parlant du bois). — (In Transilv.) Lemnele 
au început a se aruncături = „lemne de folosință 
[lemne do construcție, când] încep a se strică, a 
putrezi, Încât nu mai sânt bune decât do foc." Com. 
CORBU.

■ Derivat din aruncături (pluralul lui aruncă
tură II, 1«).

ARi'XCĂTi'RÎT, -Á adj. Putrescent (en parlant 
du bois). — (în Transilv.) Participiul verbului arun
cături, devenit adjectiv. Aruncăturii s „(lemn) ce 
trece în putrejune". (Suciul-superior). viciu, GL.

ÂBVĂ 8. f. (Cor.) i^o»i d’une danse populaire.— 
intre danfurile obicinuite pe aici in popor [s&nt]: 
sălcioara, brdul, oisa, mărunțica, valufij, orindica, 
arva,rața. (Luncavița, In Dobrogea), ap. HEM. 1780. 

Etimologia necunoscută.

ARVÂNT s. m. ) \ arvune.
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ARVAT B. m. (Iht.)» obleț: Albumus lucidus. 
„Xrvof = stoiceț". (Dudești, In Ialomița), ap. HEM. 
2153.

— Etimologia necunoscută.

ARTÁT, -A + subst. Croate. — (Cuvânt literar la 
scriitorii vechi) Croat. Vorovindu-se amândoi, s’au 
clătit den Iliric, țara Arvaților, și den Dalmația. N. 
COSTIN, ap. HEM. 1780. -Skö denumirea de „arnSut‘‘ 
ee înțelegea orîce Sârb, Aroat..., Bulgar sau Grec. i. 
QHICA, ap. HEM. 1715.

— Din paleosl. HarvatA, idem. Cfr. Horvat.

AKVÉLE 8. f. plur. tant. Pomnies de pin. — Cu
curuz s. cioc&l&u de brad. (Atestat numai la) DDRF.

— Etimologia necunoscută.

abvónA s. f. V. arranÂ.

ARVONÍ vb. IV* (ș. d.) v. arvuni ș. d.

ARVUNĂ vb. I* (ș. d.) V. arvuni ș. d.

ARVÚNÁs.f. 1®. Arrhes; â compte. Gage. 2'‘. Cadeau 
ds^anfai7/e«. — l®.(Lalncheiereaunuicontract verbal 
de cumpărare, de tocmirea, de închiriere acevă) Partea 
(din prețul total) care se dă de cumpărător sau de 
Inchirietor, înainte, ca obligație reciprocă pentru păr
țile contractante (și care. In cazuri normale, trebue 
să fie restituită îndoit, dacă vânzătorul sau proprie
tarul lucrului Închiriat etc. strică contractul), „căpa- 
ră“. Și după cum se va face tocmeala, să avem de la 
dumniata știre, și vom trimite o sumă de bani ar
vună înainte, doc. (a. 1697), ap. iorga, b. r. 60. De 
să va face vânearea cu arvună și să va căi vâmă- 
toriul, dă înapoi arvuna și mai plătește încă atâta. 
CARAgea, l. 17/,,. Ion: Numără banii mai bine. 
Moise: Am num irat arvuna; mai mult ce vrei? Ion: 
Ce arvună? Unde-o fost vorba de arvună? Eu am 
nevoie acu’ndată de bani, alecsandri, t. 1543. Ar
vuna te leagă și plata te scapă, zanne, p. v, 17. Dacă 
contractul făcut verbal n'a primit nici o punere în 
lucrare și una din părți il neagă, nu se poate primi 
proba prin martori..., chiar cănd s’ar eice că s'a fost 
dat arvună, hamangiü, c. c. 360. | P. ext. (Che
zășie, zălog, amanet. Carele ne-au și sămnat pre 
noi și deade arvuna Duhului întru inimile noastre. 
N. testament (a. 1648) (: „qui et signavit nos, et 
dedit pignuB Spiritus in cordibus nostris"), expli
cat la margine prin „zălog“. ap. HEM. 1786. El eise: 
„Eu iți voiu trimite iedu den capre, den oile meale“. 
iȘ» ea eise: „De-wțlJ vei da arviină până vei trimite 
tu^.Sifl^e: „Cearviinăîți voiu da?" Și ea eise: 
„Inelul tău și egarda și toiagul ce-ți Iaste inmână'*. 
BIBLIA (1688), 29. (: „et elle répondit: me donne- 
ras-tu des gages jusqu’ăce que tu I'envoies? et il 
dit:Quel gage est-cequeJetedonnerai?“).| 2®.Spec. 
t Daruri Keute la logodnă (și care angajază, oarecum, 
amândouă părțile pentru săvârșirea căsătoriei). De 
să va logodi cinevă și va fi murit unul deîntr’amân- 
doi, sau bărbatul sau niuîarea, atunce numai ce să 
întoarce arvuna la partea care(a) e vie, iar nu [ar
vuna] îndoita. PRAVILA DE LA GOVORA (a. 1652), ap. 
HEM. 1786. Când să va strică logodna, atunci arvu
nele, adecă darurile de ta logodnă, să dau înapoi. 
CARAGEA, L., ap. HEM. 1786. [Și: arvöná, păstrat până 
astăzi In Mold. De să va tocmi vre un lucrător ...și va 
luășiarviinăde la stăpân...pravila mold.3,,. Jau- 
pra tocmealdor, dacă s'a întâmplat a se da arvonă... 
PRAVILA (1814), 42. N’am luat arvonă, am luat ju
mătate de preț innainte. contemporanul, iii, 820. | 
Șl: arvoănă. marian; ciiiAC, II, 637. | -ț șl: aravună 
polizu și arăvdnă: Mi-au deis să duc grâul în

ARVUNI
Mirlîkila și iată că mi-au dat și trei galbeni ară- 
vână, varlaam, c. îl, 33. | t șl: arăvdn, aravón s. a. 
Dându-le și arăvonul împărăției ceriului. DOBO- 
FTEio, v. s. 50. 7alna aceasta de astăei a schim
bării lui Hristos inchipueșteșiestecaun aravon acei 
măriri a împărăției ceriului. ANTIM, P. 18. | După 
PONTBRiANT și: arviiu s. a. I Și: arvón s. a., tn Banat 
șl: árén s a. » „arvon, arvună, căpară“. VICIU, GL. | 
Cu metateză; raviină, com. V. Cioflec.]

— Cuvânt intrat In limba Românilor de pretu
tindeni prin scrierile bisericești. Din grec. 
„arvună“ MURNU, OR. 7. Trecut șl la La
tini: arr(h)abo, arrha, de unde fran. arrhes). în 
sensul 2® (pe care-1 are și arom. arvonă), influențat 
de n.-grec. áppa^iúv, (ippiguivaț, care, pe lângă „ar- 
vună“, Însemnează șl „logodnă".

AKVÚNE s. m. (Bot.) (Arbre)? — (Rar, Învechit; 
11 întâlnim numai tn povești și In colinde, Însemnând 
o specie de arbori, care nu se poate preciză cu si
guranță.) Dfteră de un arvune mare, al căruia vârf 
se păreă că ajunge la cer. POP. (Dintr’un basm; 
cel ce comunică dă explicarea: „orviÎMe Însemnează 
stejar secular". Bileiurești, In Dâmbovița), ap. HEM. 
1789. I Sub eare de soare, în ostrov de mare. Nă
scut-a, crescut-a D'un verde d'arvon, D'un rumen 
călin. TEODORESCU, p. p. 50 (Nota editorului: „tn 
alte variante: larvant și d’arvant, iar ca refren 
se zice: d’arvunel cu fruma verde. Este vorba 
despre sicomor, zis bulgărește javor^ sau mai bine 
despre arțarul stufos, cu frunza lată ca de pla
tan".) Variante: Grescut-a D'un verde d'arvun ...Sus 
fruma-i măruntă. Jos umbra-i rătundă. idem, 84’’. 
Crescut-a D'un verde iarvant Ș'un roșu călin, idem, 
85“. Pfunduleț de Mare, Sub soare-ră^are. Un verde 
d'arvânt. pop. (Dobrogea), ap. HEM. 17^. [Șl: ar- 
vén, arvún, iarvănt, arvănt, arvant, cu diminu
tivul arvnnél, ap, HEM. 1789, toate aceste forme 
mai ales In legătură cu un d inițial, care pare a 
6 obicinuitul d- protetic din poeziile noastre popu
lare.]

— Etimologia necunoscută.

ț

ARVi'NÉr s. m. (Bot.) v. arvune.

ARVi'NÎ vb. IV 1’. ^n-Aer (qqch.), engager (les 
services de qqn.) en donnanl des arrkes, donner 
des arrhe^ (pour qqch.). 2®, {S')engager (par nne pro- 
messe nintuelle). 3». Aawcer (qqn.).

1®. Absol. A da arvună, a conUrniă contractul 
(verbal) prin darea înainte a unei sume oarecare 
din prețui total convenit. Cine arvonește, acela plă- 
ie^e. (Câmpeni, comit. Turda-Arieș), ap. ZANNE, P. v, 
18.1 Trans. (Cănd complimentul e o persoană) A an* 
gajă munca s. serviciile cuivă, a tocmi pe cinevă pen
tru ceva (mai ales ca lucrător, ca servitor), dăndu-i 
arvună; (cănd complimentul e un lucru) a da cuivă 
arvună pentru cumpărarea, închirierea sau tocmirea 
unui lucru. în satele de la pes, cAnd fac joc, câțiva 
flăcăi, numiți „tocma^^, arvonesc seripearii fncă 
înainte de serbători. șez. in, 108/,. Cavacul să nv, 
aibă voie să nmble pe la case arvonind marfă, üri- 
cariul, XIV, 3/„. iȘt pe loc mi-a și plecat în țara cea 
ungurească, Secerele [ = secerători] e’art'oneascd. 
MARIAN, SE. 1,35. Âm arvunit o trăsură. Fig. A asi
gură (cuivă cevă). Ție bunătate mărturisim pentru 
toate, pentru intrările noastre în lumea aceasta, pi 
pentru ieșirile carile ne arAvonéscü nouă înainte 
nedejdile învierii, dosofteiu, ps. 511.

2®. P. ext. Trans. A câștigă pe cinevăs. a luă de 
la el un angajament, tn schimbul unei favori acor
date. Scaraoțchi... a dat poroncă tuturor slugilor 
sale... să vetre vrajbă între oameni [și astfel să-i 
pregătească pentru iad. Cănd unul dintre draci se 
Întoarce] Scaraoțchi il întreabă: „Ei, copile, ce is
pravă ai făcut? Câte suflete mi-ai arvonit? Dă-ți 
solia!“—„Ia, mai nemica, stăpâne...; numai un om a
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venit azi in pădure; dar ș'aceia a scăpat de mine“. 
CREANGĂ, p. 145. I Refl, (reciproc) A luă un anga
jament mutual. Și, după ce ne arvonimnoi și pe la 
anul [pentru dusul ou plugul la Sf. Vasile], cu jură
mânt, să umblăm tot împreună, ne-am despărțit 
unul de altul, răbigiți de frig, idem, a. 44.

3®. Spec. (învechit) Arvoni = „logodi". POLIZU. 
Cfr. arvunite și arvunit*.

[în Mold.: arvoni | tarăvonl, aravoni. dosofteiu, 
ap. HEM. 1787 [ De-a dreptul din n.-grec. âppaȘwviCu» 

ȘC + arăvonisi. dosofteiu, ap. HEM.
1787.1 Mai rar șl arvună vb. i®: Arvunează din vreme 
pe fericita muncă, pann, p. v. l, 151; românul glu
meț, l, 15/,,.]

— Derivat din arvună.

AKvrarÎRE s. f. 1®. Action d’arrher (qqch.), d’en- 
gager (Ies services de qqn.), de donner des arrhes 
(pour qqch.). Arrhement. Engagement (des parrains 
de mariage, par un petit présent). 2®. Action de 
flancer. — Infinitivul verbului arvuni, devenit ab
stract verbal. 1®. Arvunirea unui muncitor la coasă, 
la prășită, etc. | Spec. (In Bucov.) Angajare (a na
șilor). Voind... părechea ce are să se cunune să 
aibă UH conducător după moartea părinților săi..., 
este datina ca să-și caute nași de cununie dintre 
neamuri, cărora mirii, înainte de cununie, le fac 
prezent un colac mare și frumos... Predarea co
lacului acestuia nașilor se zice arvouirca nașilor, 
și pe baza acestei arvoniri au apoi mirii nași, ma
rian, NU. 754. I) 2®. (învechit) Aravonire = „logo
dire". polizu. [Și: arvonire, mai rar arvunăre LM., 
t aravonire.]

ARVUNÎT 8. a. = arvnnire. Participiul verbului 
arvuni, devenit abstract verbal. [Șl: arvonit.]

ARWNÎT.-Ă adj., subst. 1®. Arrhé, engagt*'par un 
arrhement. (Fam.) Bout de cigarette (rotenud’avance 
par qqn.). 2®. Fiancé. -- Participiul verbului arvuni, 
devenit adjectiv. 1®. O trăsură arvunită de cinevă 
pentru a doua zi. i Fam. (rar, neobicinuit, ln gra
iul glumeț al studenților), substantivat subt forma 
feminină: Muc de țigare (angajat de mai nainte). 
71ru««tW = ,.Cigaretten8tummel“. TDRG. || 2®. Sub
stantivat. (învechit) Logodnic. Lui losif, ca arvu- 
nitului de pururea featci... mss. (secol. XVII), ap. 
HEM. 1787. [Șl: arvonit, -ă.]

ARVVNITÓR,-oĂRE adj. Qui donne des arrhes 
(pour engager qqch.). — Adjectivul verbal al lui ar
vuni (derivat prin suf. -itor). Cel care arvunește. [Și: 
arvonltór. | Diai, -fortu.]

ARZ t 8. a. Exposé, requSte, suppliqueprésentée (or- 
dinairement) au Sultan ou â la Sublime Porte. — 
Expunere a unei plângeri (de obiceiu împotriva Dom
nului țării), jalbă s. petiție (de jeluire s. de pâră) pre
zentată sultanului s. marelui-vizir, mai rar unui pașă 
(de către boieri s. de un alt Domn). [Omul lui Matei- 
Vodă] au răspuns că vine den Țeara-muntenească cu 
cărți la împărăție, de marepradă și vărsări de sânge 
ce au făcut Vasilie-Vodă..., care au venit cu oști asu
pra lui Matei-Vodă. In loc au trimis Împăratul de 
i-au luat cărțile și au cetit arzul cel de jalbă asu
pra lui Vasilie-Vodă. m. costin, let. i, 282/,,. Să 
nu agiungă cu pâră și cu karzuri pre la toți Pașii. 
MAG. IST. III, 92/,,. Au și făcut un harz; cu mâna 
lui l-au scris, că știâ turcește bine; și au șl pur
ces cu toată boierimea șt gloata la Împăratul, ne- 
CULCE, LET. II, 307/,,. Șerban-Vodă... au și repe
zit la Poartă arsuri de la boieri [moldoveni, fu
giți la dtnsul], cu pâră asupra lui Dimitrașco-Vodă. 
idem, LET. II, 250/,,. Duca-vodă, văzând așâ urgie, 
au pric^iut că se vor rădică boierii cu pâră asu
pra lui... Agiunsu-s'au... atunce cu Cap^-bașa și 
au și început a trimeterehareuri la ^artă, și la
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Hanul și la sarascherul lusuf-pașa, și in toate 
părțile pre unde aveă prietini, idem, LET. II, 305. 
Atunce Domnul au făcut un arz de la toată țara 
și de la Turcii de loc și vlădicii și egumenii și 
toți boierii arătând pe ovreu [care 11 părise la sul
tan,] că au fost un rău și tălhar. e. KOQĂlni- 
CEANU, let. III, 216. Arz a trimete la Poartă nici
cum nu au îndrăznit, beldiman, tr. 350. [Și: harz.: 
Plur. (h)ărzuri.]

— Din turc, arz „exposé". ȘIO. Cfr. arzihal, 
arzmahzar.

arzAciós, -oâsă adj. Inflammable.—(R&T, neo- 
biclnuit) Care arde s. se aprinde ușor, barcianu; 
COSTINESCU; TDRG. Cfr. aprinz&cios. [barcianu 
dă ș) forma neg;ativ&: nearzăcios = „unvorbrennbar, 
unverbrennlich“.]

— Derivat din arz (prezentul verbului arde}, prin, 
suf. adj. -dcios.

ARZAHÁL t s. a. V. arzlhal.

ARZĂTOR, •OÁBE adj. l". Zn^ammabfe. 2^ Brd.- 
lant, enfiammé, ardent, passionnant: urgent, preș- 
sâni. — Adjectivul verbal al lui arde (derivat de la 
prez, are, prin suf. -ător). (Cu sens intransitiv) 1*. 
Care se aprinde s. ia foc ușor, inflamabil. Fiind in 
pământ muUe materii areătoare,precum:pucioasă, 
catran, rășină și altele asămine, cănd se întâmplă 
de răzbate acolo umeeala, apoi să aprind aceste ma
terii și ard. DRĂGHICI, R. 113. i Care arde el Insu-și, 
care dogorește. Cdnrf, pierdută, raeimi fața de-ar- 
eătorulmieu obraei..., Fericit mă simt atuncea. EMI
NESCU, P. 188. II 2®. (Cu sens transitiv) Care arde. 
Săgeatele sale areătoare feace. coresi, ps. 15 (= să
gețile sale ardzându le feace. dosofteiu). Singele 
vărsat cărbune arzătoriu și foc pârjoîitoriu să face. 
cantemir,IST.,ap HEM.15W. Vântarzătorde vară. 
eminescu, p. ^1. liăsai soare, frăfioare. Cu 44 rase 
arzătoare, marian, v. 112. | (Foarte adesea ln sens fi
gurat) înfocat, fierbinte, inima mea hrănește și do
rințe arzătoare, marcovici, d. 6/,,. De ce de-odată 
să ne vină acest interes arzător pentru instrucțiunea 
publică? MAIORESCU,D.1,121. Po<oHfi....seiea-w»or- 
zătoare. GORUN, F. 22. Câtă boală e sub soare, îfu-i 
cadoru’arzătoare! hodoș, p. p. 31. i Care pasionează 
lumea, care cere grabnică rezolvire. E la ordinea zilei 
o chestiune arzătoare, [t și diai, arzătâriu. | CIHac, 
și după el DDRF., citează șl o formă arsător, care e 
suspectă.

abzAtÚrA 8. f. 1’. Brâlure. 2®. Jioiocawafe — 1®. 
Arsură. Semne... din lovitură, tăietură și arzătură. 
PISCUPESCU, o. 115. 1)2®. t Jertfă (cfr. ardere-de- 
tot). Oltariul arzăturiei CH gratiia de aramé. Vk- 
LIA (a. 1582), ap. DG. [Plur. -t»ri.] Cfr. arsătură, 
arsură.

— Derivat din arz (prezentul verbului arde), prin 
suf. abstr. -ătură.

ABZiuÁL f s. a. Suppliqueprésentée (ordinaire- 
ment) au Sultan ou om Grantl vizir par un par- 
ticuiier, — Răvaș de jalbă, petițiune, cuprinzând o 
plângere împotriva cuivă, prezentată de un parti
cular sultanului sau marelui-vizir (în opozițiune cu 
arzmahzar). Cfr. ȘIO. ii, 7. Mazilindu-se Ali-Pa- 
șa... din vizirie, statut-au Vezir Numan-Fașd... și 
au dat Hihai-Vodă la dtnsul arzihal, de la Ede- 
cule, arătând la ce stare se află, șt l-au scos Nu- 
man-Pașa de la închisoare, amiras, let. iii, 104/,,. 
[Și: arzahăl: Au făcut Matei-Vodă arzahal sau 
răvaș de jalbă la singur Împăratul, m. costin, let. 
I, 282/,. larzohâl: ^Im trimis un arzohal, cm unui din 
boieri, ia prea inaltul devlei. E. vĂcărescul, ist. 
296/,,. I arzuhâl: Murind... ac^ Mubaegi Ahmet Aga,
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au dat arsuhal copiii lui la Veeirul Ali-Pașa [ca 
să li se plătească o datorie a lui Duca-Vodă către 
tatăl lor], AXiNTiE diíicarül. let. ii, 181/,,. [| ar- 
gihăl. ÜRICARICL, I, 168; ]6il/„; v, 30. |f arzavjil. 
Făcând un arsaral cătră impăratul Sultan-Meh- 
met, făcând julobă pentru Domnul..., sicând că i-uu 
luat Domnul muierea. E. KOGĂLNIceanu, let. iii, 
205/,. arzovăl. Să dea arsoval la împăratul. DIONI- 
SIEECLESIARCUL, c. 193. } liiirzovăl. Alt făcut... dacă 
la împăratul, cu harzoval. idem, c. 181.)( Plur. -ka- 
luri, -valuri.]

— Din turc, ’arzi hal, ’arzu hal (vulgar nrzoral) 
„pétition, requéte, supplique". ȘIO. Cfr. arz, arz- 
mahzar.

AKZÍnr. 8. f. .Arrfewr (do la fiévre). — Căldură 
mare (a corpului), fierbințeală (de friguri), Tu siri- 
goaică,... lîâmnă cu durori, liâmnă cu fiori. Bămnă 
cu areiine. Bâmnă cu dogorime,... Nu săgelă, Nu 
tncuțită,... Nu gămfă. rop. (Valea-cu-apă, In Gorj), 
ȘEZ. X, 45.

— Derivat din arz, prin suf. abstr. -ime.

ABZ.WAiizÂR t 8. a. Supplique eollective qu'une 
proi-ince prdsentait au Swiian ou «la Sublime Porte. 
—„Suplică colectivă, petlțiune prezentată Sultanului 
sau Mareliii-Vizir tn numele unei provincii Întregi 
(In opoziție cu arzibal)". ȘID. ii, 8. Boierii adre
sau... cănd aremahsaruri Porței. căndplecatejălbi 
la împărații din Petersburg și din Viena. ODO- 
BESCU, in, .BSfi/g. Are-mahearurile sau voturile de 
blam date de boierime, se porneau la devlct. idem, 
IT, 497. Deși boierii din Va'ahia ceruseră printBun 
aremakear să li se dea Domn pământean,... dar 
Poarta, cedând cerințelor baronului Strogonof, a 
trimis pe Alexandru Suțu. ghica, s. 92. (Și: arz- 
marzâr. SI cu acele arzmareare l-au pârit la itn- 
părățic. MAG. IST. IV, 26/,j. I nrmaziir. Jw pecetluit 
armasarurile care au scris turcește. KKG. isT. v, 
97/,. I arzninazâr. Matei-Vodă um trimis arsuma- 
saruri despre țară. tas.q. lst i, 290. | urginiagzúrin. 
Venind, merg cu toți la curte, pun la cale, s/âtiiesc, 
Argimugeariul la Poartă să se facă rânditesc. bel- 
DIMAN, TR. 353.]

■“ Din turc, ’arzi mnhzar „pétition signée par 
toutes les perflonnea prósentes", ȘIO. Cfr. arz, inah- 
zar, arzihal.

ARznAitzÂK "i- g. a. V. urzuiftlizar.
>Kz<»iiÂi, t s. a. V. nrziliai.

AKZÓfi', -oAik adj., 8. a, 1®. Ardent, briUant. 
Enflammé. 2". Sorté de gaude au lait bouilti. — 
1®. Adj. (In funcțiune adjectivală cuvântul e rar, 
ncobicinuit, și, de oare-co .se găsește numai la Odo
bescu, e, probabil, o formațiune a acestuia) Arză
tor, dogoritor, iute. Soarele arsoiu al Hovenței, 
ODOBESCU, I, 464. I Fig. „Plin de foc, focos, înflă
cărat". [.Mihnea] aveă scrise pe fața păroasă și po
somorită și ’n ochii săi arsoi și ucruntați stră- 
șnicia caracterului său. idem, i, 65',. || 2®. Subst, 
(Culin.) Arsoiu = „un fel de mâncare din lapte fiert 
și mămăligă", RĂDULKSCU-CODIN. „JrcotM se zice 
lapte cald, care-l bagă preste mămăliga ce a ră
mas In ceaon și apoi, fierbând, le frământă bine 
împreună". (Orlat, In Transilv.l, ap. HEM. 1536 [La 
POLIZU, PONTBRIANT șî DDRP. se găsește citată 
și o formă arsiiiu = „Inlzig, einpfindlich“ = „ardent, 
bouillant, emporté, viP‘, care Insă pare suspectă.] 
Cfr. arzător.

— Paro a fi derivat din arz (prezentul verbului 
arde) prin suf. -oiu, prin caro so derivă une-ori ad
jective verbale.

AKZÓN,-oAsĂ adj. Inftamwable; brutant, ar
dent, enflammé, plein de feu. Qui a de l’éclat, vif. —
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+ Care se aprinde ușor, aprinzăcios. Unsoare de 
smoală cu său șt cu alte lipicioase șt unsuroase 
șt ardsoase htcrur». dosofteiu, V. e. 128. | Fig.

' Care arde, plin de foc, înflăcărat, pasionat. $t de-ți 
va face ’ntrebare. De ce ai suflări arsoase ? Spune-i 
că ești o oftare Unei inimi credincioase, pann, E. 
I, 23. II (Rar) Focos, înflăcărat, viu (la coloare), (ro- 
șu-)infocat (?). Impregiur de vie, Să-mi sameni tu 
mie Năramse frumoase, Că sânt mai arsoase. POP. 
Masa... să o ’mpodobești, Cu poame frumoase, Cele 
mai arsoase. POP. (din colecția lui t. BURADA, care 
explică cuvântul prin „căutate"), ap. HEM. 1536.

— Derivat din arz (prezentul verbului arde), prin 
suf. adj. -os.

AKZovÁr t s. a. v. arzihal.

AKZVLVti,-ÍE adj. Brâianf, ardent. — (CuvAnt 
rar) ArettÎîit= „focos, arzător'*. CREANGĂ, GL. Tw 
ești (ierită ?... Tn trebue să fii, pentm-că focul în- 
f/heață lân'iă tine, de areutiu ce ești! crbangĂ, ap. 
HE.M. 1537. [La maedarie, l. 4116 întălnim șl forma 
arznriii, „cald sau negru".J

— E turc, arzuin „désireux" (Zenker, 27^, care a 
fost apropiat do cuvântul românesc ars{ - ard); sim- 
țindu-se -mWm ca sufix, a putut fi înlocuit prin -urin.

I
I

AKZDM.1ZÁK I s. a. V. arzmniizar.
AitZL'KÎv, -ÎE t adj. V. arzalin.
AS 8 m, l’-2®. Js. —1®. (Antic, rom.) Unitate de 

greutate, „libra" (-- 328 grame), împărțită In două
sprezece „uncii". {Unitate de inonetă, bănuț de aramă 
(de greutatea unul as) având valoare de șase-opt cen
time. Fiii de, Bomani fac insă socoteală. Cum in
tra sută a împărți un as cu chiheueală. OLLĂNESCU, 
Jl. A. P. 47. I 2’. P. ext. Cartea do joc pe care e în
semnat un singur punct s. „ochiu" (uniinea, uni
tatea de măsură a punctelor de pe cărțile de joc), 
(pop.) „birlic". Să-ți scoată asul, popa, ce-ai cerut. 
CONTEMPORANUL, II, 2.1. Asul de tobă (do „cupă"), 
asul de .spațiu (de „treflă"),

—— N.. In sensul 1® din lat. as, assis, iar In sensul 
2® din fran., s. din ital, asso, ori din n.-gr. dsoț.

1

AȘ! interj. 1®. Pas dn tout! Bah! Allons done! 
2*. Bar exemple! Pas moyen! (E.xclamație fa
miliară, mai luult glumeață, cu care respingem o afir
mare) Vorbă aă fie! Nici vorbă! Ferească Dumnezeu! 
..Te-ai speriat, bărbăfele?'* Hăspunse el: „Aș!... Nu 
se prea sperie lesne o inimă de voinic'", pann, ap. 
HEM. 1960 Pootecăl-oifiinbind!... „Ași! Numai 
crede, «m-î iubesc de loc!"' filimon, ap. TDRG. l)a- 
teasă ea oare chiar din anul 1215? — Aș!— Dacă 
nn de atunci, să fie încai din secolul XIII? — Nici 
atâta! — Măcar din 1300, măcar din 1400, măcar 
din 1500? — Nu, «« și nu! HASDEU, I.c. 133. || 2’. 
(Exclamație prin care se arată că dorința cuivă nu s’a 
putut realiză) Da de unde! Ți-ai găsit! Nici vorbă! 
Scot capu' pe fereastră și incep a strigă: „...Mo^u 
conductor, stăi, oprește caii!'" Aș! Nimen'auseă. 
ALECSANDRI, ap. TDRG. j Adesea In legătură cu „ei!", 
„dar(ă)“ .și cu un element obscur „te“. Aleodor voi 
•sd se codească oarecum; ba că trebile împărăției nu-l 
iartă să facă o călătorie așă de lungă, ba că n’are 
călăus, ba că una, ba că alta; dară ași! Unde vrea 
să știe pociiul de toate astea! El o țineă una, sfl-i 
aducă pe fata lui VerfZcș-îwpdraL ispirescd, L. 43. 
Dădu el să cautenescaiva rămășițe de azimioară; 
te-ași! nu mai găsi nici neam de turtă! ISPIRESCU, 
ap HE.M. 1 iK»l. Afoș Doroteiu judecă cel din urmă 
clondir și-l stoarce, picătură cu picătură, eicănd către 
fetele mari: „.<4șd să se scurgă ochii fetelor după 
«iine/“— „Ei ași,' ți-ai Irăti traiul, ți-aipăpat mă-
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laiul!'* DELAVRANCEA, 8. 237. [Scris și: oșt. | Și: ăsa 
(accentuat dșă: cu accentul principal pe silaba Intăia 
și cu un accent secundar pe a doua; de cele mai 
multe ori ș se pronunță lung, sau se face o mică 
pauză Intre primul o și ș următor). Socotiți că-i scriă 
răvășelele franțuzești, ca in ziua de azi? Așa! Mă 
puneă pe mine de-i cântam nopți întregi pe subt fe
restrele ei. ALECSANDRI, ap. HEM. Uă&s. Lionescu: 
Vin, Vochițo, să șidem pe laița asta. - - Vochița: 
Așa! Da ce a zice de mine lumea? Bărbatul meu 
a face un ealabalic...! C. negrdzzi, ap. HEM. 1961.]

— Răspăndirea geografică (în Transilv. nu pare 
a fi cunoscut), apariția recentă tn limbă și varianta 
ășa, fac probabilă derivarea cuvântului din interj, 
turcească hăSal „ferească sfântul! ferească Dumne
zeu!” LSbel, Contribuții, 8.

AȘ vb. ajutător v. vreă.

AȘÂ adv., adj. invar. 1.1° Ainsi,comme cela, comme 
ța, de la soție, de ceite maniire, commeje vouă ai dit, 
comme je le dirai tout de suite, comme vous le savec 
ou ie saurez tout de suite. C’est ainsi que...; et voită, 
voilă ce que...: comme vous le dites. 2’. 4*msî; ftout) 
aussi, de mérne. II. 1®. P6«do«t que. 2«. Jwwiédto- 
tement, dans le mérne instant. 3° .zliors, dans ce cas. 
111. 1®. Si, tellement, tant, ă ce point, autani. 2®. Un 
petit peu; tout bonnemetit, tont simplement; en pas- 
sâni: ă la légire; sans aucun motif : sans aucune 
intention. 3®. Quoique... ou tout ou et (devant un 
adj.) ...que. IV. Tel, pareil.

I. Așă e un adverb demonstrativ, de mod: 
Așază cutia așă = așaz’o „In felul acesta“, pe care 
II definesc mai de aproape printr’un gest sau prin- 
tr'o demonstrație.

1°. în felul, tn chipul, In modul acesta, In situați- 
unea aceasta (pe care am descris-o sau o voiu de
scrie îndată), „astfel“. I-au tumatu-i jeratec preste 
cerbice și a^d o au mutat dintr’această viafă. do
softeid, V. 8. 20,,. Plugul... îaste de două feliuri: 
șucheat și schimbătoriu, care așă se deosebesc de 
laolaltă. ECONOMIA, 20. „Fie și așu.'“ au răspuns 
fiobinsoM, DRĂGHICI, R. 6, Vorbind a?â, au ajuns 
aproape de Tecuciu. c. neobdzzi, i, 138. Nu-i așă 
legea naturii, nu-i așă a țării lege! alexandre- 
8CU, M. 23. .4^(1 i-a fost menit! COȘBOC, F. 73. Dacă 
așă afu] urut cu mine părinții șt Dumnezeu, apoi 
așă să rămdie! creangă, p. 8Q. Să potrivești așă, 
ca să-i zbori capul dintr’o singură lovitură, idem, 
p. 225. Las’ s’o port, c’așă »ti t dragă! jarnîk- 
BĂRSBANU, D. 321. 3fot rdu decdt oșâ nu poate să
fie! reteganui„ p. ii, 56/,. |) (în Transilv., după ung. 
„dgy-is”, cfr. germ, „aucn so” = ohnehin) Șl așă = 
„tot, tn orice caz, de altfel”. Lasă-l să vie, să văd 
șî «{ cum sânt smeii, că. ș* așă, până acuma n’am 
văzut nici unul. V.ETEGÁVVI., ep. TDRG. | Nici ași 
= „ori cum ar fi”. Nici așă nu mă vor ascultă, bi
blia (1688), 8 pr. 7. | Șl așă, șl așă: „In amândouă 
felurile”. Lucrul se poate face și așă și așd. TDRG. 
Ori așă, ori așă = „sau Intr’un fel, sau Intr’altul” : 
„d’une maniére ou d’une autre”. ifoî, dă răspuns 
cucoanei, ori așă, ori așă. creangă, p. 331. (Pe alo
curi se zice, fam., cu același sens:) Tivi așă, tirl 
așă, ap. HEM. 1968. | Așă o fi: „peut-étre, c’est pos- 
sible”. DDRP.

(Prin așă se explică cele exprimate înainte) Ast- 
fel, cum ziseiu, cum spuseiu. Iar eu încălecaiu pe-o 

‘ șa și vă șpuseîu dumneavoastră așă. ISPIRESCU, 
L. 10. ifalcrt —oșu erd numele nurorei lui jupân 
Ștrul — a ieșit afară, să-și vadăharabagiul. crean
gă,?. 114. Eră doamna palatului..., dănd de mân
care „puilor" ei (căci așă numeă ea lighionile din pă
dure). ISPIRESCU, L. 1. II (întrebuințat mai ales când 
se explică o situație sau se citează cevă In cele ce ur
mează) Astfel, cum veți vedeă (s. auzi) Îndată, cum
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(vă) voiu spune. Pricina eră așa: Mai înainte vreme 
cu câțiva ani, fugise un Bahtigheri... șifăceă multe 
amestecături pentru hăniea Crâmului. necdlce, 
LET. II,403/,q. Glasu-i jalnic așă cAntă:„ Craiu nou, 
strălucite..." ALECSANDRI, P. I, 21. Drăguțu-săn o 
vedeă Și din graiu așă-i grăeă: „Traf/e-ți, lele, cu
nuna..." jarnîk-bârseanu, d. 17. I Urmat do o pro
poziție secundară introdusă prin „că“, „de“, „să”. 
Letopisețul de aceasta nu scrie nimică; iară oa
menii așă vorbesc că au apucat unii dintru alții. 
NECULCE, LET. 11, 203/,,. Unia ziceă așă, că feme- 
ia-i sac fără fund. CREANGĂ, P. 141. Și așă veni 
împrejttrarea, de nici împăratul-verde nu cunoștea 
nepoții săi, nici Craiul nepoatele sale, idem, p. 183. 
Așă îl amăgeă boierii, să șază mulcom, că l-or cere 
pre dinsul Domn. NECULCE, let. ii, 307/,, d.șâ 
este obiceiul norodului nostru, să facă din țințar 
armăsar, c. NEGRUZZI, l, 139. Așa-mi vine câte
odată, Să mă suiu la munți cu piatră...; Așa-mi 
vine une-ori, Să mă suiu la munți cu flori, jarnîk- 
bâRSEanu, d. 201. I Urmat de corelative: „precum”, 
„după cura”, „cum”, „ca“. Cănd aș ști că-mi vei fi 
de ajutor să sfârșesc ce am pus de gând, mai-mai 
că aș face așă, precum zici fu. ispirescu, l. 16. 
Tof e tăcut și jalnic, însă așă cum eșii, Singură 
porți povara mărirei românești, Târgovișle căzută! 
alexandrescu, m. 12. Iar colo bătrânul dascăl... 
intr’un calcul fără capăt tot socoate și socoale...; 
Uscățiv așă cum este, gârbovit și de nimic. Uni
versul fără margini e in degetul lui mic. EMI
NESCU, P. 221. Ți-am scris, așă cum ai dorit.
Și mai expresivă e explicarea când se adaugă un 
„uite”, „iacă” (Întovărășite, In vorbire, de gesturile 
corespunzătoare, sau sublnțelegându-se o compa
rație cu cele următoare). Of, crăișorule! crede-mă, 
că, să aibi tu puterea mea,... lumea aceasta aipur- 
tă-o, uite-așă, pe degete, creangă, p. 190.

(Prin așă se a f i r m ă — cu tărie — cevă) De mi-i bate 
cu gardul. Tot m’oiii iubi cu altul! Așa-mi cere 
sufletul, Așă mi-este umbletul! alecsandri, p. P. 
331. I (Se întrebuințează adesea când voim să enun
țăm un adevăr) [Dumnezeu] așă au vrut: să ridice 
din pământ sărac ș» din gunoiusă înalțe measer. 
ANTIM, p. XXV/,. „Ei, JIarap-alb", zise atunci Ochită, 
dacă MU eram eu..., ce făceați voi acum? Iaca așă: 
tot omul are un dar și un amar : și unde priso
sește darul nu se mai bagă în samă amarul. 
CREANGĂ, r. 269. I (Mai ales când se afirmă un ade
văr In formă de sentență) Așări rândul pre pă
mânt: Cine-i slab vrea a fi tare, alecsandri, p. 
II, 107. Așă-i lumea, din bucăți! (:.,arată deose
birea din fire”), zanne, p. iv, 214. I (tn poezia pop. 
adesea cu un d protetic) D’așa-i rândul fetelor. 
Cum ii rândul merelor: Până-s mere mititele. Stau 
în creangă făloșele, Dacă cresc și dă un vânt. Pică 
toate la pământ, jarnîk-bârseanu, d. 429. |((ln 
asigurări, mărturii, imprecațiuni și jurăminte) Așă 
să știți, că Dumnezăifi] voștri câți aveți, elinești 
și ai Indiei și ai Perșilor, toți sămt în iad. M8S. 
(a. 1620), ap. HEM. 1965. Așă mărturisim noi cu 
trupul șî cu sufletul înaintea lui Dumnăzău... DOC. 
(a. 1642, Mold.), ap. HEM. 1964. Tată, iată, ia acest 
lapte : unge-te șl cu dinsul, așă te rog! ispirescu, 
L. 158 ( : ,jo t'en prie”). Erate, — așă să trăesc! — 
ușurează-mă de această întrebare! gORJAN, 11. I, 

„4șd să trăesc!" zise I... râzând. C. NEGROZZI, 
1, 30. Dzic: așă mi-agiute Dumnezău și sila crudei! 
CUV. D. BĂTR. II. 326. II Asă este (8.aș.T-l), sau numai: 
așă, exprimă de-adreptui afirmarea (mai ales ca ră
spuns Ia o întrebare): „precum zic(i)“: „c’est ainsi, 
vous avez raison, parfaitoment, oui, si, bon, c’est 
ța”. „Așă este, Vidro fa?" — „Așa-i, Stoiene, așă!" 
POP., ap. HEM, 1966. Așă este, ai dreptate! dbĂ- 
GHICI, R. 14. „tn limba veche, ca și la țăranii de 
astăzi, „a afirmă” se exprimă prin: „eice că este așă, 
iar „a negă” — că nu-i așă". Mai adevărate sămt 
mărturiile carile dzîc că easte așă, decât ceia ce dzîc
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că nu-i așă'^. pravila, mold., ap. HEM. 1965—6. Pe dar: „deci, prin urmare, (care) va să zică" : „ainsi 
când sice „așă” toată crearea. El singur [ - Satan] . donc, or, par conséquent, eh bien !“, Așa-dar, scă- 
sice „nu.'‘‘ DEPĂRĂȚEand, ap. TDRG. Voi eiceți nu, - --i- j- -....................  - -. oo<
eueiccâ oșâ = „vous dites que non, et je dis que si". 
CO8TINE8CO. De asta, așă este, ispirescu, l. 12. „Sâ 
nu faceți lucrurile țigănești, ci ca oamenii de ispra
vă!”—„Așă, boierule, oșd.'“ sandu-aldea, D. n.207. 1 
Precedat de „chiar", spre întărire a afirmării. Chiar 
așă, așă ou fost. c. STAMATe, ap. HEM. 1966. | (Cu 
o nuanță glumeață s. de șiretenie, sau spre a slăbi 
afirmarea, spre a arătă oarecare îndoială) ram asă!, 
in Mold. maiașăl „firește!": „naturellement". „Óare 
va să sică, tu te-ai ținut după noi și știi unde mergem 
noi noaptea?” — „Cam așă!” ispirescu, ap. TDRG. 
„Așă-i c'a venit rândul mieu?” — „Mai așă!" 
creangă, p. 54. I Cănd afirmăm cevă de necrezut 
s. de mirare (mai ales în glumă): așă zău! Șoldan: 
4șâ, său! După ce m’o strâns vârtos tn chingi, 
apoi m’o scos la muștru. alecsandri, t. 4. I (Ca 
refren In strigături, in Ardeal) Pentru tine, Mari- 
ucă. Mi-a pierit iarba pe luncă...! Așo său, copile. 
jarnîk-bârseanu, D. 369. I Și ca exclamație de În
curajare: așă! : „c’est bien! bravo!" (mai ales ca 
refren In strigăturile de joc) Toți gura să mi-o as
culte, Mândrele să mi-o sărute. Hop așă, mă! jar- 
NÎR-BÂrseanu, d. 362. Așâ, voinice, nu te lăsă! | 
Vezi, așă! sau așa, dă!: „cum spui (s. cum faci) 
acum, da (mă Invoesc, aprob)": „ă Ia bonne heure!" 
Așa, dă! Mai stăm de vorbă! || (în întrebări) Asa-il 
(așa e?) sau uu-1 asă? =: „(n')am dreptate? : „n^est- 
ce-pas?" Cum așa? (întrebăm cănd săntem surprinși) 
„Ce zici ? Adevăratțsă fie) ? Se poate (una ca asta)?"; 
„comment donc, est-ce possible? vrai? v’-aiment? 
n'est-ce-pas?" De-treabă tânăr se vedeă acela, așa-i 
tată? DRĂGHICI, R. 8. „Așae că se tnsoară?" strigă 
ea cu glas spăriet. c. negruzzi, i, 50. în privința 
asta, ii mai bună legea d-voastră de-o mie de ori... 
Nu-i așă, jupâneșică? Maiéi, dacă ai ce!-—Poate 
să fie așa, moș Nichifor. creangă, p. 119. | Așă? 
sau ușă stă treaba? (la Începutul unei fraze) e o ex
clamare de indignare sau de mânie. Așă?! în loc să-ți 
dai osteneală, ca să afli până șl gândul oameni
lor, tu nu știi nici macarceea ce vorbesc eu?- crean
gă. P. 146.

{Așă conclusiv) Așă (mal ales șl așă...) se În
trebuințează spre a reluă firul povestirii sau spre 
a trage o concluziune rezumând cele spuse mai na- 
inte : „de la sorté, et ainsi..." Se sui de frânse pâre, 
și gustă, și băs&dui de biu pâră la sori. Așă să duse. 
COD. VOR. 16/,4 (--vorovind cu ei pănă In zori. Și 
așă să duse. N. testament, 1648;... vorovind până 
la zio. Așă au ieșit. BIBLIA, 1688 : „et aprés qu’il 
fut remontă, et qu’il eut rompu le pain, et qu’il cu 
parié longtemps jusqu’ă I'aube du jour, il partit"). 
fngroșam vălul ce se pusese între mine și adevăr; 
așă, piersând cu încetul lumina lui, orbindu-mă sin
gur..., mă legam cu lanțul mdfcMfrei. marcovici, C. 
15/,5. [Vânătorul, continuând povestirea:] Așă; și ’n 
aste locuri căprița a sărit. Piciorul ei cel ager m’a 
încurcat de tot...c. a. rosetti, ap. odobescu, iii, 83. ( 
Stând lucrurile astfel; după aceea. Biruind Nemții, 
au purces oastea turcească în răsipă, eu care și at 
noștri, cu amândoi Domnii... Și așeă, amândoiDom- 
nii, neașteptănd să să impreune cu Veeirul, s’au în
tors dirept, cineși la scaunul său. n. costin, let. 11, 
4.',,. Aceste fapte... făcură pe tíhasinan a judecă în 
tot chipul...; și așă se mai ușură nițel de mâhnire... 
GORJAN, H. I, 26... Și așă, oricum, la mine prieteșu- 
gu-i piereare. konaki, p. 84. Și așâ, s’a păgubit săr
mana capră și de cei doi ieși, da și de cumătru-său, 
lupul, păi/ubașă a rămas, creangă, p. 33. Tocmai 
in eiua aceea, bucătarii curții se îmbătaseră... Și 
așă, rugată fiind cu stăruință, se apucă și ea de 
găti niște bucate înfricoșate, ispirescu, l. 23. („Când 
nu poți căpătă de nicăiri dreptate":) Ș'oști, măre, 
vere, frate. Numai Dan n’avă dr^^te. zanne, p. 
vi, 72. I Așă fiind : In împrejurările acestea. Așa*

parea noastră este de a urmă firet, konaki, P. 281. 
Noi cu toții adormisem și korăeam. Âșa-dar făck

el ca noi. C. NEGRUZZi, i, 262. .4pa-dar, dumitaîe ți 
se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de 
păne ai avut, creangă, A. 149. | „întrebarea așă*darl 
sau șiaș&...?tnsemneaz&: „ehbien?“, provocândoare- 
cum o concluziune de la cel intrebat“. HEM. 1968. 
$'t așă, ce-ai hotărit? (=ital. „e cosi, cbe hai con- 
cluso ?“). II Asa zicând : „pour ainsi dire“ (ital, „a s. 
per cosi dire“). D-ooosfrÂ faceți, așa eicănd, politică 
militantă.

(Exprima o restricțiune sau o condițiune, 
precizată prin propoziția următoare, introdusă prin 
„ca“) Subt condiția, (ca...) Toate acestea ți le co- , 
munic, așă ca să nu le spui altora. |

Prin ofâ se constată încă odată cele exprimate 
înainte. Se întrebuințează după verbe care Însem
nează o percepțiuno prin simțuri (a auzi, a vedeă etc.) 
și are sensul pronumelui demonstrativ In funcțiune 
de compliment drept (forma neutrală): „acestea, 
acelea". Dac'am ausit așă, am eis și eu in gândul 
mieu, că are întru câtva dreptate maica desăgă- 
rița. CREANGĂ, p. 116. Acolo văeii pe Sfete-îlie, cu 
paloșufl/ in mână... Nevasta, cum văzu așă, o arsă 
la inimă și eisă... șez. iii, 78/,. El, așă dac'aueeă, ; 
Fug'acasă că-mi plecă. Pe odti negri se spălă... TEO- ; 
DORE8CÜ. P. P. 66'’. (Foarte des, cu verbul Ia gerundiu) 
Dumnealor, ausindu așă, au venitu la noi și tie-au 
înfrebatu. DOC. (a. 1622), ap. HEM. 1964. Tătarii, •! 
văzând așă, «'an mai adaos, n. costin, ap. TDRG. | 
(Tot așă la Sicilieni- vittinu accussi „sie sahen J 
es", sintinnu accussi -„es hörend", dissl ac-- ‘ 
cussi „er sagte es“. Meyer-Lübke, Rom. Gramm. 1 
111, § 66.)

2*. în același fel, tot astfel, asemenea, la fel. Așă 
s’a wrmoi și i« vremea stăpânirii califilor, e. vă- 
CĂRESCUL, IST. 251/,,. £afe acum și tu găina să-ți 
aducă gaJbeni, c'așâ am âditii și eu cucoșul. crean
gă, p. 69. îl vede viind răpede, dar nu așă cum «e 
dusese, idem, P. 186. || După analogia sinonimului 
„tot astfel", se zice șl tot așă : „de mérne, de la mérne 
nianiăre, égalemenV. Tu... s’o trăsnești cu capul de 
păretele cel despre răsărit...; tot așă să faci și tu..., de 
păretele cel despre apus, creangă, P. 13. Tranda
firul rău tânjește, Dacă-l smulgi de unde crește; Tot ț 
așă tânjesc și eu, Fără de săluțul mieu. jarnîk- I: 
BĂRSRAND, D. 202. Valea e tot așă, dar nu e poteca L 
aia. ZÁííits, p. 1,300. Bărbatul care-i bărbat, îi cade 
căciula din cap, o ia, o scutură ș’o pune iar la loc, 
și merge înainte ; dar femeia nu e tot așă, când ii | 
cade cârpa, idem, p. iv, 253. | (Prin adăogarea lui j 
„mai“— comparativ— se slăbește aRrmarea) Aproape - 
(s. cam) In același fel: „presque ainsi". Și eu, mai ; 
tot așă am pățit, creangă, p. 131.

în sensul acesta se găsește mai ales In corela- ' 
țiune cu alte adverbe prin oare se exprimă o com
parație cu o situațiune asemănătoare sau cu un fel 
de a fi analog. După cnm (precam, cum, (Învechit) ca 
cum)..., așă(și)... : „selon... Ie (la)... oucomme..., 
de mérne..." După cum e boierul, așă e și odorul, zan
ne, P. IV, 280. Precum avuția nu îaste avuție, așă ta- 
landurile nu se sic talanduri. biblia(I688), 4 pr./,,. 
/Vecum ai avut pricină de întristare..., așă treime sa 
ai o altă pricină nouă de bucurie, gorjan, ii 6,'„. 
Precum la haine molia, așă și la bărbat muierea 
rea. zanne, p. n, 299. Ca cum ar luă oarecine cârpa 
unei femei din cap, așă țineâ [Moscalii] că or luă... 
puterea împărăției turcești. NECULCE, ap. HEM. 1963. 
Cum mărturisiși ceea ce e de mire intru Ierusalim, 
așă se cade și în Râm a mărturisi, cod. tor. 49/, 
( = cum ai mărturisit..., așă ți să cade... n. testa
ment, 1648; In ce chip ai mărturisit..., așă tre
bue... BIBLIA, 1688 : „comme tu as rendű témoi- 
gnage de moi ă Jérusalem.tout de mérne il faut 
que tu me rendes aussi témoignage ă Rome"). Vesi
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vuiturut falnic... Cum saltă, se ridică și eboară 
cătră nori? Așă snfietv.-mi vesel... Se’nalfă cătră 
ceruri. ALECSANDRI, P. 1, 1S&. Cutn eiceă, așă făceă, 
Rău pe Turci ii sSrăceă. jarnîk-bârseanu,d. 493. 
Cum este țara, așă și obiceiurile, zanne, p. vi, 342. 
Cunt înnosi, așă desnosi. idem, v, 339. Cum iți vei 
sără, așă vei mânca, idem, iv, 102. Ctiw iți vei 
așterne, așă vei dormi. || Mai energică e expresia : 
Âșâ..., ai^â. Așă mi-a spus, oșA am fâcut.'ytn 
comparațitini: așă..., cum...; așă..., ca... (s.așă, 
ca...); ca..., așă... Au găsit în herea lui 27 de 
petre roșii, a^ă de late..., cumu-i această figură ce 
scrie aicea. N. costin, let. ii, 36. JMprdJa/ satele; 
că așă țin și ei prieteșugul: ca lupul cu oaea ți 
ca cânele Vinerea, neculce, let. ii, 441. [Stejarul că
tră Țepoș:] Fiară așă, ca tine, Eu încă n'am um
brit.' ALECSANDRI, P. III, 326. Ca’n vis, așă vii. Em- 
NESCU, p. 51. Oameni bătrâni, așă ca tine. CREAN
GĂ, P. 313. II Și așă mai departe (prescurtat: ș. a. 
tn. d.): „et caetera". Aduceți pietre, cărămisi, ni- ' 
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■ síp, ș. a. m. d.l | Așă și așă..., se întrebuințează ' 
când nu mai voim să repetăm o descriere, presupu- I 
nănd-o știută sau lăsănd-o la imaginația ascultăto- i 
rului. A venit un tânăr îmbrăcat așă și așă, a fă- <
cui așă și așă și numaidecât a plecat, ispirescu, 
L. 166. II Azi așă, mâne așă (tn. rar; tot așă șl iar 
așă,...): „continuând mereu starea aceasta,,.". A'u 
eră parodie, ori vr’un alaiu, sau serbare, ca să nu 
fie el acolo. Aci așă, mâine așă, el făcit cunoștință 
cu toți fiii de domni și de boieri, ispirescu, l. 192. 
Tot așă și iar așă, au rămas casele netnchiriate. 
CARAGIALE, ap. DG. { (In Banat) Mi axă, ni asă : „o 
dată așă, odată 1^“. ap. HEM. 1968.

11. Adverb de timp.
l". Expresiunea așă cum..., cănd are sensul „In si- 

tuațiunea aceasta", so poate preface ușor In noțiunea 
temporală „pe cănd“. Construcții de acestea (între
buințate, do pildă, de Dosofteiu) se aud, incidental, și 
azi. Făeeă rugă întru sine așîă cum eră spâmurat. 
DOSOFTEIU, V. s. 36,,. /Ițd cum sia ei legați, se scorni 
vivor mare, idem, V. 8.148. (Cfr. ital. „cosi... come": 
„so bald als, sofort nachdem...")

2®. + (După o propoziție secundară introdusă prin j înțelesul „puțin, i 
„cum“, „dacă“ sau „cât" cu sens temporal) îndată, | rost, etc,“, pentru 
de-odată, numai căt, șl. In aceeași clipă. Câtu-l vădsu, | sim un termin potrivii., „rupn, o leuca-. j.s[usj, cruuic 
a.șeă-1 ți cunoscu. varlaam, C. ii, 30,,. Deaca le j de cale, ședsă așîă, lângă puț. yAULÁA^t, C. 157,,. | 

fti nnanv-rx-Tir v a 1Ö f’...., I Oarocum. 4-ți luă (oții) în cap^„a fsce de capul
I său, novrănd să asculte de nimeni", zanne, p. ii, 
! 53. I într’o doară. Vor&ețte ți el așă (ca să nu tacă).

...... Adesea, după ce am spus pe așă, ne vine tn gând 
!...“) ’ șlaltă expresie, mai precisă, pe care o adăogăm apoi; 
:.,ă astfel întrebuințarea lui așă devine oarecum pleona- 

; stică. Cela ce va trimite pre altul să facă preaeurvie 
***.*.„..«... ' nu să va certă ea unpreacurvariu, ce așfâ,mai pre
1®. In gândul vorbitorului există ideea unui grad , lușoară certare i se va da. pravila MOLD. 18t. 

superior: așă se întregește In acest caz printr’o no- j Mai. 5e învățase și el, șiretul, a le alege așă, de pe 
țiune neexprimată: tare, mult, mare, bine etc. Co- ! deasupra, creangă, p. 167. 1 Cu una —cu două. Că 
respunde Iui „atăt (de), Intr’atăta". Absol. Nu te j scrisăse Dimitrasco-Vodă..., de-i făcusă știre îm- 
grăbi așă, Harap-aîb, că te-i pripi. CREANGĂ, p. 272. pâratuint moschicesc, că oaste turcească este multă.... 
Fiică, ce suspini așă? jarnîk-bârseanu, d. 98. : și în țara Moldavii nici trii mii de oameni de oaste. 
Nici în pântecele mă-sei nu i-a fost așă [scil. bine]. , grijiți bine, nu sânt... și el nu poate să se închine 
ZANNE, p. IV, 479. I Urmat de o propoziție secundară așă, îndată, că sânt Tălarii aproape și i-or robi 
explicativă. Așă(...X că, s. de, s. încât (căt):„de | țara, hecvlce, let. U, 33^/,^. Nu-l înjugi așă, cu 
telle aorte, que“... îi scoate limba afară, i-o stră- buna, pe vițel! coșbuc, b. 78. | De geaba, în ne- 
pungecu acul, și i-opresară cu sare și cu piperiu, j lucrare, /t eră urît să șaeă ață, fără oștire, ne- 
așă călimba îndată se umflă. creaîiqî.,p. 13. ^run- j CULCE, let. 11, 396/,5. | Dintr’odată, ca din senin. 
eă verde sălcioară. Trage-o cătană să moară, Ș'așu : Mie mi-a venit așă, să te îndemn a tăiă merii 
trage de cu milă. Că moare’n țeară străină,... Ș’așă : ăia. ispirescu, l. 64. | Pe nesimțite, fără a-și da 
trage cu năcac, Că... nu-i pânsă pe obraz, jarnîk- i seama, i?» dus așă de-un gântl. Strângea cuțitu'n 
BĂRSEANU, D. 320. alțâ voinicel cântă. Iarba că se ! pumn. coșBUC, F. 75. Unde merg așă, merew [voi- 
cl&linâ, Fruma'n codru tremură, idem, D. 310. Așă nicii]? alecsandri, p. ii, 83. | Nu-i vorbă, că noi 
i-au lovit o ploaie cu ninsoare, de i-uu ținut acel tot ne facem feliül, așă, câte odată, creangă, a. 4. 
V1COÍ vreo trei-patru eile. neculce, let. 11, 261/,j. ' Si-apoi ce mi-i cere, așă, cu hurta? idem, p. 156. j 
Un luceafăr se așeeă pe fruntea ei, și așă stră- < Nu frumoși așă [scil. „precum ați putea crede voi", 
luceă, de orbeă pe cei ce se uitau asupra dinșilor. i s. „precum sânt de obiceiii oamenii frumoși"J, ci cum 
ISPIRESCU, L. 38. Jțâ au bătut Moscalii pe Turei..., ! n’au mai fost. RETEGANUL, P. ii, 33/„. | (întregit 
cdi o6»d au scăpat puținei, neculce, let. ii, 428/,,. ! printfun adverb s. printr’un pronume nehotărlt) De

deisă, oțîii fu nevăeut. dosofteiu, v. 3. 48,,. Cum 
eră în cort, așîâ veade pre svfălntul Dimitrie. idem, 
V. 8. 88,

8°. (După o propoziție secundară introdusă prin 
„dacă“; neobicinuit, germanism : „wenn..., so...“) 
Atunci. Dar dacă-ți voiu spune cevă să-ți placă, așă 
va fi șunca a mea. barac, t. 36.

111. Adverb de grad.

.1 că, s. de, s. încât (căt): „de
îi scoate limba afară, i-o stră-

AȘA
Corabia pluteă cu mare repejune..., așă, cât in pu
țină vreme au călcat mai multe mile, drăqhici, r. 
24. Baia eră pardosită cu tot felul de marmură lu
struită și adusă din meșteșug așă, încât tnehipueă 
fel de fel de flori, de pasări... ispirescu, L. 38. || t Nn 
așâ..., cnm = „nu atăt...., căt" : „pas tant (telle-
ment),... que". [Eră] aemuși îmbătrânit, nu așă din 
vârstă, cum de ostenelele slujind Porții. N. COSTIN, 
LET. II, 82/,.

(In legătură cu adjective, adverbe s. locuțiuni ad
verbiale) Atăt de... (Legătura se face cu ajutorul prep. 
„de“, mai rar de-a dreptul) Le plăceă vinul cel cu 
pelin și mult se miră cum spre partea lor nu se 
face vin cu pelin, așă bun. neculce, ap, HEM. 1964. 
Este stare așă tristă și ușă de tăinuită Pe care tre
cerea vremii să n’o facă suferită? KONAKI, P. 288. 
Aveâ un aer așă de dulce, așă de încântător! c. ne- 
gruzzi, I, 64. D-tale îți e lesne a vorbi cu așă ușor 
ton! idem, i, 45. Nici odată mândru vultur... De o 
pradă-așă bogată încă nu s’a’ndestulat! alexan- 
DRESCU, M. 22. 0 slugă cu un chip așă de neplăcut... 
BĂLCESCU, M. V. 392/j. Zău, n’am nebunit. Să fac 
lucru-așă pocit, jarnîk-bârseanu, d. 405. Grăim, 
Doamnă, către tine, Nu din gură, ci din carte. 
Că ne ești așă depnrte. eminescu, P. 243. $i așă 
de'ncet răspunde, Cu o voce dulce, slabă... idem, p, 
104. Nu te bucură așă de grabă! creangă, p. 95. 
Te uiți așă de galeșlamine! ispirescu, L. 15. Dorul, 
mândră, de la tine, Peste multe dealuri vine, S’cișâ 
vine de fierbinte: Să stau tn loc, m’aș aprinde; S'așă 
vine de cu jele. Pare c’am făcut tot rele,... Ș'așă 
vine de cu greu, Pare c’ani făcut tot rău... jarnîk- 
bârseanu, D. 124-125. Foaie verde pe șindile. Cântă 
cucul de trei eile...; S'așă cântă de cu jele. De stă 
Oltul și nu mere, S'așă cântă cu căldură. De 
stă Oltul și nu cură, idem, D. 106. | (Precedat de pron. 
nehotărlt) Ce răsptins să dai la un așă bun cuvânt? 
c. NEGRUZZI, I, 70. Toți lăudă pe fiul de împărat 
pentru o așâ nimerită și neașteptată alegere. ISPI
RESCU, L. 38.

2®. In gândul vorbitorului există ideea unui grad 
inferior sau mediocru: așă se întregește prin sub
înțelesul „puțin, In treacăt, lesne, cu ușurință, fără 
- j care. In momentul vorbirii, nu gă
sim un termin potrivit. „Puțin, o leacă". IsfusJ, trudit



AȘÂ
nu va lucră pământul bine, cum să cade, ce va să- 
mănă așiă, fieștecum, acesta să nu ia nimică den 
roada ce va face acel pământ, pravila mold. 4,,. 
[S’a dat poruncă domnească] nici de cum obiceiul 
acesta să nu mai fie (măcar că femeile, așă, oa- 
reșce, tot îl mai țin), giieorgachi logofătul, let. 
in, 314/,4. II (Adesea) Numai așă s. așâ nnmai (expli
cat prin cele ce urmează): „fără motiv, din chiar 
Doamne**. [De] să va acolisi un om de altul, așîă nu
mai, intr’opizmă... pravila mold. 66,,. | Pata nu-i 
de cele de pe drumuri, s'o luați mimai așă, cum 
s’ar întâmplă. CREANGĂ, P. 262. í'ácM cunoștință cu 
toți fiii de domni și de boieri și învăță de la dtnșii, 
ia numai așă [ cu ușurință], auzind și văzând, 
toate obiceiurile: cum să mănuea.scă sabia,... cum să 
întinsă arcul și să ochească... ispirescu, l. 192. | 
(Cu funcț. adjectivală) Fără nici o podoabă, simplu, 
obicinuit, do rând, jlci erau rânduite cu meșteșug 
tot felul de arme: unele împodobite cu nestimate, 
altele numai așă, fără podoabe, idem, L. 21. Humu- 
leștii șl pe vremea aceea nu erau numai așă, un 
soi de oameni fără căpătâiu, ci sat veckiu, răză- 
ȘC8C, întemeiat in toată puterea cuvântului, crean
gă, A. 1. I Se uită, dracul știe, cu interes sau nu
mai așă [--fără interes], la portret, eminescu, n. 
37. Lumea mea cea frumușă Se petrece num’așă; 
Lumea mea cea frumușică Se petrece’ntr’o nimică. 
jarnîk-bârseanu, D. 218. Nu-s fată de potlogar. Să 
dau gură pe creițari, Ci-s copilă tinereă... Si dau 
gură num’așă [ pe de geaba], idem, D 405. | Ia- 
(c’)așâ. Par’că ești nu știu cum,..; vorbești și tu, ia 
așâ. in dodii, câte-odaiă. creangă, P. 154. Privind cu 
nedomirire, iu așă, numai ca să zică și el că face cevă, 
bălăcea cu nuiaua prin apă. ispirescu, l. 34. Una 
ca asta n’o visase Ileana, că, mă rog, a fi împără
teasă doară e lucru mare, nu tac'oșă. RETEGANUL, 
P. 1, bl. loo’așă = „da hat man’sl** BABCIAnu. (In 
strigături ardelene, foarte dos) Foaie verde, iac’așâl 
Dragu mi-i de dumneata. Dar mai drag de mai- 
că-ta. jarnîk-bârseanu, d. 374. || Așă ș(i)-așă sau 
cam așă sau mal așă: „nu tocmai (bun, frumos etc.), 
binișor, frumușel, potrivit, ele.**: „commo ci, comme 
va; pas trop; tant bien que mal'*. „Căsuțamea e buni- 
șoarS...“ — „Ile! așa ș’așă. Nu e tocmai comodă”. C. 
NEGRUZZI, 1,302. /wpM.ĂfowcăermoHAiu Găwpw, îmi 
pare bine că reinoesc amiciția cu dumneata. — Gân- 
gu (care n'aude șicredecăl-întreabăde sănătate): 
Așă ș’așă,niciprea-prea, nici foarte-foarte. alecsak- 
dri, t. 1002 (- ital, „cosi cosi**, de unde fran. (fam.) 
„coucl-couci“, spun, „asi asi“ s. „asi asă*‘). (Fam., 
glumeț) Dujiă aceea, cănd ti spuneă cumvă cinevă 
câte ceva de pe unde-vă, care eră cam așă ș» »u așă, 
Ipate flutură dincap.CBF.AüOÁ, p. 119. [ Tus'ojoci, 
dar mai așă! COȘBUC, ap. TDRG. (Cu funcț. adj.) Nu-i 
vorbă, tot atăta se toarce și cu o furcă mai așă, dar 
par’că ți-umblă mâna mai ușor pe o sculă frumoasă. 
VLAHUȚĂ, ap. DG. D'eiluăuna frumoasă. Dumnezeu 
să-ți facă casă, De-i luă una mai așâ. Să nu ai parte 
de ea! teodorescu, p. P. 328. „Cum ii vinul!”— 
„Mai așă!” ]| Așă numit sau așă zis, In legătură cu 
un subst- = „zis, poreclit**. Așa-numiții „posesori” 
însemnează, în Moldova, „arendași”. [ Une-ori, cu o 
nuanță mai tare, corespunzând compuselor In „pseu- 
do-**: „soi-disant‘*. Această veche maximă rămâne 
din nefericire aplicabilă și în starea actuală a așă 
numitei culturi, pe când, din contră, adevărata cul
tură nu va fl mai bine întemeiată de eăt în pro
porția restrângerii acelei maxime. MAIORESCU, cr. 
n, 131.

3®. -4șă, urmat de adjectiv și de (pre)cunt este, ex
primă aceeași idee ca „cu toate că (este așă de...)‘*. 
[Lui] Dorofteiu... ii cam place să sugă, așă bătrân 
atm este, delavrancea, ap. TDRG. (= cu toată bă
trânețea lui). S’a tologit, așă îmbrăcat, cum eră, pe 
un divan, creangă, p. 302. (Cfr. ital, „cosi vestito 
como era, si tuffo nel Hume** = „trotz der Kteidung, 
die er anhatte, warf er sich in den FIuss**.)

86 — AȘĂ
IV întrebuințat tn funcțiune adjectivala.
1». Am văzut subt 111, 1* cum așă (de) se Între

buințează In legătură cu adjective. Această funcți
une o are așâ șl tn exemple ca cele următoare (tn care 
adjectivul e atributul unui substantiv): Na ne mai 
spune așă întristătoare lucruri! drAghici, R. 26. 
(Acei ani) înneguraseră o așă îngerească frunte! c. 
NEGRUZZI, I, 4Ö. Teamă mi^e că, acordănda-mi mie 
o așâ amicală și lingușitoare precădere, n’ai nime
rit tocmai bine, odobescu, iii, 9,'g, —• sau In altele, 
ca cele următoare (In care atributul urmează substan
tivul): Nu se ințeleage să pe f&cut așă greșală mare. 
PRAVILA MOLD. 69. /ncd de la nunta din Cana 
nu băuse așă vin minunat, c. negruzzi, i, 83. âșâ 
paseri desfrânate, mai văsut-ați încă voi? ALE
CSANDRI, P. i, 206. Pe câți îi întrebă, dădeau din 
umere, neștiind ce să răspundă la așă întrebare 
ciudată. CREANGĂ, p. 307. Ziseră, că de cănd sănt 
ei nu mai mdncaseră așd bucate bune. ISPIRESCU, 
L. 23. Am văzut Insă că așă conține tn sine, ca ad-

< verb de grad, ideea de „atât de mare, de bun etc.**; 
astfel, construcții ca: așă greșală mare, așă bucate 
bune etc., fiind considerate ca expresii pleonastice, 
s’a putut spune, cu același sens: așâ greșală, așâ 
bucate etc. Astfel așă primește funcțiune adjectivală, 
ca atribut pe lângă un substantiv s. un pronume (tot 
astfel In provens. „uno personno ainsin“ = „(o) așâ 
persoană**, tn spân, „un liombre asi** = „(un) așâ om*‘ 
și In portg. „uma cousa assim** „așă cevâ“. Mey er- 
LUbke. Nom. Gramm. 111, § 205). | (Exprimă ideea 
unui grad superior) Atât de mare; atât de mult, de 
curajos, de frumos, etc. Deci boierii, văzând așă 
milă șinemarire, incepusă toți... a-llăudare.iîECVL- 
CE, LET. II, 333/,,. Darce-ai păfit, mă pohonfule, de... 
faci așă larmă? creangă, p. 304. Zfucr» negăndif, 
dragul tatei, să aud așă vorbe tocmai dtn gura ta! 
idem, p. 102. mănâncă așă de iute și cu oșă 
poftă, de-ți păreă că nici pe-o măsea n’are ce pune. 
idem, p. 23. De ți-a fi așă rușine, Fă-mă brău pe 
lângă tine. jáunÍk-bákseaku, d. 63. Așă urs oștirea 
întreagă estein staresă oedrumice.creakgÁ, p. 188. 
i'ăeii o nuntă d’alea înfricoșatele. Jșă nuntă ș'a- 
șeă ueseiie, mai rar. ispirescu, l, 344. | (Exprimă 
un grad inferior sau mediocru) „In împrejurări atât 
de nefavorabile; atât do trist, de rău, de prost etc.'* 
Sănt sătul de-așă viață.’ eminescu, p. 255. Grue 
mi-l apropiă [pe cal], Mâna'n coamă că-i puneci, 
Și’n podâe l-aeoârleă. Așă cal nu-i trebueă! ale
csandri, p. p. 79. II P. ext. (Prin așă se exprimă mai 
mult felul, decât gradul) In felul acesta, astfel 
do.... Cu așă gânduri luptându-ae, au ajuns la
schele, drăghici, R. 16. Ne'ndoim dac'așă oameni 
întru adevăr au stat. ALEXANDRESCU, M. 16. Oare 
pe unde se pot găsi așă pietre? creangă, p. 217. || 
(Rar se găsește topica inversă) Nu de Mtwlfă 
vreme ocolesc prin lume, a găsi un om așă. gor- 
jan, H. IV, 165. t (Une-ori, tn legătură cu pronu
mele nehotărlt, pus Înainte de așă) Im [ față 
de] o așă'ntămplare, tu știi fără îndoeală, de mai 
pot trăi. KONAKi, p. 103. TarfedMÖa-se împăratul 
de o așă vedere... GORJAN, n. i, 3/„. Lumea privea 
și i se umplea inima de mândrie, căci fiul... împă
ratului lor adusese o așă elnă să o domnească. 
ISPIRESCU, L. 89. (Construcțiile cu pronumele ne
hotărlt așezat între așă și substantiv sânt barbari
sme, după nemțește: „soein...** Săaibi așă osoție, Cum 
îți dau fiica mea ție. barac, a. 44.) | Adesea In com
parație cu alte adverbe, mai ales așă...,așă:„tel...,tel“. 
La așă cap, așă căciulă (sau — Învechit — ușă chiu- 
laf). ȘEZ. 1,219/,; ROMÂNUL GLUMEȚ, I, i3/t{ „cum 
li capul, șl căciula**). Pentru așă tocmală, așă telal. 
ZAHHB, p. V, 630 ( „după om, șl treaba**). (Cfr. 
dubletul ș 1.) Cu ce [fel de] dascăl lăcuește, Așă carte- 
alcăluește. ZANNE, P. v, 254. || Așă ceTă= „un lucru 
ca acesta, cevă analog**: „quolque chose d’analogue, 
de pareil**. Am aiuiit de așă cevă. ISPIRESCU, L. 341. 
Așă cevă nu-mi vine să cred! LM. |] După analogia
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sinonimului „ast-fel (de)...**, și: așă fel (de): „ainsi, 
de la sorté; tel, pareil". Oare așâ fel de tineri să se fi 
aflând mulți 4» îmws? drăghici. R. 7. || în loc de <le 
așâ fel se poate spune, In mod eliptic, și de așă: „ast
fel, așă**. El nu va mearge la Craiu, de nu va trimile 
Craiul oameni de așâ, carii să-l apere de turbarea 
norodului, p, maior, ibt. 160/,,. |Făina] o vei ame
steca cu var nestins și, așezăndu-o în loc de-așâ, 
unde ții bucatele, vei pune lângă dinsa un blid... 
ECONOMIA. 58 (cfr. cu funcțiune adverbială, poate: 
[Sâmburii de semănat] presfe iarnă se țin in năsip 
de-așâ, ca să nu înghețe, idem, 126). { Mai ales In 
construcții ca: Hei, hei, călătorule! Ducă ți-i vorba 
de-așâ, ai să-ți rupi ciochinele umblând și tot n'ai 
să găsești slugă cum cauți d-ta. creangă, p. 202. 
Dac’a venit întâmplarea de-așă, apoi trebue să im- 
părțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele 
nostru. Idem, A. 146. Dac'am văst lucru de-așâ, Mă 
făcuiu o păsăreâ. jarnîk-bârseanu, d. 170. (Cfr. 
Acmw, dacă-i treaba-așâ, Spune-i, dragă, maică-ta 
Să’ngrădească ulița, idem, d. 61.) | l!n eclisiarh..., 
fiind rău de rândul de-așă, că fură lumânările. 
MINEIUL (1776), 162 */,. Spunea un ipochimeu, om 
de-așâ, de crezut, dionisie, c. 214. (Și ital, „di cosi“ 
= cosi.)

[t (Mold.) așiă, așeâ, diai, așă, ap. HEM. 197.3-1974.' 
(Sălagiu) așă. JAHRESBER. VI, Ib, formă care se re
găsește In Mold. In legătură cu -i: „FA, Harap-alb, 
așă-i că iar ie-a ajuns nevoia de miiie?‘‘ - „.4șâ este, 
măicuță!'. CREANGĂ, ap. HEM. 1!)74. (Cfr mold. eu 
luerdi = eu tucraiu). l In Transilv. se găsește și firma 
șa In construcțiile: nici șa, nici șa: Trece un un și 
feciorul cel mare mm mai vine, mei șa, nici șa. pop , 
ap. HEM. 1974; șo șt șa, ap. TDRG., șl șa și șa (Fă
găraș), com. Lacea. | t șl: aș'i: Cinegrălaște ile acea
sta, că cela ce mănâncă came nu lasfe destoinic a 
sfinteipriceștanii, «ne grăîaște anatema, pra
vile DE LA GOVORA (a. 1640), ap. HE.M. 2004. J

— Din lat. 8Îe, idem (ofr. si). Forma «șâ (arom. 
ași, ași, așițe, așițene, megl. șa, istro.-rom. (a)șâ și. 
In funcțiune adjectivală, (a^șâv^ so raportă la forma 
arom. acși eccum-slc, ca umă la aemt't (v. o.). La 
forma originală ași (ofr. șl, așiși) s’a adăogat fi
nalul -a cu la abiă (s. v.; cfr. și ital, „cosi o cosă-, 
spân, „asl queoad*', „so wio so, auf die eine oder dio 
andere Art“; cfr. si engad. sa; cfr. Meyer-LUbke: 
Horn. Gramm. 111, § 607). Lat. sfe s’a păstrat, in 
parte compus cu alte elemente, tn toate limbile ro
manice: ital, cosi (modenez ácsé, bolognez acusé, ro- 
magnol occusl, sicilian accussl, In Bari ac^, genovez 
asi), eng. sa „astfel, dacă“, acsi, aissi, assi, alsi 
(< aliud-sic), v.-fran. tsst, fran.-modorn ainsi, aussi 
(< aliud-sic), spân. a«', portg. assim (vechiu assi).

ASALT 8. a. (Milit.) l®-2. Assaut. — 1®. Repezire la 
atac a unei oștiri s. a unui detașament do oaste (com
panie, regiment etc.) spre a luă cu puterea o fortă
reață, un loc întărit. In care se află vrăjmașul, „nă
vală, iuruș, iureș**. (Âsult se dă la cevă, cevă se ia 
CM asalt). Bână a nu sosi inpăratul, Adrianopoli 
se luă de vezirul, la asaltul sait iuruș cel de’ntâiu. 
E. VĂCĂRESCUL, ap. HEM. 1795. Afoscalii... se apu
case să bată Benderul..., pe care l-au luat cu asalt 
și cu mare moarte de ămbe părțile. E. kogAlni- 
CEANU, let. iii, 278/,,. Se dase trei (zsalturi redu
tei neînvinse. ALECSANDRI, p. UI, 455. Hegimentul 
13 de dorobanți... pornește la asalt sub ploaia de 
șraptiele din tabia Abdul-Herim și, liipfându-se 
piept la piept cu dușmanul oțărtf, izbutește să intre 
șisăsemenție in acel redau, ilustrând astfel botezul 
de foc al armelor române, maiorescu, d. ii, 93. 
Din punctul de observare deasupra satului Grivița, 
Principele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul 
general, idem, D. il, 94. Munte vom punepe munte l;ji 
cerului da-vom asalt. coșBUC, B. 161. | A’u aș zice 
să lăsăm cetatea aceasta... și să ne urmăm drumul 
înainte. Avem tunuri de câmp, nu de asalt, c. ne-
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ORUZZi, I, 168. I Fig. Cupidon... vrea să mă lovească 
prin întreite asalturi, idem, ap. HEM. 1795. '2®. (Scri
mă) Luptă cu floreta, etc. .Isalt de arme. [Plur. -sal
turi.]

— N. din ital, assalto, idem.

ASALTÁ vb. 1* trans. Donner Tassaut. — (Rar, ne- 
obiclnuit In sensul propriu) A da asalt. Zece mii vi
teji pe ziduri, Cti mânie le asaltă. i. văcărescu, ap. 
HEM. 1705. I Fig. (fam.) A veni (mulți) la cinevă cu 
o cerere stăruiioare. L-au asaltat cu tot fel’d de ce
reri. [Rar, învechit la prez, indic, și: asdlt.]

— H. din ital, assiiltare, idem. Cfr. săltă. 

asám(Ai,)I!Í vb. IV* (ș. d.) V. aseni(ál)ut ș. d.

AHĂ.nĂNÂ vb. I (ș. d.) ) Í • jA.ÂMÂNÂ Vb. 1 (ț d.) / 5- a- 

asanA vb. I‘, Asifliwir.—(Barbarism, după fran.) 
Trans. și refl, (cu sens de pasiv) A Însănătoși, a 
îmbunătăți condițiile fizico, a faco mai prielnic sănă
tății (o localitate). An.-ianâ nn oraș. ( P. ext. A în
sănătoși din punct do vedere moral, a îndreptă a. îm
bunătăți o stare do lucruri. S’ar puteâ preface și 
asanA aceasta triștii stare. SBIERA, E. H. 415. (La Ro
mânii din Austro-Ungai'ia șl: sună vb. l*,diii lat. sau 
după germ, sani'eren.]

— N. după fran. (<lat. «««are „a vindecă**.)

ASAXÁKE 8, An&aün'ji^emenf. — Infinitivul ver
bului abituit, devenit abstract verbal. Asanarea sa
telor. I Fig. Asanarea moravurilor.

anAuă adv. V. aseară.

A^Ăși adv. I. 1”. C'ojrtwie cela, (le la sorté, aussi, 
igutemeni. 2". .Véwe. preci8émeHt,Jnstement, d'autant 
plus, en mérne tenips. 3®. Tomî en... (dovant un par
ticipe). 4’. l'arhasard. li. /mwie'ZZafewewi, tout de 
â'iufe. aiustZóf (quo). déjá.

Adverbul așușt se mai audo azi prin Moldova și o 
foaito des întrebuințat In Bucovina. în literatura 
vecho il Întâlnim mai ales Ia (cronicarii) moldoveni, 
uno-ori Insă șl la scriitorii din Ardeal și din Banat.

I. Adverb de mod și de grad.
1°. (l'e lângă «șd, care indică analogia acțiunii ver

bale cu altă acțiuno cunoscută, se adaogă noțiunea 
șl, prin care se arată că s'a mai ivit încă o notă 
nouă) Astfel Încă. lacomi viltavulde aprozi... tr’au 
mers pre caii lui..., și an luat cai de olac...; și la 
Bacău, {udată s’au tâmpinat cu străjile uuffurefti, 
care străji, cât l-au zărit, i-an luat in goană și în
dată i-auagiuns, și așeșiyonindu-l [— In felul acesta 
mai șl gonindu-i] i-au omorit den pistoale. M. co
stin, let. i, 300/,,. i Tot astfel, de asemenea, așiș
derea (v. c.), in conformitate cu cele spuse. Duca- 
Vodă .. <111 trimis ca să-i cuprindă, pre toți să-i 
prindă; ce unora le-au făcut Dumnezeu cale, de au 
scăpat în Țara-iuigurească; Mihaiu biv vel spatar 
scăpase ași.și din rădvan ducăndu-l la Cucorești. N. 
COSTIN, LET. n, 19/,,. Perit-au atiince multe vite a 
lăcuitorilor; iar a bejenarilor așași auperit maidé 
fof, fiind ei niște oameni neașezați. NECULCE, ap. 
HEM. 20<J7. Aw prins pe boierii muntenești și-i de- 
deră pre măna lui (jrigorie-Vodă... Ntunai Șerban 
Logofătul au scăpat: așăși iii» gloată denaintea 
V’eairHlu», hm l-au văzut nime ce s'au făcut. MOSTE, 
LET. III, 94;- (Cfr. fran. „cos étoffcs sont belles, 
aussi coüteiit-elles eber“.) | Chiar așă. Mai bine 
te du acasă, așuș fe rog! sbiera, p. 185. | Tot. 
I-au spus că dorește să-i facă o coroană, ia cam 
intr'acest citip, așâ de mare... Suciiă-niurgă s'au 
prins că-l va muljăm'i... A doua zi. au găsit co
roana pe masă,... de tot asemenea aceleia care o 
avusese <lomnița... Ea insă erâ așa-ș aceea, pentru 
că Sucnă-murgă n’au mai făcut alta, sbiera, p. 97.
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2®. Până șl, tocmai, chiar, însuși. Bolgarii... tn 

Tkrachia, tn Misia... și așeași in slăvită Greția pi
ciorul... și-au tnfipt. CANTEMIR, HR. 17/,g. .âșa, Ovi- 
die... pe vremile lui Avgust au trăit, și așeaș de Avgust 
au fost trimis in izr/nanie la ceialefaj Tomus. idem,
HR, 72/,. lusuf Pașa... il aoeâ in dragoste pe Ni- 
colai-\’odă și-i scriă adesea mehtiupuri, dar nu 
așâ cu mărire, precum scriu alți vesiri, ce foarte 
cu blândețe, ea cum ar scrie la un prietin și așeși 
in mehtiupurile lui il numea prietin, axintie URI- 
CARUL, i.ET. II, 146/,,. ^4 doua ei... au mer.s lon- 
Vodă la CSzaci, și... le-au grăit ion-Vodă leșește, 
că șlieâ limbă leșească, că eră așași Leaș de naștere. 
N. costin, let. I, A. 87. Părintele mi-auspuscă așaș 
eu, cu mâna mea, s’o opăresc! SBIERA, P. 238/„. 
Să meargă cu ea așaș de-a dreptul la mormântul 
copilului.iAeai,p.3\8l,„. | Cu atât mai vârtos, cu atât 
mai mult, Încalțe. Vezirul au răspuns: „...Zici tu că 
sânt așâ de blăstămați Moscalii, dar voi așa’și nu 
sănteți de nimică, că et v'au bătut prevoi. A și j dere 
au mai zis acel om a Șvedului cum că Muntenii 
sânt prieteni prea buni cit Moscalii, necdlce, let.
II, 329/,g. ] Așâ In cât. Hai să-i ascundem noi doi..., 
așî’ș sfl nu-i găsască nici dracu! alecsandri, t. 
217. I t (Pleonastic, în legătură cu „tocmai") S’au 
furat cu dinsele tocma așIășH din cămara nuntei, de 
au fugit, dosofteiu, V. 8.29/,. | f Nu numai (cât)..., 
ce așași (și)...—„nu numai..., ci chiar și...“: „non seule- 
ment.,., mais encore (aussi),..". Nu numai lăcuită de 
moșneanii săi, ce așeaș foarte bine întemeiată... să 
fie fost, cantemir, jir. 390. Nu numai cât pe Ze- 
slavu de tot au biruit, ce așeaș și cetatea Chiovului 
din mână i-au luat, idem, iiR. 385.

3®. Chiar într’o astfel de stare, așâ cum (erâ), 
deși (erâ) tocmai (așâ). Aceasta eră din părinți 
creștini. Carii pentru credință închiși in temniță 
fiind, l-au născutu-l maică-sa așlașl In legături. DO- 
SOKTEiu, V. 8. 2/,. Deade așîașt din munci sufletul în 
mânute lui Dumnedzău. idem, V. 8. 94/,.

4®. In legătură cu adverbe nehotărîte, are același 
sens ca „așâ" In aceeași funcțiune. Oricine... va vrea 
sâ cearce pre locul lui..., sau de să va nimeri așîașă 
fieștecum să să tâmple să găsească vre o comoară, 
să chiamă să fie a lui. pravila mold 42,,.

11. Adverb de timp. îndată, fără întârziere, fără 
zăbavă, tocmai (temporal). N’ară fi judecată de- 
reaptă aceasta, de-aș da cu voao așașii darul și 
cinstea. cORESi, ap. HEM. 2005 („îndată, fără multă 
cugetare" sau „numai așâ"?). Ashishi = „statim, 
confestim". anon. car. învăță tată-său de-i tS- 
iară capul in temniță așlașii. dosofteiu, v. s. 
98,,. Nu vă rămâne decât să vă măritați cu ță
rani. Ș’așa'și am poruncit să vie preotul din sat, 
ca să facă chiar acum nunta, ALECSANDRI, T. 683. 
Românii cred că... mare parte de insecte... iși află 
sfârșitul așași la ivirea lor pe suprafața pămân
tului. MARIAN, SE. n, 209. Am s’o impușc. Si așași 
scoate un pistol. SBIERA, P. 237/,, (cfr. „și, zicând 
așâ, șl scoase"). | (Urmat de când sau com tem
poral) Șl, dejâ. Soarele dimineții se arătâ așăși 
prin geamurile ferestrilor, când căeu Leonardo în- 
tr'un profund somn. L. NEGRUZZI, ap. TDRG. | în
dată ce. Si Maica Domnului, Din poarta ceriului, 
Âșiși cum'a cuvântat. Scară de ceară a luai, Scară 
de cear a întins, Cu poale albe m’a cuprins, marian, 
V. 123. II (In legătură cu măsuri de timp) Chiar. 
Iarna mare erâ: că așași iarna s’au făcut aceâ 
zarvă, muște, let. iii, 11/,,. Apoi nicisănumai 
îndelungăm vorba, ci așaș mâne diminettță să te 
duci la târg, sbiera, p. 242/,. Așezarea se face așași 
în aceeași zi. marian, nu. 135. | Adesea In legătură 
cu alte adverbe de timp, Întrebuințat une-ori aproape 
pleonastic: Așași atunci (s. acuma)—atunci (s. acuma). 
Îndată, chiar atunci (s. acuma). In acel (s. acest) mo
ment chiar. lAsară masa, ieșind apașii atunci 
din svfâjnta liturghie. DESOFTEIU, v. 8. 31. iȘt 
așași atunce, Luni sara, l-au trimes la vezirul. ne-

5 - ASAÜL
culce, let. II, 368/14. H^tru rădicarea hohotului, 
mireasa dă așa’și atunci, celui ce l-a rădicat, o nă
framă. MARIAN, NU. 638. Nu pot să mă lupt ași-și 
acuma, că-s flămând. MARIAN, TR. 312. Asașl îndată 
8. de-odată, s. chinr, pe loc (s. așași îndata mare) 
„imediat": „momentanément, immédiatement". „Sa- 
raca’n de mine!" strigă așaș indată ș4 ceealaltă 
luirgată. SBIERA, P. 112/,o. Aceste sufiete nu sânt 
[ => nu se prefac In...] așaș de-odată moroi, idem, 
p. 317/,,. Susana: Știi una?... îmbracă-te feme- 
ește... Răzvrătescu: Minunată idee! .Ășiiși dtiar 
mă duc să-mi pun catrință. ALECSAvnnJ, ap. HEM. 
2007. I-aw răspuns așași pe loc. mariaîJ, SA. 102.

(Șl: așișl, așâeși (oșiași), In Mold. și In Bucov. azi: 
așăși, așăși; accentul frazei e totdeauna pe cuvântul 
lângă caro stă: așăși iu. | Se găsește și forma șașl: 
Ursul șaș îl apucă și-l erompoțește. sbiera, p. ^.]

— Compus din așâ (ași) 4- șl. (Cfr. lat. itaque.)

ANANÎN, «A subst., adj. Assassin. — (Franțuzism) 
(Persoană) care a ucis mișelește, tâlhărește (pe ci
nevâ). (t ásásén s. m. Assaseni (adecă ucigători in
tru ascuns), barac, a. 4.] | întrebuințat (rar) șl ad
jectival. O mână asasină a făptuit omorul acela.

— N. după fran, (ital, assassino <arab. hasast — 
plur. de Ia hasis — „mâncători de hașiș", nume dat 
sectarilor lui Aladin (secol. XIII), care, subt influ- 
ența hașișului consumat, fâgădueau, subt jurământ, 
a omorî pe oricine, dacă le cereâ aceasta căpetenia 
lor).

A8AMINÁ vb. 1*. Assassiner. — (Franțuzism) A 
ucide (pecinovâ) mișelește, ea un asasin. [ P. hiperb. 
(fam.) A plictisi (pe cinevâ) In cel luui mare grad. 
Te asa.sinează cu versurile lui.

— N. după fran. (ital assasslnare). Cfr. asasin.

ASAHINÁRE 6. f. Assassinat. — (Franțuzism) In- 
Enitivul verbului asasină^ devenit abstract verbal. 
Ucidere mișelească (gândită ca acțiune). Asasinarea 
lui aduce murmure în țară, uricariul, xiv, 215/,,.

ahasinât B. a. u48$a«$<naf. -■ (Franțuzism) Uci
dere mișelească (gândită ca fapt împlinit), .dsast- 
natele politice nu sânt rare in istoria omenirii. Ga
zetele comentează această încercare de asasinat.

— N. din fran

asasinAt, -A adj. Asaassiné. — Participiul ver
bului asaslnü, devenit adjectiv. Ucis mișelește.

A^Áü 6. a. BécAc, louchet. — (tn Transilv.) Cazmă, 
h&rlet. Iaste o lopată de fier ascuțită
Ia vărv și cu tăiș făcut pe de laturi, sau o lopată de 
lemn cu fier ascuțit în capăt, cu cares se sapă pă- 
mântul‘‘. ECONOMIA, 118. (Și: arșHU. CIJIAC, ll, 476, 
arșcu. PONTBRIANT etc., harsén. HEM, 1742. ’ Plur. 
-ș(e}iiuă (Oriat, In Transilv,),’ap, HEM, 1741. rONT- 
BRIANT dă un plur. -^euri, care tnsă e suspect.]

— Din ung. ásó „sapă" (lit. „săpător"), Formele 
cu r intercalat sogăsesc șl la Sârbi: arsoo (pe lângă 
asov), idem, și în rut. arsUv „pelle de fer" (CIIIAC, 
II, 476). Cfr. dubletul arșov.

ASAÜi, t s. m, Chef d'un dótackement de Cosa- 
qttes de l' IJkraine. — „Sub-hatman, Ia Cazacii zaporo- 
jeni“. ȘIO. ,i4w șaruf Tmuș, aicea in la^i, cv, asaulii, 
polcovnicii și atamanii siti. m. costin, let. l, 296/„. 
Luând și pe ceilalți Ciisaci, cu asaulul lor, anume 
Mirovici, au înirat cu oaste mai grea earăși in țara 
leșeasca, axintie ubicarul, let. ii, 149 s.

—Cuvânt tătăresc, luat de cronicarii moldovenisau 
de-a-dreptul din limba tătărească (turc. 2/asaHÍ„cham- 
belian ou intendant auxservices des Khans de Tui- 
kestan", propr. „qui arrange". ȘIO; cfr. iasacciu), 
sau prin mijlocire rusească: asaiilii „căpitan de ca
zaci" (șl: eaaiUu, pol. assamut, jessan'ui).



ț

f

A8BEST
ASBÉNT 8. a. (Miner.) v. azbest.

AșcA 3. f. V. hașcă.

ASCENDENT,-A adj., subst. l'’-2®. Ascendant. — 
1’. Adj. Care merge Inălțăndu-se, „suitor" (cfr. opu
sul: descendent). Mișcare ascendentă. { (Mat.) 
Brogresiune ascendentă: ai cărei termini merg cre
scând. ; (Muzică) Armonie ascendentă: urmare de 
cvinte care merg crescând. , (Astr.) Nod ascendent: 
punctui tn caro o planetă ce trece din emisfera au
strală tn cea boreală traversează planul orbitei pă
mântului. (Genealogie) lÂnie ascendentă: urcare de 
la hu spre părinți și strămoși. Linia dreaptă [do ru
denie] se împarte în linie dreaptă descendentă și în 
linie dreaptă ascendentă, iiamangiu, C. C. 159. La 
doi frați ai săi a isbucnit nebunia înainte de a sa, 
și.... această nevropatie se poate urmări tn linie
ascendentă, maiorescu, cr. ii. 300. í Substanti
vat. (Jur., mai ales la plural) Rudă In linie ascen
dentă. Tatăl, mama și ceilalți ascendenți pot face 
împărțeala bunurilor lor între fii și ceilalți descen- 
denți... Dacă toate bunurile ce ascendentele a lăsat 
la moartea sa nu au fost coprinse în împărțeală, 
bunurile necoprinse se vor împărți conform cu legea. 
HAMANGIU, c. C. 188. || Situațiune predominantă (față 
cu cinevă), influență, autoritate (morală) puternică 
(asupra cuivă). Bl știe câtă admirație mi ’nspiră, căt 
ascendent moral și intelectual exercită asupră-mi. 
CARAGIALE, M. 93. [+ șî: oscendénte.]

— A’, din lat. asccudens, -eutem (part, verbului ' 
aseendere „a se sui").

ascendența 8. f. l’-2*. Ascendance. — 1 ®. (Rar. 
Franțuzism) Urcare, suire. || 2®. Linie (de rudenie) 
ascendentă. Jîonuinii de la Severin, ca $1 acei de la 
Pind, inc^ură a împroșcâ în toate direcțiunile pri
sosul poporațiunii, fundând... stabilimente filiale, 
tn tradițiunea cărora ei conservau prestigiul de 
aseendință. hasdeu, i. c 61. [f și: ascendință.] Cfr. 
descendență.

— N. după fran.
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ASCENHIÚHC 8. f. AsccMSíon.—(Franțuzism) Suire, 
înălțare, urcare (spec. cu balonul). A făcut o ascen
siune cu balonul. Spec. (Ástr.) Ascensiune dreaptă: 
arcul ecuatorului ceresc cuprins Intre punctul vernal 
și meridianul care trece prin centrul unui astru. [Plur. 
-«MHJ. , Pronunț.: -si-u-ne.}

— N. după fran. (ascensio, -slouem, idem.)

ascensób 8. a, (rar, s. m.) Ascenseur. — Aparat 
mecanic pentru urcat (persoane s. lucruri) la diferi
tele caturi ale unei clădiri. [Plur. -sorii și -soare.]

— N. după fran. (lat, ascensor „care se urcă", 
de la aseendere „a se urcă".)

ANcisT, -Ă subst. Ascéte, — (Mai ales In biserica 
creștină primitivă) Călugăr care Iși petrece viața 
tn post și rugăciune In pustietăți, pustnic, sihastru, 
schimnic. Cfr. anahoret, [fși: asrhit, de-a dreptul 
din n.-greo. laeov postnieul, aschiful. dosofteiu, v. 
8. 43. I Șl: asehet, -ă subst., cu o formă mai apropiată 
de cea elină. Iov bătrânul, aschet slab și osos, tn ra- 
sa-i veche de pănură cafenie, sta cinchit la pământ, 
înaintea peșterii, a mormântului în care trăeă. m. 
SADOVEANU, SĂM. V, 975,]

— N. după fran. (=grec, icx-qt-qț „deprins, exer
citat" [cu o viață de schimnicie], de la dsxéw „a se 
exercită In..., a-și întări trupul prin exerciții".)

ASCETIC, -A adj,, adv. Ascéiique. — 1®. Adj. De 
ascet, de pustnic, de sihastru, de schimnic, schim- 
nicesc. 0 viață ascetică. || 2®. Adv. Ca un ascet, 
schimnicește.

— N. după fran. (— lat.-bis. ascetlcns, -a, ■um 
< grec, âax-qtixos.)

Dicționarul limbii rom&ne. 7. IV. 1909,

AȘCHIE 
aac'KTÍHm s. a. AscAtisme.—Viață de ascet, schim- 

nicie.
' — N. din fran.

ĂșciiE s. f. V. așchie.

AACHÉBdD'f' s. m. Troupes turques, armée turque. 
— (Cuvânt literar In epoca fanariotă. Șl singularul 
are sen.s colectiv) Armată turcească, soldățime tur
cească (îndeobște, fără deosebire de „ieniceri", „spa
hii" etc.). Jaloba să se vădească La pași și la sara- 
seheri la asckeriuî din Bender. e. kogÂLNiceanu, 
ap. TDRG. Sfătuiră să scoată o angareă... Numin- 
du-o cum că este ajutor de cheltueli Bentru-ascherii 
ces'adună la DUH... ZILOT, CRON., ap. HEM. 1801. 
[tn Mold. șl: așcheriă. îndată să se trimită așche- 
riul cerșut și tunuri și alte trebuincioase pentru 
răsboiu. URICARIUL, ap. DG.]

— Din turc, ’asher „armée, soldat". ȘIO. Cfr. a s - 
c h e rliu.

I

ANCHERric t s. m. Soldat turc.—(Cuvănt literar 
In epoca fanariotă; Întrebuințat rar; mai ales la 
plural) Soldat turc. Să-i dea gahereA pentru ascherlH. 
DIONISIE ECLisiARCUL, c. 187. Ascherliifij... ce do
resc a intră in Moldova să facă răutăți, unii ca aceia 
să se trimată la cele d’aproape sarhaturi (s. 1774). 
ÜRICARIÜL, VI, 437, ap. ȘIO.

— Din turc. ’askerlU „soldat".ȘIO. Cfr. ascher.

AMCUilT 3. m. ascet.
AȘCHIA vb. 1*. fendre (se dit du boia), fsej 

briser (nn os) en éclata. — fT&nn.. A rupe (cevă) In 
așchii, a luă așchii, șuvițe s. f&.șii (din cevă); a despărți 
(un lemn) In așchii. 0 ffkiiileă de tun se sfărâmă și 
așchiază o bucată de os din titva unui ghinărar, v. 
coSMOVicr, sĂM.n, 4â8. i Refl. (Despre lemn, os etc.) 
A se rupe (s. a se sfășiă) In așchii. [Rar, șl: așchii 
vb. IV*: Ijemnarul taie lemnele; bărdașul ie a^chiește 
și-apoi le cioplește, te răteaeă, le scobește. (Orlat, In 
Transilv.) ap, HEM. 1983.J

— Derivat din așchie, sau dintr’on tip lat. pop. 
•asclare ( ’assulare. cfr. usswiaiim): v.-prov., cat. 
oscior.

AȘCHrÂT.*Ă adj. J’endw ou hris^ en éclats. — Par
ticipiul verbului așchlă, devenit adjectiv, f/nde eră 
casa lui Druga, se vede numai un stâlp afumat șt 
oșcătef de fulger, v. forescü, ap. DDFR. [tn Mold.: 
a^chiét.]

Á9CHIF. s. f. P. Écharde, éclat fde bois), éclisse, 
esquille. 2'‘Envie (pellicule qui se détache de la peau 
antour des ongles).

P. Bucată (lată, subțire și, relativ, lungă, spre 
deosebire de țandără și surceă care sănt mai mici 
și au formă neregulată; adesea Insă aceste trei nu
miri, mai ales așchie și țandără se confundă), 
fășie s. șuviță luată In lungul lemnnluî (cu barda 
3. cu securea) sau dintr’un os (și p. ext. șl din alte 
corpuri tari ce se pot desface In fășii). Cfr. costi
nescu. Scoate tntăiu bârna den ochiul tău și atun- 
cea vei căută să scoți așchia cea den ochiul fra
telui tău. BIBLIA (1688), ap. TDRG. Copaciul mare, 
dintr’o așchie [ = dacă i-a sărit o așchie lovindu-l 
cu toporul] nu se taie, pann, p. V. in, 15; româ
nul GLUMEȚ, I, 31/,. Nici un lemn nu se desface in 
așchii lungi, ca ulmul, ap. TDRG. jlșchto bradului. 
Dreptatea satului. [ „Dimerlia".] oorovei, c. 131. 
Sfejontl.... , îndată ce rămase in căteva ășchii, se
rupse. FUNDESCU, L. p. 159/,,. Așcfcto nu sare de
parte de trunchiu. <șș;z. i, 221/,; zanne, p. i, 114. | 
Despicătură (de probă) dintr’un lemn, Penfrw a face 
șindrila, trebue a căută ca bradul să tmble bine, 
adică să se despice sau să crape drept. Aceasta se 
cunoaște cercând mai mulți brazi prin scoaterea
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dtn trunchiul lor a unei așchii de un pod de mână 
de groasă și ca de o palmă de lungă. Dacă așchia 
aceasta nu crapă drept, bradul se lasă și se caută 
altul. I. lONESCU, M. 396. 1 P. ext. Ham desprețuit 
nici hârburile de oale vechi..., nici chiar așchiile de 
cremene, pe care astăzi noua știință a arheologiei 
preistorice le așterne... pe pragul templelor inălțate 
in onoarea artelor, odobescu, ii, 236. A fost atins de 
o așchie delanță{ lenee] înaltul nostim rege. i. ne- 
GRUZZI, VI, 169. ; Așchiile de lemn sânt, ca șl surce
lele, rămășițe nefolositoare, care se Întrebuințează 
doar la ațâțatul focului. Să-mi adun tn mănunchiu 
notițele răsipite aci ca așchiile și ca surcelele ce se 
imprașiie fără folos, când, cu o teslă rău mânuită, o 
caljă de dulgher slângaciu ciopârtește bârna, odo
bescu, III, 166/,. Pocnind, se revarsă răpaia prin 
așchii. COȘBUC, 1&. 15/,,. Unde eonăcesc ei, acolo... 
fac și ațâță focu'..., cu găteaje, cu ogrinji, cu surcele, 
cu așchii și cu ce găsesc. 3iPESCv,Q., ap. HEM. 1982. 
Până atunci, călătorul adunase niște răscote, sur
cele și ășchii de lemne ce putuse afla prin bătătură 
și ațâțase un foc bunicel, ispirescu, ap. HEM. 1982. | 
Astfel se explică sensul greșit de „surceâ * dat de 
ANON CAR.: Ashkii = „sarmentum”. [ După polizu ;
și cu sensul de „strujltură“: Așchie de răndeâ : „Ho- 
belspan“. 1 Fig. Strujinii pre svâfnltul cu aclale 
brânci au mănuși de her cu ungMe a&eu^Ue, să
rind dșchi de carnea svfâintului... dosofteiu, v. 
S. 97.

2’. (Rar, neobicinuit) P. anal. Pieliță care se des
face din piele tn jurul unghiilor DDRF, „zbârnâitoare, 
plosnitoare“.

[Plur. ășchii și așchii. | ț âșche, plur. ășchi.
Șl: bășcliie: Vodia biciului i s'a spartin hășcbii și 
sar din ea puzderii melițate de șoldurile uscate ale 
bieților cai. delavrancea, s. 205. | In Ban., Serbia 
și ln jud. Mehedinți: iâșcliie VICIU, GL.. CDDE. — și 
íéschie: Să apuci pădurile. In codri muți și surei, 
L'nde nu-i ieșckie sărită, De voinic tăiată. POP. 
(Oravița), ap. marian, na. 40. leșchî = „așchiP*. 
(Lățunaș, Verșeț). viciu, GL. | Prin trecerea dialec
tală a lui Ă:’> f, se pronunță po alocuri și: ostie, 
pronunțare care se reflectă ln scrierea aștie. LB. Așfii 
de cșale mărunt giluite. ECONOMIA, 220. | La OOKO- 
VEI, c. 371 (com. din Vașcău. tn Transilv.) se gă
sește și forma (grafică? s. simplă eroare de tipar, 
prin omiterea lui hj așeie: iloșu taie lemne in deal; 
așcile sartej’n vale. ( „Tunetul”.)]

— Diu lat. pop. ikBcla ( assula „așchie”, dimi
nutiv din assis „scândură”. Meyer-LUbke, Pom. 
Gramm. II, § 430): alb. ask'e, neo-grec. âsxka, vegl. 
jaska (ital. aseola <, *ascula, Arch. glott. ital. III, 
457), neapolitan aska. calabrez, sicilian aska, pu- 
gliez aske, sard. logudorez usa (campidanez astula 
< astula, Wagner, Lautlehre der siidsardischen 
Mundarten, 18), v.-prov., cat. ascla, portg. acka.

AȘCHII vb. IV* v. așchia.

așchioârA 8. f. Écharde, petit éclat (de bois). — 
Diminutivul lui așchie (derivat prin suf. -ior). Cu 
barde și cw fppoore Să mă facă așchioare. pop., ap. 
DG. Cfr. așchiuță, așchiță. [Pronunț. -șcA»-ou-]

AȘC11I0S, -oĂNĂ adj. Schisleux. — Care se des
face cu ușurință tn așchii, tn straturi suprapuse. Se 
numește așchioasă, dacă se alcătuește din lespegioare 
mici. ap. DG. [Pronunț. ->cAt-os.]

— Derivat din așchie, prin suf. adj. -os.

ASCHÍT t s. m. V. ascet.

AȘCHÎȚĂ 8. f. Écharde, petit éclat {de bois). — 
(în Transilv. și Ban.) Diminutivul lui așcIie (derivat 
prin suf. -iță). Asciliâ= „das Spănchen”. LB. Dar 
cine l-a fărmecat? — Două fete din alt sat. — Da 
cu cel-au fărmecat? — Cu așchiță din portiță, Cu
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piííftere din ulițfi. pop. (Ban.), ap. HEM. 1983. [In 
Unffaria și ln Banat și; ieșchiți: Im fântâna de 
ieșchifă Paște calul lui lonifâ. HODOȘ, P. P. 163. 
/op3 teH-ow oirflii»!... Cuieșt’i}A din pnrtifă. ALE
XICI, L. P. 180/,,.] Cfr. așchința, așchioară.

ASC'HiTĂc fs. m. Ascéte. — Ascet, sihastra, pust
nic, schimnic. Prepodnbnicii părinții noștri, bogo- 
nosnicii săhastri, aschitacii, ...petrecură în bolMtă 
și’n piei de capră, lipsiți, scârbiți, pățiți rău, prin 
pustii rătăcindii-să și prin munți și vârtoape.voso- 
FTEIU, ap. HEM. 1802. [Forma singularului ar puteă 
fi și: aschitaciu, cfr. TDRG.) Cfr. aschitean.

— Cuvânt românizat de Dosofteiu, din n. -grec. 
âsy.YjTtxoț, Cfr. ascet.

A8CUITKÂIÎ •[• s. m. Ascéte. -- Ascet, schimnic, si
hastru, pustnic. Krâ un aschitean carele strălucea in 
lume, de bunătățile lui și de minuni ce făcea, pra
vila (a. 1652), ap. murnu, GR. 7. Cfr. aschitac,

— Formațiune românească din gr. â;gx-qx-i,c și suf. 
adj. -ean. Cfr. ascet.

; A^cuiVȚĂ s. f. Écharde, petit éclat (de bois), co- 
: peau. — Diminutivul lui așchie (derivat prin suf.

-uț). Așchiuța bradului, Mândrulița satului. [= „Di- 
merlia“.] UOROVEI, c. 131. te duci la o salcie, 
să-i crapi coaja cu cuțitul, și de subt coajă să iai 
puțină așckiuță șt s'o atingi de măseaua... care 
te doare, șez. vin, 151. (Șt: liășchliiță. După ce 
l-au gătit acuma de făcut, aștern pe fundul secri- 
ului geluitiiri, adică surcele, numite altmintrelea 
și hășchiuțe. MARIAN, î. 239. | Pronunț. -șrAt'-w-] Cfr. 
așchiță, așchioară.

ARCRi'.HÁ t vb. I*. Réduire en cendres. — A pre- I 
face tn scrum. Au opărit, de au ascrumat șt au 
ars buruianele șt toată verdeața, dosofteiu, V. 8. 
110/,,.

— Derivat din scrum, cu pref. a-.

ANvrK.TÂ vb. I. I. 1®. Écouter, dresser l’oreille. 
Ausculter. 2’. Îcowier attentivement, entendre, préter 
l’oreille (h). Écouter (un maltre), suivre (un cours). 
Interroger, foire réciter la leșon â un enfant. In- 
terroger ou ouir (des témoins), fairé subir un in- 
terrogatoire (â qqn). yotre attention (ă qqch.). A’»- 
tendre raison. H. 1’. Ajouter foi (â qqch.). 2’. Sa- 
tisfaire, exaucer, donner son adhésion (â une priăre), 
prendre (qqch.) en considération. 3®. Écouter (les i 
conseils de qqn.), sutore (l'avis de qqn.), obéir {h). 
4’. Se conformer (â un ordre), obéir, obtempérer, se 
soumettre; étresous l’autorilé ov la domination {áe j 
qqn.), étre soumiA* ou assujefti (h), ddpenrfre ou étre 
«0HS la dépendance (de).

I. Precum privirea este acțiunea pregătitoare ' 
pentru vedere (perceperea a cevâ cu ajutorul vă
zului), tot astfel ascultarea este acțiunea prin care 
pregătim perceperea a cevâ prin simțul auzului (a u- 
zirea). Ascultă și vei ausi! dríGHICI, r. 53 (cfr. 
„caută și vel află 8. găsi!'*). S'ascidtăm.' Ce se aude? 
Ce nou glas răsună oare? c. negruzzi, ap. HEM. 
1803.

1®. (Despre oameni) A-și Incordâ auzul și atenția 
spre a auzi cevâ; (despre animals) a-și ciuli urechile 
(spre a auzi cevâ). Intrans. și trans. Stauculuare- 
aminte, ascult fără a suflă. KONAKI, ap. HEM. 1803. 
Ascidtuțil Marea fantomă face semn, dă o poruncă... 
ALEXANDRESCU, M. 14. „Ia ascultați, măi“, eise Ge- 
rilă, „vorbalutigă, sărăcia omului!'' CREANGĂ, P.250. 
Ascultă cu groaeă tot sunetul frunzelor. DRĂGHICI, 
R. 157. Txt dreapta se awH o foșnUură. Iepurele stătu 
pe loc, ciuli urechile și ascultă citva timp. |[P. ext. 
A-și tncordâ atenția spre a pr.cepe cevâ. [Calul] 
ft... spuse, că are să mai dea le o cursă care 
i-o intindeâ tată-său, șt o tnvă^ cum să facă să 
iasă și de-osld-iiatfi biruitoare Fata ascultă cu
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toate urechile și făcu precum o învăță calul, ispi
rescu, L. 18. II Spec. (Med.) A cercetă (pe cinevă) 
prin auscultație. Cum a venit sus, doctorul a ascul
tat-o la piept. 8. NĂDEJDE, ap. TDRG. || Spec. A 
trage cu urechea. A ascultă la ușă : „écouter ă la 
porte'*. DDRF. >Im ascultata furiș la vecinul său și 
au purtat clevetele... cuv. d. bătr. n. 326.

2®. A fi atent, a-și aținti atenția la ceea ce spune, 
căntă 8. povestește cinevă, a urmări cu luare-aminte 
povestirea cuivă, Absol. „Cobori în jos, luceafăr 
blând, Alunecând pe-o rasă, Pătrunde'n casă și in 
gând Și viața-mi lumineasă!'" El ascultă tremu
rător, Se aprindeă mai tare... eminescu, p. 262. Eu 
sânt dator să spun povestea, și vă rog să ascultați! 
CREANGĂ, P. 248. O gură numai are omul și urechi 
două: dar, dimpotrivă, maimultgrăeștede cătasc^d- 
tă. ZANNE, p. II, 169. Tu eid, tu asculți! rădule- 
SCU-NIOER ap. TDRG. (: „das sind vergebene Wor- 
te"), II Intrans. (Se construoște cu prep. „la“, mai 
rar cu prep, „de") A ascultă la cinevă = „a-l ascultă 
cum vorbește, cum declamă, cum căntă etc.“ COSTI- 
NESCU. Foicică mărăcine, Ascultați, boieri, la mine. 
Să vĂ spuiu pe „Corbeă"' bine! teodorescu, p. p. 
517. 0 oară să fi fost amici. Să ne iubim cu dor, 
S'ascult de glasul gurii mici 0 oară, și să mor! EMI
NESCU, P. 127. II Trans. Frați dragi, ascoltați sfânta 
evanghelie! cuv. D. bătr. ii, 120. Minciunile ii eră 
prea drag a le ascultă, neculce, ap. HEM. 1805. 
Să ne oprim urechile de-a ascultarea cântece lu
mești deîuboste, mănulede-a apucarea... varlaam, 
ap. HEM. 1811. Mai bine voesc să ascidt istoria, de 
cât să mănânc! DRĂGHICI, R. 18. Ne place a ascultă 
povești frumoase din vremile trecute, c. NEGRUZZI, 
I, 245. Ascultă CM Ii*are-a»Ktnfe ce ți-oiu spune! 
CREANGĂ, p. 191. Urechile lor nu mai ascultau alte 
vor^. ISPIRESCU, L. 39. I P. ext. (Complimentul este 
omul, animalul s. instrumentul care produce sunetul) 
Ce se nu mai rutes ustenescu-te iire, rogu-ts se asculți 
tu noi intru scurtu. COD. VOR. 68/,(=să ne asculți 
pe noi pre scurt. N. te.stament, 1648; să auzi tu pre 
scurt, biblia, 1688: „mais afin de ne pas t’arrăter 
longtemps, je te prie de nousentendre,dans ce que 
noua allons te dire en peu de paroles*'). Neadormita 
privighetoare... mă ascultă, konaki, p. 104. Ea l-a
scultă pe copilaș, Uimită și distrasă. EMINESCU, P. 
273. Ausi, mândră, cucul cântă, Ieși afară și l-ascul
tă! JARNÎK-BÂRSEANU, D. 43. JUdudrd maic’am mai 
avut! Copil mândru m'a făcut; M'a băiat cu fiori 
de munte, Toți gura să mi-o asculte,—Mândrele să 
mi-o sărute! idem, D. 362. || Ideea atențiune! încor
date se exprimă mai plastic prin asta și a ascultă: 
Dar ami, ce jalnic cântă Clopotele-acum in sat; 
Glasul lor e ’ndurerat, Ruga lor e sfântă. Ele plâng, 
și mi se strânge Inima, cum stau ș'ascult. coșBUC, 
F. 128. Maica sfântă Stă și-ascultă. Și ascultă, cât 
ascultă, Și din gur’apoi cuvântă... marian, se. i, 10. |{ 
Cu un sens apropiat de „a auzi**. Asemenea întâm
plări vă FHpdrd a le ascultă. drĂghici, R. 26. în 
privighetori, să-mi pară Glastd Linei că l-asctdt. 
COȘBUC, B. 8. Vino, bade, sările, De-aseultă mustră
rile, Cum mă mustră măicuța. Bade, pentru dum
neata! jarnîk-bârseanu, d. 269. 1 A ascultă litur
ghia (a. sfânta slujbă): „entendre la messe" (ital, 
„ascoltare la messa", care are, ca șl la noi, șl sensul: 
„a fi de față la liturghie"). Doamna încă merge de 
ascultă liturghia la biserica sa, împreună cu toate 
giupânesele. gheorgachi logofătul, ap. HEM. 
1805. II Spec. A audiă (un curs). Vai! tot mai gân
dești la anii, când visam în acoflémii, Ascultând 
pe vechii dascăli cârpocind la haina vremii! emi
nescu, P. 230. Merg să ascult un curs la universi
tate. ; A controlă (pe un elev) dacă a învățat lec- 
țiunea, punăndu-l să o reciteze sau făcăndu-i Între
bări asupra ei, a procitl (pe cinevă). Și a pus pă
rintele pravilă și a vis că in toată Sâmbăta să se 
procitească băieții și fetele, adecă să asculte das
călul pe fiecare de tot ce a învățat peste săptămână.

ASCULTA
1 CREANGĂ, A. 3. Vom învăță împreună...: eu lagrama- 
I iică, fi tu ce-i vrea; apoi mi-i ascultă, idem, a. 91.
! (Jur.) .A ascultă martorii = a, luă depozițiile marto- 
■ rilor: „ouîr foM entendre) des témoins". || Fig. A da 

atențiune B. importanță (cuivă). Mdi bădiță, pentru 
; tine Multe dau cu lemnu ’n mine, Multe dau fi mulți 

mfl ’nfruntă; Dar cine dracu i-ascultă! jarnîk-bâR- 
seanu, u. 69. (Loc. prov.) Cânele latră la lună toată 
noaptea și luna nu l-ascultă niciodată, zanne, p. 
I, 361. II t A înțelege. Aceasta și la liumâni s’au 
plinit, că, cu glas striin grăind lor Dumneeău, nu 
ascultă ; iar acum sfânta Scriptură prin nevoinfa 
f osteneala] AfAriei tale să citeaște și cunoscută să 
face și la mari și la mici, biblia (168S), 8 pr. /,. | Nw 
oreds’ascMÎieMtwic: „il ne veut rien entendre". DDRF.

11. Cănd ceea ce ascultăm nu e numai un sunet 
din afară sau o povestire mai mult sau mai puțin 
indiferentă pentru noi, oi este o dorință, un sfat sau 
o poruncă ce ni se comunică, atunci ascultarea ace* 
stora este In același timp o conformare lor. Ast
fel a ascultă nu mai este acțiunea care precedă a u 
zirea, ci, adesea, cea care o urmează: Că mi-au au- 
deit Domnul glasul de plânsoare Și mi-au ascuj- 
tat Domnul ruga la strănsoare. dosofteiu, P8., ad- 
HEM. 1803. Construit cu acuzativul, ou un caz pre
pozițional („âe“, rar „]a“) și (rar și numai la scriitorii 
vechi) și cu dativul.

1*. A da crezămănt, a crede, a luă s. a băgă In 
seamă spusele cuivă, a 6 convins de adevărul celor 
spuse (de cinevă). Trans. Zici eă-s mândră, și n’am 
vrut Cas’ascult vorbele tale? coșBUC, B. i2. Domnule 
Măria ta, Tu pe Greci nu ascultă...: Grecu-i fiară 
dușmănoasă, Grecu-i limbă veninoasă! alecsan
dri, p. p. 90/,,. A ascuitat tot ce a aH£i( = „il a 
crutout ce qu’il a entendu**. pontbriant. || Mai ales 
intrans. Nu ascultați de vraci și de babe descân
tătoare, ci de medici. | SpMe tatălui său ceea ce is
codise el să facă. Tatăl său, care ascultă la gura 
lui ca la carie, se duse numai de cât... ispirescu, 
ap. ZANNE, p. V, 148.

2®. (Cănd e vorba despre o dorință, o rugare) A 
o luă In seamă, a o împlini, a o satisface. Miluește 
pre mișel și mi-ascultă mi;^ rugă, dosofteiu, ps. 
18. Mișeilor, Domnul le ascultă, idem, ps. 227. De-ar 
vrea bunul Dumneseu Să mi-asculte dorul mieu! 
alecsandri, p. I, 80. Acum te chem; chemarea-mi 
ascultă-vei ? Din neguri reci, plutind, te vei desface ? 
eminescu, P. 51. Sluga, ascultând poronca stăpâ
nului, ia pe loan... creangă, p. 301. Oiu rugă pe 
Dumneeeu S'asculte blăstemul mieu. doine, 122/4. 
Și... tnlumefets-8 multe, Care-ar vreă să mă ascul
te Și să facă tot ce vreu, Ca Caline dorulmieu. 
alecsandri, p. p. 303** 5. Rugați-vă la Dumneseu 
cu toată inima ; el vă va ascultă : „priez Dieu avec 
ferveur, 11 vous exaueera'*. Tatăl său a ascultat ce
rerile sale: „son pére a adhéré ă sa demande". pont
briant. Ambasadorele... să fie ascultat și liber de-a 
apără...drepturilețării. URICARIUL, 1,184 | (Jur.)
A luă In considerare. Nice pâra lor să se asculte, 
nice tn seamă să se bage, pravila (a. 1652). ap. 
HEM. 1803. I Refl, (numai la persoana a 3-a, cu 
sens pasiv) Mihai-Vodă... ori de ce seried și jălueă 
la împărăție, i se ascultă și isprăveă. muste, ap. 
HEM. 1809. II La negativ : a nu se învoi (la cevă), a 
nu vreă, a refuză. Iar in siua a șaptea, veasel fiind, 
împăratul sise... să aducăpre împărăteasă... Și n’au 
ascultat lui împărăteasa, să vie. biblia (1688), 356 
(: „or, au septiăme jour, comme le roi avait le coeur 
gai de vin, il commanda ă Méhuman, Bizta... qu’ils 
amenassent devant lui la reine... Mais la reine Vasti 
refusa de venir“).

3°. Trans. și intrans. (Cănd e vorba de un sfat) 
A te luă după, a urmă. Fala ascultă sfatul chițigoiu- 
lui. ȘEZ. V, 66/,Bine este să ascultați șt sfatul unei 
neveste! zanne, p. iv, 506. Din sece, una s’asculți și a 

; /emeit. ZANNE, P. II, 279. || A urmă sfatul (cuivă). Cel 
: rănit nu ascultă cumu-l învață vraciul, pravila

I
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MOLD. 68,,. Trebuesă-i ascultăm, căsfințiile lor știu 
mai multe decăt noi, păcătoasele! CREANGĂ, p. 116. 
Sfâpdne, ...ascultă-mă și rlu-te la boieriu! idem, p. 
156. „Docâ vei merge cu mine", eise calul, „habar să 
n'ai....’ Te voiu sluji cum am slujit și pe tată-tău. 
Numai să m’asculți.'‘‘ ISPIRESCU. L. 16. Dracul m'a 
pus s’ascult de vultur! reteganul, p. i, 4/,,. iMs'să 
fie rău, nu bine, Că n’am ascultat de nime, Ci-am 
făcut de capul mieu. Și m'a bătut Dumneeeu. jak- 
NÎK-BÂRSEANU. D. 218. Fecioroș Gruiuțut meu, As
cultă de ce-ți sic eu. Să nu caei la vr’un loc reu. 
ALECSANDRI, P. p. 144. Jfdre, ascultă la mine, că-s 
mai pricepui...: nu iși din cuvințelu' mieu. jipe
scu, ap. HEM. 1808. || Spec. (CAnd e vorba de pă
rinți) A face precum spun ei, a ii ascultător, su
pus voii lor. Din copilăria mea. sănt deprins a 
ascultă de tată, creangă, p. 203. A fost șl ea fe
meie, ca toate femeile, dar blestemul părinților, pe 
care nu-i ciscultă, ci-i tot necăjeă, a făcut-o să fie 
gheonoaie. ispirescu, l. 4. Vai de copilul acela ce 
n'ascultă de părinți! ZANNE, P. Ii, 80. |j Fig. A se 
lăsa condus de... Mintea lui... este... un vAnt ce se 
umflă, De care, de n'o ascultă, toafe-i par întune
cate. KONAKI, P. 275. Nu face cum iți spun alții, 
ci ascultă de bunul tău simț. l Refl, (numai la a 
3-a persoană, ou sens pasiv). Nu s'au ascultat sfa
tul lui Ureche Vornicul, cum mai multe în lume 
sfaturi bune la Domni nu se ascultă. M, costin, 
ap. HEM. 1808.

4”. (Cănd e vorba de o poruncă) A se conformă 
(celor poruncite), a se supune. Cuvântul îngerului 
meun’ați ascultata, neceînțeleasetu.Cw.n. bătr. ii, 
44. Toi omul îaste datoriu să spue giudețului pre cela 
cenuvasăascultededtns. pravila mold. 37 Cade- 
se să asculte și să se plece boiarenului și mai-ma- 
relui nárorfufui. pravila (a. 1652), ap. HEM. 1803. 
L-ai pusu-l mai mare, toate să l-ascălte. DOSO- 
PTEIU, PS. 28. Oameni și năroade mie să-mi slu
jească și să mă ascüite. idem, PS. 55. Țărănimea 
ce eră pre supt munte nu ascultă de Domnie, ne
culce, LET. 11,434/,,. -S’d-i fii supus, cu dreptate 
să slujești și să-l asculți. Ca șl fu negustor mare s'a- 
jungi. PANN, ap. HEM. 1804. Visănd că ioaiâ lumea 
îmi ascultă cuvântul, în valurile Volgăi ceream cu 
spada vad. eminescu, p. 200. Și ceilalți trebue să as- 
eulte de dînsul: așă și roi; la mine, trebue să mă as
cultați pe mine. SBIP.RA. p, 268 ',-. Sf. Haralamp... e 
mai marele ei, și, acolo unde sfăntul ii poruncește 
să se ducă, ea l-ascultă; căci vai și-amar de ea, 
de nu face pe voia sfântului. Când Moartea nu 
ascultă de el, sfăntul o pune la pedeapsă, șez. iii, 
114/10- N'asctdți de porunca mea? pop., ap. HEM. 
1807. I P. anal. (Despre animate) Bădița-i tinerel, 
N’ascultă boii de el. iiodoș, p. p. .56. | A b s o 1. Unde 
este hatmanul, ascultă și oștile mai bine, axintie 
DRICARUL, LET. II, 159 , P. ext. A fi subt autorita
tea, cArmuirea s. stăpAnirea cuivă, a se țineă de... Mo- 
nastirile... care ascultă de Ierusalim..., să dea... câte 
doi unghi de om, într’un an, visteriei. uricariul, 
V, 251/,. Neamul Docililor... pr&dă țerile ce asculta 
de împărăția RAmului. M. COSTIN, LET. I, 16. || 
t După analogia sinonimului„asesupune“, se găsește 
odată și tn funcțiune reflexivă (care de altmin
teri are numai sens pasiv). Grăîă lui losif, si den- 
tru si, și nu să ascultă ei, să se culce cu ea, să se 
impreune cu dînsa. biblia (1688), 29,, ( : „et quoi- 
qu’elle en parlAt A Joseph ciiaque jour, toutefois il 
ne iui aceorda pas de coucher auprăs d’elle, ni 
d’étre avec elle“).

—- Din lat. pop. ascultare {-auscultare): ital, as- 
coltare, sard. logudorez ascultare, engad. skulter, 
v.-prov, ascoutar, v.-fran. ascouter, v.-span. ascuchar 
(cu asimilare de către pref. ca>: v.-ital. scoltare, 
prov. escoutar, n.-fran. écoufsr, n.-span. escuchar, 
v.-portg. escutar). Cele două sensuri 1 și 11 le aveă ș) 
cuvântul latin, care se construeă cu acuz, sau cu dat., 
ca In limba rom. (Cfr. șl germ, horchen — gehorchen; 

bulg. konltfl go ne pottlusalQ = „calul na-l ascult&“.) 
Cfr. dubletul auscultă..

ASCV’LTÁciÚNE f s. f, = a.^cultare. Cuv&ntnl e 
atestat numai In dicționarul manuscris at lui Bt7- 
DAI-DELEANU, ap. HEM. 1812.

—- Derivat din ascultă, prin suf. abstr. -ăciune.

arcvi.tAmĂnt ț B. a. O&^sance, obédience. — 
Ascultare, supunere (la...). DupA căutatul luDfumJ- 
n[e,]iieeu tatăl, intru sfinția Duhului, intru ascul- 
tământul și stropirea sângelui Iu Is. Hs... se mul- 
țîascS-se! cod. vor. 138/,(= prin ascultarea 
și stropirea sângelui... N. testament, 1648; întru 
ascultare și stropirea s&ngelui.... biblia, 1688:
„...obedientiam et aspersionem sanguinis“; „pour 
obéir & Jésus-Christ et pour obtenir l’aspersion de 
son sang“).

— Deris’at din asculta, prin suf. abstr. -ămănt. 
(Cfr. ital, ascoltamento).

ASC't'LTÂRK 8. f. 1. 1®. Action d’écouter, d’enten- 
dre, de fairé attention (ă qqch.), d'ouir (des témoins). 
Audition, interrogatoire (des témoins). Interrogation 
(d’un éléve). Auscultation. 2®. Auditoire, salle d'au- 
dietice. II. 1®. Action de préter l’oreille (ă), d'exaucer 
(qqn., la priére de qqn), 2®. Action d’écouter (les con- 
seils de qqn.), de suivre (l’avis de qqn.), d'obtem- 
pérer, de se soumettre, d’oftéir; obéissance, nbédience; 
dépemlance, autorifé; commandement.

Infinitivul verbului ascultă, devenit abstract verbal.
I. 1®. Aceaste doao, până ce pre scurt le voiu spune, 

mă rog de ascultare, s. clain, ap. HEM. 1313. As
cultarea liturghiei. | Ascultarea la ușă e o dovadă 
de lipsă de bună creștere. | (Jur.) Ascultarea marto
rilor =„ăie Zeugenvemehmung, dasZeugenverhör“, 
TDRG. II Ascultarea (unei lecțiuni date)»interoga
rea elevilor. Acel vas de botee... il păeesc niște că
lugărițe. Nle nu dorm nici ei, nici noapte. Din 
cănd în când însă un pustnic vine pe la ele, de le 
povățuește cele sfinte pentru Domnul. Când sânt la 
ascultare, de le învață pustnicul, rămâne numai 
una de pândă, ispirescu, l. 30. || Spec. (Med.) As
cultare = auBCultație. || 2®. t (Probabil printr’o rea în
țelegere a lat „auditórium”) Sală de audiență, au
ditoriu. Intrară întru ascultare, eu miașii și eu 
nărociții cetației. qoti. vor. 71', (= Intrând In p o 1 at ă 
cu căpitanii și cu oamenii mai mari ai orașului. N. 
testament, 1648; Intrând la ascultare, împreună 
cu miașii și cu oamenii ce eră mai de folos ai ce
tății. biblia, 1688: „introissent in auditórium”; 
„étant entrés dans 1’auditoire avec ies tribuns...”).

II. 1®. Domnului precum nu i se cade a grăi lu
cruri ușoare, așă spre ascultarea celor ușoare să nu 
fie ușor. MUȘTE, ap. HEM, 1812. Cerule! Când o s'a- 
jungă 'ntr’a tale ascultări tânguirea mea? pann, e. 
i, 25. I ÎSufletele voastre curățind întru ascultarea 
deadevărului..., urul alaltu iubiți, cod. vor. 143/,, 
( Intru ascultarea adevărului, n. testament, 
1648; cu ascultarea adevărului, biblia, 1688 : 
„ayant donc purifié vos âmos, obéissant ă la vé- 
rité..., aimez vous l’un l'autre”). Și-șA lăsă casele și 
avuția-șl dereptfi ascultarea cuvintelor lui Dum- 
neteu. coresi, e. iv/g.

4:^ A da ascultare cuivă = a ascultă pe cinevă, a 
da atenție spuselor lui, a-t crede, a Încuviința cererea 
Iui: „ajouter foi (ă), croire (qqn.), obélr; accepter 
(une demande etc.“; cfr. ital, „dare ascolto”, ap. 
cihac, 1,17). Turcii, fiind in prepus, i-au dat ascul
tare. E. KOOĂLNICEANU, LET. III, 197 u. Tatăl său 
la aceasta nu-i da ascultare, drăghici, r. 5. Dete 
ascultare acestor cereri, ispirescu, M. V. 3/,,. De 
va da înscris răsașul că să leapădă, și în urmă 
sd va edi și va vrea... să să facă tovaroș la feeZe- 
șteu, răspumând cheltueală pă jumătate, să nu li 
să (lea ascultare. CARAGEA, l., ap. HEM. 1813.

2®. Urmare a sfaturilor cuivă, supunere la po-
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nincile cuivă. De va aac\dtâ de învățătura mai- 
marelui aău, va putîâ șuvăi șt nu să va certă după 
pravile pentru greșala ce va fi făcut pentru ascul
tare. pravila mold., ap. HEM. 1812. Eu... vă țiu 
turmă... mare și înaltă..., pentru butia ascultare și 
supunerea care arătați de-a-pururea cătră biserică 
și cMră arhiereu. ANTIm, p. 4 Nedănd ascultare 
și de al doilea, l-au legat și l-au adus la [Balș]. 
POPOVICI-KIRILEANU, B. 13. Copito, câtu-i de mică. 
Bate-o și pune-o la furcă. Că, dacă va crește mare, 
Nimărui nu dA-ascultare. ȘEZ. iv, 233“’ ,,. (Nega
tivul: neascultare: împărăteasa,împăratului arătă 
neascultare. VARLAAM, C. 360. Eva, cu n^utința 
neascultării, blestem au așăcat. mineiul (1776), 13*,. 
Neascultarea ce îmi făcuși va fi în sufletul tău o 
aducere-aminte foarte jalnică intru toată viața ta. 
GORJAN, H. IV, 62.J I t (Construit In vechime șl cu 
„spre") Ascultarea care va face neșiine spre Dom
nul țărăi soH spre stăpânul carele i va sluji... pra
vila (a. 1652), ap. HEM. 1812. || Spec. (Bis.) Ascul
tare = (tn mănăstirile de călugări și de călugărițe) 
slujire a unui „frate" s. călugăr mai tânăr (s. a unei 
„surori" a. călugărițe mai tinere) la unul (s. una) mai 
bătrân(ă) la care e orânduit(ă) de stareț(ă). Cfr. po- 
slușanie. Dat de (s.8pre, s. la) ascultare s. „ascul
tător" — acela care (mai adesea, ca pedeapsă] este 
orânduit la un călugăr bătrân spre a-l sluji, sau 
care s’a trimis undevâ cu vreo afacere de-a mănă
stirii: „obédienoier". Cfr. COSTINESCU. El arată că 
...voește a se călugări. Starețul il rândui spre ascul
tare la un bătrân sehastru..., unde el petrecu trei 
ani, în cea mai mare cucerie și umilință, c. ne
gruzzi. l, 219. Nu se știă de unde-i; n'aceă nici 
tată, nici mamă; de mică o crescuse maica Fevro- 
nia și acu o aveâ la ascultare, sadoveanu. săm. 
VI, 63. { S’au scăpat din ascultarîa cutăruia stareț. 
DOSOFTEIU, V. s. 67; cfr. MINEIUL (1776), 93’;,. 
zțț A fl (a rftmâneă, astăetc.) subt ascultarea cuivă = 
a fi (a rămâneă etc.) subt autoritatea, stăpânirea s. 
suzeranitatea cuivă, a fi supusul s. In slujba cuivă, 
a ascultă de cinevă. Luminând... precei ce sânt supt 
ascultarea MăriifiJ tale, biblia (1688), 8 pr. 48. 
Se deebăhise Cantimireștii de supt ascultarea Ha
nilor și ședea cu oardele sede dincoace de Nistru. 
M. COSTIN, ap. HEM. 1813. Constantin Brâncova- 
nul... de-a-pururea se sileă să supuie pre Domnii 
din Moldova, să-i fie supt ascultare, adecă ce ar 
pofti, ori de bine ori de rău, să nu-i easă din 
cuvânt. MUȘTE, LET. III, 62- Zis-au pașa...: Ma
rele șt puternicul împărat ne-au trimis eu oaste..., 
ca să fim raialii țărei Moldovei, ce este supt ascul
tarea împărăției, de aret șt de apărare despre Leși. 
NECULCE, LET. II, 223/,,. Neavănd Tătarii ce mai 
face, s'au închinai la Moscali, rugându-se... să tră- 
ească supt ascultarea lor. E. kogălniceanu, let.
III. 376. Aceștia sta subt ascultarea hatmanului. 
BĂLCESCU, M. V. 644. Fiul de împărat rămase sub 
ascultarea hoțului, ca să învețe meșteșugul de la dîn- 
sul. ISPIRESCU, L. 369. 1 Spec. (învechit) Comandă 
(militară). Puindu-i la mijloc și dăndu-le răeboiu 
de două părți, îndată un polcovnic... s’au închi
nat cu câteva steaguri ce erâ supt ascultarea lui. 
ACSINTIE URICARÜL, LET. 11,149. ] f A fi (ÎUCă 8. tot) 
subt ascultarea părinților = a fi încă nevârstnic, 
minor. Oricare cucon ce va fi încă nu de vrâstă, ce 
să va găsi tot supt ascultarla părinților... pravila 
MOLD., ap. HEM. 1814. Până fu supt ascultarea 
mâne-sa, el eră bunișor. MOXA, ap. HEM. 1814.
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ASCVLTĂK^Ț, •EÁi'A f adj. = ascultător. Cu- 
v&ntul 6 atestat numai In dicționarul manuscript 
al lui BUDAI-DELEANU, ap. HEM. 1816.

— Derivat din ascultă, prin suf. adj. -ăreț.

AscuLTÁT 8. a. Adton d’écouitr, d'entendre, do 
fairt attention (k), d'onir (des témoins), d’interro- 
ger (un éléve), d'oMir, dt at aounttiirt (á qqn.)- —

ASCULTĂTOR
Participiul verbului ascultă, devenit abstract ver
bal. (Lat. a[n]Bcnltatns.) Ascultare, ^i foamea pre 
ei prinde-i, nu foame de pâine și de apă, ce foa
me de ascultatulü cuvântului lu Dumnezeu, co
resi. E. 16/,. S’au intăritu-și inema și mintea cu 
ckititul dumnădeăeștilor scripturi, prădând <o< cu
getul după ascultatul lui Ifristos. dosofteiu, ap. 
HEM. 1815. încă mai avem de ascultat! TmÎGlilCl, 
R. 14. Cu țigareta aprinsă, m'am pus pe ascultat. 
alecsandri, ap. HEM. 1815.

anvl'ltât, -A adj. P. Écouté, entondu; auscuUé, 
ouî, interrog^l&u sujet d’une lețon). 2®. Fxaucé, accepți 
(en parlant d’une demande), écouti (en parlant de 
conseils), suivi (en parlant de l'avis de qqn.), obéi, ob- 
temp^e. — Participiul verbului ascultă, devenit adjec
tiv (și păstrând totdeauna sensul pasiv). Sfat ascul
tat. Vorbe ascultate. Căpitani ascultați de ostașii 
lor. HEM. 1815. Pelațiile bune ținuse până la moar
tea... iui popa Nicolae..., un ascultat sfetnic cd lui 
Brâncoveanu. iorga, l. i, 156. [Negativul: neascul- 
tat, -ă.]

ASCi'LTĂTVĂRE j* s. f. Écoute. — „Loc de unde 
poate cinevă ascultă sau auzi fără a fi văzut". [Cu
vânt suspect, atestat numai de] costinescu.

— Derivat din ascultă, prin suf. loc. -ătoare.

ASCIBTĂTOR, -OARE adj., SUbst. 1. (CtlM OU 
celle^ qui écoute. Auditeur. Élévo. 11. P. Qui obéit. 
Obéisaant, docile, soumis. 2°. (ou soua
la dépendnnce) de... — Adjectivul verbal al lui as
cultă (derivat prin suf. ‘dtor), Întrebuințat adesea 
In funcțiune substantivată. Astăzi se întrebuințează 
mai numai In mod absolut, și rar construit cu ge- 
netivui sau cu prepoziția „de“. tn vechime se con- 
strueă și cu complimentul In acuzativ sau In dativ, iar 
In sensul II, 2’ cu prep, „către".

I. Subst., rar adj. (Cel s. cea) care ascultă. Nu
ascultătorii leagîa, ce făcătorii dereptladeă-se. COD. 
VOR. 148/,. i’»i» făcători cuvântul, nu numai as
cultători. COD. VOR. 154 j (= fiți ftcătorii cuvân
tului și nu numai ascultători.N. testament (1648); 
BIBLIA (1688) : „niettez en exécution la parole, et 
ne l’écoutez pas seulement"). Or'icins Iaste aa- 
culfăloriu cuvântului, șintifăcătoriu... BIBLIA(1688) 
(: „quis auditor est vorbi et non factor..."), ap. 
HEM. 1816. Nesuferire aduce... cuvântul nealcâtuit 
la ureachsa bine ascultătoare, cantemir, ist., ap. 
HEM. 1816. I Cel s. cea care asistă la o predică, 
la o cuvântare, etc., care ascultă o povestire etc. 
Ascultătiirii... erâ strânși pregiur dlnsul. doso
fteiu, V. s. 172. aceea dar nu este minune,
iubifii mei ascultători și cinstiți și de bun neam 
boieri, de m’au rânduit șl pre mine Dumneeeu... 
ANTIM, p. 4'|. de om, călugărul.’^ strigară
aacultătorii. c. negruzzi, I, 169. | Cel care ascultă 
(s. urmează la) cursul unui profesor, auditor, elev. 
Câți mai de'nainte eră ascultători, atăfla atuncea 
să făcură învățători, cantemir, ap. HEM. 1817.

II. 1». Adj., rar subst. (Cel s. cea) care ascultă 
de sfatul s. de porunca cuivă. Făcându-te aseul- 
tătăriu poruncilor lui Hfristoja... mineiul (1776), 
101 Săntem supuși ascultăiori ai poruncilor 
tele, ispirescu, l. 29. A'au fost ascultători, povă- 
tuirilor sale, zilot, cron., ap. HEM. 1817 ü (Mai 
ales absol.) Docil, supus, plecat. Pre mine stă
pân, pre tine slugă, pre múte poruncitoriu, pre tine 
aacultătoriu a fi au poruncit, cantemir, ap. HEM.
1817. Moldova cum că-i supusă, norodul ascultă
tor, Au tnștiințat la Poartă, beldiman, ap. HEM. 
1817. Fata moșneagului... eră frumoasă, harnică, 
ascultătoare, creangă, p. 283. Tu să fii ascultă
toare, să «M isfi din cuvântul lui! ispirescu, l. 
53. I Fig. Coborau pe ascultătoarele valuri ale fluvi
ului. EMINESCU,N. &1. (Negativul: neascultător,>oare. 
Nu fii neascultătoriu! biblia (1688), 56. Toți ««-
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ascultătorii de sabie vor pieri, héliumán, tr. 329.]

S'’. i* Dependent de... De atunce sânt tuați Hanii 
cu câteva sate, de Sultan Osman, sat de fearăpre 
Dunăre, ascultător cătră ocolul Galaților. M. co
stin, ap. HEM. 1817.

[j- șl dia).: ascultătdriu.]

.ASCCLTĂTVRÂ t s. f..^ch'on d’entendre (qqch.). — 
Ceea ce ascultă s. aude cinevă, vorbă. Văm desface 
ușileausului, {nednu ocărilor și ascultăturilor spur
cate,ce învățăturiei dumneseească. cORESi, ap. HEM. 
1818. Aslculietură „auscultatio". ANON. CAR. (Plur. 
-furt.)

— Derivat din ascnltă, prin suf. abstr. -ătură.

ASCUJLTÓ1V, -oĂie f adj., subst. Alfenfif, obéis- 
sânt, docile, soumis. — Adj. și subst. Ascultător, 
supus, plecat. (La scriitorii bisericești din secol. 
XVII. Se construește in mod absolut sau cu com
plimentul la dativ) Mai obicinuite sănt construcțiile: 
a fi aacultoiu = „a. fi ascultător** și a stă as- 
cultoiu = „a ascultă**. Să fii ascultoi și inpăcă- 
toriu și întreg, și toate cuvintele le grălaște cu sme
renie. PRAVILA DE LA GOVORA (a. 1640), ap. HEM,
1818. Ca niște fii ascultoi Domnului său să um
blăm. VARLAAM, C. 205. Peștii in mare, pre dsisa 
lui, stătură aseultói șt voia lui împlură; deaci... 
și noi... pre învățătura lui să stăm ascultoi, carii 
nu simtem pești fără graiu și fără mente, idem, 
C. 'ăli. Dolarii cetăților «led să .să arate la’mpă- 
râtul ascultoi. dosofteiu, ap. HEM. 1819. /’ilui 
cu mttife bună ascultoiu tatălui (: „filius astutus 
ubediens patii“). idem, ap. HEM. 1819. Fiind că
petenie între alalțfij frațfi], să pună pre sine chip 
de filosofîe intru toți ascultoifi], idem, v. s. 143, ,. 
[Negativul: neascnltoin. Tefeceșineaseultoiușisă- 
măț. dosofteiu, ap. TDRG. Defaimi neascultoii legii 
taie, dosofteiu, ps. 420.]

—• Derivat din ascultă, prin suf. adj. -otM.

AHCVMÁ vb. I. Exciter, stimuler. — (în Banat) 
A ațăță, a sumuță. Ascumă = ,.a asmuță [d. e.] .ds- 
cumă căntt să muște, ascumă oamenii la ceartă''. 
Com, LIUBA,

— Etimologia necunoscută. Dacă lat. scomma „Sti- 
chelei, spöttischer Ausdruck**. din grec, oxu>}j.(ia „Ne- 
okerei, Spott“, nu eră numai un împrumut literar, 
ci un cuvănt popular, atunci un verb *as*scommare 
„a ațăță, a irită pe cinevă (prin bătaie de joc)** s’ar 
potrivi și ca formă șl ca sens cu cuvântul românesc.

A8CÉMUE vb. III. P—2’. (Se) cocher [P. Cefer, re- 
ciler. 2’. Dissimuler, faire un secret (de qqch.)]. 3®. 
Afettre de cöté, garder, conserver.

P. A face, intenționat, ca cinevă s. cevă să nu fie 
văzut de alții, a sustrage vederii, privirilor a. căutărilor 
(altora), cfr. a piti, pițulă (avem deci negațiunea 
noțiunii a arătă, ada pe față, avădl,a scoate la 
iveală). Trans. Oare-cine ascunde tălhariu și-l va 
pițulă... PRAVILA (a. 1640), ap. HEM. 1823. Oștenii tn 
gloată pătrundeau Și trupurile moarte cu trupuri 
le-ascundeau, alecsandri, p. ii, 224. [Dan] peH in 
luptă cu un pretendent..., în Mehedinți, la Glogova, 
in 1482. ll vor fi ascuns in biserica din acel sat. 
iorga, ch. 1.1, 9. Dămăneți aci; dară trebue să vă 
ascuns foarte bine, căci, cum o simți fiul mieu că 
se află la mine oameni după tărimul cellalt, vă 
omoară. ISPIRESCU, L. 113. (Loc. prov.) Nu ascunde 
mâța, că i se văd unghiile! POP. (din Ardeal), ap. 
HEM. 1822. A ascunde lumina subt obroc. | Fig. 
Dereptatea ta nu ascunșii întru inema mea. coresi, 
PS. 106 (: ,je n’ai polnt caché ta justice**). | Spec. 
A acoperi pe cinevă sau cevă astfel ca să nu se 
mai vadă. Ea pătrunde Lângă teiul vechiu și sfânt, 
Ce cu flori până'n pământ Un ievor vrăjit ascunde. 
EMINESCU, P. 102. I Prin prep, „de** se indică ființa s. 
lucrul de la care vine primejdia înaintea căreia as-

ASCUNDE
cundem cevă, Ascunde-ți ciomagufl) de câini, că mai 
rău te mușcă! ispirescu, ap. HEM. 1822. In bi
blia din 1688 („după grec, ásó** TDRG.), găsim șl 
construcția cu „de la** sau „de către**. Gr^alele mele 
de la tine nu s’au ascuns. Și tot cuvântul nu se 
va ascunde de cătră împăratul, ap. TDRG. || Refl. 
(Despre oameni, f i g. șl despre obiecte, stări sufletești, 
etc.) A se sustrage vederii oamenilor. Cfr. a se piti, a 
se pițulă. Ascunded-să intru pustii, ca să nupră- 
vască spre lume, omiliar (a. 1642), ap. HEM. 1822. Nu 
poate cetatea ascunde-se in vărhul dealului strâmtu. 
TETRAEV. 206 (: „une viile située sur une montagne 

. ne peut étre cachée**). Nu-i nime să s'ascundsă 
de dins. dosofteiu, ps. 58. S’au ascuns, de au scăpat 
de peire. neculce, let. ii, 334.'^. Se ascunse in dosul 

; ferestrei, gorjan, h. i, 5/,. Să se ascundă după un 
i copaciu. DRĂGHICI, R. 88. Nori groși se primblau

[pe cer]... Luna se ascunsese. C. negruzzi, i, 57. Eu 
mergeam la plug, in lae, Și, cănd trec. Lina s’ascun- 
de, Par’că nici nu m'a văsuț. îi vorbesc, și nu-mi 
răspunde, coșbuc, b. 8. Vai de mine, moș Nichifor, 
unde să mă ascund eu? creangă, p. 120. Se făcu 

I un lup și se ascunse subpod. ispirescu, L. 13.(Loc.
prov.) A ae ascunde după deget, barouzi, l. 48':, 
[se zice] „când cinevă nu știe a se ascunde, astfel 
Încât toți 11 văd“. HEM. 1822, fig. când cinevă caută 
a se desvinovățl fără să izbutească: „cbercher des 
faux fuyants**. DDRF. A se ascunde în gaură de șar
pe. i Nici acîasta nu s’au ascúnsR de cătră acel 
svlâfnt om [ nu i-a scăpat din vedere), dosofteiu, 
V. s. 11,,. I (Cu Înțeles pasiv) Cu anevoe un gând 
in doaă inimi a să ascunde poate, cantemir, ist., 
ap. HEM. 1821. Viwsiea lui nu să putu ascunde, ce 
teși aciișă pretîuiindirea. varlaam, ib. | Ne ascun
dem „Înaintea cuivă**, când din respect, din rușine s. 
dintr'un sentiment analog, nu voim să stăm In fața 
iui. înaintea acestora, tu ascunde-te, ApoUo! emine
scu, p. 245. I Ne ascundem „de cinevă sau de cevă“, 
când acel cinevă s. cevă formează pentru noi o primej
die de care ne apărăm sau o supărare pe care voim 
s’o evităm. Ades copila mândră... de soare... se as
cunde. alecsandri, p. i, 20. De urit te poți ascunde, 
Dar de dragoste n’ai unde, Că oriunde te-i ascunde 
La inimă tot pătrunde. jarnIk-băRSEANU, d. 9. ( 
Mai rar se exprimă prin „de** ceea ce voim a as
cunde. Nouă ani ea l-a cătat... Zi și noapte l-a 
veghiat... într'o ei el o videă Că de plâns se as
cundea, Și cujale-așa-i eiceă:... „Ochișorii tăi fru
moși ^nt ca doi luceferi roși..." alecsandri, p. 
p. 112. II (Tot forma reflexivă se poate tntrebuință 
și atunci când cinevă de fapt nu se ascunde pe sine 
Întreg, cl numai o parte a trupului său, care se in
dică prin prep, „cu**.) De peste mijlocul fcalujlui 
spâmură o invătitoare, sub care se ascunde cu ca
pul flăcăul. ȘEZ. iii, 182/,,. I (Mai obicinuită e Insă, 
pentru redarea acestei idei, forma transitivă.) Pă
nă când țfij-ascundzi sfănta față de mine.^ Doso- 
FTEIU, PS. 39. Copila iși aseun.se rumena față in 
sănul coconașului. C. negruzzi, i. 18. Cu mânile- 
amăndouă eu fața imi ascund. Și ’ntăia-dată ’n 
viață un plăns amar mă'nneacă. eminescu, p. 201.

2®. Fig. A face (intenționat) ca cevă să nu fie aflat 
B. Înțeles de alții, a tăinui, a disimula. Trans. Nu mai 
putu, să tacă și sâ-ș[i] ascund^ă răutățile sale, cuno
scând că peste puțină vreame se vor vâdi. varlaam, 
ap. HEM. 1821. Orícine va ascunde și va tăceă uci
derea și moartea tătâne-său... pravila (a. 1652), 
ib. Pentru ce rânjiți spre mine și-mi porunciți să 
ascumu cu tăcearea atâta puteare a făcătoriului 
mieu de bine? omiliar (a. 1642), ib. Ferhat-pașa... 
ascunse moartea împăratului, e. văcărescul, ist. 
260/,,. Să nu-i ascumă nimic din adevăr ! gorjan, 
II. I. 6/„. Eu știeă cum să-și ascundă ura. creangă, 
P. 236.1 A cuprinde In sine cevă ce nu e lesne vizibil. 
Zâmbetu-i ascunde ades suspin amar, alecsandri, 
P. I, 133. I Construit cu „de*‘, pentru arătarea per
soanei față de care se ascunde cevă. De ce ascumi

aseun.se
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de noi isvorul mâhnirilor fale, tată? ispirescu, l.
12. I Absol. Ea luă cuconul de-l hrăni, pentru să 
poată ascunde, să nu o pricîapă că-i femeae. DO- 
8OPTEIÜ. V. S. 14. Mândro, nu voiu mai ascunde! 
Chiar dulce prîetină-ta Mi-a ținut mie calea, Să nu 
mai am grija ta. jarnîk-bârseanu, d. 69. || Refl. 
Unde-ai fost, leliță, unde? Spune-mi, nu te mai 
ascunde! jarnîk-bârseanu, d. 403.

3®. P. ext. (In Bucov.) A pune (cevă) bine, a pune 
(cevă) la păstrare. Ascunde pălăria de paie, că-ți va 
îreăwi iarăși la primăvară. (Poate după germ. ,.ver- 
bergen" care se Întrebuințează In Bucov. șl cu sen
sul de „versorgen").

[Prez, indic, asciind, diai, ascuns, ap. HEM. 1823— 
1824, conj. să ascundfă), diai, să ascumță). | Aor. 
a8cunsei,-fascunșuCP. 168;HEM. 1822—1823(arom. 
ascumșu, megl. ascunș). | Part, ascuns (istro-rom. 
(a)scuns,&toni.a8cumtu,meg}.scunt). | Imperat. as
cunde! I Ger. ascumând.]

— Din lat. pop. abscondo, -onsî (Caper, K. Vil, 
94, 16, In loc de -ondi sau -ondidi; absconsit ital. 
na«co«e, v.-fran. escost, v.-prov. escos, și rom., cu -un- 
din celelalte forme, ascunse. Meyer-LUbke, Rom. 
Gramm. 11, § 286), -onsum (Georges, Lex. d. lat. 
Wortf. 5, In loc de absconditum; ital, ascoso, rom. 
ascuns), -ond^re: vegl. ascondro, ital. (n}a8condere, 
v.-span., v.-portg. asconder (cu prefixul ex-: v.-ver. 
scondir, v.-îiăo., v.-prov. escondre, spân., portg. es- 
conder.)

ASCCMDEBE s. f. yfcfion de cacher, de dissimuler. 
Secret.- Inlinitivul verbului ascunde, devenit abstract 
verbal. în nor e ascunderea lui și nu se va vedeâ. 
BIBLIA (1688), 372,, (: „Ies nuées nous cachent 
â ses yeux, et il ne voit rien"). Ascunderea unei 
stele = „întunecarea ei cănd se află tn dreptul lunei": 
„occultation". costinescu. | Tăinuire, taină. Acela 
știe ascunderea inimii. M.ss. (secol. XVII), ap. HEM. 
1824.

A8CÍNN B. a. l®. Action de cocher, celer, recéler, dia- 
aimnler (q<|ch). 2. 5ecrei, cache. Énigme. 3®. CacÁeííe, 
recoin, Iteu .tecret. Défenae.

Participiul verbului ascunde, devenit abstract ver
bal, concretizat tn parte.

1®. Exprimă acțiunea. (Cu sensul verbului transi- 
tiv se întrebuințează rar) Ascundere. Ascunsul unui 
obiect furat de altul, e și el un delict. || Cu sensul 
verbului reflexiv, In numirea jocului de copii: De-a 
ascnnsnl sau de-a ascnnseleța) șl (printr'o fuziune 
cu sinonimul „de-a v’ați ascuns" TEODORESCU, P. 
P. 192) șl: de-a v’ați ascnnseleța) (expresie Întrebuin
țată maimultla oraș: „cligne-musette, cache-cache“; 
cfr. ajumitul, mijoarcă, mijoatcă, de-a mija, 
(de-a) cucul, jumetcă, pituliclcă, expresii În
trebuințate mai mult pe la țară) = joc de copil In 
care toți jucătorii se ascund, afară de unul care 
n’a privit unde s’au ascuns ceilalți șl caută apoi să-1 
găsească (e descris la HEM. 1830 sqq., pamfile, 
J. I, 74, II, 250). Jocul copilăresc de-a ascunsul in 
Zarandse numește ,.ajumitul“. ap. HEM. 609. Băieții 
tot mai rămânea de se mai jucă, și ae juca mai 
ales „de-a ascunsele"" ( =-- de-a mijia sau de-a ami- 
jitul). PITIȘ, IV, 233. Băieții o tuliră d'a-lungul 
viei, strigând in goana lor: „Cine vrea [să se joace] 
d’a „puiu-gaia"",să-i adunecu tigaia— „Cine vrea 
d’a „v’ați ascunaelea"" delavrancea, s. 225. | P. 
anal. începură a-și a-icunde obrajii din dosul um
breluțelor, iub eăbranicul vălelor... Acest joc d’a a«- 
cunselea, ațățându-mi curiositatea, da mai mare 
preț ochirii strălucitoare și sămbetului sfieț ce scă
pau une-ori printre piedicele rădicate cătărilor mele 
indiscrete. ODOBescu, l, 385. 1 P. ext. Ce, crezi că 
mă joc cu D'ne de-a ascunsul? = „glumesc?" PAM
FILE, J. I.

2®. Taină, secret. Cfr. ascunsă. (Mai ales despre 
„tainele intmei". întrebuințat numai la plur.) Deeul...

ASCÜNS 
ști ascunsele îremiei. psal. sch. 139 ,5 (-:știe ascun
sele inimii. CORESI, ps. 116; cunoaște ascunsele 
înemli. dosofteiu,PS.: „Dieu...connalt ies secrets 
du cceur"). Toate n(u)scun8urile se vor ivi. CVV. D. 
BÁTR. II, 45.5. Domnuf I!s... veade ialnele și toate 
ascunsele, varlaam, c. 242. Dumnedzăul nostru, cela 
ce foofe le cruți și de toate grijești, știi ascunsele 
omenești și ințăleagerea tuturora o ai. ioan din 
VINȚI (a. 1689), ap. HEM. 1826. Neștiind ascunsele 
toate ale oamenilor... MAG. ist. IV, 37/,,. Cel ce cu
noaște ascunsurile inimilor... mineiul (1776). 169 * 
Domnul auzind din gura unui arhiereu ac^ea, ne
știind ascunsele inimei lui. s'au înfricoșat. șiNCAi, 
HR- 249Toate ascunsele flrei sănt în cărțile acele. 
GORJAN II. IV, 46. Fata... întrebă... cu ceputere făcu 
el, de le descoperi ascunsurile faptelor lor. ispire
scu, L. 242. ] Enigmă, tăie. Ba că o fi una, ba că o fi 
alta. Aș! Nu puteâ el găci ascunsul vorbelor bătrâ
nului. ispirescu, ap. HEM. 1827. || In legătură cu 
prep, avem următoarele locuțiuni adverbiale: 
[n(tr’)ascnna sau |)(r)e (rar prin, + prlntr’) asenn- 
s(nl) (prin fuziunea acestor două expresii, șl: f pe’n* 
tr’ascnns) și, mai expresiv, pe subt ascnns » In 
taină. In secret, pe furiș, pre sub cumpăt, așâ ca să 
nu se știe: „en secret, en cachette, â la dérobée, 
clandestincment, sous main, en tapinois, sournoise- 
ment, fnrtivement". Ce cleveti in ascunsu soțul său. 
acesta mănaiu. psal. sch. 324 ,, (: „jeretranclierai 
celui qui médit en secret de son prochain"). Aveâ 
Divses vrăjmășie pre Balamid întru ascunsă și-l 
pâri cătră înpăratul, cu hitlenșug. moXA, ap. HEM, 
1828. Să facem milostenie într'ascunsu. varlaam, 
c. II, 7,,. La arătare țineă păgăneaște, iară tntr'a- 
scuns erâ creștini, idem, C, ii, .58,,. Si într’ascănsă 
țlneâ creștineaște. dosofteiu. v. s. 25... Fieștecare 
[vietate] mitlțemit se bucură de viață Și nu rAv- 
nește altiea nici intr’ascuns, nici de față. KONAKI, 
p. 268. Viu... (nlr'ascuns să vă vorbesc, beldiman, 
o. 14. Fata, intr’ascuns. ii făcii merinde, eminescu, 
N. 21. I Cela ce va gătâ niște bucate sau băutură și 
le va gătâ pre furiș, ce să dzice pre ascunsă, face 
prepus cum să dea altui cuiva să să otrăvască. 
pravila mold., ap. HEM. 1827. Gheăca Logofătul 
umblă și pentru sine, iar foarte pe ascuns, iar la 
aeiea umblă pentru Duca-vodă. N. cosTiN, let. 
II, 18. îi frimeteă bani și daruri lui Manoli, pe 
ascuns de ginere-său Stavaracki. E. kogÂlnicea- 
NU, ap. TDRG. Fur zicem celui ce fură, adecă ia 
pre a.scuHS. caragea, L., ap. HEM. 1827. îi gră
besc ca să purceagă, dar in faină, pe ascuns, Să 
nu se dea Bteriei in cât de puțin prepus, beldi- 
man, tr. 355. Plecă pe ascuns, intr'o noapte. C. 
negruzzi, I, 178. Toți își fac, pe-ascuns, din văi 
Cătră codri cale. coșBUC, F. 127. Seara noi ne să
rutam pe-ascunsul. idem, b. 189 (In rimă cu: „răs
punsul"). Ne-am iubit, mândro, pe-aacuns, Ne-am 
iubit cu multă frică, Și-ai noști n’au știut nimică! 
jarnîk-bârseanu,D.55. I Pânăatuncecinsteăpren- 
tr'ascunsă sfintele icoane, moxa, ap. HEM, 1828. ( 
Toți se uită ca la urs Și fac sfaturi prin ascuns... 
TEODORESCU, p. p. 318. ! Plecă numai singur, pin- 
tr’ascuns. Gorjan, h. i, 65. | Una din roabeú fetei 
de împărat, mai miloasă la inimă, se strecură... și 
le dete pe sub ascuns o copae de mere, două aeime 
și un fedeleș cu apă. ispirescu, l, 354. Domnița... 
câtă cam pe subt ascuns la argat, și-l găsi că 
nu se prea deosebește de fiii de domni și de împă
rați... Argatul, și dînsul, cătă asupra domniței cu 
ochi galeși, dară tot pe furiș, idem, l. 240. Vai 
de mine, ce-am ajuns! Să iubesc pe sub ascuns! 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 81.

3®. Ascunzătoare, ascunziș. .4scunseși ei tn ascun
sul feațeei tale de greața oamerilor.rSAl.. sch. 91,', 
(--ascunzi el tn ascúnsQ fața ta. CORESi, PS. 76: 
„tu Ies cachesdans le secret sous ta face, loin de 
l’orgueil dea hommes"). Să săgeate intfascunsuri 
pre cel fără vină, dosofteiu, ps. (:„ut sagittent in o c-
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cnttisimmaculatum“), ap. HEM. 1826. Sucnă-Mur- 
gă.....au-aueit toate sfaturile... smeoaicelor și, ieșind
din ascunsul său, au zburat la căruță, sbiera, p. 

•10Ö. I Fig. fînj ascunstil inimii sau sufletului: (In) 
cele mai ascunse părți ale inimii, (In) fundul sufle
tului, (In) conștiința (sa) : „(dans) son for intérieur“. 
Dreptul giudecălor... intăi ascunsul inimii sale de 
fățărnicie curățeaște, apoi pre altul din nevoe il iebă- 
VMște. CANTEMIR, ap. HEM. 1826. El eră împăcat cu 
cugetul său și se bucură in ascunsul sufletului său 
de iebăndele sale, ibpirescu, l. 156. | P. ext. f 
Locuri inaccesibile. Gripsorul, pre cuibul tui șă- 
sănd, măne pre colț de piatră și ascunsă, biblia 
(1688), 380, , (: „l'algle... habite sur les rochers et 
il s’y tient mérne sur les sommets des rochers et dans 
Ies lieux forts“: „in inaccessis rupibu8“)-' t 
Apărătoare, scut. Să infrâre neștiința oamenilor 
celora neburilor, ca sldbozii, și nu ca ceia ce as- 
cu[n]su au rău slobodă, ce ca șerbii lui Dumne- 
desu. COD. VOR. 148/, u (^ ca slobozii și nu ca ceia 
ce au prin seu tul răutățiel slobozia. N. TESTAMENT, 
1648; ca cei slobozi, și nu ca cănd ați aveă volni- 
cia acoperemănt răutății, biblia, 1688: „comme 
libres, et non pas comme ayant la liberté pour servir 
de voi le ă la méchanceté“).

[Plur. ascănse și ascunsuri. | Forma auscuns, cuv. 
D. BĂTR. II, 456 și 458, alături de ascuns in același 
text 455, e o greșală de scriere, anticipăndu-se u 
din silaba următoare. Tot ca o greșală de scris tre- 
bue socotită și forma ascusu In cod. vor. 148',,, care 
se găsește odată, alături de forma corectă, șl la do
softeiu, V. 8. 113, pre-ascúsü.]

ASCÎNS adv. Numai In expresiunea (rară): ase 
da ascDusasa se dosi, a se ascunde, a se retrage 
tn ascunzișuri: „se cacher“. se daseră as
cuns și le pândea trecerea. BĂLCESCU, M. V. 100.

— Contopit din a ascuns, compus din prep, a (1®) 
și ascuns'. Cfr. (a se da) afund (I, 1®).

A8CÚN8, -Ă adj., subst., adv. I. 1°. Caché, célé, ré
céié, dissimulé, occulte, mgstérieux, secret, furtif. 2®. 
Persoane qui se tient cachée (qque part). 3®. Secréte- 
meni, mysiérieusemeitt, en cachette. 11. Éournois, ca- 
chotlier.

Participiul verbului ascunde, devenit adjectiv, sub
stantivat une-ori și Întrebuințat șl ca adverb.

1.1®.Adj. Cfr. pitit, pitulat. Caleu in ogradă 
asciinsii leșuește. dosofteiu, ps. 33. Vrând să prindă 
pre boierii muntenești la mănă, au șezut Grigorie 
Vodă ascuns în Țarigrad. muște, ap. HEM. 1825. 
(Loc, prov.) Banul ascuns în pământ, nici crește, 
nici rodește, zanne, p, v, 42. | -S’e vor surpă... cei 
ascunși de cătră tine, biblia (1688), 131,, (:„ceux 
qui se seront cachés devant toi..."). || (Efectul 
pentru cauză) Nevăzut (dar existent), acoperit, ne
cunoscut. Cănd ascunse, când văzute, Slelslepe cer de- 
rază. KONAKI, F. 264. Subt mănușă stă ascunsă jd cea 
mai urifă mănă. i. golescu, ap. zanne, p. iii, 22i.Foc 
ascuns sub cenușă, zanne. p. i, 180. Minciuni cu vo- 
roaua frumoasă ascunse, cantemir, ap. HEM. 1825. 
Ca un izvor aseuneti în pământul inimii noctslre 
cel secetos și uscat de învățătură,... am scos acest 
izvor de apă dulce..., adăpătoare de suflete ome
nești. UDRIȘTE NĂSTUREL, ibid. Acesta e o comoară 
ascunsă = „este plin de virtuți, Înzestrat de talente 
pe care nu le arată" : „c’est un trésor caché". costi
nescu. II Dosnic, ferit de privirile oamenilor. [Mer- 
geă] făcând lungi popasuri prin aleele ascunse 
ale grădinilor publice din Iași, creangă, a. 133.1‘e 
cărare, ’n bolți de frunze. Apucând spre sat în vale. 
Ne-om da sărutări de cale. Dulci ca florile ascunse. 
eminescu, p. 85.1P. ex t. Tăinuit, nedat pe față. Im- 
cru ascuns = „tăinuit, necunoscut: occultum, abdi- 
tum". LB. 0 portiță ascunsă apalatului. gorjan,i{. 
IV, 33. La ’nc^ut, pe când ființă nu eră, nici nefiin
ță,... Când nu s’ascundeâ nimica, deșifoterăascuns...

EMINESCU, p. 221. I Mai ales fig. Tainic, secret. Um
blă cu gânduri ascunse. Taine ascunse. BIBLIA (1688), 
5 pr. 3. /n tntma ei sepetreceâ nu știu ce; poate vreun 
dor ascuns, care nu-i venea a-l spune, creangă, 
p. 276. Nu iftiu de ce, dară in inima ei se strecură 
o bucurie ascunsă, ispirescu, L. 239. Este cevă os- 
cuns = „il y a quelque anguille sous roche“. pont- 
BRIANT.

2®. fSubstantivat. Persoană ascunsă undeva. 
iȘ» ascunșii ei ședea în cătnară. biblia (1688), 186,, 
(: „or il y avait chez elle, dans une chambre, des 
gens qui étaient en embúchcs”).

3®. Adv. (Puțin Întrebuințat) In ascuns, pe subt 
ascuns. Ascuns : „abscondite, occulte, abdite. ab- 
struse; heimlicb, verborgen, in geheim“. LB. Vai de 
tine, ticăloasă țară, la ce ai ajuns! Acum ți-a so
sit peirea și te tânguesc ascuns. ZILOT, CRON., ap. 
HEM. 1829.

11. Adj. Care are obiceiu să ascundă (să nu spună 
altora) faptele și planurile lui, ascunzător. (întrebuin
țat numai despre oameni) Om ascuns = „homo occul- 
tus; ein heimlicher, versteckter Mensch“. LB. Om 
ascuns [se zicej celui care nu-și prea arată firea. 
PAMFILE. j. II. I Une-ori complinit prin „la fire, la 
inimă“. Pre urma lui au stătut împărat fiiu[l] său 
Amuraf, om meșter și ascuns la inimă, simeon 
DASCĂLUL, LET. I, A. 34/,,. (Tot astfel se spunea In 
v.-fran. celé= „verschwiegen** și In spân, callado » 
„verschwiegen,schweigBam“. Meyer-Lli bke, Pom. 
Gramm. III, § 13; cfr. germ. „versteckt“.)

[Contrariul neascnns, -ă: „unverborgen, unver- 
hehlt, offen“- barcianu.]

ANCÚXNÁ t s f. Secret, mystére. — Participiul ver
bului agcuudc, substantivat subt forma feminină, 
cu sens de abstract verbal- Ascuns’ (2**), taină, mister. 
Și ascunsa acelora a tuturora descoperi-se-na.CORE- 
BI, E. 29 Că nu va fi ceud ascuns să nu fie ivită 
atunce,niciascunsa sdnu fiearătată. idem,29/,,.

ASt'vxsoĂRE t s. f. Cachette; embuscade, affăl. — 
Ascunzătoare (de unde păndeștl pe cinevă), loc de 
păndă, ascunziș. J-au frimespre ei Jisus, ^fi au ntersu 
la ascunsoare. biblia (1688). 158,, ( : Dimisitque 
eos, et perrexerunt adiocum insidiarum”; „Josué 
donc les envoya, et ils allérent se mettre en em- 
buscade**). [Paleosl.] ([sjKțeck (,,latibnlum“, din 
nKpu(4TH „abscondere") =» „visterie, ascun30are'‘. 
MARDARIE, I.. 3252.

— Din lat. pop. ’abscunsoria (cfr. absconsoriutn 
„iatibulum“. CGL. 467, 507). CDDE. Cfr. ascunză
toare.

ANCi’NZĂTOÂBE s. f. 1’—2’. Cache, cachette, repli 
(du cceur), recoin. — 1®. Loc In oare poți ascunde cevă 
ce nu vrei să fie găsit de alții, tainiță, (loc) ascuns. Nu 
e mai pttțină grijă... de a nemeri in toată casa o as
cunzătoare sigură, căci pentru mine sipeturile îmi 
sânt bănuite, casele de fier n’au nici o credință, i. 
RUSET (a. 1836), ap. HEM. 1833 (traduce pe: „on 
n’est pas peu embarrassé ă inventer dans toute une 
maison une cache fidéle“. moliÉRE). în ascunză
toarea ce este în colț, la dreapta..., este o ușcioară. 
Ia cheia... și o deschide .. în această ascunzătoare 
vei găsi niște haine și podoabe de împărăteasă, is
pirescu, L. 143. Infricate, slugile s'au pus pe că
utate...; și nici o ascunzătoare, oricât de nebăgată 
tn samă să fi fost, nu le scăpă din vedere, mera, 
B. 134. I Fig. Ascunzătorile inimii, conștiinței = 
„ceea ce are inima, conștiința mai ascuns“. costi
nescu: „les replis du cceur". Cfr. ascuns * (3®). Moș 
loan Poată... nu aveă ascunzători în sufletul său. 
CREANGĂ, A. 151.' 2®. Loc in care te poți ascunde, 
cănd vrei a nu fi observat, ascunziș, „colț ascuns, 
mai puțin vădit: recoin". costinescu. Se făcea că 
eram într’o grădină frumoasă... Din loc in loc,... 
se făceă că erau așezate niște stufișuri, unele ro-
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tunde și cu flori, altele lunguiețe și cu pomișori, 
iară altele făcute ca niție ascumători, ispirescu, 
L. 244.

— Derivat din ascnnz ( ascund), prin snf. loo. 
-dioare. Cfr. ascunsoare.

ASCUNZĂTOR, -oĂKE adj., subst. Cefut qui cacke, 
qui dissimule. Dissimulé, cachottier. Adjectivul ver* 
bai al lui ascnudc (derivat prin suf. -ător), substan
tivat une-ori. Care ascunde. încbină-voiu codrilor, 
.... Că-mi sănt mie frățiori. De poteri ascumători. 
TEODORESCU, p. p. 582. Sdbifie ’s înșelătoare. De vieți 
răpunătoare, De tării ascumătoare. pop., ap. HEM. 
1824. II Care se ascunde (de alții), ascuns * (II). La- 
să-l, că-i un (om) ascunzător.

ínccsíÁ'ristÁ s. f. P. Jction de cacker, ceîer, 
dissimuler. 2’. Cachette, recoin. (Cuvânt puțin între
buințat) 1®. Ascundere. „Versteckung
...Verheimlichung**. polizu. 2®. Ascunzătoare, ascun
ziș. Gfr. ascuns’ (3°). Nu puteă fi muzică mai melo
dioasă... pentru ei decât acest sunet al banilor, care 
le pătrunse intr’un mod misterios ascunzăturile 
sufletului. TELEOR, ap. TDRG. Din ascumături ies li
liecii = „Ies chauves-souris sortent des trou8“. DDRF. 
[Plur. -furt.]

—• Derivat din ascnnz ( - ascund), prin suf. abstr. 
-ătură.

ASCUNziș B. a. 1®, Cachotterie. 2®. Cachette, re
coin.— 1®. Abstract. Tăinuire. Gdnde^ft iucănuii 
pot aveă eu inimă cătră averea ta și cătră tine, 
dacă umbli cu ascunzișuri și cu taine și mă faci 
de râsul și batjocura slugilor tale? mera, b 249.t: 
2®. Concret. Ascunzătoare./n uâcun.3(;ruf etde mat 
nainte se îmbrăcă cu haina cea minunată de dia
mant. POP., ap. HEM. in, Add. XXVI, in ziua de 
Alcicii, învie și ies toate gujuliile din ascunzișu
rile lor de peste iarnă, marian, se. ii, 129. [Plur. 
-ziș'uri.]

— Derivat din agcnuz (= ascund), prin suf. abstr. 
și loc. -tș.

ASCUȚEĂLĂ s. f. Aiguisage, aiguisement. — Ascu
țire, ascuțitură. (Cuvânt rar atestat numai In dicțio
nare) Ascuțeală. LB., DDRF. (LB. și pontbriant 
citează și o formă ascuțeală, suspectă ]

— Derivat din ascnț ( ascut), prin suf. abstr. 
•eală.

ASCUT! vb. IV. I. l«-2®. (S’)aigui8er. [1®. Itendre 
pointu ou at'iiit, fairé une poinfe (â qqch.), tailler 
(un crayon); devenir aigu. 2’^. Kendre tranchant, af- 
filer, acérer, affúter, repasser (un couteau)]. II. (S’Jot- 
guiser (au fig.). Confrouuer. Élever (la voix), monter 
(le ton); (refl.) menacer.

I. Propriu. 1®. Fact. A face vârf (lungueț, înțe
pător) unui obiect, prin cioplire. Au tăiat o creangă..., 
(pej care, ascuțind-o, au făcut-o frigare, drăghici, 
r.69. a ascuți creionul, săgeata. TDRG. || Refl. A 
primi o formă lungueață (la vârf). [Ochii hamelio- 
nului] de la rădăcină în sus, de ce merg, se aecuf. 
CANTEMIR, ap. TDRG. 484. Când [omului bolnav] 
prinde ai se oecu^l ttosuf, a i se negri încheieturile 
la degete și a » se învineți unghiile..., atunci e un 
semn sigur că n’are s’o mai ducă mult, marian, î. 24.

2®. Fact. (Despre o armă sau unealtă de tăiat) A 
face să fie ager(â) la tăiat, tăio(a)s(ă), a subțiâ (iarăși) 
tăișul 3. „Iimba“ îngroșată (dând unealta de tăiat 
pe amnar, pe cute, pe piatră sau Ia tocilă). Cuțitul 
pre cute se ascute, cantemir, ap. HEM. 1835. iți 
ascuți sabia, reteqanul, p. iii, 15/,,. Acum îș» 
ascut cuțitele, șez. iii, 96,',. Fier pe fier (îl) ascute. 
ZANNE, P. 1, 166. A ascu^ securea, barda, coasa, 
briciul etc.

II. Prin diferite asociații de idei, verbul a ascuți 
se Întrebuințează, ln mod figurat, șl când e vorba

■ ASGBȚÎ',' '■ 
despre acțiuni ale omului s. ale organ sale, 
că ascuțirea e considerată ca o pregătue/re. ca o 
ageri re a armei, fie că arma ascuțită Xapiisâds^ ' z 
rată ca un mijloc de a înțepă s. a tăiă pe^hțevă,- 
fie, In sfârșit, că se aseamănă un sunet Înalt s. 
strident (care „sparge" sau „Împunge" urechile) 
cu vârful 8. ascuțișul unei arme. Cele mai întrebuin
țate figuri sânt: Ă*și ascuți urechile (p. ext. auzul) 
a fi cât se poate de atent spre a auzi cevă (Figura 
aceasta se bazează pe observarea vizuală a „ciulirii" 
urechilor Ia animale). Et ascuți auzul și ascultă. SAN- 
DU-ALDEA, 8ĂM. vi, 447. || A-și oscuți colțU (dinții) = 
„a se obrăznici cu cinevă, a-l atinge cu vorba", zanne, 
p. II, 118. (în basme s. In snoave pop. se spune adesea

- mai mult In chip de glumă - - despre monștri s. do
bitoace, că Iși „ascut" colții Înainte de a merge după 
pradă, d. e. Impui se duse la un fierar și puse să-i 
ascuță limba și dinții, creangă, p. 22.) IÂ * se ascuți 
cuivă dinții după cevâ (la LB. fact.: îmi ascut dinții 
spre cevă) ss a-i lăsă cuivă gura apă după cevă. || A-șt 
ascu[l limba ('condeiul)=& se pregăti pentru înțe
pături (de vorbă, de stil). Ascuțiră limbile lor, ca de 
șlarpe. dosofteiu (: „acuerant linguam suamsicut 
serpentis".), ap HEM. 1834. Precum împărații... sa
bia, așă scriitorii condeiul îl u.^e«f. CANTEMIR, ap. 
HEM. 1834. II (tn Transilv.; fam.) A-și ascuți picioa
rele = a se pregăti de fugă mare. Olarii se duc și iau 
galbinii, lasă calabalicul Catrinei până la cel din 
urmă cratiț șchiop, iși ascut picioarele, și du-te.' 
Pasă-mi-te n’aveaupoftăsă deie față cu Vlad. pop., 
ap. HEM. 1835. || A-și ascuți mintea (inima etc.) s. a 
se ascuți la minte (inimă etc.) e. a iae ascuți mintea 
(inima etc.) cwiixisa-și ageri mintea, a se ageri la 
minte, a i se ageri cuivă mintea, a prinde inimă (a-și 
oțell curajul). Ți-ai ascuțit mintea pe tocila civiliza
ției din Sadagura. ALECSANDRI, T. 1013. Văzâcăin- 
cepe a judecă altfel de cum judecă el până acum. 
Pasămi-te se ascuțiae la minte, ispirescu, l. 241. 
Inimile voinicilor, în războaie trăind se ascutu. ure
che, let. 1,124/,,. Nuestepoafe de prisos să facem 
câteva observări în contra încercării unor autori de 
a accentuă mai ales părțile slabe din întinsa lucrare 
literară a d-lui Alecsandri șt de a-și ascuți spiritul 
lor critic înaintea prea micului nostru public ce
titor, pe socoteala acestui reprezentant de frunte al 
tinerii noastre literaturi, maiorescu, cr. ii, 206. | 
Șl numai f a se ascuți = a se pregăti, a sta gata. 
Crezând Leșii acela cuvânt..., s'au întors; iar Bog
dan Vodă se ascuțîă ca să-i poată vână, unde-ar 
putefă]. ureche, LET. I, 114/,;. 11+ A ascuți (cevă, 
din capul sâu)= a Inventă, a născoci, a scorni cevă. 
Singur dar, din capul său, ascuți Engel și aceasta 
asupra Românilor, p. maior, ist. 102. Se chibzueau, 
la facerea legilor, ce ascuțeau Rușii ln contra lor. 
C. BOLIAC, ap. DDRF. II A-și ascuți glasHl = a țipă 
(la cinevă). a ridică tonul. Jiă judecă cum îi place, 
Traiul cu oțet mi-l face. Strigă și ș'ascute glasul. 
De s’aude in tot ceasul, pop. (Bucov.), ap. HEM. 1834. i 
(ln Brașov) Cete-ascuți așă la mine? =de ce țipi 
așă la mine? Auei-l cum s’ascute! = auzi cu ce ton 
Înalt („Ințiglat") vorbește (sau cântă, sau țipă)! | P. 
ext. ( n Banat) A se ascuți= „& amenință", d. e. 
Nu te ascuți asupra mea = „nu mă amenință"; s'o 
ascuțit cânele asupra mea = „a sărit asupra mea 
cânele". Com. coca. Cfr. ascuțit, -ă.

[Prez. ind. oacúf, diai, asciiț ^iascuț^sc, conj. să 
ascut(ă), diai, să ascuțfăj, să ascuțe(a)sc(ă). | Im- 
perat. ascúte! | Gerund. oscn^inef, diai, oscu/tnâ. || 
Despre ascúte, vb. 111, atestat numai la POLIZU, vezi 
nota la auzi. | Există, probabil, șl un verb ascnță 
vb. I, cfr. ascuțat.]

Etimologia nesigură. Se pare că in oscm/I s'au 
confundat două verbe: unul cu sensul de „a face vârf" 
și altul cu sensul de „a face tăios". Cel dintâi (pro
pus de LB. și de CIHAC, i, 18) e ln limbile roma
nice ♦acutlare (derivat din aciitus „ascuțit, cu vârf"): 
ital, aguzzare, (engad. a^üe„spitz, 8charP‘), v.-prov.
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ajM-sar, fran. at^ruiser, spân, aguzar, portg. agușar, 
iar cel de-al doilea ar fi *excotjre (din cös „cute"), 
cu sensul de „a trage s. a da pe cute". Cfr. cuțit. 
(Hasdeu, Etțfm. Magn. 1835, cfr. Șăineanu, Dicț. 
rom.-germ., Tiktin, Dicț. rom.-germ.)

ASCUȚIME a. f. Acuité (des sens); finesse d’esprit, 
sagacité, per.șpicacitA~(Nuinai In sens fig.) Acui
tate. [Dacă simțurile noastre ar aveă] mai multă 
gingășime [de cât au], ...Atuncea... mirosul, a cărue 
Mcuțime l^in nevăzutele arce ce săgeată cu iuțime, 
în loc de a face bine, ar fi adus amețală. konaki, p. 
268.! Ascuțime de minte = pătrundere, perspicacitate, 
sagacitate, finețe de spirit. Astfel chinui Joie pre 
bietul Prometeu pentru deșteptăciunen și ascuțimea 
lui de minte, ispirescu, u. 88/„.

— Derivat din ascut), prin suf. abstr. -ime.

ANCCȚÎKE 8. f. Action d'aiguiser, d'affUer, d'af- 
futer, de rendre tranchant. Aiguisage, aiguisement, 
repa8sage,affilage. AcMtW.—Infinitivul verbului ascu- 
ț), devenit abstract verbal. Ascuțirea creionului, a 
cuțitului. Cfr. ascuțitură. | Fig. îngereasca iste- 
dune, șia minții ascuțire, cantemir, ap. HEM. 1836. 
Vom dat teatru, vi-l ^ziți... în el năravuri indr^- 
tați, Dați ascuțiri la minte, Podoabe limbei voastre 
dați. Cu românești cuvinte, i. vĂCĂrescu, p. 293.

ASCUȚIȘ 8. a. 1®. Pointe. 2^. Taillant, tranchant, 
fii. — 1®. Vârful unui obiect ascuțit (mai ales al unei 
arme). (íratiile de fier ...erau in formă de săgeți, cu 
ascuțișul în sms. pop-fi.obentin, ap. TDRG. Ia mai 
stai, ca să-ți vorbesc. Pagubele să-ți plătesc: Pagu
bele cu tăișul, Faptele eu ascuțișul, teodorescu, p. 
P. 584. 2®. Partea tăioasă a unei arme ascuțite, 
ascuțit* (2®), tăiș. Țineă, clătind, un topor cw doxiă 
ascuțișuri, mss. (a. 1773), ap. GCR. ll, 88 Jură^m pe 
ascuțișul paloșului tău! crkangĂ, p. 206. Ascuțișul 
coasei-.ascuțișul cuțitului, marian. P. anal. Marea 
e acum cenușie {(< wtedă ca un atlas pe care-l sfâșie 
ascuțișul vaporului. G. vâlsan. conv. lit. xlii, ii, 
252. 44: A trece prin ascuțișul flernlnl (s. săbiei) = 
a reteză cu sabia (capetele locuitorilor unei locali
tăți 8. unei țări cuprinse s. invadate): „passer au
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fi) de l’épAe". Și luplălorii mărfi treceau pe nă j 
sai»»'... î»» fața câmpiei... care deachiâeâ zarea pustie, I ..............  jpar'cA spre tntreaqa țară a Moldovei prădată, arsă, 
trecută prin ascuțișul fierului. s.k’Doy'E.k'sx], sÂm. v, 
1011. (Plur.

■— Derivat din ascațl, prin suf. -ip.

ascl’țît 8. a. P. Action d^aiguiser; aiguisage. 
Sagacité 2’. Trancftaw#, taillant, fii. — l’articipiul 
verbului ascnțl, devenit abstract verbal, concretizat 
in parte. 1®. Abstr. Ascuțire. Ceasurile libere și 
le petrecea la ascuțitul cârligelor. dunăREAND, săm. 
VI,370. I Peatrădeascuțit= „afí'üoir*'. pontbriant. 
Fig. t Agerime. /«odidtMrd cu ascuțitul firii, do
softeiu, V. 8.193. II 2®. Concretizat. Ascuțiș, tăiș. 
(Ne mai Întrebuințat In limba literară) Cuțit cu doao 
ascuțituri, biblia (1688), 175. -Wa» tăios decât toată 
sabia cu doao ascuțite, ib. ap. HEM. 1840. Ascu
țitul saitiei vă va mâncă. mineiul (1776), 143 */,. 
încearcă al săbiei ascuțit, alexandrescu, m. 260. 
Văzând cătanele cunt că toate vor gustă ascuțitul 
sAbte» lui, o luară la fugă cu toți. cătanĂ, p. b. i, 
100. 3iwn/t, ca ascuțitul cuțitului, șez. Il, 146/j. Am 
opwcat ascuțitul, cu mâna toată, zanne, p. iv, 580. 
(Loc. prov.) Nici cuțit tâmp la vârf, nici cu două 
ascuțituri, i. qolescu, ib. v, 234. Ziwtfta muierii: 
cuțit CM doaă ascuțituri, i. golescu, ib. il, 281.44^ A 
trece prin (s. snbt) ascnțltnl flernlnl (s. săbiei): cfr. 
ascuțiș (2®). Cetatea se va cotr<^iși garnizoana se 
va trece subt ascuțitul săbiei, c, negruzzi, i, 172. 
[Plur., și -țituri.]

ASCCȚÎT, -A adj., adv. 1.1®. fBenduJ pointu, aigu;

ASCUȚIT 

pirpiant. 2®. Aiguisé. Tranchant, coupant. II. Sagace, 
subtil, fin, ingénieux: aigu. p>Mtrant, per(!ant;8é- 
vire; fin. raffiné. Tendu. III. D'une maniére aigue, 
tranchante ; vivemcnt : finement.

Participiul verbului ascuț), devenit adjectiv și În
trebuințat. șl ca adverb.

I. Adj. In sens propriu. 1®. Cu vârf (lungueț, înțe
pător). Pieiri ascuțite. DOSOFTEIU, P8.46. RdrbăÎMȘi* 
[viermilor de mătasă] sânt ascuțiți la coadă, econo
mia, 221. Cu o pietricică ascuțită, trăgeă o dungă. 
DRĂGHICI, R 54 Boi cu coarne ascuțite, alecsandri, 
P. II, 105. Lungi țărușe ascuțite. EMINESCU, N. 19. 
(Loc. prov.) iMcalul nărăvit. Pinten ascuțit, zan
ne, p. 1,344. I P. ext. t Pietros, gloduros. Desculță..., 
pre locuri ascuțite [mergeă]. DOSOFTEIU, V. S. 20„. | 
Sxiec.{Geoai.)Orîceunghiumaimicdecât ununghiu 
drept se numește unghiu ascuțit, melis, g. 5.

2®. Tăios. Ca briciu asciițitu fapt-ai înșdăciune. 
CORESI, PS. ( : „sieutnoracula acuta fecisti dolum"), 
ap. HEM. 1837. [Colțul de piatră] eră așă de otseu- 
țit,detăiăca briciul. ISPIRESCU,L. 195. (Loc.prov.) 
La lemnul tare trebue secure ascuțită, zanne, p. v, 
540.

II. Fig.(Despre minte, despre simțuri)Pătrunzător, 
ager, subtil, fin. Eră ascuțit la minte. Gavril, nif. 
12, Trebue... cap bun și minte ascuțită și sănătoasă, 
ca să poată duce fr^ile împărăției la bun liman. 
ȘEZ. I, 98/,,. Celui priceput [li zice poporul:] „ii om 
ascuțit''. ȘEZ. II, Toată dihania ascuțită la adul
mecat, pururea gata și fără preaget să fie. cante
mir, ap HEM. 1838. Ochiul zavistia măcar că multe 
cu ascuțita sa videare a treace... poate, însă slava 
?i cinstea olluio... să nu o atingă... pesteputință ti 
easte. idem, hr. 100. [Omul e lipsit] de-o vetlere as
cuțită, de-un auz peste măsură, konaki, P. 270. (Joc 
de cuvinte) Un plan dibaciu și ascuțit! Păcat însă 
e'a fost așă de ascuțit. încât i s'a rupt vârful! i, 
NEGRUZZI, VI, 568. II (Despre priviri sau vorbe) în
țepător, Impungător. Căutarea lui [oră] ascuțită, du
hul său foarte isteț, pann, e. ii, 19. Cela ce aveă cer- 
bice țapănă și trufă iute și cu limbă ascuțită, el se 
muie ca boul de jug. moxa, ap. HEM. 1838. Are limba 
a.scuțită : „il a la langue bien pendue". T. codre- 
SCU, ap. IIEM. 1838. 1 înțepat, sever. Acel răspuns 
ascuțită a domnului, ce-i răspunse, că nu-i bine să 
ia pâinea cuconilor și să o dea câinilor, varlaam, 
c, 30.5. ! Rafinat. Irtwfta cea mai subțire și mai ascu-

, țită de toate, limbile, ce se dzice ele.nească... eustra- 
TIE logofătul (a. 1632), ap. HEM. 1838. || (Despre 

I dureri și pasiuni) Străpungător, viu. Durere ama
ră, suspinuri duioase, jale ascuțită din toate păr
țile se videă și se auzeă. arhiva rom. i, 48. O du
rere ascuțită, crudă, <» pătrunse inima lui. Eui- 
NESCU, N. 76. II (Despre miros) Pătrunzător, iute, tare. | 
în noaptea de vară, după căldura zilei, pluteă subt 
bolți, puternică, mireasma ascuțită a rășinei de brad. i
SADOVEANU, SĂM. V, 974. || (Despre căldură) Viu, In- I 
tețit, intens. Căldura ascuțită a focului ne băisă tn | 
față. SADOVEANU, SĂM. VI, 1065. || (Despre sunet sau 
glas) Pătrunzător, înalt, Înălțat. Cu cât un corp vi
brează mai repede, cu atât sunetul produs este mai 
înalt sau mai ascuțit, poni, f. 319. Soacră-sa, cum o 
văză că vine,o ^întrebă cw un glas ascuțit... marian, 
SE. II, 104. Iată, mări,... s’auzeâ Tropot mare și 
pripit. Chiot lung și ascuțit, teodorescu, p. p. 
624. IJ (Despre urechi) încordat (spre luare-a-minte). 
Voroava mea nu de ascuțite, ce de căptușite urechi 
ar fi lovii. CANTEMIR, IST. 87.

III. Adv. De departe, din șes, în zilele senine, pri
virile se îndreaptă mereu spre aceste ruine singu
ratece, care se profilează ascuțit peste linia întune
cată a brazilor. MEHEDinjl, R. 8. Coasa sttnâascuțit, 
depărtată, tristă, sadoveanu, luc. vi,98. Ajudecăas- 
cuțit. A vorbi ascuțit. A răspunde ascuțit. HEM. 1840.

[Diai, șl ascuțăt: Te-agiungi ursu mari... Cu gura 
cascatd. Cu sula-ascuțată; Cum te-agiungi. Cum 
ti’mpungi! șez. ill, 139/,.]
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ASCWȚIȚÎ:!., -eA f adj. i/npeu pointu. — Dimi

nutivul lui ascuțit (derivatprin suf.-ei). Ascuțit puțin. 
[Hameleonul] solei mărunței și in vdrv ascuțifei are. 
CANTEMIR, IST. 207.

ASCVȚITOĂRE s. f. Aiguisoir. — Unealtă de ascu
țit cuțitele etc. Cfr. cute, amnar, gresie.

— Derivat din ascnțl, prin suf. instr. -itoare. (Cfr. 
spân, agueadera „Wetzstein".)

ASCEțiTOR, -OÁRE adj., subst. Qui aiguise, ai- 
guiseur. — Adjectivul verbal al Iui ascnțl (derivat 
prin suf. -itor), Întrebuințat și ca substantiv. Adj. 
Care ascute.!Subst. Cel care are meseria de a ascuți 
cuțitele, foarfecele etc.

ASCUȚITERĂ B. f. I. Aiguisage. II. Potnfe. — I. 
Abstr. „Ascuțire**. Imsimceâgroasăcaaceasta.prea 
aspră piatră, multă și îndelungată ascuțitură să-i 
fie trebuit am socotit. Cantemir, ap. HEM. 1841. P 
II. Concr. Partea ascuțită, lungueață, a unui obiect. 
[Ochii hameleonului] de la răd^ină in sus de ce merg. 
86 ascut: iară in vârful ascuțiturii lumina ochiului... 
se vede, cantemir, ap. TDRG. f Ascuțit ură de deal — 
„aommet d’une collíné**, ap CDDR. no. 99. [Plur. 
•turi.}

Derivat din ascnțl, prin suf. abstr. -itură.

Âs'-DiMiNEA'fĂ loc. adv. Ce matin (-ci). — (tn) 
dimineața aceasta, prezentă, azi-dimineață. Umblu 
de as-dimineață dâpă primar, și nu l-am găsit pă 
nicăiri. (Lup.șanu, In Ialomița), ap. HEM. 1794.

— Compus din ast’ ( - ctată) și dimineață, după 
analogia lui as'-seară, as'-noapte, as’-vară etc.

AS£Â.«E f adj. v. ascmene(a).

asbârA adv. Uter soir. -„Ieri seară**, adică „seara 
imediat trecută**. Plăiigeți după mine, fraților .. și gin- 
tui și cunoscuții mei, că până a-se[a.]râ alalta-seară, 
cu voi grăeă [ grăeam]. cuv. D. băTR. II, 449. Asară, 
v’am văsuț pe unii din voi suspinând. drAghici, r. 
83. De făceam aseară ca tine și eu, Nu eră să-mi 
fie astăsi așâ greu, pann, p. i, 118. Aseară, când 
m’am dus acasă, ce aă văd?... c. negruzzi, i, 30. 
Ce ți-am spus eu ție-aseară. Să-mi scoți șaua din 
cămară, marian, sa. 10. Asord ș’alaltă^sară, M'am 
culcat pe prisp'afară. 8EVA8TOS, C., ap. HEM. 1854 
Aseord, pe la sfințit. Cu alta te-ai întâlnit, jarnîk- 
bârseanu. D. 247. i (In legătură cu prep. „de“) Ba- 
dea-i mânios de-aseară. jarnîk-bârseanu, D. 105. 
[Șl: asără. | (In vorbirea fam., adesea: Bs(e)ar’. Olt., 
Transilv. Mold.)]

— Compns, precum dovedește accentul (cfr. acdsă, 
aóri, dar; ăstă-seară, etl-seară, ăsi) din a (2®) și 
seară (cfr. v.-fran. anuit, v.-piov. anueit, spân, ano- 
che „gestern nacht, gestem abend**). La origine tre- 
bue să il fost o locuțiune adverbială cu sens general 
(ca „spre seară**, „de-cu-seară“ etc.), fără nici o re
strângere a ideii In trecut, prezent sau viitor. Unele 
dintre aceste locuțiuni adverbiale au suferit Insă cu 
timpul o restricțiune; astfel, de seară nu se mai 
poate Intrebuință decât In legătură ou un timp viitor 
(pe cănd se poate zice de o potrivă Încă „voiu venl“ 
s. „am venit de dimineață la tine“y Tot așă 
aseară nu se mai constmește decât cu timpul trecut. 
(Cfr. șl: la vară, la toamnă, etc.)

ASECiRÁ I vb. I. V. asigura.

ASEitiÁ vb. P. Assiéger. — A se așezA cu oaste Îm
prejurul unei cet&ți spre a o cuprinde, a împresură 
s. Înconjură cu armată (un loc Întărit) spre a-l cu
prinde s. a-l sili să se predeă; cfr. blocă. El airi~ 
bue lui Aron-vodă vinovăția pierderii Tighinei..., 
pe care, din potrivă, Aron o asediâ. iorga, l. i, 
391. I Fig. A cuprinde ca Intr’un ocol, a Împresură.

asemAluire 
stăpânirea mea se’ntinde până lângă aceă parte. 
Unde este eidul care «n popor asediâ. c. negruzzi, 
II, 130/,,. It și: asedi) vb. IV*. Purcese asupra Ța- 
rigradului și asedii cetatea. E. văcărescul, ist. 
257/„.J

— N. din ital, assedlare, idem. Cfr. asediu și 
dubletul așeză.

aneiiiArk s. f. Action d’assiéger, siége. — Infini
tivul verbului asediă, devenit abstract verbal. Cfr. 
dubletul așezare.

aneiuât.-A adj. Asstépé. — Participiul verbului 
asediă, devenit adjectiv. Cfr. dubletul așezat.

ASEDIATOR,-UÁKE adj. Assiégcant. — (Rar)Ad- 
jectivul verbal al tul asediă (derivat prin suf. -ator). 
Get care asediază (o cetate, un loc Întărit). Cfr. du
bletul așezător.

ASÉniE s. a. Siége. — Așezare cu oaste Împrejurul 
unei cetăți s. unui loc Întărit, spre a-l coprinde, im- 
presurare (cu armată). Asediul de la Varna. ale
csandri, T. 1424. .Sfarede asediu: măsură de sigu
ranță publică, prin care puterea legilor e suspendată 
și Înlocuită cu regimul militar. în timpul unei ră
scoale, .se poate proclamă starea de asediu in părțile 
răsculate. | Fig. (cu privire ia o persoană) Elencuța 
e de aceeași părere cu mine: voim amândoi să ți-o 
dăm. Prin urmare un asediu in regulă: are să capi- 
fitiese. D. ZAMFrRESCU,R.219. (t șl: asedics. f. Au pus 
asedia înaintea cetății Kațfu. arhiva rom. i, 102.]

— N. din ital, assedio, idem. Cfr. asediă.

ASEEGHicÉsc,-EÁSCÁ f adj. DHXurtewx, debuu- 
ché, libertin, d^églé. — (Cuvânt literar rar) Desfrânat. 
Petrecând in necurSții aselgkicești, pohte, vtnării, 
mâncaturi, dosofteiu, ap. HEM. 1841 (: „év âock- 
Țeiat?“).

Derivat din aaelghie, prin suf. adj. -esc.

ARELOUiciÉNE f s. f. Euxure, débauche, tiber- 
tinage.— (Cuvânt literar rar) Desfrânare. Pdcdwd 
pângărite aselghiciuni... dosofteiu, v. s. 74,,.

— Derivat din aselghle, prin suf. abstr. -iciune.

ANÉEOHIE f s. f. Dua^urs, d^auche, libertinage.— 
((Cuvânt literar rar) Desfrânare. Să nu mă smin
tească iarăși impiedecătoriul, sil mă ducă la asel- 
ghiîa cea dintâi, dosofteiu, v. s. 53 (la margine, 
scolia: ourviea, ap. HEM. 1841). Dimonii vătrag 
cătră oseipăte. idem, 164.

— Din grec. ftoikȚsio, idem.

ASEHĂEi'i vb. IV*. 1®. ("Se) eomparer. 2®. 5’ass*- 
miler. — 1’. Trans. și refl. (CuvântÎntrebuințat de 
scriitorii moldoveni tn Întâia jumătatea veacului tre
cut, precum șl astăzi de popor, In Banat) A (se) ase
mănă, a (se) compară. Nimic... nu se poate asămălui 
cu mărirea ei. (Mold., a. 1817) uricariul, IV, 300/,4. 
Nu iaste fericire in lume, carea să se poată asă
mălui cu aceaia intru carea se află, beldiman, n. 
p. I, 11. Ah.'... mă asemeluește cu un steag! ale
csandri, T. 1099. „Cu cine mă 8ămăiuești?‘‘ — „Cu 
ăi urieși de Novăcești, Cu aia te-asămăluesc‘‘. — 
„Bine m'ai asămăluit: Eu mi-s Gruia lui Nooac!“ 
jahresber. iii, 303. II 2®. Refl, f Une-ori se Intre- 
bulnțâ In locul neologismului „a se asimilă“. Păturile 
ce se așasăpe un cristal format și sclipesc de dinsid, 
dar fără a se asemălui materiei cristalidui... conv. 
LIT. VII, 331, ap. TDRG. [Și: asămălui și, cu asimilare 
vocalică, asemelul vb. IV*.]

— Pentru etimologie, v. semălui.

ASuniruÍKK s. f. .^ch'on de cümparer, compa- 
rai8on. -- Infioitivul verbului asetnálul, devenit ab
stract verbal. DDRF.
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asemănă vb. I. Aplanir, niveler, égaliser, rendre 

uni (un terrain). II. l". Pendre semblable, assimiler. 
(Refl.) £irc ou deoenir semblable, se ressembler. (In- 
trans.) Ressembler {&), avoir de la ressemblatice (avec 
qqch.), étre pareil (A), tenir (de); paraitre. 2^. Trou- 
ver semblable ou (A...), comparer, a^si-
miler, éyaier (A...). (Refl.) Se cemparer, «e canformer 
(A), ^accommoder (avec). 3’. Inierpreter (un son^e^ 
au moyen de comparaisons).

Asemdnă exprimă, ca verb, ideea cuprinsă tn ad* 
jectîvul sau In adverbul asemene(a). Se constru- 
ește cu prep. „cu“ sau cu dativul; construcția din 
urmă e învechită azi și se găsește numai după for* 
ma reflexivă; mai de mult se găseau une-ori amân
două construcțiile In același text: Aceasta e mărimea 
la: asăm&nași-te finicului și ț&țde tale cu strugurii. 
BIBLIA (1688), ap. HEM. 1849.

I. (Cu sens concret) Fact. (Despre terenuri cu di* 
ferențe de nivel) A face asemenea, (deci) a face 
plan, a nivelă, a netezi, a obli, a aduce la același 
nivel. Cfr. asemeni și asemenea (I, 4°). Asă- 
mănă groapa cu brazdă, dosofteiu, v. 8. 219, ,. 
Mi-au poroncit să-i asemenez un deal și să-i fac 
o grădină acolo, sbiera, p. 162/.,. Toate sculele le 
ascunsese intr’o ocnă..., iar locul l-a asămănat, de 
nu s’a mai cunoscut. LIDBA-IANA, M. 75. 1 Refl. 
(= pasiv.) Dacă fața drumului nu este netedă, se 
ase(a)mănează, umplând cu pământ locurile in care 
ar putea să se strângă apa. I. IONESCU, M. 318. ) A 
așeză s. pune lucrurile astfel, încât să nu rămână 
locuri goale Intre ele. Se va... [umpleA] coșeriul. ase
mănând vopușoii foarte bine..., ea sfi nu rămâie 
borte printre dinșii. i. lONESCU, c. 164. țț: (Despre 
clădiri) Á asemănă cu i>âmântal = a face asemenea 
B. una cu pământul, a distruge cu desăvârșire, fără 
să rămână urmă. Eră atunci Târgoviștea oraș foarte 
mare... Zidurile lui mărețe, vremea le-a ruinat și 
le-a asămănat cu pământul, bălcescu, M. V. 132.

II. Cu sens abstract.
1°. Fact. A face asemenea (1, 1°), (deci) a face 

să semene, a face la fol. Un izvor de plăceri, ce 
aseamănă pe om cu dumnezeirea, harcovicj, d. 
23/,,. I (Construit, In mod neobiclnuit, cu „că..“) A 
face să pară. Fața lui cea cuvioasă, ochii săi mă
reți și vii ll aseamănă că este îngerul ocrotitor 
Al acelor pustii sate. C. negruzzi, ap. HEM 1848. 
Refl. A se face (s. a deveni, a ajunge, a fi) ase
menea, (deci) a fi ca..., a semăna cu... Cela ce 
se gândește aseamără-se undeei măriei, cod. vor. 
110/,, ( s=5 cine se Indolaște, a8amănă*să valu
lui mărei. n. testament, 1648; cela ce să Indo* 
laște, asamână-să cu valul mării, biblia, 1688: 
„celui qui doute est semblable au flot de lamer“). 
Asămănaiu-mă pelicanului pustiei, psalt. (1651) 
(: „similis factus sum pe1icano“), ap. HEM. 1848. 
Dragostea să asamănă cu bețita. pravila mold., 
ap. HEM. 1849. ceriului să asămeneâdză
CM (iseace/eale. dosofteiu, v. s. 14. Că cine intru 
nuor ed «d aseamene Domnului, să sA facă de-asea- 
menea eu Domnul? dosofteiu, ps. (: „quoniam 
quis in nubibus aequabitur Domino, et qui si
milis erit Domino ?“), ap, HEM. 1844. Nu se află 
doao flori să se aseamene una cu alta. mag. ist. i, 
152/,9. Putut-au vitéjii cu trupuri peritoare să câ
știge prin pătimiri nestricăciune și s’au aseni&ndtîi 
cu îngerii, mineiul (1776), 74 Una cu alta nu se 
potrivește, nici se oseojnönÁ. uricariul, x, 63/,,. [Pa
sărea numită franțuzește „grive”] se aseamănă cu 
mierla, odobescu, iii, 26/,j. .AWí de fragedă, te-a- 
sameni Cu floarea albă de cireș, eminescu, p. 95. 
S’asemăn întreolaltă viață și cu moarte, idem, p. 94. 
Bucovina se asemănă unui deșert. șEZ. lil, 171/,,. 
Aducând popa hainele sale..., îmbrăcă pe doseai, 
în adevăr, că așă să se asemine om cu om la față 
și la statură, ca dascălul cu popa, spun bătrânii 
că nu s’a mai văzut, șez. iv, 187/,,. Cu cine te 
aduni, te asemeni, zanne, p. iv, 195. | A semănă 

a cevă (In următoarea construcție neobicinuită, pro
babil, pentru rimă). Să zic că nu vrea mândria, ci 
vrea blând a se purtă? Aceasta prea peste fire, că 
Domn nu s’nsemSnă. zilot, CRON., ap. HEM. 18W.; 
ț* (Construit cu vCa“) Cuvântul fără de înțelepciune 
asam&nă-să ca o piatră de mult preț se fie tn tină. 
MĂRGĂRITARE (a. 1746), ap. TDRG. Căpeteniile oștii 
să asemănă ca niște copoi, beldiman, n. p. l, 111. 
Este Insă obicinuită șl azi construcția cu „ca“, când 
avem a face cu un sens reciproc (după omiterea 
complinirii „unul cu altul“). Toți sfinții se aseamănă, 
ca două picături de apă. delavrancea, ap. DDRF. i 
t Intrans. A semănă, a aduce (cu cinevă s. cu 
cevă). Antereul lui... nu asămănă nici cu un bun 
mintean. donici, f. i, 40. 0, părintele meu,... dă-mi 
voe, mă rog, a asemănă ție! beldiman, n. p. l, 67. 
Cam asemănă cu dinșii, la chip și la port. GORjan, 
H. I. 94. Acest... munte... eră atât de ponorlt, încât 
asămănă cu un zid drept. DRĂGHICI, R. 48. | (Con
struit cu pron. refl.) Vdett ginerele pre oarecine, de-și 
asemănă cu apostolul. MINEIUL (1776), 34 »/i- I (Con
struit cu „că“) A părea, a face impresia (că...). [Cele 
povestite] și noi multe cu ochii nu le-am văzut, dar 
după auzul unora și altora, carii cei mai muiți 
asămănă că le-au văzut și cu ochii lor... E. KO- 
GĂLNICEANU, LET. III, 281/,g.

2“. Trans. A socoti asemenea s. de-o-potrivă (cu 
altcevă), deci: a asimilă (cu...), a egală (cu...), a com
pară. Asemenedz „comparo, similo“. anon. CAR. Cui 
asemănă-voiu ruda aceasta? tetraev. 217 (: „ă qui 
comparerai-je cetto généralion?“). IntrândEsop, 
i-au zis împăratul; Cui mă aseameni, Esope...? Ră
spunse hJsop: pre tine, soarelui de primăvară. ESOP. 
(a. 1812), ap. GCR. il, 209. Cm»» puteam, ochi având, 
să nu văd, văzând, să nu iau aminte; luând aminte, 
să nu useamăn; asemănând, să nu judec...? dîkv 
GOLESCU, ap, HEM. 1848. Fiind că știu că-ți place 
stilul poetic, o voiu asemănă cu Atalanta. c. ne- 
GRUZZI, 1, 64. Gardul, în copilărie. Vecinie l-am ase- 
mănat C'un neăun care-a plecat Razna pe câmpie. 
COȘBUC, F. 125. Cu ce l-aș asămănă oare? RETE
GANUL, p. IV, 3/,,. Grecul a inceput să zbiere... „behee. 
behee.''^... D'aia asamănă Românii pe Greci cu ca
prele. ȘEZ. iv,6/,s. I Absol. Mintea, cu cumpăna’n 
mână..., stă pe gând, asămănează... konaki, p. 277.; 
Refl, (—pasiv.) Este un sunet, cărui altul nu se 
poale asemănă, c. negruzzi, i, 243. || Refl. A se 
socoti asemenea (cu...), deci: ase compară (pe sine) 
cu cinevă, a se face la fel (cu cinevă), a se potrivi 
cuivă. Nu vei puteai nici odată să mi te asămănezi. 
Nici să-mi răsplătești iubirea câtă eu ție-ți păsD'ez. 
KONAKI, p. 237. Tu vrei un om să te socoți. Cu ei 
să te asameni? Dar piară oamenii cu toți, S'ar 
naște iarăși oameni! eminescu, p. 278. Cu cei mai 
mari și mai vrednici nu te asemănă, zanne, F. iv, 
430. I t A se conformă (cu), a se luă (după...) Nu vă 
asemărareți cu acela întâiul al neștiuturelor voastre 
pohtiri, ce cefMÎa ce v’a cunoscut voi. cod. vor. 142/, 
( — nelnchipuindu*vă poftelor dintâi a neștiin- 
ței voastre... N. testament, 1648; nu Împreună In- 
chipuindu-vă cu ceale mai don nainte pofto Intru 
Recunoștința voastră... BIBLIA. 1688: „ne vous con- 
formant point ă vos convoitises d’autrefois, pen
dant votre ignorance...“). întru acîasta ne vom ase
mănă voao și vom lăcui întru voi, de vă veți face 
ca noi. BIBLIA (1688), 25,2 (; „mais nous ac- 
commoderons avec vous, pourvu que vous deve- 
niez semblables ă nous‘‘). Nu trebue să ne rugăm, 
ca să ne asemănăm cu obiceiul, marcovici, D. 318. 
Sindicii asemănăndu-se cu regulele așezate la ar
ticolul 231... COD. DE. COM. (a. 1840), ap. TDRG.

3’. t (Despre vise) A tâlcul, a interpretă (prin com
parații cu cevă) (traduce pe grec. suȚxpivui). Vis am 
văzut și cine să-l aseamene nu iaste. biblia (1688), 
31,2 (• songé un songé, et il n’y a personne qui 
l’explique").

[Și: asămănă, diai, asămănă, In textele cu rota-



ASEMĂNARE
cism: asemftră. La i. VISKI din Hațeg (a. 1697) se 
Întâlnește șl forma asemâ vb. I*, ap. HEM. 1850, 
care pare suspectă (cfr. Insă aseme). | Frez., pers.l; 
asedmdn (asemăn, asfimăn, asrimdn, asâmăn, asâ- 
măn), Învechit asemenés fasemduée, asdmdnée, asă- 
mméí, asdminésj; pers. 2: asémeni (asémini, asé- 
mdni, asdmeni}; j* asemenéH (asemdnéei, asdmdnéei. 
aadmenén, asdmtnéei) etc.]

— Din lat. assiniiiare, idem (cfr. v.-ital. assem- 
biare, n.-ital. (íssembrare, v.-prov. assemblar, fran. 
assew&Zer, span, asemblarj, devenit *a8emdrd și, 
prin asimilarea lui r de către nazala premergătoare: 
asemdnd. Cfr. dubletul asimilâ și derivatul nou 
asemeni.

ASEMĂXÂRE s. f. I. Action d'aplanir, de niveler, 
d'égaliser (un terrain); aplanissement, nivellement. 
II. 1®. Action de (se) trouver semblable{ii)‘, ressem- 
blance, similitude, conformité, analogie. Image. Ef- 
figie, modéle, figure. 2“. Action de comparer; com- 
paraison.

Infinitivul verbului asemănă, devenit abstract ver
bal.

I. Aplanare, nivelare, oblire, netezire a unui loc 
neegal. Un puf, șanțuri de dus apă, asdmănări 
de pămănt, faceri de drumuri pentru apă... I. io
nescu, c. 73.

II. 1®. (Exprimă faptul de a ii asemenea, de a se 
asemănă sau de a semănă a (s. cu) cinevă san cevă) 
Semănătură, analogie. Simpatia fiica asămănării 
easte și den dragoste să naște, cantemir, ist., ap. 
HEM. 1850. Ce asemănare este între mișcarea din 
Moldova și intre cele sfrdine.® uricariul, x, 17/,(,. 
Acest somn puternic are cu moartea asemănare, ua- 
RAC, A. 50. Dovedi, erau asemănarea cu portretul și 
multe alte imprejurări care nu ne intereseasă. emi
nescu, n. 77. Nu e nici o asemănare intre voi 
amăndoi: capul tău e de poet și al lui de oștean, c. 
NEGRUZZI, I, 64. II I>npă s. pre (chipul șl) asemăna
rea cuivâ»după imaginea cuivă, p. ext. Întocmai 
ca (s. leit) cinevă. (Dumnezeu] a făcut pre om după 
as&mănarea sa. M. costin, let. i, 42/„. Pre chipul 
tău și pre asemănare gidit-ai... pre om. ioan d. 
VINȚI (a. 1689), ap. HEM. 1850- (Ființa] care. După 
chip și-asemănare A creat mățeseul neam... emi
nescu, N. 44. își ie un suflet de nord, întocmai 
după chipul și asemănarea celei de'ntăi. creangă, 
P. 7. Cum ooiu iubi ca pe un frate al mieu pe 
acela, care nu iubește și nu slăvește pre Dumneeeu 
după asemănarea mea? MARCOVICI, D. 476. || Con
cretizat (f 8. dialectal) Ehgie, imagine, portret, 8- 
gură, chip. Să nu vă faceți voao cioplit asdmănare, 
tot chipul asdmănare a parte bărbătească, au fd‘ 
meiască. Și sămănarea a tot dobitocul... asdmănarea 
a toată pasărea eburătoare. .. asdmănarea a tot tărî- 
toriul..., asămănarea a tot peaștele. biblia (1688), 
128 ( : „que vous ne vous fassiez quelque image 
taillée, ou quelque représentation ayant la forme 
d'un măle ou d’une femeile, ou l'effigie d’aucune 
bâte..., ou l’effigie d’aucun oiseau..., ou l’effigie 
d’aucun reptile...,ou l’effigied'aucunpoisson*'). Tri
mise împăratul cătră Uria preotul asămdndrea pdr- 
tăvnicului. idem, 278,, ( : „le roi envoya ă Vrie, le 
sacriflcateur, Ia figure et le modéle de cet au- 
tel“). Vdeură asemăndre de om, împodobit eu părul 
său. MINEIUL (1776), 137 ’/i- (UameniiJ errâ acuma 
prea fericiți și, ca sămănări de Dumneseu, nici că 
puteă fi altfeliu. SBIERA, P. 304/,;.

2®. Comparare, comparație, easte vieața noa
stră, tot cu frică, tot cu grije... O asămănare voiu 
spune, ca mai luminat sd puteți aceasta cunoaște. Au 
fost un (rrașlă mare... s.CLAiN,ap.HEM. 1851. Asemă
narea ce-o faci nu-i potrivită. |j Mai ales In expre
sia: Á face asemănare intre... = a asemănă, a com
pară, a face o paralelă Intre...: „comparer”. (Loc. 
adv.) Fără asemănare (mai...) neasemănat (mai...): 
„incomparablement, Infiniment plus...” jii asemă-

ăOl - ASEMENE(A) 
nare eu... = ln comparație, in raport cu...: „com- 
paré ă...” Cn asemănare=s„approchant, ă peu prés”. 
PONTBRIANT. înțelepciunea luiDumneseu fiind fără 
asdmănare mai presus de cât mintea omenească... 
drĂGHICI, R. 109. Căt mă simțeam de mic in ase
mănare cu băietul acel ce scrii sară vie in trei 
osebite feluri! C. negruzzi, i, 6.

(Șl: asămănărc, diai. asAmânăre. | Negativul: 
neasemănare: „Unăhnlichkeit, Ungleichheit” bar
cianu, „dissemblance” DDRF.]

anehAnăt s. a. Action de (se) ressembler ou de 
comparer; ressemblance, contparaison. — Participiul 
verbului asemănă, devenit abstract verbal. De ase
mănat ne-am asemănă noi, dar nu ne potrivim. | 
Dacă e vorba de asemănat, apoi vă voiu face eu 
o asemănare mai bună. [Șl: asAmănăt, diai, asă- 
mânăt.]

ARKMĂNÂT, -A adj., adv. 1.1®. Aplani, nivelé, éga- 
lisé. 2°. Ressemblant, sembláble, égal, analogue, con
forme (h...) 3". Comparé{h). II. En conformité [ie), 
conformément (á). — Participiul verbului asemănă, 
devenit adjectiv I. A dj. 1°. (Nelntrebuințat) Nivelat, 
oblit, netezit. || 2®. (Se construește cu dathml sau cu 
prep, „cu”) Asemănător, care se aseamănă, care 
seamănă, asemenea (I, 1®) s. la fel (cu...) Ungnad 
puse îndată de scoase un portret de pre cap, foarte 
asemănat. BĂLCESCU, M. v. 407. Când aflăm la noi 
obiecte, antice, asemănate cu altele multe ce s’au des
coperit aiurea..., le place..., celor... ce au pornire spre 
asemenea studii, a le rândui printre, obiectele ana- 
loage din alte părți ale lumii, odobescu, lii, 627. |i 
3*. Comparat, In comparație (cu...) Nectenav eice; 
socotesc că nimic nu este Lichir, pre lângă împă
răția mea. Și Esop,eimbind a râde, eice; Nu vorbi 
așeă lesne de el, o împărate! că, neamului vostru 
asdmdnatd, împărăția voastră ca soarele strălu
cește : iară de să va asdmănă lui Lichir, .strălucirea 
aceasta întunearec să va păreă. esop (a. 1812), ap. 
GCR. 11,209. Luna.asemdnată cu pământul, emicd. i| 
II. Adv. tn conformitate, conform (cu..), potrivit (cu...1, 
după. îndată ce Mihaiu- Vodă se întoarse în capitala 
țării, asemănat cu înțelegerea ce avusese cu Batori, 
el chemă pe ceaușul turcesc... bălcescu, m. v. 246. 
[Și: asAmănăt, diai. asAmânăt. [ Cfr. neasemănat.]

AREnANĂTOR, -OARE adj. Ressemblant, pareil, 
sembláble. analogue (ă).—Adjectivul verbal al lui ase
mănă (derivat prin suf. -dtor). Care se aseamănă, 
seamănă, e asemenea s. la fel (cu...) (Se construește 
cu dativul sau cu prep, „cu”) Să câștigăm darul tău, 
pentru căci acesta însuși, avănd numele tău, se face 
asămănător desăvârșit bunătăților tale, antim, p., 
ap. HEM. 1852. îi fcu» o primire asămăndtoare ace
lei făcute in ajun. DDRF.

[Și: asămănător, diai, asămânătdr. t și diai, -forîw.]

ARCMĂNÂTVRĂ B. f. = asemănare. (Cuvânt rar) 
Aseménéturé = „similitudo”. anon. CAR. (Șl: asă- 
mănătură, diai, asămânătilră. | Fiur. -furt.]

— Derivat din asemănă, prin suf. abstr. -ătură.

ASÉHE t adj. v. asemene(a).

aseheneia) adj., adv. I. 1°. Sembláble, ressent- 
blani, pareil (â...). 2®. (Tout ă faitj ressemblant ou 

3®. j4«aZoi^e, pareil, de la mérne sorté. Tel; si. De 
pareilles ckoses. 4®. ÎZnt, plan, aplani, réduit au mérne 
niveau, nivelé. II. 1®. üemblablement, pareillement, 
égafement, (le mérne, de In mimé maniére (comme 
auparaoant}. S". De mérne gue, comme. 3®. Encore, 
aussi. mérne nioeau. 5®. cöié (de), ouprée (de).

I. Adj. Frin asemene se constată, ca Însușire ca
racteristică a cuivâ sau acevâ, o similitudine (par
țială) s. o analogie cu altcinevâ s. altcevâ: „de același 
fel, de aceeași speță, la fel”. (E adjectiv invariabil —

I
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stă natură (calitate, formă, etc.) ca acesta, analog”. 
Cu aceastea și cu altele aseamene... să și tălcuîaște... 
cuvântul lui Dumnesău. BIBLIA (1688), 4 pr. 14. De-aș 
aveă... un topor sau altă asămine unealtă, cu le- 
snire aș lăr^ borta. drăGiiici, r. 48. || Comparația 
se face mai cu seamă cu cevâ ce s'a exprimat îna
inte : „Astfel de...“ Să vă păziți de a face mai mult 
asemine rău! drăghici, r. 153. Amice....., sper că
dl. S. în asemenea caz ar primi de sigur să-ți fie 
editor, odobescu, iii, I2/5. Dac'ar fi pretutindene 
toi asemene judecători..., cei ce n’au dr^tate, n'ar 
mai năzui... la judecată, creangă, a. 150. Auzise
ră... povestindu-se de asemenea fleacuri, ispirescu, 
L. 9. I Mulți de asăminea copaci... fac multă vreme 
roadă, drăghici, R. 145. „Semne tu dând, de ră- 
zboiu, zăbovește-mi pe-armațiitirenici.'...^ Astfel a 
zis, cu de-asemeni învăț îndemnând pe Mesapus. 
COȘBUC, £. 219/4,. II Voarte adesea primește, ca șl 
astfel (s. așâ) de, sensul de gradațiune: „așâ, atât 
de (mare, puternic, bun, rău, de necrezut, etc.), unul 
(s. una) ca asta”. Se incredință că, cu adevărat, 
asemine vin nu băuse de când erâ. c. negruzzi, i, 
83. Ku mai văzuse asemenea scumpeturi. ispirb- 
scu, L. 38. Niște golani au asemenea îndrăzneală ? 
CREANGĂ, P. 249. II (Precedat de articolul nehotărlt) 
Nici odată o asemenea nădejde n'a rămas înșelată. 
MARCOVICI, D. 9/,5, Robinson eră pregătit la o asă
minea întâmplare, drăghici, r. 166. Un aseme
nea om nu se află în armie! bĂlcescu, m. v. 
392,4. I (Gne-ori precizat printr’un atribut) Așâ (de), 
atât de. Și ai putut luă o asemene sumeață hotă- 
rtre? c. negruzzi, i, 45. Ei, ei! Apoi si că nu-ți 
veneă sd pornești la drum..., cu ademenea om vred
nic și de-a-pururea vesel, creangă, P. 108. O ase
menea fată vite^iză ar fi numai bună să o ia ei de 
soție. ISPIRESCU, L. 19. II Substantivat, f Astfel 
de vorbe. Pentru ce-i dzice asemenea? varlaam, c. 
294.

4^ Aionene-„oblu, netidu: sequus, planus;... gleich, 
eben”. LB. Asemine „plan, neted, fără ridioă- 
tură”: Toată aria e asemine. A făcut toată curtea 
asemine. LM. (Cfr. asemănă 1, și asemeni.) A 
face asemenea cn pământul (o cetate, o clădire etc.) 
=ss a face una cu pământul, a distruge cevâ cu desă
vârșire, încât să nu mai rămână urmă: „raser” (une 
citadelle, etc.). Casele Agăi Ennchi... le-au făcut ase
menea cu pământul. E. kogAlniceanu, let. iii, 
195',,. (Cfr. a asemănă cu pământul.)

II. Adv. 10. Tot așâ, tot astfel. In același fel (rând 
etc.), la fel, așijderea. (Comparația se face cu cele 
exprimate mai nainte; une-ori asemenea introduce 
propoziția) .Șt toți asemene vor sta, cineși cu ale 
sale păcate vor sta. cuv. D. BĂTR. II, 449. După agă, 
[urmează] vel-gramatic, vel-camaraș, vel-vameș... Și 
al treilea boierii ( - boeriile de rangul al treilea) ase
mine urmează, după cinste, veliților boieri, gheor- 
GACHi LOGOFĂTUL, LET. III, 292/„. „Fulgerele ...și eu 
le iubesc!"—„Și eu asămine!" drăghici, r. 72. Pre
cum ați văzut, au deoseltire tn scris. Asemene veți 
vedeă și cu a doua paradigmă. C. negruzzi, i, 5. Să-i 

, «M greșești; să-i zici Lățilă..., nici 
atâta; să-i zici Lungită..., asemenea. CREANGĂ, P. 
245. Asemenea șl cel mijlociu, plecă șl el spre apus. 
ispirescu, L. 33. I (Adesea In corelație cu „precum”) 
Precum soarele își dă singur lumina, asemenea și 
virtutea fericirea, marcovici, C. 18/„. i (Tot)ca mai 
nainte. Atunci mă iubeai, acum nu mă mai iubești, 
măcar că eu tot aceea sânt și tot asemene te iubesc, c. 
NEGRUZZI, I 18.) t (în legătură cu prep. „Intru”.) In- 
tr’asămine să găseâ șl Robinson, carile alt instru
ment nu aveă de cât pe singure mânile sale, dră
ghici, R. 45.

2*. Când o situațiune s. o acțiune se compară 
cu alta, arătată șl aceasta, asemănarea se indică 
prin prep, „cu” sau printr’un dativ: „deopotrivă, ca 
șl, ca, tot ca”. Căile drepților asemene cu lumina

f
AREMENE(A) 

ca atare 11 liitAlnim adesea subt forma a-vemeneu, cu 
ad&oprealui-a adverbial cu sens relativ; persoana, 
obiectul, situațiunea etc. cu care cinevă s. cevâ are 
analogie, se arată prin prep. „cu“ sau printr’un dativ. 
Mai rar II găsim șl ca adj. variabil, cu sens absolut. 
In toate timpurile 11 aflăm șl compus cu prep. „de“, 
pusă înainte. Se Întrebuințează In funcțiune predi
cativă sau atributivă).

1“. Asemene(a} exprimă o anume similitudine s. po
trivire (de făptură, de formă, de situație etc.) Intre 
două s. mai multe persoane, lucruri, tntămplări etc. 
care, In alte privințe, se deosebesc: care seamănă 
(cu...), semănând (cu...), la fel (ou...), asemănător. 
Să facem omul pre chipul ce să fieaseamine noo. 
PALIA (a. 1582), ap. CCR. 47 (; „faisons l'homme 
â notre image, selon notre ressemblance”). Să 
facem lui [Adam] agiulm-iu asemăna lui...; ce lui 
Aăam nu «e află agiutoriu aseamena lui. idem, ap. 
CCR. 47 (: „il n’est pas bon que l’homme soit seul; 
je lui ferai uno aide semblable â Iui...; mais il 
ne se trouvait point d’aide pour Adam, qui fűt sem
blable ă lui"). Eun adânc, asemene uitării celei 
oarbe.eminescu,p.276. Î7« fesmic,asemeneaiarmur- 
cei jidovești. idem, N. 51. Aceia-a fiii Iu Dumnedeew 
și aseamene cu ingerii. M88. (c. 1550), ap.HEM. 1843. 
De la anume juei vechi, cred că vin numele județelor 
Mehedinți, Vâlcea...: in adevăr, se sice județul Me- 
hedințului, ai VAlcei..., șt Meheăinț e «« «nme de 
persoană, ca și Vâlcea, venit din Vâlcul (Lupul), ca 
și .ffomnna^t, asemenea cw care sânt unele nume sAr- 
beșfi (Suvaraț, Herligovaț, ș. a.), iohga, ch. i. ii, 89. | 
Va fi de-aseamenea lui Dumnedeău de sus. doso
fteiu, v. 8. 112, ,. II Spec. Absol. (Geom.) Două 
triunghiuri și, tn genere, două poligoane se eic că 
sănt asemeni, cănd au unghiurile egale unul altuia și 
laturile omoloage proporționale, melik, 0.74 [Con
trariul: iieasemencfa). Sănt două surori în lume 
Neasemenea la nume? (= „Ziua și noaptea“.J OORO- 
VEi c. 137.J il Substantivat, f Seamăn. Și tot cor
bul și aaeamenile lui. biblia (1688), ap. CCR. 190 (: 
„et tout corbeau selon son esp5ce“). | în cazuri de 
acestea, se Întrebuințează, de obiceiu, construcția: 
cel (de) asemenea: Iubirea dară cătră celșiede- 
asectmenea va să arate neiubirea cătră cel șie nu 
de-aseamenea. cantemir, ist. 33. Dulceața, blân
dețea. râvna de a tndatorâ pe cei asemenea ție..., 
îți vor câștigă inimile acelora care acum te privesc 
eu nebăgare în seamă, marcovici, d. 9/,,. Trebui o 
pildă pentru cei usemine vof ujă. c. negruzzi, l, 174.

2°. Când nota tn care se aseamănă două s. mai multe 
persoane, lucruri, situațiunietc. eatât do covârșitoare, 
încât ne face să uităm pentru moment notele deo
sebitoare, avem sensul: „de-o potrivă, egal (de frumos, 
de mare, de tare, etc.), (cu totul) la for*. Kai pre altul 
aseamenea! biblia (1688), 7 pr. 43. Săvârșindu-se 
tontă zidirea mănăstirii..., nevoitu-ne-am iarăș cu 
asemene osârdie de am împodobit sfânta casă. MSS. 
(de la Const. Brâncoveanu), ap. HEM. 1843. Primă
vara, după ce treace de a mat fi eiua aseamenea cu 
noaptea, va fi plooctsă. calendariu (1814), 72. 0 .......... ,
fată, scrisă de frumoasă, încât nu se mai afiâ ei-și | «îct Păsărilă..., 
asemenea sub soare. SBIERA, P.23/„. Erau asemenea -» -■ —
în voinicie și nu-și puteă veni unul altuia de hac. 
POP., ap. TDRG. I A se uni in principiile de cultură 
este soarta neapărată a fiecărui popor european. în
trebarea este numai, dacă o poate face ca un soț de 
asemenea sau ca un rob supus, maiorescu, cr. i, 
391. II Substantivat. Egal. L-ai părăsi..., dar nu te 
lasă inima..., căci nu afli un asemenea lui pe pă
mânt. RANTA-BUTICE8CÜ, N.REV. B.i, Sup. 29. | Neu
tral. (Loc. prov.) Asemenea cu asemenea lesne se 
însoțește. (Smulți, In Covurluiu), ap. zanne, p. iv, 
210 (cfr. lat. „Simile simili gaudet", germ. „Gleich 
zu gleich gesellt sich gern“).

3°. Nu se mai exprimă o analogie, ci o înrudire
a două s. mai multe persoane, lucruri, situațiuni etc., ... __ . ...... .............. ..................
de aceeași speță s. categorie: „de acest fel, de acea- i strălucesc, biblia (1688), ap. TDRG. ( : „mais le
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sentier des justes est comme la lumiâre resplendis- 
sante"). Ploaia asemenea li se varsă celor direpți 
șt celor păcătoși, pravila, govora (a. 1642), ap. 
HEM. 1846. Ddnzi [boiérii] desătina aseminea cu ță
ranii... AMiRAS, let. iii, 150/,,. Asemenea cu fiin
țele cele desfrânate, el se d^ărtează de nenorociți! 
MARCOVICI, C. 61,. Moțoc ti sărută mâna, aseme
nea cânelui, care, in loc să muște, linge mâna care-l 
bate. C. NEGRUZZI, l, 141. Li se păru că nu mai pot 
merge, asemene celor ce vor să fugă în vis... și nu pot. 
EMINESCU, N. 15. I Să pață de-aseamenea cu de'm- 
preună nevoitoriul său. DOSOFTEIU. V. s. 135. || f 
(Une-ori, In loc de dativ sau de prepoz. „cu", se oon- 
strueă cu conj. „ca") Viețuind asedmene ca îngerii, 
MINEIUL (1776), 188 ’/i- boieri și
de la mănăstiri și de la toate breslele desătine, asă- 
mine ca de la țărani, amiras, let. iii, 103.

3®. Asemănarea Intre o situațiuno sau acțiune și 
alta, exprimată in cele precedente, e numai apa- 
renúi, căci de fapt se exprimă cevă nou și deose
bit: „pe lângă acestea, șl..., încă, mai, cu acest pri
lej". [Adunarea sau săborul a toată țara] se convocă 
de Domni spre facerea legilor... Nle judecau aseme
nea in pricinile de vini mari politice, bălcescu, m. 
V. 10/,. Tu-mi ceri chiar nemurirea mea, în schimb 
pe-o sărutare? Dar voiu să știi asemenea. Cât te 
iubesc de tare. Da, mă voiu naște din păcat, Pri
mind o altă lege... eminescu, p. 269. La apus de 
sat, se zice asemenea că a fost odinioară o cetate 
de peatră. odobescu, ii, 170. I (Mai ales cu prep, 
de) Veți cunoaște de asămine și alte multe vrednice 
șliinți. DRĂGHICI, R. 151.

4*. ț Asemene = „oblu, netidu: aeque, piane...; 
eben, gleicli". LB.

6®. Alăturea (cu...), aproape (de,..), lângă. Ară ba
dea cu plugul. Asemenea cu drumul Vine toanta cu 
prânzul... „Să trăești, mândră, din drumdoine, 
207/,,. (Intr’o variantă, pe aceeași pagină: „Ală
turea cu drumul, Ară badea cu plugul".)

[Diai, (mai ales In Mold.) aséminefa), asaminefa), 
asémeni (nia.i ales tn compoziția de-asemeni), la Moți 
asémerea, frăNCU-candrea, m. 85, t asedmenefa^), 
+ a8edmÍHe(a), f asemenele cuv. d. BĂTR. li, 454, () 
formă t nseme (cfr. nime = nimene) se găsește la i. 
VISEI (a. 1697), ap. HEM. 1845 și se repetă (aseăme) 
la mardarie, l. 2773. | Negativul: neaBcme»ea = 
„unăhniich, ungleich, uneben". barcianu.]

— Din lat. assinillls. -e „asemănător", devenit 
mai Intâiu *aseamere, apoi, prin asimilarea lui r de 
către nazala premergătoare: aseamene > asemene. 
Cfr. seamăn, seamerea.

1

i
I

!

asé.heni adj., adv. v. aseniene(a).

ASEMENI vb. IV®. Égaliser, nioeler, réduire om 
m^me «ioeott (des terrains de niveau différent).- -{Rar, 
In Transilv.) A aduce la același nivel, „a asemănă 
(1)“. Atunci i fi tu fecior, ginerele meu, dacă vei 
puteâ asemeni până măne-dimineață valea acea
sta cu dealul de lângă dînsa. mbra, b. 219,

— Derivat din asemenea (1, 4’).

ANEMENÎNȚĂ s. f. = asemănare. în Munții-upu- 
seni ai Ardealului se eice ,.potroz, asemenință = 
asemănare**, ap. HEM. 1851.

Derivat din asemeni, prin suf. abstr. -ință.

ASEMi’i vb. IV®. I®. (Refl) Étre semblable ou res- 
semblant (â,..). 2®. (Se) comparer. — (Cuvânt literar 
format pe la începutul veacului trecut. Construit cu 
prep, cu, mai rar cu dativul). 1°. Refl. Ă fi ase
menea s. ia fel (cu...). Organe [ —instrumente mu
zicale]... din vremea cea vectiCy ce iar nu se osp- 
muesc cu ceale de acum, de cât numai buciumul 
și fiuerașul ciobanului, dinu GOLESCU, ap. HEM. 
185311 2®. Trans. A asemănă, a compară, a semui 
(cu...) [Dante] nu afiă, în puternica sa închipuire,

ASERVI 
alte imagine mai potrivite spre a descrie pe acei 
nenorociți [din Infern], decât a-i asemui când cu 
șire lungi de melancolici cocori, când cu stoluri ză
păcite de grauri... ODOBESCU, III, 34/,De câte ori 
priveam la ea [ -bunica], Cu dor mi-aduc aminte 
Sfiala ce mă cuprindea, Asemuind-o’n mintea mea, 
Ihiminecii Frea-Sfinte. lOSIF, P. 10. | Refl. A se 
asemănă, a se compară (cu...). Și hiare s& le zic, 
aspide veninate. Că nu s’asemuesc cu oamenii, la 
fapte. ZILOT, CRON., ap. HEM. 1852. Vânătării pro
clamă, că nimic... nu se poate asemui cu plăcerile 
vânătoriei. ODOBESCU, lil, 100/,.

— Pentru etimologie v, semui.

ASENUÎRE s. f. 1®. Ach'on d’avoir ou de trouver 
une ressemblance (&vec.. ); similitude, ressemblance. 
2®. Acfion de comparer, comparaison. — Infiniti
vul verbului asemui, devenit abstract verbal. 1®. Ase
mănare. Vedeți ceastă cădere A țării... Aeipeire... 
n'are-asemuire Cu cât am cetit eu. ziLOt, CRON., ap. 
HEM. 1853. „La 01^06“... nu este câtuși de puțin 
graurele românesc, cu toate că judecând după ase
muirea lor, aceste două numiri par a fi rudite. ODO
BESCU, III, 29/;. Făcând [In această baladă] partea 
asemuirii, nu trebue să nesocotim și unele diferențe 
însemnate, idem, i, 210. [Negativul: neasemnlre 
„Unvergleichlichkeit"; CMnpase»«M»re=„unvergIeich- 
lich“. BARCIANU.} II 2®. (De tot rar, spre a evită ne
ologismul „comparare") Acest studiu... va fl conți
nând erori... și chiar unele aprețuiri și asemuiri 
prea îndrăznețe.. ODOBESCU, 1, 235.

ASEHi'ÎT a. a. Action de comparer — Participiul 
verbului asemui, devenit abstract verbal. Arta ta cu 
alta nu-i de asemuit. OORUN, F. 84.

ASEMUÍT, -Ă adj. 1®. Comparé. Pareil, sem- 
blable. — Participiul verbului usemnl, devenit ad
jectiv, 1®, Asemănat, comparat. Faptele acestea, ase
muite CM altele, sânt neînsemnate. |J 2®. Asemenea. 
Norii posomoriți burnițau peste toată mahalaua, 
innecând casele tntr'o atmosferă grea, fumurie șiîm- 
pufată, asemuită cu aburii ce plutesc a-lenepe de-asu- 
prabălților.delavrancea,8.107.[Cfr. neasemuit.]

ÁMEN t s. m. asiu.

AfiEiiTĂ vb. I* {ș, d.) v. recrntâ ș. d.

ahentimínt 8. a. Jasenh'menf. — Consimțimftnt 
de bună voie, Învoire {la un fel de a vedeâ s. a pro
cedă al altuia), pozvolire, ț pozvolenie. O solicitau 
cu asentimentul șefului statului. URICAriul, x, 379/,. 
Nu am îndrăsHit... să proced intr’un mod mai ra
dical..., fără ca mai întâi să am asentimentul d-voa- 
stră. maiorescu, d. i, 242.

— N. după fran.

ASERȚIUNE 3. f. Assertton. — Afirmare susținută 
de cinevâ ca fiind adevărată. A-^i tniemeiă aserți' 
unile... pe hasdeu, I. C. IX. liaportul confundă, 
tot mereu aristocrație democrație... cu centrali- 
zarea fi descentralizarea... Fac apel la aceia din 
d-voastrfi care cunosc puțin istoria, ca să sprijine 
aserțiunea mea că această părere este cu desăvâr
șire greșită, maiorescu, d. ii, 142.

— N. după fran. {lat. assertio, «onern „afirmare“.)

ASERTÓRII', UE adj. (Pilus.) Asserrtif. — Care 
are caracterul unei aserțiuni. Se numește judecată 
assertorie aceea in care predicatul se afirmă sau 
se neagă simplu despre subiect, maiorescu, l. 61.

— N. din lat.-Bcoi. assertorins, -a, -nm, idem.

ASEKVÍ vb. IV®. Asaervir. — A aduce {un popor, 
un individ) In stare de șerbie (față cu un altul), 
a (și-l) face șerb. | P. ext. A pune (pe cinevâ, cevâ)
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subjugă.In slujba (altuia s. a altcevă), a supune, 

A aservit iotul egoismului s*îm.
— N. din fran. Cfr. șerbi,

ASKBV'ÎRE s. f. Asservissemenl. — Infinitivul ver
bului aservi, devenit abstract verbal. Cfr. șerbire.

ANF.KTÍT, -Â adj. Asservi. — Participiul verbului 
aservi, devenit adjectiv. Cfr. șerbit.

ASESOR 8. m. .A^sessewr. — Persoana alăturată pe 
lăngă un judecător, pe lângă președintele unui birou 
etc., spre a-1 ajută In funcțiunile sale, ajutor (do.,.) 
Cfr. supleant. Assessor [al consistoriului eparhiei). 
CALENDARIU (1844), 36. Referat temeinic motivat de 
asesorul T. sbiera, F. 402. [Dialectal, pop., In Ma
ramureș, așiișor. Noi..., popa Pintie, așușoră <ie 
sobor și popa Lupul, preuțfi] a satului, dem de ști
re... ap. IORGA, 8 xn, 233.)

— N. din lat. assessor^ idem.

vb. I. I. P. (S')asseoir, prendre place. 2®. 
(Se) mettre (par terre, au lit, etc.). (Refl., en par
lant dos oiseaux) Se percher, se poser. (En parlant 
de Ia neige, de la gelée blanche, du frlmas) (Se) dé- 
poser. (En parlant des liquides) Se clarifier, se re- 
poser. (Se) ranger, (se) piaeer, (se) poser. 11. P. 
(Se) mettre ou commencer (â fairé qqch.) assidâment. 
2®. (S')établir, (se) fixer, (s’)insfaller, (se) domicilier. 
Coloniser. Occuper (une viile), mettregarnison (dans 
une viile). 3®. Etablir, caser (ses enfants). Idacer (qqn. 
chez un maltre, dans un service). Installer (qqn. sur 
le tróné, dans une fonction),mo«fer (sur Ie tröne). Ré- 
gner. 4®. (Refl.) Se tenir tranquille, se calmer, s'apai- 
ser. (Trans.) Tranquilliser, rassurer. 5®. (Refl.) Sefitn- 
der, fairé fond (sur la parole de qqn.). III. 1®. Poser, 
placer (sur om dans qqch.), mettre (de nouveau) ă sa 
place, réduire (les os luxés). 2®. Perdre ou achever 
(qqn.). 3®. Mettre (un fait dans sa lumiăre vraie). Fixer 
(un événement ă une date qcquei. 4°. Étahlir (la paix, 
sa résidence). 5®. Étáblir, fonder, instituer (qqch ). 
Établir (qqch.) par decret, décréter, statuer. IV. 1 ®-2®. 
Ranger, disposer, arranger. Classer. 3®. Répartir 
(des fonctions, des impóts), asseoir (un impót). 4®. 
Mettre en ordre. Se fixer (sur qqch.). Mettre de l'or- 
dre (dans un pays), apaiser (destroubles). S’apaiser. 
Arranger (définitivement ses alTaires). 5®. (Refl.) 
S’arranger (avec qqn.). (Se) réconcilier. Convenir ou 
siipuler (qqch. avec qqn.), fixer Ies c.onditions d’une 
entente. Se mettre d'aceord (pour des fianvailles). 
Fiancer.

I. A așeadeste factitivul lui „a ședeă", de care 
se deosebește ca lat. sSdo (sîdo) de sédeo, s. ca 
germ, setzen de sitzen. (Se întrebuințează despre 
ființe)

1®. (în Înțelesul său restrâns se poate Intrebuință 
numai despre oameni) Trans. A face (s. a pune) 
pe cinevă să șadă (pe un scaun, pe o bancă etc.). 
Așezați copiii (pe scaune). || (Mai ales) refl. A se 
pune jos (cu șezutul, pe un scaun, o bancă etc). Toți 
cialanți s’au așezat, fieștecare la locul său. dră
ghici, R. 69. S'așază fata... pe-o lespede de mar- 
mur. COȘBUC, B. 14. | Stă deci în opoziție cu „a se 
sculă (de pe scaun)". Scoală-te tu, să mă așez eu! 
ZANNE, p. II. 726 (: öte-toi de lăque jem’y mette"). 
La imperativ e sinonim cu „a ședeă". Tăcere, bă
ieți, st!... așezați-vă la locurile voastre! contem
poranul, IV, 1.

2®. P. ext. Fără să fie sensul restrâns asupra po
ziției șederii, exprimă numai luarea unei poziții 
opuse stării (în picioare), deci poate însemnă șl „a se 
întinde pe jos (s. în pat, etc.)“. Refl. (Despre oameni) A 
se așterne pe jos (șezând. sau întins tn toată lungimea 
corpului). mergeau, nu prea mergeau. Că de-o- 
dată se opreau. Și pe iarbă s'așezau. jarnîk-bâr
seanu, D. 312. I (Complinit, în mod pleonastic, prin 
Jos") Ei se așezară jos, la rădăcina zidului. ISPI-

AȘEZA
’ RESCÜ, L. 243.1 (Foarte ușor se poate adăogă ca notă 
i nouă ideea „odihnei") A se pune Ia odihnă. Bs 

cdnd oastea se așaeă, iată soarele apune, emine
scu, p. 243. I (In opoziție cu „a umblă") A sta pe 
loc. Umblă uimiți, nu s’așaeă, Tot doresc ca să se 
vasă. I. VĂCĂRESCU, ap. HEM. 1984. | Spec. A se 
așeeă la culcare s. in pat = a se culcă. Atunci... 
li-o vini somn șl s’o așadză la culcări, șez. IV. 202. 
S'au așezat în pat și începu a geme și a se văierâ. 
SBIERA, P. 28/„. II P. anal. (Despre pasări sau in
secte zburătoare) A se lăsă din zbor (pe cevă, spre a se 
odihni). Un roiu de albine se învârtea în zbor de-asu
pra capului său și umblau bezmetice de colo până 
colo, neavdnd loc unde să se așeze, creangă, p. 238. [

! Poet. Î7« luceafăr se așeză pe fruntea ei. ispire- 
I seu, p, 38. II P. anal. (Despre lucruri neînsuflețite)

A se lăsă In jos (pe pământ), formând un strat ușor, 
a se depune (pe cevă). Valuri albe trec tn zare, Se 
așază ’n lung troian, alecsandri, p. iii, 13. Vezi 
rândunelele se duc, Se scutur’ frunzde de nuc, S'a- 
șază bruma peste vii, — De ce nu-mi vii, De ce 
nu-mi vii? eminescu. p. 288. [ Spec. (Despre sub
stanțe purtate de lichide) A se lăsă Ia fund, a se 

, depune. Vinul se limpezește și drojdiile se așază ta 
( fund. I. IONESCU, G. 200. I P. ext. (Despre lichide 

tn fermentație) A se limpezi (după Încetarea fermen
tației, prin lăsarea la fund a substanțelor solide 
din masa lichidului). După ce s'a așezat vinul cel 
nou, se implu buțile. ECONOMIA, 165 (cfr. germ, „der ' 
Wein setzt sich"). Fig. Este-un deal mare’ntre 
noi. M'oiu rugă la Precista Și dealul s'o așeză, S’a- I 
poi, dragă, ne-om luă. jarnîk-bârseanu, d. 60. I 

3’. P. ext. (Cu sens lărgit de tot) Refl. A ședeă
Intr’un anume loc și Intr’o anume ordine s. poziție, 
a luă (s. a ocupă un) ioc; trans. a pune pe cinevă să 
șadă Intr’o anume poziție s. Intr’un anume loc, definit 
prin cele ce urmează. Așezați-v& toți pe la metereze. 
Să nu zică Leahul c’a Intrat intr’o cetate românea
scă ca intr’o țdrină pustie. C. negruzzi, ap. HEM. ! 
1985. Și s'așeazătoți la masă, cum li-s anii, cum

' li-i rangul. E.MINESCU, P. 195. [Porcul] se așază cu I 
ceilalți: sfârlează la sfărlează. șez. II, 68/„. | Copt- I 
Iul voiă să-l așez călare pe bârnă.

4*. Fig. (Urmat de prep, subt) A pune (o țară, 
un popor) subt ascultarea cuivă. După ce tmpără- 

I țtea Turcului au rupt o parte [din crăiea ungurea
scă]..., s'au osăbit acest unghiu [ Ardealul] și s’au 
așăeat supt cnezi. M. COSTIN, let. i, 215. Jmptănd 

, el să dezbată țeara Moldavii de supt mâna Tur- I 
cuini,... /jcșii au împiedecat acest lucru..., ce au 

' așezat Moldova supt birul Turcilor, idem, let. i, 218. 
j II. Fig. (Despre ființe) P, Ca și ,,a se așterne" s. „a 

se pune (pe cevă)“, avem și expresiunea refl, ase 
I așeză pe (s. la} cevă, cu sensul de „a începe (să faci) 

cevă cu tot dinadinsul, cu multă sărguință, cu stă- 
ruință". Se alcătuesc voinicii, se așază pe prădat: 'i 
Amar de tine, Moldovo, în ce ispttd ai dat! bel- ‘ 

, DIMAN.TR. 392. /nfr’o noapte mă așezasempe somn, 
când numai ce aud ciocănind la ușă. i. ghica, ap. 
TDRG. „Pd-uti vreo cincizeci cositori... [Căci] tri
foiul s'a lățit, Ș'am nițel fân de cosiP. El de grab’ 
că-i aduceă... Și pe coasă s’așeză; De la prânz pân’ 
la namezi, Apă rece n’a băut, De mâncare n’a mân
cat... ȘEZ. II, 76'’/,,. A se așeză la lucru : „sich an 
die Arbeit machen; arbeiten". polizu.

2^ Gând șederea e Închipuită ca o fixare Inde- 
; lungată Intr’un loc, ca o „locuire", atunci așezarea 

este identică cu o „stabilire (intr’o localitate)". Refl, 
i A se stabili (cu locuința) undevă, a se sălășlui. (Cfr. a 

d e s c ă 16 c ă.) Se aședză în țara Senaar. dosofteiu, 
V. 8.23,,. Au fugit, de-au îmbiat krănindu-să pren 
țară, ș'apoi au venit cu feciorii săi și s’au așăzat de 
șeaăe cu feciorii săi pre partea featelorGligorcii.DOC. 
(secol. XVII), ap. HEM. 1984. [Orașele In care] a de
scălecat și s'a așezat fiecare după plac și voie au 

I un nu-șfiu-ce care place ochiului, c. negruzzi, 
I I, 321. Curg dușmanii in puhoiu Și s’așază pe

DIMAN.TR
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la noi. EMINESCU, P. 161. ío-/» woutVo răzeșie, Cag'o 
ai de plngărie; Dar tn vărfu-i să te-așesi, Ca stejar 
să priveghesi, Și Tătarii de-i vedeă C’au intrat în 
(ara mea, Tu să strigi căt ce-i puteâ: „Săi, Ștefane, 
la hotare. Ca intrat sabie'n (ară!"^ alecsandri, p. 
p. 170/,. S'a așezat ca negustor în lași (cfr. așe
zare n, 4”). 1 (Une-ori complinit prin „cu șederea‘' 
sau „cu totul“, „tn gazdă”, f „In școală” etc.) A luă 
locuință (undevă), S'au așezat cu șederea la Curú-Ci- 
.ȘWtă. E. KOGĂLNICEANU, LET. III, 198/,,. S'au oșezat 
cu totul in curțile ei. sbiera, p. 51/,,. Trans. A 

(pe cinevâ) in gazdă (la cinevă) = a-l pune 
să șadă Ia o gazdă. Pupd ce ne-a așezat bunicul în 
gazdă... la una Irinuca, apoi ne-a dus pe la pro
fesori. CREANGĂ, A. 25. I Refl. M’am așezat in gazdă 
la Pavel ciubotariul. CREANGĂ, A. 81. Dorind de 
sfânta învățătură, m'am înstrăinat în Țara-sărbea- 
scă..., așezându-mă in școala Drea-sflnțitului Mi
tropolit. MSS. (a. 1746), ap. HEM. 1987. | (Complinit ; 
prin „cu locul”) A-și face casa, sălașul, culcușul (un- 
dovă). [Bălaurli] se așază cu locul tn ziduri sparte [ 
?i părăsite..., pe sub poduri mari de piatră..., prin 
locuri b&ltoase, cu deosăbire în fântâni, sbiera, p. 
316/,,. I Fig. (ăscea se c;: “
ITCMie. M. KOGĂLNICEANU. ARHIVA RO.M. I, 117. 
Trans. A aduce (oameni) Într’o țară și a-i stabili 
acolo (spre sălășluire). Traian... tot neamul (Dacbi-J 
lor din Dackia au scos, și pre Komnnii sdt in locul 
lor au așezat, cantemir, ap, HEM. 1986. ; Refl. 
Gotthii, după ce au eșlt despre părțile Mărei Bal
tica, au venit și s'au așezat pre locurile rare stau 
pre marginile Mării-Negre. cantemir, HR., ap. HEM. 
1986. I Trans. A sălășlui. Dumnedzău așladză pre 
cei într'un gând. DOSOFTEIU ( Dumnezăii-i carele 
sălășlulaște. fsalt. 16.51 : „Deus inhabitare 
facit unius moris”), ap. HEM. 1986. || P. ext. f A 
așeză un loc (cu oști) = a. pune garnizoană In..., a 
ocupă (un oraș). Ș» toate orașele, Bucureștii, Târ- 
goviștea și alte orașe, așezase [Sinan-pașa] cu Turci 
n. COSTIN, ap. TDRG.

3°. Cănd șederea e închipuită ca o „situație”, 
atunci a așeză (t r a n s.) = a procură cuivă o situație 
bună, a-l face oin cu rostul lui, a-l căpătui. A izbutit 
să-l permute aici..., ca să-l poată tnsură ș» așeză. 
CARAGIALE, S. Sl.Aavut pafrucopii și și i-a așe
zat pe toți patru: din feciori a făcut ne/justori, iar 
pe fete le-a măritat. || Spec. A așeză pe cinevă la 
stăpân = a-l pune la stăpân, a-i găsi loc la un stăpân. 
Ioana mulțămî... preotului că a așezat-o la niște 
stăpâni care o adoptaseră ca jpe] un copil al lor. 
ap. TDRG. I T r a n 8. 4 așeză pe cinevâ in scaun (s. 
in domnie), intr'o funcțiune, într’un post etc. = a 
pune 8. a instala pe cinevă tn domnie, tntr'o func
țiune, etc. I Refl. Ase așeză în (s.pe, t la} scaun = 
a ajunge domnitor, a luă In stăpânire domnia, a se 
instală In domnie (și p. ext. șl tn altă dregătorie 
înaltă). Basarabii... i-oiau să așeze pentru vecie nea
mul lor pe scaunul domnesc. ODOBESCU, ap. HEM. 
1985. îndată ce s’au așezat Ștefan-vodă Gheorghii 
in scaunul domniei,... au trimes [oaste] spre Hotin 
în urma lui Vasilie-vodă. M. costin, LET. I, 302. 
Bacoți, craiul unguresc, sfătueâ pe. Duca-vodă să ia 
o samă de oaste... și să vie la Moldova, ca săpoată 
goni pe. Deși și să se așeze in scaunul seu, fără 
de grijă, amiras, let. iii, 93. Cum s’au așezat Can- 
temir-vodă la scaunul țării in Iași... N. costin, let. 
11, 40. S’au sfătuit să se închine la Leși, să stea 
cu toții să bată pre. Turci, să nu se așeze pașă tn 
cetatea Botinului. muste, let., ap. HEM 1987. ! 
Trans. (Construit cu acuzativ dublu) A instală. După 
ce o» așezat pre loan Bvhuș Logofătul caimacan.... 
învăță Constantin-vodăpre Turci..., ca să-i prindă 
pre boieri. N. costin, let. ii, öö/„. | (Rar) + In- 
trans. A guvernă, a domni. [Pe] acest svfâjnt, așe
zând Maximian, l-aduseră la dtnsul legat, doso
fteiu, V. 8. 4,

4°. Gând șederea e considerată ca o stare de li-
Dicționarul limbii române. 18. IV. 1909.
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niște (cfr. șezi tjiine)! = astămpără-te !), atunci așe
zarea e identică cu o liniștire. Refl. A se astâm
pără, a se liniști, a sta (liniștit) la un loc, a aveă 
liniște. Depărteaze-te de la dînsul, pentru-ca să să 
așaze. BIBLIA 1688, 369 (: „retire-toi de lui, alin 
qu’il ait du relâche”). VOzându-l Leșii [pre lliaș- 
vodă] că nu se așază, l-au închis în ceta^a Sirea- 
giului. N. COSTIN, ap. TDRG. Iată că fac hotărîre, 
de acum să mă așez... Ș’o să-mi puiu toată silința 
la-amor să nu mai gândesc, pann, e. i, 14. Mă așez 
„măogoiu,dau pace altuie, d. e. 4șaM-fe.' = quiesce!; 
sei ruhig, gieb Friede!” LB. (Cfr. om așezat, așe
zare II, 6°.) I Fig. (Despre sensații puternice de du
rere, despre pasiuni, despre vânt, etc) A se liniști, 
a se domoli, potoli, a se alină. S'au așezat junghiu- 
rile și s’au sfârșit chinurile, barac, a. 84. [Cel mâ
nios să nu se apuce de lucru] până puțintel se va 
așeză mânia, calkndariu (1844), 59. VdwfMÎ s'a 
așezat = „der Wind hat sich gelegt”. polizu (cfr. 
„tempostas sedatur”. CICERO). IJTrans. A liniști. 
Așâ l-așezase [Vizirul] pre Vasilie-vodă prin cărți 
cu cuvinte blânde. M. costin, ap. TDRG. (Cfr. așe
zare II, 1° și neașezare.)

5”. t A se așeză pe cuvântul cuivă =x a se bizui, 
a se Intemciă s. a pune temeiu (pe), a se lăsă In 
seama... IVit s’au așezat pre cuvântul lui loan-vodă. 
N. COSTIN, ap. TDRG.

111. P. anal, se poate spune șl despre obiecte 
(trans.) că Ie așezăm, atunci când le punem undevă 
astfel tn cât să stea bine, potrivit, sigur (întocmai 
ca omul care șade),

P. Dascălul iși așezase ochilarii pe tronul lor. 
C. NEGRUZZI, ap. HEM. 1988. Maica Domnului des
prinsese din ceriu două vinete stele...și i le așăzasepe 
frunte. EMINESCU, N. 29. Foc pe gura cămeșii ti bagă 
Și la inimă i-l așază. marian, VR. 37. Ți-i așază-o 
pemioară Pe prispă serile-afară. alecsandri, p. p. 
356'’/,. ’AI lapte dulce l-a scăldat. Sus pe masă l-a- 
așezaf, ’N foi de nuc l-a ’nfășat. teodorescu, p. p. 
204*’. Merinzile le gătă. La disagi le așeză .Șî Tu
dor că mi-ș plecă. șEZ. iii, 213/,,. A așeză în lăzi = 
„encaisser”; a așeză tn magazin = „emmagasiner”. 
PONTBR1ANT.! (Adesea complinit prin „bine” sau „cum 
trebue”, „cum se cade”) Nouă piei de bivol... să le 
așezi bine pe mine, ispirescu, L. 27. Taie un sul- 
hariu de fag..., îl așază cww Irebne, pune roata la 
loc, iiiltamă iepele [și] iese încet... la drum. CREAN
GĂ, p. 135. Așezați acest dulap cum se cade! „asau- 
jettissez cette armoire comme il faut“, PONTbriant. ; 
Spec. (Gu, sau fără complinirea „la Ioc”, când e vor
ba despre părți ale trupului omenesc scrântite s. de
sprinse de la locul lor, frânte, strivite) A pune la loc. 
Așază pielea la loc, pune el ce pune la rană, și pe loc 
.96 fămăduește. CREANGĂ, p. 177. în județul Suceava 
eră un moșneag..., care dădeă salce și așeză picioa
rele rupte ori mânile strivite. ȘEZ. iv, 184.

2*’. Ga șl „a pune bine (pe cinevă)” șl a așeză 
(pe cinevă) are une-ori (In Transilv.), In vorbirea mai 
mult glumeață, sensul de „a aduce la pieire, la pier
zanie, la moarte (pe cinevă)”. Așăzâ = „za Grunde 
riehten”. POPOVici, R. D. 164. Spusu-ți-am, Vilene, 
spus. Mândrele capu ți-aupus, Spusu-ți-am, Vilene, 
ție, Mândrele te-or pune bine, Spusu-ți-am, Vilene, 
așă: Mândrele te-or așeză. BIBICESCU, P. P. 357. 
Apoi Marcu-așâ ziceă: „...Im 'Țarigrad oiu alergă 
Și șt pe Iov l-oiu așezâ.’‘‘... Paloșul că mi-l scoteă. 
Mici dărăburi il tăia, Pe fereastră l-aruncă, rev. 
CRIT. II, 269.

3”. (Despre un fapt istoric) A pune, a arătti, a 
înfățișă (tn anume lumină). Datoria noastră a fost 
să așezăm bătălia de la Băzboieni în tot adevărul. 
M, KOGĂLNICEANU, ARHIVA ROM. I, 120. | (Despre 
un eveniment viitor) A hotărî data, a fixă. Au așe
zat nunta pe cutare zi. sbiera, p. 98/,. | (Despre 
uneite etc.) A introduce, a importă, a instală. Acea
stă mașină... se află astăzi întrebuințată, nu numai 
pe la toate moșiile... din Englitera..., ba încă și din
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Țara-leșască, unde... au așezat până la ISHO mai 
multe sute de mașini, i. ionescu, c. 183.

4". Trans. și refl. ( pasiv) (Despre pace) A (se) 
Incheiă, a (se) legă (f). .4m așezat pace Ștefan-vodă 
cel bun cit Tjeșii. neculce, ap. HEM. 1990, Mergând... 
Fulvie Flaccus intâiu cu războiu la Sardiîa (care 
îaste acmu SofiJa), i-aw biruit, apoi cu dînșii pace 
s’au așezat. CANTEMIR, HR, 63/,,. | (Despre reședința 
unui monarh, etc.) A pune pentru mai mult timp (s. 
pentru totdeauna, undevă, „scaunul** domniei), a sta
bili. După ce s'au așezat scaunul la Carahîsar... E. 
VĂCĂRESCUL, ist. 25O;'„. iși oșezA scaunul în cetatea 
Samarcanda. gorjan, h. ii, 14

5®. (Sens învi^chit) Din ideea de „a pune cevă pe 
baza, pe temelia sa“ s’a născut sensul fig. „apune 
temeiu s. început (la cevă), a Intemeiă, a stabili, a 
Inființă (cevă)**. (Refl. = pasiv) Eva blestem au 
așăziitu... MINEIUL (1776), 194'/,. A așezat o breaslă 
nouă de ostași pe care... i-a numit eniceri. E. VĂ- 
CĂRESCUI., ist 252/,„. C'e/c patru stihii prea ințe- 
l^tul Dumnezeu le-a așăzat spre a noastră tre
buință. DRĂGHICI, R. 76. A așezat patru noi sate^ 
„il a établi quatre nouveaux villages**. DDRF. | A 
face, a dură. împăratul ii ieși pe de altă parte îna
inte.... așeză un pod de aramă, se făcu un lup și se 
ascuttse sub pod. ISPIRESCU, l. 13. <Tr. așezare, 
așezământ. II Spec. (Despre biruri, dări, impozite, 
obiceiuri, legi etc.) A pune s. a statornici (pentru 
de-a-pururi), a scoate, a orândul, a institui. Cfr. a ș e - 
zămănt(10®) și așezămăntar. Toți Ih'ecii... ocă
răsc pre cei ce au tocmit și au așezat sfinte posturi, 
să le ție creștinii, muște, ap. HEM. 1990. Pentru plata 
lefilor ostașilor... se așezase o dajdie, sub numire(a) 
de „fumărif, ca toată casa de țăran să plătească... 
80 aspri. BĂLCESCU, M. V. 649. Se mai vorbește de 
o dare cea să se așeze pe cuvântul de patrie, adică 
să se plătească câte o lețcaie de câte ori s’a pro
nunță acest cuvânt. ALECSANDRI, CONV. LIT. I, 281. 
(Cfr. așezare 1). | A dispune, a decretă, a hotărî (ca 
autoritate), a statuă. (Complimentul e mai adesea o 
propoziție întreagă) Cu leage au așăzdtu adunarea 
părinților ridicarea sfintei icoane lui Hs. mineiul 
(1776), 69'/,. Pre țară au scos întâiu banii steagului, 
câte 105 parale noi... Așezat-ausă fie patru clferturi 
intr'un an; câte 105 parale să dee fieștece om eăsar.
I. CANTA, LET. III, 178/,9. Mănăstirea... a fost clă
dită... de... Vlad-voevod, ...care a dat mănăstirii pa
tru mori in DridicK,... așezând care sate, au să le 
păzească și să le dreagă, odobescu, i, 398. Așez = 
„rănduesc, poruncesc, hotăresc**. LB. (Cfr, așezare
II, 3«).

IV. Cănd spunem: Sfâpdna cosii a așezat pe oa
speți la masă, nu ne gândim numai la faptul că 
„i-a invitat să șadă**, ci șl Ia faptul că le-a indicat 
locui „Intr’o anumită ordine**. P. anal., când e vorba 
despre obiecte s. despre lucrări ale minții, așeza
rea este egală cu „o punere a lor Intr’o anumită or
dine, o Întocmire, o rânduire sau aranjare a lor**.

1®. Trans. A pune la rând s. cum trebue, a rân
dul, a aranjă. Dacă ar fi așăzat intr’o sistemă 
toate pricinile judecății... pravila (1814), Vli. Bu- 
țile se așază in pivniță pe zascuri. economia, 166. 
Florica: Ce faci tu acolo de azi-dimineață, ca un 
lăstun? - -Florin: Așez fănu în poău șurii, ale
csandri, T. 895 (: „Aici nu e o simplă aruncare 
a fânului In pod, ci o punere a lui astfel ca să în
capă, să Se la îndemână de luat, etc.** HEM. 1988).
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capa, &a ue xa xixueiuaixa uo luax, ecu. iic/.vx. 1900^. cia ^cuiupiiiijcuxui c uii ovuxiaut saxt v piupv-
Impui... așază cele două capete, cu dinții rânjiți, tn j ziție secundară) și refl, a se așeză cu cinevă = a 
ferești, de ți se păreau că râd. creangă, p. 26. Maica i se înțelege (asupra unui lucru), a se ajunge (I, 2®), a 
așază gătejetc, moș Fichifor scapără și îndată ațîță cădeă de acord, a se învoi, a face o înțelegere, o 
amândoi focid. Idem, p. 130. i A așeză scrisori eic. | Invoeală (orală sau In scris), a se obligă. Cfr. * — ” 
după alfabet= „Briefe etc. nach dem Alphabet ord- — » - * '<>«' «—»-----------’ -.-■** ....
nen“. TDRG. Așez câte cevă iu eoad = „deredic, 
Intogmesc, pun In rând**. LB.

2®. A aranjă spre un scop anumit, a pregăti. El 
se duce, ea sa scoală. Apoi masa că așază. Cu nei- 
cuța o^ătează. alec&avdri, p. p. 368*’/g. Punea la

I .... ......................... ........
j I, 218. Anioni«-voiití ekeituisd
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coZe tot pentru drum, ...poruncea și așesă lucrurile 
de călătorie. ISPIRESCU, l. 13.

3”. Trans. (refl. — pasiv.) A repartiza (dreg&> 
törli, impozite), a cislul (f) (d&jdii).lordachi Husei: 
vel Visternic, Itie Țăfăscul: vâ Stolnic, Ștefan Cer- 
ches: vel Comis. Și așă se a.șesară și se tocmirii 
boieriile, neculce, let. ii, 283. Au cer.șut ca să se 
a-șese la dajdie cu neguțitorii. uricariul, x, 78/,;.

4°. A pune tn bună rânduială. Chiruța cum se 
sculă, Dalb de obrăjel spălă, Cosicioara și-așesă. 
JARNÎK-B.tRSEANU, D. 491. [| Fig. (Despre gftnduri) 
A adună, a strânge la un loc. Badiu mieu tănăr 
diac, Șede la masă scriind Și din inimă oftând...; 
Țipă condeiul pe masă Și mi se plimbă prin casă. 
...„Doamne sfinte și părinte, Mai așeasă-migându
rile, Să-mi ispră vesc rândurile !'* jarnîk-bâRSEANU, 
1). 12.5. P. ext. A se așesâ cu gândul «= o aveă 
cunoștință sigură, limpede. Din cinci simțiri ce are 
omul..., mai adevărat de toate .. este vederea, că prin 
auz câte aude omul nu se poate așeză deplin cu 
gândul [dacă] este așă ce se aude, au nu e^e, căci 
nu toate [câte aude] sânt adevărate... Vederea în - 
.săși dă toate așezate în adevăr gândului nostru, 
■și ce se vede cu ochii nu încape să fie îndoială în 
cunoștință. M. COSTIN, LET. I, 302/, [j (Despre stări 
de turburare socială etc.; refl.-pasiv) A pune bună 
rânduială (ln țară), a tocmi (f), a organiză (țara, afa
cerile sale), a face să înceteze (vrajba, războiul), a 
(se) potoli, limpezi, liniști (lucrurile, o situațîune) 
Ștefan-vodă, gătindn-se de mai mari lucruri să 
facă, nu cercă să așeze țara, ce de războaie se găti. 
URECHE, LET. I, 118/,,. kădicat-uu Șv6zii în locul 
craiului }>re o sor a lui ți atunce au a.șezat ioată 
vrajba oștirei și s’au împăcat cu toți craii, ne
culce, LET. ir, 391/„. [f.«-au sfătuit] să meargă in 
Țiira-muntenească..., până s'or așeză tulburările in 
(ară. AMIKAS, LET- III, 93/„. Se rugă de Cazimir 
craiul, ca, prin mijlocirea sa, să așeze războiul dintre 
dineul și Hadul, șincai, hr. ii, 65/,o. Fiind el să 
treacă sștre Anadol, ca să așeze lucrurile dintr'a- 
ceea parte... CANTEMIR, HR., ap. TDRG, (Cfr. neașo- 
zare, așezare 11, P). || (Despre „domnie** și despre 
„trebi** s. „lucruri**) A aranjă definitiv, a pune (cevă) 
la cale, cu temeiu. (Refl. = pasiv) După acest ră
zboia și perire, a lui Hăzvan-vodă, s’au așezat dom- 
niea lui Ieremia-vodă fără grijă. M. COSTIN, let.

2r.’ ' ‘ ' t o sută de pungi de
bani și mai bine, atunce, la Vezirul, și știă că și-au 
așăzat lucrul. NECULCE, LET. ii, 234/,,. Tâmplatu- 
s'au multă zăbavă, până s’au așezat aceste trebi. 
idem, let. ii, 291/,.

6". P. ext. (Despre oameni, construit In mod refl.) 
(învechit) A se așeză (cu cinevâ) = & se Impăcă (cu 
cinevă), a cădeă la pace s. la Invoeală, a ajunge la în
țelegere (cu cinevă), și trans. A-lașeză pe cinevă cu 
altcinevă = a-l Impăcă. Matiaș-craiu și cu Ștefan- 
vodă s'au împăcat și s’au așezat; și încă, după pacea 
așezată..., au dăruit Mateiaș-craiupre Ștefan-vodă 
cu două cetăți mari la Ardeal. URECHE, let. 1, 122 
(;„se sont róconciliés et ont vécu en bonne intelli- 
gence**. DDRF.). Cit Moscalii s'au împăcat, iar cu 
Turcii încă iot nu s'au așezat, neculce, let. ii, 
414/,,. Mă așez cu cinevă de la vreo price, pâră, pro
ces „den Streit abtun, beilegen**. LB. Aveă nădejde 
Despot-vodă înZaborovschi,,.. că-l va așeză cu Lațchi, 
M. costin, ap. TDRG. || De aici apoi trans. a așeză 
cu cinevă (complimentul e un acuzativ sau o propo-

_____ ___________ ____ „_______ „ . așez&- 
m&nt (6^). Br4ncovaHH/-vo(id ...au făcut veste boie
rilor ce eră pribegi in Țara-munteneaseă, precum au 
așesat cu ve^irul. necvlcb, let. n, 305/,,. Dimitraf- 
co-vodă OM trimes sol pre lAtca vistemicul, la Mo- 
scaii...; deci Luca vistemicul... afă au oțeraf cu îm
păratul, de au făcut legătură : țara Moldavii cu



AȘEZĂLAȘ
Ntairui să-i fie hotarul... idem, let. ii, 337/„. | Când 
s'au bătut la Răsboieni, atunce s'au așezat Turcii 
cu Ștefan-vodă... și au făcut pace, idem, ap. HEM. 
1990. Deci acmiiși cu lonașco... ne-am invoiișine-am 
așăeat tot pre această tocmală, săfiedumnîalui locul 
de la mine. DOC. (a. 1680), ap. HEM. 1991. L-aupus și 
la închisoare in temniță și vre a păți și mai rău; 
06 ctt mare chiseșie au ieșit, de s'au așesat să plă
tească oamenilor ce le luasă. N. costin, let. ii, 83/,,. 
Au lucrat adetiul..., după cum s'au putut așasă cw 
soborul mănăstirii. 1764, Mold.) dbicaridl, x, 
189/,,. Ne-am așasat cu dumnealui jupânul I. Can- 
tacusino... ș» am făcut schimbăturS. (a. 1764, Mold.) 
HRICARIDL, XX, 361/^. [Răzașii] 6(f ad așaee intre 
dinșii pentru chieltueala ce vor face de-a-valma. 
CARAGEA, L., ap. HEM. 1991. I (Cu același sens) f Á 
așeză cavântul. Grigorie-vodă... a'ait vorbit cu bo
ierii să trimiță la Leși pe a.'icuns să se așese cu 
dinșii și să-și spuie semnele care vor aveă in 
șanțuri,... rugându-se... să nu dea să-i strice oastea; 
și au așezat cuvântul să fie așă. amira.s, let. ni, 
146. II Spec. (în popor; despre logodne; cfr. a se 
ajunge 1, 2®) A ajunge la înțelegere (definitivă) in 
privința unei căsătorii și a incheiă logodna. Numai ce 
i-au căutat lui Vasilie-vodă a așezare atunci și lo
godna fetei sale Rus:andra, după Timuș. M. costin, 
ap. HEM, 1992. S'au dus la Țarigrad, de au așezat lo
godna cu fiica Srâncoveanului-vodă, anume domni
ța Maria. necüLCE, let. ii, 271/,,. Au găsit pe fiica 
lui Bezedé Alexandru Mavrocordat și au așezat vor
ba cu părinții ei, luănd-o cu toată zăstrea ei. E. ko
gălniceanu, ap. HEM. 1992. | Absol. Pa căsăto
rie, cănd un tânăr a mers la o fată, se zice că 
merge de „vorbește"; după ce a vorbit, se duce de 
„se așază"; după ce s'a așezat, croește cămăși; după 
croeală, logodna (Românești, In Iași), ap. HEM. 1992. 
Noi ce umblăm, ce căutăm, Seama’n grabă nu ne 
dăm. Că tânărul nostru'mpărat. Pe aici a mai um
blat, Cu cei bătrâni au așezat, sevastos, n. 114/,. , 
P. ext. A face logodna, a (se) logodi. în popor..., 
când logodesc, se zice că așază. (Vânju-mare, In 
Mehedinți; aproape peste tot in România), cfr. HEM. 
1991—1992. (Cfr. așezare 11,2®, așezat', așeză
mânt 6*).

[Diai, șl: așăză, de unde, In Mold. așafdjză. 'Prez. 
aș^z, aș^zi, așdză (scris și: așează), conj. ad așâze 
(t să oșaae).]

— Presupune un verb latin popular *a88t'dlare 
(din ad și *sedium sau *sedia cu sens de „scaun”, 
„șezut”, sau „ținut”, din sSd?re „a ședeâ”: ital, seg- 
gio, seggia, sicilian sija, ^.-^enoNCT, sedzo, romagnol 
sedia, tarentin sard logudorez seiu „sito”):
v.-genovez asedzo, romagnol osaidsé (cfr. ital, as- 
sediare, care pare a îl un dublet etimologic, și fran. 
assiéger, care-i mai de grabă *as-8Sdicare. O forma
țiune analogă este '*appodiare din podium, care se 
regăsește In unele limbi romanice. Tiktin, Dicț. 
rom.-germ. 109). Hasdeu, Etgm. magn. Rom. 1992— 
1994. Cfr. dubletul asediă.
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AȘEZĂLĂș 8. a. = așez&mănt (2®). (In Maramu* 
reș) Supărare, voie ră, Pusă-i la inima mea, Ș’o 
făcut aședsălaș, Pdná m'a bagă ’n sălaș, Ș'o făcut 
aședeămănt. Până m'o băgă ’n pământ. (Nota: așe- 
dzălaș = „așezământ”,) țiplea, P. p. 36.

— Derivat din așeză, priutr'un sufix (altfel ne- 
obiclnuit) -ălaș, după analogia cuvântului „sălaș”,

AișEZÂ-ifÂNTa. a. l". Établissement, action ăe s'e- 
tablir (dans un nouveau pays), coio»itsatton. ^Irran- 
gemeni. 2'>. Habitation, logement, demeure, domicile. 
3®. PoatfiO», situation. Température. 4°, Organisa- 
(ton, constitution (d'un pays). â**. Apaisement; repos. 
6®. ^Iccord, pacte, arrangement, transaction, accomo- 
dement, convention. Aecord ou entente definitive con- 
cernantdes fianșailles, accordailles. !'>. Établissement 
(d’une palx). 8®. Ptaposth'on (d’une autorité souve- 

așezAmAnt 
raine). 9®. Institution. Institut, établissement. 10®. As- 
siette ou repartition fdes impóts^.

Cuvântul acesta aveă mai de mult un sens cu mult 
mai larg decât astăzi, când limba a primit o mul
țime de neologisme prin care l-a Înlocuit tn cea mai 
mare parte.

1°. t Așezare (a unui popor Intr’o altă țară), des
călecare, descălecătoare, colonizare. De la așezămân
tul Romanilor tn Dachia pănă la acest Avrelian 
a trecut la mijloc 167 de ani. cantemir, ap. HEM. 
1998- Orânduindu-se din locul Moldovei numai 32 
ceasuri de-a lungul și 2 ceasuri de-a curmeziș, pen
tru așezământul și lăcuința lor, a Nohailor... AMI
RAS, ap. HEM. 1998. || Orânduirea s. așezarea (unor 
persoane s. unor lucruri). Așezământul unui lagăr = 
„campement”; așezământul unei fraze = „construc- 
tion d’une phrase”; așezământul in magazin = „«m- 
magasinage”; așezământul în lăzi— „encaissement”; 
așezământul soldaților în sate = „cantonnement”. 
PONTBRIANT.

2®. Ședere cu locuința (stabilă sau obicinuită)... La 
care locuri, nici Gotthi, nici Ostrogotthii așezământ 
n'au avut, cantemir, iir. 261Dar atunci îm
părăția mea eră strămutată din loc, prin farmecile 
acei blestemate de muieri; și acum, luându-și toate 
chipul lor cel firesc, ca mai nainte. iși luară și așe
zământul locului in care se află d’intâiași dată. GOR- 
JAN, H. I, 83. I Instalații de locuință omenească, sili
ște. Locuri unde erau așezăminte... doc., ap, DDRF. 
Vom descrie... unele vechi siliști sau așezeminte de 
sate șt târguri pdrdstfe. odobe.scu, ii, 165. || A se 
pune cu așezAmânt a se așeză de-a binele (undevâ). 
Năcazul și voia rea S’au pus la inima mea Și s'au 
pus cu-așez6mănt. Până m 'or băgă ’n pămănt. JAR- 
NÎK-BÂRSEANU, D. 215; ȚIPLEA, P. P. 36; cfr. DOINE, 
167/5- (Cfr. Bșezălaș.)

3®. t Loc de așezare, poziție, situație. E mai mi
nunat piațttl lui Traian, și pentru așezemântul și 
penfr» vechimea lui. șincai, hr. i, 8/,}. Cunoscwrd 
părțile locului..., după așezământul... stelelor cerești. 
GOKJAN, II. II, 70. II t Temperatură. De starea și pu
sul locului [Moldovjet, de așezământul aerului... (= 
„aeris temperies” tn„DcscriptioMoldáviáé”), can
temir, JIR., ap. HEM. 2001.

4®. tOrganizare,Întocmire.Cfr.așeză(IV, 1®), Câte 
ponturi trimisăse Antioh-vodă, de poftîd la craiul 
Árgust pentru așezământul Domniei și a țării, cum 
va fi, după ce a birui pre Turci, toate pre voia lui An- 
tioh-vodă le-au lăsat Craiul, neculce, let. ii, 287.

6®. t Liniștire, potolire (a unei răscoale). Cfr. așe
ză (IV, 4°). Pre cât este de lăudat doftoria bună la 
boală,pre atâta încă este mai de lăudat așezămâniul 
la răscoală, cantemir, ist. 115. | (Azi, pe alocurea, 
cu sensul de) liniște, odihnă, stare, așezare (II, 1®). 
Mândră... tu m'ai fermecat. Cu pământ de la fân
tână, Ca să nu mai am odină; Cu pămănt de la 
mormânt. Ca să n’am așezământ, hodoș, p. P. 97; 
cfr. 96. Așezământ = „bodină, pace; quiescentia...; 
die Ruhe". LB.

6®. t înțelegere (cu alții tn privința unui lucru), 
transacție, convenție, învoială, legământ. Cfr. așe
ză (IV, 5®). S’au învoit schitul eu răzeșii și răzeșii 
cu schitul, șt s'au făcut așezământ cu zapis, și la o 
parte și la alta. doc. (a. 1781, Mold ), ap. HEM. 1999. 
în așezământuri, veri ce să va tocmi, ori în scris 
sau nescris, de «m va fi în potriva pravilelor, prinde 
loc de pravilă, caragea, l. ibid. De la stâne... are 
să ia stăpânul moșiei, după așezământul ce va face, 
sau brânză sau bani, pravilaIPSILanti, ap.TDRG.l 
Tratat (internațional). Roman-vodă făcuse legătură 
cu craiul Vladislav lagelo, precum se află așezămân- 
turile amândurora in cămara crăească... și astăzi. N. 
COSTIN, ap. TDRG. Pe care așezământ nețiindu-l Tur
cul, l-au bătut Mircea-vodă. ZILOT, CRON. 333. Așeză
mânt intre cei ce au cevă proces = „transactum, com- 
positio...; der Vergleich, die Ausgleichung”. LB. (Cfr. 
neașezământ.) | Spec. învoială (definitivă) pen-



așezâmAntar —
tru o căsătnrio. Cfr. așezat’. După cum tata sau- 
muma..., imestrănd n fată, să vor aifăsă ch gine
rele pentru zestre, acel așezămănt rămâne nestră
mutat. CARA.GEÁ, L., ap. HEM. 1999. [După pețit. 
mirele și părinții lui sânt poftiți} a veni pentru voi - 
birea zestrei {li afezămănM nunții; după aceasta 
vinejuneJe, părinții, căteoa rude sau vecini, se ajung 
din zestre, pun așezământ de nuntă și petrec cu 
toții. (Cobia, în Dâmbovlța), ap. HEM. 2(5)0. Cine 
strică dragostele, Mânce-i grâul pasările.... , Cine
strică-așezământ, H’aibă țărtiă pe mormânt! jar- 
NfK-RÂRSEANU,D.281. ti (Loc. adv.) (!a așezământ » 
„sicher, festgegriindeV*. barcianit, „bine întemeiat, 
cu temeiu, aigur“.

1". f Aranjare, tocmire (f), încheiere (a unei păci). 
L-on trimis sol pentru întemeiere și a-văsămăntul 
păcii. NECULCE, LET. II, 234/,,. Săție confp'es pentru 
așezământul păcei. dionisie, c. 181,

8*. t Dispoziție (luată de o autoritate suverană), 
întocmire (instituită de domnitor s. de o autoritate 
supremă), Gfr. așeză (III, 5“). JI/íAoím-vocvoJ, Dom- 
nia-sa așă au fost făcut așezământ atunci, cum. 
care pe unde va /i. acela să fie rumân vecinie unde 
se ca afiâ... Î^i n'am vrtd Domnia-mea a strică așe- 
zănuintul lui Mihaiu-voevod. doc. (a. lC13),ap. bĂl- 
CESCU, M. V. 30.'>. Jm /'ost făcut așăzământă satelor 
mănăstirilor, a plăti de om câte 2 itghi-pol într'un 
an. (Mold , a. 1743), URICARIUL, i, 54 Să păzea
scă așezământul ă, și poruncile lui să le facă, dio
nisie ECLESIARCUL, c. 162. Mitropolitul lacoo Pul- 
neanul adună nn sobor de arhierei... și la 1 ianuarie. 
7260 (1752) slobozi o ainodicească carte...: reatator- 
nicește vechia legiuire a ferii, bla.stemă și afuriaeșle 
în viitor pre călcătorii acestui așezământ și legiuc- 
ște ca in veci să nu [se] mai strămute astă pravilă. 
C, NEGRUZZI, I, 241. II t Regulament, statut. A’o»,cm 
privire asupra... folositoarelor serviții ule diintilale... 
in conlucrarea așezământului organic.., ant găsit cu 
cale... a-fi face cuvenita răsplătire, (a. 1849, Mold.) 
t Așăzămânful cel nou = „testamentul cel nou“ : „le 
nouveau Testament'*, .macarib (a. 1775), ap. GCR. 
II, 108.

9*. Instituție (publică), fundațiune. Așezământurile 
pravilistului Tertuiian. pravila (1814), 133 Dântu- 
elile vieții noastre publice sânt in mare parte datorite 
așezămintelor politice pe care le avem. CONV. LIT. v, 
117, ap. TDRG. Biserica Sf. Sava... aveă... chilii,gata 
să primească ucenici. In ceea ce privește scopul, nu 
e nici o deosebire față de așezământul moldovenesc 
al Trei-Ierarhilor. iorga, cil. I. ii, 130. [j Institut, 
stabiliment (public). Școale și așezământuri pentru 
sânnani. marcovici, D. 365. j1 fost numit epitrnp Iu 
așezămintele S-lui Spiridon. maiorescu, CR. il, 332. 
Așezăminte, Dnde spumegă desfrâul în mișcări și 
în cuvinte, eminescu, p. 246.

IO", t Repartiție s. fixare a impozitelor, cisluire (j). 
cislă (t). După cum dovedeaște și cartea boiarilor ce 
sânt mai sus ziși, de socoteală și de așezământ. Mss. 
(de la Constantin Brăncoveanu), ap, HEM. 1998. Așe
zământul fieșcărui sat să se facă după suma oame
nilor ce va av»i. DOC. (a. 1814, Munt.), ap. TDRG. 
Domnultncepu a oblădui țara cu bune începături:... 
așezământ făcu In toată țara, de se cumpără toitte 
breslele la darea dăjdiilor după atare și putere-, zi- 
LOT, CRON., ap. HEM. 1999. (t'fr, așeză III, 5’, așe- 
zămăntar.)

|Dial. șl: oșitrdmdnt. | Plur. -minte, t-wtlwÎMn.]
— Derivat din așeză, prin suf. abstr. -ământ-

AȘEZĂ-HĂNTÂit f s. m. Fonctionnaire chargé de 
fixer l’assiefte des impóts. — Funcționar însărcinat 
cu așezarea (cisluirea(t), repartizarea)impozitelor. 
(Cfr. așezălll, fi”, așezămănt IO). La întocmirea 
așezământului orânduindu-se așezământari, boieri 
vrednici, cinstiți, cu frica lui Dumnezeu și cu știință 
de această meserie, doc. (a. 1814, Munt.) ap. TDRG.

— Derivat din așezământ, prin suf. nom. agent.-ar.

3 - AȘEZARE
așezări: s. r. l. Action d’ (ou de .v/) asseoir ou 

rfe (se) placer (sur..., qque pari), d'arranger, d’insti- 
tuer (qqoh.), d'installer ou d’étáblir (qqn. ou qqch.), 
de fixer (l’assiette des impöts), d’apaiser (qqch.). 
Ja.-rtcffe; arrangement: in-stallation; établissement: 
apaidjeinent. II, l». Repos, r^it, paix. Ordre, orga- 
nisatio:/, rbgle. 2®. Arrangement (d’affaires), acconl, 
entente. Contrat (agricole, de mariage, etc.); aceor- 
dnillea. 3*. Dișpo.ij’tion (d'Etat). 4’. Demeure ou ré- 
sidence (habituelle), kabitation; etablissement (colo
nie), .station, maison. Situation ou eaytosition (d’un 
terrain). 5®. litablissenient (public), fondation. 6“. 
Tenne smeuse. 7". Situation sAre.

Infinitivul verbului așeză, devenit abstract verbal. 
Mai de mult, pănă a nu se introduce tn limba noa
stră atâtea neologisme, se Introbuință cu mult mai 
mult ca azi, cănd cele mai multe sensuri sânt în
vechite.

I. Punere (a cuivă s. a unui lucru, pe s. în cevă,
undevă). Sfintele... moaște... le puse într’o casă de 
rugă, cu a căruia așăzâre s’au făcut multe tămă
duiri. MINEIUL (1776), 151 ’/»■ Astfel stă mortul așe
zat... trei zile și două nopți... tn casă... Nemijlocit 
după așezare, cei din casă... acopăr toate oglinzile... 
cu... materie neagră, marian, î. 88.; Aranjare, (o)rân- 
duire. Feace așezare preate tot ce aveă acasă, do
softeiu, v. 8. 101. Așezarea cărților în bibliotecă 
s'a făcut după cuprinsul lor. |j Instituire. De la așe
zarea carantinelor... [țaraj a fost ferită de grozăviile I 
ace/et cumplite epidemii, alecsandri, ap. TDRG. f| | 
Instalare, învestitură (a unui Domn s. ierarh). Așe
zarea mitropolitului în scaun s’a făcut eu pompă , 
mare. ' Stabiliie, încheiere (a păcii), éle afiâ adl.'i 
Hto.schtcești la Țarigrad, pentru așezarea păcii. S. | 
COSTIN, LET. II, 49/,,. I întemeiare, instituire. S'a fă- I
cut un procfres netăgăduit al adevărului în opinia j
publică, și sarcina noastră este acum de a cercetă 
care sâni formele esențiale de evotuțiune, prin care ; 
trece acest progres până la așezarea lui definitivă. 
MAIORESCU, CR. II, 116. || Repartiție (a impozitelor), 
cisluire (f), cislă (f) (a birurilor). Se cuvine a se face
de obște socotință pentru ca și a birului așăzare 
să se .săvârșaseă cu dreaptă cumpănire, uricariul, 
I, 186/j. II Stabilitate. Fiecare nădăjduește așezare, 
odihnă și chivernisala sa la locul ce să află. URI
CARIUL, I, 135/„. II Liniștire, potolire, Nu spre așezd- 
rea gâlcevii proaspete, ce spre obrinteala pizmei... 
lucrurile s’au început, cantemir, ist. 51.

II. Spec. 1®. Odihnă, astâmpăr, liniște, pace. Va
lurile nalte și spume de mare, Imblă preste tine și 
n’au aședzare. dosofteiu, ap. HEM. 1995. | Nice bine 
sau bunătate, nice. odihnă sau așezare, cantemir, 
ap. HEM. 1996. 1 Mai ales In legătură cu stare. 
Cum n’a avut. Când l-a născut, Mă-sa stare. Ali
nare Și-așezare, Așă să n'aibă Și el stare Și-ali
nare. marian, vr. 27. Avere-[a}i, mândră, păcat, 
Cam fost tânăr ne'nvățatȘi tu rău m’ai fermecat... 
.Și n’am stare ș’așezare, Ca Târnava când e mare. 
ÜQISR, 208/jj. N’am nici cină cu-așezare. Nici odih
nă la mâitcare. pop., ap. HEM. 1995. || Ordine, rân- 
dueală, tocmire (f). Io [- unde]-s «rdctitMi și rân- 
jede, aciîa nu e așezare, ce toată firea rea. coresi, 
ap. GCR. I, *10/„ ( acie e netocmeal(e)a șl toate 
realele lucrure. cod. vor.; acolea-i netocmire și 
tot lucrul rău. N. testament 1648; aoolo-i ncașă- 
zare și tot lucrul defăimat, biblia 1688: „car oii 
il y a de l’envie et de l’irritation, lă est le désor- 
dre. et toute sorté de mal“). (Cfr. neașezare.)

2®. t (Jur.) tnvoială, Înțelegere, legământ, con
tract. Carte de așezare: Adică eu Constantin Mer- 
jan, sin Velicu... [cu cumnatul-mieu șl cu soacră- 
mea] nî-am împăcat frățește și ce-am avut la dum
nealui cumnatul meu, logofătul Gavril, și la dum- 
ne(a)-ei, lasoacră-mea, Măriuța diaconiței, tot m'au 
plătit până la un capăt de ață și de aemu nici wn 
ban nici am sd ieu, nici am sd dau, nici pricini 
de judecată nu mai avem, în veci... Și eu, Gheorghi



AȘEZARE
7'clun, ni'ant fâmplat Iu această așăzare, încoeală. 
și sânt martor, (a. 1778, Mold.) URICAKIUL, xil, 
266—270. /‘dedndu-ee cercare s'au aflat... locul in- 
demănutic pentru fabrică, cu pădure îndestulă pen
tru trebuința fabrieei; după care au fdcMÍ ape- 
zarecu mănăstirea..., hotăHndu-sea se face fabrică... 
pe moșia mănăstirei Hâșca (a. 1815, Mold.) uriCA- 
RIUL, 1, 227/,,. y«t, fără porunca și voința părin
ților. nu erau iTeadnici nici pentru sine-și a răs
punde de cevă, sau a face vreo așezare cu cinevă. 
PRAVILA (1814), 140. II (Păstrat pe alocuri pănă azi. 
In popor) ,.Așezare‘^ (sau adetiuj se cheamă la Bro- 
șteni învoeala între jiroprielar și săteni,prin care 
aceștia închiriază fânețele (prisoasele) și pășunile 
mutările) pe un preț pe care-l plătesc in natură, 

în lemne tăiate și date mo.șiei la malul Bistriței. 
POPOVICI-KIR1LEANU, B. 55. | P. oxt. De aceea cu
vântul „așezare^ mai însemnează câtimea de lem
nărie ce s’au indatorat a tăiă și scoate locuitorii, 
în schimbul fânefelor și pășunilor de care au ne
voie. ib. 55. li Spec. (Obiceiuri țărănești) Așezarea, 
numită și .legătură", .învoire'', „tocmeală", însem
nează punerea în [ laj coie și conțelegerea | În
țelegerea} părinților din amândouă părțile, asu
pra tuturor obiectelor ce se prind și se leagă că 
vor da aceștia ca zestre fineribm ce nu să se căsă
torească. MARIAN, NU. 135.

3’. t Dispoziție (a ocărmuirii). Jktpă aceasta poftesc 
pe preaosfinția ta să dai de știre la toate locurile acea
stă aducătoare de bucurie așezare, ca... cei carii vor 
vrea să se mute din patria lor aiurea, nlegâtiău-și 
loc pre larg la împărăția rusască. pot să fie în
credințați, că fieștecare... va găsi odihnă și s/iri- 
jineaiă. (a. 1774, Brăila) uricariul, i, 84/,,,. | După 
DDRG. pluralul așezări însemnă mai de mult spec. 
„actos princiers uoncemant le status des habitauts".

4’. Loc unde s'a așezat cinevă cu locuința, șe
dere, loc, locuință (casă), reședință, rezidență (obici
nuită). Două cară [de] lemne să aducă la așăzarea 
slăpâiiului, URICARIUL, II, 146/,Păcătoșii |ln iad]... 
au tot fealiul de pedefisă a muncilor. . .0, jalnică 
și vreadnică de lacrăme așezare a păcătoșilor.' Pi- 
LDTHEIU, ÎNVĂȚĂTURI CREȘiTINKțiTI (a. 1700), ap. 
GCR. I, 339. Ija Seobințăni fac popasul, acolo au 
tăbărit. Căci având degeaba toate nu leputeă fi urii : 
Așezare 'ntemeiată (u Vornicului -^erban). Miei de-a- 
]uns,păne frumoasă și vin, fără a da bani. De-acolo 
încep plimbarea prin așezări boierești, iji se întorc 
mai la urmă la l'așcanul din Dumești. beldiman, 
TR. 364. LaBrustureni, așezarea bărbafu-său,eagăsi 
o bibliotecă aleasă, c. NEGRUZZI. i, 109. Biserica, cu 
frumoasele așezări de piatră din ograda ei și cu 
acareturile de exploatare din afară, se află pre un 
dâmb. I. IONESCU, P. 455. l'entfi dec», tineri, în casele 
noastre. Tot de-opotrivă cu voi, prin multe-arunca- 
tu m'a soartea Chiar pe mine, și-aici de-abiă 
mi-amgăsitașeeare.cnșiiVC, X. 26/,... | Stațiune(co- 
lonie). Cfr. târlă. Cercă lonathan să freacă întru 
așezarea celor streini de fealiu. biblia 1688, 204 
(: „nitebatur lonatlias transire ad stationem l’hi- 
listhinorum“). Șl până astăzi, un deal in partea 
despre Plotunul, unde eră mai de mult așezarea lui 
Ciubuc, se ckiamă „Dealul-Omului". creangă, a. 
20. I Situațiuno (a unui teren), expozițiune (a unui 
teren față cu lumina soarelui). Pentru flecare soiu 
de grâu se află o climă, un pământ, o așezare, tn 
care se face mai rodit, i. ionescu, C. 171.

5®. Fundațiune, așezământ (9®). Poftim eu glas de 
rugă să nu strice [urmașul nostru] aceostö a noa
stră puțină milă și așezare. VQC. (a. 1709, Iași), ap. 
TDRG. To/i sdMÎ datori a orroH drepturile acestui 
spital, fiind o așezare întocmită pentru folosul obșftt. 
(Din textul pisaniei de ta spitalul brâncovenesc din 
București).

6®. înfățișare liniștită. Se vedeă, după port și așe
zare, că alta nu puteă fi decât înfid^ciunea. ISPI
RESCU, ap. DDRF.
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7®. Situație sigură. [Dimitrie Cantemir cerii] de la 

împăratul să-i facă așezare, ca să fie domn ne
schimbat. MUȘTE, ap. HEM. 1995 ( : „adecă să șadă 
pe tron fără grijă de a fi înlocuit").

[Diai, și: așăedre. do unde. In Mold., așa(d)zăre.]

AíjEzÁT s. a. .Ictioii d' (ou de «J asseoir, di- placer, 
de poser, de ranger, de mettre en ordre, de se clarifier 
etc. Atrangement, installation, institiition etc. -4s- 
.-‘iefte (d’un impot), Aceord preliminaire des fian^ail- 
les: accordailles.—Participiul verbului așeză, devenit 
abstract verbal. Hai la așezat [marfa în rafturi]. B. 
NĂDEJDE, ap. TDRG. [Izurile rele] numai după fier
tul și așezatul mustiihtt se pot simți înfr'însul. eco
nomia, 160. Fixare (a unei dări), așezământ (10®). 
cisluirețt). intâmplându-se in acélé vremi tulburare 
Intre. Tătarii bugegeni.., [loan Teodor] n’a n lipsit din 
irebile acele, adică a așezării Tătarilor [In hotarul 
ce li so dedese]..., la așezaiid ușiirului și a alâmului 
[ce aveau] să plătească Tătarii, canta, ap. HEM. 
1994. II Spec. (Obiceiuri țărănești) A.șczământ 6®. Cfr. 
așeză(lY,5®) și așezare(II, 2®). Așezatul este un 
chip de logodnă, pentru ca să poată intră in chel- 
liieli: când au așezat, sânt invoiți din zestre și din 
fonte. (Aliroănești, în Olt). .Așezat" este atunci, cănd 
se duc de vorb^c părinții ginerelui; ține loc de lo
godnă. (Poiana-din-sus, In Dolj.) | P. e xt. AșezatuflJ- 
„logodilu[l]“ (Bogza, liiRâmnicul-Sărat). Logodnă,la 
țară, se zice .așezat". (Buzău, Muscel, Dolj); toate 
ap. HEM. 2<M)0. [Diai, așăzdt, in Mold. și: așa(d)zdt.]

AțEz.AT, -A adj-, adv. I. .Isiis, piacé, mix. Hangé, 
nrrangé. Héparii; xtipalé. 11, l”, Colonisé. 2". Sitw. 
Situéban: bax. 3». Élabli, noUáe., ilurable; sédentairf.. 
4°. (Exprimn â la foÍR prosque toutcB les idéea ren- 
duos pár:) fosé, grai'C, íhhi', inotleste, ságe, réseroö, 
fiíJme, b anqnille. bion équHibré. 111. TVoM'/wtVZewení, 
lioxément.

Participiul verbului așeză, devenii adjectiv.
I. Adj. (.Starea de a fî fost așcsat de cinevă sau

do a se fi așc::at e considerată ca o atribuție inci
dentală a cuiva sau a cevă). Șezănd (pe cevă, spec. 
pe un scaun). Așesnl la gura sobii, Privesc focal. 
alecsandri, p. III, IU. .Isnltxt incpjni. Tunurile, așe- 
cate pe scaune de lemn, bătenu necontenit cetatea. 
<•. NEtîKFzzi, I, 173. Vreit»» pedant....peste un veac.
Printre tomuri brăcuite așezat... eminescu, p. 225. 
Pus s. Întins (pe masă). Se alungă atât cAnii cât și 
mâțele din casă, ca nu cumvă, ...cât stă mortul așe
zat, să-l... schimonosească, marian, î. 88. || (în exem
plele următoare așezat ar puteă lipsi fără ca sensul 
frazei să devină mai puțin clar) [Sta] eu coatele așe
zate pe masă, eminescu, n. 45. Cdnii se trezie 
Ipate,... in locul grâului de pe câmp vede acum o 
ffireadă mare și două mai mici, așezate pe culmea 
dealului. CrkangA, p. 158. | Pus in ordine. Pe lângă 
părete, sta așezate in rând mai multe ulcioare pân
tecoase, pline devin, c. negruzzi, ap. TDRG. || Fig. 
Repartizat. Dăjdiile erau așezate pe tofi de o potrivă. 
itĂLCESCU, M. V. 11. I Stipulat, convenit.
tovarăș, dttpă datoria legăturii ce avem intre noi 
ftșezate, nu vom puteă lăsă. n. COSTIN, LET. ll, 107. 
Craiul Gampaniei n’a urmat orânduealii așăzate 
asupra păcii, beldiman, N. p. ii, 184.

II. Adj. Starea de a fi fost așezat de cinevă și 
obiceiul de a se tișeză (in sens figurat) devine o 
însușire inerentă a cevă sau a cuivă.

1®. t Colonizat. Acest pământ a[l] Moldavii n’au 
fost așezat de de-mult de oameni, neculce, let. 
II, 195/,.

2**. Situat. Așeeatâ la porțile împărăției și in tre- 
cătoarea barbarilor, Dacia noastră mai mult de opt 
.tecoli ii văzu frecând, bălcescu, m. v. Locuința 
lui eră așezată în cei wa» sterp loc al ostrovului. 
DRĂGHICI, R. 155. II Spec. La un nivel inferior, jos. 
Hu departe de dealul acesta, se află o vale cam așe
zată. MARIAN, TR. 326. | P. e z t. Jos, (clădit) pe un ioc



kȘEZkTOH

jos. Casă așeeată„nieáriges Haus (auf der ebenen 
Erde gebaut)“. POLizu.

3*. Biue Întocmit, Întemeiat, cu temelu, pus pe baze 
solide, solid, durabil. 0&icete&i»ea^acate=„desusage8 
bien établis“. DDRP. Nici de lăcaș loc așăsat... a aveă 
poate. CANTEMIR, IST. 148. Dabija-vodă... domnind 
cu pace și cu domnie așăzată, cu /ard întemeiată, eră 
om bun. NECULCE, let. ii, 215/,,. || (Despre oameni) 
Cu locuință statornică Ia un ioc, stabil. [Țara] nu 
eră descăiicată de oameniașesafi. URECHE, ap. DDRF. 
(: „notre pays n’a pas étő colonisé par des liommes 
d’habitudes sédentaires“). Bărbatul cu doao cuyete 
nu îaste așezat intru căile sale. COD. VOR. 111/, 
( = neașezat e Intru căile sale. N. testament 1648; 
neașezat e Intru toate căile lui. birlia 1688: 
„l’homme double de coeur ost inconstant en tou- 
tes sesvoies”). {Negativul: neașezat nestabil, nesta- 
tomicit cu locuința la un loc. iVríf-an atunci multe 
vite a lăcuitorilor, iar a bejenarilor așași au pierit 
mai de tot, fiind ei niște oameni neașezați. necdlce, 
ap. HEM. 2007. | Nestatornic. Cfr. corespondentele 
din N. TESTAMENT și BIBLIA In exemplul citat mai 
sus din COD. VOR. I Neliniștit, dispus spre turburări. 
Iar craiul au făcut sfat, ce va face cu această (ară 
mișcătoare și neașeeată. ureche, ap. TDRG.]

4°. La ideea aceasta de „bine întocmit, solid, du
rabil, constant”, adăogăndu-se, ca urmare imediată, 
șl cea de „liniștit, grav, cuminte”, așezat se între
buințează In mod figurat mai ales despre oameni 
și p, ext. despre mintea, firea și vorbele lor. Tinerel 
cu fecioara, sunStoriu cu cel așăsat bătrăn. biblia 
(1688), 151 (: , juvenem simul ac virginem, lactan- 
tem cum homine sene”). [Duca-vodă] eră domn 
așeeat și întemeiat, și harnic de domnie. MUȘTE, 
ap. HEM. 1997. Cinstită s'a purtat și a fost așe- 
sată. PANN, E. IV, 30. Ce copilă ’ncăntătoare!... Atăt 
de cuminte și-așesată, Totuși puțin cam alintată. 
GORUN, F. 115. 1 (Complinit prin „la minte”) (Om) 
chibzuit Ia judecată : „tété bien équilibrée” (HEM. 
1997). Cunoșteă.... pe feciorii lui că nu sânt to(i
așezați la minte, ce o samă sânt și cam zlobivi. 
NECDLCE, LET. II, 251. [Antioh-vodă] eră om tânăr..., 
cinsteș, chipeș, la minte așezat, judecător drept, idem, 
ap. HEM. 1997. Bunicul... eră așeeat la mintea lui. 
CREANGĂ, A. 24. [ (Despre vorbe) Liniștit, calm, tn 
curte él de vorbă-a stal Cu doi fiăcăi. Și vezi, de-o- 
dată, Așă, din vorbă așezată. Gemu... coșBDC, F. 92. 
(Cfr. fran. „posé” și familiarul „rassis”, germ, „ge- 
setzt”, lat. „sedatus”, ital, „posato”.)

III. Adv. în Ioc de vorbă așezată se poate spune 
a vorbi așezat^ „liniștit”. „Ei, ce să-ți eie...?'^ grăi 
el așezat. „Am și eu obiceiurile mele", slavici, ap. 
TDRG.

[Diai, așăzdf, de unde. In Mold., așafi/yadf.]

A9EZĂT0B, «oÂRE adj., subst. Qwt őrsied, rangé, 
arrange, ordonne, établit, institue etc. Fondateur. 
Pacifique, paisible, conciliant. Établi, insfallé (dans 
un pays). — Adjectivul verbal al lui așeză (deri
vat prin suf. -ător), substantivat adesea. Cel care 
așază. Au fost așezate prea multe cărți pe raftul 
acesta. Așezătorul nu s’a gândit că scândura se 
poale rupe. || Spec. (Tip.) f Așezător la tipar = 
„paginator”: „metteur en page”, pontbriant. Așe
zător de slove = „zețar”: „compositeur”. Pavel Clo- 
potariu, tipograf...; iară așăsător slovelor, diîaconul 
Theodor. ceaslov (Mold., a. 1796), ap. lORUA, s. D. 
XIII, 154. 1 ■[• Fondator, Întemeietor, cititor. Moamet... 
așezătorul... legei și credinței. E. văcărescul, ist. 
247/,. 11 Iubitor de pace, paclnic, Împăciuitor. Și firea 
și fața îl lăudă a fire blând, milostiv șt așezător. 
URECHE, LET. 1,173/,. [ f Așezat (cu locuință stator
nică) Intr’un loc, stabil. Iar de or și prădă [Leșii 
țara], nimicd n'a hi: [tot mai bine așă,] de cât să le 
ia inicerii muierile și copiii și să rămâie și așăză- 
tori, să nu se mai ducă, necdlce, let. ii, 322/..

[Diai, șl: așăzătâr. | j* și diai, -toriu.
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_>9EzAtúbÁ8. f.I. P. Actiond' (de s')asseoir, dese 

met^e(hta.'b}e),d’(de8')arranger,ete. (d’une maniére 
peu attentive). 2’. Accord, transaction. II. Tm-oin 
aéatss^ou d un niveau plus bas (que Ies alentours). 
Fossette (au mentőn).

I. P. (Rar; ca abstract are mai adesea o nuanță 
de sens peiorativă) Așezare rea (grăbită etc.). Ce 
fel de așeeătură e asta? Trebueă să vă așezați fia 
masă) după vârstă!

2®. Așezământ (6®). Cww «rafd mărturia dumi- 
lor-sale boierilor ce au fost orânduiți hotărnici, cănd 
am făcut această așezătură. ap. DG.

II. Concret. Loc așezat (II, 2®), suprafață de pă
mânt (de o oarecare Întindere) la un nivel cevâ mai 
jos decât cele din prejur (dar nu așă de mică nici 
atât de profundă ca o „adâncătură” sau o „scufun- 
dătură”), depresiune de teren. De cătră popor se nu
mește așezătură orîceloc mai jos ca altul dimprejurul 
lui, numit acesta [din urmă] „grind''. (Bogza, In Râm- 
nicul-Sărat), ap. HEM. 2001. Ăm tocmit sMlpul iarăși 
in loc, cum au fost..., și [hotarul merge acum] dintr’a- 
cest stâlp cam spre răsărit, pe o așezătură, și in capul 
așeeăturei s'au aflat alt stâlp, doc. (a. 1743, Mold.) 
URICARIDL, V, 263/,5.,o. in deal se întinde o așeză
tură, pe care se afVi satul Mihorenii. i. ionescu, d. 
257. Cfr. japcă, ploșniță. || (tn Bucov.) Prin an- 
tiantropomorfism. Gropiță (In bărbie). în același 
timp, [mama ii pune [noului născut] degetul drept 
pe barbă, crezând că, făcând aceasta, s’ar face in 
mijlocul barbei o așezătură (bortiță, gropiță), care, i 
când crește copilul mare, mai ales dacă e fetiță, îi i 
stă foarte bine, marian, na. 92. i'

[Diai, așăzătâră. | Plur. -turi.]
— Derivat din așeză, prin suf. abstr. -ătură.

AKFÁLT s. a. Asphalte. J
P. Bitum solid, de o coloare neagră lucioasă, care 

so găsește la suprafața unor lacuri (și mai ales a 
Lacului-asfaltit sau Marea-moartă), bitum de ludoea. |
Cfr. smoală. I

2®. Amestec de bitum, smoală, nisip și var, care ' 
slujește Ia pardosirea trotoarelor s. a stradelor, In 
locul pietrelor s. lespezilor. Strada... e noroioasă, dar 
mărgenită... cu trotoare bune de asfalt, ioroa, N. R. 
a. I, 242. 1 P. ext. Trotoar asfaltat. [Plur. -falturi. 
mai rar -falfe.]

— N. din fran. (lat. asphaltus < grec, fisfakzo;, 
idem.)

ASFALTĂ vb. I*. Asphalter. — A acoperi (un tro- i 
toar, o stradă) cu un strat de asfalt (2°).

— N. după fran. I

ASPALTÂRE s. f. Action d'asphalfer, asphaltoffe. 
Infinitivul verbului ssfaltă, devenit abstract verbal.

ASFAETÁT B. a. = asfaltare. Participiul verbului 
asfaltă, devenit abstract verbal. Asfaltatul strade- 
lor costă mult.

asfaltát, >Â adj. Asphalté. — Participiul ver
bului asfaltâț devenit adjectiv. Strade asfaltate.

Âti’fELdi:) adv. V. astfel.

ASFÎNTE s. f. Coueker (des astres). — (tn Mol
dova, In locuțiunea:) Pe la asfințea soarelui = pe 
la (ajsfințitnl (apusul, scăpătatul) soarelui, s. nă
dejde, ap. TDRG.

— Are aceeași etimologie ca verbul asfinți, dar 
formațiunea cuvântului e obscură.

ASFiNȚÎ vb. IV*. Secoucher (en parlant des as
tres). Bisparaître (en parlant du jour ou de la Iu- 
miére). Fairé sombre.

Intrans. (Termin popular; despre soare și p. ext. 
despre lună și stele) A apune, a scăpătă (sau, pre-
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cum se spune in Țara-românoască), a sfințlțll). 
După fața ta de doamnă. Lumea ’ntreagă se în
toarnă... Și de dragul dumitale .Șfte chiar și sfân
tul soare, Că, la tine când privește, Stă și nu mai 
asfințește, jarnîk-bârseanu, d. 13. Pân’erâ soare ’n 
chindie, Bămase Tătari o mie; Nic» soarele n'a- 
sfințeă. Și Tătarii se sfârșea, pop. (Dobrogea), ap. 
HEM. 1M5. I Luna’n ceriu au asfințit. creangA, 
p. 273. Poporul sice că stelele asfințesc dimineața 

' și răsar seara (Latinu, în Brăila), ap. HEM. 1835.
P. ext. (Despre ziuă și despre lumină) A pieri, a 
dispăreă (din cauza apunerii soarelui). Mare obștie 

• l-urmeasă și pe culme se lățește, l^ecum aburii pe 
baltă, când lumina asfințește, alecsandri, t*. I, 
32. Cerbulețe, mai privește Soarele ce piere'n nori, 
Căci, eu eiua ce-asânțește, în lungi doruri ai să 
mori. BOLINTINEANU, ap. HEM. 1835. i Trans. (ne- 
obiclnuit), poet.; despre lumina ochilor) Ce amar 
și ee alean! ...OÎAii să ți-i asfințe.sc tnir'o negură 
de jele., beldiceanu, ap. TDRG. || Impers. A as
finți = a se face noapte. A6»d sorile [se] răvarsă și 
doresc să asfințească, Abiă noaptea înnegrește și 
vroiu sori să se ivească, konaki, p. 103. [Prez, (soa
rele) asfințește și, In Transilv., șl: asfinte. | Pe vremea 
tendențelor de latinizare a limbii, scris șl: asânți.] 

— Pentru etimologie, v. sfinți (II).

ASFiMțÎBE 8. f. Coucher (des astres). ■- Infini
tivul verbului asfinți, devenit abstract verbal. Apu- 
nere, apus*, scăpătat*, (ajsfințit*. Au dormit... până la 
asfințirea soarelui, drăghici, r. 139. Nu se .dă la 
masă in timpul asfințirei soarelui, că nu e bine. 
ȘEZ. III, 148/.,. I Pig. De-abîâ zorile lucește, și (eu) 
<iore8c de. asfințire, Pentru că, și si și noapte, »«*- 
ma mea e'n cîătirc. konaki. ap. HEM. 18.58. Cfr. 
sfințire (II).

ANFINȚÎT 8. a. 1". Coucker (des astres), couchaiit. 
Déclin (de la vie). 2®. Ouesf, occident.

Participiul verbului asfinți, devenit abstract verbal. 
1**. (Despre soare, p. ext. despre lună, stele) Ex

primă acțiunea s. faptul de a asfinți, și, p. ext., 
mai ales vremea când asfințește soarele: Apus’, 
scăpătat', sfințit*. Precum arilepaseri,străine că
lătoare, ce se abat in șesiiri la asfințit de soare... 
ALECSANDRI, p. 1,237. Kste seară ’n asfințit Și noap
tea o să nceapă. eminescu, p. 280. Am început a 
mă scăldă tn ticnă, până pe la asfințitul soarelui. 
CREANGĂ, A. 61. Luna epe asfințite. |J Poet. (Despre 
viață) Declin. Privește fără teamă l'al vieții asfințit. 
ALECSANDRI, ap. ȘĂINEANU, D. Ü.

2'*. Locul unde asfințește soarele: Apus*, soare- 
apune, vest, occident. Atunci dracul se crăc^e c’un 
picior la asfințit .fi cu unul la răsărit... și, când 
chiue odată, secutremurăpământul. creangă, p. 34. 

[Adesea nu se poate preciză dacă asfințit are sens 
local sau temporal, astfel: Când se treei bine din 
cugetările lui, văeii că soarele dă in asfințit. ISPI- 
HESCU, L. 34. Jiu dormi când soarele, e la asfințit! 
șez. VI, 25.) Cfr. sfințit*, sfințită.

ASFIBTTÎT, -Â adj. Couché (en parlant des astres). 
Participiul verbului asfinți,devenit adjectiv. Apus', 

scăpătat', sfi nțit’ (11).
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ANFIXIĂ vb. 1*. (S)asphyxier. — Trans. A pro
duce asfixie (cuivă), a înnăbu^i (pe cinevă). | Refl, 
(cu sens pasiv) A fi lovit de asfixie și, p. ext. a 
muri B. a se sinucide prin asfixie. Pe fiecare an se 
asfixiaeă mnifi oameni din pricina mangalului 
aprins in camerele de dormit.

— N. din fran. Cfr. asfixie.

A8FIX1ÁKT, -k adj. Aepă^ianf. — Care produce 
asfixie, Innăbușitor (propria și fig.). Oxidul de carínm 
e un gaz asfianant. Un aer asfiiciant.

— N. din fran.

ASIDUU
ANFIX1ÁRE 8. f. Action d'asphgjcier, asphyxie. — 

Infinitivul verbului asflxlă, devenit abstract verbal. 
Innăbușire. [Și: asfixiere.)

anfixiAt, ‘Á adj. — Participiul ver
bului asflxlă, devenit adjectiv.

ANFIXÍE 8. f. Asphyxie. ~ Curmare s. suspendare 
a funcțiunilor vieții prin oprirea respirației, tnnă- 
bușire (provocată de absorbirea unui gaz otrăvitor, 
de înnecare, de străngere-de-găt).

— N. din fran. (< grec, â privativ și 3051; „puls", 
propriu „încetare a pulsului".)

ANFODÂL s. a. (Bot.) Aspkodele. — Plantă de gră
dină, din familia liliaceelor, originară din regiunile 
Mării-mediterane, având vreo R-7 specii. La noi se 
cultivă prin grădini. E Înrudită și se aseamănă mult 
cu liliuța s. painjinelul. (Cfr. Aacherson, Sg- 
nopsis der MUtelenropâiscken Flora, iii, 47). Asfo- 
del galben. brAndzĂ, d. 415.

— N. din fran. (lat. asphodelus <grec. âsșoieKoț, 
idem.)

AHIÁTK', -Á adj., subst., adv. 1°. .l.-<intt^ue. 2°. 
Comme en Asie.

P. Adj. (substantivat une-ori). (Originar) din 
Asia, propriu Asiei, privitor la Asia. Unnii [ Hunii], 
rod de Tătari a.siahci... CANTEMIR, IIR. 12. Erd plă
cut lucru a vedeă albele ••utemane ale Ardelenilor...; 
apoi figurile venerabile ale protopopilor români..., cu 
pălăriile lor largi, mult mai cuviincioase decât pot- 
eapiile asiatice ale clerului nostru. ODOBESCU, i, 
4fi7. Un conspect general al industriei aurăregti 
Și argintărești de-a lungul intregei antichități eu
ropene și asiatice, idem, iii, fi33. fu chemat de 
la Bagdad, din guvernul său asiatic și ridicat la 
deînnilatea de mare-visir. IORGA, L. i, 345. Holera 
asiatică. II Pig. Care aduce aminte fastul, obiceiu
rile sau barbaria orientală. O pompă asiatică. Pur
tare asiatică.

2*. Adv. Ca In Asia. Se poartă asiatic.
[Pronunț, -si-a. { Scris și pronunț, șl: azlatie, *ă.! 

t asleăn, -eănă, adj. și asiégc, -ească adj. cod. vor. 
15/,, 83/,. (Pronunț, -si-ean, -si-esc.J (învechit) asia- 
tlcesc, -e^că adj. polizu, diai, asieticésc, -eăgcă 
adj. /wfre jiganiile și vrăjitârii asieticești l-ai dat. 
CANTEMIR, IST. 343; aslatícéste adv. polizu.)

W. din lat. asiatiens, -a, -um, idem.

A^fv B. a. V. arșic.

ANIDCITÁTF. s. f. l«-2». AawÎMi/d. — (Pranțuzism 
8. latinism)

1**. Prezență stăruitoare pe lângă cinevă. De la 
o vreme, cea mai mică inceph a luă seama de
spre asiduitatea mea pe lângă soră-sa. i. NEGRUzzi, 
III, 383.

2°. Sărguință fără preget, osârdie, silință mare. 
Admiterea elevilor in sânul acestui complex de stu
dii ar trebui asemenea să fie înconjurată de cele 
mai solide garanții de capacitate și de asiduitate 
fructuoasă, dovedite în clasele primare, odobescu, 
II, 66.

— N. după fran. (lat. assiduitasj -atem, idem.)

Asiniil',-! adj. l®-2*'. Assidu. — (Franțuzism s. 
latinism)

1». Care stă (șade s. se ține) mereu pe lângă ci
nevă, In preajma cuivă, stăruitor cu prezența sa pe 
lângă cinevă sau nndevă.

2". Stăruitor (la muncă), sârguitor, de o mare si
lință. (Sarcina oomisiunii de revizuire a dicționa-
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rului] va fi de a grupa, prinir'o astdttâ lucrare, 
icale acélé varii elemente, odobescu, ii, 403. Che- 
sarie... eră... un cetitor asiduu al lilerafurilor greacă 
ș* franceză, iorga, l. i, 524.

— N. din fran. (lat. assidnus, -a, -uni, idem.)

abioivA vb. 1*. Assigner. Bonner ussignation ou 
mandat sur (qqn. ou qqch.), mnndater. — A da (ho
tărî, soroci, atribui, determină, fixă cuivă) cevă ce 
i se cuvine s. ce trebue să aibă In grijă. Asigneasă 
fiecăruia locul ce i se cuvine. I Spec. (Jur.. Comerț; 
după fran.) A afectă s. hotărî un fond pentru plata 
unei datorii, unei rente, etc. | (In Transilv., după 
germ, „anweisen”) A da (s. a emite) mandat de plată. 
[AsignA și, mai rar, asign. | La Românii din Au- 
stro-Ungaria, și forma românizată; asemnezvb.l*.] ;

■— N. după fran. (lat. assignare, idem.)

AM1ONÁNT s. m. (Jur., Comerț) Assignant.—(Rar, 
învechit) „Asignant se numește datornicul ce dă asig
nația, adecă ce rânduiește luarea banilor de la un al 
treilea”. CODICA Țiv. 1 (Azi, In Transilv., ca tradu
cere a germ. .,AnweÍ8er“. Cfr. asignatar) Asțg- 
nant a» „persoana caro asignează cevă; sinonim cu 
emitent și mandant”. 1. panțu, c. c. 289.

— N. după lat. aselgnator „care asignează”.

AHWMÁRE s. f. .Assi^Hah'on. — Infinitivul verbu
lui aslgnă, devenit abstract verbal.

ANitiNĂT 8, a., 8. m. — (Ist.) Hârtie-mo-
netă franceză emisă In timpul revoluțiunii relei mari, 
asignată asupra vLnzârii p.-oprietăților naționale. 
Cfr. asignație.

N. după fran.

ASIGNÁT, -A adj. Assigne. Participiul verbului 
aslguă, devenit adjectiv. | Spec. Afectat pentru plata 
a cevă. | Substantivat. (Jur., Comerț. învechit) 
„Asignat se numește acel al treile de la carele are 
creditoriul, adecă asignatarul, să-și tragă datoria”. 
CODICA ȚIV.

ASiGNATÂufiU) s. m. ^sstpnant— (Jur., Comerț, 
învechit) „Asignatariu să numește creditoriul ce 
primește asignația, adecă răndueala de a luă datoria 
sa de la un al triile“, codioa ȚIV. I (Azi, Jn Transilv,, 
ca traducere a germ. „Anweiser”, cfr. asignant). 
Ăaignatar = „persoana căreia se asignează cevă; si
nonim cu mandatar”. 1. panțu, C. C. 289.

Derivat din aslgnă, după analogia iui mandatar.

ASIGNÂȚIE 8. f. ) 
ARlGNAțlÎMe 8. f. j
Assignation, mandat, rescription, biliét ă ordre, 

(au porteur). — (Jur., Comerț. învechit) Cambie s. 
poliță dată In ordinul unui al treilea. „Asignația 
(răndueala) este aceea ce dă datornicul credito- 
riului său, ca banii ce are acesta a luă să-i primească 
de la un al triile (poliță)”, codica țiv. | P. ext. 
Spec. (după rus. assignacija} Hărtie-monetă, banc
notă. Cfr. asignat. Doi (alergători) care întrec pe 
ceilalți,... primesc cel intâiu un vas de argint prețuit 
1500 ruble asignații, cel al doilea 500 r^le. C. ne- 
GRUZZI, I, 36. I (Azi, In Transilv,, după germ. „An- 
weisung, Assignation”) Mandat de plată. Asigna- 
țiune = „documentul prin care însărcinăm pe cinevă 
eă plătească o sumă unei a treia persoane, mandat; 
o scrisoare prin care dăm ordin de plată; se asea
mănă șl cu cecul”. T. PANȚU, c. c. 289. [Românii 
din Austro-Unguria Întrebuințează și o formă româ
nizată: asemnațidne.]

— N. din fran. (lat. asslgnatlo, -ouem „asignare”.)

AHiocRÁ vb. I. (S')as»urer.
!<■. Trans. Â asigurăcevă = a face ca cevă să fie si* 

gur, durabil (pentru cinevă), a-i da cuivă siguranța s.

chezășia că va aveă s. va stăpâni cevă, că se va bucură 
In pace de ceva,. Strădania fi economia voastră vă vor 
asigură totdeauna viețuire cinstită. MARCOVici, D. 
52. Tractatul... asigureaeă Românilor următoarele 
drepturi... bălcescu, m. v. 8/,g, Toate îmi ajută ca 
să-mi asigurese biruința, c. NEGRUZZI, III, 184',. 
0 mătușă a lui [Terențiu Varrone]... vindeă pe tot 
anul câte cinci mii de „turdi".,., ceea ce-i producea 
un venit anual de 60,000 sesterții... Hai să cău
tăm a prinde „turdi‘‘ și sd ne asigurăm dintr'tnșii 
o mie de galbeni pe an. odobescu, iii, 2(j. [E un 
timp] când se cuvine ca vânătorul... să dea nevi- 
novaților săi adversari un răgae ce, î» curând, 
ii va asigură tot lui o mai spornică și mai dăi- 
nuitoare iebândă. idem, ib. 38.1-a tisigurnt zestrea 

: printfo ipotecă. [ Spec. asigură ceiid (o casă,
mobilele, marfa, semănăturile, recolta, viața sa s. a 
altuia, po cinevă) s. a se asigură (pe sine pe viață, 
pe sece, etc., ani) s. contra a cevă (a focului, acci
dentelor, spargerilor etc.) = a(-și) garantă (printr’un 
contract încheiat cu o „societate de asigurare”) o 
despăgubire (în caz de deces s. leziune a contractan
tului, sau In caz de stricare, prăpădire etc. a obiec- 

! tului numit, sau a trecerii timpului prevăzut in con
tract), în schimbul unei sume plătite o dată pen
tru totdeauna sau în anuități.

2®. Trans. A asigură pe cinevă defspre) cevăs.că..., 
mairar, neobicinuit, a astpurdcuwăceuă—a dacui
vă certitudinea (unui lucru), a-I Incredință (de cevă). 
a-i afirmă că cevă e sigur. Și el asigureasă că unei- 
titorii morții lor se vor pedepsi, bălcescu, M. v. 449. 
M’a asigurat vărul lancu..., că se pregătește un pro
iect de biruri.. Ai.EC8?.NDRI, T. 124. Ac^ letopiseț mol- 
dovinesc de care vorbește vornicul Urechi... este ace
lași de care Urechi... ne pomenește in predosloviea 
sa, și care ne asigureasă că se sfărșeă cu domnia 
lui Petru-vodă Rareș. m. KOoAlniceanu, notă la 
LET. I, 170. Ba incă spun — (dar aceasta eu nu 
v’o asigure.s, Căci fapta e de mirare și nu imi vine 
s'o crez)... ai.£xandrescu, m. 211. | Refl. A se asi
gură dcfsprej cevă s. că... =& se încredința de(spre) 
cevă (in urma unor informațiuni luate asupra acelui 
lucru). Ai avut prilej să te asiguri despre bunăvoința 
lui. [Prez, indic.: asigur, și (mai mult la scriitori mol
doveni, Învechit) asiguréz. | ț* (cu o formă latinistă) 
și: asecnră vb. I. LB., ȘINCAI, hr. ii, 15; l. lONEöCü, 
D. 27. I t (formă din epoca influenței grecești) și: 
aslgurlpsl vb. IV*.]

— Derivat din sigur, după fran. assurer.

anigcrAre s. f. Assurance. — Infinitivul verbu
lui asigură, devenit abstract verbal. Mărirea voa
stră... ii va chezășui asigurarea vieții, c. negruzzi, 
III, 320/,g. Aceste asigurări... le primesc cu o vie sa- 
tisfacțiune. idem, x, SOb/,. | (Formulă de politețe Ia 
sfârșitul scrisorilor) Primiți asigurarea stimei (re
spectului, etc.) ce vă păstrez. || Spec. (Jur., Comerț) r 
Garantare a unei despăgubiri (In caz de pierdere s. i: 
de stricare a lucrului stipulat) In schimbul plății 
unei sume oarecare, odată sau prin anuități. Socie
tăți de asigurare. Contract de asigurare, ^imă de 
asigurare, [f (formă latinistă) și; asecurârc.]

ASIGVBÁT, -A adj, Assuré. ~ Participiul verbu
lui asigură, devenit adjectiv, in urma acestei prime 
încercări de a popularitâ cercetările arheologice 
printre personalul didactic, încercare al cărei bun 
efect il putem consideră ca șl asigurat... ODOBESCU, 
II, 159. I „Căpuit, Îngrijit cu cele necesare”, costi
nescu, „pus In siguranță”. LM. Cine a strâns bani 
albi pentru cile negre e asigurat inpotriva greu
tăților v«ep». II Spec, (Jur.,Comerț) imobil, re
colte, sau alte bunuri mobile... asigurate în contra 
incendiului sau tn contra oricărui alt cas fortuit... 
ilAMANGIU, C. C. 429. H Substantivat. ks^urat = 
„persoana care se asigură [la o societate de asigu
rare]”. 1. PANȚU, C. C. 289. [t (formă latinistă) șt:
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asecurál, -i. | f (foimö din epoca influentei grecești, 
ieșită azi din uz. Întrebuințată doar In comedie), 
ș): Asiguripsit, -ă (participiul verbului asf^ripsl). 
încă tlnnineatui, dacă m’a văcut că «ad speriiu, 
zice: ^...Ce! ce^n sft ni se'ntămplc!' Să-mi arsă che- 
restigeria? Arzăsănătoasă.’... Este asigurip8ită‘‘. ca- 
RAGIALEj T. 11,ăO/^.]

(Negativul: ueasigurat,*â, adj,, subst. Ocasă neasi- 
gurntă : „une maison qui n’est pas as8urée“. DDRF.]

AMIUrUATOR, •<»ÂKE I .. , .
asiucbAtók .«inii j “'■j' “'>■*
Qui assure, d'assurance. Assureur. — Adjectivul 

verbal al lui asigură (derivat prin suf. -ator s. -ător). 
Care asigură (cevă s. pe cinevă). I-a spus cuvinte 
asigurătoare. Creditorul ipotecar poate cere un sec- 
vestru asigurător asupra imobilului ipotecat. | Sub
stantivat. Persoana s. societatea care asigură cevâ, 
care garantează asiguratului împlinirea contractu
lui do asigurare. Suma ce se va datori de către 
asiffiirător va trebui... să fie afectată la plata cre
anțelor privilegiate și ipotecare, iiamangiu, c. c. 429.

ANKii'Birsi t vb. IV* (ș. d.) v. asigură ș. d.

Ațiji>KRi-;(A) adv, Également, pareillement, de 
mfime, de la mérne maniére, tout aussi... — Tot așâ, 
tot astfel, la fel, asemenea. Așă... sfintele m-uie/ri... 
supuindu-se a lor săi bărbați... Bărbații așijdere 
depi'eură viindu după înțelepciuri. COD. VOR. 152 
( ușijderoași bărbații. N. testament 1648; băr
bații așijderea. biiília1688: „vous maris aussi, 
coniportez-vous discri-tement avec elles"). Așijdere 
și la dumnezeeștile praznice... CORESI, E. i/^. Iară 
ieși’ii al șosele ceas, și’n al noaole ceas, (și] fă
cură așijdere. tetraev. 234 (: „il sortit encore en- 
viron lasiziăme et la neuviăme heure, et fit la mérne 
chose"). Anastasie se sfârși intmi D-l. Ils. și The- 
odor a^jdere. DOSOFTEIU, v. s. 23. Căra țarapâne 
de la Brăila la Tighine. Așijdere și lemn căra din 
țară la Dunăre, de făcea pod mereu la Cartai, ne
culce, let. II, 333/,j. Osăbi de Enects Sylvius... sint 
și alții mai proaspeți scriitori... [care] să apucă pen
tru ca să ureate, precum ...Flac... să fie vinit cu 
oștile românești și... să fie cuprins Pomanii aceste 
locuri și să fie fost rămas deciîa pre dinsele lăcui- 
tori. Așijderea de pre numele lui Plac hatmanului, 
lăcuitorii acestor țări să să fie chemat Flachi, și, cu 
vreame,... din Flac să să fie făcut Valah, cante- 
MIR, HR. 124/,7. Tof același Engel, despre Moldova 
scrie nșâ..,, Așișderea scrie și scriiforMf vieței lui 
Constantin Cantemir,eimai pre larg. șiNCAi, HR. 111, 
162/.-. Secaro... e de trei fealiuri... Orzul... iarăși e 
de trei fealiuri... Ovăsul... așijderea e de trei fea
liuri. ECONOMIA, 35. Nu mult însă după ce s'apor
nit ca de acasă, s’a întâlnit cu un om, anume Trif, 
care se ducea așișderea intr'acolo incotró mergea 
Maica Domnului, marian, se. 1, 240. /íífdíwiwd ci
rezile de vite..., el spuse văcarilor ce să zică.,. întâl
nind turmele, spuse așijderea ciobanilor ce să zică 
și ei ISPIRESCU, L. 292. Cfceoio, nu te legănă, Că 
rochița nu-i a ta, Cămășuța iar așă, scurtéica- 
așijderea. teodorescu, p. p. 337. | Precum. Am 
dat danie dumisale nepotului mieu... parfeța] me[a] 
ce să va alege în Zcâtarești și in Slaviceni, așiș- 
dere și intr'alte locuri. DOC. (a. 1699), ap. HEM. 
2003. I (Pleonastic, In legătură cu „așâ") .Șl... măria 
sa craiul... așijderea așă aufăgăduit. N. COSTIN, LET. 
II, 107.1 (Precedat de prepozițiuni) Stolnicul... umple 
[paharul] din nou..., il pune la gură și-l zvârle 
peste cap, apoi trece la mamă paharul plin, care-l 
gustă și de-așijderea îl zvârle peste cap. sevastos, 
N. 202',R. P'așișderea șl vorba cântecului, șisz. III, 

mult, mai ales fără -a final: așij
dere. I Dialectal: așijdire(a)'REM. 2003; GCR. i, 335 
etc., așVrferefa) mag. IST. 1,359'.c; E. VĂCĂRESCUL, 
IST. 249/,g, aș&jdere GCR. li, 181; In pravila mold.

ASIMILABIL
18, 9Ö,, accentuat a^j(ú)dére. în limba veche, ade
sea primea un -le adverbial: așijdercle(a), așijde- 
rlle : Evlavie așijderele spuse împăratului infr'ace- 
lași chip. VARLAAM, c. II, 35 (cfr. a.șijdere, idem, C. 203; 
59; 281). Au dat lui așijderelea cumpănă mearelor. 
BIBLIA (1688), 306,,- -Pre acolea, j)re unde au mărsu 
acei oameni bătrâni și noi a^ijderile șt cu mulți 
boiari... DOC. (a. 1610), ap. HEM. 2003. | Scris mai 
de mult șl așișdere(a): Așișdere și păhar Itid după 
cină, și blagoslovi, cw. D. bătr. n, 107, Așișderea 
și cefeiaffe toate... antim, p, 51: chiar și: așișjdcria. 
MOXA, 364.]

•—E, de-bună-seamă, o formă contaminată din așiș 
și sinonimul sârbesctakozderc(H a sdeu, Etym.Jdayn. 
2001) sau din sinonimul paleosl. taknzde, cu adău
garea unui-re adverbial (Tiktin, Dicț. rom.-yerm. 
112). Un argument pentru părerea lui Tiktin ar fi 
împrejurarea că vorba o răspândită pe întreg teri
toriul daco-romăn. Mai probabil e insă că nu avem 
a face cu o formațiune populară, ci că contamina
rea aceasta se datorește Întâilor traducători români, 
care, probabil, știau sărbește. Cuvântul are și azi 
încă un caracter mai mult sau mai puțin arhaic și 
pare a fi pătruns In graiu prin scrierile bisericești.

A<^ÎJIIERF1.LA t adv. ) asliderefiil
A.0ji>EKiLK t adv. j așijoire(ii).

ASi.VKTKiv,-A adj. ~ Fără sime
trie, lipsit de simetrie. O figură asimetrică.

•— N. după fran. (< grec. âoiijijxsTpo;, idem, din â- 
privativ și din cojijittpoț „8imetnc“.) Cfr. simetric.

A8IHETRÍK s. f. 4a//H>dh'ie.- - Lipsă de simetrie.
— N. după fran. (< grec, âojfijittpia, idem, din â- 

privativ și wjifittpla „simetrie".) Cfr. simetrie.

ANIMILÁ vb.I*. (S'}assimiler.--in gener.(aproa
pe nelntrebuințat) Trans. A face la fel cu sine, ase
menea sie-și. I Refl ( pasiv) A se face s. a de
veni asemenea s. la fel cu altcinevâ s. altcevâ. „ Spec. 
(Gram. Despre sunete) A pierde valoarea sa și a 
se acomoda pe de-a’ntregul s. numai In parte (d. e. 
ou privire la locul s. felul arliculațiunii, la fonie s. 
afonie etc.) unui sunet Învecinat s. apropiat. Cuvân
tul „fămeie’^ s’a schimbat, cu vremea, in „femeie“. 
-e- accentuat asimilândfu-și) pe -ă- din silaba pre
cedentă. în cuvântul italian „otto" (< lat. octo) c 
s’a asimilat cu t următor. Cfr. disirailâ. || (Fiziol.) 
A face la fel s. asemenea cu propria sa substanță 
materiile (alimentare introduse tn organism), a(-și) 
incorpora prin mistuire. Crganistnul unui om bolnav 
asimilează adesea foarte puțin din hrana obicinu
ită. i Refl, (une-ori absol. Despre alimente) A se 
face la fel cu (s. a se preface In) substanța unui 
organism In care e introdus. Cfr. asemălui (2*). Lap- 
tâe se asimilează ușor. | ?. anal. (Despre popoare 
s. grupe etnice) A absorbi in masa sa. Crupele com
pacte de streini din mijlocul unui popor nu se pot 
asimila ușor. | A face al său, a-și apropriâ (cevâ). 
Această întrebare (dacă un popor ia parte la cultura 
omenirii ca egal sau ca rob al altora] se desleagă 
numai prin energia vieței intelectuale și economice a 
p^orului, prin... iuțeala de a înțelege și de a-și asi- 
milâ cultura, în activitate potrivită, maiorescu, ck. 
I, 391. II P. ext. Trans. și refl. ( pasiv) A (se) 
consideră la fel cu altceva s. altcinevâ In privința 
unor anume condițiuni, a (se) așeză In aceeași catego
rie. Pe cei interziși legea ii asimilează cu minorii.

— N. după fran. (lat. assimllare „a face (pe ci
nevă s. cevâ) la fel cu...“; din ad- și similis, -e ,ase
menea, la fel cu...“) Cfr. dubletul asemănă.

ANiMiLÁBiL, -A adj. Assimilable. — Care poate 
fi asimilat. [Negativul: ncasimllabil. Substanțe ne- 
asimilalríle.]

—• N. după fran.
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ASiniLĂRE 8. f. Assimilation. — Infinitivul ver
bului aslmllă, devenit abstract verbal. (Gram. Despre 
sunete) Asimilare regresivă, asimilare progresivă (a 
vocalelor s. a consonantelor). Cfr. disimilare. i Asi
milarea elementelor streine din mijlocul unui popor 
e foarte înceată une-ori. Cfr. dubletul asemănare.

asi.wilAt, -ă adj. AssimiZd. — Participiul ver
bului asimllă, devenit adjectiv. Copiii naturali, în 
privința succesiunei mamei lor și a colateralilor săi, 
sânt asimilați copiilor legitimi, hamangiu, c. C. 156. 
Fiind asimilat cu Dionysos sau Bacchus al Greci
lor, Liber și-a pierdut caracterul său propriu și ori
ginar. tocilescu, mon. 21. Mecanicii vaselor de ma
rină sânt asimilați în grad cu ofițerii. | Substan
tivat (Armată) Asimilafii sânt m.ilitari necomba- 
tanți. ' Cfr, disimilat și dubletul asemănat’.

asihilAțif. e. f. I 
ASIMILAțl^NE S. f. I 
= asimilare (mai ales ca termin de fiziologie). 

Cfr. disimilație, disimilațiune.
— N. după fran. (lat. asslmilatio, *oiiero.)

asimilator, -oAre adj. Ass»m<7a<ei(i'.—Adjec
tivul verbal al lui asimllă (derivat prin suf. -ator). 
Care asimilează fpo altul). Asimilarea regresivă e 
aceea în care sunetul asimilator e în urma celui 
asimilat. Cfr. disimilator.

ASiiHȚÎ f vb. IV* = simți (par că, cu o nuanță 
de mai mare intensitate: „a simți adănc“). Itichi- 
zându-să intr'un bordeiaș, au Implut [—împlinit] 60 
de ai, nice vădsut de nime, nice grăit cu nime, ce 
întru sine asîmțtndu și preDumnedsău chitind, do
softeiu, ap. HEM, 1864. [Hasdeu crede că ar Însem
nă .,réfléchir, mediter".]

—- Din a- (prefix s. proteză) și simți.

ÁN1N (f) s, m, Âne. — Cuvăntul eră popular odi
nioară și-1 găsim atestat pănă prin secol. XVIII, cănd 
începe a fi înlocuit pretutindeni prin sinonimul „mă
gar". In secol. XIX a fost introdus din nou ln limbă, 
de cățlva scriitori ou tendențe de latinizare, lată în- 
păratul tău vine, șadespre mâmișor de asin, coreri 
(- iată inpăratul tău vine călare pro asin, varla- 
.\m), ap. HEM. 1861. Și aciea veți află asinu legat și 
mâmișor cu nusut [ cu el], și-l deslegați, de mi-l 
aduceți, tetkaev. 235. Acum ia asinul tău... și te 
sue tn măgura Tknmariei. paleka (secol. XVII), 
ap. GCR. 1,65. Isus află un asinii și incălecăpr’ins. 
VARLAAM, c. 88, ,. T[e]-ai culcat pre(a) fân uscat, 
durmind intre voi șl asinii? MSS. (secol, XVII), ap. 
GCR. 1,136. Asin= ,.asinu8“. anon. car. Asin, cal 
prost, mâșcoiu (traduce po paleosl. podiijarîmfuikă 
„Lasttier"). mardarie, l. 243f».

[Dialect, șl: ăsen: Alții vor fi ca peile a.spideei, 
alții ca pieîale asenului. CDV. D. bătr. ii, 470, âsAn, 
ăsân: Mîarsă în pădure a leamne, cu asânulu; și 
aducând leamne, ursul ve.n't și lovește asânulU. no- 
8OFTEIU, ap. HEM. 1862. XfZrtpd toate fierile câm- 
pilor și slâmpără seatîa asgnului sălbatec. Psalt. 
1651 {: „suscipient onagri in sitim suam“), ap. 
HEM. 1862. Și-l pusă pre asăn, și-l dusă. MSS. (c. 
1750), ap. GCR. ii, 63.]

(La scriitori moderni) De asin dară să se facă 
urechile lui Midiis-tmpărat! ispirescu, u. 100/,,. 
Asinul, masa și botică (titlu de poveste. Nota: „unii 
Întrebuințează la povestire m ă g a r, ln loc de a s i n“). 
sbiera, p. 192.

— Din lat. asinus „măgar": ital, asino, eng. asen. 
esan, fran. âne, spân, portg. oano.

Asină (f) s. f. Ânesse, bourrique. —Măgăriță (cfr. 
asin). Aceasta va legă mâmișorul său la buciumul 
vieei și puiul asineei sale cătră vița vieei. palia (a. 
1582), ap. GCR. l, 36. Aduseră asina și mámul. Bl-
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BLIA 1688 (: „adduxerunt asinam et pallum“), ap. 
HEM. 1863. Oarecare evghenie tn neamul său are, 
insă ca asina despre maică, partea vulturului spre 
semnul monarhia să fie avănd. cantemir, ist. 42. 
Veți găsi o asină legată și mámul cu ea. antim, 
p. 1Ű6; cfr. MOLTTVELNIC (secoi. XVII), ap. GCR. I, 
232. [Șl: asână: acii eu asăna. dosofteic,
ap. HEM. 1863.}

— Din lat. asina „măgăriță": ital. a»na, eng. 
e«Na, asna, spân, portg. asna.

AHiNÂiț t 6. m. PeW d»ie, bourriguet, duo».—Di
minutivul Iui asin (derivat prin suf.-aș). Măgăruș. 
MSS. (a. 1778), ap. HEM. 1863. Cfr. asinel.

ASINÉl t 8. m. Petii âne, bourriquet, dnon.—Di
minutivul lui asin (derivat prin suf. -ef). Măgăruș. 
MSS. (a. ap. HEM. 1863. Cfr. asinaș.

abiriím, -â și -CĂ adj., subst. Assprien. — Adj. 
Din Asiria, a(l) poponilni Asiriei. DacĂ am afiâ mi- 
steriul ...pe care Uau posedat, poate, magii egipteni 
și asirieni, atunci... am puteă trăi aievea tn trecut. 
EMINESCU, N. 33. Arta asiriană. | Substantivat. 
Numele etnic al poporului Asiriei. Asirienii au avut 
o mare împărăție. [Rar, neobicinuit, ln poezie (pen* 
tru măsura versului și pentru rimă), șl: asir, -ă. 
Câmpiile asire Și întunecata mare. EMINESCU, P. 
82. I La fem., forma asiriană e, mai ales, pentru 
adj., iar n.ariancă numai pentru substantiv.]

— N. după fran.

A:țițni;Rt(A> adv. v. așijilercțn).

A^f^i adv. V. așaș.

asistA vb. I. l’-2*. jlifeisier.
1’. Intrans. A fi (de) față (la un eveniment). 

Doamna B. este rugată... a veni... la biserica cate
drală, spre a asistă ta cununia D. Ipolit P. cu D-na... 
D. c. NEGRUZZI, I, 53. S’oM iM&if Iarna cu Gerul...; 
l’a lor nuntă ’ngrositoare moartea rece-au asistat. 
ALECSANDRI, P. III, 394. Fded»«Z cineva acé/e fisio- 
nomii grave..., ar fi eresut, c& asistă la una din 
acélé serbări naționale, unde poeții... se luptau cân
tând faptele eroilor, nicolranu, p. 98. Olimpie ts- 
butește a convinge pe Tudor să meargă să asiste și 
el la acel consiliu de răsboiu. i. Ghica, s. 112.

2®. Trans. (Complimentul drept e o persoană. 
Kranțuzism) A fi de față lăngă cinevă spre a-l ajută 
s. a-i da sprijinul (la cevă). Advocatul asistă pe clien
tul său la judecarea procesului. [La prez, indic. aaf.s'f; 
rar, învechit, la scriitorii moldoveni, șl: asistés. Nu-ți 
pare că asistesi la dărâmarea împărăției romanef 
ALECSANDRI, In DACIA I.IT. 265.]

— N. din fran. (lat. assistere „a fi lăngă cineva 
s. de față Ia cevă".)

ANiNTĂttE 6. f. Action ă'a.ssisfer (ă iptch.).—In8- 
nitivul verbului asistă, devenit abstract verbal. Asi
starea ln cursuri e oiiligatorie. [Negativul: neasl- 
stare. Nensisiarea sa sistemnticăln ședințele enmi- 
siunii n fost considerată ca o demonstrație.]

amintAt, -ă adj. Assistó. — Participiul verbului i 
asistă, devenit adjectiv. (Numai In sensul 2®; fran- I 
țuzism) Femeia eră asistată, in proces, de doi ad- 1
vocați. ,

ANISTÉNT, -Ă adj., subst. As'6-ih-tanf; aide, ad- 
joini. j

1®. Adj. Care asistă, care se află de față (la cevă). 
Publicul asistent a aplaudat. Substantiva t. Erau 
mulți asistenți în sală.

2®. (Mai ales substantivat) (Persoană) care asi
stă (pe cinevă), care e de față spre a da ajutor, ajutor, 
-oare (2®). Asistentul unui medic. Asistentă la labo-
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ratorwl de chimie. (In Bucov., după germ. Assistent, 
numire generică ce se dă unui funcționar administra
tiv, militar s. bisericesc, „In rangul XI“ (corespun
zând unui sublocotenent In armată). Asistent pro- 
topresviterial. Asistent universitar, etc.]

— N. din lat. assistens, -tem, participiul verbu
lui assistere (cu accepțiuni după fran.).

A818t£nță s. f. l®.-2®. Assistance.
1®. Asistare, prezență (la cevă, lăngă cineva). Ieri 

după amiasă-si a avut loc înmormântarea..., tn 
asisttnța unui public puțin numeros. EMINESCU, N. 
136. Tinerimea... nu se poate crește de niște peda
gogi fără tragere de inimă, care se grăbesc numai 
să facă orele de asistență lângă elevi, eu cea mai 
mare răceală, maiorescu, D. i, 474. | P. ext. (Între
buințat numai Ia singular, cu sens colectiv) Persoa
nele care asistă, care sânt de față (Ia cevă). întreaga 
asistență a fost adânc mișcată de cele aueite.

2®. (Franțuzisme) Aflarea lângă (cinevă spre a-i 
da ajutor), sprijin, ajutor (1®). G. A.sachi, cu asistența 
a câțiva amatori și a câțiva școlari,nedete mai multe 
bucăți traduse. C. negruzzi, i, 341. | (Jur.) Minorul 
emancipat... nu va puteăporni nici un proces pri
vitor la vreo avere nemișcătoare..., fără asistența 
curatorului său. hamangiu, C. C. 110. || Spec. (Ser
viciu de) ajutorare a săracilor. Asistența publică. 
P. anal. Asistența judiciară = (serviciu de) apărare 
și (de) sfaturi gratuite pentru cei săraci, pe lângă 
„barourile" de advocați.

— N. după fran. (acomodat după asistent.)

AStĂM f 8. a. Vsure. Fraude. — (în Psalt. sch. și 
In textele vechi moldovenești) Camătă, dobândă că- 
mătărească, uzură. Argintul său nu deade intr’a- 
slamu. P8AL. SCH. 37/, ( arglnții săi nu-i deade 
fntr’aslam. dosofteiu; întru camătă, cobbsi; în 
camătă. PSALT. 1651 : „qui ne donne point son 
argent en u s u re...“). De aslamuri și de nedr^tăți va 
izbăvi. ARSENIE DIN BISERICANI ( : „ex usura et 
iniquitate redimet...**), ap. HEM. 1864. Nu se mai 
tmpuțineaeă din calea ei aslamul și înșelăciunea. 
idem, ibid. (: „usura et dolus"). Pleacă inima mea 
întru mărturiile tale, iară nu intr’aslam. idem, ibid. 
(: „non in avaritiam"). Nu vă inșelarețipre sine, 
că nici... cela ce să spurcă înșiși pe sine, nici cela 
ce [daju ban intr’aslam... împărăția ceriului nu 
vor dobândi. Mss. (ante 1618), ap. GCR. i, 46. Au 
căutat dumnîalui de au luat bani de la alți ne- 
guțilori, cu asîum, de s’au mântuit, doc. (a. 1721, 
Mold.), ap. HEM. 1866. || P. ext. înșelăciune. Hol
dele diavolului sânt locurile claie ascunse, unde 
să fac curviile, uciderile, nedir^tățile, aslâmurile, 
asuprealele. varlaam, c. 16, ,. De aslamuri și de 
nedreptăți va isbăvi sufletele lor. psalt. (a. 1710, 
Mold.), ap. GCR. I, 367 (: „il garantira leur ăme de 
la frauda et de la violence"). [Plur. aslâmuri.]

— Sau din rus. oslamú „Vorteil, Ertrag", sau de- 
a-droptul din vreun dialect tătăresc (giagataic: aslam 
„camătă**), din care a pătruns cuvântul șl la Ruși. 
Șăineanu, Infl. orient. XVIII, CCLIX.

ASLĂN I s. m. lAon. — (Turcism; rar) Leu. Văeu- 
răm ca un aslan Pă Mavrogheni în divan înce
pând a se găti Băcboiul a-l întocmi, pitarul HRI- 
8TACHI, ap. HEM. 1866. [Șl: arsUn t s. m.]

— Din turc.-pop. aslan (arslanj. Idem.
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AnmĂ b. f. (Bot.) Sorté de vigne. — (Rar, dialec
tal) Via pusă din nou ia numirea de sad;... cănd 
o taie de tot, se eice că de acolo iasă o viță numită 
„asmă". (Vânju-mare, In Mehedinți), ap. HEM. 1868.

Din turc, asma „treille, vigne“. Hasdeu, Etym- 
Magn. 1868, poate introduB prin grădinari bulgari: 
bulg. asma „treille“.

ăshă 8. f. (Med.) V. astnift.

asmuțA
ASMAOiúc B. m. sing. tant. (Bot.) v. agmațnchi.

AH.vÂN 8. m. (Zool.) Bélier ou 6omc chAtré. — 
(Rar, dialectal) Berbece „bătut, Întors*'. [Se zice] 
berbec, dacă se lasă de rudă [ de prăsită]; tar 
dacă i se scoate sămânța — osman. (Soinova, tn 
Dobrogea), ap. HEM. 1868. Berbeci se eice numai la 
cei cari nu sânt întorși; la cei întorși se eice ha- 
smani. (Fărtănești, înCovurluiu), ap. HEM. 1868..Ber
becele sau țapul jugănit se numește haeman. DAMÉ, 
T. 68. (Și: basmân, házmán.]

— Etimologia necunoscută; pare a sta insă In 
legătură cu turc, hasi „scopit".

AN.VÁTÉL 8. m. (Bot.) )
AM.HATÎv 8. m. (Bot.) > V. nsmatnchi.
AS.HA'pÚV 8. m. (Bot.) J

ASnAȚÎ’CHi 8. m. sing. tant. (Bot.) Cerfeuil: 
A«i6riscM.« Cerefolium. — (Cu sens colectiv) „Plantă 
erbacee odorantă din fam. umbeliferelor; tulpina... 
acoperită cu peri moi In regiunea nodurilor;... florile 
albe;... fructele... de două ori mai lungi de căt ro- 
strul lor. Crește prin tufișuri, prin livezi, pe lăngă 
garduri, pe marginea pădurilor și a viilor; une-ori 
cultivată ca plantă culinară. Mai—Iunie. (Se mai nu
mește :j turbure(Transilv.),turbureă“.panțv,pl.

Á mâncă asmațuchi = ,,a se păcăli** : „s'attraper 
soi-măme**. zanxe, p. iii, 460. (Pronunțat: -țuchî. | Șl: 
asmățul(u) C. NEGRUZZI, ap. TDRG.;PANȚU, PL.;GRE- 
CESCU, PL. 260: POLIZU; asmațiiic pontbriant; 
DDRF; asmăeliic polizu; agmatúc, ap. TDRG.; HEM. 
1868; asmațfn barcianu; amuzúchin barcianu; 
ațmacliic CilIAC, iI, 503; nțimațuciil (a. 1773), ap. 
GCR. 11, 98; asmățel (prin schimbul terminațiunei 
-Mtu, din asmățuiu, considerată drept suf. dim., prin 
suf. dim. -el}, nanianu, ap. TDRG. liasmațiiclil pan
țu, PL.; GRECESfU, PL. 260; hațmnțiichlță) PANȚU, 
PL.; CIHAC, II, 603; BRANdza, pl. 238 ; D.VMÉ, T. 
188; ZANNE, P. III, 460, harmațuchifl CIHAC, n, 603; 
stamati, ap. TDRG., hnrmiigiiic bariț-munteanu, 
ap. TDRG., Iiaglmațâcbiu, liașmațuchiu cihac, ii, 
603. I Cu un sens cevă d^eosebit: „Anthrisipe sil
vestre: Authriscus silvestris sau Chaerophyllum sil
vestre", se găsește In Năsăud, in Transilv. șl forma 
hașmacidcă. panțu, PL.]

HațroațachiDl-mAgarnlnl „Thorilido-Anthrisque: 
Torilis anthriscus**. panțu, PL. (Și: asmățuiu-mă- 
gărescț panțu, pl , asmațuiu-măgăresc. gkeckacu, 
FL. 268.] I Asmâțnlu-sâibatic = „Anthriscus tricho- 
sperma".

— Din turc, asma^yk „cerfeuil". ȘIO. (: asmacykj.

ASMATlilC s. m. (Bot.) ) asm-ituclii 
ASMĂ'ȚÎKK) 8. m. (Bot.) ) »**"**M“C“

A8MONÍE 8. f. (Bot.) v. iRSOinle.

ASMUȚĂ vb. I. P. Lancer, exciter ou acharner 
(des chiens contre qqn.). 2®. Exciter ou pottsser (qqn. 
contre autrui). (Refl.) S’éveiller, se réveiller. Bendre 
(qqch.) excitant.

1®. Trans. A Îndemnă (cănii) să sară asupra cuivâ 
s. asupra unui animal prin anume interjecții pro
duse de trecerea aerului prin buzele țuguiate ca la 
supt, oarecum prin sugerea aerului: șo! șo!(peel), 
etc. Gfr amuțâ, sumuță. (Cânele e sau obiectul 
pasiv: asmuț cânele (pe s. după un animal s. 
după cinevă, asupra cuivă), sau instrumentul (obie
ctul pasiv fiind omul s. un animal): asmut pe ci- 
neod cu cănij. Ei, în loc... să primească cu dra
goste rugăciunea mea, asmuțară ogarii după mine. 
ISPIRESCU, L. 302. Asmuți cănii la dinsa, ca să 
o sfâșie, idem, L. 384. Pe cerb eă’ntâineă. Arcul 
că’ntindeă, Șoimi că trimeteă, Copoi c'asmuțeă... 
TEODORESCU, p. p. 66. „îst!.,. ține ka....'^ (așă] se 
asmuță cânde. șez. ții, 189/,,. 4sard, pe vrentea 



ASMUȚARE 
cinii, M'a-asmuțat mândra cu cânii; D'asmuță $i 
nu preă, Că știâ că merg la ea. DOINE, 47/g.,; cfr. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 390. [ A stăml (căoii) prin ți
pete. Porcii injunghieți asmuțeau câinii caselor și 
guițau de se cutremură pământul, delavrancea, 
ap. HEM. 1872.

2®. P. ext. (Despre oameni) Trans. A stârni s. 
a ațâță pe cineva (asupra s. Împotriva altuia). De 
ce asntuți asupra mea pe acest diavol lacom de 
sânge? i. negruzzi, vi, 97. într’o fugă se duceă, 
Și pe Turci îi asmuțeă [împotriva stăpânu-său]. 
TEODORESCU, P. P. 554. | A asmuțâ=„a Îndemnă, in
trigând, contra altuia". LIUUA. I Refl, (fig.) Copiii... 
își făcură din ochi, asmuțindu-se asupra gușatu
lui. DELAVRANCEA, ap. HEM. 1872. II Refl. „A se de
șteptă" (vezi etimologia acestui cuvânt). A se asmu
ță „wach werden". BARCIANU.

II Poet. Trans. A excită. își asmuțeă gândul, 
îl goneâ din muche în muche, de p'un plaiup'al- 
tul. DELAVRANCEA, ap. HEM. 1872. I A face (ca cevă 
să fie) mai excitant. Storci intr’un vas sama profu- 
mată a mai multor lămâi gustoase... [și], ca să’n- 
viesi și să mai asmuți aceă smeadă și diafană salce 
[ sos], răspândești de-asupră-i un oacheș nor de 
piper. ODOBESCU, i, 464. | Refl. Cu moartea Dom
nului trebueau acum să le renască [boierilor] «d- 
dejdiile și să se asmuță ale lor nalte răvniri. odo
bescu, I, 108/,,.

[Pronunțat și (mai rar) scris șl: azmuță vh. I. Dar, 
intre cetepășind, mmuțăpe Troienisân^rosid Ares. 
-MURNU, I. 100. I Cu obicinuitul schimb do conjugare, 
și: asmuți, azmuțî vb. IV, cu prez, asmuțésc [osmtt- 
țisc), asm uț (aemiiț) și asmut (asmât). Despre 
vb. III, atestat numai la polizu, v. nota la auzi.]

—- Din lat. pop. *ex*mncciare, cfr. muță. (Cfr. 
amuță, asumuță șisumuță.)

ASMUȚĂRE s. f. Action d'exciter (des chiens), de 
pousser (qqn. contre autrui).— Infinitivul verbului 
asmuță, devenii abstract verbal. [Și: nzmuțăre. , Șl: 
asmuțire pontbriant, azmuțire. | Suspect: nsmu- 
tere, polizu.]

AMMU'ț'ĂT s. a. = asmuțare. Participiul verbului . 
aomnță, devenit abstract verbal. [Pronunțat șl: az- 
mnțnt. Și: asmuțit, nzmnțit.]
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Asnt fÂT.-A adj. Kjxităffin parlantdes chiens); 
powaa^ (contre qqn., en parlant des hommes).—Par
ticipiul verbului asmuță, devenit adjectiv. [Pronunțat 
și: asmuțat. [ Șl: asmuțit PONTBRIANT, azmnțit.]

anmui'átók,-uárk adj., subst. (Celui) qui excite. 
— Adjectivul verbal al lui asmuță (derivat prin suf. 
-ător), substantivat une-ori. [Și: azmuțător. | Șl: 
asmnțitor: lÂn, mai lin, Cerbe stretin, Cam trei 
frați, Tm curte dați... Căteși trei sănt vânători, De 
șoimei asmuțitori. Ei pre tine te-or vedea.... Cu șoi- 
meii te-or goni, C'ogăreii te-o)' sili, teodorescu, 
r. P. 62; șl: azmuțitor. [ Diai. -foriM.]

anhdtAt^bĂ s. f. Excitation (des chiens).- {Ca- 
vănt puțin întrebuințat) Sumuțătură. [Șl: azmută* 
tură. I Și: asmnțitiiră polizu, azmuțltiiră. | Plur. 
•<«r».]

— Derivat din asmnță (asmuți), prin suf. abstr. 
-ătură (-ifură).

ASOLAMÉNT s. a. (Agron.) Jsaolemenf. — Perin
dare chibzuită a semănăturilor pe același loc, Îm
părțire a unui câmp de cultură In mai multe părți 
(„soluri“) pe care se schimbă In fiecare an semănă
turile, după o ordine hotărltă de mai nainte (ca să 
nu se secătuească pământul), in privința asolamen- 
tului, putem spune că cerealele trebue să vie după 
plante prășifoare. sandu, S. 61. [t, ou o formă ne
adaptată încă bine limbii noastre, șl: asolemént. 
Asolementele incă nu s’au statornicit pe adevăra
tele principii ale științei, i. ionescu, O. 135.]

A8OCIÁ vb. 1‘. Associer. -Trans. și refl. A (și-1) ' — N. după fran.

ashuțeAlă s. f.— asmnțătnră. (Rar, neobicinuit) 
PONTBRIANT. (Șl: azmnțeălă, diai. -țală. [ Plur. -/elt ] 

Derivat din asmuți, prin suf. abetr. -eală.

AtiMUȚÎ vb. IV (ș. d.) v. asmuță ș. d.
Â8*’NOAPTe loc. adv. v. astă-noapte.

ASÜLAMENT
face pe cinevă soț(s. tovarăș) la o Întreprindere, a 
(se) întovărăși (cu altcincvă). S'a asociat cu un in- 
i/iner și au înființat o fabrică. I P. ext. A (se) uni 
(în păreri, cu cinevă). Guveniul se asocié cw florinfa 
publică: el numi un comitet teatral care să se ocupe 
cu alegereapiesdor... etc. C. negruzzi, i, 341. | Spec, 
(Psihol.; despre stări de conștiință s. produse sufle* 
tești) A (se) legă Intre sine, a se fnlănțui (după anume 
legi psihologice), dfn/te idei și multe simțiri stau in 
oarecare legătură de asemănare și se pot grupă (aso- 
ciă) intr’un fel de unități colective, maiorescu, cr. 
II, 148. [Pronunț, -ci-â. [ învechit, cu pronunț, ger
mană, și: asoțiă.]

— N. după fran. (lat. associare, idem.) (Ifr. di- 
sociă.

ANOCIÁKE s. f. Association. - Infinitivul verbului 
asudă, devenit abstract verbal. întovărășire. || P. 
ext. Unire laolaltă (a mai multor lucruri) Asociare 
de interese, de colori, j Spec. (Psihol.) Legătură (de 
stări de conștiință s. de produse sufletești). Cănd 
punem numai două noțiuni lăngă olaltă. ...avem 
numai o asociare psihologică. MAIORESCU, L. 41. 
(Pronunț, -ei-a-. Plur. -déri. | (Rar) șl: asociere s. f. i 
învechit, cu pronunț, germană, și: asoțiăre.]

AKOCIÁT, -Ă adj., subst. Associé.—Participiu] ver
bului asociă, devenit adjectiv. Adj. întovărășit (cu 
alții la cevă). Oameni asociați pentru o întreprindere 
comună. [I P. ext. Unit (cu altcineva s. cu altceva, 
la cevă comun). Inteligența e asociată, la unii oa
meni, cu viclenia. I Spec. (Psihol.) IjCgat (de s. cu 
altul). Idei asociateprin contrast. || Substantivat. 
(Jur. Comerț) Persoană care a intrat In tovărășie 
de afaceri cu alta s, cu altele într’o societate co
mercială. Cfr. tovarăș, companion; coasociat. 
Fiecare asociat are dreptul de a obligă pe coasociați 
să contribue la cheltitelile necesare pentru păstrarea 
lucrurilor societății, hamangiu, C. c. 385. [Pronunț 
-ci-at. învechit, cu pronunț, germană, șl: asoțlăt.]

ANOClĂ'ț'IK B. f. ) 
ASOCIA'țIUNK S. f. i 
P-2®. Association.
1*. (Mai rar) Asociare, întovărășire. O înțeleaptă 

asociațiune în fața necoei. URirAitIui>, xiv, 145 
A transcrie un act de asociație. | (Psihol.) Legătură 
Asociație de idei.

2". Totalitatea unor persoane asociate s. însoțite 
(pentru un scop comun), tovărășie (pentru un timp 
mai îndelungat s. pentru toată viața). Legea guver
nează asociațiunea conjugală, in privința averilor, 
con formregulelorprescrise,.., dacă părțile n’au făcut 
convențiuni speciale, hamangiu, c. c. 309. | Spec. 
Societate, reuniune (culturală, politică, socială), ^re, 
cea mai adâncă părere de rău a asociației..., 1‘. 
Caeimir... reposă. URICARIUX., xni, 342/,o- Asocia- 
țiuni de lucrători. Asociațiunea (transilvană) pen
tru literatiira română și cultura poporului român 
(prescurtat „Astra“). (Pronunț.-d-a-. | Rar, învechit, 
cu pronunț, germ., șl: asoțlăție, >țiâne.]

•— N. după fran.

ASotiÁ t vb. 1. V. soage.



ASONANTĂ
asu.vAntA s. f. Assonance. — Repetarea acelu

iași sunet (tn mai multe cuvinte care se urmează 
In șir Intr’o propoziție). | Spec. (Poet.) Potrivire ne
desăvârșită de sunete din cuvintele de la sfârșitul 
versurilor, rimă imperfectă, formată numai din iden
titatea vocalei accentuate și asemănarea mai Înde
părtată a consonantelor ce urmează după ea.

— N. după fran. Cfr. asonant.

a.soníe s. f. (Bot.) V. iasomie.

AKUHÉ vb. IV®. (Se^ ckauffer au soleil: s'échauf- 
fer. - (In Maramureș) Trans, Asoresc = „pârlesc 
la soare", ü Refl. iiă oaorcsc —„mă pârlesc la soare". 
ȚIPLEA. p. p. (Glosar). ) P. ext. Ase încălzi (de căl
dura soarelui). Miluța de la bărbat, Ca umbra de 
pom Kscaf; Te pui gios să te umbrești. Mai tare 
le asoreșii, Și’n bărbat te celuești. țiplea, p. p. 90.

— Derivat din loc. adv. a soare = „Ia soare". 
(ȚiPi.KA, P. p. Glosar). Cfr. sori și, pontru fonnați- 
tine, amurgi, aminti etc.

ANORTÁ vb. l®. Assorlir. (franțuzism)
P* Trans. A pune (s. așeză) laolaltă lucruri de 

același fel, care se potrivesc (bine) împreună, a po
trivi laolaltă (mai multe lucruri). A asorta stofe, co
lori. I Refl. A se potrivi, (pop.) a se lovi. Pălăria 
aceasta «« se asortează bine eu hainele ce porți.

2®. A (se) aprovizionă 8. provedeă cu lucruri asor
tate. .yj-o asortat prăvălia cu de toate.

N. din fran.

ANUKTĂite 8. f. XcWow d'assorlir. assortisse- 
men^. hitinitivul verbului asortii, devenit abstract 
verbal.

ASOttTÁT, -A adj. Assorti. — Parlicipiul verbu
lui asortâ, devenit adjectiv, Líbrrtria aste asortată 
eu tot felul de cărți romăne fi franceze.

ANOHTiMÉsí'r 8. a. zlssorMmciií. — (franțuzism) 
Totalitatea unor lucruri asortate (pentru o anume 
întrebuințare), dichis. Un asortiment de instrumente 
de meteorologie, i, ionekcv, p. 1H(>.

N. după fran.

ASPÉCT 8. a. —■ Față a. chip (subt care
se Infățișază vederii noastre cinevă sau cevă), înfă
țișare (înaintea ochilor cuivă). Cfr. aer (11), ară
tare (II). Producțiunile [artiștilor care au săpat mar- 
murelo columnei lui Traian]... sănt interpretațiuni 
credincioase și perfecte ale faptelor ce ele represenlă 
și fiindcă, in cazul de față, faptele au fost mărețe, 
operele de artă au știut ele să păstreee un aspect 
cu totul impunător, odobescu, iii, 76, in puține săp 
tămâni, aspectul țării se schimbase, sturdza, e. 41. 
Arbori, stânci... j» oricare făptură Iau forme uriașe 
prin negura cea sură, Aspecturi fioroase de pajuri, 
de balauri... alecsandri, p. iv, 103. Șiroaiele ploa- 
iei... deteră capului său aspectul unui berbece plouat. 
EMINESCU, N. 34. I Fig. Astfel se întâmplă totdea
una: tocmai de fapta cea însemnată, care in cuget 
se înfățișaeă sub aspectul cel mai ademenitor, e 
aninată cumpăna soorte». maiorescu, d. i, 18. [Plur. 
aspecte; rar,Învechit aspéciuri.]

— N. după fran. (lat. aspectus „privire, vedere, 
înfățișare, aspect".)

AKFÉNC'Hiu 8. m. (Bot.) = spiiiareii-lupului. (In 
Transilv.) barcianu.
~ N. din numirea științifică Aspleiiinm [fllix fc- 

mina], acomodată limbii.

ANPKRITÁTE s. f. — Starea a cevA aspru
la pipăit, asprime. | P. ext. (Mai ales Ia plural) 
Parte aspră (la pipăit) a suprafeței unui lucru. Mti- 
bila aceasta n'a fost dată bine la răndeă: orc ninlte
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a‘perități. | Pig. Parte aspră s. aridă (In firea. In 
scrisul cuivă), cavă caro izbește simțirea s. gustul 
altora, ariditate. Asperitățile caracterului fac ade
sea interesantă personalitatea unui om. Asperitățile 
stilului unui scriitor.

— N. după fran. (lat. asperitas, -atem, idem.)

Aspfc 8. m. (Bot.) levănțicA. (în Tramsilv.) 
PANȚU, PL.; BRANDZA, FL. 406; ORECESCU, FL. 459.

— N. din [Larandala] spica, intrat, probabil, prin 
comerț, poate prin mijlocire germană (Spik), tn graiul 
poporului, unde a primit proteza unui a ; cfr. TDRG.

ASPIC s. a. Gelée. — (Nume colectiv) Un fel de 
gelatină caro se pune ca garnitură la fripturi (reci) 
de pasăre, de vânat, etc. Cfr. piftie. [Plur. (rar) 
aspire și o.spfeurt.]

— N. din fran. aspic „plat coinpo.só do viande ou 
de poisson froid et do geléo".

ASFÎi», >Â adj. D'aspic, de vipére, qui laisse voir 
la méchanceté.— (In Bihor) Răutăcios (ca de viperă), 
care arată răutate de suflet, plin de venin. Se în
tâmplă adecă, că trece pe lângă fântână un cioroiu 
de țigan, negru ca fundul ceaunului, cu ochi aspisi, 
de oijlă șireată. MERa, h. 108.

— Adjectiv postsubstantival, derivat din aspidă, 
deci cu sensul fundamental do „rău s. veninos ca do 
aspidă".

.AMPÍIIÁ 8. f. Aspic, vipere, céraste. Vipére (fig.), 
iiiégére.—Un fel de viperă sau năpârcă (șarpe veninos 
de prin părțile Egiptului și ale Libiei, cu gâtul iim- 
tlat). Alții voru fi negri ca îtnniș diavolul, alții vor 
fi ca peile aspideei. cuv. D. li.Vnt. ir, 470. Veninul 
aspideei supt usnel-e lui. coresi, p.s. 382. într’acela 
puț eră șerpi și aspide și scorpii, de lăcueti intr'ins. 
varlaam, c. II, 2, ,. O aspidă îl apucă de mână. 
DOSOFTEIU, V. s. 19. Șl și-ostupă urechile, ca aspida. 
MAQAZ. IST. 243/,Ochiul yusiului orb și unghile pe
ștelui luând, în laptele aspidei le fierbe..., carile în
chipui alefiului făcându-se,... pre la rane te unge. 
CANTEMIR, IST. 254. Și tot oșâ mergâlul ei încă un 
an de eile..., au trecut peste nenumărate țeri și mări 
și prin codri și pustietăți... in cari fojgăeau băla- 
iiri, aspide veninoase, vasiliscul cel cu ochi fărmă- 
cători... CREANGĂ, P. 94. Deci iar căută spre par
tea încotro sta el cu picioarele, și văsâ patru capele 
de aspidă. MARIAN, !. 183. gura șer
pilor, cu care toată ziua clevetim, batjocurim, ocă- 
râm. ANTIM, P., ap. HEM. 1875. lioții... au năvălit 
(isupră-le... Nici unul n’a rămas... Și hiare să le 
zic, aspide veninafe. Că nu s’asemuesc cu oamenii 
la fapte. ZILOT. CRON., ap. HE.M. 1852. || Fig. Femeie 
foarte rea, veninoasă (ca o viperă), scorpie (fig.). 
Taci, a^ido! pann, e. iv, 31. G’s are a face el cu 
maică-sa? Poate ea să fie o aspidă; el ce-i de vină? 
CONTEMPORANUL, V, 490. Se spărieră de-o oșâ așchi- 
dă de muiere, șez. IV, 159 ,,. Nu toate femeile pot 
umpleți bor.șbun și acru ; după femeea blajină ori 
lene.șă, borșul nu se acrește repede și tare; ...după 
aschide (rele), borșul se face acru cum ii focul. ȘEZ. 
VI, 64. ț Ființă șireată înșelătoare (cfr. citatul de la 
aspid). „.40 ți-i tocmeala, aspidă?"' zise balau- 
roaica. „Aha, că ürít m’ai păcălit!" .mera, r. 34. 
[De-a-dreptul din lat. atpis, la i. VISKI (a. 1697) și; 
t áspis, ap. HEM. 1875.]

— Din paleosl. aspida, idem « gr. âaitlS-x „Schild- 
vipor, Natter"). Cuvântul a intrat în graiu prin scrie
rile bisericești și (In Mold.) a devenit pe alocuri atât 
de popular. In cât a primit chiar forma dialect, așchi- 
dă. Cfr. aspid.

ASPÎnĂ t s. f. Bouclier. — (Ra.T) Scut, pavăză. Ră
dic săbiile goale, in aspide se lovesc, încep să se ră- 
zboească... PANN, ap, HEM. 1875.

— N. din v.-grec. -i8o; „scut“ („sowolil der
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fast mannshohe Ovaischild, als der kleinere Rund- 
schild“).

ANPiRÂ vb. I. Aspirer.
1. Trans. (Despre flințe) A trage s. sorbi (aerul) 

In plămâni prin răsuflare, a inspiră. A aspiră aer. 
P. an al. (Fizică; despre pompe) A trage (apa) In sus, 
a sorbi (prin facerea unui gol). Pompa aspiră opd.) 
Spec. (Gram.) A rosti un sunet astfel ca, înainte dé 
articularea Iui (la vocale) sau simultan cu articu
larea iui (la consonantele plozive), coardele vocale 
să aibă pozițiunea ce le-o dăm cănd răsuflăm (des
chizătura lor formează un unghiu cam de 10°). Ast
fel sunetul respectiv e Întovărășit de o spirantă la- 
ringală care In ortografia obicinuită se înseamnă 
prin k, iar In fonetică prin „spiritul aspru** (hoț - 
’ots). Poporul așpirează une-ori cuvinte ca „arc, 
ăla‘‘ etc., pronunțându-le „harc, hăla, etc.“

2°. Intrans. A năzul (spre s. la cevă). a dori din 
suflet (să ajungem la cevă, să dobăndiin cevă), a ținti 
(spre s. la cevă). Sânt fericit astăei de a puieâ anon- 
să [ — anunță] trupelor de subt comanda mea, re- 
alisarea unei dorinți la care națiunea a aspirat atât 
timp. (a. 1866) uricariul, vii, 239. Nu e cu putință, 
în nici o țară care aspiră la cultură, ca majori
tatea corpului profesoral, tn loc să se ocupe intr’un 
mod dominant de activitatea științifică, să se ocupe 
de activitatea politică, maiorescu, d, i, 101. Unde 
ați mai văzut... ca intr’o țară care aspiră spre bine 
să se nască această ură... intre părinții de familie 
și profesori? id. ib. Cm greu imi iau cutezarea s’a- 
spir la deputăție, i. negruzzi, i, 1.^4.

[Prez, aspir; In sensul gramatical: aspiri^.]
— N. din fran. (lat. aspirare „a suflă spre, a 

aspiră**; din ad „la, către** și spirare „a suflă, a re
spiră**).

ampirAnt,-A adj., subst l°.-2°. Aspirant.
1°. Adj. Care aspiră (aerul, apa), care ridică In sus 

(apa, făcând gol Intr’o țeavă), sorbitor (de aer, de 
apă), aspirator. Pompă aspirantă.

2®. Substantivat. Persoană care aspiră la cevă, 
care dorește a pune mâna pe cevă s. a intră Intr’o 
slujbă, a ocupă un post, a aveă un titlu, năzuitor 
8. poftitor (la cevă). Cfr. candidat. Mulți aspiranți 
la zestrea sa ii făgădueau că ochi au și nu vor ve- 
deă. c. NEGRUZZI, I, 79. Dinșcoolele rurale... ies... 
un număr... de aspiranți la posturile salariate ale 
comunelor, odobescu, III, 357. Ne plângem că se 
mărește ceata de aspiranți la budget, maiorescu, 
D. I, 127. [tn Bucov., după germ. „Aspirant**, un fel 
de funcționar subaltern și provizoria la judecătorii, 
căile ferate etc ]

— N. după fran. ( < lat. aspiráns, -autem, part, 
verbului aspirare; cfr. aspiră.) 

aspikAre s. f. Aspirafion. — Infinitivul verbului 
aspiră, devenit abstract verbal. Aspirarea aerului tn 
plămâni, a apei intr’un corp de pompă. || Năzuire 
(spre cevă ideal). Sufletul nostru... și-are'nceputul 
mai sus de pământ.. D’acolo adânca aceă aspirare 
Spre &unur» ascunse ce noi devinăm. alexandre
scu, H. 84. Care poet, tn momentul adevăratului 
entusiasm,... nu și-ar tnăițd aspirarea spre o ne
murire omenească? maiorescu, cr. i, 294. [ (Mai 
ales la plural) Aspirație, năzuință (spre...), dorință 
adăncă a sufletului (de a atinge cevă ideal). Bărbații 
[din fruntea unei mișcări naționale de cultură]... să 
iumineee și să moderese cu bunăvoință aspirările 
cele nouă, maiorescu, cr. i, 364.

AKPIRÁT, -Ă adj., adv. I. Aspiré {ae dit de l’air, 
de l’eau). Aspiré, qui a une aspiration {ae dit d’un 
son), n. Acec «ne aspiration (se dit de la prononcia- 
tion d'un son).

Participiul verbului aspiră, devenit adjectiv și În
trebuințat une-ori șl ca adverb.

I. Adj. Supt (tn plămâni), inspirat, sorbit. Aerul 
aspirat de cinevă. J Rădicând pistonul tn sus,... o 
nouă cantitate de apă va fi aspirată din fântână in 
pompă. PONI, F. 90. ] (Gram.) Rostit cu aspirațiune. In 
limba română nu avem consonante aspirate, ca in 
limba germană, bunăoară.

II. Adv. (Numai ca termin gramatical) Cuvân
tul „arțag^, după etimologia lui, ar trebui să fie 
pronunțat aspirat: „harțag‘‘, cum se yi zice pe alo
carea, mai ales in Moldova.

[Negativul: neaspirat, *ă.]

ANPIBÂȚIE 6. f. ) 
ASPIRAȚIÎISTE g. f. ( 
l°.-2°. A^iration.
1°. (Rar) Tragere s. sorbire a aerului In plămâni, 

aspirare, inspirați(un)e (a aerului). || Spec. (Gram.) 
Pronunțare aspirată (a unui sunet), p. ext. spiranta 
laringală (h) Însăși. Cfr. aspiră (1°). Feră la început 
[tn latinește] un fel de aspirațiune nqorecizată, ca 
„digamma ceolicus" și... se confundă cu h, așă în
cât se eiceă „hircus" și „fircus‘‘... etc. maiorescu, 
CR. iii, 215.

2°. Râvnă, țintire s. năzuință a sufletului (spre cevă 
ideal), dorință adâncă a sufletului de a atinge cevă 
înalt, cevă ideal. Aceă generațiune de la 1848, care-și 
hrăn^ inima cu cele mai vii și mai nalte a^ira- 
țiuni... ODOBESCU, iii, 622. Oare... lăsă-voiu după 
mine vre-o lucrare de adevărat folos, cevă care să 
se apropie câtuși de puțin de indrăznețde aspira- 
țiuni și visuri ale tinereței? id. iii, 623. Când o 
inimă pierdută ’n mizerie... și-ar ridică a^irațiu- 
nilc până la tine..., ce-ar simți? eminescu, n. 73. 
Să te simți neliber, mic, Să vezi marile-aspirații 
că-8 reduse la nimic....’ idem, p. SI.

N. după fran. (lat. asplratio, -tlonem.)

ASPIRATOR, *oAre adj. Aspirateur. — Adjecti
vul verbal al lui aspiră (derivat prin suf. -atorj 
(Fizică) Care aspiră (aer, apă), aspirant (1°). Pompă 
aspirătoare. poni, F. 89. Atmosfera, apăsând peste 
apa din fântână, această presiune se va transmite 
șila aerul din tubul aspirator, idem, ib. | Substan
tivat (subt forma mase.). Tub care aspiră (apa, In 
corpul unei pompe). La oaza corpului de pompă se 
află un tub numit „aspirătoriu‘‘. PONI, F. 89. [Prin 
apropiere de cuvinte vechi (la scriitori moldoveni), 
șl: aspirător(ln).]

ANPREÁEÁ s. f. 1°. Ápreté, rudesse, dureté, sévé- 
rité, rigueur. 2°. Amidon, empois.

1°. Abstract. Asprime. LB.
2°. Concretizat. (în Ungaria) Scrobeală (alba

stră), crohmală. Aspreală =„lntăreală; amylum...; 
die Stărke, das Stărkmehl, Kraftmehl". LB. Asprea
lă = „slneală**. șez. vii, 177.

[Plur. asprăi, poate șl: aspréle.]
— Derivat din aspri sau din asprn°, prin suf. 

abstr. -cală.

asprețe 8. f. — (Formațiune literară
a lui Bolintineanu, pentru rimă; cuvănt, altfel, ne* 
întrebuințat) Asprime. Viafă, bărbdfie, nobilă aspre- 
țe Se mărit' ferice cu^a sa frumusețe. BOLINTINEA
NU, ap. TDRG.

—- Derivat din aspim^ prin suf. abstr. -ețe.

ASVRÍ vb. VI®. 1«. Bewdre âpre. (Refl.) Decenir 
dpre, rude, rSche ou aévére. Semettreen colére; brus- 
quer ou, rudoj/er fgqn.J. 2°. Empeaer. 3°. Geler légére- 
ment ou á la surface.

1". Înăspresc. (Rar) Trans. Aspresc ss^fac aspru; 
aspero, exaspero...; bart, rauh machen“. LB. | (Mai 
adesea) refl. Mă fac s. devin aspru, lift s’a asprit 
pielea. Părul se asprește. || Fig. A se aspri = „a se 
zburli, a se zborși, a se necăji'*. COSTINESCU; „a se 
tntărătă**. LM. ț (Mai rar, In Ardeal) A se răsti (la 
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as’-primAvará
cinevâ). A se aspri la cinei'á = Jemanden hart an- 
fahren“. babcianu; „jemanden anschreien", poLlzü.

2°. (Kar) Trans. Scrobesc, fac (o rufă sâ fie) tare 
prin Bcrobeală. Aspresc veștminte, schimburi, cutntă- 
reală = „amylo, corroboro...; stârken (Wăsche)“. LB.

3®. (Rar) Intrans. A.-^esc = „Îngheț puțin; mo
dice congelo...; ein wenig frieren“. LB.

— Derivat din aspru’, Cfr. Înăspri, năsprl.

Â8’*PBinĂTARĂ loc. adv. v. astá-primávará.

aspbíme b. f. aspérité, riidesse; grossié-
reté, dureté, sévérité, rigueur. Lieux ăpres ou inacces- 
sibles.

„însușirea lucrurilor aspre, calitatea de a fi aspru“. 
COSTINESCU. Propriu (opus noțiunii de netezime). 
Asprimea pielii, a părului. fiVig. (opus noțiunii de 
blândețe). Severitate, străjnicio. Simțim mai puțin 
asprimea chinurilor noastre. MARCOVICI, 2(>\. Pă
mântul desmorțit..., de asprimea iemei simțindu-se 
ferit. De-o nouă ’ntinerire ferice se pătrunde, ale
csandri, ap. HEM. 1877. Veacuri multe de durere 
au trecut cu vijelie, Sub asprime plecând capul unui 
neam în osândire, idem, r. i, 200. De la venirea meu 
cu a doua domnie, am arătat asprime cătră mulți, 
m'am arătat cumplit, rău, vărsând sângele multora. 
c. NEGRUZZI, I, 149. „Atunci? Trebue să aiegi; ori 
una, ori altat" Eră oarecare asprime în vo-rbele lui 
Milescu. D. ZAMFIRESCU, R. 151. £>c nimerise un di
rector [de Închisori} tipicar și neadimenit, care nu 
ieșeă cu o iotă din asprimile regulamentului, vla- 
liUȚĂ, N. 184. <Se temed de asprimea tată-săii și de 
șugubața defăimare a oamenilor, creangă, p. 8i). 
Asprimea și răutatea ei insă și-o arătă ea mai cu i 
samă față de nora sa. marian, se. ii, 97. Vigoare 
rustică (In opoziție cu „rafinare artistică“). Sălbăticia 
și gravitatea subiectelor reclamă oarecare asprime 
in mânuirea dőltei, odobescu, iii, 75|| Concre
tizat. Părți aspre ale unui Ioc, locuri anevoioase, 
greu de urcat. Se urcă... prin strâmtorile și aspri
mile munților. BĂLCESCU, M. V. 387. II (Loc. adv.) €u 
asprime = aspru : „âprement, sévérement, rude- 
ment*'. I-au răspuns mai cu asprime, sbiera, p. 
38/u. De mă vei luă cu-asprime. Nimic n'afli de la 
mine, teodorescu, p. p. 104. Cfr. asperitate.

— Derivat din aspra’, prin suf abstr. -ime.

ASPRÎKE 8. f. Action de rendre ou de devenir âpre, 
rude, rSche ou sévére; sévérité, rigueur. — Infinitivul 
verbului aspri, devenit abstract verbal. | f Asprime. 
Nu se cade să se poarte asupră-le cm asprire. pĂl- 
COiANu(a. 1794), ap GCR. ii, 155. Cfr. Înăsprire, 
năsprire.

AHPRi^ÓB s. m. Petite monnaie d’argent. — (tn 
poezia pop. învechit) Bănuț (de argint), bănișor. S'a 
sculat jupânul gazdă, de o lună..., cu un dar mân
dru, Cu vreo doi trei asprișori; dar nouă nu ni 
separ vreo doi trei asprișori, ci o comoară împără
tească. POP. (Colindă de Crăciun, din Copăcel, comit. 
Făgăraș), ap. HEM. 1878. | (Singularul cu sens co
lectiv) Stau Tătari și Turci tăiați, Ca șl snopii se
cerați... Im chisele cu parale...: Asprișor de-ăl mă
runțel... POP., ap. HEM. 1878. Cfr. albișor (II, 1®).

— Derivat din aspra', prin suf. dim. -ișor.

ASPBiș0B,-oÂRĂ adj., s. f. P. Un peu âpre, rude, 
r6che ou sévére. 2’. Graieron, riéble: Galium aparine.

P. Cam aspru (In sens propriu și figurat). 
Asprișor cu sineși, blând și iertător tuturor, jipe
scu, ap. TDRG.

2®. (In Banat) Substantivat (subt forma femi
nină). (Bot.)A^yrișoară stnriță. panțd, PL.

— Derivat din aspru', prin suf. dim. -ișor.

A8PBÍT, -A adj. Bendu (devenu) âpre, rude ou 
rdeâe, — Participiul verbului aspri, devenit adjectiv.
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Numai In sens propriu) înăsprit, devenit aspru 
din cauza vremii etc.). Iși întind in plăcute beții 
de repaos Trupul, sub vâsle culcați, corid>ierii pe-a- 
spritele laviți. coșBUC, «. 103/„ Cfr. Înăsprit, nă- 
sprit.

ASPRiCt-ÎE adj. Unp6uâpre,rudeonriche. (Rar. 
în Ardeal) Diminutivul Iui aspru’ (derivat prin suf. 
-iu: cfr. ital, asprigno). (Se întrebuințează numai 
In sens propriu) Aspriu = „otwa.s rauh“. barcianu.

ASPBŐii'.-oÁiE adj. - asprlu (In Sălagiu) vaida.
— Din asprlu, cu obicinuitul schimb al sufixului 

-iu In -oiu (In Sălagiu).

Aspru f s. ni., s. a. (Numism.) Aspre (petite mon- 
naie d’argent). Cea mai mică monetă turcească de 
argint de pe vremuri, valorând In țările românești (In 
secol. XVII) a șasea parte dintr'un potronic de ar
gint și a douăsprezecea dintr'un florint de ar
gint. Pentru... această parte de moșiîa ce scrie mai 
sus fost-au dat popa... bani gata a^ri 20,060. (a. 
1604, Vlașca), cuv. n. bătr. i, 136. Să dea bir, la 
anul, un ftorint de argint, cum se eice: 12 aspri. 
MOXA, 370. Cela ce vor fură plug... să plătească pre 
toată dsua câte 12 dspri, carii fac 2 potronici de 
argint, sau cât să va da unui om ce lucreadeă, pre 
dzi. pravila mold. 6,,. Acolo cântarul de posmagi 
câte Hi galbini de aur cumpără... și mazire cu nu
măr cumpără, câte 10 grăunță la un aspru. N. CO
STIN, LET. I, A. 82 j,. Cumpără..., dându-i une-ori, 
pe lângă suma datoriei, și câteră sute de aspri, 

; maneta cea mică de argint a timpului, iorga, Cii. 
I L ii, 164. Astăzi aspru se mai Întrebuințează numai 

pentru mica monetă de argint In circulație încă la 
Turci (valorând 22 de bani; In sensul acesta se gă
sește și plur. aspre). 0 chervăsărie am cumpărat-o.... 
drept(e) 66 aspre turcești, uricariul, xiv. 108/,.

— Din m.-grec. âsnpțiv, idem (oare e lat. asper 
„aspru“, In întrebuințarea nummus asper =: „monetă 
nouă și deci aspră, fiindu-i părțile In relief netocite 
încă prin cumerț“, deci propriu zis un dublet al adj. 
aspru), intrat In limbă împreună cu introducerea 
obiectului In țară, înainte de căderea Constantino- 
polei. Se găsește menționat mai întâi Intr'un act 
slavonesc de la 1471, ap. HEM. 1882.

Aspru, - A adj., adv., subst. 1.(1®.—3®.) Âpre, rude, 
raboteux, dur, rScke; rigoureux, sévére, cassant. II. 
(Au plur.) Choses dures; dureté. rudesse. 111. Âpre
ment, durement, rudement, rigoureusement, sévére
ment.

1. 1®. In sens propriu se referă totdeauna la sim
țul pipăitului: aspru e cevă cu o suprafață mal mult 
sau mai puțin gloduroasă s. sgrunțuroasă și de aceea, 
cănd petrecem mâna peste ea, ne pricinuește o sen- 
sațiune neplăcută, zgâriindu-ne (ușor) cu asperi
tățile sale: contrariul noțiunii de neted. „Care nu 
este neted [s.] dulce la pipălt“. costinescu. [Casele} 
sănt șindilite de cele mai multe ori, dar nu lipsesc 
nici căciulile de paie, aspre ca roata de țepi a unui 
ariciu. iorga, n. r. a. 1,356. Bărul..., une-ori e lins 
și moale, alte-ori e aspru și bățos; alte-ori e ondulat 
și chiar încrețit mărunt, mehedinți, o. F. 195. De 
când umblu prin vânt, pielea mi s’aspuzit și mânile 
mi s'au făcut aspre. ) Spec. „Berbeci aspri" se zic 
cei negri pârli, de felul oilor țurcane, ea berbeci de 
prăsită sau de rudă, din care ies miei negri, creți 
mărunt, cu părul sau lâna răsucită ca bobul de 
grâu, din ale cărora piei sau hârșii se fac căciule. 
íáe mai eice „berbeci aspri" și „oi aspre" la orîcare 
are lână groasă in fir și sfâșioasă. (Mățău, In Mu
scel), ap. HEM. 1880. | P. ext. (Despre apă, când 
conține ingrediente minerale, In opoziție cu apă 
moale, cfr. pag. 180®). Sărurile de var..., dacă sânt 
in măsură prea mare, atunci apa este aspră, tare. 
ap. TDRG. [ Cfr. iarbă-aspră.
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2®. P. anal., se poate referi și la celelalte simțuri. 

(La auz. De.spre glas) Care supără auzul. Are o voce 
răffușiiă și aspră: care par'că zgârie. Cfr. spirit as
pru. I (Despre cadența cuvintelor și despre armonia 
frazei) Poeeia noastră din veacul al XVII... îmi place 
peniru-că e naivă și fără pretenție, pentru-că e moa
le și netedă, nu aspră și ciotoroasă ca următoarea 
elegie... din timpul nostru, c. neoruzzi, i, 2R6. || (La 
gust. Despre vinuri) Care înțeapă s. pișcă (la limbă). 
linurile ceale aspre și sălbatece, cu cât mai adese 
ori se trag in alte buți, cu atdla... se fac mai gu
stoase. economia, 168. Vinul cam acru se sice „as- 
pru‘‘. (Șina, In Tran.silv.), ap. HEM. 1880.

3®. Fig. Aspru se întrebuințează tntr'o largă măsură 
spre a arătă, In mod metaforic, o însușire a cevâ 
care provoacă In noi un sentiment sau o sensație 
neplăcută, analoagă cu sensația de asprime a unui 
obiect. (Despre atmosferă, climă, frig, vănt etc.) 
Contrariul noțiunii de lin, blănd, dulce (tn sens 
fig.) Gerul aspru -și sălbatic, alecsandri, p. iii,
II. Turnulgeme'n temelie, Cade aspră vijelie, idem, 
p. n, .35. ( (Despre necazuri s. greutăți venite asu
pra noastră din afară, precum: ursită, robie, biruri 
etc.) Care te face să suferi, greu de Indurat (Insă 
cevâ mai blănd decât: „nelndurat, nemilos"). A! 
dac’a ta viață... De asprele ursite nu ar fi fost cur
mată... alexandrescu, M. 27. Toți s'așteptau la 
o contribuție mult mai a.spră. bălcescu, m. v. 420. 
0, Moldova ’.... Brațul tău ce sfarmă astăzi un jug 
aspru de robie. Ție însăși pregătește viitor de liber
tate! ALECSANDRI, p. I, 201. Sultanul... a luat pe 
Miloș și l-a pus în temniță, în temniță grea, as
pră, — ș» Miloș a murii acolo! ioroa, Cti. 1. i, 146. 
tn timpuri aspre, dă nevoie și dé amaruri. JIPESCU. 
o., ap. HEM. 1881. Sever, strajnic. Să zicem... .aspru" 
în loc de „sever“. maiorescu, cr. ii, 258. Juna noa
stră direcție a fost lipsită de un asemenea control 
(al criticei], fie căt de aspru, numai să fi fost ade
vărat. idem, CR. i, 364. „Toate, aceste-s frumoase.., 
adaose apostolul, cu un glas pe care voiă să-l arați 
aspru, deși se cunoștea că-i este milă. c. negruzzi. 
1,23. Aspra candoare... a anticei Arteniide. ODOde- 
acu, III, 57 ,0. Pe rege-l prind fiori, Vn stol de gân
duri aspre trecu peste-a lui frunte, eminescu, p. 
205.1 (Despre tonul vorbirii) Fu preobrăzită de Dom
nul cu cuvente lispre. VARLAAM, C. 306. „Dacă voiu 
auzi,., că ai crâcnit cevă, voiu pune să-ți taie capul!" 
Zise ea vorbele astea aspredin gură, dară din inimă 
altcevă cugetă, ispirescu, l. 239. | (Despre porunci, 
condiții, legi etc.) Vitnd»-» două trii porunci as
pre... NECULCE, let. 11,401. Sufietele păcătoase ale 
muritorilor., aici pe pământ dând uitării sănătoa 
.sele dar asprele legi ale înțelepciunii, își petrecuse 
viața in desmierdări lumești, odobescu, iii, 34/,,. 
Aceste aspre condiții ce le impune d-l G. unui cri
tic... produc(e) o mare impresie in favoarea d-sale 
MAIORESCU, CR. II, 78. | (Despre oameni sau despre 
firea omenească) Arătase la fire mai aspru decât cum 
eră cu domnia dintâi, neculcb, let. ii, 218/,,. 
Aspru asupra păgânului, dosofteiu, V. s. 95,,. Eu 
eră să mă arăt aspru cătră Nicolai. DRĂGHICI, R. 
35. Jubesc o fată... —fata Genarului, om mdnefru șt 
sălbatec... 0, cât e de aspru el, cât e de frumoasă 
fata lui! eminescu, n. 13. Tată-său eră un om 
aspru. ISPIRESCU, L. 120. |j Greu (de străbătut, de 
săvârșit), dificil. Ascuțită și aspră cale călcând... DO- 
softeiu, V. R. 65. i'ură amândoi... târâițfij prin 
locuri aspre, idem, ap. HEM. 1879. Aspru lucru easte 
pentru ceale- șie cunoscute dreaptă giudecată o face. 
CANTEMIR, ap. HEM. 1879. Inima mea... spre cea... 
aspră slujbă a monarhiilor noastre pururea gata 
și bucuroasă au fost, idem, ap. HEM. 1879. Azi abiâ 
vedem ce stearpă Și ce aspră cale este Cea ce poate 
să convie unei inime oneste, eminescu, p. 232. Un 
câmp de aspră luptă. ALECSANDRI, P. III, 4.

n. f Substantivat. (La plur.) Lucruri aspre. 
Arăfași poporului tău aspre, adăpași-ne eu vin de 

ovilire. dosofteiu ( : „ostondisti populo tuo d u ra."), 
ap. HEM. 1881. | (Loc. adv.) Cn asprn(l} = „fără 
milă, ftră’ndurare" : „aspore, austere, severe, acer
be, rigide...; 8charf,streng“.LB. Fură trimișfij acești 
prea'nțălepțfi} de la patriarhul Ierusalimului la'm- 
p&ratul Theofil...,cu dspru. dosofteiu, V. s. 60.

111. Adv. Intr’un chip care produce (asupra sim
țurilor) o impresie de cevă dur, supărător. Capul 
arde pustiit, Aspru, rece, sună cântul cel etern ne
isprăvit. EMINESCU, P. 258. Vântul a început sâ 
■sufle aspru șt rece, marian, se. ll, 121. i Brusc, 
smucind. Muierile când... mulg [vacile], aspru tră
gând de țițe, se vafămățițele. calendariu, I84/4.' Cu 
asprime, cu severitate. [Cărmuește] cm blândețe, iar 
nu aspru, cu cruzime. KONAKI, P. 304. Ochii’n sânge 
ș’încruntă Ș'apoi a^pru cuvântă; „Alelei, fecior de 
1616...!“ ALECSANDRI, P. P. 138.

—■Din lat.asper, aspra, aspruni (Goorges, Lex. 
lat. Wortform., 72 : asper, aspera, aspcrum): alb. 
aspere, ital, aspro, ong. «sper, sard. aspfr)u (aspi- 
du). v.-prov. aspre, fran. âpre. (Fretutindeni, ca șl 
In lat., întrebuințat cu aceleași sensuri figurate.)

ASPi’HÂ j- vb. 1. /eter de l’écume, répandre ou je- 
ter comme une écume, écumer. Devenir écumeiix. — 
Intrans. (mai rar trans. și refl.) A face spumă, 
a scoate s. aruncă (din sine) spumă (s. altcevă, odată 
cu spuma), a spumă, a spumegă. Valuri sfereape 
aspumândâ a sa răceală. cORESi, ap. GCR. 1, 12/, 
( valuri cumplite amăreicesă aspumă Intr’un- 
dele sale. MSS. (ante 1618), ap. GCR. i, 49; valu
rile mărei groaznici, aspumăndu-și necurățiile lor. 
N. TESTAMENT 1648, ap. HEM. 1885: „des vagucs 
impétuouses de la mer, jetant l’écume de lours 
impuretés..."). Voroava amestecând, limba bolboră- 
sindu-i, balele mergăndu-i și gura aspumăndu-i, 
.'cârșnetul glasului articulul și înțelegerea cuvân
tului ti (tstupă. CANTEMIR, IST. 309. i Fig. lastc 
altul a-tocma acestuia lunatec,... carile asudă și 
aspumă să sică, precum fcăl limba ellinească taste 
din limba șfesască abătută. Atâta aceasta să prinde, 
ca cum ar eice Țiganul că easte părinte Iudeului. 
idem, HR. 101. I Aspum „spumo, expumo...; schău- 
mon, fâumen". LB.

— Din lat. exspumare „hervorschăumen". Cfr. 
apum.î.

ANPVHÂKi; f s. f. Action d'écumer. —< Infinitivul 
verbului aspnmă, devenit abstract verbal. Aspuma- 
re = „spumatio, exspumatio...; die Schâumung, Făn- 
mung". LB.

AKPCHÁT, *Â f adj. Jeté comme une éciitite; ecu- 
mani. — Participiul verbului aspumă, devenit adjec
tiv. Aruncat ca o spumă. Plin de spumă. Alții as^tu- 
mați..., alții tocUă spurcAciune/aJ din talpé pănă 
în capn. CW. D. bătr ii, 470. 7ía»teíeoHití... cww 
mai de ffrabă la Șoim se duse... și, ca [șij cum 
de duh rd« tulburat ar fi fost,... ck ftiueie lăsate și 
cu balele aspumate, cuutnte cu stropi... amestecate 

' intr’acesta chip a imprăștiă începu... cantemir, 
' IST. 258.

Âs’«8(E)ARÂ loc. adv. V. astă-searâ.

AST, ĂSTA pron. \
ĂST, ĂSTA pron. )
1«—5‘. Celui-ci, ce... -ci, ce. Le. 6’. Ce, cette. 'l'>. L’au- 

tre, passé.
Pronume demonstrativ al apropierii. Cfr. 

aest, aist, ahásta.
Raportul Intre ăst (ast, est, ist) și acest este ana

log cu raportul Intre „acel" și „ăl“. Odinioară trebue 
sâ ii existat Intre ele o deosebire reală de sens și ace
sta să fi însemnat „iacă ăsta"; fiind deci mai expresiv 
se va fi întrebuințat mai ales In funcțiune demon
strativă, pe cănd ăst va fi fost întrebuințat mai
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mult In funcțiune determinativă, precum se poate 
cunoaște din cazurile In care üst nu poate fi Înlocuit 
(nici In limba literar& de azi) prin acest. Scriitorii au 
ales de la început forma cea mai expresivă, chiar 
cănd acest lucru nu eră absolut necesar, și astfel 
acest a devenit cuvăntul cel literar, tn vorbire Insă, 
avănd la dispoziție gesturile și înălțarea vocii spre 
a da mai multă expresie pronumelui demonstrativ, 
nu a fost necesar să se aleagă forma mai expresivă 
acest, tntr'adevăr, In graiul poporului de pretutin
deni și In limba comună, ăst (ost, est, ist) e pănă 
astăzi cu mult mai des întrebuințat decât acest, care 
se răspândește In cercuri mai largi abia In timpul 
din urmă, prin influența limbei literare, (tn același 
timp Insă .se observă, la scriitorii mai noi, tendența 
opusă; de a introduce in scrierile lor forma popu
lară: 4s<;.

P. Prin ăst {ost, ist) se arată spre cinevă sau 
cevă ce e In apropierea noastră. „Acest (1®)“.

a. ) tn funcțiune substantivală. „Uf, ce anost, 
cine-i ăstaf“‘ intr’un colț se'ntreahă două. VLAHC- 
ȚĂ, p. 1.37. Istn~i Gruia tui Novac, alecsandri, p 
P- 1-14'’/,4.

b. ) tn funcțiune adjectivală, ca atribut după 
un substantiv. A pus iapa mea la căruța omului 
istuia. SBIERA, P. 223/,t. Na-ți aripa astacrean
gă, p. 237. Toi ochii’ășlin, amândoi, A^â frumoși, 
așâ senini, Să mi-i aduci tu înapoi, Să nu-i uiți, 
dragă, prin streini! losip, P. 34. I (Urmat de o prop. 
relativă) Uite, porcu' ista, care-Î vedeți, e fecioru- 
mieu. ȘEZ. II. lll/,,.

c. ) tn funcțiune adjectivată, ca atribut înaintea 
unui substantiv. Ești tu șina ăstui plaiu, Sau o 
floare delaraiuPAmcnAUDM, p. II,91. C'dierâ odată 
de luminate astepalaturi! ispirescu, l. 10. Pe lângă 
iști doi ochi, mai am unul la ceafă! creangă, p. 
.'i. Zsf copil, chiar din pruncie, Maica sa mi l-a dat 
mie. ALECSANDRI, P. P. 12 ,. AsM fată bine joacă. 
Numai are, că cam șchioapă, jarnîk-bârseanu, 
D. 420.

2®. Prin ăst (ast, ist) se trimite ascultătorul sau 
cetitorul la cinevă sau cevă despre care s’a vorbit îna
inte sau so va vorbi îndată. „Acest (2°)“.

a.) In funcțiune substantivală. „Ei,dragul tatii, 
așă-i că s'a împlinit vorba ceea: apără-mă de gă
ini, că de câni nu mă temP‘‘ — „Ce fel de vorbă-i 
asta, tată?^ eise fiu-său rușinat, creangă, p. IHK. 
Zsfo-» loc făr'de noroc, seva.stos, c. 13.» „. Asico-« 
vorbe! ZAHNE, P. II, 823. (1 (Cfr. ăl, pag. 88^’.) ăîmm- 
tenii tremeteâ fotrfeauna la Duca-vodă, de cerea da
toria cea veche și eastă nouă, neculce, let. ii, 
297 I (In Țara-romănească se poate articulă și ad
jectivul următor) Mai șmecheri decăt cărturarii cei 
vechi, ăștia, mai noii, vor să fle... pi cu gloatele. 
ispirescu, U. 120/,,. I (Cu de partitiv) T/ui I)um- 
tieseu îi plac pui de cei mai tineri, mie insă-mi 
plac de iști, mai bătrăni, numai să fie bine fripți. 
CREANGĂ, P. 3.3. O fată a ««Ht uriaș o întâlnit 
odată niște oameni de iști, de asi. arând pe o coastă. 
ȘEZ. II, 2.‘»/„- li Neutral. „...Năframa ta cea nouă, 
Erâ ruptă bade’n două^. — „Asta, mândro, nu-i 
așâ, Nu-i ruptă năframa mea, Ci-i ruptă inima 
ta!^ JARNÎK-BÂRSEANU, D. 236. | (Cu „de" = de
spre.) De asta [ In(tru) căt privește lucrul acesta], 
oști este. ISPIRESCU, i.. 12. 1 (Se găsește șl forma plu
ralului, sublnțelegăndu-se „lucrurile") Fjasă astea 
acuma, ispirescu, L. 37. Unde vrea .să știe pociiul 
de toate astea? Idem, L. 43. || Loc. conj. și adv. 
Cn toate astea = cu toate acestea, totuși: „tou- 
tefois, quand mérne". | Pentru asta = do aceea: 
„(c’est) pour cela (que...)“. Cum se poate... să stea 
omul trei zile la poarta mea... ? Pentru asta vă plă
tesc eu simbrie ? Pentru astu vă aw eu la mine pe 
procopseală? ispirescu, l.44.# Asta e (s. asta-l)!
a.) iată (caro e cauza), asta e pricina. Tu ești co
pilă, asta e! Hai, ș'om fugi în lume... Vei pierde 
dorul de părinți Și visul de luceferi, eminescu.

Dicționarul limbii roin&De. 9. V. 1909.

! p. 27.5. I ^.) (ca replică la o comunicare sau la o 
' scuză pe care nu o admitem sau nu ni se pare 

potrivită) Ce se potrivește I „Nu pot veni la tin^.- ~ 
căci aștept un prieten!“ — „Asta-i! Par’că nu-i poți 
spune să vină altădată!" | Ăsta incă-i una! (excla
mare In fața unui accident neașteptat) na-ți-o bună! 
Mă! asta incă-i una! De-oiu fi eu Dănilă Pr^e- 
letic, am prăpădit boii, iar de n'oiu fi eu acela, apoi 
am găsit o căruță. CREANGĂ, P. 42. N’apuc'a merge

I nici douăzeci de prăjini și prrr! se rupse un capăt. 
„Na. asta încă-i una!" idem, 124. | Asta-i asta! 
iată lucrul de căpetenie; acesta este momentul ho-

■ tărltor. (Cfr. acu i-acii). Asta-i asta! Stau să-i 
i pice potcoavele, și tot cere să mai trăească. pann, 
: ap. HEM. 1889. Asta-i asta! Din ciaslov și psal- 
' tire să treci la gramatică, și încă ce gramatică!

CREANGĂ, F. 87. I Ce-i asta (do...)? = ce va să zică, 
ce însemnează lucrul acesta, cum se face, cum se 
explică (că...). Dar ce-i asta, codru des? Vara ver
de și frumos, Iama putrezești pe jos! jarnîk-bâr
seanu, D- 224. Nu știu, mândră, ce-i asta; Ori iw- 
besc alta, ori ba. Pe tin’ nu te pot uită, idem, 80-81. 
Ce-i asta, de nu-mi mai scrii nimic? | (Mold.) fasta, 
ceea - (ba) una, (ba) alta: ,.taDtűt coci..., tantAt cela". 
Iar în casă, iasta, ceea, tot au spus și-au tot vor
bit. contemporanul, V, I, 40.

b. ) In funcțiune adjectivală, ca atribut după 
substantiv. Cărarea asta o știâ! COȘBUC, P. 76. fVf» 
locurile iesteaecamgreude călătorit singur. CREAN
GĂ, P. 199. Focul ista are să știe de bietul sufletul 
tău! SEZ. 11, 162/,.

c. ) In funcțiune adjectivală, ca atribut înaintea 
unui substantiv. Cetind astă scrisoare... konaki, p. 
102. Aști protivniei dară n’au de tine păs. pann, 
P. V. I, 121. .Alerg cu mare plăcere asupra oștii pri- 
cine. idem, e. i, 119. Cu respect și duioșie mă închin 
ăstui mormânt, c. negruzzi, ii, 17./’tM al ostor ruine, 
țărâna lor slăvesc, alexandrescu, m. 11. Dinain
tea istor curți... ȘEZ. II, 2P/'„.

3®. Cănd ăst (ast, isl) urmează după o descriere, 
o constatare, o afirmaro, etc., rezumând cele spuse, el 
conține ideea unei asemănări. In funcțiune adjec
tivală se găsește numai In loc. adv. astfel (s. v.); 
e Insă foarte obicinuit In funcțiune substantivală, 
mai ales In formă neutrală. „Așâ cevă". Ce-i pri
cina de ești vesel, la-asta nu mă pot pricepe. GOR- 
JAN, H. I, 6/s. Să umblați numai așâ, frunza fră- 
sinelului, toată viața voastră și să vă lăudați că 
sânteți feciori de crain, asta nu miroasă a nas de 
om. CREANGĂ, P. 188. , Va» <ie moș Nichifor,
avemsă înnoptăm in pădure!" „Ia nu maimeni 
a rău, jupăneșică-hâi. că doar n’am pățit eu asta 
numai odată in viața mea!" idem, p. 124. Mai ales: 
una ca asta. Nu puteâ el crede una ca asta, ispi
rescu, L. 20. Ferettscă Dumnezeu, înălțate împă
rate, să cuget eu, om bătrân, la una ca asta! crean
gă, p. 8.3. Asta e... = așă e... între morți fără 
de veste te-aruncară dintre vii! Asta-i lumea, asta-i 
viața! konaki, P. 204. Tu n'ai nume, tu n'ai țară. 
Asta-i patria maghiară, alecsahuri, p. ii, 24. {Une
ori e urmat de un adj., ca atribut, care primește ge
nul masculin, sublnțelegăndu-se „lucru": Toți tre- 
hue să murim, asta-i știut. Alte-ori, mai rar, concor- 
darea se face de-a dreptul, deci adj. are forma femi
nină: OmulbHn n'arenoroc,asta-iștiută! creangă, 
p. 200. Rar, se găsește chiar șl forma masculină In 
sens neutral, sublnțelegăndu-se „lucru". S’a cutre
murat de frică, insă-și făcii fire, ca să nu-și arăte 
frica înaintea diavoliloi- și zise: „Ce-i ista la mine?" 
ȘEZ. V, 3.')/,,.] Cu asta —cu așâ cevă. In acest mod, 
astfel. Cu asta, am vrut să-mi răstorc cele trei lo
vituri. Vorba ceea: una pentru alta, creangă, p. 
196.

4°. In funcțiune adjectivală, înaintea unui sub
stantiv. Ga șl ăi (pag. 89*), se Întrebuințează și 
ăst ’Ost, est, ist) In acele cazuri cănd o arătare 
spre cinevâ sau cevă ar păreâ de prisos, ne mai
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existând îndoială despre cine sau despre ce lucru 
e vorba. Acasă când a ajuns. Din gură așă a eis: 
„Ieși măicuță din căsuța Și-mi deschide ast'portiță‘‘. 
ȘEZ. II, 78'’/,,. I (Mai adesea se exprimă prin acea
stă repețire intenționată a demonstrației un sen
timent de admirație față de persoana spre care 
arătăm) Ist Tudor îi ascidtâ, Mâna pe vadră pu- 
neă... Dar isItj-Tudor ee făceâ? Vadra de pământ 
trântea, Da Buruleun se duceâ... șez. ii, 77. ' Cu 
sensul de „mieu, nostru** (fam, mai ales Intr’un 
ton glumeț). In să mai odihnesc o leacă aste îxl- 
trânețe! creangă, p. 24. Venifi și voi, verișoare. 
De-mi petreceți este-oscioare ín grădină’n țintirini. 
(Năsăud). MARIAN, î. 282.

5®. tn funcțiune adjectivală.(Stă In opoziție cu 
alt, celalalt) Acest (4’), de dincoace. cu toată
urdia s’au poprit de eastă parte, e. kogă1.niceanu, 
let. iii, 275 Case, dttghenițe, hanuri, magasaié, ce 
er>i în târgul de eastăparte, pe eteriști apără, bei.di- 
.man, tr. 379- ln iastu parte de Herson (arătând pe 
hartă) vedeți.,., despre partea aceasta a muntelui..,, 
este iarnă...: de cela jiarie a muntelui... este vară. 
DRĂGHICI, R. 68, Î'>î-Îe tu cerșiior la cvtpătul ista de 
poil și eu la celalalt. Crean(să, p. 298. Prutule. râu 
blăstemut! Face-te-ai adânc și lat... JAcustelecAnd 
or trece. Tm ist mu! să se tnneee! alecsandri, r. 
p. 233/,. Șede-un Turc pe esta deal unul pe cela 
deal. Cu mațele’ntr'un stejar, Cu sângele'ntr'un pa
har. I «= „Cântarul**.] OOROVRI, c. 59. (în legă
tură cu viață, lume) Pământesc, terestru (în opo
ziție cu viața, lumea ce(e)alaltă, cpea lume). 
Viața asta, de neca::uri plină... konaki, p. 84. Ah! 
sfârșască-se îndată Astă viață de durere! ale- 
C8ANDRI, p. I, 16. Cănd va bate miec-de-noapte, 
Treacă-te sudori de moarte; Când va fi de dimi- 
n&iță, Sil tednei (îtH oafd cio/iî. jarnîk-bârseanu, 
D. 259. Ce Mta» la deal, la vale? Jști e lumea asta! 
CREANGĂ, P. 223. Z/ioMCM asta nu-i a mea. Ceea- 
lultă nici așâ. zanne, P. IV, 213.

6®. tn funcțiune adjectivală, tn legătură cu mă
suri de timp, ăst Iși păstrează de cele mai multe 
ori sensul său de „acest (5®)**, adecă „prezent**. (Ace
sta e cazul de câte ori ăst urmează după substan
tiv) Oare n’om mai păți cevâ in noaptea asta'/' 
CREANGĂ, p. 130./« iama/'(•nro, priwdroro, foiMM- 
na, dimineața, seara, siuaj asta, de data asta, in Í Cfr. acel, acest.]

astA
prin fonetică sintactică, după -ti al cuvântului pre
cedent: omuluestu > omulu ăstu (cfr. ăl, pag. ^'‘), 
formăndti-se șl un plural analog ă^ti. Vechinl plural 
e^ti & devenit în Mold. și Bucov. iști, de Ia care s’a 
format singularul ce) nou: Ist. femininul eastnfiasfaj 
s'a păstrat In Transilv., Mold. și Bucov. și chiar a 
dat naștere unui mase, iast, creangă, gl. 431; In 
cele mai multe regiuni Insă .s'a schimbat, mai întâi 
In cazurile oblice (după analogia lui ălui -alei -alnr) 
In astă, de la care s'a format mase, nst. tn multe 
părți, mai ales In Banat și ln Transilv., se găsesc 
șl formele aspirate: hăst, húst A. Cfr. a h ăst, -a. | tn 
cazurile oblice avem declinarea in -ui, -ei (-ii),-or, 
ca la toate celelalte pronume românești. Pe alocu- 
rea se păstrează accentul vechiu: ăsttiifa), ăstiir(a) 
JAIIRESBER. III, 237: ln cele mai multe regiuni 
Insă, accentul nominativului și acuzativului a pă
truns și tn celelalte cazuri.: ăstui, ăstet, ăstor. La 
fem. găsim mai ales forma ăștii. Cănd are funcțiune 
de subst. și când, ca adj., urmează după substantiv, 
primește tu toate cazurile declinării pe acel -a adver
bial despre care s’a vorbit la pag. 15 ‘ casa asta, 
omul ăsta s. (mai rar) asta, jaiiresber. v, 177 etc. | 
La Moți, ln loc de hdsfa se aude șl liigtra- cu interca
larea analogă (cfr. fereastă = fereastră) a unui -r- 
Intre -st- și -a final: Pehăstra sau pe ista l-am văsuț 
aseară. erÂncc-candrea, r. .58. | I^a forma fem. 
(asta) se elidează une-ori -a (Înainte de alt adjec
tiv, tn poezii pbp.. In Mold. și ln Ardeal): Să treci 
Dunărea ast'mare. SEVASTOS, c. 294 „. Bată-te, bă
diță. bată, Cearcănul de lăngă soare Și dr^tatea 
mea ast'mare, Cearcănul de lângă lună Și drep
tatea mea ust'bună. uf.yKV.KavL, 143. în loc de 
dsfMia etc. se găsește șl ăstve (vezi exemplul urmă
tor). I Pe alocurea, dar mai ales In Mold., se face ade
sea abatere de la regula arătată mai sus și se gă
sesc forme cu -a chiar când ăst (ist) stă înain
tea substantivului, și forme fără -a când 11 urmează. 
Afară de exemplele citate In cursul articolului, iată șl 
altele: Jjosă’n urmă-ți teamă Că te ieu pe seamă 
Istor brațe groase, Croase și oănoase, Istue pie}>l 
lat, TmI și'nfășttrat, Istui păloșel Cu buca de-oțel. 
ALECSANDRI, P. P. 64/,4. Ține, Moț, de hasta strai- 
ță, Să mă hiț cu busta moață. MARIAN, NU. 75. Poc
nea din biciul ist din citiu, de trei ori. șEz. Ii, 2G4 ,,.

!

i

anul,inceagMlOsta, plec(am iilecat sau VOÍH plecil) ■ — Din lat. pop. *lstiis ( j.îte}, -3, -ni
la fard. Par’că nu faceți a bine, de nu rH mai I graiul poporului roman nu mai însemnă,

-nd, care ln 
._ ,..... -..............   , ................ .. .......... ................. ......... .. ..- ............. ., ca In lim-
astămpără dracul nici la vremea asta [—acum]. 1 ba latină clasică, o demonstrație spre persoana a 
CREANGĂ, P. 254. Tot astfel ln loc. adv. estim(p), | doua („tu“), ci se substituise lui „hic, haec, hoc“ :creanoA, p. 254. Tot astfel in loc. adv. est.....^,, 
ăst-an (est-an), astă-dată (iastă-dată), astă- 
seară(astară),asiăzi, astămăneață(s.v.).(Une
ori dsf are acest sens șl cănd stă Inain tea substantivu
lui care Insemneazăo măsură dó timp) Mielușornlce 
foamea... Ți-lffătește’n oităseară spre cumplită sătu- 
rure. konaki, p. 262. fn iastă seară nu mergem la 
chioșc? DRĂGHICI,R.82. Decăt viafă cu iiecae, Mai 
bine moartă in ist ceas { Îndată, imediat], seva
stos, 161/,,. Rămâi aiciin astă noapte, creangă, p. 
214. Noi umblăm, Să colindăm Pustă nnapte'ntii- 
necată. JARNÎK-BÂRSEANU, I». 512.

T’.în următoarele loc. adv.<î«tare sensul do »pro- 
cedont, trecut (care tocmai a trecut)**: astă-pri- 
măvară, astă-vară, astă-toamnă, astă-iarnă, 
astă-noapte.

(Nu se poate da un tablou al răspăndirii geogra
fice a diferitelor forme, nici paradigma declinării, 
pentru-că tn aceleași regiuni se întrebuințează ade
sea mai multe forme care se alternează chiar ln 
declinare; cfr. jaiiresber. iii, 2.37; iv, 21)3; v, 177; 
VI, 34; VII, 53; viii, 275; ix, 186; weigand, b. b. 52, 
precum șl exemplele din Creangă citate mai .sus. De-

v.-ital. esto (se găsește încă adesea la Dante și mai 
e foarte Întrebuințat in dialectele meridionale: si
cilian iști etc., pe cănd limba literară II mai pă
strează numai ln compozițiile stanuine, stasera; cfr., 
la noi, astămăneață, astă-seară), v.-prov. est (pă
strat și azi), v -fran. ist (In vest; dispărut de tim
puriu din graiu), spân, portg. este (Înlocuit adesea 
prin ese^ipse). Cfr. Moyer-Lllbke, Rom. (iramm. 
III, § 83.

ĂSTA, ÁSTA pron, 1 
ĂSTA, ÁSTA pron. j V. ăst.

clinarea corectă,din punct de vedere istoric, ar fixest, i 
eastă, plur. esti, este (t eostej, iotacizat: lest ciiiac, j

ASTÁ t vb. I. I, 1®. Rester ou se tenir aupr^s 
de qqn. fi)tre auprés de qqn. pour le servir. 2®. Re
ster ou 86 tenir devant qqn.; étre présent: se pré- 
senter, comparaitre (devant une autorité); appa- 
raítre (á qqn.), IT, Amener (qqn. devant (pin,); li- 
vrer (<|qn.).

I I. Intrans. 1®. Sensul fundamental este: a sta 
I lăngă (s. alături de) cineva, Astătâ na direapta mi- 
i șelului. dosofteiu ( stătii de-a-dereapta mease- 
I rului. CORESI; stă dl-a-direpta surumanului. psalt. 

c-o-», vț*., VI iviatuav, irai viiiAv, ( (1652); stătîi den direapta săracului, biblia (1688):
1,133, iastft. Forma est (iest) s’a păstrat pe alocurea, I „adstitit a dextris panperis**.), ap. HEM. 1891. || Din 
iar In unele părți numai ln compozițiile estimp i acest sens s’a desvoltat cel de: a sta pe lângă cinevă 
(iestimp) și est-an; încolo s’a prefăcut In Ast, spre a-l servi, a sta în slujba cuivă. Asti‘indii la 'm-



astA-datA astAmpArâ 
[Mănzul] se făcuse un cârlănaș sburdalnic, de n’a- 
veâ astâmpăr, ispirescu, l. 161. ocasămică... 
Ziua cântă, noaptea cântă. N are nici de cum astâm
păr. (-„Ceasornicul".) gorovei, C. 70(cfr. astăm- 
părare). A nn-șl (mai) găsi (s. află) astâmpăr. Pe 
cănd stau și se chefuiau zeii..., zeița vrajmei turbă 
de necaz p'afară. Umblă d’n'ncătelea de colo până 
colo și astâmpăr nu-și mai găseâ. ISPIRESCU, U. 
5 <. Á. nu da cuivă astâmpăr. Dragostea mea cătră 
maică-mea nu-mi dă nici un astâmpăr, sbiera, p.

I Loc. adv. Fără astâmpăr = „neastâmpărat, 
fără odihnă, tntr'una'*. Copilul se mișcă fără astâm
păr. HASDEU, i. C. VII.

— Substantiv postverbal derivat din astâmpără. 
Cfr. stămpăr.

— 323 — 
păratul cuconul, și’mplăndu-să de greață și urit, j 
fugi, idem, v. S. 97,,. Cfr. a asistă.

2®. P. ext. A sta înaintea, în fața cuivă. Astătii 
nainte-i, de mărturisi pre Domnul nostru, idem, v. 
8. 93,,. AstandU la giudecată, mărturisiră pre Dom
nul /7[risto]s. idem, v. s. 90,( A fi (de) față. Acia- 
stîa audzând, carii eră astândU să cutremurară. 
idem, ap. HEM. 1892. | A se înfățișă, a se prezen
tă (înaintea cuivă s. a unei autorități). Iară sfân
tul, sosind la Nichea, astătii la gludeț. idem, ap. 
TDRG. I A apăreă, a se arătă (cuivă). îmi astătii 
înainte îngerul Domnului, idem, v. s. 83,,.

11. Trans. A aduce s. a prezentă pe cinevă Îna
intea cuivă. Deci aducându-l păgânii, il astătură 
naintea ighemonului. dosofteiu, ap. TDRG. | P. 
ext. A da pe cinevă pe mănile cuivă. Acea ma- 
știhă ne-au astătâtii in palatele tale, idem, v. s. 94,.. 
Cfr. astătut.

[Se conjugă ca stau; la aor. și la part, numai 
astătiiiu, abătut, Ia gerund. astând și astătând. 
idem, V. s. 177,..]

— Cuvântul se găsește numai la Dosofteiu, ca
re l-întrebuințează foarte des, așă că pare a fi mai 
degrabă o formațiune a lui, după cuvântul latin, de
cât urmașul popular al lat. asto, astiti, astare (ital. 
a.stare „a fi de față"). Tiktin, Dicț. rom.-germ. 
114.

amtAhfáká vb. 1.1®. Tempérer ou réfrigérer (un 
liquide trop chaud). ^l^aíwr, tranqniUi8er (la colére 
de qqn,). Refréner (aa langue). 2’. 6’e tenir tranquille. 
3’. Ă’opaiser, se calmer, se tranqiiilliser, se rasseoir, 
se remettre (aprés une émotion).

Sensul fundamental este: a aduce la o stare nor
mală cevă ce a trecut inarginele obicinuite.

1®. Trans. (Despre lichide prea calde sau prea reci, 
despre o temperatură excesivă a aerului) A tempera, 
a face suportabil. Să se astâmpere [apa cea fierbinte] 
CM altă apă rece. drăGiiici, ap, TDRG. Soarele să- 
pușește firea...; aerul Joacă, fierbe, și nici un pic de 
adiere nu astâmpără arsura, delavrancea, s, 221.,.íntá-uátá Ioc. adv. C’e(fe /■otsf'C»’-!-— (De) rân- .................... . . ____ _____________ ,..___

dul acesta, (de) data aceasta (In opoziție cu altă- Spec. (Crom. La prepararea vopselelor) Astâmpăr 
dată). 0, ticăloasa’n de mine, la ce-am ajuns astă ------- ---- “ ---------- " ' " ” '
dată.’ KONAKI, P. 86. „24sî<I dată n’ai incoiro cotigi^, 
îi sise. c. NEGRUZZI, I, 92. Astă-dată plecară noap
tea. EMINESCU, N. 1,5. I (Mai des precedat de prep, 
de) Dacă văsură că de astă dată îmblă să-i 
ajungă, fata... întrebă eară pe cal, ee să facă, is
pirescu, L. 25. [Diai, șl iâstă-dâtă: Te las nebăgat 
[In] samă, de iastă dată, dosofteiu, v. s. 124, .. 
Accentuat șl: de dsid-ddtd.]

— Compus din ast, -ă (6®) și dată.

ĂNTĂ-IÂBNÂ loc. adv. /y’feiuer dernter ou7>a«5^. — 
(tn) iarna trecută, iarna precedentă. Astă-iamă, eră 
iamd, Băteâ vântul și ningea S* badea la noi veneă. 
jarnîk-bârseanu, d. I6.Ö. (fn legătură cu prep, de) 
Că mt-i bădifa cătană Si e dus de astă-iarnă. idem, 
321. [Accentuat, mai rar, șl: âstă-iârnă]

— Compus din ast, -â (6®) și Iarnă.

ĂNTALALT, ântAlaltă pron. 1 
Ámtálalt, ámtálaltA pron. î
= ceatalalt. Drt’wtr’o Moopfp. cum

geă, iaca eărește umbre prin lumina lunei, aude 
șoapte. Ea sta pe partea astălaltă apărăiilui, din
colo l-a cunoscut pe Afiftatl. Eră c'o maică, sado- 
veanu, săm. vi, 64. [Cu sincoparea vocalei dintre 
accentul principal și cel secundar șl: âst’lalt, ăstă- 
laltă.TDRG. I Cu disimilarea lui i>n astalant, ăată* 
lantă și astălant, âstălantă.]

— Se raportă la ceetnlaK, ca ăsta la cesta. Cfr. 
aistalalt.

Astalant, AstAlantA pron. 1
ÁSTÁLANT, AstAlantA pron. i ■ ®

AsTÁMÁNEÁTAadv. Cemaftn. (InȚara-Oașului) 
J5<a»iiînco/â=®„azi-dimineață“. candrea, ț. o.

— Compus din ast, *ă și dintr’un tip *mâneață 
In loc de dimineață (b. v.). Cfr. ital, staniani, idem.

astÁnfAr s. m. sing. tant. Tranquillite', apai- 
sement, calme, repos, ceese. — Odihnă, pace, liniște. 
Numai In următoarele construcțiuni cu sens negativ 
(cfr. neastâmpăr): A nu(mai) aveăastâmpăr. Ne- 
x>asta... toată ziua munceâ și astâmpăr nu mai aveă. 
Spuza aea de copii o făcea de multe ori să nu știe

= „răcoresc, răcesc", marian, ch. 52. || P. anal. 
(Despre sentimente puternice, pasiuni sau simțiri 
vii de care omul pare aprins, etc.) A potoli, a do
moli, a liniști. Agamemnon ...vrefa) ca să opriască 
oastepără când vor faci jărtva cefaide o sută de boi, 
vrând ca să astâmpere înfricoșata mânie a dfujm- 
nfejzăoaifei) Palas. MSS. (ca. 1750-1780, Mold.), ap. 
GCR. 11,83. Fig. A țineă liniștit, a-și păzi (gura). 
Nu-șt astâmpără gura cătră mai marii săi, să-l 
fi picat cu lumânarea. CREANGĂ, A. 134.

2®. Refl. (Despre oameni) Propriu: a sta s. a fi 
(iarăși) liniștit, a se liniști, deci: a Încetă de a mai 
face cevă turburător, de a fi zburdalnic, de a mai 
turbură pe alții. Absol. Aceste [amestecături in
trigi] vor fi cu învățătura lui [Constantin-vodă], căci 
nu se astâmpără, e. kogălniceanu, let. iii, 2.')7/„. 
Astâmpărați-vă acuma! TiRÂanici, R. Doamne, 
Dávidé, cum nu te mai astâmperi! De ce-ai scos bă
iatul din casă pe vremea asta? creangă, a. 24. 
Unii oameni... nu se astâmpără nici in ruptul ca
pului; măcar că au pățit multe, tot cearcă, idem, 

tișleptâ și plán- , ap. HEM. 1898. Astâmpără-te, nu mai face atâtea 
■ ' ’..... —’■ nebunii! „Înceată!" Astâmpăratu-te-ai, ori nu?

•MARIAN. I A da (bună) pace (cuivă), a lăâă In pace 
(pe cinevă). Elorica (lui Ghiță): „De nu ie-i astâm
pără, strig foe!‘' aîecsandri, t. 203. (| (Une-ori, 
printr’un infinitiv sau printr’o legătură cu prep, de, 
se explică In ce consistă neastămpărarea; cfr. 
ital, „temperarsi di" s. „da qc."). Și tot nu se mai 
astâmpărase de răutățile ce făcuse acelor săraci de 
boieri, ci iar începură a scormoni, și scriseră cărți 
cu mare pâră la Duca-vodă. mag. ist. v, 17/,,. Să 
dați poroncă femeilor să se astâmpere a nu mat 
face călcare mănăstirei. (a. 1756, Mold.), URICARIUL, 
XXI, 166.

3°. Refl. A se liniști, a se potoli, a se calmă, a se 
asceză. (Despre oameni) Absol. Tăceți și vă astâm- 
părați acum, ca să ascultăm mai înainte.' drăgiiici, 
R. 7. Se boceau, de nu se mai puteau astâmpără. ISPI- 
RESCU, L. 329. A se asiâmpără = „a se ogol". frân- 
cu-candrea, r. 58. i (Prin de sau din se indică 
ceea ce cauzează neastămpărarea) A-și veni (ia
răși) In fire, a-și găsi liniște. Numa... nu se poate 
astâmpără de bucuria sa cea peste măsură, beldi- 
MAN, N. p. I, 156. Toată ziua aceea nu puteau să 

................................ .. ,... .................. .  ............... .. . se astâmpere de voea-ră [ reaj. drâghigi,r. 109. 
unde-i stă capul, de lucru, pop,, ap. HEM. 1899. . După ce se mai a.itâmpărară de spaimă... iflPlRE-
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seu, t. II P. ext. (Despre mișcări, întâmplări) A se 
potoli, a se domoli. C« ctcettsta x'nu >iJităwpărat fur- 
btne/e fărei, au wni alinat thtrerile ere-șfinilor... 
ZILOT, CBON., ap. HEM. 1898. DmcîîhJh-șî oofipeții 
nuntași pe arnsii și antămpărându-ne toate, s’au 
dus tinerii la somnul eel de cununie, .sbiera, p.

{Diai. In Olt. și: astimpărâ. TDRG.]
— Din lat. pop. *ex-tempernre {--eic+ temperare 

„das rechto Mass beobachten, in das rechte Mass se- 
tzen“: ital. temp(e)rare, entrad.fewprer, v.-prov. frem- 
par, fran. tremper. spân, ietwp/or, portg. temperar: 
cfr. dubletul te mp erâ). Aceeași etimologie o are șl u 
stâmpără. care e întrebuințat, In mod exclusiv, In 
literatura mai veche dinainte de secol. XVlil. Astăzi. 
In limba literară, se întrebuințează In sensul 1", 
(trans.) a sMntpiIrd. iar In sens. (refl.) « se
astâmpără. La început, deosebirea Intre stămpărâ 
și astâmpără v& ii fost numai de natură formală, 
condiționată de legile foneticei sintaciice.

amtAupăkăkk s. f. 1°. Action de tempérer ou 
ife réfriyérer (un liquide), réfrigération. 2®. Depos. 
relâc.he, apaisement, resse; inaction.

Infinitivul verbului astâmpără, devenit abstract 
verbal.

1®. Spec. (Crom.) Astâmpărare „răcire, răcorire**. 
.marian, Cil. .V2.

2®. Astâmpăr, odihnă, (iânganie fără sufiare, Um
blă făr'astâmpărare; N'are duh, nici nu viază. Toată 
lumea îndrejdeasfl. ( ..tieasornicul**,) UOROVEI, c. 
(18 I Potolire. Astâmpărarea foamei. K(»naki. p. 29l) 
i Nelucrare, neactivitate, odihnă, t.’fr. astâmpăr 
Mânile sale nu se. află nici odată întru astâmpărare. 
BELDI.MAN, N. P. I, 49.

[Negativnl: nenstâmpărare. Cu ce neastâmpărure 
te-um ascultat până în sfârșii! barau, ap. TDRG.) 
Cfr. stăinpărare.

antâmpAkAt s. a. a astâuipărare. Participiul 
verbului astniiipără, devenit abstract verbal.

ANTÂWHĂKĂT.-Ă adj. P. TempM. calme, modM. 
apaiad, refréné, Irumiuillisé. 2*. Trantiuille. cubne. 
pac.ifigue, placide, silencie.ur.

Participiul verbului astâmpără, devenit adjectiv.
I®. Domolit, potolit, liniștit (după o stare anteri

oară de turburare, de agitare, de flerbere). tniru acest 
curs de vreme, Knicerii supărați, Căci ei n'aveau 
cănd să șeasă intr'un loc astămpărafi,.. Dacă vr'un 
războiu na este, sic că nu mai zăbovesc, beldimax, 
TK, ap. HEM. 1900. | Acela, care mai nainte cu puțin 
Suflă ne'ncetut mănie.... Acuma... sace ...Cu yura 
astâmpărată și cu trupul amorțit, panx, e. II, 74/„.

2®. Liniștit, potolit, așezat (cu însușire inerentă :i 
firii cuivă). K un cop'tl astâmpărat.

Gfr neastâmpărat, stâmpărat.

ASTÁvivÁHÁTÓK, -uÁKE adj. Qwi tranipiilli.'ie. 
calmant. - Adjectivul verbal al lui astâmpără (de
rivat prin suf. -ător} (întrebuințat rar) I’o.xthki- 
ANT, POLIZU etc.

AST-ÂN adv. C'rffc année-ci. — (în) anul acesta, tn 
anul In care ne aflăm, In anul curgător, es(t)tim(p). 
(Prin prep, din(tru) capătă funcțiune adjectivală) 
Cu mândru de-acum un an, Dintr'un măr mă sătu
ram: Da cu mândra dintr'ăstan, Mâne «n măr și 
două pere, Im inimă lot nu mere. jarnîk-BÂKsea- 
NU, D. l.jj. [Diai, și: ^sbâu, cfr, an, pag. 159“.]

■— Compus din ăst și an.

ĂNTĂ-NoÂPTU loc. adv. Im nuit dei'nibre ou pas- 
«de. -- (tn) noaptea (imediat) trecută, In noaptea pre
cedentă, Bzi-noapte. In opoziție cu ieri-noapte și la 
noapte. (Cfr. no apt ea a stas: „noaptea prezen
tă**.) Astă noapte și ieri noapte, Mă striga ci» blânde 

șoapte Mândra mea de-o lună moartă, .iarník-kák- 
SEANU, D. I.'i2. elsírt noapte, lârsitn-, Am visat vis cu 
fior, idem, 265. Până launa-alta, ștH'ce-amjzând/feM. 
(tsfă noapteP CreanoA, p. 74. [Accentuat, mai rar. 
șl: ăstă-nodple. | tn vorbirea repede și: n8'*nnapte 
(as'-nodpfe). GhfsnT { visaiuj as'noapte nn pustiu 
de ghis tirit. .iipehcu, O. őfi. Da us'-noapie ce-ai pă
țit? ȘEZ. I. 78/,|. ^ts-noapten intrat lucki îneăvadă, 
(Lupșanu, In Ialomița), ap. HKM. 1794.] Cfr. az- 
noapte, ias-noapfe, iaz-noapte.

— ('ompus din ast,>A (6°) și noapte. Cfr. ital, sta- 
nőtte „noaptea aceasta; astă-noapte; noaptea vii- 
toare'*.

AntĂ-pkî.hâvakă loc.adv.Le/jrintempsdftriiier 
nu pussft.- (In) primăvara (imediat) trecută, (In) pri
măvara precedentă. Când a fost astă pritnăvară la 
mine, mi-a lăsat niște cărți, c. neoruzzi, i, 59. [Ac
centuat, mai rar, și: ii.stă-primăvdră. | In vorbirea 
repede și: âs'-primăvară (as'-primăvâră).]

— Cnmpu.s din ast.-A (6®) și primăvară.

I

ANTÁK s. a. (Comerț) iS'orfe de toile grossiére (qui 
servait surtout de dnublure). (Cuvânt ieșit aproape 
cu totul din uz) Un fel de pânză groasă care slujea mai 
ales pentru căptușală la haine (se întrebuința Insă 
și pentru acoperit fața inorților, pentru împodobit 
caii domnești, pentru strecurat și cernut cevă). Cfr. 
chembrică. Să yătei'i un cal domnesc. îmbrăcat pe
ste tot cu astar alb. (iiiEOROACiii iahiofătul, le i'.
III. 321Astarul, ibrișinul și găitanurile s'au suit 
la preț. DIONI.siE EULIsiaRCUL, C. 224. Un unlereu 
femeiesc, de alăgi.... eu adaos di astariu. (a. 1792, 
lași) URICARIV1., IV, 134',,. I Migdalele să se piseze .., 
apoisă secearnăprin astariu. drâuhici, ap. TDRO. 
[De la Spătărie] Mitropolitul iese pentru a străbate 
stradele Capitalei, pe un cal împodobit cu „astar". 
iOH(iA, c. 1. I, 172. Ce văd eu acu, ce schimbare a» 
luat toate de la o vreme încoace.... mai bine cu asta- 
rul pe ochi, in pământ, să nu mai văd, să nu mai 
știu. vlahuțA, sAm. 1,81. [Diai.: astdrtu. | Intr'un 
document manuscri.s din 17111, poate din greșală, ca» 
star, iorca, b. r. 340.]

— Din turc, astar .,donblure, toile grosniăre qui 
sert de doubluru** (Zenker, 311 c.), poate prin mijlo
cire neo-greuească; â^vapi „doublnre** (și alb. bulg. 
sârb.). ciHAi’, II, •'>44.

antAkâ adv. Ce soir. (învechit, dialectal) Astă- 
seară, de-seară. Porunc't egumenei să-i trimiță pre 
Maria a.stiiră, iară egumena se mâhni. misoFTElu, 
ap. HEM. IHtkl. Astâră veți cunoaște, cum Dom
nul Vait scos pre voi den pământul Kghipetului. 
BIBLIA (1(188), .50,,. .4.s<or<l = „hoc sero“. anon. car. 
Ceea ce e datoriu .. și trebue .să dea, el îndepărtă 
astăzi până astară, de mâne până poimâne. Țl- 
uillNDEAL, K. 121. I (Astăzi întrebuințat Încă pe alo
curi, In Transilv , han. și Mold.) fkâncu-candkea, 
M. 98; REV. CRIT. III, 8(1; ('ANDREA, Ț. O.; ȘEZ. II,

M- Țucu-ți. lele, ochii tăi, tíeara, încuind viței : 
Țucu-ți, lele, gurița, Astară când te-i culcă. JAR- 
NÎK-BÂRSEANU, u. 392. Z>or astur'a cui să fiu ? re- 
TEOANUL, CH. 171; HODoș, p. p. 167. Dar astară, 
boș, m’oiu duce. HODoș, p. P. .5.5. De nu crezi. Astară 
le voiu lăsă s'o vezi. MARIAN, NU. 427.

— Compoziție veche (căci se găsește In toate dia
lectele: aroin. astară, megl. stară, istro-rom. astetre} 
din ast, -A (U®) și searA (cfr. compoziția mai nouă: 
astă-seară)^ ^ast'sară și, cu simplitiearea regu
lată a grupei -sts- In -st-, astară.

AMTAH.tuiii t s. in. I’abrieanI ou marchand 
d'„ustar". F abricant sau negustor de astar. Car
tea .stărostiei de. astaragii din Hucurești..., atât 
creștinii astarayii cât ș't Armenii. Doc. (1784), ap. 
ȘIO.

— Derivat din astar, prin suf. nom agent, -(algiii.



astarealA ASTAZI
ANTAkkAi.Ab. r. DouMure.- Căptușala(și p.ext 

scândurile ce se pun subt acoperiș, spre a-1 sus
ținea). Pesie căpriori se pun leațurils sau o astă- 
reală de sednduri. «ar peste aceasta se pun olanele. 
(íázeTá sAteanulvi, ap. TDRG.

— Derivat din astărt, prin suf. abstr. -e«/4.

artAkÍ t vb. IV*. Doubler d'^astar". - • „A pune 
aatar ta o haină, a o căptuși cu astar'*. cosTlNESCr. 
/Istdri = „fUttern“. barcianu.

— Derivat din astar. [Cfr. turc, astarlamak „dou-
bler“ (Zenker), n.-grec. „mettre une dou-
hlure** (Vtachos).]

ArtA-sârA loc. adv. V. aslA-searai

AmtA-aeÂrA loc. adv. Ce so»r. —(In) seara a(cea)- 
sta de astăzi s. de-acuin. deseară (tn opoziție cu 
aseară sau măne-seară). Îhdeorosd .'
MARIAN, SA. 19. |nial. âată'sâră. Accentuat, mai rar, 
și: <ifttă'ii(e)drd. | tn vorbirea repede, in unele re
giuni: âs'-s(e)ară (deosebit fn mod distinct de asea
ră, prin accent și prin pronunțarea lungă a lui s).|

— Compus din ast, «ă (6®) și seară; cfr. ital, st a- 
sera, idem. Cfr. astară.

AmtA-toÂHNĂ loc. adv. Lairiomne deriticr ou 
passt>. — (în) toamna trecută, In toamna precedentă. 
J.sfd toamnă eră hine, Că-mi zireâ măndrn ..ju- 
/tăne"; T)a nici aslăsi nii-i mai rău. Că-mi sice ^in- 
hitut mieu''! .iarnîk-bârseanu, n. 72. (Accentuat, 
mai rar, șl: ăstă-toiimnă. i tn vorbirea repede șl 
as’-toamnă fas'todmndj.l

— Compus din xst,-ă (fi") și toHOiiiă.

astAtîit, 'A t adj. .Imené, compăru {âevsnt une 
autorité). —Participiul verbului astă, devenit adjectiv, 
înfățișat, adus să stea s. stând (înaintea ruivâ). Pâ- 
rită la ighemotiul și astătutâ nainlea lui, o bătu. 
dosofteiu, V. s. 61,,.

ANTÂi'KÂ vb. I. Uuetter. -- (In Rusca, in Ban.) 
A pândi, a sta la pândă. .IAUHESber. 111,313. (Prez.

— 8ensul original pare a fl fost „a sta la pândă 
In staur ( staul), pentru a păzi oile împotriva lu
pilor. hoților etc.“ (cfr. Acum se puse Stan la pândă 
in staur In mijlocul oilor... Colo cătră miezul nopții 
veni smeul și dă să intre In staur...: „Cine ești tu 
care vreai să mă oprești să nu intru In .staur?'* re- 
TEGANUi„ P. IV, 16). Aceasta se conflrmă și prin fap
tul că verbul astăurâ se Întrebuințează tocmai In 
acélé regiuni ale Transilvaniei și Ungariei, în care 
se zice staur fn loc de staul. E deci probabil că 
avem o formațiune din ați”) și staur. Mai târziu 
cuvântul pare a 6 fost considerat ca un iterativ 
de la „a sta“ (derivat prin suf. -ur), precum dove
desc sensurile verbului stăură.

-ÍmtA.vAkA loc. adv. L éte'dernier ou passe. —(In) 
vara trecută, In vara precedentă. Astă-vară sugeai 
liță Și-acum dai badei guriță. jarnÎk-b.\BSEANU, 
D. 391. I (Prin prep, de capătă funcțiune adjectivală) 
Din vara trecută. Plânge râsul d'astă-vară (: „se 
zice despre cei co se căesc prea târziu“). zanne, P. 
II, 67.j. (Accentuat șl: âstă-vdră. In vorbirea repede, 
pe alocurea (mai ales în Ardeal) și: as’*varA (as’- 
vdră). Unde gândesc, nu mă duc, Că m’am dus 
us'vară-odaiă Ș’am oftat o iarnă toată, sevastos, 
C. 56/,g. Știi tu, bade, mai as'vară, Amândoi mâneam 
o pară... POP. (Transilv.), ap. HEM. 1794.]

— Compus din ast, >A (G^*) și vară.

ARTĂ vi vb. IV“ refl, liesler, saiiflei-. .séjonmer. 
ü'attarder (qquo part); iarder. (tn Transilv.) JM 
asfácésc^s.iStau, sânt (Intr'un loc), zăbovesc : ino- 
ror, conimoror, me detineo...; bleiben, sitzen, sicb 

aufhaiten, d. e. pufin se astăvește pe acasă — pa- 
rum moratur domi...: er sitzt wenig zu Hause“. LK.

— Din stări, cu prefixul a- (cfr. atăvl, nă- 
stăvi).

AntAxi adv. .ÎMjoMrffâM»; ă preseni; donc. Azi, 
In ziua In care ne aflăm acum, intre ieri și mâne. 
Cfr. HEM. 1892. I’ila noastră săfioasă dă-ne noao 
astăei. <TV. D. RÁTB. 1D4. Asfd-H «« .sdntem atdfa 
de oslenifi ca ies’i. drAghici, r. HJl. Mă! că rău 
mi-a mers astă-si! creanoA, P. 4fi. Asfiîa» ti o «dp- 
fămână. DecAnd umblam prin grădină. Cu iubita 
mea de mănă. .iarnîk-rârseanu, ii. 82. H P. ext. 
In vremea de fată, acuma. Revnitnriu fiind Iw Dum- 
(«edapH, CHW fi voi tofi șefi astădsi... cod. vor. 38/,, 
(—cum sftnteti și voi toți astăzi, N. testament 
(1848); precum voi toți astăzi sânteți. riki.IA (1688): 
„comme vous l'âtes tous aujourd’hui“), Ce-ar fi 
ajuns patria astăsi.dacă strămoșii noștri ar fi dor
mitat fl ei! rus.so-băluesuu, m. v. .58D,,. Ca Sd- 
ijextlă de bogat, Nici astăsi Domn pe lume nu-i. coș- 
BUC, 11. 16. Asiă-toamnă era bine. Că-mi siceâ mân
dra .jupăne'". Dar nirt astăsi nu-i mai rău. Că-mi 
zice „iubitul mieu". .iarnÎK-bârseanu, n. 72. || Fam. 
(fiupă imperative, exprimă nerăbdarea poruncitoru
lui de a isc împlini fără In târziere porunca) Udată. 
Nu (i-am spus că răspund eu! Dar du-te astăai! 
I. NEGRUZZI, ap. TDRG. || (In legătură cu prep, de 
primește funcțiune adj oct i v a\&)liomâiiii cești de 
astăai in Dackia .sAnf fol acela liomani pre rarii 
UJpie ’ih-alan l-au adus afuncea. <:anteM1K, ap. 
HEM- 189.3. Pentru găinii de măne, oul de astă-si 
lasă, cantemir, ap. ZANNE, p. I, 7. U (t, In funcțiune 
su bs t ant i va t ă) Să nu cu le.aneași cu negrija să 
rămănem.natăaitede pururea ca înșelăciune petre- 
cAndu-le, iară demdnefile... începăturile lucrurilor 
iară părăsindu-le. coresi, ap. HEM. 1893. I Acum 
întrebuințăm in sensul acesta (și numai la singular) 
construcția: zina de astăzi. Iară străluci dulce/n-i- 
măviiră și liniște mare Intr'această dei de astădai. 
VARI.AAM, ap. HEM. 1893. Ce le faci pe. eiua de 
astăai Ziua de astăai o voiu petrece la țară, i (În
trebuințat in funcțiune adjectivală, când se lea
gă de substantivul corespunzător prin prep, din) 
lle.-oiu urmă să scriu in versuri, teamă mi-e ea nu 
rumuit (Jamenii din aiua de-astăei .să mă'nceapă-a 
lăudă EMINESCU, I’. 222. || (In legătură cu prep, avem 
următoarele loc. adv): De astăzi (iiiainle) = „ah 
hoc die, ab hodierno dio..,; von houte an“ LK. : „ă 
partir d’aujourd’hui". Hămăi, braadă, după plug, 
fjă eu de astăai mă duc, Și mă bag în codrii verai: 
De astăai nu mă mai veei. .lARNÎK-HÂKSEANU, 1». 
28.0. I De astăai în două săptămâni ü= „von heute 
liber vierzehn Tago“. TDRG. Să dea Ursul Mur- 
guleț acești hani toți, de (istăai... în patru săptă
mâni. DOC. (a. 1682), ap. HEM. 1893. | în ziua de 
astăzi e mai energic decât „astăzi“. Deaci mărtu
risesc voao în tlaua de astădai, că curatu-s. cod. 
VOR. 21', ( în zuoa do astăzi, x. testament 
(1648); fn zioa de astăzi, biblia (1688): „c’est 
pourquoi je vousprends aujourd'hui â temoin, que 
je suia 061“). I Până (in ziua de) astăzi arată că ceva 
ce s’a întâmplat s. durează de mult nu s’a terminal 
încă nici In vremea în caro ne aflăm. Vedem pănă 
in aiua de astăai, că... BIBLIA (1688), 4 pr./.,. Așii 
s’au potolit acea aaroă. Numai de poveste ow rămas 
de atunce întru pomenirea oamenilor numele Hăn- 
ceștilor aice in țară, pănă astăai. .muște, let. iii, 11. 
De atunci și pănă astăai. colonii de lumi pierdute 
Vin din sure văi de Haos, pe cărări necunoscute. 
EMINESCU, P. 222- Taina preoției easte ler/iuitădela 
7i[risto]s spre apostoli și până în aua de astătlai. 
șapte taine (a. 1644), ap, HE.M. 1893. Poate acuma 
a fi oale și ulcioare, și tot „Nichifoi- CoțeariuP i-a 
rămas bietului om numele și până in aiulica de 
astăai. creangă, p. 136. || Adesea astăai se pune In 
opoziție a. se aduce In legătură cu „ieri“ s. cu „mâne“

I



— 326 —AȘTEAMAT
(la scriitorii vechi și cu „dimineață**): Astăsi eră 
cu noi, iară măine se duce de la noi acolo; astăei 
cela ce ne iubiîd pre noi, iară demâneață petrecemu-l 
cu jale; astăei în viiață, iară măine în groapă; 
astăei puteamici, măine fără ptdeare... Mss. (secol. 
XVII), ap. HEM. 1892. Din astfel de asocieri s’au 
născut locuțiunile: De ieri până astăzi sau f de as- 
tăzi-de-mâne^de pe-o zi pe alta (se întrebuințează 
pentru a ilustră nestatornicia și trăgănarea). Să nu 
mutăm vriamia pocăința, găbăvindu-ne în păcat, de 
astădsu de măine, că nu știm pănă măine aț/iunge- 
vom. DOSOFTEIU, ap. HEM. 1894 (cfr. idem, ps. 40). 
Ți-ai schimbat principiile, de ieri până astăsi. (Cfr. 
„de azi pe s. până mâne**). | Âstăzl*mâne = (!Dtr’una 
din) zilele acestea. In curând. Eu nu cânt în a po
fidă, Că sănt fată logodită. Astăsi-măne nunta-mi 
vine. TEODORESCU, p. p. 83. | Ieri..., astăzi... sau 
astăzi..., mâne... însemnează continuitate s. o durată 
lungă a fenomenului de care e vorba, In cazul când 
după ele urmează cuvinte cu același înțeles: „zi cu 
zi**, „zi după zi**; iar când urmează după ele cuvinte 
care conțin ideea unui contrast însemnează nesta
tornicie: „când..., când**. Astăzi bură, mâine bură... 
La Domnica’n bătătură, alecsandri, p. p. 349. Ieri 
ploaie, aei ploaie: nu mai scăpăm de umezeală! \ 
Astăzi iei, mâne colea.... La Țarigrad ajungea, jar
nîk-bârseanu, D. 486. I Până ieri cu fetele. Astăzi 
cu nevestele, zanne, p. ii, 127.

[tn cele mai multe regiuni i final nu se mai aude 
de loc : ABtedz = „hodle** ANON. CAR., de aceea gă
sim, In timpurile vechi, șl scrierea cu -u final: Jucași 
bine astăzii și vârtejiși bine calul, moxa, 389. | tn 
unele părți se pronunță âstâz(i).]

— Compus din ast, >ă (6°) și zl. Compoziția acea
sta pare a fi veche. Pe când limbile romanice pă
strează pe hodie, In limba străveche românească — 
dies fiind numai de genul feminin kodie pare a 
se fi schimbat In *hadie (cfr. azi), iar prin înlocui
rea lui hic, haec, hoc prin iste,-a, -ud (cfr. ăst). In 
ista die.

așteâmAt adv. (Furtiventent ?) (Pe furiș? Cuvân
tul se găsește tn trei poezii populare, culese din Te
leorman și Brăila. Sensul lui nu se poate preciză bine. 
Dnpă HEM. 2008 ar fi „soudain, subitoment, ă la 
sourdine, furtivement“.) Turcii, unde l-auzed, Pla
nul (!) măre eă-și schimbă: Așteamăf s’apropid, 
Semn lui Nedea că-i făced, Pungi de bani ii arătă. 
TEODORESCU, P. p. Ő34. î’oictcd ș’o lalea! CAnd Ilin- 
ca ajunged, Turci așteamăt se veded. Sănduleasa 
de-i simțeâ..., Pe Ilinca ascunded Și ’nainte le ieșed. 
idem, 637. Grecul, banii când vedeâ, Mingile din cap 
pierded... Și, măre, 8e’nduplecd,PeStanislavil lăsă, 
După ceauș se duced Și așteamătu-l cdlcd [citește: 
„așteamăt 11 călcă". HEM. 2008]. idem, 566.

—— Etimologia necunoscută. Cfr. șteamătă.

ASTÉifi€,*Á adj. (Paihol,, Med.) Aatădntque.—De 
astenie, care produce slăbiciune a energiei sufletești.

— N. după fran. Cfr. astenie.

ASTENÍE B. f. (Psihol., Med.) — Lipsă de
putere sufletească, slăbiciune s. micșorare a energiei 
sufletești.

— N. din fran. (< grec, ioö-éveia, idem, din 4 pri
vativ și afhivo; „putere“.)

AȘTEPTĂ vb. I, 1®. Atlendre. Fairé antichambre. 
2". Patienter, accorder «n délai (â. un débiteur). 
3®. Hésiter; attendre, s'arréter. 4’. ^«ewfZre que..., 
compter 8ur..., préiendre, e^érer; falloir, étre nécen- 
saire; revenir (qqch. á qqn.). 5®. S’oííettdre d...

1®. A Bta Intr’adins In loc (undeva) spre a putea 
privi s. fi de faț& când se întâmplă cevă s. când 
sosește cinevă. intrans. (absol.) Au rdspuns se- 
hastrul. 8ă a^i^te Ștefan-vndd afară, pAnă și-a 
iaprăo't ruya. neculce, ap. HEM. 2013. Și fata de’m-

AȘTEPTA
părat veni Și-a doua ti,... Și ’n toate silele pe 
rând... Tot a^ptă, doar' o vcmI Flăcăul mai curând. 
COȘBUC, F. l.'>8. Țăranii așteptară ce mai aștep
tară, și, dacă văzură că cucoana nu le face nici o 
judecată, întrebară: „Da unde-i dus boierul, cucoa
nă:'" ISPIRESCU, L. 180. „Ce faci aici „Aștept (pe 
cinevă)". || Trans. (Întâmplarea s. persoana pe care 
o aștepți se arată printr'un acuzativ s. printr’o prop. 
introdusă prin să, une-ori prin amândouă: Așt^t 
învierea morfilor. Aștept să învie marții, ll așt^t 
să i>te). Aceștia ainte-mearseră și așteptă noi intru 
Troada. cod. vor. IŐ/4 (= așteptară pre noi... 
N. TESTAMENT (1648); așteptă pre noi.... BIBLIA
(1688): „nous attendirent ă Troas**). înfricoșatul 
județ cu plată așteaptă pre noi. coresi, e. 20 
Cum i-au dat știre, n'au mai așteptat sfânta li
turghie, ce au mers de grab' la Curte. N. costin, 
ap. HEM. 2010. Sta încremenit, ctșteptând ce va aduce 
întâmplarea. ZILOT, CRON., ap. HEM. 2013. Acufun
dat în uimire..., Așteptam dorit răspunsul, konaki, 
p. 100. Să stăpânim durerea.... Să așteptăm in pace 
al soartei ajutor, alexandrescu, m. 3. Așteptă 
și dorește moartea ca o fericire. C. negruzzi, l, 54. 
Aștept, din cer să vie O zină drăgălașă, alecsandri, 
p. iii, 3. Araid,... e-un rege singuratic. Palatu-i 
parc’așteapiă în veci să-i vie moi^ii. eminescu, P. 
210. (Loc. prov.) Când estesd dai peste păcat, da- 
că-i înainte te silești să-l ajungi, iar dacă-i in urmă 
stai și l-aștepți, creangă, p. 223. (Loc. prov.) Pâ- 
nea coaptă Buni oaspeți așteaptă, zanne, p. iv, .IC. 
Am o mândră, ca ș-o floare. Ce ne-așteaptă cm 
care. Acolo dac’om sosi. Ea frumos ne-o omeni. 
jarnîk-bâr.'îEânu, d. 24. Sânt doi pui de rândunică: 
Unul zboară și se duce, Unul rămâne și plânge. 
„Așteaptă-mă, frățioare. Să-mi mai crească ari
pioare!" ȘEZ. III, lăS**/,,. I (Lungimea răbdării în 
aștept ee descrie prin: ,din ceas In ceas*, ,din zi In zi‘, 
,din an In an*). Sta acolo, din ceas in ceas așteptâsă 
apuce domnia, neculce. Așteptând din zi în ei sâ 
i se scoată domnia Moldavii... idem, ap. HEM. 2014. i 
Fig. (Omul e închipuit ca fiind așteptat In calea 
vieții sale de cele ce au să i se întâmple In viitor) 
Patimi ne așteaptă în cărarea vieții, konaki, p. 288. 
Alte lupte mai mari.. îi așteaptă, bălcescu, M. v. 8 
M'am dus la rechea mea gazdă, unde mă așteptă 
cea fnfdt decepție, c. negruzzi, i, 67. Si pentru cine 
vreai să mori? întoarce-te, te'ndreaptă, Spre acel 
pământ rătăcitor. Si vezi ce te așteaptă! eminescu, 
p. 279. Nu șliâ sărmanul Harap-Alb ce l-așteptă 
rtcasd.'CREANGĂ,?.275. I Spec. (absol.) A adăstăIn 
anticameră. Ju așteptat mult, până să-i primească.

2®. Din noțiunea „a sta (Intr'un loc) până vine ci- 
nevă s. până se întâmplă cevă**, s’a născut cea de: „a 
aveă răbdare, a da cuivă răgaz să vie**, p. e x t. „să facă 
cevă**, spec. „să-și achite o datorie**, (tn cazul din 
urmă adesea complinit prin „de bani** s. „pentru bani**! 
Ne-au căutat a mută vreame și a așteptă până 
când ne va veni la mână, cantemir (: „il a bien 
fallu ajoumer et patienter jusqu’ă...**), ap. HEM. 2013. 
Mă rog, Doamne, să să pue acesta om la o închi
soare, sau să-mi plătească acmit, că nu-l pociu 
așteptă. N. COSTIN, LET. II, 7. îi așteptă de bani 
pAnă toamna, neculce, let. ii, 408/,,. Să-l mai 
aștepte pentru cea sută de galbeni. MSS. (a. 1642), 
ap. TDRG. Bine! fiind-că mă rogi, te-oiu mai așteptă 
încă până Marți, dară să știi că, de nu mi-i da până 
atuncia banii, are să fie moartea ta. sbiera, P. 3. | 
(tn ironie) LaMos-Așteaptă s. La Sfântul-Așteaptă = 
nici odată (cât Ii hăul; la paștele calului, când ți-i 
vedeâ ceafa etc.). A plăti la S[f]Antu-Așteaptă = 
„envoyer aux calendes grecques**. BARONZi, i, 47/,0. 
La Sfântul-Așteaptă s’a împlini dorința lui! CREAN
GĂ, p. 189 : „son désir sera accompli la semaine des 
quatre jeudls**. DDRF.

3®. Din ideea de „a sta pe loc până se întâmplă 
cevă**, s’a născut cea de „a sta la îndoială, a ezită**, 
(tn propoziții negative) Turcii mult nu așteptau,



AȘTEPTĂ
C» îndată răspundeau: „Noi de musă’ți mulluiniin. 
Că n'am venit să prânzim". jarnîk-b.ârseanu, d. 
493. Cdnrl mai vede și această mare minunăție, 
nici mai așteaptă să mai iee apă, ci fuga la stă- 
până-sa. CREANGĂ, p. 99. | Sensul acesta se găsește 
mai ales In amenințări (Întocmai ca „stai!”). Tal/id 
fcătră cioban) : Jșieaptd, cârjaliule, că eu ifi sănt 
popa de-acu! alecsandri, t. 636. Iară Șalga-i ur
mărea Și din gur' așâ răcnea: „fan aștejit', aștenpt’, 
așteajită, Șă luptăm la luptă dreaptă". idem, p. p. 
■,9'*/,, ||P. ext. (Despre lucruri; rar) A sta undeva 
(in vederea venirii cuivâ s. a Împlinirii unei acțiuni). 
Cartoftele... trebuesc culese...: in zadar rămân de 
mai așteaptă, i. IONESCU, C.2I4.

4°. Intr’o frază ca Te-așfeaplă [oamenii], 2Ve toți 
să-i bucuri cu plată. DOSOFTEIU, P8. 22 — nu se cu
prinde numai ideea stării pe loc a oamenilor până la 
Împlinirea dorinței lor, ci șl speranța și convin
gerea lor că această dorință se va împlini. (îndată 
ce ideea aceasta de „a trage nădejde, a aveă spe
ranță, a speră cevă de la cinevă” prevalează, con
strucția cu compliment dublu: il aștept să-mi facă 
cevâ, se schimbă In: aștept (de la el s. din partea lui) 
să-mi facă cevâ). iti-ai zis: „Aștept din parfe-(i, o 
rege cavaler, Că-mi vei da prins pe-acela ce umilit 
ți-l cer..." eminescu, p. 202, Tocutni de la unu ca d-ta 
să aștept eu ajutor? creangă, p. 190. Căiefete-s cu 
cercei Toate-așteaptă să le ceiu. jarník-h.Irseanv, 
D. 371. 6'erue$ii«-<e, hm «șiepiâ să te imhiiu mereu! 
(Loc. prov.) N rău cănd aștepți la măna altuia. 
ISPIRESCU, ap. HEM. 2015. X’«{(îq,Î« de la gângav 
vorbă deslușită, zanne, P. li, 575. Așteaptă, mur- 
gale, să puști iarbă verde! ibid. i, 556. | Absol, A 
nădăjdui, a aveă credință in Dumnezeu. Acest bol
nav... toate... răbdat-au și așteptă pentru cralința 
ce aveă cătră Hristos. CORESI, ap. HEM. 2012, Aici 
fapta ce<i bună visează veclnicia Ș'așteaptă ne'»- 
eetat. Ș't owmZ care crede, și omul ce așteaptă, I)e-o 
sfântă mângâiere in veci e insotit...: el va luă ră
splata, Căci a nădăjduit, alexandrescu, ap. HEM. 
2012. |j (In Mold. și "Transilv. se găsește și construcția 
cu un participiu trecut drept compliment drept) Bo- 
găția șede'n ladă Și urltu stă pe vatră.... Și tot
așiettptă sărutată [ să 6e sărutată de cinevă]. Bat-o 
Dumnezeu s'o bată. șez. iv, 232'’/,,. (Variantă: Tot 
așteaptă căutată, But’o eto, ȘEZ. Il, 218'»,,), .y«de 
CM MȘrt descitisă Și de bade-așieaptă slrtnsă. mân- 
drescu, L. p. 142/,. I (Când subiectul nu o o ființă, 
avem, tn construcția aceasta, sensul) Trebue, ca(u)tă 
(a fl...). Tieacurile-s cântărite Și-așteaptă cu bani 
plătite. Pe nimica de le-ar da. Pe urii cin le-ar 
strică. MÂNDRESCV, L. P. 115/,. || j (Rar, neobicinuit) 
A i se așteptă cevâ de la cinevă = a. i se cuveni. 
Lăsă cinstea ce i să așteptă de la împăratul. i>o- 
SOFTEIU, V. H. 103.

5. Refl. Același sens „a speră să”... se găsește și 
in construcții refl. Amice..., cu drept cuvânt, te aștep
tai să fii răsplătit,,, prin laude meritate... pentru 
toate ostenelile ce ai depu.s in opera ta. odobescu, 
III, 10;',,. I A fi pregătit să... (s. la cevă). Mă aștep
tam s'aud asemenea răspuns, c. negruzzi, I, 153. 
(Loc. prov.) Păimjtrumuturi, și te-așteapfă la su
părări. ZANNE, P. V, 336. Strânse odată pe smeu, 
tocntai cănd el nu se așteptă, ispirescu. L. 223. Ó 
găsește sub strajă, după cum nu se așteptă el. crean
gă, P. 269. I (Adesea complinit prin una ca asta, cu 
sensul) a prevedeă cevă. Mă așteptam la una ca 
asta = ,je m’y attendais”. i Funcțiunea aceasta 
refl., foarte curioasă la întâia vedere, se explică ușor 
in construcții ca: Al mieu dor ti dezmerdat, S'așteap- 
tă’n brațe puriat. ȘEZ. III, 62, —In care imaginea 
originală o do fapt aceea, că dorul așteaptă să se 
vadă pe sine purtat de altul In brațe. (Cfr. ital, „as- 
pettarsi” și fran. „s'attendre ă qqch”.)

[In loc de așteaptă se găsește une-ori, in texte 
vechi (mai ales moldovenești), forma aștaptă, cfr. 
HEM. 2016-2017,] Cfr. adăstă.
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— I>in lat. pop. *Hsli*r(ai'e (asimilat din oATiec- 

tare, W. Meyer |-hiihke), I)ie Sehiksale des lat. 
Neutrums, 1883, p. 17: ital, ««pd/are, cu sensul lui 
«AyiectnreJ .■ sic. astittari, tarent. oshititre, cal, fw- 
teftare, v.-sard. log. useitare. (NToyer-LUbke: Zur 
henntnis, 36), azi isettare (A. G aspary, Zeitschrift, 
X, 589). I^a Aromâni, cuvântul așteptu Însemnează 
și: „primesc, ospătez'*. Sensul acesta sau s'a des- 
voltat din cel de „aștept”, subt influența cuvântu
lui albanez jieres „erwarte" și „empfange”, sau eti
mologia cuvântului arom. o (pe lângă *ast§ctare și) 
ferceptare (R, Geheeb, JahresbericM, V, 17; cfr. 
J. U rban-J arn ik, Zeitschrift, XXI, 276).

antki'tArk s. f. l’.-2’. Attente, ejyiectation, ex
pectative.

Infinitivul verbului așteptă, devenit abstract verbal.
P. Acțiunea de a așteptă po cinevă sau cevă. 

i Că tu ești așteptarea mea, Doamne, psai.t. (1651) 
( - tu oști răbdarea mea. coresi: tu ești Îngă
duința mea. biblia (1688): „i|uoniam tu es pa- 
tientia mea”.), ap. HEM. 2018. Să răbdăm și... cu 
așteptare să ne rugăm. VARLAAM, ap. HEM. 2018. 
Sală de așteptare : „salle d’attente”. DDRF. Cfr. 
adăstaro. zi fi in așteptare = a așteptă cu nerăb
dare (după fran. „étre dans l’expectative”). Dar a 
nopții neagră mantă pe^e dealuri se lățește... Tot 
e groază și tăcere.... umbra întră in mormânt. Lu
mea e in așteptare. ALEXANDRESCU, M. 17. în aș
teptarea a cevâ = până cănd se va întâmplă cevă: 
„en attendant qqch”. în aște/darea unor vremi mai 
bune... TDRG. | Acțiunea do a da răgaz (cuivă pen
tru cevă). lantra luerurile zestrei ceale ce se dau 
cu număr..., se poate face așteptare până la un an 
de. zile. PRAVILA (1814), 126. [Rar, negativul nea- 
așteptare, mai de mult și eu sensul do „nerăbdare”. 
invărtoșază sufletul mieu cela ce se clăteaște de 
ncașteptare. molitvelnic (ante 1633), ap. GCR. l. 
81.]

2*. Acțiunea do a se așteptă la ceva; ceea ce do
rim să 80 împlinească. Pe acest timp de speranțe 
care nu se realizaseră, de așteptări care rămaseră 
zadarniee.... Nomănii aveau... ideale, iorga, L. i, 
441. Peușifa întrece așteptările noastre. TDRG. Peste, 
așteptareța cuivă) = mai mult de cât te puteai 
așteptă : „plus (|u’on n'espf'rait”. Binele... peste ne- 
dejdea ș» așteptarea lor eră. CANTEMIR, HR., ap. 
HEM. 2018. Sculândit-se de la masă, se duse... și se 
intoarse numai-de-cât, peste așteptarea tutulor, cm 
o slugă a tui credincioasă, aducând niște scânduri, 
stinghii... și jtánze. ispirescu, l. 367.

.lișTEPTĂT 8. a. Attente, expectative. ■— Partici
piul verbului așteptă, devenit abstract verbal. Adă-ți 
aminte, de noi, păcătoșii și netreabnicii șerbii tăi,... 
și nu ne rășină pre noi de cătră așteptatul milii 
tale, dosofteiu, ap. HEM. 2019. Ashteptat : „expec- 
tatio”. ANON. CAR. II Loc. adv. (Rar) Te așteptate = 
in așteptare, așteptând mereu, Într una, mult: „dan.s 
l'attente”. Unde, ești, bădiță frate. De md lași pe 
așteptate? alecsandri, p. p. 360/,. [Mai adesea se 
Întrebuințează forma negativă: pe neașteptate = in- 
tr'un mod surprinzător, po nepregătite : „ă l'impro- 
viste, inopinément”. Numai iată ce se trezește, pe. 
neașteptate, cu Ivun Turbincă! CREANGĂ, P. 309.]

A*JTF,PTÁT, -A adj. Aliemlii dé/<iré). —
Participiul verbului așteptă, devenit adjectiv, având 
mai totdeauna un sens apropiat de „dorit”. Soaind 
cea mie... mult dorita și așteptata sară, amândoi 
impreunilptirceanânt. CANTEMiR,rsT.,ap.HEM-2018. 
Cu mare nerăbdare de toți așteptata si au denlegat 
intrietareu noastră, drăghici, R. 23. Ajunge la o 
căsuță cunoscută, unde erâ a^eptat. C. NEGRT'ZZI, 
I, 70. Vie moartea așteptată, Ca o dulce mdngăiere! 
ALECSANDRI, p. I, 16, [Contrariul: neașteptat = la 
care nu ne așteptam : „inattendu, inespéré, inopiné“.



așteptator
DDRF. primnuești o neașteptată bucurie, dră- 
.ghici, r. 36. /nrd un motiv al neașteptatei măsuri 
sângeroase... eră tocmai întoarcerea lui Dimitrie. 
ascultarea spuselor acestuia în privința intrigilor 
de la Poartă, iorga, L. 1,318. Lăudă pe fiul de împă
rat, pentru o așâ nimerită și netișteptată alegere. 
ispirescu, l. 38.]
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AIȘTEPTĂT0B, -OÁBK adj. ^Ccfui/ QHt attend: ex- 
pectatif. — Adjectivul verbal al lui așteptă (deri
vat prin suf. -ător), Întrebuințat rar. Óare așteap
tă. Mărturiseri... așt^tătârîa ăucurte a svințitor la 
împărăția eeriurilor. dosofteiu, V. 8, 5,,. Vom fi 
așteptători de ră-ipuns. n. costin, ap, HEM. 2020. 
[Mai des. la negativ: iieastrptător : „impatient**. 
CODE]

A^TEPTĂTÎ'BĂ B. f. ss așteptare. (Cuvânt rar, 
aproape neintrebuînțat) anon. car., cihac. [Plur. 
-furi.]

— Derivat din așteptă, prin suf. abstr. -ătură.

ASTEBÍNU s. a. Astérisf/ue. — Semn convențional 
(de tipografie) In formă de stea (*) Intr’o carte s. 
Intr’un manuscris, steluță (prin care se trimete ci
titorul la o notă privitoare la cuvântul sau la pa
sajul după care e pus In text, iar In filologie, se 
pune Înaintea acălor cuvinte, forme și tulpini care 
nu se pot atestă, dar care se pot reconstrui). [Șl: 
agteric.]

— N. din fran, (lat. asteriscus < grec. âottpiaKoț 
„steluță**, diminutiv din iarf|p „stea**.)

aștv:bxât0b,-oâbc adj.fCefutJțui/fentjiqqch.). 
— Adjectivul verbal al lui așterne (derivat prin suf. 
-ălorj. Care așterne. (întrebuințat rar) cihac.

AțfTBBHĂTi'BĂ 8. f. D. Action d étendre. d’éfaler. 
2*. Ce qu'on a étendu par terre pour en former un 
lit ou une litiére. — (Cuvânt rar. întrebuințat mai 
ales In sens peiorativ)

1®. Abstr. Aștemere. cihac.
2®. Concretizat. Așternut, pontbriant. 
[Plur. -tMr«.]
— Derivat din așterne, prin Buf. abstr. -ătură.

A^TÉBXE vb. III. 1®. Étendre (qqch. sur...) Ștaler 
par terre, joncher, déploper. Etaler; coucher (sur une 
liste), mettre (par éerit ou sur le papier), composer. 
2®. S’étendre, s’étaler (par terre). (En parlant d’un 
cheval) Courrirventreăterre. Semettreoucommencer 
(ă fairé qqch.). 3*. Jeter par terre, terrasser, iuer: 
étendre. qqn. par terre (pour le frapper). 4®. Fairé le 
lit, mettre (un couvert). Pr^arer. 5®. Couvrir (de 
qqch.).

1°. Trans. A Întinde sau a Imprăștiă cevă pe jos, 
așă ca să formeze un strat (subțire), spec. a ră
spândi pe jos obiecte ca să formeze un fel de covor, 
pe care să calce s. să treacă cinevă. Mulțimea de 
oameni așterneă veșmentele lor pre cale, iară alții 
frăngeă sfâlpări de leamne aștemeâ pre cale. 
MSS. (secol. XVII), ap. GCR. i, 233. Ieșind Domnul 
din bisa-ică, toate rufeturile aștern pe gios... năfră- 
mile lor. gheoruachi logofătul, let. iii, .306,,;. 
Aștemăndă supt picioarele sale jăratec... mineiul 
(1776), 186*/,. Făt-frumos... își așternă mantaua pe 
năsipul încă fierbinte, eminescu, n. 24. Peste frun
zări toarnă țemă și peste țemă așterne, o rogojină. 
CREANGĂ, P. 29. , P. ext. A face, a dură o trecă
toare (un pod) pentru cinevă. Pod de argint.... le
aștemeâ. cantemir, ap. HEM. 2024. || Fig. A desfă
șură (o pâră, o plângere, etc.) înaintea cuivă, a face 
o expunere, in curie la Mihnea-vodă, Nem«’it a, 
poposit-a. Măre, trei moșnegi bătrâni... Și părăsc 
pe Dobrișan, Naintea lui Mihnea-vodă. Și din gură 
ce-i spuneă, Pâra cum își o^itemeâ? teodorescu, 
p. P. 473. Feliurite planuri..... războinice... așter-

AȘTERNE 

neam... /»» mintea mea. X. liANR, ap. TDRG. | Spec. 
.4 așterne ceoâ (pe Jiărtie, pe síd ele.) = a scrie, a 
compune, a picta, etc. Exte dator acereetâ toatepri- 
cinile... loi-, 8d le așlearnd în alefituirile istoriilor 
impdrătești. E. VĂCĂRESCUL, ist, 246. -S apierMew pe 
hârtie tot lande pompoa-se. c. neuritzzi, ii, 216',. 
|La Perși] de siiyravi și de pietrari erau
osândiți ca sA așterne [ aștearnă] pe ziduri [scene 
vănătorești], odobescu, iii, 80/,. Ah eia ck jură
mânt. că ei ade scrisori /^-au așternut întocmai 
după dictarea voastră, i. negruzzi, vi, 480.

2°. Refl. A se Întinde s. a se Imprăștiăpe jos, for
mând ca un covor, a acoperi. Frunza jos cădea, Pe 
pământ se așterneri. Par’că venise toamna. ȘEz. iv, 
13] j. ; Poet. Vdpaia Innei se așterne pe sclipi
toarele. întinderi. vi.ahuțA, N. 140. || Fig. (Printr’o 
frumoasă imagine se spune despre calul care fuge 
atât de repede, de par’că atinge pământul cu pân
tecele, că se. așterne drumului etc.) Alei, murgul mieii 
voinic.' Așterne-te drumului, Ca iarba câmpului. 
La suflarea vântului! Murgul mic se aștemeâ....
ALECSANDRI, p. p. li. Iji pe cal turbat sărea, Și s’a- 
ștemeâ drumului, Ca pana vântului, pompiliu, 
B 32/„. Iară ergheliile Î’BfrpceaM câmpiile, Și de-a- 
lungul râurilor S'aștemeau pustiurilor. EMixE.scu,
L. P. 123. Caicd, murgule, lupeșfe, Și te-așteme. ie- 
purește, Că zăresc în bătătură Mândra mea cu mie- 
re’n gură, alecsandri, p. p. 248*’/;. (Poet, (rar; 
prin asociare cu „a fugi ca vântul**) Fug caii duși 
fie spaimă și vântului s'aștern. eminescu, p. 213. 
(Când e vorba despre oameni s. despre obiecte care 
par a sta In picioare, mai ales complinit prin „la 
pământ** sau „pe jos**) A se Întinde, a ?e lungi s. 
culcă la pământ In toată lungimea sa. Mă aștern 
undeva = „mă așez**. LB. Un copaciu... se așter
nuse... la pământ, pann, p. v. ii, 53. I f A se așterne 
de tot = a se plecâ cu umilință In fața cuivă, a so 
prosternă. Ne-au vândut pre noi Dumnezeu in mâ- 
nile lor, ca să ne așternem de tot înaintea lor. cu 
seate și cu peire mare, biblia (1688) (: „ut pro- 
sternamur coram eis.**), ap. HEM. 2021. || Ca și „a 
se pune s. a se așeză pe cevă** mai are. In sfârșit, și 
sensul de „a începe cu tot dinadinsul să faci cevă, 
a se apucă cu temeiu de cevă“. Se așternură pe lucru. 
vlahuțA, D. 6. Sub castani, oamenii s'au așternut 
pe vorbă, delavrancea, ap. HEM. 2023. S’au adunat 
cu toatele la priveghiu, și unde nu s'au așternut pe 
mâncate și băute, veselindu-se impreti nă.’ creangă, 
p. 34. âf'așiem pe ședere — „mă pun să șed pentru 
mult timp**. PAMFILE, J. II.

3*. Trans. (Din această Întrebuințare refl, s’a nă
scut cea tran.s.) A culcă s. a trânti pe cinevă la pă
mânt, a-1 lăsă lungit. Ce nu ți-a trecut prin minte 
ai pățit intr'un minut, Cu necinste și rușine la pă
mânt te-a așternut, pann, e. ii, 122. lioșul [ calul] 
nimic nu făceă..., Numa'n tafturi se umflă Și de
parte l-asvárleti, Fierea'ntr’însul cătrăneă. Mort pe 
jos îl aștemeii. teodorescu, p. p. 52.3. t P- ext. A 
culcă la pământ (cu o lovitură), a ucide, (tn sensul 
ăcest&șl: aștern pământului etc.) Unii frâng poarta 
și-așteim pe câți îi înlimpină’n cale... coșbuc, .e. 
243/,,. Așterne câmpului șapte din cerbi, idem, je. 
15/,|. I A întinde pe cinevă pe jos spre a-i da bătaie. 
Jeluitorii au îmbiat fugari prin pădure, de frică, 
că-i căută sd-i aducă la curte șt să-i aștearnă la 
scară. ȘEZ. IV, 18.

4°. Spec. A întinde pe jos (paie, țoale etc.) spre a 
face cuivă un culcuș. (Cfr. așternut.) Trans. Să-i 
aștearnă cevă moale. Ca să nu-l doară... marian, 
SA. 256. Așâ mi-i bărbatul drag, De-i aștern pe pat 
un sac Și-i puiu un pietroiu sub cap. Da ibovni
cul, sâleacu, ii aștern un țol de lână Și sub cap ti 
puiu perină, șez. i, 11. Dac'am văst că nu mai vii. 
Pusei» dorul căpătâiu, Urîtul mi-l așternuiu... jar- 
nîk-bârseanu, d. 144. I Absol. A face patul, a 
pregăti (cuivă) loc de culcare. Au așterniftă lui 
Saul in foișor. BIBLIA (1688), 201. Mult bine mi-eră



A.ȘTERNERE
la ea. Că mi-așterneâ la răcoare Și mâ'ntrebă ce 
mă doare, alecsandri, p. p. 238”/;. Pe vatră mi-a 
așternut, jarnîk-bârseanu, d. 236^ tmi așterne sS 
mă cule, doine, 137/,. (Loc. prov.) Cum ifi vei 
așterne, așă vei dormi, zanne, p. iii, 4. 2I așterne 
la cai = „fairé la litiére“. pontbriant. | P. ext. 
Aștern paiul = il fac, tl pregătesc (și p. anal, șl:) 
aștern masa = o pun, o pregătesc. J^fern pofit’«d 
,se culce, doine, 73 Ș’o}fier« masa șipatu. mân- 
drescU, L. p. 107 ,. I (De aici) A pregăti cuivâ cevă. 
Vicleșugurile Eilului... mari primejdii ii aștemeă. 
CANTEMIR, ist. 351. in, cum sânt unele firi.’ Tu le 
faci bine și ele ifi aștern moarte.' sbiera, P. 86/,.

5’. Trans. In loc de aștern paie etc. pe pămănt 
se întrebuințează (mai rar) și construcția: aștern pă
mântul cu paie etc. In cazul acesta sensul e: „acopăr 
(peste tot) cu...** Toată acea grămadă de artiști..., 
care au așternut... toți păreții Italiei cu nemuritoa
rele lor picturi, odobescu, ap. TDRG. | Poet. Luna 
plină Le așterne drumul cu flori de lumină, bolin- 
TINEANU, ap HEM. 2020. | A așterne cu pietriș o 
șoseă. Cfr. așternere și așternut’. 1) Refl. A 
se acoperi (de tot). Masa se va așterne cu tot felul de 
mâncări. RETEGANUL, p. i, 62',,. | (Refl. —pasiv) 
Apartamentele nevestei lui... se așternură pe jos cu 
covoare, c. negruzzi, i, 73.

[Imper. așterne! aor. așternUiu, part.Oi>fer»inf. Cfr. 
strat.]

— Din lat. asteniăre „a întinde lăngă s. aproape 
de“ ( ad și sternere „a. așterne**: alb. stroú, pie- 
montez sferMî „a pardosi**, tessinez sterni „a așterne 
vitelor**, sard. isterriri „a de.sface snopii, așternăn- 
du-i pe jos“, engad. sferner, valon sterni).
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A^TÉRNKKE s, f. .4c/ion d'étendre, de déployer, 
d'étaler, de fairé le lit, eto. — Infinitivul verbului 
așterne, devenit abstract verbal. Cei mai vechi xcrii- 
tori... lucrurile mai-marilor săi in minte aducin- 
du-f'i, cit slove a le insemnti celor mai pre urmd 
viitori... tn pălmiî-le pnind,9pre tocmirea, ordndu- 
eăla {fi afternerea lor a-i îndemnă <.» a-i invăfâ 
aw început, cantemir, hr., ap. HEM. 2025. .Ițtcr- 
nerea socotelelor = „bilan, balance“. jl^iternere cu 
nâsip [a unui loc] = „8ablage“. pontbriant.

AițTERîiiiT s. a. l. Action d’élendre, de déployer, 
d'étaler. de fairé le lit. de couvrir etc. 11. 1’. Cou- 
che, lit. litiére, literié. Sorté de couverture. 2«. Mar- 
chepied. 3*. Mise en irain.

Participiul verbului astenie, devenit abstract ver
bal.

1. Abstr. Așternere. Covortd e vrednic {(i de mai 
mult, Că nu e... numai pentru așternut, Ci este covor 
muffic... PANn, ap. HEM. 2026. O^inji, de așternut 
la vite.

H. Concr. 1°. Lucruri întinse (pe jos și mai ales 
pe pat) ca să se culce cinevâ pe ele s. In ele, straie s. 
rufe de pat, și p. ext. pat. Cfr. strat. Znit fn toate 
nop/»fle] stratul mieu, Cu lacrdniile meale așternu
tul mieu udă-se. psal. SCH. 14/,, ( - cu lacrimile 
meale-m[i]moiu aștern ú tuI. dosofteif, ps.23: ,.je 
baigne ma couche toutes Ies nuits, je trempe mon 
lit de mes larmes“). S’au vorovit o seamă de bo
ieri... și, la așternutul lui, unde odihneă. l-au omo- 
rit, in cetatea Sucevii. ureche, ap. HEM. 2028. Ait 
prins pre Ilie Cantacusino..., numai cu cămeșa, 
desculf..., că se tâmplasă de nu știa nimică și dor- 
meă în așternut, neculcb, let. ii, 317/,,. La scau
nul inpărătesc și la așternutul ei bărbat de treabă... 
aleyănd, ...sau cununat cu dinsul și l-au așesat la 
tnpărăfie. CANTEMIR, HR. 380. El se află in fundul 
coliba, șăeând pre un așiernut de paie, beldiman, 
N. p. II, 70. ./ti'iemMtiiI... eră umplut cu peri de cal. 
drAqhici, r. 77. Vânătorii n'au avut yrijă a-șiaduce 
așternut și merinde tn căruță. ODOBESCU, III, 18/,,. 
Zatd așternutul «du; perina cusută de tuine incă 
tot o are... c. nf.oruzzi, i, 2H. Cum a venit împă-

'A

râtul ile la vânătoare, s'a pus in așterni. tfREAx- /
GĂ, p. ül. Mă culc sáriin așternut, șez^nâî,*!)*,? 
Se ridicară din așternuturi. RETEGANUL, P. r*Aay | 
Culcuș. ytífeí-íiMfwf (vitelor] freftue să fie totdeauna 
foarte îmbelșugat, i. ionescu, c. 3. H Spec. Un fel 
de cergă s. țol țărănesc (de Învelit). Deosebitele fe
luri de țesături țărănești sânt: velința ori scoarța..: 
așternutul, în patru ițe, țesut in ochiuri și in vergi, 
urseala de lână văpsită... (Olt, Teleorman, Galați), 
ap. HEM. 2027. Blană lungă, moale, Cu samur tn 
poale, Ș» un așternut. Cu aur țesut... ALECSANDRI.
P. P. 121” ,j.

2®. t Lucru Intin.s subt picioarele cuivă spre a 
călcă pe el (ca pe un covor). Votu pune vrăjmașii 
tăi așternut picioarelor tale, apostol (Buc. 1683), 
ap. GGR. I, 26.3 ( : „j’ai mis tes ennemis pour ton 
marchepied**).

3*. (Tipogr.) „Coaiele de hârtie pe care se face 
potriveala în mașină**. G. ionescu, C. T. 407.

[Plur. -niifur».] Cfr. strat.

AJjTEKBírT, -A adj. 1®. Étendu, dologé, étáié (par 
térré), couvert (en parlant d'un lit, d'une table). 2*. 
Couvert, recouvert; páré.

Participiul verbului așterne, devenit adjectiv.
I®. întins, desfășurat s. răspândit pe jos (spre a 

călcă pe el) s. tn pat (spre a se culcă pe el). Niște 
țoale rupte, așternute pe lăiți. creangă, p 73. Că
rări... acoperite eu fel de fel de iarbă mărunțică, de 
păreau că erau niște covoare așternute, ispirescu, 
L. 243. Dar pe paf ce-i așternut? Iarbă verde de. pe 
Pi ni. șez. i, 13”. Pig. Vorbași portul Dolheșienilor 
se asamănă cu al ^rănilor din satele Bogdănești, 
Boroaea.., așternute pe. valea Moldovsi. șEZ. iv, 17/„. 
Spec. (Despre pat sau masă) Făcut, pregătit, întins. 
lie-aici până la munte, Totpiifitri așternute. ( ..Hol
de**). pop. (Transilv.), ap. HEM. 2026.

2®. Acoperit. Ilarabiile... așternute cu țoluri. i. lo- 
NESCU, c. 122. a^ifernnM cu scoarțe. HEM.
2025. I Pardosit. JJrMHiMf* așfeniMte cw piofrd. bAl- 
CESCU, M. V.

ANTEK»ii> B. a., 8. in. (Astron.) yÍKÍdroirZe. —Mic 
corp ceresc (nume dat micilor planete dintre Marté 
și Jupiter, aeroliților, stelelor căzătoare, etc.).

[Plur. -ide și -úí]
— N. din fran. (grec. áo'típoíi?-q<; „asemenea cu 

o stea“.)

ÂfiTfKt. adv. P. Ainsi. de la sorté. De sorté que.; 
par conséquent; dans ce cas. 2®. Be mérne, égale- 
ment. 3®. Tellement, de telle sorté. i'‘. Tel, pareil.

1®. (Adverb de mod) Așă, In felul, In chipul s. In 
modul acesta (pe care vi-1 arăt, vi l-am arătat sau 
vi-1 voiu arătă). (In opoziție cu alt-fel) ifi-ades atun- 
cea un glas de jale ffoptind s'aude asifel prin vânt: 
„Tu ce spui...'^ alecsandri, p. i, 24. Pe-un jef tă
iat in stâncă stă țapăn, palid, drept. Cu cârja lui 
in mână, preotul cel păgân. De-un veac el șade ast
fel, de moarte-uitut bătrân, eminescu, P. 204. în 
sfârșit s'a hofărlt a se duce in toată lumea, să-și 
caute bărbatul, ifi kolărindu-se astfeliu, a eis: „ Doa
mne-a jută!‘‘, și-u pornit. CREANGĂ, p. 89. Calul... se 
scutul^... și rămase... gras, trupeș și cu patru aripi. 
Văsându-l Făt-frumos ast-fel, ii sise: „De aei in 
trei eile plecăm!" ispirescu, l. 3. || Cănd astfel, 
referindu-se la cele spuse Înainte, introduce o prop. 
concluzivă, atunci are un sens apropiat de „(așă) tn- 
căt*‘.(tn cazul acesta e adesea precedat do ș\) Mintea... 
le comenteaeă..., și ast-fel se face ajutătoarea Pro- 
vedinței. bălcescu, m. v. ő’,„. Luând „Istoria Ro- 
mănilor‘‘ de Petru Maior, ajutat de abecedarul ur
gisit, in puține ceasuri am învățat a ceti... Astfel 
Petru Maior m'a învățat românește. C. NEGRUZZI, 
I, 13. il vefle asi, il vede mâni, Astfel dorința-i gata. 
EMINESCU, p. 260. 1 Prin urmare, de aceea. Frumoși 
erau .și, astfel, de moarte logodiți, idem, p. 214. |
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Atunci, in cazul acosta. Cu mine nu te însoți, Că 
ast-fd nu-i păgubi. ZANNE, P. IV, 211.

2®. (Exprimă o comparație) Așă. Krâdeofru- 
museță fioroasă. Astfel fr(d>ue să fi fost Didona, când 
hotăid a se îngropa subt ruinele Carlaginei. c. ne- 
GRITZZI, I, 51. I (Mai ales In corelație cu ca, pre
cum, une-ori făcut mai expresiv prin adăogarea 
unui tot) Ca o stâncă... Ce... se rostogolește..., Ast
fel crunt ostașul mieu iși izbește calul său... ALE
CSANDRI, P. II, 15. Unul e in toți, tot astfel precum 
una e in toate, eminescu, p. 224. î^ecum pulberea 
se joacă in imperiul unei rase.... Astfel intr’a vecl- 
niciei noapte pururea adâncă. Avem clipa, avem 
rata... idem, P. 223.

3®. (Adverb de grad) Așă, atât (de tare, de mult), 
in așâ grad (mod, chip, fel). Oare Dumneseu va su
feri să se caice ast-fâ. jurămintele? c. negruzzi, 
1, 51. C’mjm de in câteva sile s'au schimbai ast-fel 
lucrurile? ispirescu, L. 9. | (Urmat de Incât, de, 
c ă) Vorbi ast-fel, incât robi toate inimile, idem, L. 38. 
Se urcotră în .siw și odanrd palatul strălucind ast
fel. de la soare te puteai uită, dar la dinsul ba. 
idem, L. 7.

4®. (în funcțiune adjectivală. Se leagă totdea
una de subst. la care se refere prin prep, de; poate 
fi precedat, la sing., de articolul nehotărit) Aseme
nea, așâ (de), atât de. Să nu-ți mai scape din gură 
astfel de vorbe n^une! C. negruzzi, i, 146. Ce bine 
va aduce o astfel de schimbare? ALEXANDRErtcu,
M. 6. Multă vorbă se făcuse la palat... despre o ast- 
feliu de batjocură ne mai pomenită, creang.î, p. 84. 
Baăiu meu, tânăr diac... Scrie două-trei rânduri... 
Și mi se plimbă prin casă, De la inimă fierbinte 
Zicâml ast fel de cuvinte: „Alelele, Doamne sfinte...! 
Mai nșează-mi gândurile, Să-mi isprăvesc rându- 
rile...‘‘ jarnîk-bârseanu, d, 12. [tn funcțiune ad
jectivală sau se declină ast- din astfel: înaintea 
astorfel de principii mă închin, sau, mai ales, se 
declină articolul nehotărit, pus înaintea lui astfel 
invariabil: Înaintea unor astfel de 2>f‘i**vipii mă 
închin.]

(In Mold., Bucov. și o parte din Transilv.; âstfellii. 
In vorbirea repede mai ales: âs’felțin). Obătrănă, 
as'fel cum mă vezi pe mine. Nici la degelu-mi ăl 
mic nu le j/un j)e tine, pann, ap. GCR. 11, 361.]

— Compus din «.st, -A (3®) și fel (cfr. ung. ilg- 
féle, oly-féle, efféle, idem). Formațiunea aceasta, foarte 
des Întrebuințată azi, apare In literatură numai in 
secolul al XlX-lea și lipsește aproape cu desăvâr
șire In poezia pop. Cfr. acest fol, in felul acesta, 
Intr'ast fel etc.

ÁNTi'ELiu adv. V. astfel.

ănt’lalt, ÁSTÁLAi.TÁ pron. V. itstalait.

âstmA 8. f. (Med.) Asthme. — Sufocare intermi
tentă atribuită unei nevroze a organelor respirati- 
unii, Innecăciune, năduf, stenos. Am fost foarte greu 
bolnav... M'au apucat niște atacuri de astmă așă de 
violente, încât fiecare amenință să-mi stingă su- 
fiarea. ap. maiorescv, CR. lu, 68. [Pronunțat mai 
adesea, și scris une-ori și: asmă.]

— N. din lat. nstlima (grec. á>üpa), idem.

ASTMATIC, -A adj., subst. (Med.) Asthmatique. - ■ 
Adj. Privitor la astmă. Care sufere do astmă. | Subst. 
Un astmatic. [Șl: asmâtic.]

— N. din lat. aatlimaticiis, «a, «iim (< grec, ăo- 
öfiatiKÓí).

As’-toahnA loc. adv. v. astă-tuamiiă.

antrAgAviub a, (Cism.) fOuti/de cordonnier.- in
strument, en forme de böche, avec lequel le cordon- 
nier étire Ia semelle). — „Un instrument de ciobo- 
tărie, ln formă de hărleț, ce servește la Întins talpa
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moldovinoască". ckeang.L șez. vin, 1515. „In ci- 
smăria cea groasă se numea altădată astrăgaciu o 
unealtă de lemn ou care se intorceâ pe față cizma, 
după ce se coseâ mai întâi pe dos". HEM. 1901. 
„Un lemn cu un cârlig, cu care se întorc cișmele 
care s’au cusut pe partea stângă". TDRG. Oasda, 
robotind si și noapte, se /moslăveâ jie cuptor, intre 
șanuri, calupuri, astrăgaciu, bedreag, (lichiciu și 
alte custuri tăioase. cueang.I, a. 81. [tn Iași: af- 
tarngâciu. TDRG.]

— Etimologia necunoscută. (După o comunicare a 
diui A. itYiiAN, pare a fi cuvânt de origine slavă, cfr. 
bulg. slrtigdc = grattour, slov. ostrgdca = Schab- 
messer.)

a.ntk.igAi. 8. a. (Anat.) Astragale. — Os al tár
sulni do formă cuboidă, arșic. || P. ext. Spec, (Ar- 
hit.) Brâu (la partea de sus a unui stâlp s. a unei 
coloane). Această încăpere eră o sală... despărțită 
la mijloc iirin stâlpi rotumi... Din brâul sujterior, 
adică din astragalelestâlpilor și din căjiătăile ascu
țite sau consolele bolților de pe jiăreții laterali, se 
jtorneau... numeroase ciubuce sau neroure. gdgbe- 
scu, I, 442.

— N. din fran. (lat. aslragalus < grec. 
idom.)

AKTRAiiÁN s. iti. .WraAajf. (Făr& plural) (Nu> 
mole unui oraș și al unei provincii rusești de la Marea* 
caspică, regiune vestită pentru o rasă de ni din partea 
locului și, p. ext.,)hărșie de miel din rasa oilor de Astra
han (cu părul creț mătăsos). Piei tie astrahan, 
pentru căciuli negri. J. ionesCü, m. 701. Pnibună 
rw lustruit și creț ca o piele de astrahan. iiE-
L.WRANCEA, ap. HEM. ISKll. Căciulă (le (tstrahan.

— A’, după numele orașului și provinciei rusești 
Astraeliaiil.

I

ASTRAL, -Ă adj. .istral. -- (Frantuzism; rar, mai 
numai la unii poeți mai noi) Ue astru, a(l) astre- 
lor. de stole.

— N. din fran. (lat. astralis, -e, idem.)

antkÁngk vb. 111. .liMcthW, ramassrr, rciuiir, 
recueiilir, entasser, l•cnnnmi8er. (în Ban. și Ardeal; 
mai de mult și ln Mold.) Sensul fundamental e „a 
străngo laolaltă", deci „aadună“ (com. livha), une
ori cu sensul de „a aduna, a strânge (cevâ) de pe jos" 
(Măidan, comit. Caraș-Severin), ap, HEM. 1902 sau 
„a strânge Ia sine, a adună, a îngrămădi, p. ext. 
a economisi'*, sau „alntruni, a uni, a împreună". Iht- 
căndu-să preiiful cu Evdochifa la casa ei, astrănsă 
toată b'itjata ci hogălie și o «« dat pre mâna lui. DO- 
«OFTEiv, ap. HEM. l'.X>3. Stoinicel... mai fiueră odată, 
Să vină și a lui ceată. Ce-i prin codru mprăștiată. 
Apoi, deacă s'asfrânueâ. Stoinicel porunci dădea... 
HETEI iAM'L, TK. 4.') <. rjcntite din codru-astrângeâ Si 
un foc mare făcea. caRCV.Â, Ü. 22. (Loc. prov.) Cine 
nu astrănge l(t tinerețe, nu va avea ce mâncâ la 
bătrânețe, zanne, p. v, till. íocá vinii și iău prin 
codru, să-mi asfrâng ttășdă uscături pră iarnă. 
(Măidan, Ban.), jahkesber. UI, 283 (: „zusammen- 
raffon". glosar). Dorul mândrii cu al mieu Să-l 
ustrângă Dumneeeu .Ș't sd-l facâ-un ciuciureu, Ciii- 
ciureu cu apă rece. Cine-o bea. de dor ii trece, e. 
HODOȘ, c. 41. [Se conjugă ca strânge.}

— Uin a- ( lat. ad, cu sensul do „la un loc") 
și strâng, sau de-adreptul din lat. astrliigcre „a 
strânge la un loc" (cfr. neologismul astringent).

ANTKKINÁ t vb. P. Aliéner, éloigner. — Trans. 
și refl. A (se) instreinâ. AstrienSds = „abalieno". 
ANON. CAR. Voi. netnulțămitorilor, di insul vă le
pădat [=lepădarăti] și căsut [=căzurăți] din darul 
lui și de inpărățiia ceriului vă asfrăinat {= astrăi- 
narăți]. VARLAAM, c. 283,,. [Dialect, și: f nstrllnă.] 

Derivat din strein, cu ajutorul prep. a.
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ANTBEIIÍÁT. -A t adj. Aliéiic, eloiffué. — Parti
cipiul verbului astreiiiă, devenit adjectiv. Astriirafi 
fură păcătoșii. psalt. ȘCH. 176 { Instriinați. co- 
RESl: „alienați sunt pecatores“.), ap. HEM. 1902. 
Așă e om» astriinat a fi deln de-adeuAr. Mss. (secol. 
XVI?), ap. HEM. 1902. (Dialectal: astrllnâtj în tex
tele cu rotacism: astrllrăt.)

A8TRIIRÁT, «A t adj. V. astreinat.

ASTRiNtiÉWT, >A adj. Asirinj/enf. — Care strânge 
s. contractează țesuturile (organice), caro face gura 
pungă. Cfr. stifos. Piatra-aeră e o substanță asMn- 
!/entă. Substantivat (sub forma mase.), t/n 
astringent.

— N. din lat, astriiigens, -enli» (part. prez, al ver
bului astrinffere „a strânge**).

amtrinoéntA 8. f, Asiringence. — Proprietatea 
substanțelor astring-ente.

— N. după fran.

antrolAu s. a. 1 ,, . . .t .. a. ; (A’'™"-, -'«trol.)
Astrolabe. — (Astron.) Instrument care slujeâ In- 

tr’o vreme la măsurarea Înălțimii stelelor de-asupra 
orizontului. | (Astrol.) „Astrolav = cinte de aramă 
sau de lemn, In carile drumul stealelor se arată". 
CANTEMIR, IST. 8. *8'»’ oșeă Eilul la acel vrăjitoriu 
mergând... și de lucrurile ce auzise întrebându-l, el 
răspunse: Asupra ta..., vrajea rău nu arată, iară 
asupra Inorogului... Corbul toată vraja spre rău 
i-au întors, pre carile până mâni fprecum astro- 
Idviul mieu arată) sa« în izgnanie [ -exil] îl vor 
trimeate, sau și altă cevă mai rău ti vor face, can
temir, IST. 330.

— N. din fran. (lat.-med. astrolabns <grec. âaxpci- 
kâ^o;, din dstpcv „stea, constelație" și kați'jâvw „iau, 
prind**. La Cantemir de-a-dreptul din grec.)

ANTUOEÓU 8. m. /tsirofopwe. — Cel care practică 
astrologia, cititor tn stele. Cfr. zodier, solomonar. 
La acesta lucru. întăi ca astrologhii să facem se 
cade, carii, cele adevărate firești și cerești trupuri 
mai curat vrând să arate, niște ființe... și niște tru
puri și locuri, carile nici in ceriu, nici în fire se 
află, pun. CANTEMIR, IST. 91. Cowefarth'w... s'auscu- 
lat cu mari oști ș'au mérs asupra Bolgarilor, mai 
vârtos îndemnat fiind de Pangratie aMrologul, ca
rele adevărată biruință ti giurueă. idem, IIR. 348 
Cometă..., De ce vrei să arzi globul ce noi il locu
im'!... Mai dă-ne un mic termen de zece mii de ani... 
Azi, topește numai a inimilor ghiață (ji arde astro
logii ce lumea îngrozesc, alexandrescu, m. 179.

[Plur. -logi, t -logki.]
— N. din lat. astrologas (< gr. Ăaxpokâjoț „astro

nom" și „astrolog** din d^-epov „stea, constelație" și 
kÎȚU) „socotesc").

ANTROEO«Hic£8C,-EÂncA t adj. Astrologique. 
— De astrologie, de astrologi, astrologie. Lacomul, 
și sătul, flămănd este; și lăcomiea nici în hotarele 
gheometricești se oprește, nici de excentrurile astro- 
loghicești se covârșește..., nici în grammatică... cm- 
i'dnfMl „agiunge‘‘ om mudIoL cantemir, ist. 45.

— N. după lat. astrologicus (grec. âatpokoȚixoc), 
la care s'a adăogat suf. adj. -esc. Cfr. astrologie.

ANTROLOOUicÉ^TE f adv. .i48irolopt9uement — 
După astrologie, ca astrologii. Pentru ca cursvl ani
lor nesmintit să dwcem, urmat-am trii vestiți și a 
vremilor iscusiți sămăluitori [ calculatori]..., cori»... 
cursul anilor nu numai istoriceaște, ce incA astro- 
loghiceaște foarte curat sAmăluind, Ain toate invă- 
lAluciturile ii descurcă, cantemir, iir. 51.

— Cuvănt neologic format din astrologhicesc, prin 
înlocuirea suf. adj. -esc cu suf. adv. -ește.

ASTRONOMICESC
ASTKOI.OUHÍE f S. f. V. astl'ulOgiC.

ASTROEÓOIC, -A adj. .4.siro{opi9H8. — De astro
logie. Liniile semnului astrologie se mișcau cum
plit. EMINESCU, N. 48.

— N. din lat. astrologlcus, -a, -um ( <grec. âs- 
tpokoȚixo;, idem).

ASTROLOOÍE s. f. Astroloffie. — (Pretinsa) știință 
a citirii In stele, a prezicerii viitorului oamenilor 
după poziția stelelor pe cer. Păcat că știința ne- 
cromanției șt acea a astrologiei s au pierdut! Cine 
știe cdte mistere ne-ar fi descoperii! eminescu, n. 
33. El deschise o carte veche..., un manuscript de 
zodii... O astrologie mai mult de origine bizantină. 
idem, N. 44. fZniuersifateo din Padua eră... vestită 
[tn secol. XIII]... prin marea desvoltare pe care o 
da studiului medicinei și al astrologiei. Această din 
urmă știință, prin care se înțelegea pe atunci un 
amestec ciudat de observări astronomice pozitive și 
de speculații fantastice privitoare la influența asfre- 
lor asupra vieței omenești, se bucură în deosebi de o 
mare favoare, p. P. negulescu, conv. lit. xliii, 408.

[La scriitorii vechi, de-adreptul din grecește: astro- 
loghie. DOSOFTEIU, V. 8. 192.}

— V. din lat. astrologia (< grec. otsTpoz.oȚÎtt „ști
ința despre stele, astronomie**, din ístpov „stea“ și 
koȚoi; „cuvântare, vorbire").

ANTRONÓ.M 8. m. 1®. Astronome. 2®. AsfrofoiiH4«.
1®. Cel care cunoaște astronomia și se Îndeletnice

ște ou ea, Învățat In știința astronomiei. Astronómii, 
adecă a stenlelor cunoscători,... întru toate câte intru 
a ceriului trup steale să poartă, două numai ne- 
clătitoare și nemutătoare a fi arată. CANTEMIR, ap. 
GCR. I, 322. Astronomul ar dori ca cursul Cranu
lui să se pripească. bAlcescu, m. v. 4',,. PorcA-1 văd 
pe astronomul, cu al negurii repaos, Cum, ușor, ca 
din cutie, scoate lumile din haos, eminescu, p. 231.

2®. (t sau pop.) Astrolog. Cfr. zodier, solomo
nar. Nu s'au pentim semnele ceriului care
s’au tămplat mai nainte de aceste toate răutăți...; 
care toate semnele, bătrânii și astronómii in țeara 
leșească a mari răutăți cd sânt acestor țeri meneti.
M. COSTIN, LET. I, 323/,,. cursul anilor... 16^... 
ivifu-s'au pre cer o stea cu coadă... De care, mulți 
astronomi stringându-.w pintr'alte țeri, au făcut 
progniiic ce se va lucră în lume după aceea în urmă.
N. COSTIN, LET. U,2^. AstronoameValtasare. Varsd 
din cer foc și zare (sare ?), Cu catran și cu pucioasă, 
Pe acest tiran să-l arză. teodorescu, p. p- lOő”.

[Pop. șl: hastronom. Eră șolomonar, care face 
călindare, adecă hastronom. RETEGANUL, P.in, 82, „.J 

—- A', din lat. astrenomus «grec, âstpiivojxoț, idem, 
din astpov „stea" și vî|xu) „împart").

ANTHONOMÂițTK f adv. Astronomiguement, dans 
Ies ckoses de l’astronomie. — în ale astronomiei. Sfd- 
tut-au acest Alecsandru... Mavrocordat tergiman 

I mare;... om prea învățat in toate învățăturile, așă: 
filosofește, astronomește, cum și theologhește. N. co
stin, LET. II, 81 9-

— Cuvânt neologic derivat din astronom, prin 
suf. adv. -ește.

ASTRONOMIC, -A adj. JhirOHOmir/Me. — De astro
nomie. O&seruofor astronomic. Cfr. astronomi- 
cesc.

N. din lat. astronomiens, -a, -um (<grec. âstpo- 
vop.:xó{, idem).

ASTRONOMicÉsc,*EÁscAtadj..^«tronomii2t»e.— 
De astronomie, de astronomi, astronomic. JVe un 
munte destul de nalt este o casă de observație astro- 
nomieească. C. GOLESCU, ap. DG.

— N. din lat. astronomlcus (grec, «□■cpovop.ixó?), 
la care s’a adăogat suf. adj.-esc.



ASTRONdMICEȘTE i
ANTKONOHICÉ.«)TK adv. A.s'troHomú/uemcxt. 

(învechit. POLizu,coSTiNEsc,r) După metodele astro
nomiei, ca astronomii. Cfr. astronomește.

— Cuvânt neologic, format din astroiiomlcesr, 
prin înlocuirea suf. adj. -esc cu suf. adv. -eșfe.

ANTROIVOHÍK s. f. .(atronomie. — Știința care 
se ocupă cu studiarea astrelor. Cfr. cosmografie. 
J.4ro«rfw»lo. DOSOFTEIU, V. 8. P4. Ptolomeu... nu 
tocmit cealepatru cărți deastrnnómie.HíM.i/i. (IfiXB), 
8 pr. 36. yireo.sW teorie |a gravitațiuniil... este de nn 
adevăr evident și a fost de natură a introduce o 
inlreoffă reformă a astronomici, mahirescv, ck. 
II, 113.

— N. din lat. 8.ștronnmiu ( < grec. ájtpovOjua, 
idem, din «itpo „stea, corp ceresc" și vÓ[j.<>c „lege"). 
La scriitorii mai vechi, de-a dreptul din grecește.

ÂNTRL* 8. a., s. m. (Astron.) jă.s/rc. Corp ce
resc (numirea generică a stelelor și a planete
lor). Tot ce există in sjiafiu la distanțe nemărgi
nite.... prezentând vederii noastre asfiectul de puncte 
luminoase, numite ■•dele, .sau de discuri luminoase.... 
lirecum este soarele și luna, poartă în general nu
mirea de „corpuri cerești’' sau „a.stre". CULIANU, c. 
3. [Plur. astre. mai rar aștri și <ișiri.)

N. din lat. astrum (<groc. áctpov „constela
ție, stea").

ANTRVVĂ vh. I. 1®. {í#e>co»o'»-ó'(de qqch ). (Kefl.) 
Se eout'rir d'une couverture; se mettre au Iii, se 
coucker. 2®. Couwrir (avec de la torre, afin de cacher 
q<|ch.),c'acăer. Ensevelir,enterrer. inkumer. 3®.(Refl.) 
■S^utM* (â cheval).

1®. (Prin Han. și regiunile Învecinate, rar pe aiu
rea) Trans. (refl, pasiv) A acoperi, a Înveli (cu 
cevă). Astruc „tego“ (anon. cah.), „acopăr" (Com. 
liuba), „einwickeln, bedecken"(.i a h resber. iii,313). 
Dacă eu m’otu prăpăd'i, Cu copita tu să-mi rășchi 
Și o groapă tu să-mi faci. Cu dDifii'n ea să mă 
tragi. Vântul mare-o aburd, Multă frunză va pică, 
[•emine m'a asfrucă. corcea, b. 18 (variantă din 
Mold. la HEM. 1907). Vânturi mari au aburat, Flo
rile s'au scuturat Și urma s'au astrucat. iioin»8, P- 
p. 64. Puseiu dorul eăpălAiii Și cu gândul m’astru- 
caiu, Ș» de tine mă lăsaiu. idem. 66 ( „acoperiiu", 
Nota). A acoperi rtua se eice „a o-s-irucd". (Șișeștii- 
do-jos și Cloșani, In Mehedinți), ap. HFJM. 11K)7. Cfr. 
astrucăm ănt. J Refl. A se acoperi, a se înveli (cu 
cevă). Mama pădurii... pre o ureche se culcă și cu 
alta se astrucă se acopere). (Măidan, comit. Caraș- 
Severin), ap. KEM. 1907. |i P. ext. A se acoperi cu 
cevă spre a dormi, a se culcă. A se astrucă : „sich 
niederlegen". jahrerber. vii, 82. Astrucă-te, sd te 
coiroșesc = „culcă-te, să te Invăiesc". (Garvan, in 
Dobrogea), ap. HEM. 1907.

2®. (Pretutindeni, deși astăzi Întrebuințat mai rar) 
Spec. Trans. (refl. ■ pasiv) A acoperi cu pământ, 
in scopul de a ascunde cevă. Baba astrucase inelul și 
mătura mai departe, ca și când n'ar fi fost nimic. 
MERA, B. 55.(1(06 aici) A acoperi cu pământ un mort, 
a Ingropâ, a înmormânta. S'au săvârșit și s’au astru
cat cu cinste, de poporul său. dosofteiu, v. s. 2. 
Nu-i nime să meargă cu sapa să le-astroace [tru
purile]. idem, PS. 267. Și-l ucide pre el și-l vei astrucă 
pre dinsul. BIBLIA (1688), 243/,,. Au murit in Țari- 
grad...; cu ctn.'ife ca pre un craiu l-au astrucat. can
temir, HR. 26ő/,g. Zdsdwii cu a dumneaei gură ca 
să o astruce lângă boiariul dumneaei, mauaz. ist. 
350/„. loan Huniadi.... au murit in Zemlin..., de
unde s'au dus in Bălgradul din Ardeal și s’au 
astrucat în biserica cea de el eidită acolo, șincai, hr. 
II, 27/jg. Poporul, pe arcașii morți găsind, Intr'o groa- 
păi-a^rucară c. negruzzi, ii,88 făcuse«dmîsft- 
rea ...și când pier'i, în 1474..., el va fi fost astrucat 
aice. IORGA, CH. 1. I, 8. Li-au juruit popa, că va 
tngropă fiecăruia copiii de geaba, și așă au avut ce

ASTRl’CAT

iistrucă o .■săptămână întreagă in toată siua. de de- 
mineziță până în sară. SRlERA, P, 14,',.

3®. Refl, (tn Tătăruși. jud. Suceava, Mold.) A se 
aruncă (IV). a se (a)zvârli (pe cal). Pe cal s'o astru
cat - „pe el a ineălicat dintr'o săritură", va.sii.ic,

199. (.Sensul acesta pare a fi influențat de „aruncă", 
subt înrâurirea căruia s'a schimbat in munții Su- 
cevii și forma cuvântului; v. mai jos).

[La dosofteiu formele accentuate pe tulpină au 
Ú și fi: astroaeă-mi! acatist, 42,,; să astroace 
PS. 267 etc. {să astruce. v. s., ap. TDRG.). | Cn me- 
tatoză, In sensul 3®, in munții Sucevii moldovene: 
a se astiircă vb. l = „a se așeză pentru culcare". 
ȘEZ. II, 126/,. I Prin influența lui aruncă. In sen
sul 2®, și astrniică vh, 1: După ce Vartici murea, 
.los din țnpă il dedea... Pe Vartici că-l astruncă... 
poi’., ap. HEM. 1907. | Prin influența lui astupă 
(ofr. pag. 333''), și: t astrupA in psalt. lui ioan 
viSKi, ap. HEM. 1907. Gfr. destrucă.]

— Dintr'un derivat lat. pop. *astriilcare (din astru- 
cre. cu sensul lui obstruere). Meyer-Ltibke, Zeit- 
sclirift rom. Phil. XXVII, 253.

ANTRUCĂMĂNT s. a. Toit, toiture. — (tn Ban. și 
Serbia) Acoperiș, coperiș. (a)cop6remânt. CDDE. Cfr. 
astrucuș, astrucătoare.

— Derivat din astrucă, prin suf. -ăinânt.

ANTHi't'ÂHK 8. f. 1". Action de coiivrir (de <jqch.). 
de cocher. 2“. Action d'enterrer. d’ensevelir. Enter- 
roincnf, ensevelissemeiif, inhumafion, s'ipidlure.

Infinitivul verbului astrucă, devenit abstract vor- 
bal.

1®, Abstr. Acoperire, învăluire (a cevă). Eig. Nu 
fără astrucurea wlevărnliii lăsă afară cuvAntul 
acela. 1’. MAIOR, IST. 144.

2". A bstr. 21.4rucore = „îngropare : humatio, se
pultura...; das Hegraben, die Begrabung". LB. |j (Con
cretizat. „îngropăciune [Înmormântare] ; funus, 
exequiae, justa funebria...; das BegrăbRis(.s), Loichen- 
begangnisțs)". LB. Inti 'ncelași an... au murit și Ște
fan, craiulnngurcsc... Bonfin... pomeneaște că... la 
aslrucarea lui, nu numai din toată fura ungurea
scă, ce încă și din Ihichia... mulfi să să fie adunat. 
c.iNTEMlR, IIK. 379. Zice Topettin: t» Ardea/ Da- 
chilor obiceiul cu mare petrecere aduc mortul la bi
serică.... mergând iiiuintea boierilor cântArefii și 
preoții... Vechiu obiceiu, și la Râmleni le siceâ trâm
bițe înaintea oaselor,... adecă cântă trâmbițe jale- 
lor aslrucării. M. costin, LET. i, 29/,,. Permite-mi... 
a-ți semnală câteva nume de pretați români... cari... 
au umplut țara cu mii de cărți de acelea ce sunau 
românește la urechea poporului întreg, de la na
șterea pruncului până la astrucarea moșneagului. 
odobescu, ii, 311.

ANTKi'CÂT s. a. 1». Aeiion de couvrir. 2®. Actinii 
d'enterrer:enterremeiit, eiisevelianement, inhumation, 
sépulture.

Participiul verbului astrucâ, devenit abstract ver
bal.

1®. Acoperit', învelit'. în pat..., pentru astrucut ( 
acoperit, învelit), adni stranie ori poneoi țesute din 
lână. I.IUBA-IANA, M. 97.

2®. Acoperire cu pământ (a unui mort), îngropare, 
înmormântare. La iiămleni... cântă trămbife jaMor 
astrucArii..., precum pi la aceste țeri la astru- 
catul Domnilor și la alfi oameni de cinste, m. costin, 
LET. I, 29.

ASTKticÁT, -Ă adj. 1’. Üouvert. 2’. Enseveli, en- 
terré, inhumé.

Participiul verbului astrucâ, devenit adjectiv.
1®. Acoperit, invelit (cu cevă).
2*. (Despre un mort) Acoperit cu pământ, (deci)



ASTRUCÂTOARE 333 astupa
îngropat. fkănCU'Candrea, m. 98, înmormântat. 
Schelete de Goți..., astrucaii sub pămănt cu haine- 
le,... cu armele și cu une/fele lor rituale, odobescu. 
n, 208.

au mărit biserica. N. .muște, let. iii, 34/,,. Xm osîm- 
pat ușa cu crengi de copaciu. drAghici, r. KXJ. 
(Loc. prov.) [De omul uricios] să-ți astupi oalele! 
ZANNE, p. IV, 14. X a.s-fitpX cuivâ yura cu mânate 
,Jdm. den Mund zuhalten". X astupă o ușA » „eine 
Thlir vernageln, verrammein, vermauern". TDRG. 
X-și astupă nasul = a-și Închide nările străngănd 
nasul Intre două degete. Refl. Antonie-codăliu^t... 
au adus și apă pre oale, până in sidul acestei bi
serici, care pre urmă, eu rreme[a], s’au astupat, ne- 
tocmindu-o nime. neculce, let. Il, 2.32/,,. ^eoi’o s’a 
astupat = „le condiiit s’est engorgé", pontbriant. 
Spec. A înfundă a. a închide un drum, a-l acoperi, a-l 
face să nu se mai cunoască. Să meargă... la Comănești, 
să astupe poticile. neculce, let. ii, 438/,,. Astupați 
cărări și drumuri! alecsandri, p. iii, 237. 0 dă 
în frig și in ninsoare cum-se-cade, și intr'un buc 
ne astupă calea, creangă, a. 30. Doi-trei să ple
cați, J)rum să-i astupați, Calea să-i tăiați! TEO- 
dorescu, p. p. 493.

3®. P. e.vt. Ideea cavitate, groapă etc. dispare 
cu totul .și rămâne numai cea de „a acoperi, a co
pleși, a învălui, a se întinde peste cevă așă, încât să 
nu se mai vadă, să nu străbată la acel lucru aerul, 
lumina, etc". Dacă îi priește cânepii, atunce aceasta 
[crescând] vu astupă ditdăul. i. ionescu, C. 77. ín 
sobă arsese un foc strașnic. îl inoălisem și astupa
sem, căci eră ger afară, creangă, a. 110. A-și astupă 
ochii = „sich die Augen zuhalten". TDRG. X 
astupă cuivă ochii = a face pe cinevă să nu vadă 
cevă (rău) ce am vrea să rămână ascuns. Bu-și im- 
plinesc datoriile sale, ci numai gândesc cu minciuni 
să astupe ochii altora, țiciiindeal, ap. HK.M. 19t4.|| 
.spec. A acoperi cevă sau pe cinevă cu pămănt (p. 
ext. cu frunze), a-l Ingropă. Mlădițele... să se astupe. 
[să se] bătucească și (să ae) taie la vârv, ea să nu 
rămână fără numai trei sau patru ochiuri, la fiește 
fare(a) tnlădiță. afară de pământ, economia, 159. 
Și-atunci vântul rîdicat-a tot nisipul din pustiuri. 
Astupând eu el orașe. E.MiNESCu, p. 70. | Refl. „Xo- 
lîo. aolîo!... trebne sînyur să mă astup aice!" Zi
când aceste, s'au apucat Țiganul și și-au făcut o 
groapă'n drum, până la brâu de adâncă, s'au băgat 
intr’insa ca mort, au tras țărnă pe împrejurul său 
și au început să șasă acolo. SBIERA, P. 287. (Foarte 
adesea, In poezii populare. In loc de „a astrucă" din 
alte variante. Se pare că astupă a înlocuit pe astru
că In regiunile acélé, In care acesta din urmă a ieșit 
din uz) Când m'or in{/ropâ Și m'or astupă... teodo
rescu, P. P. 431)'’. Fruma că s'a scutură, Trupul că 
mi-a «.vfM/jd.'^AI.ECSANDRI, P. P. 74. Cfr. ALEXICI, L. 
p. 173/,,; 187/,,.- MARIAN, î. 123: GOROVEI, c. 271. I A 
șterge (de pe fața pământului), a face să nu se mai 
cunoască, să nu se mai știe, să piară (refl, pasiv). 

venit, venit, venit. Dar la pod ne-am poticnit. 
Până ce'n susne-amscuiat, l'rmanis’a astupat.TEO- 
DORE8CU, p. p. 177; cfr. mândrescu, l. p. '203/;. Vre- 
mefa] îndelungată, ce strică și astupă oestiteîmpără- 

__  ....... ......................,,....., ții. crăiișiăomnii,așă.șigraiul Românilor... austri- 
___ ,----  , ... luat și trei sute de pungi ■ cof, M. costin, LET. I, 29. [[Fig. (De.spre sunete) A 
de bani cu dinsul și. ayiungând la împăratul, cu j copleși, a face să nu se audă. Scrâșnetul roateJor 
acei bani au astupat gurile tuturor, cine ce ceret'i. astupă voronva cărăușilor, cantemir, ist. 47. Or- 
NEUULCE. ap. HEM. 1913. (Loc. prov.) tiuralumH hestrul astupă ooceardnMfonVor: „l'orchestrecou- 
numai pământul o astupă, alecsandri, t. 1432. De vre la voix des chanteurs". pontbriant. , A acoperi, 
ir.7..i..A-------  ___ ............... ........ .. r—..X ’x se uite 8. să piară din amin-

___  ________ _ _ ascunde. CowstonWn Dnco-uorfd 
i se umplu de mare bucurie, unde auc't aceă veste, gân- 
i dind că-și va astupă greșala lui ce făcusă.... prin- 

zătul pe. Turculeț. NECULCE LET. ll, •279/,,. rfîfÂ«rn, 
socotind ca să-și astupe faptele lor ceale. reale, după 
ce au prins pe Remus,l-au dus la Amilie. CANTE- 
.MIR, ap. HEM. 1915. Unii ca acei... vestea și «m- 
mete Domnului vor astupă. muste, ap. HEM. 1914. 
Atât domnul cât și boierii greci arăUl o mare dra
goste asupra pământenilor, făcând tuturor boierilor 
venituri... și... daruri..., ca să a.stupe hula ce luasă

antrucătoAre t 8, f. Tniture. — (In Ban.) Aco- 
peremănt. .zlsfrMfcâfwe = „tegumentum“. anon. car.

— Derivat din aatrucâ, prin suf. inatr. -âfoare.

AHTRV'CÎi* 8. a. Toii. — Acoperiș, coperiș. A aco
peri casa se eice „« astrucă‘‘..., iar acoperișul — 
„(ufrwcuf.-**. (Șișeștii-de-jo8 și Cloșani, in Mehedinți), 
ap. HEM. 1907. [Plur. «tȘMrt.]

— Derivat din astriică, prin suf. instr. -wș*.

AMTRVNCĂ vb. I. I „ , ,,»T«, PÁ t Vb. I. i

AUTi'RÂ vb. I. 1®. Boucher. őtouper, lamponner, | 
o&furer, obstruer, aveugler (une voie d’eau); fermer I 
(la bouche). Constiper. 2®. iiwco»t6rer, embarrasser, I 
obstruer. barrfí- (le chemin h qqn ), boucher ou rnnrer ] 
(une fenétre). (Refl.) Se boucher, étre obstrué, etc. i 
3®. Couorir, accabler. ''■touifer-, ensevelir. Fermer (Ies I 
yeux â qqn.). Fairé di.sparaitre, cacher. fairé oublier. !

Sensul fundamental o: „a umplea cu .stupă'( 
căiți) o gaură, o crăpătură sau o spărtură", tn ape- j 
cial „a pune un dop do căiți la o sticlă", tiu tim- j 
pul, sensul s’a generalizat, devenind indiferent dacă < 
materia cu care se astupă ceva e căiți sau alt- i 
cevă, deci: r

I®. A umplea s. a înfundă o gaură, o crăpătură, ; 
o deschizătură etc., a pune dop Iu o sticlă. Trans. 
Spurcata a.stupă toate yăurile casei. ISPIKKSCI’, i.. 
do. Mămele n'au urijă de-a astupi'i fereștele unde 
doannecopilul.i^K?.. Il, 131,,. A a.stup<i lumina unui 
tun : „enclouer un canon"; u ustupii vrana buți- 
lorcudop : „bondonner"; a astupa crăpăturile unei 
corăbii: „calfater"; a astupă găurite unei uși, unei 
ferestre : „calfeutrer". pontdriant. A astupă cu 
căiți : „étouper"; a astupă cu dop : „tamponner"; 
a astupă o țeavă : „engorger". costine.scu. Astu- 
pă-ți urechile cu vată.' (Cfr. fran, „avoir Ies oreillos 
ótoupóes**,) Am astupat sticla, j A»șl astupă ure
chile =3 a-și pune degetele In (s. înănile la) urechi, 
spre a nu auzi, a nn voi să auzi cevă. „ Păgăn", mă 
curmă dascălul, ustupându-și urechile, c. NEORUZZl, j 
1,13. I Pig. A Hstiipii găuri „a plăti datorii", ('om, l. 
PANȚU. Această .sumă estede^ul de bună spre a asiu- | 
pă o gaură = „spre a plăti o datorie, a Întâmpină o i 
trebuință" ; „pour boucher un trou“. costine.scu. [ 
Căte găuri n’ai astupă cu bani din păstrare.' .11- I 
PEscu, ap. HEM. 191'2. | A astupă cuivă gura= „a | 
face pe cinevă să tacă, să nu mai aibă ce zice, să
nu mai clevotoa-scă; „clouer la bouchu ă i|<|n., le fai- | 
re tairo, le mettre ă quia, le laisser coi", ponturi- > 
ANT. Domnul l/lrî.'itnjs de bună voie să duse la pu- j 
știe, ca să astupe yura ereticilor..., ce-au învățat că I 
CM nălucire s'au întrupat Hfristojs. varlaa.m, u. I 
2.'i2. |Brăncnvanul| ou ’ ' ' ' ’ ' ’

te. lairfi vreun câine. Aslupă-i(/ura cn pâine, pann, j a face să nu ae vadă, să 
ap. ZA.VNE, p. I, i')U2. |( P. anal. (Pop., îii Tran.silv.) ! tirea oamenilor, a aacu
Refl. A 80 constipii,

2®. P. e.\t. Trans. șî refl. A (se) Incliide, a (se) 
acoperi, a (se) troieni deschizătura unei groape, unei 
cavități, gura unui vas, intrarea unei locuințe etc. 
Omeții H« numai câmpii acoperilâ șj văile umplei'i 
ce itieă și Hșife caselor eu Irolanii (isfiipd. CA.v rE- 
JiiR, ap, HEM. 1912- Biserica curței domnești... erâ... 
strimtă și mică. Erâ și un turn... in chip de clo
potniță, șt supt turn erâ visterie, și supt cisterie 
temnița Beci Mihai-vodă... s’au apucai și au ră- 
sipit turnul și vistieria, și au c 'a.'^lupat temnița ->•* ! in Țara-rînnânea.'icâ. E. k«kíAi,NICEANI’, LET. III,
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23.5. Toată ritorica lui Alexandru Dragomanul nu 
puteâ astupă mojicia Turctdui. .MAG. IST. V, 168/,,. 
A fost un balaur care și-astupâ coada și se făceă 
flăcău și veneă la joc, de jucă cu fetele. Da odată 
i-o ieșit coada și un Komăn i-a zis: „Măiflăcăule. 
astupă-fi coada biciului!“ șez. iii, lll.

— Din lat. pop. *a(d)8tnppare „a umplea s. a In- 
fWkdÂ cu căiți, a pune un dop de căiți'* « ad și *stHp- 
pare: HaL stoppare, engad. .s-fop/jer. fran. e7oMi>er, 
v.-span. estopar. - iar acesta din Kixjțpo „căiți"). 
Cfr. stupă, destupă.

ASTVPÁRK 8. f. Jfíio» de boucher, d’étouper, de 
fermer. de murer, de bnrrer, (Tobstruer. d'obfitrer, de 
couvrir, d'éfouffír. Bouchage. obturation, ocelu.':ion. 
obstruetion. Con.'itipation. — Infinitivul verbului astu
pă, devenit abstract verbal. A.stiiparea Zxwmit u«»î 
tun = „enclouage"; astuparea unei găuri cu pământ 
= „comblement. remblayage"; astuparea crăpături
lor unei corábii = „calfatago"; astuparea găurilor 
unei uși. unei ferestre = „ca.}(eutTSg6‘‘; astuparea 
unui (Zrim = „barrage, encombrement, embarras"; 
astuparea unei țevi = „engorgement". pontbriant. 
AsÎMpare cu 2id=„das Zumauern'*. POLizu. Prid
vorul «OM ridicat de Rrâucoveanu la vechea mi
tropolie târgoviștcană. după astuparea celui vechiu... 
CONV. LIT. XLIII, 392. Astupare = „acoperire : tectio, 
cooperitio...; das Decken, Zudecken*'. LB. | (Pop., In 
Transilv.) Constipație. Sufere de astupare.

ASTt'PÂT 8. a.— astupare. Participiul verbului 
astupă, devenit abstract verbal. Astupatul drumului 
a costal ntâfa. Astupatul fevei a împiedecat curgerea 
apei. HEM. 1916. | Fig. .4W whîîc pdurt rfe 
- „am multe datorii [deplătit]", (tom.i. PANȚU. Mng- 
dian (dăndu-i punga): Na, eu ce să-fi astupi ochii...

Marin: De, astupat ochii mi-ai dat... Dar de astu
pat guraP ALECSANDRI, ap. HEM. 1916. DoMiîfl-Mrj 
nu-i lesne de astupai [(scil. cu mâncare) = de hrănit], 
mai ales cănd una nu câștigă, ci numai irosește. 
ȘEZ. VI, 10.

ASTUPĂT, -A adj. 1®. Rouché, engorgé, obturé, obs- 
barré. Constipé. 2*. Couvert, enveloppe'.

Participiul verbului astupă, devenit adjectiv.
1®. (Despre găuri, cavități, etc.) Umplut, închis (la 

deschizătură, cu un dop etc.). I'n izvor de apă rece, 
să fie astupat, de ce folos are fi celor insătafi? ev- 
STRATIE, PRAVILA (a. 1632), ap. GCR. 1, 79. Unde 
urechile adevărului sănt astupate, acolo toate hriz- 
murile se par basne, cantemir, ap. HEM. 1916. /?» 
simți gura astupată de sărutări, eminergu, n. 83. 
Strada este astupată => „la rue est obstruée". ÍIDRF. 
Sticla n’a fost bine astupată. || (Pop., In Transilv.) 
Constipat.

2®. Acoperit, învelit (cu cevă). Mo'se prin oraș 
eu fața astupată, ca să nu-1 mai cunoască nimeni. 
RETEGANUL, P. IV, öd/g. (Loc. prov.) Oala astupată, 
nu dă gunoaie’n ea. zanne, p. iv, 13.

(Negativul: neastupat, •A= „non bouché, non cou
vert, non tamponná, non calfeutré". DDRF.]

anti'pAtuAhe b. f. Bouchon, tampon, bonde, ob- 
turateur; couvercle. — Lucru anume făcut spre a astu
pă cevă cu el: dop, astupuș (sau) capac, Invelitoare. 
Astupétore „clausura, obturatorium". anon. car. 
Am un Sas Cu sacu'n nas. ( „(joșul cu astupă- 
toarea'*.) ȘEZ. iv,2b. Astupătoaredefoc „étouffoir". 
P0Ntbbiant,DDRF. JjrfupdfooreiosoM „dasOfen- 
blech“. POLizu, Jaiupdioare la cuptor == „der Schi- 
eber, das Ofenblech'*. barcianu.

— Derivat din astupă, prin suf. instr. -ătoare.

astvpAtÓr, -oAre adj. Qui bouche, ohsirue, 
obture, engorge, couvre, constipe: bouchant, obstruc- 
tif, obturateur, consiipant. — Adjectivul verbal al 
lui astupă (derivat prin suf. -ător). Astupftor = „ob

turator, occ[l]usor“. anon. car. Astupător = „ver- 
stopfend". barcianu.

amtvpAtí rA s. f. I“. Action de boucher, îîWom- 
per, d'obstruex. d'engorger, etc. 2®. OfesfrMCtf'on, engor- 
gemenl, etoupement, nbturation. Trou ou fosse, etc. 
(/«'on a bOHché(e).

1®. Abstr. (Mai rar și mai ales cu o nuanță de 
sens peiorativă) Astupare. Ce mai astupătură e 
asfa? S'a evaporat tot alcoolul din sticlă.

2'>. Mai ales concretizat. Stare a cevă astupat, 
efectul astupării. ín canalul acesta trebue să fie o 
astupătură. | (Pop.. In Transilv.) (’onstipație. Calul 
are de-odată astupătură și mare căldură în gură. 
CALENDARiu 1814, 169/,g, || Iz>c, groapă astupată. : 
Jstupáfuríí la apă = „das Wehr, derWasserdamm". 
BARCIANU.

(Plur. -fur».]
— Derivat din astupă, prin suf. abstr. -ătură.

ASTVPÍ'íj 8. a. RoucAon, tampf)n,'^toupillon,bonde; 
obturaitur. — „Dop de lemn, mototol de cârpă, co
coloș de hârtie, cn care se nsfupă cevă". costinescu. 
Cfr. astup&toare. Pescarn’ luă astupușul cel de 
plumb și astupă vasul, OORJAN, n. i, 40. 
conic ridicănduse împreună cu pistonul va lăsă 
liberă comunicafiunea. poni, f. 83. <Șip«rt ew ra
chiu, cu astupușuri de flori, marian, n. 49t). (Plur. 
-jJMfMrú]

— Derivat din astnpâ, prin suf. instr. -wf.

antl'KCÂ vb. I. V, aslrncA.

ANTVRCÁN, -A adj., subst. (Cheval) de race 
perse. — (Cuvânt literar, rar) De rasă persană (fiind 
vorba despre cai). Com. N. gane. Sultamd i-a dă
ruit doi cai asturcani. N. gane, ap. DDRF. [La 
șiNCAI se găsesc șl formele: astrucân și asturrón, 
In funcțiune substantivală. Mikaiu-vodă... au stricat 
orașul Nicc^olului, tăind pe Turcii dintr’însul și 
cănd eră să bată cefafea, sangiacul sau prefectul 
cetății l-au cinstit cu mxdte daruri, adecă cu haîne 
berluile sau soboli, cu zece asirucani înșelați, înfrâ
nați cu țefranj/uri toi într'afrlgintite. HR. ll. 264/,,. 
Radul, prințul Valakiéi..., ca să se arate a fi client 
unguresc după credinț(t cea ve.che.., au venit în Duda 
la Vladîslav, aducând cai milităreșH, împărătește 
înșelați și asturconi de cei mai buni, săbii poliite 
cu aur și cu pietre scumpe, și alte daruri. HR. Ii, 
114 ,,.]

— Etimologia necunoscută.

AWTtKt'ÓN j- 8. m. V. asturraii.

ANÚn 8. m. sing. tant. 1®. Tran^iration, sueur. 
2®. Suini.

1®. Sudoare, (pop.) nădușală. Vine Barbul de la ț 
plug, Cudoispreceboilajug,Cutrupulplindeasud. 
teodorescu, p. p. 329*’.

2®. Materie grasă, secretată de pielea speciei ovi
ne, cu care impregnăndu-se lâna devine moale și 
impermeabilă, usuc. Asud = „suint". pontbriant. 
Asud „das Wollenfett". barcianu.

(Bot.) Asndnl-calnlui și asudnl-capnlni (In Tran
silv.) = osni-lcpurelni: „Bugrane: Ononis hircina". 
PANȚU, PL. (Cfr. sudoarea-calului, sudoarea-ca- 
pului și asudarea-calului; cfr. In Meklenburg nu
mirea Kokscktveet = „Kuh-schweiss“, ap. TDRÓ.)

(După CIHAC, I, 269 ar există șl un plur. asiiduri.]
— Substantiv postverbal din asudă.

AKVOÁ vb. I. I. l’.-3®. 5Her, élre en sueur, trans- 
pirer, étre en nage (au propre et au fig.). Se cou- 
vrir de buée, SMmier. II. J’ajre suer (qqn.).

1. Intrans. 1°. (De.spre oameni și animale) A da 
prin porii pielei o umoare apoasă, a transpiră, a-1 
trece (pe cinevă) sudorile, (pop.) a liinăduși, a fi In-



ASUDARE - 335 ASUNÂ
nădușit. Cănd i »’a« apropiat ceasul morții, au înce
put a asudă și a se infrică și mare neeae a aveă. s. 
CLAIN, ap. HEM. 1918. De multă osteneală au ost»- 
dat foarte tare. DRÂoiiICi, R. 69. (Loc. prov.) Nebu
nul n’ctsudă, ntct la deal, nici la vale. c. neoruzzi, 
I, 248. Deodată dinții erâscau, Din ochișori lăcră
mau. Pe trupușor asudau... Și nimic nu mai siceau. 
TEODORESCU, p. p. 264. Să nu ieie femeile sare in 
mănă, că le asudă [mănile], cănd cos. (Oriat, In 
Transilv.), ap. HEM. 1917.

2’. Fig. (Despre obiecte) A se aburi, a se um
plea la suprafață de abur condensat tn mici pică
turi. Tavanul trosnește și sidurile asudeasă. dela- 
VRANCEA, n. 36. Aburii se ridică molatici în ta
van de pe mămăliga ce asudă pe fund, vlahuță. 
N. 114.

3’. Fig. A (se) osteni, a (ae) obosi, a se trudi, a 
se nevoi, a-și da maro silință a. osteneală (pentru 
cevă). Voi, curii sănteți îmboldiți Spre-a artelor 
cultură, Și asudați și vă trudiți. Muncind litera
tură... I. VĂCĂRESCU, P. 351/.. Nngel... multasudă ca 
să areate cum că Săcuii sănt Unguri, p. maior. 
IST. 124. Florile se a-ese în trudă, (irădinarul mult 
asudă. Cu apă udăndu-le. karac, t. 3. Am trei 
băieți... Pe unul am să-l dau in școală la lași... Pe 
cel al doile am să-l dau calfă la rr'u» lipscan... 
[PeJ cel mai mic l-oitt da pre lAngă vr’un boier... 
îneai știu c'or petrece o viață mai bună: n'or asudă, 
ca tatăl lor, să-și scoată pâneu din pământ nk- 
CRUZZi, I, 297.

A asudă subt lliiibA: se zice, tn glumă, când 
sânt călduri mari, când a alergat cinevă prea mult, 
sau „tn bătaie do joc, de cei care se vaită că au 
muncit mult, cănd, ia drept vorbind, nu au făcut 
nimica**, zanne, P. ir, 288.jNici limba nu-i asiidăl 
BARONZI, L. 47 j5 :„cănd acuză cinevă, ironic, de lene.ș 
pe un om muncitor". HEM. 1919 = nu-i pasă. A iiii 
asudă de vorba enivă „a nu-i păsă de vorba cuivă**: 
„ce (|u’il dit ne lui fait ni chaud ni froid". zanne, 
P. n, 478. Unii sic că-s demagog, alții că sănt nu
mai un gog..., Daren n'asud, sufăr tot, căci sânt un 
mare patriot, alecsandri, t. 31»/,,. ( A-1 itsudă (cui- 
vă) urechea pentru cevă. baronzi, l. 4O/,„ : „cănd 
așteaptă cu nerăbdare o veste** HEM. 1919 : „atten- 
dre impatiemment uno nouvelle**. zanne, p. ii, 62.

II. Trans. (Har) A asudă pe cinevă = a-1 face 
să asude, (fig.) a-i da (mult) de lucru. Mai apoi, de 
i-au .viipus supt giuyul lor (Turcii pe Moldoveni]. 
de câteva orii-au asudat (pe Turci Moldovenii), ro- 
eoșindu-se. ureche, lkt. i, 98/,,.

[Asrîd, rar asudés.]
— Din lat. assudare, idem ( ad și sudare: ital. 

sudare, eng. siiar, v.-prov. .suar. fran. sucr, spân. 
sudár, portg. suarj.

ANi'UÂRK 8. f. Actiondesuer, de triiusjiirer. Trans- 
piration, sndation, suée, moiteur. Sueur. infini
tivul verbului asudă, devenit abstract verbal. Tran
spirație, fnnădușire. Asudarea face bine, la răcea
lă. I) Fig. (La plur.) Asudări = „ostenele, silințe 
mari: sueurs". costinescu. )) (Bot.) Asudarea-ca- 
lului = nsul-iepurelui : „Bugrane: Ononis hircina". 
Atestat numai la pontbriant (cfr. sudoarea-ca- 
lului și asudul-calului).

ANViiÂHEA-cÂLi'i.tjr 8. f. sing. tunt. (Bot.) V. 
asudare; »sul>iepurclui.

ANt'itÂTs.a. asudare. Pârtiei piui verbului .asudă, 
devenit abstract verbal. De asudat „sudatorius...; 
Hchweis(8]treibond‘‘, d. e. pravuri de asudat- „pul vis 
sudatorius...; das Schwitzpulver**. LB, Baie de asu
dat = „das Schwitzbad". iiarcianu.

ANt’l»ÂT,*Ă adj. U.SnaHf, tranitpirniit.en siienr, 
e« travs-piration. 2®. fiecouverltU vti/iettrs, de. Imee, 
moite. 3". Fatifiue. doijné â la sueur de nou fronl.

Participiul verbului asudă, devenit adjectiv.
1°. Plin de sudoare, transpirat, Innădușit. ih^iste 

tot trupul e asudat. CALENDARIU (1814), 162. Un 
tânăr plăieș, a cărui cal asudat pășteă... troscotul 
ce creșteă pe. lângă, eid... c. NEGRUZZI, l, 169. Mâni 
asudate.. TDRG.

2®. P. e X t. Aburit. Află scris cu degetul, pe fereastra 
asudată, ^in B. slavici, ap. TDRG. Păreții murdari 
și asudați de utnecală. CONTEMPORANUL, v, 1.

3®. Fig. Obosit, ostenit, trudit. De căi mai multe 
și mai departe .și de țeri mai streine și mai late., 
mai asudat și mai sbuciumat sănt. CANTEMIR, ist. 
97. Câștigat cu greu, In sudoarea feții sale. Ne 
papă hanii, munculiță noastră a asudată, jipe
scu, O., ap. TDRG.

ANi nĂToÂRE s. f. Ktuve (Cuvănt nou, puțin În
trebuințat) Cameră de baie, plină de aburi, In care 
intri spre a asudă. BARCIANU., DDRF.

— Derivat din asudă, prin suf. loc.-instr. -ăloare.

AMi'i>ĂT»R,-OĂRK adj., subst. 1®. Qui sue ffa- 
cilement). 2®. Qui fait suer. sudorifique.

Adjectivul verbal al lui asudă (derivat prin suf. 
-ător), Întrebuințat une-ori ca substantiv, ((luvănt rar, 
„care se Inlocueste mai totdeauna prin... de asudat**. 
HEM.)

1". Adj. și subst. „< lei ce asudă". LM, Asiidătoriu- 
„sudator...: der Schwitzer**. LH.

2®. „(’are cauz(eaz)ă asudare**. COSTINESCU.
(t și diai.: nsitdătiîriu.] 

ani'dAtîkă 8. f. .S^wrfnb'ott, trannînnttion. (Cu- 
vAnt rar) ciiiAC, bakcianU, HEM.

1“ E.xpriniA acțiunea, ca și „asudare", adesea cu 
n iniauță de sens peiorativă.

2®. Rezultatul acțiunii sau faptul de a fl asudat. 
[Plur. -fnr/.J
— Derivat din asudă, prin suf. abstr. -dtură.

ani hkAi.A s. f. Transpiration, sueur. — (Cuvănt 
rar, neobiclnuit) Sudoare, transpirație, nădușaiă. A^- 
dealu trupului deșchide poftă de măncare. Piscu- 
I’ESCU, o. 290.

— Derivat din asudă, prin suf. abstr. -eniă.

ANI ROÁKI-: 8. f. Transpiration, sueur. (în Tran- 
-silv., mai ales prin jurul Sibiiului, unde nu se zice 
sudoare) Sudoare, transpirație, nădușaiă. Asud, de 
stau să plesnesc. Și n’am apă să potolesc Al mieu 
trupșor asudat. Cel în asudori scăldat. RETEGANUL, 
TIL 76',.

— Nfodificat din sudoare, după verbul asudă.

s. m. sing. tant (Bot)ț
AMÚitri.-cÁpVLiii s. UI. sing. tant. (Bot.) j 

asud; nsiil-iepurelul.

AN(’.HĂ vb. 1. trans. JM.vxmer. —A luă asupra sa 
s. pe seama sa. îmi asum răspunderea acestui fapt, i 
(învechit) A-și luă pentru sine, a-și da, a-și aroga 
(cevă). C'dBfZ o .singurii naționalifateformeoiil două 
.sau mai multe unități politice separate, sau cănd 
iiH .’tingur stat omogen se subdioide in două sau 
mai multe jirovincii, vedem, adesea pe una din 
acélé unități... sau provincii as.sumănd epitetul de 
„Mfire^. IIASDEU, I. c. bl. (Prez, indic.: asum și (rar, 
învechit) asuw^j,]

— N. după fran. « lat assumere, idem.)

ANUMU'i'Â vb. [ = nsniuții. costinescu. (Rar.) 
— ('ontauiinat din BÎnonimole asmuță și sumată.

AHIINÁ f vb. I = sună. ylsHn = „sono, adsono, so- 
nitum edn...; t(>n(n)en, ertön(n)en, schallen, erschal- 
len, klingen“. LB.

— Din sună, cu a protetic.
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AMi'NÂRE f a. f. = sunare, infinitivul verbului 

Hsună, devenit abstract verbal. LK.

ASVirÂTOĂRK s. f. (Bot.) = pojarniță, sunătoare: 
„Mill^ertuÎM ou Herbe-de-fa-Saint Jean: Hyperi- 
<*«« perforatum''. LB., barcianu. (Rar).

— Modificat din sunătoare, subt influența ver
bului aKumi.

ANtíNÁTÓKiL'.-oÁRK f adj. = sunitor. Adjectivul 
verbal al lui a.sDnă (derivat prin suf. ~ntoriu). Asu- 
ndtortM = „sonana, sonorus; tnn(n)end, ertön(n)end, 
schallend, klingend“. LB.

AMVSET f s. a. = sunet. LB.
— Modificat din sunet, subt influența verbului ' 

aSKNU. '

A^I NOÁ vb. 1. Friipper. • - (La Moți) A lovi. FRÂn- 
Cn-CANDKEA, M. 98.

— Etimoloifia necunoscută.

asupra adv., prep. | 
aséprA adv., prep., s. f.)
1.1°. Dessus, au‘dessus, par detisus. Att~dessus de, 

sur. 2®. Swr. 3®. <SMr. .<4 la surface, â la superficie, en 
ou par dehors, d l'extérieur, d’aprés les dehfrrs, par 
cceur. Supérieur;auperíiciel.i'^. Kn huut, «wr. 5®. Sur.
II. 1®. Sm»\ 2®. <S«r, d l'égard de, pour, â cause de.
III. 1®. Sur. 2®. Contre. 3®. Vers, pour. 4®. Vers, (juste) 
au moment oii... IV. 1®. Att-Jes^ua de, au delâ de. 
2®. Por aurcroîf, eneore, plus Qwe. 3®. / sare, fraude.

Ca toate adverbele noastre locale, unupra se poate 
întrebuința și ca prepoziție, fie că se leagă de sub
stantiv prin prep. de —mai rar—, fie că mai ales 
primește funcțiune substantivală, construindu-se cu 
cazul posesiunii sau cu pronumele posesiv, tn loc de 
asupra, avem In limba de azi mai cu seamă com
poziția de-asupra, fără ca Intre ele să se poată face 
totdeauna o distincție precisă; In general putem 
spune că asupra cuprinde mai mult ideea unei mi
șcări (d. e. Serepesi asupra lui), iar de-asupra con
ține mai ales ideea unei stări (d. e. Are un semn 
de-asupra genunchiului drept).

1. (De-)a8upra arată, ca adverb, că starea sau ac
țiunea exprimată prin verb este sau se petrece un- 
devă „sus“, iar ca prepoziție, că c(in)evă este „din sus 
de” alt-c(in)evâ, indiferent la ce distanță. Cănd verbul 
cuprinde ideea unei mișcări, se alege construcțiunea 
cu prep, pe, așă că avem sensurile mai puțin hotă- 
rlte de „pe bus“ (adv.) și „pe din sus de...‘‘ (prep.). 
Stă adesea in opoziție cu de-desubt.

1®. Adv. De-asupra (forma asupra nu se găsește 
In sensul acesta) = sus. Adevăr spun, că Dum
neseu e de-a.supra.’ creanîJĂ, a. <14. Au și început 
a curge furnicile..., unele pe sub pămdnt, altele pe 
de-asupra. idem, 264. Cănd eu de-desupt, când el 
de-asupra.' zanne, p. ii, 53.'). Fie talazuri in astă 
lume. El [ suvenirul] pe de-asupra zboară voios. 
ALEC8ANDRI, p. II, 45. Ca să trecem prin pădure, 
e peste poate: noi însă să ne silim, dac'om puteâ, 
să sărim pe de-asupra. i.spirescv, l. 6. (Determinai 
mai de aproape) Stelele de-asupra, pe lunca pără
sită, Luceau caniște candeli aprinsep'un mormânt. 
ALEXANDRESCU, M. 20. (Loc. prov.) Cârtița pă subt 
pământ umblă, dar urma i secunoaște de-asupra, pe 
pământ. ZAÍÍÍIE, p. I, 399. |J (întrebuințat In funcțiune 
adjectivală, rar) De (din) exis. Eidicați cătră .sj^rdn- 
ceane, Ceale mai de-asupra geane. bahac, a. 49. 
Și cu sens fig. Superior (In sens moral). Voința 
bună easte mai pe de-asupra. biblia (1688),6 pr./^,.

Loc. prep. De-asupra (Învechit: asupra, nelntre- 
buințat: de-asupra de) = din sus de, la o oarecare 
înălțime față de... Icona... ce taste asupra dcerei... 
cuv. D. bAtr. I, 195. Itf’o» üdíMÍ-o asMjjra
capului tău? MARCOVICI,C. 61 (cfr. 17/„, 2]/,). Sprin- 
csnele (erau] rădicate cu disproporție d’asupra ochi

lor. c. NE'JRUZZi, I, 16. Gloria te puse l atâta înăl
țime, Cât n’aveai tu de-asupra-ți ș'alăturea pe nime.' 
ALECSANDRI, p. III, 253. In mijlocul acelei feerice 
splendoare..., apar în maiestate, De-asupra de gră
madă, vizirul și muftiul, idem, p. iii, 377. «Soarele 
e d’asupra amiazului. odobescu, iii, 16/,,. U» cer 
de stele de-desupt, De-asupra-i cer de stăe: Părea 
unfulgerne'ntrerupt, Rătăcitor prin ele. eminescu, 
p. 275. -4»m să zbor: in înaltul ceriului, Văzduhul 
pământului, de-asupra codrilor, í^te vârful 
munților. CREANGĂ, p. 220. Calul se urcă repede ca 
săgeata, până cam d’asupra ei. ispirescu, l. 6. Pe 
de-asupra ochilor, Trasă-i peana corbilor; Pe din jos 
de ochișori, Rumeorii obrăjori. jarnîk-bârseanu,
D. 136. t A stă de-asupra cuivă = „a-i fi supe
rior”. Trei bărbați sta de-asupra lui. biblia (1688), 
11,

2®. Loc. prep. Ideea „c(in)evă este undevă, mai 
sus decăt alt c(in)evă“ se schimbă lesne In „c(i- 
njevăeste peste alt-c(in)evă”, decia.vMpra( germ, 
oberhalb) capătă sensul de „peste" ( - iiber), gân
dit ca stare sau ca mișcare. Vidra nu puține făclii 
topise asupra cărților filosofeșii. cantemir, ist. 39. 
Cn vis fantastic uewi și-și puse asupră-mi negrele 
sale aripi. C. NEGRUZZI, i, 60. Sd aruncăm dar o 
ochire asupra trecutului... bălcescu, m. V. 5/,,. Ur- 
sifoartíe fnfin.sefră] pedeapsa aceasta și asupra îm
părăției. ISPIRESCU, L. 102. # t A stă asupra unui 
lucru = a stărui (să se facă). Toderașco.... șt Ureche
Vornicul sta asupra aceștii nunte, să se facă. M- 
COSTIN, LET. I, 284/,,.

3®. Adv. și loc. prep. Ideea de „sus, la o distanță 
oarecare (de cevă)” dispare aproape da tot pentru 
ca să facă loc ideii: „pe toată întinderea a cevă”. 
Astfel de-asupra ajunge la sensul fundamental al 
tui „peste” (chiar șl cănd întrebuințarea lui poate 
da naștere la echivocități, precum: Se încinse pe 
de-asupra șalului cu o cureâ lată. c. negruzzi, i, 
23, — unde sensul e, evident, „peste șal, acoperin- 
du-1 eu cureaua”, nu, ca in exemplele de subt 1®: 
„din sus de șalul ce-i Incingeă mijlocul, pe piept 
bunăoară”). Piperul e negru și îl pun d’asupra pi
lafului. ZANNE, p, IV, 75. II „Pe toată Întinderea a 
cevă”, atunci când ideea aceasta o punem In opo
ziție cu „In interiorul, In partea din lăuntru a cevă”, 
echivalează cu „pe din afară, la suprafață”. De aici 
apoi (pe) de-naMpra cu sensurile lui „(pe) din afară” 
(cfr. pag. 07®): „la suprafață”. (Loc. prov.) Banul 
muncit plutele (Tasupra apei. z.ÁüíiR, p. v, 33.4țA 
lest de-asupra (apei s. a nevoilor) = a învinge, In 
cele din urmă, toate piedicile, a ieși biruitor din 
lupta cu greutățile vieții șifact. A scoate (s. a scă
pă) pe cinevă de-asupra (nevoii s. a nevoilor) = a 
birui pentru altul. In cele de pe urmă, toate pie
dicile, a-l scoate din toate greutățile, a-i face un rost 
sigurpelume. (Loc. prov.) Dreptatea iese ca untde- 
lemntd d’a.supra apei, zanne, p. v, 284. Pe mierla 
[tradiția populară o arată] ...compătimitoare pentru 
puișorii cucului,.., dându-și toată silința... de a-i 
crește..., până ce-i vede mărișori și scoși de-asupra 
nevoiei! marian, o. i, 288. De-acum săntem scăpați 
de-asupra nevoiei! creangă, p. 124. | Pe din afară, 
la suprafața externă. Ceia ce fac banirăi, argintu-l 
fac de aramé și numai că ce-l .spoesc de-asupra cu ar
gint. PRAVILA MOLD. 40. Pe de-asupra-i cu suman, 
Dar pe trup are caftan, alec.sandri, p. p. 202/,,. 
Pe d’asupra frumos, Și'năuntru găunos, zanne, p. 
i, 215; II, 564. { (tn legătură cu prep, de) Pe din 
afară, după exterior, după înfățișare. Pe dumiata 
te văd de pe de-asupra că ești cevâ mare și frun
taș. SBIERA, p. 123/,i. 5e învățase el, șiretul, a le 
alege așă, de pe de-asupra. CREANGĂ, p. 167. | Pe 
din afară, (pe) de rost, de-a rostul. Eu știe lecția 
pe de-asupra! | In mod superficial. In treacăt, ușu
rel : „superficiellement”. COSTINESCU; „légérement, 
ă vue de pays“. cihac, i, 19. || (Cu func^une ad
jectivală. Tn legătură cu prep, de) Superior. Ca
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«w îmbrăcământ de de-asupra vei învăU pre inș[i]. 
DOSOFTEIU, ap. HEM. 1927. | Superficial. învățătura 
cea pi d’asupra este otravă, marcovici, d. 217.

4®. Adv. și loc. prep. Când ideea de „sus" nu mai 
implică In sine pe cea de „la o oarecare distanță", 
de-asupra a putut să ajungă a exprimă ideea de 
„(imediat) pe s. peste cevâ“. Maica iși ia ziuă bună 
(le la socri și se suie de-(tsupra saltelelor, in fundul 
căruța. CREANGĂ, p. 117. Ijegă o piatră [de funie] și 
puse căciula d’asupra ei. ispirescu, L. 89. |] Astfel 
s’a putut ajunge la un fel de substantivare a noțiune! 
adverbiale de-asupra, cu sensul de „partea cea mai 
de sus, vârful s. culmea a cevă“. Măsură-mi bine o 
găleată de mere și mai pune pe de-asupra [ pe 
vârful grămezii de mere] vreo două pere. | De aici 
apoi expresia: Pe de-nsupra = ln afară de prețul, mă
sura, cantitatea etc. cuvenită s. stabilită mai dinainte, 
mai mult decât fusese vurba,încă, mai, șl, peste (asta): 
„par dessus le marché, en outre, au surplus". Pră
pădi..., căt ai bate în palme, tot ce câștigase, și mo
ștenirea (le la tată-său pe de-asupra. c. negruzzi, i, 
81. Veneau... câte cu un picior frânt, și acesta le eră 
câșlhj pe de-asupra. creangă, a. 26. Moșul său eră 
un om foarte bogat; aveă de toate câte le căutai, și 
pe de-asupra mai aveă încă și o turmă de oi. marian, 
SE. n, 96. Marișcuță de la vamă, Taie-un puiu și 
ne fă zeamă: Cându-i trece pe la noi, Pentru unu’ 
ț’om da doi, Pe de-asupra buze moi. jarnîk-bâr
seanu, n. 39,5. ! (Rar, neobicinuit; la comparativ) 
Mai mult decât atâta, ce e mai mult... Ca și En- 
gel, el nu observă că Severinul și Craiova formau 
un singur și același Panat al Oltului. Mai pe de
asupra, el afirmă că Basarabia... iiasdeu, l. C. 74.

5®. Loc. prep. In sfârșit sa ajuns (pe cea din 
urmă treaptă a desvoltării) ca asupra să exprime 
același raport local ca pe. (Exemplele sânt toate 
scoase din literatura veche; cu sensul acesta nu se 
găsește niciodată compoziția de-asupra, decât, doar’ 
une-ori. In legătură cu de partitiv: Să-șfi/ leapede 
(omul) de de-asúpra sa tarul păcatelor, varlaam, 
c. 85,,. Descărcând de de-asupra-șfij aceă multă 
avuție... DOSOFTEIU, v. 8. 246, ,; - dar șl: Se in- 
voeșlâ toată țara de aceă veste, unde se rădică aceă 
nevoie de asupra țării, neculce, let. ii, 290/,g. 
Acest rău obiceiu să-l rădicăm de asupra țărei. URi- 
CAHIUL, V, 249/j). Carul credinței, asupra căruia 
vom să intrăm în raiu... biblia (1688), 4 pr./,,. 
Domnul, după altă podoabă de îmbrăcăminte ce 
pune asupra sa, se îmbracă și cu haina cea împă
rătească, ce se chiamăcabaniță. gheorgachi logo
fătul, LET. III, 290/,. (Lui Romii] fi cade capul 
asupra pieptului, beldiman, n. p. i, 135/,. Să ana- 
loghisifi asupra lor ( = să repartizați Intre ei] banii 
ce sar cuveni, uricariul, v, 185/,,. Asupra unei 
nădejdi deșarte zidim fericirea noastră, marco
vici, C. 30/g. (La acesta din urmă, probabil, fran- 
țuzisra, ca și In exemplul: Eu n'am asupră-mi nici 
bani de cheltueală. drăGIHCI, R. 6.) 44= (Astăzi încă 
In construcția:) A luă (cevă) asupra sa (s. a-și Iu» 
asupră, f asupra sufletului s. capniui său) = a se 
Însărcina cu cevă și a primi răspunderea pentru 
cevă, a luă pe seama sa (cevă) (azi, după fran. „pren- 
dre sur soi“ = a-și asumăcevă): „prendre sur soi, se 
charger dc, prendre ă son compte". Antioh au luat 
(Mupra lui și n’au primit să... întoarcă (zahereauaj. 
NECULCE, LET. II, 286/,,. Au luat asupra sufletului 
lui că nu vor aveă nici o nevoie, idem, let. ii, 311 
Să ia boierii asupra capetelor sale această grijă. 
MUȘTE, LET. III, 18/,. Mezilții ce vor luă treaba ți
nerii menzilurilor asupră, să dea de la sine 500 lei 
pe an. uricariul, iii, 4/„. Cospodinile... vor luă 
asupră-le această îngrijire a casei. I. IONESCU, C. 
11. Să împlinească slujba ce și-o luase asupră. ispi
rescu, L. 17. 1 Nu mai hui. ș» tu, asupră-ți foaie 
câte se spun despre noi. | (O construcție veche re
marcabilă) Să se știe că, având eu multă giude- 
cată pentru niște țigani și stând dumnialui mijlo-

Dicționanil limbii rom&ne. £4. VI. 1909. 

citor (le ni-am dezbătut giudecata și făcătulu-mi 
dumnealui și inpiaoc domne.'ic, ludndu-mă asupră de 
toată ehelfiteala [—lu&nâasupra sa toată cheltueala 
ce mă priveă pe mine], eu cu altă n'am aou^ cu 
ce mulțămi dumisale, ce... i-am dat... un copil de 
(igan. nRiCARiOL, xxi, 386/,. | + k aveă asupră = 
a aveă la activul său, a putea numi al său. N’am 
asupră nice un lucru bun. dosofteiu, v. S. 133,

II. Loc. prep. Din sensul I, 2’, s’au desvoltat două 
întrebuințări figurate ale lui asupra, (tn sensu
rile acestea nu se întrebuințează forma compusă 
de-asupra.)

P. (După verbe care exprimă o domnie, o stăpâ
nire 8. o superioritate, arată persoana s, obiec
tul asupra căruia se întinde puterea, stăpânirea etc ) 
Peste. împăratul ii deade pufeare asupra a tot 
creștinul. DOSOFTEIU, v. s. 3.5,Te rănduimpe dum- 
ne[a]ta asupra acestei trebi. uricariul, xi, 231/, 
Pe... soare, tu mi-l oe.i îngădui multă vreme să tm- 
părățească măreț asupra universului. MARCOVICI, 
c. IS»/,-. Poiimaaf’eea..., o.s'upro noastră
putere covăr.șiioare, Varsă insânge otrawî. konaki, 
p. 28Ü. Dor Éomáiiü nu vor pacea, nu vor trsita umi
liți fă Ce usupră-le aduce unnecinstitor tractat, ale- 
XANDREScr,M. 21. Nic'a lui Costache... nu maiaveâ 
stăpânire asupra mea. CREAN<}Ă. A. 7. ] Pentru, în 
privința... Temperatura avu totdeauna o deosebită 
influență asupra spiritului mieu. C. NEGRUZZI, l, ő7. 
Drepturile împăratului asupra coroanei ungare... 
SLAVICI, In JAHRESBER. X, 619. # + A sta asupra 
cuivă sâ... = a fi In puterea. In căderea, de com
petența cuiva, să... : „dépendre de, étre du ressort 
de“. Stă asupra giudefului să să isprăvască, de vor 
fimărtiiriilebune.. sau denuvor fi. pravila mold. 78.

2®. (După verbe care exprimă o cugetare sau o . 
înfățișare a gândului, arată persoana s. obiec
tul despre care gândim, vorbim etc.) Despre, In pri
vința... Dacă a scăpă fi-i voia, de. stâncile fioroase, 
în care iși sfarmă mândrul geândurile lăcomoase 
Asupra a mii de ceri uri..., Prește-mă dea-ți da 
ochii in cercetări îngâmfate. KONAKI, P. 259. Chili- 
zuindu-te adânc asupra relelor.., tntreabă-te: pier- 
dut-am oare tot? marcovici, d. țLui Romii
ii eră ciudă) a ascultă o mulțime de căpetenii «(le 
Campanienijior, fălindu-se asuprii științei. BELDI- 
MAN, N. r. I, 86. I*ricina care-l ingraeise. eră în
chipuirea lui asupra acestor semne. DRĂGHICI. R. 
156. Iată aceea ce ne va lămuri asupra misterioctsei 
drame... c. negkuzzi, i, 4ó. Ai voit, amice, să ci
tesc... cartea... și, după cetire, să-mi și dau pă
rerea asupră-i. ODOBESCU, iii, 9/,. âicf/ifti asupra 
unui cuvânt. EMINESCU, N. 41. Un împărat oare
care, neavând nici un fecior..., Prin rugăciuni și 
postire Dumnezeu l-a ascultat ifi după a tui do
rire cu un prunc l-a mângăial... Atât de midt îm
păratul asupra lui tremură, Căt strașnici tot pa
latul, nu cumva a-l supără. PANN, P. V. ll, 5.

III. Când nu mai este vorba de o stare sau de o 
mișcare a cevă care este sau se petrece mai sus 
(față de altceva), ci du o mișcare ce vine de sus, 
atunci asupra exprimă, ca șl spre, direcția de sus 
In jos: Vulturul s’a năpustit asupra mielului. Ca 
timpul Insă ideea de sus In jos a devenit acce
soriu, și asupra (ca șl spre, de altfel) indică azi 
persoana sau obiectul care este ținta unei loviri, in
diferent dacă mișcarea vine din sus sau de la un 
punct de pe aceiași plan.

1®. (După verbe care exprimă o năvală, năpu
sti re, lovire etc.) Spre, pe, peste, In. Slobo^răasu- 
pră-le godine cumplite. DOSOFTEIU, V. s, 138. Vi
suri sfâșiietoare au năvălit asupra simțirilor mele. 
MARCOVICI, c. 7/b. Luând o săgeată au tras owm- 
pra lui Pobinson. dkăghici, R. 168. Ursul se repezise 
asupră-i. ODOBESCU, iii, 48/n. ó'e năpusti asupra ei 
un lup. ISPIRESCU, L. 16./lpMf(î orice vede Și asupra 
mea repede, teodorescu, p. p. 274.

2®. (Mișcarea asupra cuivă sau a cevă se face cu
2S
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intenție dușmănoasă) împotriva. In contra.. Toan 
Caniacuzino au oștit a.súpra Chinovesilor. biblia 
(1688), 7 pr./,. Biruire asupră de vrăjmaș, doso- 
FTEIU, V. S. 5 pr. Muscalii se pogorîră asupra țării. 
NECULCE, LET. II, 337/,. [Părinții do la Nichea] s’om 
adunat asúpi'a celor ce păgâneaște be-searica a sluji 
idolilor o făceă. MINEIUL (1776), 69'/,. începuse și 
războiul a.supra Bulgarilor. E. VĂCĂRESCUL, IST. 
252/,,. Aveă nădejde că Ungurii îl vor apără asu
pra Cumanilor, p. maior, ist. 98. Vrăjmașii toți, 
Intr'un .sfat, A.supra mea s'o'narmat. konaki, p. 
184. Pavel, apostolul,... mai înainte eră luptător 
asupra lui Hrisfos. DRĂGHICI, R. 94. Triumful ști
inței a.snpra natúréi, bâlcescu, m. v. S/gj,. îi aju
tase asupra protivnicilor. ispirescu, l. 51. /«cepnră 
bătaie grabnică a.supra cătanelor. RETEGanul, p.
II, 74/,,. I Mai ales In expresiile (ln cea mai mare ! 
parte Învechite): a fi (s. a sta) cevă cuivă asupră
a apăsă cevă po cinevă, a veni cevâ cuivă asupră 
a veni (cevă rău) peste cinevă pe neașteptate, a că
dea cevă cuivă a.supră a cădeă ca o pacoste pe 
capul cuivă, a .-îp. sculă asupra cuivă a atacă pe 
cinevă, a se revoltă tn contra cuivă. Și-au părăsit 
părinții și frații,... de s'au dus printr’alte țări, și 
unii s’au făcut oameni răi și tâlhari, de mare 
nevoie ce le eră asupră, că nu mai aveă de ce îc 
apucă. N. costin, ap. HEM. 1925. Potoleaște viforul 
ce-mi stă asupră. mineiul (1776), 198*/,. Vom răbda 
răul ce ne va veni asupră. dosofteiu, v. s. 94,,. 
Se temea împărăția de oastea rusească, ca să nu 
treacă fSr'de veste, să-i vie asupră i. e. kogălnicea
nu, let. ii:, 268/«. Am mai luat... ughi 6, dem'am 
plătit de un Turc, de ee mi-a căzut asupră. MSS. 
(a. 1622), ap. HEM. i92i. Să sculă noaptea asiipra 
oaspelui și-l ucisă, dosofteiu, V. s. 117,Toate râ- 
gea'urile s'au sculat în picere a.supra împăratului. 
GORJAN. n. IV, 22. i (Uomplinit, ln mod pleonastic, 
prin „împotrivă”) Au zis ciiw să fiu făcut 24 de 
capete, asupra Măriei Tale împotrivă, antim, p. 
XXVI/,,. 1 (Rar, la scriitorii mai vechi, compoziția 
de-asupra: iJumnezeu încă nu-și plinise certarea 
de asupra țârei. N. costin, let. i, a. 104/,. 7Wo«io... 
stănjini războiul Nemților de-asupra Muscalilor.
E. VĂCĂRESCUL, IST. 282/,,.) t| P’ig, (După cuvinte 
care exprimă un sentiment răuvoitor, mănic, pizmă, 
ură, etc.) In contra, Împotriva. Las asupra mea 
pizmașii mânia să-și împle. DOSOFTEIU, PS. 25. 
Vrăjmă-șia și răutatea ee are bărbatul asuirra mu- 

ieri-și... PRAVILA MOLD. 82,,. .S"aM asu
pra Moscului. NECULCE, LET. II, 428/,o. Foarte s’au 
scârbit asupra vizirului, e. kogălniceanu, let.
III, 276/g. Iscodeau intrigi unul asupra altuia. URI
CARIUL, I, 127/,. Aveau o ură fioroasă împotriva 
nobililor și mai ale.s asupra familiei Batoreștilor. 
BĂLCESCU, M. V. 338. Din romanțul Ameliei, luase 
cea mai mare antipatie osupraluiMansfeld. C. ne- 
GRUZZi, I, 73. Nicu: Cum ți-a plăcut [la teatru]? 
Ținea: Am râs foarte mult. —Nicu: Am auzit că 
s’a mâniei un comisar asupra autorului, alecsan
dri, T. 307. Destul ai viclenit asupra tatălui mieu! 
eminescu, n. 6. Vor aveă cugete rele asupra lui. 
SBIERA, p. 85/g,. Se hotărî sd-ș» răzbune asupra 
împăratului. ISPIRESCU, L. 31.

3“. (Mișcarea In spre cineva sau cevă nu se face 
cu gând dușmănos) Către, spre. In direcția. In spre... 
Au luat [drumul] de fa Hotin, pre supt codru, asu
pra Toporăuților. neculce, let. ii, 224/,,. Tigru... 
curge asupra Asăriiefi], F.ufratu... curge asupra 
Indiei. MSS. (secol, xvin), ap. GCR. n, 61/,,. Aparta
mentele nevestei lui, despărțite intr’un capăt ce da 
asupra grădinii... c. negruzzi, i, 73. Scroafa, cum 
vedepe moșneag că vine asupra ei..., o rupe la fugă. 
CREANGĂ, P. 75.1 (După verbe caro exprimă îndrepta
rea privirii spre cinevă s. cevă) La, spre, către. Să nu 
cauți asupra nesilniciei norodului acestuia, biblia 
(1688), 133. După mulțimea îndurărilor tale caută 
asupra mea. antim, p. 52. Asupra nemărginirii tale
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ochii mei sAnt pironifi. MARCOVICI, C. 9/,,. 
cându-și ochii asupra maică-sa, au văsut-o... moartă. 
DRĂGHICI, R. 27. âfpdnM/ răpede își ațintește prioi- 
rile asupra lui Harap Alb. creangă, p. 233. Așă 
străluceâ, de orbeă pe cei ce se uitau asupra din
ților. ISPIRESCU, L. 38. II Fig. (După cuvinte care 
exprimă un sentiment binevoitor, iubire, laudă etc.) 
Către, spre, fațăde... [h.\'eîi]maredraff08teasiipralegii 
creștinești, e, kogălniceanu, let. iii, 259/,g. 
asupra-i amor. PANN, E. iv, 141. Se infoarce apoi 
cu milostivire asupra greșitului, marcovici, d. 150. 
Sdeeírtííttrc asupră-leși să nu-ipună in primejdie. 
BĂLCESCU, M. V. 349. Prinse dragoste asupra unei 
fete. ISPIRESCU, L. 117.

4». P. ext. Din raportul local (direcție spre s. 
către un loc), se poate naște un raport tempo
ral: spre, către, aproape de (un moment al zilei, 
al anului, al veacului, al vieții etc.). Au pricepui 
Barnovschi-vodă peirea sa; cu câteva sile înainte 
a căclere în închisoare, scrisăse o carte la niaică- 
sa aice in țeară, care carte pren cuvintele lui s’au 
cunoscut că eră asupra morții acea scrisoare. M. 
COSTIN, LET. I, 268.',j. Hiafa surdului și a mu
tului... și a celui ce iaste asupra dării sufletului... 
pravila (1814), 130. Nm voesc a săvârși povestirea 
prin o aș i înfricoșată intămplare, tocmai asupra 
somnului. DRĂGiiicr, r. 106. Ca.sele sănt bune, curate 
acum, asupra Paștilor. IORGA, N. R. B. 63. iȘ* a venit 
asupra nopții, marian, d. 243. Sfânta "Vinere... au 
venit (ca) să te pedepsească, c& te-ai apucat de spălat 
cămeșile. a.supra eileiei. sbiera, p. 301/,. (Cfr. spân, 
„llegsr sobre latar4e“ = a sosi către după-ainiaz) 
In timpul când (tocmai se Întâmplă cevă). Mitropoli
tul sărtdă crucea cea din mâna Domnului..., asu
pra căria sărutări îndată se face mare șănlâc, cu 
slobosirea tunurilor, giieorgachi logofătul, let. 
iii, 313/.. îl opri asupra voroavei. MINeiul (1776), 
102 Vf A asupra unui lacru = a fi tocmai gata 
de a se apucă de cevă. Sosesc... olăcari la Șerim- 
beiu [cu porunca:] ori unde l-ar agiunge, tnir'acel 
loc, să ia.s-6 toate, măcar și de ar hi asupra vreunii 
trebi, și îndată să purceacă înapoi. M. costin, let. 
I, 322/,,. Hram tocmai asupra mesei, când a venit 
el: gata de a ne așeză la masă.

IV. 1». f In limba veche asupră de (s. pre asupră 
de) se Intrebuință șl In sensul de „dincolo de. mai 
pre sus de...“ (In acest caz „de” are sens partitiv 
și asupră de cer = de la cer mai sus, dincolo de 
cer). Și... irema se îralți asupră de ceriu, cuv. D. 
BĂTR. II, 121. Se luă mare cuviință a ta pre asupră 
deceriu.PSAL-SCH 19.'g(=pre mai süsü de ceriu. 
CORESI, PS.: „tu a mis ta majesté au-dessus des 
cieux!“).

2°. t Fig. Din raportul local se naște lesne un 
raport de grad și „dincolo de cevă” ajunge să ex
prime gradul cel mai Înalt: „mai mult (decăt atăta 
s. decăt cevă)”. Asupră de aceaia. voiu întoarce fața 
mea in aleanul vostru, cuv. n. bĂtr. i, 8. iubit 
Dumnezeu asupră de tot. ibid. ii, 225. Asupra de 
putere = „supra vires”. anon. car. | (Precedat de 
mai) Mai asupră de căt toțfij piemașii miei mă 
feciu ocară, dosofteiu (: „super omnes inimicos 
raoQS factus sum opprobrium"), ap. HEM. 1925. Mai 
asupră de cumu-ți este puterea și agonisita, să nu 
chelluești. cărare pre scurt (a. 1685), ap. CCR. 
131. I Spec. (Și azi Încă:) Cn asupra de măsură 
mai mult (decăt eră de așteptat s. se cuveneă), 
din cale afară, afară din cale, peste măsură; cu 
belșug, cu prisosință: „exírémement, excessivement, 
extraordinairement, outre mesure; ă l’excăs, ă foi- 
son”. Cumplita prințipeasă puseasă în lucrare ră
splătirea aceasta, cu asitpra de măsură, beldi- 
MAN, N. P. I, 174. Fericit mă simt atuncea, cu asu
pra de măsură, eminescu, p. 188. Duce-vă-ți pe loc 
de-i spuneți, să le-aducă băutură, Și-i plătesc eu 
cât o face-, cu asupra de măsură. loSlF, P. 63. | (Elip
tic. Astăzi, rar:) Cu asupră = cu dobândă, cu pri-
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țării, să muncească sau să spânzure pre neștine, cu
noscând el că nu-i vinovat și iaste lucru cu asu- 
predlă acîaea muncă sau aciaea moarte, pravila 
MOLD. 152,Mamonul invafă să apucăm cu strâm
bul și eu asupredlă. varlaam, c. 228. într'ămbe păr
țile mai mult fSțărie decât omenie, sau mai mult asu
preală decât dreaptă socoteală s'nr face, cantemir, 
IST. 33. I (Siiperst. pop.) Prigonire, rele pe care le fac 
spiritele necur-ite oamenilor și vitelor, (icnești asu- 
preâlele dracilor, mineiul 86*/j- [Oamenii
cearcă cu descântece să scape de] asupreala [dracilor, 
strigoilor...]. CAi.ENDARiu (1844), 63. Binecuvântează 

turma dobitoacelor..., și le’nmulțește și le’nlărește...
și le izbăvește de toată asuprea'a diavolului... și de 
tot sfatul Satanei, aghiasmatar (a. 1851), ap. teo
dorescu, p. p. 384. I Cămătărie, uzură. Camătă do
bândă cu asupreală. șapte taine (a. 1644), ap. 
HEM, 1931. Nici o asupreală să nu facă Turcii la 
cumpărături, dionisie eclesiarcul, c. 231. | Nă
paste. LB. S’au făcut asupreală. ce să dzice au căzut 
năpaste, pravila mold., ap. HEM. 1933.

— Derivat din asupri, prin suf. abstr. -eală.

sosință, cu vârf, mai mult (de cât se cuveneâ), și 
mai șl, de tot: „encore plus, davantage, par sur- 
crolt, abondamment”. Mulți bogați sânt ca odaia, 
și încă mai cu asupră [= și încă și mai bogațî], 
VARLAAM, c. 331. I^ntr'aceaia șerbul tău....  ține
(judeațele tale], pentru să ia cu asupră plată din 
mila ta. dosofteiu, ps. 59. Toate asupra lui i-au 
venit, încă mai cu asupră. MAG. ist. iii, 361/^. 
Fiind răniți prea cu asiipră [: prea do totj... Mi- 
NEIUL (1776), 86 Slujbașii eu asupră-i sileă de 
implineâ mai mult de cât aveii poruncă, dionisie 
eclesiarcul, C. 189. .Și-OM răsplătit cu asupră de 
pre (Irsacki. muște, let. iii, 13/„. Dar mai mult 
și cu asupra s'a veselit Areti. pann, e. ii, 157/„. G»- 
nerele «e supără mai cu asupra decât loți. ispire
scu, L. 258.

3®. t Subst. Din locuțiunea adverbială cu asu
pră =s „cu dobândă”, pare a se fi despărțit un sub-st. 
asupră = „camătă, uzură” (cfr. asupreală). tl În
tâlnim In PSAL. SCH. 16S/„ (și la CORESr, PS. 142): 
Șisc&dzu de calea lui asupra și hiclenșigu ( — asu
pra și înșelăciuni. cORESi: „et non defecit de pla- 
teis eius ușura et dolu.s“).

[Forma asupra s’a născut din asupră și art. -a In 
construcțiunile cu cazul posesiunii și cu pron. pos.: __  __ ___ ____________ .,___ ____ ___ ..., ____
asupra omului, asupra mea. După analogia adver- chită azi) Asupritor, apăsător, chinuitor. Se prici-
belor terminate In -a, forma aceasta a înlocuit, In ■*—«—.■■■ ..._«!--------
timpurile mai nouă, in mare parte, pe asupră șl ca

AStPRÉLNic, -A t adj. OpprRNsif. — (Formați
une literară de pe la sfârșitul secol. XVIII, Inve-

nueâ strâmbăiate și asuprelnică supărare, urica- 
. .. ....... — - ----- , r------f _ __ RIUL, XIX, 3l3/«; IV, (Mold, Hrisov de ta Grig.

adverb: a ieși de-asupra și In legătură cu dat, pron. ! Ghîca).
enclitic: asupra-mi (pe lângă: asupră-mi): usupră ' — ,i:_ ........—i.i „..r _.i:
s’a păstrat In construcțiunile, rare de altfel, cu prep, 
de: cu asupră de măsură. | Pentru șovăirea uzu
lui de construire găsim la HEM. 1923 următorul exem
plu din dosofteiu: Că dzua Domnului Savaoft 
vine asupra tot ocarnicul [ asupră a tot oc.] și 
trufașul ș» asupra a tot suitul... și asupra de 
tot chirul... și asupra de tot muntele nalt și asu
pră de iot turnul nalt etc. Cfr. șl: Te pugorișji] 
de-asupra svânta fecioară, dosofteiu, v. s. 2.30. | f 
Asiipre (cfr. cătră> către): Răutatea toată asupre-mi 
să strânge. DOSOFTEIU, ap. HEM. 1929.]

— Din lat. pop. ad și snpra: sard, 1. assubra (In 
celelalte limbi romanice numai forma necompusă 
supra, cfr. supra și super, cfr. spre; pentru com
poziția cu de, cfr. despre.) Cfr, p(r)este. Cfr. R. 
Kurth, Jahresbericlit, X, 618—623 și 624—625.

anvprAli’Ărk t 8. f. Ararice, avidité, cupidité. 
— Sgârcenie, avariție, lăcomie de bani, ^i cu nsu- 
prăluarea, cu menciuroase cuvente, voi vă cor ,vc»m- 
păfă. cod. vor. 169/1, ( și pentru hlăpie. N, 
TESTAMENT 1648; și cu lăcomie, biblia 1688: 
„poussés par l’avarice”).

— Cuvânt format de traducătorul Codicelui voro- 
nețean, din asupră și luare (cfr. „a luă asupra”), fără 
să li pătruns vreodată In limba de toate zilele.

ASPPRAVKNÍ f vb. IV. Suroertir. — A se în
tâmplă, a da peste cevă. Certul s’a clăii și pămân
tul s'a legănă din urdzăturile sale pentru mânila 
urgiei Domnului Savaoft, in dzuu aceaia în carea 
va asupraveni mânia lui. dosofteiu, ap. HEM. 
1931. [La DOSOFTEIU se găsește șl: suprăvenl vb. IV, 
ap. HEM. 1931.]

— Cuvânt compus de Dosofteiu din asupra și 
veni după lat. .super-venire (cfr. „a veni asupra” și 
fran. „survenir”), fără să fi pătruns vreodată tn limba 
de toate zilele.

— Derivat din asupreală, prin suf. adj. -nic.

ami'pkí vb. 1V“. 1®. Surcharger (qqn.). Opprimer, 
oppresser,pres8urer. accnbler (<pin.), tyritnniser, léser 
qqn. dans ses droits; vexer, causer des vexalions; 
tourmenter (qqn.). Porter (contre qqn.) une accu- 
sation inique. Forcer, coutraindre. 2’. Exa^drer, aug- 
menter. 3'^. Attaquer inopinément, surprendre par 
une attaque.

1®. A pune asupra cuivă o povară, deci, fig. a 
tmpilă, „a apăsi, a nedreptăți, a cere de la cei slabi 
ceea ce nu pot da sau Împlini, a pune altuia greu
tăți, sarcine [nedrepte s. mai mult decât poate duce]”. 
COSTlNESCU. Așă eră viața acestui Injiărnt bun, că 
pre săraci cu birurile nu-i asuprea. MOXA, ap. HEM. 
133i.Va prea asupri cu camălu PRAVILA MOI-D 88,,. 
Nu pre toți intr’un chip asupreaște neputinfa și mi- 
șelălatea. varlaam, c. 316. DMWH&îew ««« făcut do
bitoacele spre a noastră întrebuințare, atâta numai, 
sd nw ie asuprim pe.sfe tiifi.swrâ. DRĂOIIICI, r. 99. Cei 
mai avufi asupresc pe cei mai săraci. I. IONESCU, M. 
1Ö9. [împăratul] »h supără întru nimic pe popor și 
nu asupreă pe văduvă, nici pe sirman. ispirescu, 
L. 393. .Baâa Dochia aveă șî o noră, pe care o asu
preă foarte tare, marian, se. ii, 97. Eu nu asupresc 
pe nimeni, cum asuprești tu țara! RETEGANUL, P. 
I, 9/,,. I (Rar) A chinui. Vorbeam c'un june prieten 
de astă supărăcioasă boală... ce asuprește pre bieții 
ieșeni, c. negruzzi,!. 198 ) A.sitpre.sc= „năpăstuesc, 
vinovățesc pre cinevă pe nedrept = calumnior, inique 
accuso...; făischiich beschuldigen”. ÍjB.; POLIZU; BAR
CIANU; DDRF. II r. ext. t A sili, a forță, a constrânge 
(pe cinevă la cevă). Asupresk = „cogo“. anon. car. 
^'i alte pricini vor fi fost carile să fi asuprit pe Au- 
relian deodată a deșertă Dachia. cantemir, hr 
216/,,./aed noi hu asuprim pe cinevă... să crează. 
idem, hr, 218. (Cfr. asupriți®.)

2®. t A pune vârf (la cevă), a mări, a exageră, a 
încornora (un fapt). Cuvintele lupului de-a-fir-a-păr 
le povesti și încă de cât eră, cu oxiile, variile min
ciunilor le mai asupri, cantemir, ist. 98. (Cfr. asu- 
prit2®.)

3®. t A cădea (fără de veste) asupra cuivă, (deci) 
a atacă fără de veste, a surprinde printr’un atac. 
Cadan i-au asuprit fără de veste și pre mulți i-au 
tăiat. ȘINCAI, HR. I, 261/,. Poți cu mare lesnire 
a-i trage in râpeie acealea, acolo li vei așteptă, cu

asi’PKeAi.A 8. f. Oppression, vexation, injustice. 
Usure. Calomnie.—{Cavint foarte des Întrebuințat In 
literatura veche, azi puțin mai rar) Apăsare, încălcare 
a drepturilor cuivă, împilare. Aveă asupreală multă 
și strâmbătăți greale... de cătră o samă de boiari. 
MOXA, 371/„, iVe^ufdnef trăi, de asupreala altor 
neamuri... if. COSTIN, let. i. ö6/„. | Nedreptate. Cn _ . .......................... .......,............. .. _.
diregătoriu nu es/e daloriu sd asculfe pre Domnul ; mare statornicie ii vei lovi și in vreamea aceasta Sa-
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binenii miei ii vor asupri cu săgețile lor, cu sulițile 
și cu stâncile ceale de piatră ce vor prăvăli asupra 
lor. BELDIMAN, N. P. I, 140/,

— Derivat din asupra.

AHrPRiciVNE fs. f. Oppresston, vșxation, exac- 
tion, concussion. — Asuprire, asupreală, împilare. Ale 
trupului asupriciuni și carnetele ți» mândrită ceștii 
lumi și pohta ei cade-i-se să le lase. CORESI, ap. HEM. 
1936. Multe răutăți și asupriciuni... făcea țării, mag. 
IST. II, 202/,,.

— Derivat din asupri, prin suf. abstr. -iciune.

ARIPRÍRF. 8. f. P. Action de surcharger, d'op- 
primer etc. ou lefaitd’Stre surchargé, opprimé etc. 
Oppression, vexation, exaction, concussion. Contra- 
riété, peine morale. Torture. 2”. C'rtZownie.

Infinitivul verbului asupri, devenit abstract verbal.
1 ’. „Fapta de-a asupri, de-a nedreptăți (pe cinevă); 

jaf, măncătorie (In administrațiune, In împărțirea 
dreptății), sarcină nedreaptă, apăsare din partea 
celor mari către cei mici“. COstinescd. (Cu sens 
activ) Să mă ierte... pentru asupririle ce le-am 
/■flcMÎ. URICARIUL, XI, 354/,,. yora geme subt asu
prirea Tomșei. c. negruzzi, i, 138. (Cu sens pasiv) 
PojxwuZpewect în ticăloșieși asuprire, c. negruzzi, 
I, 275. II (Rar, neobicinuit) Supărare. .Koftiwso» au 
priceput asuprirea ce «m /«Scmî părinților săi. DRÂ- 
GHICI, R. 38. II Chin, tortură. Asupririle morții. MAR- 
COVICI, C. 44/,.

2’. Calomnie, năpăstuire. poi.izu, DDRF., HEM.

ANVPKÍT 8. a. = asuprire. Participiul verbului 
asupri, devenit abstract verbal.

ASl’PltlT, -A adj., subst. 1’. 5'MrcAori7< Opprimé, 
oppressé, presfturé, lésé dans ses droits, vexé. Ca- 
Ivmnié. Forcé,coniraiut.2^. Exayéré, excessif.

Participiu) verbului asupri, devenit adjectiv, sub
stantivat adesea.

10. Apăsat, încărcat cu o greutate (prea) marc, (și 
fig.) mai mare de c&t e drept, oprimat, împilat, ne
dreptățit. Penăsălii răstignită,... cu podoabe de-ale 
lumii asuprită, Fața ta pare că râde, konaki, ap 
HEM. 1937. Zenstrele ce să cade să dea cela ce au 
făcut silă featei cei asuprite... pkavila mold.III,,. 
Se învifasă oamenii cei cu strămhătăți n.suprifi, de 
apucă unul pre altul, strigând: „haide la dioan!“ 
N. COSTIN, ap. HEM. 1936. Fretutindenea vei aflt't 
noroadele asuprite, iieldiman, n. p. ii, 64. ZrOCMi- 
torii au fost asupriți, i. lONESCU, M. 146. (Eemeea 
se teme] sd hu rămăie stearpă și din causa aceasta 
apoi să fie nu numai certată și asuprită de băr
batul său, ci chiar și bătută, marian, na. 5. | Sub
stantivat. (Cu sens pasiv, In opoziție cu „asupri
torul", cu sens activ) Asuprifii și impilafii— atât 
de mulți la număr — ar fi pierdut... un... apărător.
C. NEGRUZZI,!, 244. jdsMpntjt’ pătimleșle multe, da 
nu moare tufe ca asupritor»', jipescu, ap. HEM. 
1938. II t Silit, constrâns (la cevă). VawdaZn... fiind 
asupriți de foame..., s'au tras călră (ihermanii carii 
astăzi ii chemăm Franchi. CANTEMIR, iiK. 76/,,. l)acă 
va dintru acea clintire de pace și vărsare de 
sânge..., [noi] denaintea a toată lumea îndreptați 
putem fi; căci noi spre aceasta sătitem asupriți. N 
COSTIN, LKT. II, 108. I t (Mai de mult și ca termin ju
ridic) Fără voie, constrâns. De a lui bună-voie, de 
nime nevoit, nici asuprit, au vândut a lui direaptă 
ocină și moșie, act (a. 1591, Mold.), ap. HEM. 1937. | 
Forțat, prin mijloace artificiale. Se îndeamnă... slo
bozirea cea asuprită, a misfuelii și a udului, pi- 
8CUPESCÜ, O. 210.

2°. t Exagerat, excesiv, care trece peste măsura 
cuvenită. Să fugim amii de beție și de mâncare asu
prită. CORESI, ap. HEM. 1937. Da Turcii banii cu 
dobânzi asuprite, de înireceă până la un an sau 
doi dobânrlape capete dionisie eci.ehiarci’I.,c. 164.

ASURZIRE
ANt'PKiTOR, -VÁRK adj., subst. 1°. Oppressif, ue- 

xatoire, tgrannique. 2*. Oppressewr, tyran. Coneus- 
sionnaire. Calomniateur.

Adjectivul verbal al lui asupri (derivat prin suf. 
-itor), substantivat adesea.

P. Adj. Care asuprește (pe cei mai slabi, pe ce! 
mai mici), apăsător. Frica va să eică pornire asu
pritoare carea înspăimânteasă pre omul cinstit. 
PRAVILA (1816), 38. Fiica lui Romii, a barbarului 
asupritori», beldiman, p. ii, 180. 11 Pricină asu
pritoare = forță majoră; „force majeure". Nu fiete- 
cui iaste dat jăratic a mâncă..., ales când pricina 
asupritoare lipseaște. CANTEMIR, ap. HEM. 1938.

2’. Substantivat. Apăsător, Împilător. Va cu
noaște cel asuprit că-l va ucide asupritoriul. pra
vila MOLD. 66. Lacowü, apucătorii, asupritorii. 
VAHLAAM, C. 383. l/n asupritoriu ce giură strâmb... 
DOSOFTEIU, V. B. 116,,. Veri... pe asupritor, că nu 
poate scăpă de blestemul jertfelor sale. MARCOVICI, 
C. 19/,. II „Mâncător, jăfuitor, care prin puterea ce are 
nedreptățește, jăfuește, apasă, asuprește pe alții“. 
COSTINESCU. II „Năpăstuitoriu sa calumniator...; der 
falsche Beschuidiger“. LB. [f și diai, -tori».] 

asvi'RITCrA t s. f. Oppression, contrainte, ve
xation.—AsapriTe, asupreală. Be/ia și cămătniciia și 
asupritura șt toatealaltepăcate... coresi, ap. HEM. 
1938. Că de asupritura trudei călugărești ce să asu- 
priîă, «tce părul nu-i putiă crîaște. dosofteiu, v. 
3. 19,,. [Plur.-ÎMrt.]

— Derivat din asupri, prin suf. abstr. -ătură.

anurzeăi.A s. f. Action d'assourdir. de devenir 
sourd; assourdissement. — (Rar) Faptul de a fi s. 
a deveni surd. Leac de asurzeala urechilor, piscu- 
PE8CU, O. 324. [Plur. -?eZi.]

— Derivat din asurzi, prin suf. abstr. -eală.

ANiiKzi vb. IV*. l’.-2®. Devenir S'iurd.perdrel’ouie, 
s’assoardir.So. Rendre sourd, assourdir; abasourdir, 
étourdir, ahurir.

1°. Intrans. A-și pierde auzul, a deveni surd. Au 
asurdsit d'imbe urechile, dosofteiu, V. a. 126,,. 
iWdt, Michiduță, cănd oiu chiui eu, ai să asurzești. 
CREANGĂ, p. 54. i^i-osur^ește, Și-amuțește, marian,
V. 47.

2^ Refl (învechit) Cu același sens. Asurzeaște-te. 
BIBLIA (1688), 229. Și-ți voiu legă limba și <e vei 
asurzi, ib. 535.

3*. Fact. A luă auzul, aface surd, fig. a zăpăci, 
a ameți pe cinevă. Asurzeaște pre oameni, spuind 
și ceale ce sânt și ceale ce nu sânt, țiciiindeal,
F. 203. Să ne ferim de întâlnirea lui. dacă nu vrem 
să ne asurzească, c. NEGRUzzi, 1, 238. Taci, măi 
omule, că asurzești boiérii. alecsandri, T. 554. A’m 
ie lasă inima să taci; asurzești lumea cu țărăniile 
tale. CREANGĂ, A. 71..M'u voiă să asculte nici la păsă
relele ce ciripeau, de [tej asurzea, ispirescu, l. 58. 
Și-l asurzise zgomotul ce se făcea in acel oraș, idem, 
136. I (Pleonastic) De urechi m'au asurzit. TEODO
RESCU. p. P- 381*». ]

[Rar, nelntrebuințat, e prezentul: asúrd. ALECSAN
DRI, ap. HEM. 1940.J

— Din lat. ‘assnrdire (*iis«Mrdescoln loc de obsur- 
desco); ital, ossordíre, fran. «seoMrdtr (spân, ensor- 
deeer, portg. ensurdecer). Cfr. surzi, desasurzl.

ANURZÎ.HE s. f. SardiM — (Formă puțin între
buințată) Faptul de a fi surd, surzie, surzenie. LB., 
PONTBRIANT, CIHAC.

— Derivat din asurzi, prin suf. abstr. -ime.

ASURZÎBU a. f. Âciwn d’nssourdir. de rendre 
sourd, de devenir sourd, d'étourdir, d’ahurir. As- 
sourdiseement, abneourdiesement. — Infinitivul ver
bului asurzi, devenit abstract verbal. Asureirea din 
răceală se poaie vindecă.
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ANi’RZÎT 8. a. ss asurzire. Participiul verbului 
asarz), devenit abstract verbal.

AHí RZÍT, -Á adj. Assourdt, devenu sourd, rendű 
sourd: abasourdi, étourdi, ahuri. — Participiul ver
bului asurzi, devenit adjectiv. | (Pleonastic) De urechi 
azureită. marian, v. 123.

ANVKZITÓB, -uÂRE adj., adv. I. As.sourdis.sant, 
abasourdissant, étourdissant, ahurissant. 11. D’une 
maniere assourdissante.

Adjectivul verbal al lui asurzi, (derivat prin suf. 
-itor), Întrebuințat șl ca adv.

I. Adj. Care asurzește, care amețește. Auzul se 
resimte de vibrări asurzitoare, alecsandri, p. Iil, 
84. Un zgomot asurzitor = „un bruit assourdissant". 
DDRF.

II. Adv. Strigă asurzitor de tare.
[■ț și diai, -tóriu.]

AHi’RZiTÚRÁ 8. f. asnrzire. anon. car. (Formă 
puțin întrebuințată)

— Derivat din asnrz), prin suf. abstr. -itură.

AMVÂWTÂ vb. 1. (ș. d.) V, azvântă ș. d.

ÂN’-VARĂ loc. adv. V. astă-rarA.

AT t 8. m. CAeooi (de selle). élaloti, coursi^. — 
(Uuvănt păstrat azi numai In unele regiuni, In poe
zia populară) Cal bun, cal turcesc, cal (și mai ales 
armăsar) de călărie. Au venit la /«și Casitn-offa..., 
căruia mare prieteșug i-au arătat Domnul, el 
așijderea, trăind și hh at ("cal de șeăj Domnului 
peșchiși. E. KOGĂLNICEANU, LET. III, 227. /-OM CȘIÎ 
Domnul tmiinte..., cu mare alaiu, și..., vrând sd se 
sărute cu agasi de pe cai, s’aw tulburat ații lor și, 
sculăndu-se ații in doă picioare, au lunecat calul 
Domnului, idem, let. III, 218. Un om au vrut să 
vAnăă o mazt/ă [ catăroalcă)... in loc de cal, adăo- 
gănd că tatăl său nu au fost măgariit, ci hăt (- 
cal turcesc). țichindeal, K. ICO. Vdd pe Stanca 
Moyoșanca. în carâtă eugrăvită... împrejur steteau 
legați Șapte puișori de hați, Să-i dea Stanca pe la 
frați. POP. (din Dobrogea), ap. HKM. 2029. Nuți-e 
hatul de vâmare, Să-fi dăm galbeni și parale? TEO-

ațA
se întrebuințează In deobște la singular: Am cum
părat niște ață neagră; fel de fel de ață. Unitatea 
e: un fir de ață. Pluralul ațe însemnează „soiuri 
deosebite de ață" sau bucățele de ață: A scoate ațele 
cu care s'a inseilat o haină. TDRG. || La mâncare, 
mămăliga... se taie cu o ață de cânepă. (Bădeni, In 
lași), ap. HEM. 2078. Băgaiu măna'n punga chingii, 
Găsiiu ața mămăligii. TEODORESCU, p. p. 333. 
A rămânea cu ața mămăligii = a rămâneâ sărac 
lipit (pământului), a nu mai aveâ nimic: „âtre com- 
plétement ruiné". zanne, p. iii, 611. J Ața, fiind sub
țire, se rupe lesne. De aici locuțiunile: Nu întinde 
ața, să se rupă. o. negruzzi, i, 251, sau: că se 
rupe. ZANNE, P. iii, 8 (se zice celor ce trec măsura). 
A se țineâ s. a sta (numai) într’un fir de (s. intr’o) 
ață abiâ a se mai țineâ. a fi aproape de pier
zanie: „ne tenir qu'â un fil“. ZANNE, p. in, 12. A 
omului viață... Se ține’ntr’un fir de ață și se rupe 
gând când n’ai. pann, p. v. ii, 89. îi stă viața in- 
tr'un fir de ață. idem, p, ii, 801. Viața ce abiâ se 
mai ține intr'o ață. delavbancea, ap. HEM, 2079. | 
A fi cu șerpar de ață: adică sărac. (Șerparul se face, 
de obiceiu, de piele.) ZANNE, P. lIi, 372. Cfr. șl excla
mația: I/Mwe, lume și viață, Bră^inar de ață! zanne, 
p. I, 216. (Brăcinarele se fac de lână; cele de ață nu 
țin mult). II (Cu aluzie la puțina valoare a unui fir de 
ață) Vn fir s. un capăt de ață^cel mai mic lucru, 
cevă neînsemnat, foarte mic s. foarte puțin, un lu
cru de nimica. Nici cât un fir de ață, Nu-ți dăm 
prin gură să tragi, pann, p. V. iii, 96. Socotiți c a 
văzut de la unchiu-său vreodată măcar un firicel 
de ață? KĂDULESCU-NiGER, ap. TDRG. | Numai vă- 
ru-mîeu..., fecior de gospodar cinstit, nu luase nici 
un capăt de ață. creangă, a. 99. l’âuA’ntr’un (s. 
Iu un) rap(At) de ață = tot, până la cel mai mic 
rest: ,Jusqu'ă une tâte d'épingle". Au jăcuit tot, până 
la un cap de ață. neculce, let. ii, 229/50- încăr
cat șt bucate vinul și grâul, pdnă'ntr’un cap de 
ață. de au lăsat numai peatră sacă. N. coSTiN, ap. 
HEM 2080. A spune (s. a povesti) dlu fir până’n 
ață = din fir.a păr, cu toate amănuntele : „de fii 
en aiguille". Ii povesti... din fir până’n ață. qor- 
.lAN. H. II, 190. îi spuse tot, din fir pănă'n ață. 
ISPIRESCU, l. 106. Să spue din fir până’n ață. ȘEZ. 
III, 232/12- mare da-
raua decât ocaua, „folos puțin și trudă multă", pam- 

. pile, j. ii. (Despre o îmbrăcăminte roasă, jerpelită) 
_         ■ .Mai mult ață decăt față = ros, de l se vede ața de 
DORE8CÜ, P. P. 613. Mult puțin ce căpăta, Tot pe el și 1 la urzeala stofii. Din călcâie până’n cap, haina lui 
pe-of putieâ. pop. (Serbia), ap. HEM. 2030. [Și: hat. ■ mai mult ață decât față, pann, ap. ÍIEM. 2079., 
Fiur. (kjați. Se găsește Insă șl forma kăți. pop., ap. I (Despre nesiguranța și necazurile vieții omenești) 
ȘIO., chinr și hale: Cu trei hate la coșare, Puși (lela_________ -«......jx /- »—«1........m ...... — uok»
Vinerea-mare Pe grăunțe și pe sare. teodore.scu, P. 
p. őlP - unde nu e vorba de (h)atoaice adecă 
de iepe (de călărie), ci de cai — lucru care pare a 
dovedi că vorba nu mai e Înțeleasă nici In popor.]

— Din turc, at „cheval entier". ȘIO.

Viață cârpită (s. legafăj cu ață. pop., ap. HEM, 
2079. (Loc. prov.) Nu întinde (prea mult) ața, că 
se rupe, zanne, p. iii, 8 = nu forțâ lucrurile, nu 
le aduce la o prea mare încordare. Unde e ața mai 
subțire, acolo se rupe: tot peste cei săraci (necăjiți 
etc.) dau belelele.

, 2^ P. anal. Firul produs de paianjin. Muștili celi
ațA 8, f., loc. adv. FU, filet: filament, filandre, : moarti și spândzurati pi ațlli painjinilor... șez. vi, 

fibre; ficelle, corde, cordeau. ■ " ' '....... 1. j.-?..
P. Tort subțire (de in, cânepă, bumbac), răsucit, 

formând un fir lung pentru cusut. De unde a luat 
Adam și Eva ac și ață, de a cusut frunzele de smo
chin? c. negruzzi, I, 13. Să siii toată ziua’n ----------- ---- ------------ ,------------- -------------------------
prag. Cu ață băgată ’n ac. doine, 10/,. (Super- ' cu partea inferioară a gurii: „le filet". Ața buricului: 
stiție pop.) Cine dă acu’ cu ață intr’însul, iși dă | „cordon ombilical". || Ața cuțitului (a coasei etc.) = 
zilele. ȘEZ. in, 123. Unii zic că vârcolacii se suie ! „firul de oțel care se desface de pe ascuțitul cuțitului 
la Innă... pe ața ce s’a sucit intr’o zi de Duminecă. 1 [_1___ .t,.] . --. ti- .1LM A
(Kănghileștl, In Botoșeni), ap. HEM. 2078. A băgă ■. ațacuțitului= „das Messer abziehen". TDRG. A bate 
ața în ac =» „einTădeln". TDRG. Cusut cu ață [coasa] dupd/’cÎMrjfc/Zey rdrMștj»» a/Ze/a/e» ei. I. lO- 
albă = cu ochi și cu sprâncene, făcut astfel încât KESCV,C.îl2.'-Zeama de varză, de castraveți area. A 
îl cunoști Îndată (precum se cunoaște ața albă când ’ - -- ’ - - ------ -------'--------
se inseilează cu ea o stofă închisă): (după fran P) 
„[finesse] cousue de fii blanc". Istoria asta e cusută .............  ......... ............... .
cu ață albă = „se pricepe taina". PAMPILE, J. II. , păstala, rămâne, In lungimea ei, de cele două laturi. 
Acest .unde ești?** prea e cksmZ cm a/d albă, dela- ' •— ------ * " * *~ ‘----------
VRANCEA, ap. TDRG. I Ca orice numire de materie.

; 7. I Poet. Prin ușaueche șicrăpată, deslușiiucăteva 
I ațe de lumină in odaia alăturată, dunîreano, CII. 
' 119. în lăuntrul cafenelii, ațe de fumse ridicau in 

tavanul murdar, idem, cii. 47. || Spec. (pop.) Ața 
limbii: membrana subțire care Împreună dosul limbii

„firul de oțel care se desface de pe ascuțitul cuțitului 
[al coasei etc.] prin continuă ascuțire". LM. A scoate 

căpătat ață: se zice când nu se pritocește regulat, 
astfel in cât devine băloasă și se întinde. TDRG. || Fa
solea, mazărea are ață: când Îmbătrânește și, rupând 

câte un filament sau fir. || Ața ín carne, în poame 
„fibrele cărnii, ale poamelor", barcianu.



ATĂc 8. a. P. Aítaque. Aiieinte (â l'honneur de 
qqn.), offcnse, outrage, insulte. 2o. (Med.) 
1‘htisie pulmonaire.

P. (Milit.) Mișcare ofensivă Inpotriva unni inimic, 
lovire a unui vrăjmaș (spre a-1 dobori s. a cuprinde 
locul unde se află). (Contrariul noțiunii de apărare) 
Cfr.&s&it. A urmăripredușman..., A selupttleu (tin
sul... E... vrednicie a celui ce comandă... oastea... Tu... 
nu știi ce este atacul și asaltul, c. NEGRDZZI, ll, 193. 
Îh ziua de 7 Octomvrie, rei/imentul 7 de linie, batali
onul 1 de vânători și câte un batalion din regi
mentele 5 și 13 de dorobanți încearcă un nou atac 
in contra redutei a doua de la Grivița, dar atacul 
este din nou respins cu pierderea a o mie soldați 
și 22 ofițeri. MAIORESCU, D. II, 99. Zocofe»e»f-coZo- 
nel iiergiu Voinescu, in fruntea dorobanților de Iași 
șiVasluiu, dusese trupele de atac cu nnavânteroic.D. 
ZAMFIRESCU, R.235. |i Pi g, șl p. ext. Aprețierilecritice 
isolate... nu vor trebui să lipsească niciodată dintr ’o 
mișcare intelectuală...Dar aceste sânt lucrări de am4- 
nunte. Sinteza (/enerală in atac, izbirea unui întreg 
curent periculos, o credem acum ștearsă de la or
dinea zilei. MAIORESCU, CR. II, 20-1. Cu atât mai 
puțin... puteau slăbi [guvernul] atacurile unor de- 
putați... care nu (tveau nici o greutate, idem, d. ii, 7.; 
(Rar, In graiul de mahală, al orășenilor inculți) Atin
gere (a cinstii cuivă), ofensă, insultă. Vai de mine, 
jupdn DumitracJie, adică gândești că am vrut pen
tru ca să-ți fac un at/Kp Îmi pare rău! carauiai.B, 
T. II, 6.

2". (Med. Hop.) Năvălire nea.șteptată a unei boale 
care aduce moartea s. ruinează sănătatea, „lovire 
năpraznică de vre o boală“. poenaru. Cfr. acces 
(2°). Atac de upoplexie « „Schiagnussanfall“. Aiac 
de friguri = „PieberanfalP. polizu. il'apărăsit fă
ră de veste sănătatea mea... M'au apucat niște ata
curi de astmă așă de violente. In cât fiecare ame
nință să-mi stingă suflarea. ap. MAIORESCU, CR. ill, 
68. II Spec. Atacare a plămânilor, ftisie pulmonară, 
tuberculoză, boală de piept, oftică. A murit de atac: 
„il est mort de la poltrine“ DDRP, Borșul (nrud, băut 
pe nemăncate, este bun pentru atac, pop., ap. zanne, 
p. IX, 276.

[Plur. atacuri'.]
— N. din fran, (ital, attacco, idem.)

ATACA vb. I. P.-3®. AWațuer.
P. (Milit.) A porni lupta ofensivă Împotriva unui 

inimic, a lovi pe vrăjmaș, spre a-1 înfrânge, spre a-1 
alungă și a-i ocupă locurile întărite pe care le apără. | 
Trans. împăratul Teodosie-cel-mare... cufundă în 
apă un număr însemnat din micile luntri in care 
Goții veneau noaptea decindea, ca să-i atace flota 
de pe malul stâng al Dunării, odobescu, iii, 636. | 
Absol. A porni atacul decisiv care sfârșește cu asal
tul. Atacul [asupra Plevnei] fusese hotăril pentru 
ora 3 după amiazi... După felul nedisciplinat al 
generalilor ruși, trupele lui Scobelev atacaseră îna
intea orei hotărite. maiorescu, D. ii, 94. | H. ext. 
A năvăli s. a sări cel dintâi (asupra cuiva, spre a-1 
lovi). D-au atacat mișelește. || Fig. Se întreprinse 
publicarea unei foi literare... [Guvernul) luând drept 
pretext o nevinovată poveste, síd) cuvânt că atacăm

AȚĂ — 342 — ATACA
3®. P. ext. Fir. Ață = „fir sau tort“. damé, t. 140. ' Pkilonotis fontana, sau: ilnium fontanum. (In Ba- 

Inul sămănat des nu face ramuri și toate ațele din ; nat) „Mușchiu... din fam. bartramiaceelor,,.. de 4—10 
lăor sânt lungi. I. ionescu, c. 43, (Ironic) Care de care ' cm. Înălțime, formează tufe Întinse de o coloare verde- 
mai chiposși maiîmbrăcaf.desetărăeauațeleșicur- . ...
geau oghielele după dînșii. CREANGĂ, p. 249. || Fpo- 
cele se'nșiră ca mărgelele pe ață. eminescu, p. 231. 
Zile înșirate cu ață. zanne, p. i, 24: la fel, una ca 
alta (ca șl mărgelele înșirate), monotone. | P. ext. 
Șir (do mărgele). Cn ghirdar de mărgăritar, în 6 
ață. URICARIUL, XI, 225. II (Credințe pop.) Cu aluzie 
la firul tors de ursitoare: Ața vieții a.) firul vie
ții; „le fii de la vie“. Se va milostivi [Dumnezeu] 
a-mi tăiă ața vieții, marcovici, C. IQl. Is'a sfâr
șit ața de pe ghem. s. nădejde = „sein Lebensfa- 
den ist abgelaufen“. TDRG. — b.) sfârșitul vieții(?) 
[Pe copii] ii muncesc peste toată puterea... lor, până 
li se stinge lucrarea minții de tot și vin la ața vieții.’ 
Si mor cei mai mulți. PISCUPESCU, o. 9. 44: îl trage 
(pe cinevă) ața spre (s. la) cevă = se apropie de 
(8. se îndreaptă spre) cevă, mânat par'că de o forță 
tainică, In mod fatal, irezistibil. Unde-l trage pe el 
ața Ca să-și mai petreacă viața... pann, p. v. i, 71, 
Dw-fe, Miefe, dacă te trage ața la moarte. ISPIRESCU, 
L. 193. Gazda se sUi in toate chipurile să-l oprea
scă de la această [kjotărire... Fu peste putință. îl 
trăgea ața la rele. ISPIRESCU, L. 280.

4®. Orice tort răsucit, chiar mai gros: sfoară, fu
nie etc. Nici se vor clăti țărușii cortului ei... nici 
ațele lui nu se vor rumpe, biblia (1668), ap. TDRG. 
(: „dont pas un des cordeaux ne sera rompu“). 
Boierii au tăiat ațele cortului asupra lui Slefan- 
vodă ș* acolo, cu multe rane pătriinzându-l, l-au 
omorît. URECHE, LET. I, ITö/,. Domnule cm boii de 
ață! („se zice In bătaie de joc, când se dă numele 
de domn celui căruia nu i se cuvine”), zanne, p. 
IV, 352. (Cfr. ibid.: „Domnule cu boii de funie...l“)i 
Spec. (Țesăt.) Ațele ițelor, damé, t. 135. Ață 
„o parte a sucalei", idem, T. 140. Ață = „o parte 
a urzitoarei", idem, t. 141. || (îmbrăc.) Ijegăturile 
opincilor (cfr. nojiță, târsână). O/nneile se leagă 
de picior cm niște ață ( ațe) făcute de păr din coadă 
sau coamă de cal negru, sau păr de capră nea
gră, pe care, răsucindu-l. țăranii il împletesc, și 
acestea se ckiamă ață negre la opinci. (I.Amășeni, 
In Suceava), ap. HEM. 2077. Am o nuia lungă, 
lungă, îngrădesc o poiată și-o zakaiă. Și mai ră- 
măne-o öucaM.^ ( „Ața de la opinci"), șez, i, 27. 
Scoțând o piele de porc sălbatec... și croind câte-o 
păreche de opinci..., le-a îngrueit frumos și a pe
trecut câte-o păreche de ață neagră de păr de cal 
prin cele nojițe. CREANGĂ, A. 25. || Funia cu care 
se trage clopotul (și p. oxt.), tragerea clopotului. 
Bentru {/ ceas, 2 ațe; derept vecernie, 4 ațe; pavecer- 
nița cea mică, 3 ațe. pravila govora (a. 1640), ap. 
TDRG. II (Zid.)Ațazidarului(fziditorului) = a!o&Ta, 
de care e atârnat un plumb, servind de indicator 
al direcției verticale: „fii ă plomb". în mâna lui 
eră ață de ziditori. BIBLIA (1668), 564. 44: Ca pe ață 
= drept de tot. In linie dreaptă: „tout droit". ZANNE, 
p. III, 14. Tot copaciul... ca cum pre ață de-adre- 
ptul... ar fi fost puși, cantemir, ist. 126. Tot locul 
inluntru pre ață de-atocma atocmat eră. idem, ist. 
127.

5®. Loc. adv. (Hrin prescurtare din comparația 
„drept ca un fir de ață Întins") Ață (la...), urmând 
după un verb ce indică o mișcare, însemnează „drept 
(Ia...)“: „(aller) de droit fii, tout droit, directement". 
Aceă măiestrită șoseâ... se'ntinde ață până la ba
riera Ploieștilor, odobescu, i, 376. Merge dracul... 
ață, la mănăstirea sfântului părinte. RETEGANUL,
II. 65/„. A me'e ață = „a merge drept la țintă". 
FRÂNCU-CANDREA, M. 97. Fata... își luă hăinuțele 
și zeleti pe nesimțite din curte, ținând ață la babă. 
MEKA, B. 186. (Cfr.germ, „schnurstracks, schnur- 
gerade", fran. „il a dormi plusieures heures de fii" 
8. „â la filée".)

6®. (Bot.) Ața-apei a.) Fhilonotis des fontaines:

gălbuie... Crește pe marginea pâraielor și izvoare
lor, In câmpiile mlăștinoase și pe stânci umede“. 
PANȚU, PL. — b.) = mătasea-broaștei. panțu, pl.

[Plur. ațe, diai, a/rl,]
— Din lat. ucl»,iăem(Thes.linguaelat. și Arcbiv 

lat. Lex. Xni, 278): ital, aceia, eng, atsa.

Â'ȚA-ĂPKi 8. f. (Bot.) v. atât mătasca-broașlei. 

atAc t 8, a. V. Iatac.

I'



ATACABIL
religiunea, .suprimă foaea. C. negruzzi, i, 334. Oj)o- 
sițiunea atacă guvernul prin presă și in parlament. 
A atacă persoana, sentimentele sau credințele cuivă. 
sau pe cinevă in sentimentele și credințele sale. A 
atacă răul. ( (Fam.). A veni (la cinevă) cu o cerere 
de împrumut de bani. Te atac c'un pol. VLAHUȚĂ, 
ap. TDRG.

2*. A izbi Intr'un lucru s. Intr’o persoană, astfel 
In cât să-l slăbească, să-l dărapene. Cu astfel de 

' sistemă [rea] de in.druețiune, niciodată clasa ru- 
'i rală nu va ajunge la o adevărată cultură... Știința 

de carte i se va face din ei in ei mai odioasă ca 
un mijloc de corupțiune ce aiaeă pe cei ce se ating 
de ea. odobescu, iu, 35T. yfu.drarea cugetului, po
menirea păcatului său, i-au atacat sănătatea, c. 
NEGRUZZI, I, 54. II Spec. (Șt. nat. Chim. Med.) A 
roade, a strică, a prăpădi. Filoxera atacă vița de 
vie. Tinctura de iod atacă țesuturile organice. Mi
crobul ftieiei i-a atacat plămânii. { Refl, (cu sens 
pasiv, fam.) A se atacă la plămâni și, eliptic, o 
se afacâ = a căpătă boală de piept, a oftică. Cfr. 
atac (2’) și atacat. || (Jur.) .1 atacă validitatea 
UHui act și, eliptic, a atacă un cect = a căută să-l 
dărimi, să arăți că nu-i valabil. Când, în cursul 
unei iu stanțe ciut le, actul se atacă def^s, tribunalele 
pot... suspendă provisoriu executarea actului. IIA- 
MANGIU, C. C. 283.

3’. (Franțuzism; rar) A atacă un subiect, o lu
crare. o bucată de muzică = a Începe executarea 
lor, a se apucă de cercetarea s. executarea lor, a 
aborda (un subiect etc.). Vom atacă deîndată un 
obiect principal al studiului...: judecata estetică asu
pra lui Alecsandri. maiorescu, CR. in, 221.

— N. după fran. (ital, ataceare, idem.)

ATAC'ÂiiiL,-A adj. Attaquăble. — Care poate fi 
atacat, de atacat. [Negativul: inatacâbll-ă, nenta* 
câbil, *ă. Cetățuia Belgradjic,... inatacabilă in vâr
furile ei de stâncă, rămâne sub observarea brigádéi 
Cantilli. maiorescu, d. ii, 112.]

— N. după fran.

ATACAUILITÂTK 8. f. (jualité de CB qui est atta- 
i/uable. — (Rar) Faptul de a fi atacabil. [Negativul: 
liiataeabllltăte, ueatacabllltâte. Temperatura de to
pire și itiatacabilitutea sa face ca platina
să fie metalul cel mai întrebuințat pentru vasele 
care servesc la temperaturile cele mai înalte. MUR- 
GOCI-LUDWIO, MIN. 63.]

— Derivat din atacabil, prin suf. abstr. -itate.
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ATACÁKK s. f. Action (V aifaquer, atfnq’ue. — 
Infinitivul verbului atacă, devenit abstract verbal. 
Atacarea unui fort. Atacarea religiei. Atacarea 
.sănătății. (Franțuzism; rar) Faptul de a se apucă 
(de un subiect, de o lucrare cu mintea), abordare 
(a unui subiect). Ce-i drept, problema este foarte 
vastă și pentru atacarea ei cinevâ trebue să fie 
înannat cu cunoștințe întinse. G. MURGOCl, SĂM. 
VI, 295.

ATA€'ÂT,-Ă adj., subst. Aftar/ue. de lapoi-
trine, poitrinaire, phtisique. Participiul verbului 
atacă (P-3’), devenit adjectiv și substantivat une-ori. 
Oricine are drept de a cere de la pâstrătorii registre
lor stării civile extracte din acélé registre. Extrac
tele date conform registrelor și legalisate... vor fi 
cresute, pe căt timp ele nu vor fi atacate prin in- 
scripfiune de fals, hamangiü, c. c. 21. Acum nu 
mai rămăsese Indoeală că pieptul său eră atacat. 
C. NEGRUZZI, II, 154/24. il Spec. Atins de boală la 
plămâni, bolnav de piept, ftizie, (pop.) ofticos. S’a 
prăpădit curând: eră atacat. Substantivat. Un 
atacat. (Negativul: neatacat,-ă = „unangegriffen". 
BARCIANU.]

atauAn s. a. V. iatagan.

atArdisî

atAuArțA vb. l.Suspendre, accrocher, attacher.— 
A acăță, a spânzură (cevă de altcevă). [Prez, ată- 
gârț și atăgârț^s.ț HEM. 2035.

— Derivat din tăgârță, după analogia lui acăță, 
atârnă.

ATĂuÂKȚĂRK s. f. Action (le suependre, cl'accro- 
cher (qqch.). — Infinitivul verbului atăgârți, devenit 
abstract verbal. HEM. 2035.

ATÂoÂKȚÂT, -A adj. .4ccrocAd, suspendu. — Par
ticipiul verbului atăgârță, devenit adjectiv. Acățat, 
atârnat, spânzurat (do cevâ). Dumnezeu are două 
scări, cu câte un cap várit in pământ, și cu altu' 
atăgârțate d'al șaptilea cer; și pS una suie pe Ru
mân, iar p'alta ti dă drumu’ dé vale, jipescu, ap. 
HEM. 2035.

atahAn 8. m. 1®. Chef de Cosaques. 2®. Chef de 
pécheurs.

1®. ț Căpitan de Cazaci. Au șesut Timuș aicea in 
Iași, cu asaulii, polcovnicii și aiamanii săi. M. 
COSTIN, LET. I, 296/j,. iii au și întors pre atamanul 
Donților și cu vahmistru. neculce, LET. n, 452.',.

2®. (Astăzi In Basarabia și In Dobrogea, la pescari 
ruși și, de la aceștia, șl la cei români) Șef al unei echi
pe de pescari. „Atainanse numește unul din pescari 
care cunoaște mai bine meseria păscuitului și care 
călăuzește fiecare expediție; el privighează la azvâr- 
litul și scosul cârligelor din maro șl toată răspun
derea e pe dînsul". contemporanul, iv, 141. [La 
pescuitul morunului] fiecare săvod are un „vătafi 
sau „ataman"'. Jjucrătorii sânt tocmiți eu leafă, iar 
ahtmanul la parte din prinsoare, antipa, iht. 270.

— Din rus. atamanú, idem. Cfr. dubletul hatman 
și vătăman.

ațApcA s. f. Echarde, éclat de pin. — (tn Bu
zău) Țeapă, așchie de brad care intră In piele. 
Com. ST- POPESCU. [Și: nțapiicâ s. f.. In Buzău, com. 
ST. POPESCU, ațapdc s. a. „éclat de bois“: Vesi ața- 
pocul in ochiul fratelui tău, iar bârna..., ap. CIHAC, 
II, 430, uțapâc s. a.] Cfr. țeapă.

—' Cuvânt de origine slavă (cfr. bulg. cepku „fonte", 
rus. stepka „copeau, bâchette, é. lat", ostepoku „éclat, 
chicot". CIHAC, 11,430).

ATAPÓU 8. a. 1 , .
AȚAPfiCA 8. f. 1

ațAk s. m. (Bot.) v. arțar.

ATARAXÍF. s. f. Ataroxic. - (Fii.) Liniște sufle
tească pe care n’o turbură nici o plăcere și nici o 
teamă.

— N. după fran. « grec, ârapajia, din i- privativ 
și tapâaou» „turbur".) 

atâbuinuâlA (f) s. f. Enchérissement.—„Fapta 
de-a atârdisl, de-a scumpi, de-a urcă prețul unui 
obiect In licitație" (costinescu), supra-licitare, su- 
pra-ofertă. [Si: artnrlseâlâ s. f. POLizu; artorlseâ- 
lâ s. f.]

— Derivat din atârdisl, prin suf. abstr. -eală.

ATÂKitisi (t) vb. IV*. Enchérir, surenchérir.— 
(Cuvânt din epoca fanariotă, ieșit din uz in timpul 
din urmă) A da s. a oferi la mezat mai mult de 
cât altul, a sul, a ridică prețul de adjudecare, a su- 
pra-licită. Se va atărdiÂ la meeat. DOC. (a. 1784), 
ap. ȘIO. [Foarte multe variante: atirdisl vb IV* : 
Abiă ajuns în localul unde se țineă mezatul, o ame
țeală il cuprinse și se puse să atirâisectscă. l. ne- 
GRUZZI, 1,295; artoroslvb. IV*: Nimeni să nu fie slo
bod a artoroÂ chiria prăvăliei unul altuia spre pa
gubă. DOC. (1775), ap. ȘIO; arturisl vb.IV*pOLlzu; 
CIHAC, II, 644; LM.;artlrosl vb. IV* pontbriant;
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cihac, ii, 544; LM.; TDRG.: artârdlsi vb. IV* ci- 
IIAC. 11, 544; artirisi vb, IV* LM., TDRG.; artorisi 
vb. IV* LM.]

— Din n.-grec. «pTT,pătÎw (âpfqp’Cv»: nor. apT-r^pisa), 
idem, de unde și bulg. aitirdisam, sftrb. arlerisati). 
Cuvântul neo-grecesc e de origine turcească (ar- 
turmak „enchérir“, din arfjfk „mai mult“). ȘIO.

ATÂitniKiiti': (+) s. f. Action d’eiichérir, enchére, 
surenchére: surencJiérissement.— Infinitivul verbului 
atârdisi, devenit abstract verbal. PONTBRIANT; po- 
LIZU; COSTINESCU. fȘi: artnrisires.f.POLlzu; DDRF. 
artirnsire s. f. pontbriant; artârdisire s. f. DDRF.; 
artorlsire.]

ATÂKi»iRÎT,>Ă (t)adj. Knchéri, surenchéri.—PaT- 
ticipiul verbului atârdlsl, devenit adjectiv, pont
briant. [Și: artirosit pontbriant; nrtorisit.]

ATÁiti>fUiTÓK,-oÁKK(t) adj., subst. Quieuckéril, 
(fui ntet ă l'etichére, enchérisseur. — Adjectivul ver
bal a lui atârdist (derivat prin suf. -itor). Cel care 
atârdisește. POI.IZU; pontbriant; costine.scu. [Și: 
aterdlsltdr: Să se citească condițiile pomenite..., 
cu kotărîre că acestea rămân nestrămutate că 
aterdisitorii nu vor putea în urmă cere nici o pre
facere. (Mold.. a. 1843). uricariul, ix, 203/,; artâr- 
dlsitâr DDRF.: artirositúr pontbriant, LM.; ar- 
turisitur polizu, LM.: artlilsitúr LM., nrtorisitor 
LM. I Șl: -foTiM.] 

atAki: adj., pron, 1®. TeZ, un tel, pareil, sembla- 
ble. si(suivi d‘un adj.). 2®. Quelr/u'un. un tel. certain.

i®. Adj. Astfel, așâ fel, atât de, asâ. Ce ți-au făcut 
ffc acest nărod, cum atare, mare păcat ai adus pre 
inșii? PALIA (1582), ap. CCR. 77 ( : „que t’a fait 
ce peuple, que tu aies attiré sur Iui un si grand 
péché?“). Atare „falis". anon. CAR. âfai&un leac spre 
a depărta sau a apără dobitoacele de a nu căpătă 
păduchi, faste.• co să le hrănim bine. A unge pre 
atare dobitoc păduchios numai cu uleiu... nu iaste 
de folos. CALENI»ariu(1814), 180/,,. De ce nif-ij bună 
noao atare viață? ȚICIIINDEAI., K. 189. | Precedat 
de ca. primește însemnarea adverbială de „In astfel 
de calitate, in astfel de împrejurări". (Probabil ger
manism : „als 8olcher“.) 8t. Haralampie a fost din
tru încejiut păstor și, ca atare, trebueâ să-i fie aminte 
de sporirea turmelor, marian, se. ii, 28. | t Sub
stantivat. Astfel de om. Nici a oamenilor celor ce 
nu știu carte desvinovăția nu are loc... Dacă atarii 
zic că din neștiință fură, pentru-ce nu fură siua și 
înaintea oamenilor? ȚicniNDF.AL, ap. HEM. 2033.

2". Pron. nedefinit. (In Transilv.) Oarecare, oa
recine, neștine, vreun, vreo (plur. niscaiva). Să atare 
bărbați unul cu altul se vor sfădi... PALIA (1582), 
ap. CCR. 67/,j(: „si autem jurgati fuerint duo viri...“; 
„si q uelques-uns ont eu querelle“...). Să neștine 
va amăgi atare vergură... ib., ap. HEM. 2034. Văeură 
c<î de-bună-seamă e copil mic, care crezură că atare 
blăstămată l-a aruncat, ori poate vreo muiere pră
pădită, ca să se scape de el. RETEGANUL, P. I, 14/„.

[De obiceiu invariabil, mai rar cu pluralul ntari.]
— Din lat. talis, cu adăogirea unui a inițial ne

explicat Încă, caro se găsește șl la Aromâni (atare, 
alături de aktare, afiare) și a existat șl la Megle- 
niți tratare y tari, alături de Mari, ftari). Cfr. acă- 
tare, cutare, tare. Șl In celelalte limbi romanice 
aflăm alături de ital, tale (taluno), fran. tel, spân., 
portg. fol, formele: ital, cotale, v.-prov. aiial, v.-fran. 
itel, spân. ataZ.

ATÂKNÂ vb. 1.1,1’. l'etidre, étre suspenda, trainer 
(jusqu’ă terre). 2®. Pendre (qqch.), appendre, suspen~ 
dre (qqch.), accrocAer, atlaeher (â). Pendre (un con- 
damné â mort). 3®. (Refl.) S'accrocher, se suspendre 
(i qqn. ou qqch.), prier gqn. instamment (â étre 
ámené avec). 11. 1®. Incliner, (se) pencher (en bas); 

faire pencher, tirer (qqn. en bas ou vers...). 2®. Peser, 
avoir du poids, étre lotird: valoir. (Trans.) Avoir 
plus de poids, peser plus (que...). 3®. Différer, tem- 
poriser, se mouvoir lentement, resterdansl'inaction. 
Étre indecis, hésiter. III. 1®. Dépendre (de...), étre dé- 
pendant (de...). Faire dépendre (de...), subordonner 
{&...). 2®. I{é8ulter,provenir,étre la con.sé<iuence(áe...}.

I. Sensul original pare a fi fost: „a rămânea acă- 
țat in spini", de unde, prin generalizare, „a rămâneâ 
acățat do cevâ“, și In urmă, rezultatul: „a spânzură 
de cevâ“.

1®. Intrans. (Construit cu prep, de, pe, la. sau 
In mod absolut) A cădoă în jos In voie (dind sus
pendat s. prins de cevă). Purtâunbenișeldefelendreș, 
a cărui mănice atârnau din napoi. c. NEGBUZZI, i, 
145. Brațul ei atârnă leneș Peste marginea de pat. 
EMINESCU, P. 185. Șade popa pecorlată Si-î atâr
nă brâu ’n vatră? ( „Lanțul".) GOROVEI, C. 197. 
(Loc. prov.) De cel călare să nu-ți fie milă, când 
ii atârnă picioarele, zanne, p. iv, 288. Bocceaua 
sa atârnă = „son châle traîne". pontbriant. Pe 
grumazii ei atârnă o salbă de multe șiruri de 
mărgăritar, c. negruzzi, i, 145. înainte mergeau 
suitarii... cu căciidi..., la care atârnă câte-o lungă 
coadă de vulpe, idem, ap. HEM. 2057. De inima 
căruței atârnau: păcomița cu țeleștiocul și posteuca. 
CREANGA, p. 100. I (Construit In mod pleonastic cu 
adv. In jos) [Buza] cea de desubt atârnă in jos de-i 
acoperea pântecele, creangă, p. 240. |J Fig. A d sus
pendat de 8. la cevă, a năzii) (cu gândul spre cevă). 
A’i* te uită la faptele lumifij, la ce atârnă gându’ 
omului: tn ascultă numai la ce-ți zice cugetarea. 
jipescu, ap. HEM. 2058.

2®. Fact. A face pe cinevă sau cevă să .spânzure de 
cevă, a-1 prinde de cevă astfel In cât să cadă In 
jos In voie, deci : a acăță, a anină, a suspendă cevă. 
(Construit eu prep, do, pe, ia, în, sau în mod ab
solut) Atârnă pe coapsa stângă o sabie încovoiată. 
c. NEGRUZZI, I, 23. Sflnția-sa și-a atârnat la piept 
o cruce mare de lemn, creangă, a, 138. își atârnă 
tolba cu săgețile la spate. ISPIRESCU, L. 74. Am o 
cutie cu un cârlig și de-acasă când plec(ațij, la ușă 
afar' o atârn(ațij? ( „Lacătul"), gorovei, C. 194. 
(Loc. prov.) 8ita, când e nouă, n’ai unde s'o 
atârni. ZANNE, P. V, 59(5. (Cfr. ib.: Pănă-i sita nouă 
o acață n uuiu; pe urmă o aruncă și după ușă.) 
A-ia(4r»d(eulvăj5flciMX/M'[8. cingkelu’,e. (rar) iaba- 

de nas. idem, p. m, 22, v, 172, 327 (: a și-l 
supune, ca ursarul pe urs), a stăpân), a purtă (po ci
nevă) după plac. A-i atârnă (cuivă) lingura (s. lin
gurile) de gât = a nu da cuivă de mâncare. (Se zice 
celor care întârzie la masă și, p. ext., celor care vin 
după vreme. In orice împrejurare). zANNE, P. III, 594. 
Când cineva are vreun mânz frumos, î» atârnă de 
!/ât O lingură, ...ca să nu se deoacke. (Ilfov), ap. 
HEM. 2059. [Codrule!] în tine de când intraiu. Nu
mai o creangă tăiaiu. Armele de-mi atârnaiu. â1,b- 
CSANDRI, P. P. 263’’/^. (Cfr. varianta cu acăță, la 
pag. 12*/,.) A atârnă [cevă] in cuiu = „an don Na- 
gel hangén". POLIZU. Am o fată mare și o atârn ) 
de plete în cuiu. (= „Plosca"), ap. HEM. 2059. [
Spec. (Rar, ^^eobiclnuit) A spânzură (un condam
nat la moarte), a pune ’n furci. Cu moarte să se 
omoare, in furci să-l atârne.' ispirescu, l. 121.

3®. Refl. A se acăță, a se prinde feu mânile de 
cevă). A se atârnă = „sich hiingen, sich anklam- 
mern". POLîZU. Cinevă despate-i s’atârnâși-ltrăgeă. 
PANN, ap. TDRG. I Fig. S’atârnă sufietu-mi de ochii 
cei plini de lacrimi și noroc, eminescu, p. 96. P. 
ext. A se rugă s. a se țineă (de cinevă) cu stăru- ' 
ință, a stărui (de cineva) să di luat la drum, cu el. ' 
Cocoana Sevastița s’atârnă de el, să meargă cu ea.
D. TELEOR, ap. TDRG.

II. La ideea de „a rămâneâ acățat" se adaugă cea 
de „a se plecă subt greutatea sa proprie" (cfr. fran. 
pencher, din lat. *pendicare) și p. ext. cea de „a 
d greu".
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1®. A se aplecă spre pământ sau într’o parte, a 
se plecă subt o povară sau din lipsă de putere, a 
nu mai putea sta drept. Intrans. Atârn = „acul- 
mu;„. inclinor,,,; neigen“. LB. Zece copaci alămâi, 
de multă roadă, atârnau la pământ, drăgiiici, k. 
67. I Refl. (Netntrebuințat) După cal, pe Filaret 
eră să-t doboare jos... L-a izbit... încât p’o parte 

alta se leyănă amețit; Care in cea după urmă 
«tei pe cal n'a putut stă; Deci s'a dat poruncă... 
Că cel ce s’afârnă, n'are voie d’a se mai luptă, pann,
E. II, 87. II Trans. (Mai rar) A trage (pe cinevă spre 
cevă), a apăsă (pe cinevă) in jos. spre pământ. Pu- , 
ferea mea slăbește, amorțește cu tohd, f/reutatea mă 
atârnă... MS8. (secol. XVIII), ap HEM. 2060. Partea 
muritoare, Partea, ce are vita Plămadă'n firea noa
stră, Tot spre derăpănare ne atâmă și spre moar
te. I. VĂCĂRESCU, P. 54/,,. Părăsiiu lopata din mână 
căci mă atârnă în jos, și ieșiiu la fața apei. N. a. 
BOGDAN, ap. TDRG. Impers. (Rar, neobicinuit) ii 
atârnă într’o parte „e beat“. pann, P. V. I, 112.

2’. Intrans. Din sensul „a fi greu“ s’a desvol- 
tat cel de; „a trăgea greu la cântar, a aveă greu
tate (mare), a cântări (mult)“ și fig. „a aveă preț, 
a face s. prețui (mult)“. Puindu-le in cumpănă, i 
se pârii că atârnă mai mult vorbele femeii, ispi
rescu, 8. 28/,. (Loc. prov.) Drefitatea săracului 
nimic nu atârnă, că [este] foarte ușoară. ZANNE, 
p. V, 282. Ceea ce mult atârnă, lesne se cunoaște, la 
cumpănă când se pune, idem, p. v, 224. (Fam.) 
Trei ocă i-atârnă buea (cu referire la expresia fi
gurii omului supărat: „e paraponisit grozav"), idem, 
p. II, 28. II Trans. (Rar, neobicinuit) A li mai greu 
decât..., a Întrece în greutate pe... Vezi cum atârnă 
talgerul din dreapta pe cel din stânga ? COav. LIT. 
VIII, 381, ap. TDRG.

3®. Din ideoa de „a fi greu, a trage grou la cân
tar" s’a născut cea de „a sta tn cumpănă, a oscilă 
(cu gândul — ca cele douăterezii ale unei balanțe când 
se cântărește cevă), a șovăi, a sta ia îndoială, a fi 
nedecls". Refl. Vodă... a socotit... mai bine să se 
lipsească de domnie..., mai vârtos că... nu-i mai ră
măsese mijloc de agonisita banilor, că poate, de eră 
aceasta, tot se mai atârnă eevași. zilot, cron.. ap. 
HEM. 2060. Și fiind-că se înștiință și Turcul de 
aceasta, schimbă socoteala păcii cu Rusia și incepâ 
a 86 atârnă, nădăjduind că iiusia... ii va mai da 
cecaș*. idem, ap. HEM. 2060. | Intrans. Ca cum
pănă, într'o parte și intr’alta atârnă. I. golescu, 
ap. ZANNE, IX, 14. A atârnă de azi până mâne 
„a fi om nehotărit, leneș", zanne, p. ii, 479. | (De aci) 
Â nu te grăbi să faci cevă, a sta In inacțiune (parcă 
te-ar țineă pe loc o greutate), a te mișcă greu, a sta 
mult pe gânduri (înainte de a face cevă). „a te da 
lenii, a te lenevi; a zăbovi, a lăsă lucrul Început". 
COSTINESCU. De la Tudor (Vladiinirescu încoace] 
ne-am deșteptat, dar fot mai atârnăm, mai moțăim 
câte odată, jipescu, ap. HEM. 2059. La sculare, ne- 
vestili și fetili n’atârnă, sănt mai ghioi [ ’ ’
vioaie] ca flăcăifij. idem, ap. HEM. 2059.

111. Intrans. Ilin ideea de „a rămânea acățat de 
cevă" se naște cea de „a depinde (de...), a fi depen
dent (de...) a fi subt ascultarea s. suzeranitatea (alt- 
cuivâ)". (Cfr. lat. de-pendere, germ, ab-hăngen)

I®. (Se construește cu prep, de, mai demult și In 
popor șl cu In, de la și la) Fu atârnă de la noi! 
ȚiciiiNDEAL, F. 285. Trebuința cea de bani... în care 
toată isprava atârnă, beldiman, tr., ap. TDRG. 
De la asta atârnă soarta ta de față și [cea] viitoare. 
C. NEGRUZZI, I, 230. împărații... de cari atârnă... 
această țară... BĂLCESCU, M. v. 6/,. Ce este mai plă
cut, decât a nu atârnă de nime! ALECSANDRI, t. 
572. A atârnă de altu' = „a nu fi stăpân pe tine". 
ZANNE, P. n, 479. Aceasta atârnă de împrejurări 
„c’est selon". pontbkiant. A atârnă la (s. de) mâna 
(voia, mila, etc.) altuia = a fi cu totul la dispoziția 
altuia, a așteptă tot de la altul, a fi la cheremul al
tuia. Cată'n juru' tău, și nu mai atârnă la mâna

vioi,

atArnAtoai ■
X și la voia altuia, jipescu, ap. HEM. 2058. (CfrSs,,,^ 

neatârnare.) ||Fact. A face dependent de cevă. 
[Acestea] înștiințăm, atârnând toată hotărîrea la 
înalta înțelepciune a înălțimei Tale. (Mold., 1814), 
URICARIUL, I, 226',,.

2®. t A rezultă a se trage, a proveni (de la cevă 
s. de undeva). Atdrn „răsar, urinez; orior, nascor, 
provenio...; entstehen, entspringen, daraus folgen". 
LB. Toalăprostia Românilor de acolo atârnă, că nu 
«M cărți românești, p. .MAIOR, IST. 255.

— Derivat din târn „spin, mărăcine" ( < paleosl. 
Irünü, idem), de sigur influențat de acăț (cfr. a nin, 
atăgârț, acu Im). Avem a face, după toată probabi
litatea, cu un termin păstoresc: la început se va fi 
spus despre ol că li-a răma.8 lâna atârnată (— acă- 
țață în spini). Generalizarea sensului nu pare a fi 
veche, de-oarece cuvântul începe a apărea In litera
tură In secol. XIX ; astăzi e foarte uzual și dispută tot 
mai mult locul sinonimelor sale: „acăță" și „anină".

ATÂK.xĂitE 3. f. Ach'o» de pendre, de stispendre, 
d’accrocker; snspension. iMSSitude. État d'indéci- 
sion, d’hésitation: ajouriiement. Dependance. Pro- 
venance, orii/ine.— Infinitivul verbului atârnă, de
venit abstract verbal. Acățare, aninare, spânzurare, 
suspendare (do cevă sau cinevă). || Deprimare, slăbire 
a puterilor, oboseală a corpului. [Boala vine] cm grea- 
(6... ș» cu o mare utAriiare și osteneală de trup și 
cu traf/ere la somn, piscupescu, o. 244. | Stare de 
ezitare, do nuhotărire. { Dependență (de cinevă s. 
cevă). Ai să‘ți osândești copilttl la o oecinică atăr- 
nare: să șadă iiitr'o odaie cu pana In mănă. unde 
a să fânjitscă ca o floare scoasă din locul re-i prieâ. 
c. NEGRUZZI, I, 297. (Cfr. neatârnare.) | t Atăr- 
nare — ,naștere, porneală: ortus . ; din Entstchung*'. 
LB.

atâunăt 8. a. = atâriiare. Participiul verbului 
atârnă, devenit abstract verbal.

ATÂK.MÂT, -Á adj , subst. I'endu, suspendu, accro- 
ché (ă...). Tiré (en bas). Dépe«f?n«t (de...), attaclic 
(â...). Penchi‘. (en bas), (Subst.) /‘oteau.—
Participiul verbului atârnă, devenit adjectiv. Acă- 
țat, aninat, spânzurat, suspendat (de cevă). Ca poa
mele pîn pomi stau atârnate, i. golescv, ap. zanne, 
IX, 14. Un portret... atârnat in... părete, eminescu, 
N. 37. ramură in ramură, când atârnat cu 
mâinile, când cu picioarele... încleștate, ajunse până 
in vârf. ISPIRESCU, L. 212, {| Apăsat, tras (In jos). 
Ciocoiu in doi peri, ifiumătate acăfat de protip^ndâ 
prin măritișul unii mătuși a lui c'un boieria mare, 
și iiiumătate atârnat in pios de rudele lui de starea 
a doua, alecsandri, t. 1344. || Dependent, In atâr- 
nare, atârnător (de cinevăs. cevă). (Rar) (Cfr. ne
atârnat.) II Care atârnă; plecat, aplecat (spre pă
mânt). Lânyă el o mândră salce cu luni/i ramuri 
atârnate, c. negruzzi, ii, 14/,. Ca un căfel cu ure
chile atârnate, i. golescu. ap. zanne. ix, 14. || S u b- 
stantlvat. (tn Râmnicul-Sărat) Atârnați = sthlpi 
care sprijină strașina casei, numiți In Mold. dregi
3. diregi, iar prin Prahova stâlpi de pălimar. 
DAME, T. 95.

ATÂKNÂToÂHE 8. f. 1- 1®. lÎMlroit OU les beryers 
font s^cher levrs habitu, 2'*. Porte-maiiteau. il. £«- 
(Iroit ott reposent les ntouions.

I. (Cu sensul lui at&rnă I, 2°)
1’. „Jídrwáíonre ae cheamii la ciobani locul unde 

Iși atârnă hainele și obidele ude, să se zvânte“. 
(Pietroșița,In Dâmbovița), ap, HEM. 2065. „Zăvoadă 
sau atdrndtoare fse numește locul] unde atârnă cio
banii obieleie și celelalte haine, spre a te zvântâ.“ 
(Runcul, tn Dâmbovița), ap. idem.

2®. (Rar) Cuier, mobilă In care-se atârnă hainele. 
Atâmătoare = „porte-man teau“. DDRF.

II. (Cu sensul lui atârnă 11, 2®) Mirizuș. Mân-



ATÂRNÂTOR — 346 — ATÂT
sările ciobanii nu le mânfă) in strungă, după 
ce le mulg, ci le dă pe hătașuri pAnă la locul de 
culcare ce se cheamă atărnătoare și care este de
parte de stAnă mai bine de un chilometru. JiămAn 
fn atărnătoare, adecă în locul de culcare, ca un 
ceas. (Brebu, In Prahova), ap. HEM, 206&.

(Plur. -tori sau -foare."]

ATÁUNÁTÓR. *oÂRK adj. est) pendu, sus-
pendii, accroché (ă...); qui pend, pendant; dépen- 
dánt (de...), appartenant (ă...). — Adjectivul ver
bal al lui atârnă (derivat prin suf. -ăior). Care 
atârnă cevă sau atârnă de cevă, p. ext. care (se) 
ține de cevă, dependent de, subt ascultarea (cuivă). 
[Să se țină] o grădină cu pomi roditori, unde fe
tele vor pute>i învăță practicește cultura plantelor 
și a legumelor atărnătoare de economie, (a. 1836, 
Mold.),URICAKIDL,VII, 194/„. [t?idial.-<or»M.]

ATÂKNĂTÎ'uĂ 8. f. Action de pendre, de sus- 
pendre, d'accrocher. 2*. Chose qui est su^endue, qui 
pend, qui tralne.

P. (Rar) Abstract. „Atărnare“. polizu (mai ales 
cu o nuanță do sens peiorativ).

2®. (Rar) Concretizat. Cevă ce atârnă. Linqura 
pe care, ca un fel de amuletă, o atârnă țăranii, de 
qătul mdmului..., este... atâmătură. HEM. 20(>tí. 
[Flur. -iwn.]

— Derivat din atârnă, prin suf. abstr. -ătură.

ATAÍJÁ vb. 1®. Attaclier. — (Franțuzisin) Trans. A 
alătură (cevă s. pe cinevă la s. pe lângă...), a alipi (la 
s. ne lângă...). Ministerul a atașat serviciui cel nou la 
direcțiunea vămilor. Refl. A se legă .sufletește (de 
cevă B. de cinevă), a simți iubire (pentru cinevă). 
M’am atașat foarte mult de copilul acesta.

N. din fran. (propriu: „a legă de cevă, cu o 
sfoară, funie, lanț, etc.“)

ATA^.ănRNT a. a. Altachement. — (Franțuzism) 
Sentiment do vie afecțiune care ne leagă durabil de 
cevă s. de cinevă, alipire sufletească (de cevă s. de 
cinevă).

*— N. din fran.

ATAfțÂKE 8. f. d' (de s'Jattacher (ă qqch. ou
ă qqn.). Altachement. — Intinitivul verbului atașă, 
devenit abstract verbal. (Franțuzism).

ATAțÂT, -A adj., 8. m. Attache. — Participiul ver
bului atașă, devenit adjectiv. Alipit, alăturat (pe 
lângă...) (tn sensul acesta, franțuzim) Pietrele de pra
știe.... au fost adoptate, pentru același sfArșit, in
armata romană și lăsate pe seama ostașilor atașați 
pe lângă legiuni, in calitate de „accensi" sau asvâr- 
litori de pietre, odobescu, ii, 145. țj Spec. (sub
stantivat, la masculin) Funcționar (din cariera di
plomatică, consulară sau militară) alipit pe lângă 
reprezentanța diplomatică a unei țări. Atașat de le- 
gațiune. Atașat comercial. Atașat militar.

ATÂT adv., adj., subst.) 
ATÂTA adv., adj., subst. f
I. Tel (et tel...), tant: ă tel prix. II. 1’. Tant (de)..., 

aittant..., aussi... 2®. Âttasi ăteti... (que). 3®. D'auioni 
plus. 4®. (Pas) fonf... (que..,). 5®. Si... (beau, bien etc.) 
ou tellement... (que...), <Í un tel (ou ou) point... (que...). 
Tonf.. (que...). III. 1®. Autant. tant de, en si grand 
nombre, tellement... 2®. S» peu (de chose), en si petit 
nombre, etc. 3®. Ne... que cela ou ce c’^ toutque... 
4®. Tel; tellement, ă tel point, si... que cela. IV. fine 
somme détermin^.

Atăt(a) exprimă un număr, un grad s. o can
titate nedefinită: numai din sensul frazei Întregi, 
sau din gestul care o Întovărășește, aflăm dacă nu
mărul, gradul s. cantitatea este mare (Cinesă mă
nânce atâta pâneP) s. mică (Pentru atâta pâne 

să-ți muncesc o si întreagă ?). — Adverbul nldifo) 
(Atăt(a) fuge, de se obosește), când stă în legătură cu 
verbe transitive, poate li privit drept compliment 
al acestora, deci drept substantiv fAtat(a) trebue 
să lucres, incAl veghes nopțile), sau poate lesne primi 
funcțiune adjectivală (AtAt(a) lucru am, încât...), 
dar numai ca atribut Înaintea unui substantiv; In 
cazul din urmă, când stă ca atribut Înaintea unui 
adjectiv sau adverb, se construește cu prep, de 
(Atât de mult lucru am, încât...).

Afăf(a) so întrebuințează:
I. Adv. și adj. Când nu voim să exprimăm un

număr deflnit, nefiind importantă, pentru moment, 
mărimea lui. „(Cu) cutare (preț)“. Cel ce este lo
gofăt al treile... face inșliințare... tuturor boierilor 
celor mari... ca să vie la biserică la afâte ceasuri. 
GllEORGAGHI LOGOFĂTUL, LET. III, 297 „ Cum dai
»«cwfiHCfe.’“ — „••IWfa’'. DELAVRANCEA, ap. TDRG.i 
(Adesea repețit: atât și atât, ținând locul unei enu- 
tnerațiuni sau având înțelesul de „un număr foarte 
mare do...“) Cât ceri? — Atât și atât, i A atâțea și 
atâțea scriitori credință lepădând... camtemir. ap. 
HEM. 2041. Cetim de Partriurșii cei din leagea 
oeache, că au trăit atâta și ațâța ani... s. CLAIN, 
ap. HEM. 2041.

II. In asemănări, când mărimea color indicate de 
atâf(a) reiese din corelativele salo.

1®. Âdv. și adj. în corelațiune ou cât (mai rar, 
cu (pre) cum) exprimă „același grad, număr, preț, 
aceeași măsură, cantitate, etc.“ care e arătată de 
corelativ. Numai câți... au trecut asupra Cameniții.., 
atâția Olt hălăduit. NECULCE, LET II,224/,,. (Loc. 
prov.) Câte capete, atâtea minți, zanne, f. ii, 43 
(: „quot capita, tot sententiae"). Cdf dai, atâta iei. 
idem. p. V, 242. A'it e dracul atât de negru cum îl fac 
[oamenii], idem, p. vi, 560. Câți fră{fari pe la Arad, 
Atâtea gânduri mă bat: Câțifrăgaripe la Ineu, Atâ
tea gânduri am eu. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 139. 1 (tn 
legătură cu prep.) Cu (s. pre, + de) cât..., cu (s. pre, 
t de) atât: „plus.... plus“. Cm cât greșești, cu alâta te 
pocăiaște. VARLAAM, c. 336,;. De cât mai mult il 
munciaște, de-atâta mai mult să'ntărîâ ceilulțfij 
creștini, dosofteiu, v. s. 157. Pre căt vor jură ei..., 
pre atâta să ție. doc. (din vremea lui Const. Brânco- 
veanu), ap. HEM. 2038. [E.xemple de construcții In 
care acordul între cele două corelative nu-i desăvârșit: 
Cm cât omul den-(n)afară boleaște..., atâta el den lă- 
untru... se vindecă de păcate. COKESI, ap. HEM. 2038. 
De cât să strică omul denafară, cm atâta să înoiaște 
cel din fonfru. varlaam, c.244,,. Nuatâfacopilărea- 
șfe, pre cdfbfdstâmăfeoște. CANTEMIR, ap. HEM.2038.' 
Caraiman... puteâ să inghițu... atâtea vedre cât și o 
bute de la Dealtd-mare. odobescu, iii, 14/,,. De câte 
ori îți fi dormit în stroh..., să am eu acum atâția 
bani {» pungă, nu mi-ar mai trebui alta, creangă, 
p. 255.] y (Fiind vorba do o asemănare, in loc de cât, 
pot apărea drept corelative cum, precum sau ca) 
Adv. Așa. Astăsi nu sAnfem atât de osteniți ca ieri. 
dkAgiiici, R. 83. Atâta-s de .supărat, Cutnu-i ceriul 
înorat, Și atâta-s de scârbit, Cumu-i ceriul de cernit. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 220-221. | Adj. Așă de mult, 
etc. Nici un animat nu are ațâța crieri ca omul. 
CALENDARIU (1814), 103. || (Adeseaîntregit prin tot) 
Tm vânătorie..., eu mă pricep cam tot atâta precât se 
pricepeă vestitul ageamiu... ODOBESCU, ili, 9/,,. | (De 
aici apoi, când e vorba de o asemănare sau de o alter
nativă) Tot atâta - aceiași lucru, tot una, do o potrivă, 
egal; indiferent. Ori cu capul de piatră, ori cu 
piatra de cap. tot atâla-i. creangă, p. 212. Hai, 
badeo, o [ ori] nu veni. Mie tot atâta »wi[-i], Pâră 
tine pot trăi. Hai, badeo, o [ ori ]șesi acasă. Mie tot 
atâta-mi pasă! reteganul, tr. 153-154. || (lucă s. 
mai) pe atât(a) = Încă odată (s. aproape) (In) aceeași 
măsură, (în) aceeași sumă, cu același preț etc. Poate 
Pavel să ciarte jtre loan și să-i ia tocâă aoearea 
înapoi și încă să-l facă să mai dea pre atâta. 
pravila mold. 29. Petre... ți-a mâncat nouă sute
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de lei; Vasile... mai pe-afâția, și alfti câți? creas
că., A. 17.

2”. Adv. tn (corolațiune cu c4t. f cum) De-o po
trivă. asemenea. Să facă jurământ, atât jăluiforul, 
cum (azi s’ar zice: cât] șipâritul. pravila (1814), 10. 
A(ât(a)..., cât (precât) șl (s. mai ales s. mai cu 
seamă s. mal vârtos) = și..., și; nu numai..., ci (șl) : 
„et... et; aussi bien... que“ (spân „tanto..., como"). 
Mult s’au sporit aceaste mănăstiri, atâta cu petrea- 
cerea cea plăcută lui Dumnezeu, cât și cu veniturile. 
MlNElUL (1776), 30 */r rămas... atât moșie, bani, 
case..., cât la /ași vii. (Mold., a. 1792), uricariul, 
XIX, 3^/^. Boieri, atât cei in slujbă, cât ?4 ce* din 
afoară... bălcescu, m. v. 10/,. Ijcle. nu mai suspi
nă.., Că-i atâta vina mea, Cât și, lele, vina ta. sar- 
NÍK-BÁRSEANU, D. 253. (Loc. prov.) Jtrti făina, cât 
și aluatul, tot ci< imi>rumufare. zanne, p. in, 544.

S**. Când după aíút/'aj urmează un comparativ, 
atunci nu mai avem a face cu o asemănare sau cu un 
contrast, ci cu o gradație. Noi n'om cruță a eice... 
Că mintea cu căfu-i tare, cu-atăta mai mult Iu- 
creaeă. KONAKI, P. 278. Pe cd( îl iubeă de mult su
pușii săi..., cu atâta mai mult se tenteă de dinsul 
vecinii săi. Oorjan, ii. i, 1',j. | (De aici apoi, șl fără 
corelativ) Cu atât mai mult e. mai vârtos — șl mai 
mult; mai ales că: „oncoro plus; d'autant plus, ă 
plus forte raison, â fortiori“. Socotind să scape [de 
sălbatic], eu atât mai mult iși punea toată cărtu- 
tea să fxigă. URĂGiiici, R. 159. .l/a» cu lesnire au 
putut să se țină intrăyimea limbei romănă, și cu 
atântu mai vârtos, că strămoșii Bomânilor n'au 
fost ca alte colonii, p. maior, ist. 267. {| du atât 
mai bine! (și după fran., azi șl): du atât mai râu ! 
(fam: atâta pagubă! cfr. III, 2): astfel tiind lucru
rile, n’avem decât a ne bucură (s. a ne Intristă): „tant 
mieux! tant pis!“ „Eu mă tocme.sc pe trei ani oda
tă...'^ — „Despre mine, cu atât mai bine, măi Chi- 
rică! Și ce-mi ceri tu pentru trei anii^ creangă, 
p. 151.

4. După negațiune, exprimând o restricție: nuatâ- 
t(a)..., cât (mai ales s. mai cu seamă a. mai vâr
tos)... = deși Intru câtvă șl..., totuși, mai ales...: „pas 
autant... que... ou plut5t...“. Nu atâta din venittd ca
sei, cât din sudorile feței xnele [s'au făcut acestea). 
ANTIM, P. XXIV, 27.

5^ Dacă tn loc de a spune: El eră atât de pu
ternic, cât doi, ne vom exprimă tn modul următor 
(lipsindu-ne momentan terminul de comparație): El 
eră atât de puternic, căt... nu se poate închipui, 
atunci valoarea sintactică a lui cât poate să se schim
be ușor, și el să se transforme într’o conjuncțiune 
care să introducă o propoziție secundară consecu
tivă: Netinav... atâia-i de fermecătoriu, cât [azi: 
incd<] ne-au luat toate bunătățile noastre, alexan
dria, 2. Astfel s’a născut locuțiunea: atât..., cât 
(azi mai cu seamă iucât), = in așă măsură s. atât 
de mult (de bine, do mare, etc.), încât... Atâta să 
nevoiă de cu osârdie, cât... dosofteiu, v. s. 28, 
Atâta mureă, cât nu-i puteă dovedi cu îngropatul. 
E. KOGĂLNICEANU, LKT. III, 192/,5. Accsta atât eră 
iubitor de lege, încât îl numiră l/udavenchér, adecă 
hicrător-de-Dumnezeu, sau cu totul dat la Dum- 
neseu. E. văcărescul, ist. 252,',,. Eră atât de fru
moasă, încât văzându-o cinevă, trebueă... cel puțin 
să o privească ca pe un cap d’operă a natúréi. C. 
negruzzi, I, 37. Gloria te puse l'atăta înălțime. Cât 
n'aveai tu de-asupra-ți și-alStureu pe nime! ale
csandri, p. III, 253. Așă de tare. In cât... Atâta 
au rănit pe unul, încât îndată au căzut jos. drĂ- 
GHICI, R. 167. I Așă de bine, incât... A săgetă și 
a aruncă lancea atâta s'au deprins, încât prea rar 
se întâmplă, de nu nimerefă) sămnul. drĂGIiici, R. 
152. I (Adesea — după analogia sinonimului „In așă 
măsură** — lnlegătură cu prep, tntru, t la) Florile... 
Painjinesc într'atâta viderile amăgite, tncât... ko
naki, p. 284. Procesuri, intrigile politice, mă cuprin- 
seseră intr'atât, în cât, ne-aflănd minută de răgas.
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fiwt fugit ta țară. C. NEGRUZZI, i, 60. La atâta cre
dință și laudă ave<i Dimitrașco-vodâ la Poartă, cât 
apoi pașa... tot la Dimitrașco-vodă trimiteă, de luă 
vești, neculce, let. II, 335/,,. | (Urmat de po cât) 
Paguba nu eră atâta, pe cât el o socote/i. drĂGHici, 
R. 116. 1 In construcțiunea cu (în)cât, atâta poate 
scădeă ta funcțiunea unui simplu corelativ Întregi
tor, așă Încât atâta cât ajunge să exprime același 
lucru ca „(așă) incât**: „de sorté ((ue**. Vedem nea
mul omenesc înpîetecindu-se in... nefolositoare invă- 
luiale, atâta cât a îndemnă și pre Solomon să strige... 
BIBLIA (1688), 3 pr./,j. Se făcu cutremur mare, ahita 
cât au căzut claie înalte lăcașuri, mineiul (1776), 
162 */»• II (Propoziția consecutivă poate li introdusă șl 
prin conjucțiunea de sau că) Atâta urâciune stătu 
intre amândoă besericile, de nu se pot vedeare cu dra
goste. URECHE, ap. HEM. 2039. îl strânge cu atâta 
putere, de eră, bietul drac, să-și dee sufletul, crean
gă, p. 53. începe ușor A sice cu dor Un cântic du
ios, Atât de frumos, .Munții că răsun[ă]. Șoimii se 
adunfăf. alecsandri, p. p. 66. (■(• Construcție neo
bicinuită cu prep, do; De atâta eră strașnic, că 
mâncă aflon dimineața... canta, let. iii, 181/,,.J | 
(Când avem a face cu un raport temporal, urmează 
până) Atâta vreme sd ai a mă siujl, până când 
îi muri. CREANGĂ, P. 206. (Loc. prov.) Ulciorul, 
atâta merge la fântână, până se sparge, zanne, p. 
IV, 158 ( : „tant va la crucile ă l'oau qu'ă la tin ello 
se casse**). | O altă construcție e atâta do (adj.)... ce 
-I- verb. = de oare-ce atât(a)... N'ave<i apă să se 
stâmpere în zăduvul lucrubii, atâta de greu la mar- 
mur» ce ídíd. DOSOFTEIU, v. s. 156,,. (Ironic) Atât de 
treabă ce este. Numai Jujeu ii lipsește. ZANNE, p. v, 
371. (tn mod enclitic Întrebuințăm cu același sens, In 
exclamații, când nu mai avem vreme să întregim fraza 
printr'o propoziție consecutivă, po atâlța), fără să-i 
urmeze un cât etc.) Așă de tare. etc. Ah! E-atât 
de albă noaptea! eminescu, p. 252. Atât e de fru
mos! COȘBUC, B. 15. I De aici apoi:

III. Când sântem atinși sau surprinși (In mod plă
cut sau neplăcut) de măsura, timpul, prețul, numă
rul, gradul etc. tn caro se întâmplă, se găsește s. 
ni se prezentă cevă. (Mărimea măsurii, timpului etc. 
reiese din cele spuse înainte sau din sensul frazei 
Întregi).

1®. Adv. In așă măsură, așă de mult (s. tare, bine, 
îndelungat, scump etc ). Să nu mai slujești atâta, 
ci să umbli cu carâta. barac, a. 44. Și atâta s'au 
spăriat, in loc să se bucure! drăghici, r. 156. Nu 
mai dondăfnjl atâta din gură ! CREANGĂ, p. 59. | 
(tn legătură cu prep. Intru) Cum am îndrăznit 
până'ntr'atâia să vă mâhnesc? nuĂGiiICl, R. 10. 
Rea, doar într'atâta nu-s! coșBUC, B. 229. || Adj. 
Astfel de..., așă de (mare, tare, mult, bun, Îndelungat, 
scump etc,). (Adesea repețit: atât și atât.) Pricina 
atâtui rău și atăfei pierzări... let.*, i, 116. Păcat 
că au perit ațâța viteji! neculce, let. ii, 264/,,. 
Cu-utâtea mustrări crude, spune-tni, faci vreo ispra
vă? KONAKI, P. 281. Și... — Celelalte, strigă gazda, 
eșind din răbdare, intru auzul atâtor laude. C. 
NEGRUZZI, I, 77. Unde sânt atâte vieți? alecsan
dri, P. II. 18. Pentru atâta încredere, nu am cum 
să-ți mxdțumesc. ODOBESCU, iii, 9/,. A’râ buimac 
de cap și hămesit de foame, de-atăta imblet. CREAN
GĂ, P. 145. I (In combinație cu Intru) Nu cred că 
poate fi într’atâta de crud! c. negruzzi, i, 50. | 
Substantivat. Eu pot ție arătă ațâța și ațâța, 
carii... mă ascultă, țichindeal, ap. HEM. 2041. || 
De-atâtea orii = a.șă de adesea: „tant de fois, si 
souvent, si fréqueinment**. Te ridicam de subsu
ori, De-atâtea ori, de-atâtea ori! eminescu, p, 289. | 
Atâta (ajmar de... v. amar V (pag. 137“). [Când 
atât e atribut ia un adj. sau adv., găsim uneori, 
— sau prin intervertirea topicei (eră frumos atât, 
că...y eră atât frumos), sau după analogia sinoni
mului „așă** (care se poate construi și fără de) 
sau prin influența unei limbi streine — și conatruc-
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ția (rară, neobicinuită) oWt -j- adj. sau adv. Nu-s 
atât nefericiți, rash, e. iv, 128. Nația română, 
aidț doritoare de viață... băLCESCU, m. v. 5/,,. |JLa 
scriitorii vechi, găsim și construcții ca acestea: Amu 
și corăbiile, atâta fiind, și de islacllan vânt gă
site, și se întorc de mitîutiă cârmitoare... cod. 
VOR. 123/, ( corăbiile câtu-s de mari... N. TE
STAMENT (1648); corăbiile fiind așă mari... biblia 
(1688): „ies navires, quoiqu'ilssoient sigrands, et 
qu’ils soient agités par la tempâte, ils sont menés... 
Bvec un petit gouvernal!“). D[umned)-’AM nu o aupă- 
răsit nice i fu greață de-atâta spurcată și necurată... 
DOSOFTEIU, V. 8. 51,, [ de O femeie așă de spur
cată și necurată]. îi ceartă cu caterga în toată viața 
lor sau intr’atâțln [ In decursul multor] ai. pra
vila MOLD. 95,,. (Cfr. ital, „tante grazié !“ = „tau- 
send Dank!“)]

2’. (AMia poate arătă șl o măsură, o cantitate, un 
grad etc. mic, neînsemnatele. — de-oare-ce atâl(a), 
precum am spus la început, nu implică o mărime 
determinată) Adv. și adj. Așă de puțin. Când s'au 
trezit Mihaiu-vodă, au fost numai cu (/iuruința, 
că [ căci] Costantin-vodă l-au amăgit și au luat 
domniea țării muntenești și Grigori-codă au venit 
domn aice în Moldova... Tară Grigori-vodă de aici 
din țară nu s’au lăsat cu atâta, ce... nu scris pe 
taină la Mihai-vodă, de au stricat logodna cu sora 
lui Consiantin-vodă. neculce, let. ii, 427/,,. Cu 
atâta s’au alesei din călătoriasa! drăguici, r. 10. 
Ni, vezi cum ești! în prag la noi te-amprins de mână 
Și-am t^t să te cuprind, și pentru-atâta lucru Ai 
plâns și n'ai venit la noi o săptămână, coșbuc, b. 
189. Fetele împăratului au m ulțămit spânului șipen- 
Iru atâta, creangă, r. 232. Nu atunci oiu ingenitn- 
ekiă Și la dinsul m'oin rugă... Cu-atâta niî m'oiu 
lăsă, [ci] Când s’or dezhrănă... marian, v. 204. 4:^ 
Nici atâta! șl mai puțin: ,,moins que va“. Se uită 
în dreapta, nu vede nimica, se uită în stânga, nici 
atâta. CREANGĂ, P. 238. I Atâta(-l) tot! (și numai: 
atât 1 fam. atâta tot și lada’11 pod !) = (ca exclamație 
de nepăsare și indifercnță:)„asta o!; cu astaam Înche
iat!”: „c’est tout, voilă” (ital, „tanfo !“ s. „tanfâ !“ 
= „damit Punktum! Kurz und gutl”). Vedeți o biată 
femeie nevinovată... O urmăriți... până ce... o faceți 
de fși calcă datoriile sale de fetpeie... și apoi... o az
vârliți cudespreț. sicând: atâtaetoUe. negruzzi, i, 
48. vede că nu știi cine sânt eu?" — ,.D-ta? Ești 
domnul Răgi-răfescii; atâta etot șilada'n pod!" ale
csandri, T. 711. l^Avălie cu chirie Și marfă pe da
torie: Atâta-i tot! zanne, p. v, 513. Atâta pagubă 
(in țara Moldovei)! s. atâta niu! nu-l mare pa
gubă, nu e vreo nenorocire! : ,.belle perte, ma foi! 
tant pis !" Tot am să-i ebor crierii, și, de-oiu mer- 
ge’n criminal, atâta pagubă să am.' contempora
nul, VI, II, 113. Ai4fa grijă! =atâta grijă să ara! 
puțin Imi pasă!: „das soli ineine geringste Sorge 
sein!” TDRG. (Adesea In imprecațiuni) Fă... cum 
ie'ndemnaiu eu, ș» dg ți-o hi rău așă, atâta rău 
să-mi caeă pg casa mea! jipescu, O., ap. HEM. 2039.

30. Când legătura cu cele precedente sau cu cele 
următoare e mai intimă, atâtfa), pe lângă sensul 
„așă de puțin" mai are și sens de adverb demon
strativ, așă Încât ajunge să însemneze; Adv. Nu
mai acestea, acest singur lucru. Să ia lumea’n cap 
nebună, Parc'atăta-i mai rămâne! eminescu, p. 
101. Tmí líarap-Alb atâta i-a trebuit: îndată face 
câțiva pași spre dinsa, o apucă... creangă, p. 271. 
Atâta mai apucă să zică emeoaica: „M'ai mâncat 
friptă!'' ISPIRESCU, L. 195. Dar, zău, doru-i mare 
câne. Peste multe dealuri vine, Ș’așă vine de fier
binte, Să stai in loc, te-ai aprinde! Dar cu-atâta 
ai noroc. Că te miști, nu stai in loc. jarnîk-bâr- 
SEANU, D. 93. I Adj. Numai acest (unul s. singur). 
Cine poate sta împotriva lui Dănilă Prepeleac? fcă 
așă ii eră porecla, pentru că atâta odor aveă și el 
pe lângă casa lui, țăcut de mâna lui), creangă, 
p. 39. Dumneata atâta copilă ai! sadoveanu, m.

111, A'« atâta fată am! alexici, l. p. 264/„. |( Pen
tru cea din urmă oară. S'a prăpădi [fata] prtn cea 
săcretă de pădure, ori a nimeri chiar la curțile 
zmeului, apoi atâta o mai vedem, reteganul, p., 
ap. TDRG. II Atâta-țl trebne! s. atâta ți-e leacul! = 
va fi vai (și-amar) de tine! Și doar te-a împinge păca
tul să clintești vre-o piatră din locul său..., c'apoi 
atâta ți-i leacul! cttE.'<TiGÁ, P. 219. Și cu un alt sens;

i-a trebuit lui... = asta o așteptă (ca să În
treprindă cevă Împotriva cuivă); n’a mal pututrăb- 
dă: „da riss ihin die Geduld". TDRG.| (Numai) atât 
l-a fost (s. îi fu) = pănă aici i-a fost (viața, sănă
tatea etc.), cu asta s'a sfârșit, mai mult n’a putut... De 
sigur a inspăimăntat-o înfățișarea mea, căci a țipat, 
dar numai atât i-a fost, n’a mai avut vreme să 
facă o mișcare: i-am descărcat cele șase focuri în 
cap. VLAHUȚĂ, ap. TDRG. Cdnrf vdrii fiul împă
ratului că sâna lipsește, atâta-i fu, căeii la grea 
boală. ISPIRESCU, ap. DG. || Atâta numai = cu con
diția ca...: „ă lacondition que..., ă charge de“. Toate 
vi le hărăzesc iarăși, atâta numai,... să-mi dați 
bisericile. E. văcărescul,13T.258/„. | Atâta(nninal) 
că... B. atâta doară..., că (cfr. lat. tantum quod...) 
numai cât, doar’că...: „seulemont...“lor»noșHeniiMÎa 
rămas liniștit din partea babei... Numai atâta, că... 
a rămas pleșuv și spetit, creangă, p. 294. Cu mare 
bucurie au intrat în București; numai atâta, că 
eră Domnul cam slab, că se bolnăvise la ÎMin. 
AMIRAS, ap. TDRG. Atâta..., atâta = cât..., atâta 
: „c’est tout co ([ue...‘‘ Atâta știu, atâta spuiu = „ich 
sage was ich eben wol«s“. TDRG. 1 Cfr. atâtica.

4*. t scriitorii vechi se găsește și cu sensul 
de „tocmai, de tot, nu-știu-ce, ăl, (după negațiune) 
așă de“. Târp't toată truda, neavând atdtatrup tare. 
D080PTEIÜ, V. 8. 80. De s'ar tâmplă șl primejdie, 
n’ar fi atâta lucru mare, neculce, let. Il, 356/j. 
■Aceasffl fată mai mică nu ereâ atâta proastă la 
unele învățături, ci aveă prea multe daruri vred
nice de laudă, qorjaîî, ii. i, 13. Numai cât..., atâ
ta... = doar’..., și (îndată) și... s. și imediat... Adv. 
Numai cât gândeaște păcătosul să să scoale, atâta-l 
fâmpină DÍuJw[n]eí/íaM cw mila sa. varlaam, c. 
19. (Sensurile acestea aduc aminte de funcțiuni ana
lógéin limbile romanice d. e. ital, t anto hello ,.proa 
frumos“, tot așă v.-fran. tant riche, spân, tan gran
de. portg. tâo formosti etc. Cfr. Meyer-Lübke, 
Rom. Gramm. 111, 238.)

Atâta e de mine = m’am dus pe copcă, s’a 
isprăvit cu mine: „perii, actuiii est de me...; ich bin 
weg, ich bin verloren ! mit mir ist [es] aus!" LB. j 
Cemaiatâtaf marian -ce(mai)atâtavorbă?: „ăquoi 
bon tant de parolos?” i Atâta îi e după (cevă) = se 
prăpădește, moare după (cevă). Atâta ti e după vâ
nat. după joc: „die Jagd, der Tanz ist sein Leben“. 
polizu. atâta mi-erâ: să-i fac cunoștința, n. RO- 
SETTi, ap. TDRG.

IV. -)- Substantivat. Un atâta = o anumită su
mă. Dobândă să sice un atât, ce după tocmeală dă 
datornicul imprumutătoriului sdu. COD. CARAGEA, 
ap. HEM. 2044. Tovărășiia... să sice, când doi inși 
sau mai mulți, tocmindu-se, vor pune toți câte atât, 
cu care să neguțătoresc împreună, idom, ib.

[Adverbul atât (Întrebuințat In forma aceasta mai 
mult de cărturari decât de popor și mai ales In co
relație cu cât) poate primi un -a adverbial: atâta, 
care se găsește (In concurență cu atât) șl In func
țiune adjectivală, dar numai In nominativ și acu
zativ: .im dat atât s. atâta. Atât s. aidto necaz, 
Ațâți a. atâția (scris șl: atd/ea, ațâța) oameni. Atâte 
s. atâtea femei. Numai când afdf e atribut al unui 
alt adj. sau al unui adv. de care se leagă prin prep, 
de, forma atâta e puțin obicinuită: Btudiile nu erau 
atâta de multe. drăgHICI, r. 44. In cazul oblic nu
mai forme fără -a; in general insă dativul e înlo
cuit prin prepozitiv: Am dat la atâți(a) oameni (s. 
atâtor oameni) atâte(a) parale. In legătură cu sub
stantive care conțin o idee colectivă, atâta se gă-
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sește, la scriitori vechi, șl ca adj. invariabil, deci, ală
turi cu: Văsând că s'au străns atâta om [ atâta 
lumeț... NECULCE, ap, HEM. 2040, sau Trecând atâta 
vreme..., avem: Deacă văzură ailunate atăta oști... 
MOXA, 353, sau: De multe ori omul însuși ceale ce 
veade cu ochii săi nu poate să le puepe rând,... dar 
ceale de demult și răsuflate de atâta vreami de ani! 
URECHE, ap. HE.M. 2040 (cfr. atâta mari deani).; 
Neobiclnuită e articularea lui afdf, când stă ca atri
but înaintea unui substantiv: Pădurea cu mirosul 
ei înviorător, cu atâlele-i umbre de frunziș, cu atâ- 
tele-i lumini... caragiale, n. s. 48. | !n loc do atâ
tea, atâția șl formele atitea, atiția: După atifea du- 
dese și după atitea minuni ce făcii Ilristos... VAR
LAAM, C. 303,Atițea ai... idem, ap. HEM. 2043. 
în Țânareca (Serbia) și: alánt CDDE. Forma acea
sta, la P. maior, ist. 262 etc. (și, după el, la ȚICIIIN- 
deal, e. 60) e Insă mai degrabă forma aromânea
scă, introdusă In limba literară, pentru ca etimolo
gia -tantu.s să fie mai străvezie.]

— Din lat. eccum-tantum; ital, tanto (cotanio), 
engad. taunt, sard. /«hím, v.-fran. (i)tant, n,-fran. 
tant, v,-prov. aitan. tant, v,-span. (a)tanto, n.-span. 
tanto, portg. tanto. (Tantus înlocuise In limba po
porului roman pe lat. tot. Meyer-Lil bke, Pom 
tiramm. III, § 53.)

AȚÂȚĂ vb. I, trans. l’. Attiser, raviver (le feu). 
2®. (P'jallumer (le feu). 3®. Inciter, pou.sser (ă...), 
instigner. bixeiter, susciter, enflammer, ralhtmer, ai- 
guiser, réveiller, f8')embraser (qqn. om une passión 
qconque), Peniuer (doucement qqch ).

1®. A apropia tăciunii spre a face să ardă (focul) 
mai bine, a învioră focul apropiind tăciunii, scutu
rând cenușa, sullând. Veni un lup dein pădure și 
purtă gătejii de băgă in foc, iară un vultur bătet'i 
cu arepile și aducea vânt de-l ațițâ. moxa, ap. H RM.
2093. Au mai ațițat focul, clădind și alte lemne 
drăghici, r. 75. Mai ațâțară focul, îi luară pălă
ria și i-o aruncară pe foc. ispirescu, l. 248.

2®. P. ext. A aprinde, a face focul. (Com. corbd.) 
Ațițâ =a aprinde focul. (Com. LIUBA.) Cine au ați- 
țatâ focul, acela să plătească până la destul, pa
lia (a. 1582), ap. CCR. 70 (: „celui qui aura allu iné 
le feu“...). Poate umezeala să ațițefoe? drĂgiiici, 
R. 113. .4 mers s'uțâțe’n vatră foc. COȘBUC, F, 110. 
Maica așază gătejile moș Nichifor .scapără și în
dată ațâță amândoi focul. CREANGĂ, P. 130. Pe 
acélé vremuri numai amnarul și cremenea puteau 
ațâță blagoslovita de flăcăraie. mera, l. b. 77. Mai 
aș-teaptă, să ațiț opaițul, contemporanul, iii, 921. 
A>și ațâță paie’ii cap LB. = (mai obicinuit:) a-și 
aprinde (s. v.) paie'n cap. | Refl. Din scânteia 
mică, mare pojar a se ațițâ poate. CANTEMIR, ap. 
ZANNE, P. I, 280.

3®. Foarte des întrebuințat In sens figurat. (Cfr. 
Petcu: De cât să mori, mai bine să ne răzbunăm! 
Verdulescu: Nu ațâță focul, Pefcule; nu corbi de 
răzbunare! ALECSANDRI, T. 1276. Cum vântul ațiță 
focul, Așă vorba ațiță vrajba, i. GOLESCU, ap. HISM.
2094. ) (Despre oameni și animale) A Întărită, a 
excită, a sumuță, a împinge la... A^>/ = „amuț câni: 
canem excilo ad lalratuin; ad praedam". lEX. bobb. 
J|d| = asmuț, îndemn intrigând contra altuia. (Com. 
LIUBA.) Voroava blândă țoală pornirea îmblânzește, 
iară cea aprigă ji pe cel slab [11] ațâță la mânie... 
MUȘTE, ap. ZANNE, p. II, 811. Care lucru... inima

I lui Traian... înfierbântănd-o. spre izbândire... aii 
i ațițat-o CANTEMIR, ap. HEM. 2094. Spre mai multă 
j mânie au ațâțâtii pre împăratul, mineiul (1776), 

115'/j. Âțițarăpre Grigorie-vodă la mare mânie asu
pra casei lui Constantin Postelnicul. șiNCAI, ap. GCR. 
ii, 206. Gábriel Jiethlen și alții îl ațițau mereu spre 
a răzbună moartea cardinalului, bălcescu. m. v. 
423.1 (Despre câni) A «/îfMCfî«ii = „dieHundeauf je- 
mand hetzen“. barcianu. i (Despre pasiuni,sentimen
te, simțiri etc.) A aprinde, alnflăcără, a Încinge, a ex-
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cită, a înteți. Mâhnirea la o ațâță păcatele noastre. 
MiNEiUL (1776), 162/,. Nădejdea din voi n’o pierdeți, 
mai vârtos s’o ațâțați. beldiman,O. 12. Seațâță răz
boiul între noi și între dinșii. gorjan, h. 1,112. 50- 
rea... asfe folositoare dobitoacelor, ațâțând pofta de 
mâncare, i. lONESCO, c. 4. Urzeau comploturi și ați- 
țau revo(a)lle. c. negruzzi, i, 143. Amorul, plăcerea, 
sânt pasări ușoare. Ce cântă ș'ațiță a inimii dor. 
alecsandri, T.'iîb. Cu vorbele acestea..., mai tare le-a 
ațâțatdoruldeaovedeâ.RETEaÂî}VL,p.u,l. | Refl. 
A se aprinde, a se Încinge, a se înteți. Și veți pieri 
den calea cea direaptă, când să va ațâță de grabă 
mânia lui. biblia (1<!88), ap. GCR. i, 283(:„quand 
sa colére s’embrasera'*). Dentr’aeeea s'au ațițat 
șt alte răutăți. N. coSTIN, ap. HE.M. 2095. Au în
ceput și ciuma a se ațițâ în Iași. NECULCE, LET. 
II, 442Ă,. începu a se auzi... de ciumă...; care boală 
au intrat și tn iarnă.... iar de primăvară s'au ați
țat foarte ture. E. kogălniceanu, let. iii, 192/,,. 
Păsmirița aceasta a doua intr'aceslași chip s’auscor
nit și s'au ațițat. dignisie eclesiarcul, c., ap. 
HEM. 2093. Privind la dinsa, i s'ațâță mila, pann, 
p. V. II, 136. II A face să se miște (ușor), a puno In 
mișcare. Zefirii cei dulci să vedeți cu oareșicare sfială 
a ațițâ prin suflarea lor frunzele, beldiman, n. P. 
l, 53. Dacă vre o cugetare C'o umbră de întristare 
Fruntea mea acoperea, JJșoara-i întipărire Ca cer
cul acel subțire Ce-ațiță, din inlâmplare, Pe-o undă 
nemișcătoare Un vânt cu lină suflare Treceă, se 
pierdea de sine, alexandrescu, m. 229.

[t și: ațițâ, formă scrisă și azi, de unii.]
— Din lat. pop. *attîtiare, idem (înrudit cu titio, 

-onem „tăciune"): ital, attizzare, v.-prov. oh'sor, fran. 
attiser, spân, atizar, portg. atișar.

ATĂT.Îni» f adv. Antant. — (Numai In Palia din 
1582) Pe atât. .1 șasea dzi iară gâteascâ-se cum de 
doa orî ațâțând să aducă lăufnjtru, de cum intr'alte 
dzile adunase, palia (1582), ap. CCR 62 (: „mais 
le sixiéme jour, (ju'ils apprâtent ce qu’ils auront ap
porté, et qu'il y en ait Ie double de ce qu’ils re- 
cueilloront cliaque jour“). Olturiu încă fă de lemn 
de setim, de cinci coți la lung atătănd și de lat. 
ib.. ap. DG.

— Etimologia obscură. Se pare că avem a face 
cu o compoziție a cărei parte dintâi eatât. (Hasdeu, 
Etym. maga. Horn. 2045-2046, propuneă pe lat. tan- 
tündém.)

AȚÂȚĂKK 8. f. 4c((<?n d'attieer ou d’alliimer (le 
fen); (au fig.) action d’incitrr, d'embraser, d’exciter 
(qqn. om une passión), íi’tn.sí/í^MPr,' ej:cttati(in. incita- 
tioH, instiffation. —Infinitivul verbului ațâță, devenit 
abstract verbal. Scormonire In jar s. suflare In foc, ca 
să se aprindă mai tare. || Facerea s. aprinderea focu
lui. încă n’a apucat a trece o oară de la ațâțarea ace- 
ator focuriile... MARIÁS, &E. ii, 207.Fig. Intărâtare, 
excitare, Intetiro (a cuivă s. a unei pasiuni), împin
gere (la...). A(ătâreapoftii cei spurcate, biblia (1688), 
4 pr. 4. Ațâfârile patimilor, mineiul (1776), 182‘/»- 
Fentru ca sădea o ațifaremai vie aceator laude silite, 
defăimau... petrecerile holteiei, c. nk<}Iiuzzi, l, 75. 
Afăfarea personală se vetle din aceea că... MAIORE- 
scu, CR. I, 244. { Supraexcitare. Chipul nalt al căn- 
tărefei, palidă de afițare și de oboaală. conte.mpo- 
RANÜL, IV, 83. it șl: ațițâre.]

AȚÂȚAT 8. a. = ațâțare. Participiul verbului ațâță, 
devenit abstract verbal. Te-ai apucat de ațâțat focul? 
It și: ațițat.]

ațâțat, -Á adj. Attísé ou a/luintí: (au fig;,) ew- 
broíié. incité, poussé, excité (á — Participiul ver
bului ațâță, devenit adjectiv. Foc ațifat de copii; fla
cără afifală de oănt. HEM. 2096. | Fig. Aprins, exci
tat, întărâtat, împins (la s. spre...). Mare e aryia Dom- 
miluiafâfulăinlra noi. biblia(1638),284. DuAunle
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erau ațițate?i inimile îngrijate. c. NEGRUZZI, i, 179. 
Nervii ii sânt Incăafăfafi. contemporanul, ii, 248. 
Pus tn (ușoară) mișcare. Zefirii cei ațițați de abiă 
mișcă crengile, beldiman, n. p. i, 52. Jf șl: ațițăt.]

ATÂȚĂTWK. -oÁRK adj., subst. P. Qui attise ou 
alfume(le feu). Qui excite, incite (ii...}, excitant. 2®. .4f- 
tiseur, instigateur, agitateur, bonfefeu.

Adjectivul verbal al lui ațâță (derivat prin suf. 
-ător), substantivat adesea.

1®. Adj. Care ațâță focul. | Fig. Excitant, stimu
lant; care face poftă de mâncare. Se așeeară la cea 
dintâi masă, în mijlocul norodului, intr’un miros 
ațâțător, de friptură. SADOVEANU, SĂM. V, 907.

2®. Subst. (Persoană) care ațâță s. împinge pe 
cineva la cevă, spec. care ațâță patimile mulțimii, 
agitator, instigator, Au prins Ștefan-vodă pre Ra- 
dul-rodă, carele au fost ațițător de păgâni asupra 
creștinilor, ureche, ap. HE.M. 2097. Ațâțător de 
răscoale.

[tșl: ațițător. | ț și diai: -toriu.]

ațâțAti'râ 8. f. = ațâțare. (Formă rară) anon. 
CAR. (: „exeitatio"), cihac, I, 277 („attisement, ex- 
citation, instigation“). [f șl: nțifătură. | Plur. -fwr»,]

— Derivat din ațâță, prin suf. abstr. -ătură.

ATÂTÎcfA) adv., adj. invar., subst. Tantet, iantinet, 
tant soit peu : trés petit. — Foarte mic, foarte puțin, 
o fărâmă, cel mai mic lucru. Marghiolița..., dintr'a- 
tâtica, s’o făcut coșcogi fătoiu. alecsandri, t. 339. 
Și e numai atâtica, mititel ca o mescioară. brăte- 
scu-voiNESTi L. I) 227. (Prin asimilare vocalică, și: 
atltica. Știi, cum m’a făcut Dumneseu pe mine, nu-i 
trec muierii nici atitica din at mieu. caragiale, 
T. II, 1.3/s. 1 Și: atătic. Com. PAVELESCU.]

— Derivat din atâta, prin suf. dim. -írd. La forma 
*atătică (citată, fără exemple la HEM. și la dame), 
s'a adăogat adverbialul -a: atâtica.

ATÂTicÎȚA adv., adj. inv. = atâtica, având Insă 
o nuanță micșorătoare și mai pronunțată.

— Derivat din atâtica, prin suf. dim. -uț (cu adău
garea adverbialului -a).

ATÂTIIȚ(A) adv., adj. = atâtica. Atâtuț sau atâ- 
ttița= „tantillus, tantulus...; so kiein, so wcnig, so 
winzig“. LB.

— Derivat din ntât(a), prin suf. dim. -uț (cu, sau 
fără adăogarea adverbialului -a).

ATÂvic.-Ă adj. Atavique. —Moștenit din (răs)- 
strămoși. Cine nu e pătruns de evidența lucrului 
acestuia, acela e atins de o infirmitate atavică, este 
victima unei nefericite încrucișări de rasă. n. ZAM- 
PIRE8CU, R. 27.

— N. din fran. Cfr. atavism.

ATAtÎN.H s. a Atauisme. Moștenire din (răs)- 
strămoși (adesea peste mai multe generații) a unor 
apucături fizice sau morale. A uită principiul atavi- 
smului... este a nu înțelege istoria, hasded, i. C. 171. j 
P. ext. (Șt. nat.) Tendența descendenților de a se 
întoarce iarăși la tipul primitiv (al ascendenților). Ge- 
mulelepot rămâneă latente ani întregi și însușirile 
pe care le poartă nu ies la iveală. De odată însă 
ele devin active și însușirile corespunzătoare reapar. 
Astfel se explică atacismul. SANDU, 8. 131.

— N. din fran. (derivat din lat. atavus „răsstră- 
moș“.)

ATÁXIC, -A adj., subst. (Med.) Ataxique. (Rar) 
Neregulat. Friguriataxice. Spec. Substantivat. 
Persoană lovită de ataxie locomotrice. Un ataxie.

— N. din fran. Cfr. ataxie.

ataxíi; 8. f. (Med.) Ataxie. — (Rar) Neregulari-

ATELIER
tate. Atoo'ie a pulsului. || Spec. Ataxie loco motrice: 
neregularitate In mers, In mișcările ritmice ale um
bletului, pricinuită de o turburare a funcțiunilor ner
voase.

— N. din fran. (gr. 4-:aSia, din 4- privativ și tâaoui 
„așez, orânduesc".)

ATF.IÁ vb. 1. 1®. (Se) parer (avec des vétements 
propres ou de féte), (s’jendimancher. 2®. Mettre (qqn.) 
ă la raison; remettre (qqn.) d sa place.

1®. (in Banat) Trans. și refl. „Cuvântul „a ateiă* 
înseamnă: habiller solennellement, festlich kieiden, 
d. e. Petru s'a ateiat de biserică, de Paști etc.“ man- 
GIUCA, ap. HEM. 142. A se aceia „a se îmbrăcă 
In haine curate". (Măidan, comit. Caraș-Severin), ap. 
HEM. 142. A aceiă = „a îmbrăcă", d, e. M’am ace
iat de bal. (Com. COCA.)

2®. (în Banat) Fig. (In amenințări) Las'că te aceiu 
CH pre tine! = „las’că-țl dau eu ție !“ (Com. coca.)

(Forma aceia voește să redeă pronunțarea dialec
tală din Banat: tse { te). Cfr. ateiat, ateieturi, 
desteiă.]

— Etimologia necunoscută. (S. Mangiuca, Fa
milia, a. 1884, p. 67, și după el A. Philippide, Zeit- 
schrift f. rom. Phil. XXXI, 294—295, compară cu
vântul românesc cu ital, attillarsi (un vestita) — 
„sich mit ausgesuchtcr Eleganz kieiden", v-prov. 
atilhar, atillar „disposer, arranger, ajuster" etc., 
care Insă par a ii de origine germană.)

ATE1ÁT, -A adj. Páré, endimanché. — Participiul 
verbului atelâ, devenit adjectiv, (tn Banat) împo
dobit, gătit, chitit. Brâul se poartă la sărbători, cănd 
omul e aceiat frumos. liuba*iana, m. 21. „Aceiat 
Însemnează Inschimbat In haine curate sau aceie
turi". idem, ap. HEM. 143—144.

ATEiETi'Ki s. f. plur. tant. Habifs de féte. Vé- 
(cwenfs propres. — (In Banat) Haine curate, de săr
bătoare. „Aceiat = Îmbrăcat cu aceieturi curate". 
(Com. UUBA.)

— Derivat din atelă, prin suf. abstr. -dtură (de
venit -cfuM, după palatale).

ateínn s. a. (Filos.) — Doctrina ate
ilor, necredință In Dumnezeu. Cfr. deism, teiam.

— N. din fran. (iat. -med. athelatnna, idem) Cfr. 
ateu.

ateîst, -A adj-, subst. Athéiste. — Adj. De ateu. 
0 doctrină ateistă. || Subst. „Fără Dumnăzău, om 
carile vre unui Dumnăzău nu se închină' (cante- 
MIR. ist. 9), ateu. Nu mai slobodă easte limba athe- 
istului spre blăstem, de cât tropurile riforului spre ; 
hulă sau laudă, cantemir, ist. 111. Dionis... de
schise o carte veche..., un manuscript de sodii. El [ 
eră un ateist superstițios - și sânt mulți de aceștia. i 
EMINESCU, N. 44 [ t (cu o formă de-a dreptul din 
lat.) șl: ntheistn s. m. Dumitrașco-vodă... s'au așe- I 
sat in scaun și au ținut și pașa o lună,... jă- ' 
cuind pe la țară vaci, oi, pâne..., ca un om fără 
milă și fără frica hti Dumneseu... Și așă ow /ost 
traiul țării intr’aceă iarnă, cu acel Domnu athe- 
isfa. N. costin, LET. II, 13'„.j

— N. din fran. La scriitorii mai vechi, (subst.) 
din lat. atheista, idem. Gfr. ateu.

ATEÎs ric >Â adj. Atkéistique. — (Rar) De ateist. 
— N. din fran.

AT>:i.iÉR s. a. Atelier. — încăperea (sau încăpe
rile) In care lucrează laolaltă mai mulți lucrători sau 
meseriași de aceeași breaslă, (la Românii din Ardeal 
și Ungaria) lucrătoare. Atelier de tdmplărie, de croi
torie, de tipografie. Atelierele căilor ferate. Șef de 
atelier. | F. ext. Uneltele și mașinile trebuitoare unei 
meserii. Are un atelier foarte bogat. || Spec. tncă-
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perea In care lucrează un pictor, un sculptor, un 
fotograf.

— N. din fran. (v.-fran. astelier, propriu „loc unde 
se adună așchiile s. surcelele, locul de lucru al dul
gherilor** — derivat din astelle „așchie**.)

ATENÉü 8. &.Ath^n<^e.- (Antich.) Clădire publică 
In care poeții și retorii Iși citeau lucrările. { P. anal. 
(Azi) Clădire (a unei societăți particulare, nu a sta
tului) cu săli pentru conferențe, concerte, expoziții 
de lucrări de artă, etc. E la ateneu; prima lui con
ferință; sala geme de lume, vlahuță, d. 105. | P. 
ext. Societate care a întemeiat un astfel de așeză
mânt. A^i-aw servit chiar în Btictirețti (pentru cer
cetări] biblioteca centrală..., biblioteca Ateneului....
HASDEU, i. c. IX. (Plur, -»ee.)

— N. din fran. (lat. Athencpum < grec. ’AG-ijyaiav, 
propriu „templul zeiței Atena ( - Minerva)**.)

ATÉNT, -A adj. Atlentif. — Cu toată mintea în
dreptată spre ce se spune sau se întâmplă In fața 
sa, cu luare-a-minte, cu băgare-de-seamă. Băietul 
fusese atent la cele ce li se întâmplase pe drum. șez. 
V, 41',,, (Negativul: HeAteiit,-ă „inattentif**. Df)RF.(

— N. din lat. atteiilas,-a,-nm (part, verbului atten- 
dere „a se întinde spre..., a fi cu luare-a-minte la...**)

ATENTĂ vb. 1“ intrans. Attenter. — (Construit mai 
ales cu prep, la) A se atinge (de cevă) cu gânduri 
nelegiuite, a face o Încercare criminală (asupra a 
cevă). Sânt oameni care afenteasă la onoarea ți 
chiar la viața altora.

— N. după fran (lat. attentare „a atinge (cevă) 
cu mâna, a se atinge de..., a atentă la...**)

ATENTĂRE 8. f, Action d'attenter. Attentat.— In
finitivul verbului atentă, devenit abstract verbal. Cfr. 
atentat.

ATKUTÁT 8. a. Attentat. — încercare nelegiuită 
Împotriva a cevă (sau, elipt., Împotriva cuivă). /Icest 
atentat... va necinsti Moldova, uricariul, X, 19, 
(Mold., a. 1848). Un nou atentat in contra mint- 
strului-president. MAIORESCU,D. 111,67. 0pec.(Jur.) 
Atentat la bunele moravuri, atentat la pudoare (a 
cuivă).

— N. după. fran. (lat attentatnm, part, neutru 
al verbului attentare „a atentă**.)

ATENTATÓK.-oÁKi: adj., subst. Aftentafoire. fCe- 
lui) qui attente (ă qqch.). — Adjectivul verbal al lui 
atentă (derivat prin suf.-otor), substantivat une-ori. 
(Cel) care atentează (ia cevă).

ATÉN'1'IE 8. f. )
ATEIÍ-flÉNE S. f. i
Attention. — îndreptare a Intregei minți spre cevă, 

luare-a-ininte, băgare-de-seamă. Ascultă cu mare 
atenție (luare-de-seamă). țichindeal, F. 24. Sutele 
de jurnale care au vorbit în contra noastră au sms- 
ținut mai întâi neîntreritptă atenția publicului asu- 
pră-ne. maiorescu, cr. i, 362. | P. ext. îndreptare 
a solicitudinii sale spre cinevă. Vă mulțămesc că mi 
dați atâta atenție, contemporanul, vi, ii, 198. (Ne
gativul: ueateuțiiiue = nebăgare-de-seamă, lipsă de 
luare-a-minte; mai rar, și aproape numai In sensul 
de „lipsă de atenți(un)e s. de considerație față de 
cinevă**, șl: neatenție.]

— N. din lat. attentlo, -onem, idem. Cfr. atent.

atenuă vb. I*. Afíétiuer. — I’rop riu (rar) A sub- 
țiâ, a face mai subțire. | Kig. A face mai ușor s. 
mai slab (fig.), a ușură, a slăbi, a scădea, a mic
șoră (gravitatea unui fapt). A floua oariî. a mai 
atenuat puțin criticele ce formulaae la început.

— N. din lat. attenuare. idem (din ad și feuim 
„subțire, fin, ușor“)-

ATESTAT
ATENUANT, *Ă adj. Atténuant. — Care atenuează, 

care micșorează, care scade (vina s. gravitatea unui 
fapt), ușurător. (Mai ales ca termin juridic; contra
riu: agravant) Nu putem vorbi de acest curios 
incident (proclamarea „republicei de la Ploiești**], 
fără a releu» și circumstanțele lui atenuante, maio
rescu, D. i, 23.

— N. după fran, (lat. attenuaiis,-antis, part, ver
bului attenuare.)

ATKNUÁRE s. f. Atténuation. - Infinitivul ver
bului atennă, devenit abstract verbal. (Rar) Sub
țiate. 1 Ușurare, slăbire, scădere, micșorare (a gra
vității unui fapt).

atenvAt,-ă adj. Jffe’ttMÎ. -Participiul verbului 
atennă, devenit adjectiv. Subțiat. Foile ., atenuate 
in lung. QRECESCU, FL. 62. atenuată, idem,
FL. 52. ] Fig. Slăbit, ușurat, scăzut, micșorat (In gra
vitatea se). Afirmarea aceea tp-avă din cuvântarea 
sa a fost atenuată la tipar. Cfr. dubletul ați nat.

ATEKMAW,-i adj. I .p.
ATÉKWir, -ă adj /
AtAermoue, atkermique. — Prin care nu străbate 

căldura radiantă. Substanțele care nu lasă să treacă 
prin ele căldurile luminoase, nici pe cele obscure, se 
numesc atermane. poni, f. 146.

— N, din fran. (format din grec, i- privativ și
„căldură**.)

ATESTĂ vb. I. Attester. — A sta inartur s, măr
turie (pentru adevărul s. existența a cevă), afiș, 
a sta dovadă (despre cevă), a certifică, a mărturisi. 
Cfr. adeveri (i, 2’) și arătă (l, 3®, 4’). Străini» 
n’au cuvinte îndestule pentru ca să ateste onora
bilitatea proprietarului. I. lONESCtT, D. 316. (Pasă
rile numite „grives**)... .săni foarte măncăcioase : în- 
«MȘ* Orațiu ne-o atestă, odobescu, iii, 27/,,. | Fig. 
Oăoarefe eclesia.stice ale Bistriței stau în ființă spre 
a atestă antica splendoare a acestei mănăstiri, idem, 
I, 335. în vechea capitală, o măreață mănăstire... 
stă, trecutul atestând, alexandrescu, m. ICl. Au/ne 
...atestă e^cistența lui de odinioară, maiorescu, CR. 
III, 176. [Prez, indic.: alést și j ț și: atestă-
lui. Drepf aceea îndntorit s'au văsuț Consistoriumul 
despre ceale mai sus zise, pentru leghitimația..., intru 
adevăr a-l atestălui (a. 1768). cipariu, a. 737.]

— N. din lat. attestari, idem,

ATKMTĂRK 8. f. Attestation. — Infinitivul verbu
lui ate.stă, devenit abstract verbal. Mărturisire (mai 
ales printr'un act scris), mărturie, dovadă, certificare, 
adeverire, Încredințare. Atestări dale prin canoane. 
URICARIUL, X, 375/,, (Mold, secol. XIX).

ATE8TÁT s. a. Attestation, certificat. — Act prin 
care se atestă cevă, dovadă, adeverință, testimoniu, 
certificat, (spec. certificat de studii). Cfr. atesta- 
ție. Toți tinerii... ce vor petrece cursul public... ți 
vor avefăf biineatestaturi..... uricariul, vii, 177/,,.
Atestat, după formular iul de la mine la mănă-ilSsat. 
(Sibiiu, a. 1810). ioroa, s.d. xii,201. ylírfás» răs» de-o 
pedantă, mâine de-o prețioasă, Zici de una ajunsă 
în vârstă cuvioasă, Că atestatul vremii nu va să-l 
priimească. alexandrescu, m. 269. Un doctor vestit 
venise... Aveâ atestate, Numai in aur legate, Diplome 
ce’n Academii luase, idem, M. 373. Paraponisitul: 
„Mi-i plin sinul de atestaturi...: enca tețcherele'^ 
ALECSANDRI, T. 90. | f (In Ardeal, de-a dreptul din 
lat. de cancelarii) șl: atestâtnm. Atestatum. Precum 
Dimitrie Preda... s’au cununat cu Elena, fiica jupâ- 
nitlui Stoian Chițu..., drept adevefrejz. în Belgrad, 
21 Dechemvrie, liiOll. N. Bați, protopop neunit, ior
ga, 8. D. XII, 149.; Plur. -state, și (învechit) -staturi.]

— W. din germ. Áttestál, idem (lat. attestatnm, 
neutrul part, verbului attestari).



ATESTAT
ATKSTÁT 8. a. Aclion (Vafftstrr (qqch.), attistn- 

tion. - Participiul verbului atestă, devenit abstract 
verbal, [t(în Ardeal) șl: ntestălult. Carte de soro
cit, de iiiștiințat,... de admonolnit, de mărturisit și 
de atiesteluit. (Brad, a, 1767), iorga, s. d. XIII, 264-]

— 352 —

ATF.MTÁT, -A adj- Attesté. — Participiul verbului 
atestă, devenit adjectiv. Mărturisit (printr’o dovadă 
oarecare, mai ales In scris), adeverit (printr’o măr
turie). certificat (de cinevă s. de cevă). [Negativul: 
natestat, -á.) 

atfstAție s. f. Attestatiou. — (Rar, învechit) 
Ate.stat, certificat, adeverință. Omul nostru are bună 
dreptate, precum a'esfațiile ll adeverează. (Râmnic, 
a. 17.37), IORGA, s. D. XII, 37. Am plătit zloțli} ț. 
20, cari arată și ateslațiejaj cărămidarului cât am 
plătit. (Făgăraș, a. 1795), ib. XII, 119. [Și: ntestațl- 
linc S. f. PONTBRIANT, COSTINESCU.]

— N. din lat. attestatio, •tioiiem, idem.

ATENTATÓU, -oÂitE adj. Cefl’**') atteste. — 
Adjectivul verbal al lui atestă (derivat prin suf. -ator). 
(Lucru sau per.soană) care atestă (cevă), care stă 
martur s. dovadă (despre existența a cevă), mărtii 
risitor (de...).

ATÉV, -ÉK adj., subst.
P. Adj. (Rar) Fără Dumnezeu, caro tăgăduește 

existența Iui Dumnezeu. Tu, chip zămbitor, Trăit-ai 
anume, ca astfel să mori? De e .sens infr’asfa, e'n- 
tors și ateu — Pe palida-ți frunte nu-i scris Dum- 
zeu. EMINESCU, p. fi3. A'm-» ca ea’n orașid tot Mai 
frumoasă fată. Kn ae'nchină? Cei atei Sănt bigoți 
dc-odată. COȘBUC, D. l>0.

2®. Subst. Persoană care nu crede In existența lui 
Dumnezeu. Eresul, desbinarea, sănt fiicele științei 
Mai mult mințeșfe-acelu re e mai învățat, Și [cel] 
care tot cetește, curănd se face-aieu. c. neoruzzi, 
II, 176/„. [t (formă incultă) și: nteiu. Cum erăghenă- 
rariul de ateiu, att început a prAdă pre supt munte 
mănăstirile. MAG. IST. ill, 363/,,.] Cfr. ateist.

— N. din lat. atlieus («(grec, SOto? „fără Dum
nezeu”, din ă- privativ și i>«0ț „Dumnezeu”).

Atic,-A adj., B. 8. l®.-2®. Attique.
1®. Adj. (Antich.) Din Atica, propriu locuitorilor 

Aticei. Cioara aceasttt, de locul său eaale attică. CAN- 
TEMIR, IST. 119. Dialectul atic. Ordinul atic: ordin 
de arhitectură greacă, având părți comune cu or
dinul ionic și cu cel corinlian. ' Fig. Sare atică: 
ironie fină, In felul Atenienilor. [ f șl: aticéBC,-eáscA. 
în limba atficească au strigai... CÂNTE MIR, IST. 119.]

2®. Substantivat (subt forma mase.) (Arhit.) 
Partea superioară a unui edificiu, împodobită de obi
ceiu cu pilaștri, care are de scop a ascunde acope
rișul. [Costantin-cel-Mare] văzii arcul lui Traian 
stând fără căpătâiu... }‘use indată de-i ciopli pen
tru pedestaluri niște grosolane figuri de Victorii..., 
iar pe ambele fețe ale aticului așternu lungi dedi- 
cațiuni... ODOBESCU, iii, 73/g.

— N. din lat. attlcns, -a, -nm ( < gr. «Tnxâț), idem.

ațîcA s. f. 1®. Menu fii. 2®. FU de colon formé 
de deux brins tordus enaemble. 3®. Sorté de toile. 
4®. Sorté de danse populaire.

1®. Ață (mai) subțire, polizu, HEM., TDRG.
2®. (Comerț) (în Bran, Transilv.) Bumbac răsucit 

In două, cu care se face urzeala pânzii (in opoziție 
cu „bumbacul” care constă dintr’un singur lir și se 
întrebuințează la bătătură; când „bumbacul” e colo
rat, se numește „arniciu”)

3®. (Comerț) (în Bran, Transilv.) Pânză țesută din 
arniciu, ca bătătură, și ațică (2®), urzeala.

4®, (Cor.) Un joc țărănesc în jud. Prahova, Buzău 
etc., descri.s la HEM. 2083-2085.

•— Derivat din ață, prin suf. dim. -ică.

aținea
ATICKSC, >FÂN<-Â t adj. v. atlc.

ATICÍNH 8. a. l®.-2®. Atticisme.
1®. Formă particulară dialectului atic.
2®. Măsură, eleganță, puritate (In stil), delicatețe 

de gust proprie scriitorilor atici. Vr'un pedant... 
...Aticismul limbei tale o aă-l pună la cântari(u)... 
EMINESCU, p. 225. I P. ext. „Stil care unește ele
ganța cu puritatea limbei”. LM.

— N. din lat. atticlsmns (<grec. âwxup.â?), idem.

ATiHAȚt'ciiiv 3. m. (Bot.) V. asmațnchl.

A-TÍMP adv. 1®. A teinps, juste â temps, au mo
ment opportun. 2®. L'année suioante.

1®. t La timp, tocmai la timp. In momentul po
trivit. Și nu va răspunde cela ce-i In strîmtoare 
până atimpă. üOSOfTElv ( „usque ad tempus”), 
ap, HEM. 2049.

2®. (La Moți) Anul viitor, la anul. O fată mare din 
ținutul Moților, dacă voiește aă știe că ae va mărită in 
cursul anului sau peste unul ori doi ani, merge la 
cotețul rămătorilor și zice cu glas tare: hui estimp, 
hui atimp: hui dincolo de atimp (Nota: a timp - 
„anul viitor”; dincolo de a timp „anul proxim vii
tor”). FRÂNCU-CANDREA, M. 128,'g,

— Derivat din a (2®) și timp.

AțiNÂT,-A adj. 1®. 7'encW. 2®. Fier, haufain, or- 
gueilleux. — (In Transilv.)

1®. Aplecat. Trandafir verde-aținat! Aaarăte-am 
așteptat. Tot cu foc și cu lumină Și cw dor de la 
inimă. POP, (Orlat), ap. HEM. 2087. Aținat „han- 
gend”. BARCIANU.

2®. Fudul, cu capul sus, sumeț. De la afănt-Văsiiu 
a treia Duminecă, iși jucă lelea Solomie nora... So- 
fica pășea mândră și-ațînată, aoacră-sa o ținea de 
după cap [și] oguguleâ. v, K, IIUTICESCU, N. REV. R. 
I, SUPL. 11,30. [Diai,: a/indf,]

— Din lat. attenuatns, -a, -nm „supțîat, slăbit” 
(participiul verbului atlénuare, care ar li dat ați- 
nare, o formă atestată In LB., fără a fi tradusă Insă). 
Pentru trecerile semantice cfr. Inținâ, Inținat și 
dubletul atenuat. Wiirter und Sachen l (1909), 
111-114.

AȚiNÂTOK, «oÂKK adj., subst. (Celui) qui yuette, 
Huetteur, Adjectivul s’erbal al lui ajliieă (derivat prin 
suf.-ător).Afinătf)r la drumuri. [Di&i și: afÎHîîfdrtw.]

aținea vb. II. l’. SiHure de prés (qqn.), étre aitr 
Ies pas (de qtjn.). 2’. Se tenir ou étre prit (â eaisir 
ou attrapper qqch. ou qqn ), guetter (qqn. au passage), 
ifre aux a/fuet.s (pour s'emparer de..., attraper ou 
co^JÍMrer qqn ). 3». .4ffe»ti/re (qqn.) au pusaaye (pour 
l’arréter, pour Tempécher de continuer sa marche, 
ou pour l’attaquer). 4®. Tenir {le.s chemins).

Sensul fundamental este „a (se) ținea s. a fi mereu 
aproape (de cinevă s. de cevâ)“.

1“. Refl. A fi mereu in urma cuivă, urmându-l 
(ca și cum ai fi legat de el), a se ținea (după s. 
pe lângă cinevă). Ca.® Când htna se strecoară prin
tre nouri, prin pus'ii, Tu, cu lumea ia de yănduri, 
după ea să te ații ? eminescu, p. 256. |i Trans. Ace
lași sens, in construcția (neobicinuită): kl mă aține 
de pe urmă [adecă „mă ține legat de urma lui“] 
„il est toujours sur ma routo (sur mes pas)“. DDRK.i| 
Fig. A se afineă la ceoâ = a fi s. a sta cu gândul 
(tot la cevă), a se ținea mereu de (cevă). A se ați
nea la petreceri — „ăen Vergniigungen nacbgeben, 
nachjagen“. TDRG.

2°. Refl. A sta In apropierea s. In drumul cuivă s. a 
cevă, pregătit spre a-1 prinde, a sta la pândă s. In 
așteptarea venirii s. trecerii cuivă (ori a unul animal) 
printr’un loc, spre a pune mâna pe el s. a l atacă. Pe
scarul ține tn mâna dreaptă o sită... Cănd se cla
tină o țiglă [pusă anume pentru prinderea racilor],

i



I

AȚINERE - .qa
lin o rădică și cu cealljullă mănă s'aține dedesubt 
cu sita. ^Ez. IV, 117/,g. s’a#z«e<i, Și cel eim-
bru cum veneă, Ghioaga'n frunte i-aruncă. ale
csandri, p. II, 94. iMpul incepu, a alergă... Ursul se 
ațined mereu, până ii veni bine, [și] se aruncă în 
apă. ISPIRESCU, L. 345. Flăcăii niiresii, călări pe 
cai ageri, se ațin să prindă pe nuntașii mirelui. 
SEVASTOS, N. 90/„. I (Refl. a= pasiv.) Pentru apele 
mergătoare, vârșile... îsașeeate cu gura numai într’o 
parte, pe când cele din apă stătătoare se ațin una 
cu gura într’o parte și cealaltă cu gura în altă 
parte, șez. iv, 116/,. | Spec. (tn jocul cu mingea) 
Svărle mingea sus... și tot el aleargă, de s'aține ct« 
m&nile și-o prinde. ȘEZ. Il, 62/„. Băieții s’ațin să 
le prindă, vlauuță, CL. 114. | (t.'a termin de v^nk- 
toare, întrebuințat la imperativ) .d/în(e^-fe! = fii gata ; 
(de a trage cu pușca)! (Dârm&nești, In Prahova; 
Stânca, In Iași), ap. HEM. 2086. Stăm cu pușca la 
ochi, încurcat, bezmetic, neștiind în ce sd dau. „Ați- 
ne-te, cuconașule*', strigă Moș-Totna la urechea mea. 
Atunci două rățe... trecură ocăind ăe-asupra capului 
mieM. N. OANE, ap. TDRG. || P. ext. A fi s. a stâ gata 
(spre a prinde, a primi s. a se bucură de cevă), a 
aveă pretenție la cevă. Streinu' va’nlăi să hie'mpă- 
măntenit... și pS urmă să s'ație la drepturi, jîpe- 
SCU, ap. HEM. 2087. Știrea vacanții tronului o aflase 
Turcul înaintea celor ce se ațineau la dinsul [--la 
tron], care nu pwiwrd deci să se agite, iorga, L. 
I, 330.

în stilul vioiu al povestirilor populare se În
trebuințează adesea imperativul (apoi, a, atunci) 
ațin(e)-te (băiete)! cănd !n povestire se arată că 
cevă ce eră așteptat cu dor, se Întâmplă In sfârșit: 
.stai gata de a primi, țin(e)-te bine! Uănd auzeam 
noi de masă, tăbăram pe dînsa, ș'apoi aține-te gură! 
CREANGĂ, A. 10. S'a răcit vremea...; vine vremea 
desfăcutului; bucuria fetelor! De acolo, clăci, de pă- 
pușoiu; moșnegi, fete, flăcăi -cu toții la desfăcut; 
atunci aține-te la povești! sevastos, n. 3/,*.

3®. Spec. A se aținea (la drum, la poteci), când e 
vorba do hoți, însemnează „a păzi calea (cuivă), a stă 
la păndă tn calea trecătorilor, spre a-i atacă". 2eaua 
nu mă'ndeasă... Dar ce mă apasă [ej — Că s'ațin 
pe-aici Patru-eeci și cinci... De haiduci levinți. Duși 
de la părinți, De cănd erau mici. La codru'n potici. 
ALECSANDRI, V. p. 63/15. I Iubirile care-3 «tar»
Stau la drumuri, ca tălharifij; Iubirile care-s miei 
Se ațin pe la potici ibid. 304*’/,.

4®. Din expresiile cu același sens: mă ațin în calea 
cuiva și țin calea cuivă s’a născut construcțiunea 
trans. ațin calea cuivă =« stau In calea cuivă, spre 
a-l opri s. a-l împiedică să înainteze. Aș veni și n’am 

cine. Dușmanul cafea mi-aține, Șt ’ntre noi un 
deal ș’o vale Strică dragostile tale. POP.,ap. HEM. 
2086. Din Hotin și păn'la mare. Vin Huscalii de-u 
călare, De la mare la Ilotin, Mereu calea ne-o ațin. 
EMINESCU, P. 160. Crășmărița cea frumoasă, luănd 
paharul, se închină la toți cu sănătate... și «e roagă 
săn’oeăbovim... Noi, ațiindu-i calea, o pofteam cu 
stăruință să cinstească de la fiecare, creangă, a. 
97. Calea mândrei aținuiu, 0 (lorică de-i ceruiu. 
alecsandri, p. p. 237. Viiie-o capră de la munte, 
și nimeni nu poate să-i ație calea? ( „Glonțul"). 
GOROVEI, C. 178. [ P. ext. (poet.) Fluide și scelte, 
aleargă și urlă [valurile], S'ație cu grijă intrarea 
in port. ANGllEL, SĂM. VI, 23.

[Și: aține vb. III. | 8e conjugă ca țineă (ține).]
— Din *atténBre (formă reconstituita în elemen

tele sale din attînere) „a (se) țineă lângă s. aproape 
de..., a păzi". (Cfr. „ripam Danubii logionum du» 
attinebant" [Tacit]: „două din aceste legiuni pă
zeau țărmul Dunării").

AȚINERE 8. f. Action (ie guetler (qqn. sur son 
cliemin), etc. ylch'on de ienir sa parole, (oi â la pa
role donnée. — Infinitivul verbului ațincă, devenit 
abstract verbal. ..l^inerea drumului. HEM. 2087.

Dicționarul limbii rom&ne. 7. IX. 1909.

ATINGE
Spec. t Ținere-de-cuvânt. Noi, cineși din partea 
sa, cu sfăntă aținere făgăduim... n. COSTIN, ap. 
HEM. 2088. [Șl: aținere.]

ATiaroĂTOR.-OÁKK adj. Qui toucke, atteint, ef- 
fleure, etc. Touchant. Blessant. o((en8ant.Relatif(h), 
touchant ou concernant (qqch.). — Adjectivul verbal 
al lui atinge (derivat prin suf. -ător). Spec. (între
buințat numai In literatura modernă după fran. „tou
chant"). „Care atinge sau mișcă inima, care moaie, 
apleacă, înduplecă către milă", costinescu, care In- 
duioșază sau emoționează, emoționant, înduioșător. 
Nimini n’a îndrăsnit încă să zugrăvească atingă- 
toarea icoană a omului virtuos in brațele morții. 
MARCOVICI, C. 45/-, Care atinge, care mușcă, înțeapă 
prin vorbe, costinescu. (Neuzitat). Cât este de atin- 
gătoare limba ei! marcovici, c. 78. | (Des) Cu pri
vire s. relativ (la...), ce se ține (do...). Să nu se mai 
încerce a se amestecă în interesurile atingătoare de 
acel ospital (a. 1785). uricariul, i, 119/„. S& de- 
spuiem acum... această... baladă de tot coprinsul ei 
local și curat atingător de țările românești, odo
bescu, I. 210. lt<»nănii păstrează încă unele din 
obiceiurifle] antice, atingătoare de aflarea soartei. 
ALECSANDRI, ap. TDRG. [f și diai, atingătoriu.]

ATiNOĂTiiKÂ s. f. Attouckement. — (Cuvânt rar) 
Atingătură „die BerDhrung". polizu. [Plur. -fur».] 
Cfr. atinsură, atinsătură,

— Derivat din atinge, prin suf. abstr. -ăiură,

ATÍNGK vb. III. I. 1». fSej toucher (tégérement), ef- 
fleurer, fröler, friser. Atteindre, Étre en contact avec 
(qqn. ou qqch.). Mettre la main (sur qqch.). 2®. Tou- 
cher (â un sujet), aborder (une matiăre), mentionner. 
II. 1®. ToMcherțauxmets, ă une somme d argent, etc.). 
2®. Toucher, atteindre (qqn. d une maniăre sensible), 
s’attaquer (ă qqn.). Blesser, oțfenser, froisser (qqn.); 
foMeĂer(qqn.)par uneallusion. 3®. ToMcfter. dwOMVOfr 
(qqn.). 4®. Fairé penser (ă...). Concerner, regarder : 
se rapporter (ă...).

Atingem cevă când venim (s. ajungem) tn contact 
cu suprafața lui, Intr'unul sau mai multe puncte.

I. 1®. Tran s. Mă azvârlpeste gard, de par'că nici 
nu l-am atins, creangă, a. 50. Puișorul cănd m'a- 
tinge. Foc la inimă mâ'ncinge. jarnîk-bârseanu, 
D. 22. încalecă pe mine și atinge-mă de trei ori cm 
scările. KUNDESCU, L. P. 29. ( (Prin prep, pe și la, 
mai rar prin de, se arată locul la care se face con
tactul) Bolind la ochi de scursoare, [sfântul] l-au tă
măduit, atingându-l la ochi, dosofteiu, ap. TDRG. 
Apoi întinde șl Domnul mâna la cupă și, atingând 
degetele sale de o parte de păne ce este în cupă, le 
atinge de busele sale, gheorgacki logofătul, ap. 
HEM. 2050. Cu geana ta m’atinge pe pleoape, emi
nescu, P. 52. ] (Prin prep, cu se arată obiectul sau 
partea cu care se face contactul) Când auzi tunând 
întâia dată, primăvara, să atingi fruntea cu mu
chea toporului, ca să-ți fie capu’ tare, și să nu te 
doară. ȘEZ. ii, 194/,|| Refl. ( reciproc) Buzele 
lor se atingeau. C. negruzzi, i, 78. | (Prin prep, de, 
mai de mult șt prin către și la, se arată obiectul 
sau partea supusă contactului din partea subiectului) 

atinse ziditoriul cătră coasteie lui și lud os de-i 
feace soț. moxa, ap. HEM. 2053. Când s'a atins de 
mijlocul ei, dang! a plesnit cercul, creangă, p. 100. 
Am un lucru mare: Sufiet n'are, Suflet duce, De 
pământ nu s’atinge? (- „Corabia"), ap. HEM. 2053. 
(Prin prep, cu se arată obiectul s. partea prin care 
se face contactul) Așed set creadem făgăduințele lui 
Illristojs, cum le-am vedeâ cu ochii și cum ne-am 
atinge cu mănule d’inse. varlaam, C. 261. Să atinsă 
cu măna de căldare, dosofteiu, v. s. 7, | Spec.
(subințelegându-se „cu un picior de altul".) Acest cal 
se atinge = se cosește : „se choval se coupe". pont- 
briant. II Poet, li simțeă gândurile lui cum o ating 

I și-o desmiardă. vlahvțâ, p. 69. || P. hiperb. A nu
23
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atinge pământul ss a fugi așă de repede s. a jucă 
așă de ușor, cu atâta eleganță, in cât par’că nici nu 
se vede cum picioarele vin în contact cu pământul. 
Calul mieu fugeă, Jar a lui picioare iarba n'atin- 
geâ. ALECSANDRI, p. I, 190. Mergând iute ca gândul, 
Tare ca vântul. Neatingând pământul... marian, 
D. 268. Ceilalfi jucau — nu jucau, dar eâna, când 
jucă, păreă că n’afinge pământul. ISPIRESCU, L. 39. 
Î)«r când inc^ü eeița, jucă așă de frumos, incât 
nu atingeă de pământ, fundescu, l. p.
Intrans. (Prin prep, de, se arată obiectul cu care 
venim tn contact; iar prin prep, cu, obiectul prin 
care se face contactul cu cevă) Dracul, ca să-i facă 
in ciudă,... atingeă și mai des cu friptura sa de 
slănina lui Pepelea, sbiera, p. 16/,,. || (După omi
terea subînțelesului „de foc“) Absol. fe-aft'w^e, 
Că te frige! zanne, p. ii, 479. i| ^<t«perea Însemnează 
adesea numai un pas mai departe decât ajungerea 
(cfr. pag. 81*) sau e rezultatul final ori scopul ei. în 
urma lor se înălță deodată un munte de. piatră, cart 
atingeă cerul. ISPIRESCU, L. 25. Eră cerul aproape 
de pământ, încât oamenii cei mai nalți atingeau 
cu mâna de el. fundescu, l. p. 21/,. (Jurământ, tn 
glumă) iSâ nu ating luna cu mâna, nici soarele 
cu picioarele! LM. (Cfr. varianta: Să n’ajung luna 
etc. pag. 82’’.) | Deci, fig. (refl., f intrans.) A 
ajunge pe s. până la cinevă s. undevă. Și vărsa-se 
văpaia... și încungiură și arse cine [ pe cine] află... 
K îngerul Domnului deștinse dimpreună cu Asaria 
ficiorii în cuptor... și (văpaia) nu atinse de ei, cu 
tot focul. PSAL, 8CU. 518/,. I A se lipi de.,, Paent'c 
era un balaur, de care nu se atingeă somnul. ISPI
RESCU,U. 13/,4.i(La unii scriitori moderni, după fran., 
și trans.) Cea mai scumpă floare, cel mai gingaș 
dor. Moartea le atinge... ALECSANDRI, P. 1,229. Ace«i 
.soldat cu reputație și-ar fi atins scopul, dacă Di- 
mitrie nu s'ar fi luptat in tabără în potriva lui. 
IORGA, L. I, 338. [1 Când e vorba de persoane, atinge
rea lor însemnează un „contact sufletesc". A veni 
8. a sta tn contact (cu cinevă). Jidovii nu se nice 
atingü de Samareani. varlaam. ap. GCR. i, 108. 
De om ce varsă sânge Ți-i greață a te-atinge. üO- 
SOFTEIU, PS. 20. II Metaforic. A pune mâna pe..., a 
luă In mână (cevă, spre a săvârși o acțiune). Joile, 
pân’ la Hasain, eu nu m'am atins de fus. PANN, 
ap. HEM. 2013. (Cfr. neatins.)

2®. Fig. (trans.) (în limba literară, după construc
ții din alte limbi) A menționă In treacăt (Intr'o scrie
re), a aduce vorba despre cevă fără a stărui asupra 
acelui obiect. Istoricii noștri cei mai vechi nici cu vâr
ful condeiului nu le-au atins. Cantemir, ap. HEM. 
2050. Cinnam, biograful... împăratului Manoil Com- 
«e»?..., atinge cauzele ostilității între Ungaria șt Bi- 
eantini. hasdeu, i. C. 14. | (Neobicinuit, intrans.) 
Toate aceste fapte, de care atinserăm până acum... 
BĂLCESCU, ap. TDRG.

II. tn câteva cazuri speciale s’au născut nuanțe 
nouă de înțeles.

1®. Atingerea de un corp se face cu scopul de a-și 
apropriă opartedinel.Trans.și, mai ales, refl.(când 
e vorba de mâncare; mai ales la negativ) A pune 
mâna, gura s. buzele (pe cevă), a gustă, a mâncă (din 
cevă). Caii nu se ating de aceste [buruiene], i. io
nescu, c. 88. N’am atins mâncarea. [Rar, după ana
logia lui „a se Întinde la cevă“, construit cu la. 
i^eilîțij la masă, și ia aminte să nu te atingi la 
bucate. DOSOFTEIU, ap. HEM. 2053.) (Când e vorba 
de o avere) A pune mâna pe..., a-și însuși (averea 
altuia). De averea lui nu s’au atins nimenea. E. 
kogĂLNICEANU, let. iii, 250/,. El nu se atinse de 
comori, reteganul, p. iv, 12/,,. | A se apropiă (de 
cevă) cu gânduri de atac s. de acaparare. Știți că 
nimeni nu s’a putut atinge de împărăția mea. ispi
rescu, L. 12. I Spec. A se apropia de o femeie eu 
gânduri necinstite. St«e iaste, omul de muiare să 
nu să atingă. MSS. (secol. XVII), ap. GCR. I, 45.

2®. Atingerea se face cu scopul de a pricinul cui-
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vă o durere și, prin extensiune, un rău. (Punctul 
de plecare e ideea că atingerea unei răni e dure
roasă) A izbi tn cinevă, a-i aduce vătămare (In 
cevă), a atacă pe cinevă, a atentă la cinstea cuivă. 
Trans. și, mai ales, refl. Nu atingereți pre unșii 
miei. PSALT. (a. 1651) ( - nu vă atingerețți] de 
hristoșii miei. DOSOFTEIU: „nolite tangere christos 
meos.“), ap. HEM, 2050. Și-au adus aminte și de 
giurământul ce au giurat Cantemir-vodă hii Ga- 
vriliță vornicul..., să nu-și atingă sabia lui de nea
mul feciorilor lui. NECULCE, let. ii, 267/,,, Să va 
atinge de besearică cu vre-o hulă sau altceva lucru cu 
rușine... pravila mold. 135. S’au purtat foarte eu 
înțălepciune... și nimărui nimică au făcut, nici s’au 
atins de cinevași. gheorgachi logofătul, let. 
ni,327. Te desfăteei a smeri pe frate-tău, a-l batjo
curi sau a-i atinge cinstea, marcovici, d. 428. Nu te 
atingedeel! reteganul,?. 111,34/,. Sănuseatingă 
de bietul argat, fundescu, l. p. 67/,,. | f Refl, (cu 
sens pasiv) A se simți rănit (In suflet). Simftse [Ca- 
rageă] că Poarta are socoteală a-l pierde..., [pen- 
tru-că] fiind întrebat, silit au fost de au arătat 
Roșiei... toată luarea din țară, cum șî la darea 
la abrașele Țarigradului, care dare fiind adevă
rată... nu puțin s’au atins acele obrnse. zilot, 
CRON., ap. HEM. 2054. II Trans. (refl, reciproc). 
Fig. (Instrumentul atingerii e vorba prin care ră
nești pe cinevă, izbind cu ea acolo unde e mai sim
țitor cel atacat). A răni, a ofensă cu vorba. Pil
dele... ce aruncă..., până la ficați ti atingea, can
temir, IST. 153. Nu vreau s’ating pe nimeni, dar 
mult mă mier... DONici, K. ii, 39. Din voroavele lor, 
încep a se atinge unul de altul, mânia înc^e a 
se face vederată. beldiman, n. p. i, 97. Oșlobanu, 
prost, prost, dar să nu-l atingă cinevă cu cât îi 
negru subt unghie, cd-și asvărle țărnă după cap. 
ca buhaiul, creangă, a. 78. Dar săracul nu tăcea, 
Cu cuvântul il tăeă, Cu vorba că l-atingeă. teodo
rescu, p. p. 297. I A face o aluziune la slăbiciunea 
cuivă, a-l pișcă cu vorba, a-l aruncă pilde (despre 
cevă). [Pe ourvar] deaca l-attngi cu curvie, îndată 
să scârbeaște. varlaam, c. 325. Când [cinevă] il 
atinge cu cevă în vorbire, [Românul zice) „«u mă 
călcapcpicior!ȘEZ. II, 73/„. Ștefan-vodă ’nțelegeă 
Unde baba l atingeă, Și’ngura mare-isieeă: „Babă 
slabă și’nfocată. Dar la minte înțeleaptă...'^ teodo
rescu, p. p. 019”. L-ai atins cu vorba asta -- „i-ai 
tras una, să priceapă". PAMFILE, j. ii. Cu vorbe 
imbolditoare, îlatingeunde-ldoare, pann, ap.HEM. 
2051. Cfr. atins.

3®. (Modern, după fran. „touehor") A înduioșă, a 
mișcă (pe cinevă), a produce (In cinevă) un senti
ment de duioșie. Generositatea d-talem'a atins foarte 
mult. Cuvintele ce i-a spus, l-au atins până la la
crimi. Cfr. atingător și atins.

4®. Din ideea de „a aveă puncte de contact (cu ci
nevă sau cevă)“ se naște Înțelesul de „a aveă o asemă
nare (cu...), a se potrivi (cu...), a deșteptă tn minte s. 
a aduce aminte de (cevă, prin asociație de idei) și, 
p. ext., „a privi (se zice despre un lucru s. despre ci
nevă), a fi important șl pentru..." Apostolii o noapte 
întreagă vânară și nemică nu prinseră, iară îndată 
deaeă ascultarăcuvântul Domnului, aruncară mrea
ja și multpeaște prinseră. Atinge-să aceasta ispravă 
de cuvântul Domnului ce deice: „cercați nainte..., 
iarăaceastea toatesă vordouooo". varlaam,c. 310. | 
Pricina tersimanului il atingeă și pe Domn. GHEOR- 
GACHI LOGOFĂTUL, LET. III, 197/,,. | (In literatura 
modernă m. ales refl.) A se referi la..., a privi 
(un lucru pe cinevă sau cevă). Documentele ce se 
ating de regularea intereselor mănăstirești... (Mold. 
a. 1855). URICARIUL, IV, 426/,j. Nu irebue să ce
rem de la vânători o aprețuire rece și nepărtini
toare... a isbândelor ce se ating de arta lor favorită. 
odobescu, III, 48/,. I De aici: (întru s. pe) cât se 
atinge de (mai rar: despre)... s. (Ceea) ce se atinge 
de... -- cât despre..., (ceea) ce s. (Intru) cât pri-
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vește (pe.,.): „quant ă“... intru cât se atinge despre j 
neapărata tr^uinfă ce avem..., nu mă voiu amăgi. , 
dacă... I. lONESCU, C. 54. Cât s’atinge despre dreapta j 
giudecată..., nu m'agiungi nici la călcâiu. alecsan- j 
DRi, T. 1232. Ce se atinge de streini..., se sice că... 
marian, t. 167, Cfr. atingător. i

[Aor. atinseiu, f, și azi în Banat, atinșfă), part. 
atins, imper. atinge, gerund. atingând. | De la part. 
atins, pare a se 6 format, pe alocurea, după ana
logia lui întins: întind, un prez. ind. atind, după 
cum reiese din următoarea chiuitură din Reteag 
(Transilv,): Sărută-mă măndră'n dinfi, De buee să 
nu te-atinzi. reteqanul, ch. 156.]

•— Din lat. attingo ( -tlgl, -tactum), tingére: ital. 
attingereși attignere „a scoate", v.-prov. atenher „a. 
atinge" (v.-fran. attaindre, fran. atfeindre „a ajunge 
(la...)“ ^*at-tangere, reconstituit ln elementele con
stitutive, din aitingere).

atínukkc 8, f. Action de foucher, etc.; fn/lement. 
Attouchement.Contact. Atteinte. Infinitivul verbului 
atinge, devenit abstract verbal. Atingere cu mâna etc. 

; Spec. (Mat.) Punctul de ai(np'ere = „punctul unde I 
o linie dreaptă atinge o alta, curbă, sau unde două : 
curbe se ating, se tale“ : „point d’attouchement“. | 
COSTINESCU. I Contact (vezi etimologia acestui cu- : 
vânt), în locuțiunile: a Intră (a veuî s. a 11) îu atiu- | 
gere cu cinevă s. cevă : „entrer (venir, étre) en con- i 
tact avec qqn. ou qqch“. Nu intrase în atitigere cu ! 
Grecii, a. xenopol, ap. DDRF. | Știrbire, împuți- j 
nare, vătămare, atacare (a unui drept, a unei dis- I 
pozițiuni etc.). Facem obștească rugăminte ca să i 
se întăriască și de cătră înălfimea ta și să se pă- j 
zască... fără atingere sau strămutare. (Mold., a. 1814) j 
uricariul,IV, 188/,j.Cfr. atins'. atinsură, atin
sătură, atingătură, atingime.

ATiNGÎc 8. a. (Oot.) = altângic (s. v.) datcule- 
scu, ap. HEM. 2055-2056.

ATiNGÎni; f 8. f. Dilicatesse.—(Cuvânt format de | 
Konaki pentru rimă; neuzitat) Delicatețe s. finețe (do | 
percepere, a unui simț). Dă la simfirile noastre o ; 
mai multă gingășime. Adecă la pipăeală o nespusă ( 
atingime... konaki, p. 268.

— Derivat din ating, prin suf. abstract -ime.

ATÍNS 8. a. Action de toucher, d'atteindre, etc. 
Attouchement, atteinte, contact. — Participiul verbu
lui atinge, devenit abstract verbal. Atingere, contact 
(cu...), Fafa lor s’a vestejit. Ca frunsa stejarului 
De-atinsul brumarului, pop., ap. HEM. 2056. ;

at4ns, -A adj. Touché, atteint, etc. Touché au vif, I 
froissé, blessé, offensé. Palpable, saZ«ts«oö/e. — Par
ticipiul verbului atinge, devenit adjectiv. (Are tot
deauna sens pasiv) De-odată aud foșnirea unei 
rochii, Un moale pas, abiă atins de scânduri... emi
nescu, p. 48. I (Modern, după fran. „touché") Mi
șcat, înduioșat, emoționat. Eram atins de apelul căl
duros ce l-au făcut entusiaștii tineri. | Ajuns. El e 
aslăsi de sigur fericit, căci el a trăit o viafă bine 
umplută, având dinainte-i scopuri mari și fru
moase, lăsând în urmă-i feluri mărefe, atinse și rea
lizate. 8TURDZA. E. 33. | Lovit ușor (de o boală etc.). 
Dragostele... M’au uscat, m’au vestejit. Ca stejarul 
înfrumit. Când de brumă e atins, alecsandri, p. 
P. 244^/,. Atins de olie»ia(ie »ne«(a?â = „von\Vahn- 
sinn befallen“. TDRG. | Lovit (de o vorbă s. aluzie 
a cuivă), cu musca pe căciulă. Im aceste vorbe, mulfi 
dintre boieri s’au simfit atinși [ că se face aluzie 
la ei]; cel cu pricina a rămas ca opărit, creangă, 
A. 156. I Ofensat. Cam atins de cuvintele smeului, 
i-a răspuns: „Ce? Eu scocioresc aice?" SBIERA, P. 
180/,. II t Spec. Pe care-l poți atinge s. pipăi cu mâna, 
palpabil (vezi etimologia acestui cuvânt). Aceasfe 
șapte taine se împreună cătră ceale șapte daruri a
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duhului sfânt, carile subt chipure văsuțe și atinse 
varsă tn sufletele credincioșilor darurile lui Dum- 
neeeu. Evstratie logofătul (a. 1645), ap. GCR. 
I, 115. II Cfr. neatins.

atinnătcrA t 8- f- Attouchement, contact. At- 
feinie.—(Cuvânt rar) Atingere, contact. Atinsătură 
„attactus“. ANON. car. || Lovire, izbire (în...). Doar 
n’am hi nice noi cu obrae de marmure sau de hier, — 
că pre un kier sau pre un marmure cu atâta gloată 
de atinsături s'are hi sfredelit, dară inima noastră 
in ce chip n’are hi vătămată de atâta ponos î' scri
soare (a lui Gheorghe Ștefan-vodă către Rákóczy, 
din a. 1657), ap. iorga, Cii. i. ii, 244. [Plur. -<««.[ 
Cfr. atinsură, atingătură.

— Derivat din atins (part, lui atinge), prin suf. 
abstr. -ătură.

ATixsLKĂ t 8. f. Contact, attouchement. — (Cu
vânt rar) Atingere, contact. iVe călătorie ce-au câ- 
lătorit și pre ntinsiiră ce s’au atins de pat, om de
plin să arată, iară pre ciudesă Dumnedsău deplin 
să mărluriseaște. vaklaa.m, C. 320. [Plur. -suri.) Cfr. 
atingâtură, atinsâtură.

— Derivat din atins (part, lui atinge}, prin suf. 
abstr. -ură.

I AȚiNTÂ vb. I=s aținti. Trans. (Despre ochi, pri- 
! vire, căutătură) Tofi tși afinteaeă căutăturile asu- 
I pra celor viitoare, marcovici, d, 3/,o. îmi afin- 
' taiu căutătura mai de multe ori la dînsa. GORJAN,

H. IV, 77. Atunce falnic omul ridică a sa frunte. 
Și'n ceruri eu mândrie afintă ochiul său. alecsan
dri,p.i, 125. , Ochilor, afintafi in cer icoana sfântă!
I. vĂCĂRKSCU, p. 105/,,. 1 Refl. Ochi-mi s'ațintară 
pe semnul mântuinfei..., Prin care-a’nvins barbarii 
creștinul Constantin, alexandrescu, m. 26. [Prez. 
afintée și afint. Diai, afintă.] Cfr. ațintat. Cfr. 
pironi.

— Verb, format din prehxul a-, care arată di
recția spre cevă, și substantivul țintă sau verbul 
țință. Cfr. țintă, (a)ținti, țintul.

AȚIXTÂRE s. r. = ațintirp. Infinitivul verbului 
afintâ, devenit abstract verbal. Afintarea ochiului 
sufletesc către cele de sus... marcovici, D. 218. [Diai. 
și: afinfare.] Cfr. țintare, (a)țintire, țintuire.

AfiUTĂT B. a.ațlntare. Participiul verbului 
ațtntâ, devenit abstract verbal. [Diai, șl; afîntat.] 
Cfr. țintat, (a)țintit, țintuit.

ațintât, -Á adj., adv. = ațintit.
I. Adj. Moartea ntea cd[-ml] va sta... Dintr’un

plumb micuț d’argint, Bine'n armă îndesat, Și 
la pieptu-mi aținfai. reteganul, tr. 46/,,; cfr. 
JAIIRESBER. VI, 68. | Țirt ocftu Îor as«prâ-t.
MARCOVICI, D. 93. I Fig. Gândul mieu era afintat 
Iu frumuseta Regiei. GORJAN, H. IV, 36.

II. Adv. (Rar, neobicinuit) Fix (probabil pentru 
rimă s. spre a redă pe fran. „fixement"). îl privește 
afintat, c’un aer înfricoșat. C. negruzzi, iii, 366/,,. 
[Diai, șl: afintat.} Cfr. țintat, (a)țintit, țintuit.

AȚiNTÂTOK,-OARE adj. = ațlntltor. (Rar) Ad
jectivul verbal al lui aținti (derivat prin suf. -ător). 
PONTBRIANT. [Dlal. și: o^înfâfor. i f și diai, șl: -toriu.] 
Cfr. țîntător, (a)țintitor, țintuitor.

Af INTI vb. IV*. 1®. Pointer, braquer (une bouclie 
â feu), viser, mirer. 2®. Fixer (eee regards sur qqn. 
ou qqch.). Fixer (qqn. ou qqch ), regarder fixement. 
3®. Vtser, tendre(ii...), aspirer (ă...).

Sensul original e „a Îndreptă cevă spre o țintă 
(p. ext. spre un punct, fig. spre un scop)“.

1’. Trans. (Despre arc sau arme de foc) A în
dreptă (arma) spre cinevă 8. cevă, luându-1 la țintă



AȚINTIRE
s. la ochiu, ochind spre el. £1 se opri și întrebă 
cine este, ajtiniind pușca asupra tu/ei. 1. negruzzi, 
ap. TDRG.

2®. Trans. și refl. (Despre ochi, privire, căută
tura etc.) A-și Îndrepta privirea țintă spre cineva 
sau ceva, a privi nemișcat, a pironi ochii spre... Ochii 
mei Ce’n veci la tine Amintesc a lor lumine... ale
csandri, p. 1,144. Ochii tutulor se ațintiră la mă
iastră... ISPIRESCU, L. 283. Spâna/ repede iși ațintește 
privirile asupra lui Ilarap-Alb. creangă, r. 233. 
P. ext. (Subiectul devine omul și „ochii“ se prefac 
In instrument, care poate rămânea neexprimat; pro
babil după fran. „fixer") A Hsă (pe cinevă, cu pri
virea). El sălbatic o ațintește. Gane, ap. DDRF.

3®. Fig. (Rar, impropriu, tn loc de ținti). (Despre 
dorințe, asplrațiuni etc.) Intrans. A aspiră, a năzui, 
a tinde (spre...). Eieștecare la interesul său in parte 
ațintește, donici, f. ii, 34, Neamurile toate călră 
dtnsul l soare] o/tn/eac. alecsandki, p. ii, 6.

[Diai, și: a/în/i.]
— Născut, prin schimb do conjugare, din ațiiită. 

Cfr, (a)țintă, ținti, țintui.
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AȚINTÎKE s. f. Action de braquer (sur...), de viser, 
de fixer, de regarder fixement, etc. Pointage (d’une 
bouche ă feu), visee. — Infinitivul verbului aținti, 
devenit abstract verbal. Ațintirea privirilor. [Diai, 
șl: ațîntire.J Cfr. (a)țintare, țintire, țintuire.

AȚINTIT B. a. a ațiiitirc. Participiul verbului 
aținti, devenit abstract verbal. [Diai: șl: a(înti/.] 
Cfr. țintit, (a)țintat, țintuit.

AȚINTIT,-A adj., adv. I. Pointé, braqué (sur...), 
vis^, miré; fixé. Attentif. 11. (En reyardant) fixement.

Participiul verbului aținti, devenit adjectiv, Între
buințat și ca adverb.

I. Adj. Privirile ochilor lui mari erau ațintite 
asupra acelei porți. eminescu, n. 6S). Junele, a că
rui atențiune eră ațintită la cea mai mică mișcare... 
FILIMON, ap. HEM. 2089. II Fig. Cu capul ațintit la 
pasă as „wachsamen Auges“. barcianu. <ții eu am 
văeut cârdurile de dropii, cutrierănd cu pas măsurat 
și cu capul ațintit la pasă acélé șesuri fără mar
gine [ale Bărăganului], odobescu, iii, 14,\.

II. Adv. Cu privirile nemișcate, pironite (asupra 
unui lucru). O jumătate de an se munciră eu lu
crul acesta, și de ce se uitau mai mult la icoană, 
de ce ar fi voit să o vadă mai mult... Ar eice cinevă, 
că ce e o jumătate de an de a sta cinevă ațintit la 
un lucru...? iietjígá.íívi., P. ii, 6/,.

[Diai, șl: ațintit.] Cfr. țintit, (a)țintat, țin
tuit.

AțiNTiTOK, *oÂKE adj, Qui braque, vise, fixe, 
etc. — Adjectivul verbal a lui aținti (derivat prin 
suf. -itor). DDRF, (Rar) [Diai, și: ațintitor. ] | și diai. 
-torí«.] Cfr. ținlitor, (a)țintător, țintuitor.

ațipeala b. f. ^ssouptssemen/, torpeur. —Starea 
unui om cuprins de un somn ușor, fig. amorțire. 
Cfr. aromeală. Cănd te trezești că ai drepturi, 
scoală din ațipeală, jipescv, O. 103/,,. [Diai, ață- 
pedlă, ațîpedlă. | Diai. -pdlă. | Plur. -pe/»,]

— Derivat din ațipi, prin suf. abstr. -eală.

AȚIPÎ vb. IV‘. I. 1®. S'assoupir, sommeiller. 2’. 
Dormir léíférement ou ă courts intervalles. II. 1®. 
Assoup/j- (qqn.), endormir doucemeiit. 2®. S^osscupir, 
s’endormir.

I. Intrans. 1®. tn trecerea de la starea de trezie 
la somn, ațipirea este faza dintâi, cănd, fără să 
adormi de-a binele, „ți se închid ochii'*, deci când 
conștiința realității Începe să dispară: a adormi ușor, 
a apucă să adormi, a h pe jumătate adormit. (Gfr. 
adormi, aromi, piroti, moțăi, (a)dormită, cli
poci, cucăl). Eu adurmiiu [ măculcaiu] șiațipilu.

ATITICA
CORESI, PS. 6 ( : ,Je me suis couché et je me suis 
endormi**). Nu va adormi, nice va ațipi cela ce 
fereaște Ierailteanii. arsenie din bibericani, ap. 
HF3M. 360 ( nu durmitează, nici adunni, ce fe
reaște Izraiii. PSAL. SCH. 422/,,, CORESI, PS. 352: „ce
lui qui garde Israel ne sommeillera point, et ne s ’ e n- 
dormira point"). Am ațăpităpuținei, de-am dormit. 
DOSOFTEIU, V. 8. 106/„. ^eful de masă tresări, ca 
un om care, ațipind pe scaun, moțăe și se isbește 
cu barba de piept. î>T:i./ivnA.KCEA, ap. HEM. 2090. 
Deși abia se înnoptase, toți dormeau la cârciumă 
și chiar Gkiță,... ațipise, cănd cănii începură să 
latre. SLAVICI, N. II, 89. Țugulea... începuse a ațipi 
lângă foc. ispirescu, L. 326. Bio/a noră, care de-a- 
biâ ațipise, de voie, de nevoie, trebui să se scoale. 
CREANGĂ, p. 7. Ce-or mai fi șt cutremurele ieste, sise 
Ivun,... ș» apoi iară se cm/c/I. Dară, cănd să ați
pească, de-o-dată se aud prin casă o mulțime de 
glasuri, idem, ap. HEM. 2091. De cătră dimineață 
însă, tn revărsatul sorilor, ațipi atât bogatul cât și 
muierea lui. cAtahâ,p. b. iii, 86. Eu nu pot dormi. 
Nici pot ațipi. D'un nickez de cal Dincoace de mal. 
TEODORESCU, p. p. 492®. ] (Complinit prin „In s. de 
somn"; rar) Toate le făcea, Iar fiica ședea. Ca ochii 
clipind, în somn ațipind, idem, 661®. Ațipise și ea 
de somn. șez. vi, 111. || Fig. A se liniști, a se po
toli, a se ostoiă. Bahus, când în cap îmi intră, Toate 
grijile-ațipesc. conv, lit. viii, 284, ap. TDRG.

2®. P. ext. A dormită, a dormi ușor sau puțin. Când 
o afiau ai săi în eori de ei că mai ațipește... coNV. 
lit, XV, 98. ap. TDRG. „Nevastă..., Scoală, mulge 
vacile...!“ — „Măi bărbate, dragul meu. Lasă să mai 
ațipesc, Că n.inteni le țîrcotosc!“ jarnîk-bârseanu, 
D. 456.

II. t (Izolat) La cantemir, se găsește șl ou fun- 
țiune fact.

1®. Trans. A face po cinevă să ațipească. Nu știm, 
cu ochii, ca vulpea pe cocoș, l-au fărmecat, au cu 
cuvintele, ca Syrenile cu cântecele, l-au ațipit șt l-au 
amăgit? cantemir, ist. 279.

2®. Refl. A se aduce pe sine In stare de ațipire, 
deci „a ațipi". Ca nu cumva, glasul Syrenelor au
rind, să se ațipească, cantemir, ap. TDRG.

[Diai, afipésc și ațăpésc. | La anon. car. și: a/tp ] 
— Etimologia necunoscută.

ațipîkf 8. f. Adton de s’assoupir, de sommeil- 
ler. Asâoupissement. — InliDitivul verbului ațipi, de
venit abstract verbal. [Diai. afApire, afipire.J

AȚiFÎT s. a. =5 ațipire. Participiul verbului ațipi, 
devenit abstract verbal. [Diai, ațăpit, ațipit.]

AȚiFÎT, -A adj. ,/lssoupi. — Participiul verbului 
ațipi, devenit adjectiv. [Diai, ațăpit, ațipit.]

ATiRitiHÎ t vb. IV® (ș. d.) V. atâi'disi ș. d.

ATi.^ERÎF t s. a. v. hatișerif.

ați^uâkA 8. f. 1®. Menu fii, petit fii. 2®. Sorté de 
jeu d'enfants.

1®. Ață subțire s. fir scurt de ață. Cfr. ațlcă(l®).£e- 
gându-o cu ațișoare de picior [pe ceucăj, o hrănea 
și se jucii cu ea. ȚlCiiINDEAL, P. 156. O parte [din 
poame] se înșiră pe o ațișoară. marian, î. 165.

2®. (l>a plural) Ațișoarele= un fei de joc copilă
resc, cu o ață. („Copiii iau, câte doi, o ață lungă, și 
Intinzând-o legată la capete printre degetele amân- 
duror manilor, li dau diferite [forme de] figuri geo
metrice, numite: „oglindă, masă, cruce, [herăstrău] 
etc". HEM. 2092.)

—— Derivat din ață, prin suf. dim. -ișoară.

i

ațițâ vb. I (ș. d.) V. ațâță ș. d.

.ATiTÎtfA) adv. v. atâtlca.



ATITUDINE
ATITÉOINES. f. Attitűdé.—Poziție a corpului care 

răspunde unei anume dispoziții sufletești, ținută. 0 
atitudine respectuoasă. 1 Fig. Fel de a fi s. a se purtă 
către cinevă. La universitatea de acolo... se prepară 
această rețeă de profesori... care au o atitudine in
compatibilă cu misiunea lor. maiobescu, d. i, 102.

— N. din ital, altitudine, idem (<lat. aptitudo, 
-inem, cfr. dubletul aptitudine).
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atlAjél + s. a. (Comerț) Etoffe de satin et de 
coton. — Specie inferioară de atlaz. Atlăjel in șa- 
trange. DOC. (a. 1792), ap. ȘIO. II.

— Derivat din atlaz, prin suf. dim. -el.

ATLANGÎc s. m. (Bot.) = nltăngic. HEM. 2066 
(fără citație).

ATLÁNTE 8. a. V. atUs'.

ATLÁNTIV. -A adj., subst. Atlantique. - (Oceanul) 
care se întinde Intre Europa și Africa de o parte, și 
America de cealaltă parte.

— N. din lat. Atlanticns (< grec. ’A-tX-x/tixo; „al 
[gigantnjiui Atlas"). Cfr. atlas’.

ATLĂS s. a. (Comerț) v. atlaz.

ATEÁS s. a. (Googr.) Atlas. — Colecție de hărți 
geografice legate la un ioc, Într’un volum. ] P. ext. 
Culegere de stampe s. de desenuri adaose pe lângă 
o lucrare s. privitoare la o știință. Atlas istoric (Plur. 
atldse. atldsuri. (învechit), după ital., șbatlântes. a.]

— N. din fran. (după titlul unei culegeri de hărți 
a lui Mercator, 1595—propriu, numele unui perso
nagiu din mitologia grecească, uriașul Atlas: grec. 
’.ĂTĂaț. -avroț, care erâ Închipuit că poartă bolta ce
rului pe umerii săi).

atlaz s. a. (Comerț) Sah’M. — Stofă de mătase, lu
cie numai pe față. Un caftan de aflasu. MSS. (a. 1572), 
ap. HEM. 2066. Í procovefu de earbă și cu florile 
albi și pre margine de atlas mușchiu, cupatrucănafi. 
(a. 1588) CUV. D. BĂTR. I, 198. S’aw intins cătevâ 
hueăfi de atlasuri... pe unde mergeâ. împăratul. NE
CULCE, LET. n, 219'j,. dar de la Domn căle un 
postav mahut și căte un atlas florentin, gheorga- 
CHi LOGOFĂTUL, LET. III, 315. Le-aw ddruii postave, 
atlase, mag. ist. iv. 112/,;. Jw cheH«»i pentru Chi- 
vuța 10 coți atlas, (a. 1764),iorga, B. R.
purpuriu văpsl pieîea lui, lucie ca atlasul, c. NE- 
GRUZZI, I, 42. Cu scurteica de atlas, Face multora'n 
necas. TEODORESCU, P. P. 314“. [Plur. atldsuri, mai 
rar atldse. , Și: atlăs (accentuat la Românii din Au
stro-Ungaria, după nemțește, și dtlas)'. Acumlnnoată 
*» atlasuri, catifele și samuri, filimon, c. i, 608.

pe căpitanii dorobanților șt călărași
lor cu frenghii și coftirii și cu atlas, bălcescu, 
M. y. .597. I (Pop.) și: aclâz, adás, aglăz. Una sal- 
<e(â] de aclas. (a. 1813), uricariul, xiv, 234/,,. De 
iubit, ea mă iubește. Cu dragoste mă'nvălește. Cu 
oghenlul de aclas, Uor dușmanii de necas. SEVA
STOS, P. P. 151/,- F’oaie verde de aglas, .dm o wd»- 
dră, său, cu has... șez. I, 142“/,,.]

— Din turc, atlaz, idem (s.din n.-gr. âtXâCi.idem).

ATEiir, -A subst. Athiéte. — (Antic.) Luptător (de 
meserie) tn exercițiile gimnastice și In jocurile pu
blice de trântă și de bătaie cu pumnii. | P. ext. Om 
de o mare forță musculară, j Fig. Campion, luptător 
de frunte (pentru o doctrină, etc.). Papanumeăpe 
Ștefan cel mare atletul tui Cristos.

— -Af. din fran. (lat. athleta < grec. âSkijTTjț, idem, 
din „luptă la întrecere".)

AT1.ÉTIO, «A adj. Aihletique. — De atlet.
— N. după fran. (lat. alhletlcus, -a, -um < grec. 

i&X-qtixoț, idem).

A-TOCMA
ATLÍi’ + 8. m. (Arm.) CauaZ««r turc. — (Cuvânt 

care n’a fost niciodată uzual) Călăreț din armata 
turcească. Cara-Mustnfa, cu 300 de atlii. lovind pe 
vrăjmași... DOC. (a, 1788), ap. ȘIO.

— Din turc, atly „cavalier". ȘIO.

AT.ttiilfCEÂ j- a. f. (Comerț) Sorté de fourrure.— 
(Cuvânt care n’a fost niciodată uzual) Un fel de 
blană. I-amu datu un cal murgu cu șa turcească, 
cu grana și cu frău, și o dulamă cabaniță cu f/uler 
cu vulpi de atmișcele, roșiu. doc. (a. 1620), ap. HEM. 
2067-8.

Numită astfel după localitatea Akmecet (sau 
Ak-Mesgld), numele turcesc al orașului Simferopol 
(din Crimeea). ȘIO.

atmosférA 8. f. Atmosphére.
1®. ..Atmosfera este masa de aer care tncunjură 

pământul In toate părțile sale“. PONI, P. 69. Cfr. 
văzduh. Niciodată mândru vultur..., Acel Domn 
al atmosferei..., De o pradă-așă bogată tncă nu 
s'a ’ndestulat. alexandrescu, m. 22. || P. restr. 
Aerul ce-1 respiri undevă: Dimineața te deșteptai in
tr'o atmosferă groasă și grea. c. negruzzi, i, 291. 
Atmosfera unui spital. ' Fig. Mediul social încun- 
jurător, lumea in care trăește cinevă. Casa lui de 
pustnic... și atmosfera leneșă și flegmatică a cafe
nelei, asta eră țoală viața lui. EMINESCU, N. 36. Nu 
este vorba de o concepțiune în afară de atmosfera 
actualității, ci de o idee... născută din chiar mij
locul luptelor intelectuale ale epocei in care trăește 
și ale poporului din care s'a născut, maiorescu, 
CR. II, 117. Așa de puternic lucra această atmo
sferă (a „Junimei") asupra celor ce o respirau, În
cât formă ea insă-și o legătură intre ei și-i armo- 
nisă, idem, CR. ii, 338.

2®. (Fizică) Greutatea unei coloane de mercur având 
înălțimea de 76 cm. și baza de 1 centimetru pătrat 
(1,033 grame) luată ca unitate de măsură a presiunii. 
O presiune de patru atmosfere.

— N. din fran. (compus din grec. áxp.áí „abur" și 
Cfalpa „sferă".)

AT.nosFÉRic,-A adj. Atmosphftrique. - De (s. 
din. In) atmosferă. Cercul atmosferic al banatului 
Sei>er»»[ului]. hasdeu, i. c. 153- Fenomene atmo
sferice.

— N. după fran. Cfr. atmosferă.

ATKÁM f 8. a. = ahtlnam. Racoți răspunsese..., 
că va ținea atnamele celfe] de la Soliman ll date 
țerei. șincai, hr. iii, 73/,.

ATOÁICÁ + 8. f. .fiimenl (de .selle). — Iapă (de 
călărie). Turcii fmpușcarăhatoaica sărdarului lor- 
dachi. ARICESCU, ap. ȘIO.

[Șl: liatoâică s. f.]
— Derivat din at (hat'}, prin suf. moțion. -oaică.

A-TOÁTE- V. a-tot.

A-TÓu.vA t adv., adj. Tout juste conitne..., exacte- 
ment comme..., pareillement, également... (Parfai- 
tement) égal, pareil, setnblable; comparable. (Cuvân
tul e Întrebuințat mai ales de scriitorii vechi moldo
veni. Se construe.ște cu dativul sau cu prep, cu, rar 
cu nominativul. Une-ori In legătură cu prep, de) Adv. 
întocmai, la (s. In același) fel, asemenea, de-opo- 
trivă. In mod egal. Să fie amândoi soții și să im- 
părățască de-atocma in Italia, cantemir, hr. 295. 
Pismașii [vor]... Viața ’n pământ să-m[i] caice, 
atócma cm pravul, dosofteiu, ps. 25. || Mai ales 
In funcțiune adjectivală. întocmai, la fel, ase
menea, de-opotrivă, egal (ca rang, putere etc.). Cel



ATOCMÂ
atocma apostol. Constantin împărat,., biblia (16H8), 
8 pr. Gâlceava lungă atocma taste cu boala liro- 
nică. cantemir, ist. 34. Taste altul atocma ace
stuia lunatec... idem, iiR. IOI/5. Ești de-atocma și 
de-asemenea și ’nfr'un scaun cu părintele, noso- 
FTEIU, ap. HEM. 2069. Constantin Hrâncovanul... 
de-a-pururea se sileă să supiiie pre Domnii din 
Moldova, să-i fie .nt,pt ascultare...; ce, eu greu poate 
să se facă aceasta, având amândoi acești Domni 
țări osăbite și stăpânirea lor de atocma. muște, 
ap. HEM. 2069. | Comparabil, care să so poată ase
mănă cu... Ort pedestrașul, ori călărețul..., nu ret 
afiă să hie de protiva sinețașului căzăcesc...: nice 
sânt siimenii sârbi sau unguri atocma cu focul Că- 
zacilor. M. costin, let. I, 311/.,. A face atocma 
cu pământul = a face una cu pământul, a dărâmă 
pănă la pământ (cfr. asemenea și un): „raser 
(une viile, etc.)“. De Troada atocina cu pământul 
răsipind-o, nice un Troadean viu să nu lasă... 
CANTEMIR, HR. 92/,,.

—— Compus din prep, a (3®, v. pag. 1*) și adv. 
tocma. Cfr. Intocma(i).
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ATocnÂ t vb. 1* refl. H’accommoder, s’harmoniser, 
s'ajuster, s'aăapter exactement ou foM< ju.'ite (â...).— 
(Numai la Cantemir) A 8e*potrivi întocmai (cu alt- 
cevă), a se adapta perfect (la...). Zid de marmure 
in sus se ridică, cât cu înălțimea sclipului se atocmâ. 
CANTEMIR, IST. 127.

— Derivat din a-tocma.

atocm.ít. -A t adj. Égalisé, amemé au mfinie 
niveau (so disalt d’un terrain). — Participiul ver
bului atocmă, devenit adjectiv. (Numai Ia Cantemir) 
Potrivit, asemănat, aplanat, nivelat. Tot locul, în- 
luntru, pre ață de-atocma atncmat eră. cantemir, 
ist. 127. (Podul eră] între boite înplut, atocmat 
peste tot, neated așternut. Idem, hr. 189.

ATOCMÍRK t 6. f, Accord, harmonie. adaptation 
réciproque. — (Numai la Cantemir). Potrivire, ar
monie, acord. In dobitocul acesta..., firea, nu după 
mărimea trupului, duhurile în cumpăna atocmirii 
auimpărțit. cantemir, IST. 90. (Negativul: iieutor* 
mire: nepotrivire, dezacord, disarmonie (Intre olaltă), 
t netocmire, f netocmeală. Carile să fie fost peste 
iot a hotăririlor obârșii, la scriitori câtăva neutoc- 
mire aflam; însă această a lor netocmală... can
temir, HR. 63/35.]

— Infinitivul, devenit abstract verbal, al unui 
verb atocml.

ATÓU s. a., B. m. Atomé. —(Fii. antică; mai ales 
Ia plural) Corpuscule ipotetice infinit de mici și in
divizibile ce ar fi alcătuind ultimele elemente ale 
corpurilor, fiind la fel in privința calității, deosebin- 
du-se numai In privința mărimii, greutății și formei 
lor. Este dară firea în lucruri, carea le face a fi ce 
sânt..., neschimbată in feațe, iară nu in atomuri..., 
de vreame ce..., singură schimbarea atomurilor tâm- 
plându-se, ființa feațelor după hireșul său neam 
întreagă și neschimbată se păzeaște. cantemir, ist. 
334. Leucip și Democrit au introdus și desvoltat 
teoria atomelor. i P. anal. întoarce încă șapte foi 
și ține-mă de mână. Ce simți? — Simt brațele mele 
pierind in aer și, cu toate astea, căpătând puteri 
uriașe; simt cum, deslipindu-se atomele greoaie ale 
crea-ilor mei, mintea mea devine clară ca o bucată 
de soare, eminescu, N. 62. i P. ext. Grăunte de 
pulbere. Nimic nu poate fi ascuns pentru nemăr
ginita ființă... care tot de-o-dată mișcă stelele cele 
mai depănate și atomele văzduhului ce să par a 
să însufleți de razele soarelui, marcovici, d. 319. 
Fig. Corp, relativ, foarte mic. Dumnezeu oară nu 
va iertă pre păcătosul pocăit, pre slabul muritor, 
ci va ține mânie asupra unui nenorocit atom ? idem, 
D. 443. în multe forme-apare a vieții crudă taînă,

ATON
Pe toți en ii inșnlă,... Dorinți nemărginite plan
tând intr’un afom- EMINESCU, P. 125. |) Spec. (Fi
zică, Chim.) împărțind... un corp in bucăți din ce 
în ce mai mici, agiungem la niște părticele care nu 
pot fi împărțite mai departe. Aceste părticele s'au 
numit „atomi", cuvânt care însemnemă netăibil, 
cevă care nu poate fi tăiet. poni, f. 4. | Fig. Un 
punct matematic se pierde ’n nemărginirea dispo- 
sițiunii lui, o clipă de timp in impărțibilifatea sa 
infinitezimală, care nu încetează in veci. în aceste 
atomé de spațiu și timp, cât infinit! eminescu, n. 
33. I t (Neobiclnuit, impropriu) Element chimic, corp 
simplu Apa acestui izvor... nu e analizată,... nu 
știe nimc din ce alomuri sealcătuește. c. negruzzi, 
I, 317. (Plur. ahime și (învechit) atâmuri. | Și: atomă 
8. f. Cugetare nedeslipită... de mănunta atomă. con
temporanul. V, II, 264.]

— N. din lat. iitomus (< grec, átofxo? — propriu 
„care nu so poate despică s. tăia, indivizibil" - din 
â- privativ și tipvtu „taiu, despic". Pentru sensul fig. 
de la Eminescu, N. 33, cfr. expresia din Sf&nta scrip
tură ÍV [iu fiiowo, TertulianJ „Intr’o clipă").

ATÓuic, -Ă adj. Atomique. -- A(!) atomelor, de 
atom(i), privitor la atomi. | (Chim.) Teoria atomică: 
teorie întemeiată pe proprietățile atribuite atome
lor și combinărilor lor. Curs de chimie elementară, 
fundat pe teoria atomică. PONI, CH. 3. Greutate ato
mică : greutatea relativă a atomelor corpurilor sim
ple (tn raport cu hidrogenul). Notafiune atomică: 
notare a corpurilor întemeiată pe greutatea atomică 
a elementelor lor.

— N. după fran.

ATOM1VITÁTK s. f. (Chim.) Atomicité. — Valență 
atomică. Corpurile simple ăiferesc intre dinsele... 
{«i prin aptitudinea ce au de a se combină cu can
tități deos^ite din alte corpuri... Această proprie
tate ce au atomii corpurilor simple de a se uni cu 
un număr diferit de atomi a[i] altor elemente se nu
mește „valență" sau „atomicitate". poni, Cii. 146/,,.

— N. după fran.

ATOHÍNH s. a. jltomisme.
P. (Filos.) Sistem de cugetare care explică forma

rea universului prin combinarea întâmplătoare a 
atomelor (m. ales în sensul antic al acestui cuvânt).

2°. (Chim.; mai rar) Teoria atomică a chimiștilor. 
— A', din fran.

atohíst, -A adj., subst. Atomistique. Atomiste.
F. Adj. De atomism, a(l) celor ce admit atomi- 

smut, atomistic. JJoctrtna afomistă.
2°. Subst. Partizan al atomismului. La acesta lu

cru [al existenței unei pronii cerești], doveadele... 
aporia de nar dezlegâ,... filosofia alomiștilor soco- 
iealele muritorilor și, cu dinsele imT^reund, lucru
rile lumești ar sMpăni. cantemir, ist. 300.

— N. din fran. (la Cantemir, din lat. scolast. atu- 
mista, idem.)

ATOMÎSTfC, -A adj. Atomistique. — Relativ la 
atomism, care admite atomismul. Doctrina atomi- 
stică. i Substantivat (subt forma feminină). Ato- 
mistica = sistemul filosofic al atomiștilor (din anti
chitate).

— N. după fran., sau după germ, atomistiscli și 
Atomistik.

ATÓS, -A adj. (Med.) Atone. — (Despre țesuturi 
musculare, despre expresia ochitor; rar, franțuzism) 
Fără vigoare, fără vlagă, fără vitalitate, obosit, lânced, 
adormit (fig.), mort (fig.). [Accentuat, de-a dreptul 
după grec., șl: aton.]

— N. din fran. (grec. „destins, moleșit,
slab", din i- privativ și tovoț „încordare, tensiune", 
de la tr'viu „întind, Încordez". Cfr. atonie.



ATON
ATON,-A adj. (Gram.) Atone. — (Despre vocale, i 

silabe sau cuvinte) Fără ton, fără accent, neintonat, | 
neaccentuat. Cfr. ton, tonic‘. [Accentuat, ca șl ' 
aton', șl: ăton.}

— N. din fran. (formațiune savantă din a- pri
vativ și ton). Cfr. ton.

ATÓNIC,-A adj. (Med.) Atonique. — De atonie, 
de lâncezeală, caracterizat prin atonie. Stare ato- 
nică, Cfr. tonic'.

— N. după fran. Cfr. aton’.

— 359 —

ATONÍE 8. f. (Med.) Afonie. — (Despre țesuturi mu
sculare) Faptul de a fi aton', lipsă de energie, de vi
talitate, de vlagă, moliciune, lâncezeală (a organelor). 
Atonia stomakuiui. Atonie intestinală.

““ N. din fran. (grec, âwvia „destindere, moleșire“. 
Cfr. aton*.

A'fós.-oÁNAadj. Filamenteux,filandreux,fi.breux; 
raide: rude, brusque. —Fibros, cu fibre, filamente 
B. „ațe“ In structura sa; care se poate desface (lesne) 
In firicele s. ațe. Ațtis = „lemnos, bățos (d. e. ră
chita)". VAIDA. Coaja cefâ] pe din afară [a nucei 
de cocos] eră ațoasă, ca cânepa. drĂghici, r. 51. | 
Fig. (Despre oameni) Prea puțin maleabil, prea pu
țin flexibil, colțuros, bățos. Ațos = „spröde, steif, 
zurückhaltend". TDRG.

— Derivat din ață, prin suf. adj. -os.

A-TOT- Elementul de compoziție a-tot- (mai rar 
forma pluralului a-toate-) este traducerea elementu
lui do compoziție lat. omni- {v. c.), e deci dativul adj. 
tot (v. pag. 2*) și II afi&m mai ales In cuvinte care 
sânt atributele date lui Dumnezeu. A-tot-putérnlc, -ă 
adj., subst. „omnipotens: tout-puissant“. Făcând 
rugă la A-tot-puternicul Dumneeeu ca să-l întă
rească cu agiutorul cel de sus, an eșit din biserică. 
NECULCE, LET. II, 144/,,. Cnea^uZ Dimitrie Galițin... 
eră a tot puternic tn sfat. C. negruzzi, ii, 145/,. 
[+ (formațiune cărturărească) și: a4ot«putinte bar
cianu.] A-tot-puternlcie s. f. „omnipotentia: toute- 
puissance**. 0, Doamne! Tit care ții soarta tneain-
tru a ta mână și mă sprijinești cu a iot puternicia : 
ta, cine sânt eu, ca să-ți aduci iu aminte de mine? 
MARCOVICI, D. \. Atotputernicia divină, maiorescu, 
L. 81. [Și: a-tot-pntére. ^4 sa [a lui Dumnezeu] a 
tot putere nici mai scade, nici slăbește, konaki, p. 
272 și (formațiune cărturărească) a-tot-pntlnță. bar
cianu]. I A-tot-răbdător, -oăre adj., subst. = „endu- 
rant tout“. Dumnezeu cel Atotrăbdător n’a putui să 
le mai rabde toate aceste.ȘEZ.vi, 102.[Dial.și:-tortu.]| 
A-tot-știutor, -oare adj., subst. = „omniscient, qui 
salt tóut". [(Formațiune savantă) și: a-tot-stiltór, 
-oare. POLizu, costinescu. Diai, șl: -toriu.]' A-tot- 
țiitvr,-oare adj., 8ubst.=:„omnitenenB; qui (sou)tient 
tout (en sa main), maltre suprâme". Mărturisitori ai 
a fot țiitoriului. mineiul (1776), 149 '/,. Dumnezeu 
este a tot țiitor, cu adevărat. DRĂGHICI, R. 36. Crez 
intr’uHul Dumneseu, Tatăl a-tot-țiitorul, făcătorul 
cerului și al pământului... [f și diai, șl: -toriu.] | 
A-tot-văzătvr, «oăre adj., subst. „qui voit tout". 
[Și: a-toatc-văzător,-oăre. costinescu, TDRG. |t 
Șl diai, șl: -toriu.] [tn lex. bobb. se mai citează: 
a-tot-{ăcătoriu = „omnium factor", a-fof-mdncdto- 
«M = „omnivorus", a-tot-părinte = „omniparens", 
a-tot-pribeag = „omnivagus", a-tot-voitoriu = „om- 
nivolus", iar la BARCIANU: a-tot-present = „allge- 
genwărtig", o-fo(-preî!e»|ă = „Allgegenwart“, a-tot- 
știință — „Âllwissenheit, formate după corespunză
toarele latine și germane.]

ATÓXIC, -A adj. (Med.) Atoxique. — Neveninos, 
neotrăvitor. Suftsiawfe atoxice. Cfr. toxic.

— N. după fran. (grec, i- privativ șl lat. toxicum 
„otravă [în care se muiau săgețile]" grec, țoțixâv 
idem.)

ATRAGERE
i ATKÂCȚIK S. f. 1 
I ATKACȚltME S. f. j
' Attraction.--Puterea, de a atrage,de atrage (cevâ) 
; spre sine, atragere. | Spec. (Fizică) Legea atracți- 

unii universale: legea după care toate corpurile din 
natură se atrag unele pe altele direct proporțional 
cu masa lor și invers proporțional cu pătratul dis
tanței dintre ele. [Tânărul care se instruește] să în
țeleagă a stelelor rotire Ș’atraeția ce trebui să aibă 
între ele. c. negruzzi, ii, 262/^. | Atracțiune mag
netică. electrică: puterea ce o are magnetul sau un 
corp electrizat de a atrage alte corpuri. | (Chim.) 
Atracție moleculară: forța de cohesiune pe oare o 
au între sine moleculele unui corp. Fig. Poezia... 
nu-și poate alege obiecte... precum .sânt cele științi
fice..: ceea ce.... pe acest tărâm, este interesant astăei... 
nu mai intereseaeă mâine, și o poesie însufiețită 

! numai de asemenea obiecte ar pierde din an In an 
■ din airacțiunea ei. MAIORESCU, CR. i, 50. E o per

soană care n'are nici o atracție asupra celor ce 
vin in atingere eu el. | (Mai ale.« la plural) Cevâ 
care te atrage prin partea sa plăcută, plăceri, di
stracții. ademeniri. Atracțiile unui oraș mare.

— N. după fran. (lat. attractio, -unem ,.contracție, 
atracție", din attrahere „a trage ia sine, a atrage'*).

ATKACTÍV,-A adj. Attraciif. — Care atrage, care 
are putere de atracțiune, atrăgător. Putere atrac
tivă.

— N. din lat. attractlvus,-a, ■am, idem.

atkAoÁtók, -oare adj. Altractif, attirant, at- 
tragant. — Adjectivul verbal al lui atrage (derivat 
prin suf. ător). Care atrage, atractiv. | Fig. Care are 
In sine cevâ (plăcut) ce te atrage. Cfr, adóm enitor. 
[Intr’o carte în felul lui „Laocoon"] mintea citito
rului..., călăuzită de o critică judicioasă și atră
gătoare..., ar trece în revisuire toate creațiunileprin 
care geniul sau talentul nu știut... să idealizeze in
stinctele și faptele vânOtorești ale omului, odobe
scu, III, 51/,,. O! mare,.. Tu ești atrăgătoare, Ca 
visul început. ALECSANDRI, P. III, 98.

ATKÁUE vb. 111. (S’)aitirer, .Anoir de raiZra»!,— 
Trans. și refl, (cu .sens reciproc). A trage (cevâ) 
la (s. spre) sine. Se numesc „magneți naturali^ cor
purile care... au prin ele insele proprietatea de a 
atrage fierul, foni, f. 232. [Există] o putere coreotroye 
corpurile cătră pământ. Această putere se numește 
„gravitațiune". idem, F. Ifi. Corpuritc încărcate cu 
...electricități contrare se atraj/. idem, F. 195. ț A face 
(pe cinevâ) să vină (la s. spre,..). Cfr. a ademeni. 
Veni dară in Valackia, unde ii atrăsese precența 
HHwta din cei mai mari dignitari ai bisericei. itri- 
CARIUL, X, 377/^ (a. 1865). .Arcoju... lafugăsegătesc, 
Cercând s’atragă Leșii din tabără afară, alecsan
dri, p. III, 221. L-au atras tntr'o cursă. (Șl Intr’o 
poezie pop., transcris probabil greșit, In loc de „să 
tragă“, sau poezia va fi fost făcută de un om cu car
te) Acest cimbrișor S’atragă voinici cm dor. MARIAN, 
SE. II, 58. II Fig. Toate micile miserii [ale] unui su
flet chinuit Mult mai mult îi vor atrage decât tot 
ce ai gândit, eminescu, p. 227. Tu îmi vei răspunde, 
că e bine... Să-mi atrag luarea-a-minte a bărba
ților din țară, idem, p. 229. [Să căutăm] împreju
rările ușurătoare... care i-ar luă o parte din ră
spunderea ce și-a atras-o. maiorescu, cr. i, 263. 
Pe cât e de simpatic cel dintâi, in greșeleîe lui chiar, 
atât acesta de-al doilea nu atrage nici prin însu
șirile pe care le are. iorga, l. i, 78. Purtarea sa 
i-a atras aspre mttstrări.

— N. după fran. attlrer (reftcut din elementele 
românești corespunzătoare: o- șl trage).

atráoekk s. f. Attraction. Attrait. — Infinitivul 
verbului atrage, devenit abstract verbal. Atracți(un)e. 
Cfr. ademenire, tragere*âe-inimă.



ATRAS
ATRÁ8, -A adj. Attiré. — Participiul verbului atra

ge, devenit adjectiv. Colonii de lumi pierdute... Sănt 
atrase in vieață de un dor nemărginit, eminescu, 
p. 222. Făcu vr'o doi-trei pași și simți cum privi
rea ei erâ atrasă intr’o parte a prăvăliei. SANDU- 
ALDEA, SĂM. VI, 1071.

- 360

atrAței, s. m. (Bot.) Langue-de-ehien ou Herbe 
d’Antal: Cynoglossuni officináié. — „Plantă erbacee, 
cu miros greu, din familia boraginaceelor,... tulpina 
acoperită cu peri moi de o coloare cenușie; frunzile 
verzi-albicioase, acoperite cu un puf fin..., florile în
chis roșietice, mai rar albe. Crește prin locuri in
culte, sterile și pietroase, pe coline uscate, pe lăngă 
drumuri și cu deosebire pe un pămănt calcaros, Maiu- 
lulie. [Se mai numește:] limba-cănelui și ple- 
scaiță-roșă (Bucov.)“ panțu, pl. [Variante: ară- 
rlel. BRANDZA, FL.; panțu, PL.;arațleI.BRANDZA, PL.; 
arățldl. panțu, pl. ; arațel. pontbriant ; arățel. LB.; 
POi.izu, LM., CIHAC; arețel. poenaru, ap. TDRG.]

— Probabil, din ung. atracel „Anchusa officina- 
lis, Borago officinalis". CIHAC, li, 477. Cfr. otrățel.

ATRiBui vb. IV. Attribuer.
(Construit cu dativul, mai rar cu prep, la)
1’. A da (cevă cuivă) ca o parte ce i se cuvine. Cfr. 

asignă, conferi. în gramatică... se numesc [nume] 
comune cde ce se cuvin la mai multe persoane sau 
lucruri, iar proprii cele ce... se afribuesc numai unei 
persoane sau unui lucru, .maiorescu, l. 45. $i-a 
atribuit sie-și partea cea mai mare. | P. ext. A so
coti (cevă) ca propriu cuivă. îi atribue calități pe 
caro nu le are. Omul îngâmfat iși atribue mimai 
sie pricepere și inteligență.

2<'. A pune cevă tn (s. pe) seama. In socoteala s. tn 
spinarea cuivă (ca fiind el autorul sau pricina acelui 
lucru). [Tatăl meu] atribuind știința mea la vred
nicia învățătorului, porunci să cumpere... un beniș, 
pre care îl trimise dascălului, c. negruzzi, i, 11. 
Negreșit că nu invențiunea gravurii cuapă-tarece 
4 se atribuie [lui Albert Dürer] it va câștigă mai 
mult preț în ochii tăi. ODOBESCU, III, 61/;. Aceste 
imputări sânt lipsite de buna-credință, fiindcă imi 
atribuesc lucruri ce nu le-am susținut, maiorescu, 
D. I, 108. 21-șt atribui (cevă) = a se da drept au
torul 8. cauza unui lucru, a-și arogă (cevă). își atri
bue numai sie-și reușita acestei întreprinderi.

[Prez, ind.: a-tri-bulii și atribuesc. | + șl: atribuă 
vb. I*. Cfr. atribuit.]

— N. după fran, (lat. attribnere, idem.)

ATRiui'ÎRE 8. f. Action d'attribuer, attribution.— 
Infinitivul verbului atribui, devenit abstract verbal. 
Faptul de a da (cuivă) cevă ce i se cuvine, etc. Atri
buirea predicatului numai la o parte a sferei noți- 
unei subiectului va produce adese în limbă un cu
vânt deosebit pen tru această specie din genul subiec
tului. maiorescu, l. 45.

ATKiBi'ÎT, - A adj. — Participiul verbu
lui atribui, devenit adjectiv, [f șl: atrlbuat, «ă. Le- 
topisițul... atribuat lui Neculai Muște, a. kogĂl- 
NICEANU, LET. III, 5.j

ATBIBL’T B. a. Attríftwí. fAtfributionJ. Épithéte, 
qualificatif. Titre. — Calitate a. fel de a fi conside
rat ca propriu unei persoane sau unui lucru, pro
prietate, Însușire. Smerenie, agerime și duh pătrun
zător. Aceate-a atributuri ce trebue la curte. C, ne- 
GRUZZi, II, 195/,j. întinderea cate un atribut al ma
teriei, cugetarea un atribut al vieții aufietești n omu
lui. I P. ext. Emblemă caracteristică a unei figuri 
mitologice, a unei meserii, etc., simbol. Sabia ch»«- 
păna aănt atributele (zeiței) Dreptății, i f (Impro
priu) Atribuție, competență, cădere. El a însSmnat 
puterea fieștecăruia ram administrativ, și au hotă- 
ritatributuriletribunalurilor.XIRlCAtllVL,  VIII, 124/,;

ATROFIARE
(Mold. secol. XIX). || Spec. (Gram.) Partea propo- 
zițiunii care determină un substantiv, calificativul 
unui substantiv, în propozițiunea „omul cinstit e 
adeseapradacelor vicleni''.cuvântul „cinstit" eatri
butul subiectului „om". | P, ext. Calificativ, epitet. 
Foile politice... sânt pline de personalități...: „oa
meni corupți, trădători de patrie..." sânt epitetele 
obicinuite cu care un partid atacă pe cdălalt... în 
sfera literară procederea este tocmai contrară. Aci 
toți autorii caută a [se] întrece... in atribute lin- 

; gușitoare. maiorescu, CR. I, 210. | Titlu. Radu... 
. își luă. pe lângă titlul de Mare-Maiestru al ordi

nului constanlinian, și alte atribute politice, din 
■ cele mai comice și mai șarlatanești. IORGA, L. I,

507. [Plur. -ftute, și (Învechit)-bufitri.]
— A’, după fran. (lat. attribútum, neutrul part, 

pasiv al verbului aflribuere „a da, a atribui".)

ATRIBUȚIE S. f. ) 
ATRIBUȚIUJVF. S. f. j

— (Mai ales la plur.) Cădere, compe
tență, drept, atribuite unei funcțiuni. Atribuțiile bi
sericești... ale Mitropolitului, uricariul, v, 152/,. 
Curtea de Casațiune «e ra rosti... asupra conflic
telor de utribuțiuni. iiamangiu, c. c. xxxviii. Nh 
este bine ca ylriunarea [deputaților] aă tindă a face 
acte care sănt de atribuțiunea puterii executive sau 
a celei judecătorești, maiorescu, l). II, 166. Numi
rea și nenumirea unui reuieor fiind de exclusiva 
atribuțiune a ministrului, el este responsabil, idem, 
D. II, 167. I (Impropriu, franțuzism) Atribuire. Sănt 
manuscripte... care dau această compilație... fără 
prefața inițială... și f&ră atribuția ei vreunui so'i- 
itor oarecare, iorga, l. i, 270.

— după fran. (lat. attribnti<i,-oiiem „atribuire.") 

ATRiBUTiv, -Ă adj. Ariri&Mri/. — (Gram.) Caro
exprimă un atribut, sau are funcțiunea unui atri
but, Proposițiune atributivă.

— N. după fran.

ATKISTÁ f vb. I V. întrista.

I

ÂTRit' 8. a. sing. tant. (Arhit.) Átrium. — (An
tich. romane) Curte interioară a caselor romane, in 
de obște Incunjurată de un portic acoperit. | P. ext. 
Partea din mijloc a unei biserici. Planul [bisericei]... 
oferă..., după principiile clăilirilor bizantine, două 
corpuri principale: in față un „nartex" sau ,.ad- 
von‘‘ pătrat și din dosu-i un „átrium'^ aau „ckoră‘‘, 
formând o cruce cu lăture egale, coprinsă intr’un 
al doilea pătrat...; și „absida"' sau fundul, in loc 
de-o singură „celă~ sau altar, prezentă... trei altare. 
ODOBESCU, I, 389. [Cu forma de-a-dreptul latinea
scă, șl: átrium s. a. : Pronunț -tri -u(m).]

—* N. din lat. utriuiii, idem.

ATROCE adj. Atroce. — (Rar; franțuzksm) De o 
mare cruzime, sângeros, groaznic, cumplit, fioros. 
0 crimă atroce.

— N. după fran. (lat. atrox,-ocis, idem.)

ATROCITATE 8. f. Aírociíé. — (Rar; franțuzisin) 
Cruzime nespusă. I ?. ext. Faptă fioroasă, nespus 
de crudă.

— N. după fran. (lat. atrocitás, •-itein, idem.)

ATKOF1Á vb. 1® (Med.) (S'/atrophier. — Trans. 
și (m. ales) refl. A (se) slăbi (de tot) prin atrofie, a (se) 
istovi s. a (se) usca (Încetul cu Încetul) prin atrofie. 
Cfr. închirci, pipernici

— N. după fran. Cfr. atrofie.

ATBUFIÁRB s. f. Acfíon d'atrophiw. — Infinitivul 
verbului atrutlá, devenit abstract verbal. Slăbire (de 
tot), uscare s. istovire prin atrofie. Cfr. Inohircire, 
pipernicire. Atrofiarea unui organ.
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ATHUPIĂT, *Â adj. Atrophié. — Participiul ver

bului atroflii, devenit adjectiv. Slăbit (de tot), uscat 
8. istovit prin atrofie. Cfr. închircit, pipernicit. 
Un membru atrofiat.

ATROFÍE 3. f. (Med.) Afrophte. — Istovire (s. us
care încetul cu încetul) a unei părți a corpului sau 
a unui organ care, ne mai funcționănd, nu mai e 
hrănit de circulația săngelui. Cfr. consumpțiune, 
Inchircire, pipernicire.

— N. din fran. (lat. atrophîa < grec. din
â privativ și Tpotpr, „nutrire, hrană'*, de Ia tpiipui „mă 
nutresc**.)

ATROPINĂ 8. f. (Chim.) TliropMie. — Alcaloid ex
tras din mătrăgună (beladonă). Atropină (liiată pu
pila.

N. din fran. (derivat din lat. naturaliștilor 
atropa, numele științific al mătrăgunei.)

ATV 8. a. .^fouf. — (La joc de cărți; franțuzism) 
Carte de coloarea care „bate** pe celelalte (fiind 
„scoasă** jos, ta „tăiat", sau după oricare alte con
venții), (pop.) coz. (Plur, atiiuri, | (Mai rar, cu o formă 
romănizată, subt influența fem. „carte [de joc]“), șl: 
ata s. f., plur. aiâle.l

— N. din fran. (compus din ă șifouf, literal „[bun] 
la toate**.)

AȚVCĂ s. f. Menu fii. — Diminutivul lui ață (de
rivat prin suf.-mc). Ațică (P), ațișoară (P). (tn Tran
silv., ap. CDDE.)

ATÉNt-E adv. ) .. ,
ATcarcEA adv. ) '• 

atl'Ncea^i f adv. V. atnii<-eKÍ.

atunceși f adv. .áíors mérne, (tout) en métne 
temps, au mdme moment, au moment mérne, tout 
(le suite alors.— (Atunce^i arată că pe cănd se în- 
tămpla cevă, tot atunci se și Intămplă altcevă sau 
că fot atunci ee întâmplă șl altcevă). Tot atunci 
(șl), tot In timpurile acelea, chiar atunci, atunci 
imediat, chiar în acel moment. Dacă stătU Foca 
împărat și doMndî scaunul și steagul, atunceși 
tremeaseră deprinseră pre Maorichie. MOXA, 374/,,. 
Să întoarsă sufletul ei și învise [ învie] atun
ceși. VARLAAM. c. 339. De va fi tocmala pentru 
ef-ease, giudeful cel mirenesc nu mai cerceteadsă 
nemică, ce atânceși, orice fealiu de eretic ii vor da, 
il va omorî, pravila MOLD. 154. Numai căt... am 
eis să-mi facă Dumneeeu parte de ruga sfinției tale, 
atunceși, intr'acel ceas, m'am aflat sănătos, șapte 
TAINE, ap. TDRG. Atunce semn mare s’au arătat 
pe cer și au stătut multă vreme, și atunceși au tre
cut Leșii Nistrul, ureche, let. i, 159/,. [Și: atnn- 
elșl: înțăles-am din boierii bătrâni, cum să fi vrând 
Vasilie-vodă în Suceava, aiunciși, să-și despartă 
fata. M. COSTIN, LET. I, 286/,,. I atiinceașl: Atun- 
ceaș au pus Traian doa& cetăți, cantemir, hr. 322. 
Savin Banul, ce-l f(icuse Postdnic-mare atunceași... 
MAG. IST. iii, 351/,,.]

—- Din atunce (atunci, atnncea) și din șl.

ATÉNCI adv. ț 
ATÚNCIA adv. )
1. P. Â cette époque (-Iá), ă ce moment (-lă), lors, 

alors. 2®. jliora, lâ-dessus. II. Dane ce cas-lâ. Donc.
I. Adverb de timp care arată că cele exprimate 

prin verb trebue puse într’o vreme trecută sau vii
toare (în opoziție cu acum, care indică prezentul).

P. Pe vremea aceea, pe acel timp, In momentul 
acela (despre care e vorba; germ, „damais, zu 
der Zeit**). Atúnce eră despuitoriu in toată Țara- 
rumănească... Mihnea-voivodă. cORESi, E. i/,,. Visu» 
rile tinerețelor mele pe care atunci le socoteam vecl- 

nice... MARCOVICI, D. 20,',0. De leșinase, sau cu ade
vărat murise, atunce eră eu îndoire. DRĂQIIICI, R. 
138. Dacd ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca 
să te împac, ispirescu, l. 2. PrtmAcara-t noaptea 
mică, Nu-i de mers la ibovnică, Până’n luna lui 
Brumariu, C’aluncea-s nopțile mari, jarnîk-bâr- 
SEANU, D, 95.

2®. tn momentul acela (care urmează imediat după 
cele arătate înainte sau e In același timp cu ele), 
îndată după aceea (germ, „dann, darauf**). Anania 
dzise celora ce sta îraintea lui, să-i bată lui rostul. 
Atunce dsise Pavel... cod. vor. 46/, ( atunce. n. 
TESTAMENT (1648); BIBLIA (1688): „alors Paul lui 
dit...**). Atunci sfânta Vineri grăi cătră el... Cuv. 
D. BĂTR. II, 151. illunce Irod furiș chemă vlăhvele 
și ispiti di inșii den ce vremi se wi slcaoa. tetra- 
EV. (1574), 202 (: „alors Hérode, ayant appelé en 
secret Ies mages, s’informa d’eux...**). Dulcele înger, 
pătruns de simțire, îmi eise atunce cu-o dulce eim- 
bire... ALECSANDRI, p. I, 127. Atuncea, dinaintea lui 
Araid sidul piere, eminescu, p. 207.

(Adesea timpul se precizează mai de aproape prin 
alte adverbe) Tot atunci ss Ir același timp: „en 
mérne temps, ă la fois" (cfr. atunceși). O namilă 
de om mâncă braedele <le pe urma a douăseci-și- 
patru de pluguri și tot atunci strigă tn gura mare, 
că crapă de foame, creangă, p. 241. ( Chiar s. toc
mai atunci = chiar in clipa aceea s. cu (foarte) 
puțin înainte: „tout ă I heure**. Alt om venise din
spre târg, cu un car nou, ce și-l cumpărase chiar 
atunci. CREANGĂ, P. 40. Noroc, că tocmai atunci 
sosise pustnicul și chemase ște toate călugărițele la 
ascultare, ispirescu, L. 30.

(tn legătură cu prep.) Pe atunci = pe vremurile 
acelea (exprimă un timp dintr’un trecut mai îndepăr
tat și mai puțin precizabil) ; „dans ce tomps-lă“. De 
unde a luat Adam și Eva ac și ață..., în vreme ce 
pe atunci nu eră încă nici o fcîhrică? C. NEGRUZZI, 
I, 13. P^e-atunce, mitropolitul Antonie... întâmplân- 
du-se a pribegi în Busia, Patriarhia... numi de-a- 
drepful la scaun pe arhiereul grec Nechifor. idem, 
I, 241/,. Atunci din al mieu codru iubit și respec
tat, Mult lemn de ghioage, arce, voinicilor am dat. 
Căci pe atunci, când țara sună de crunte larme. 
Stejarul cu voinicul eră frate de arme, alecsan
dri, P. III, 327. Văsurăm urma focurilor aprinse 
de Vlahii ce se urcau pe atunci la sălașele lor de 
vară. ODOBESCU, i, 229. || Până atunci = pănăin acel 
moment: ,Jusqu’alors‘‘. Nu mai văsusepână atunci 
suflet de om. ispirescu, L. 7. | Până va sosi tim
pul acela : „en attendant**. Ce-ai văeut, om mai fe
ded, Ce-am făcut, om judecă, Pân'atuncia, măi fâr- 
tate, Dă-ți mânia la o parte, Și bea ici pe jumă
tate! TEODORESCU, P. P. 583. | Ilc-atuncI (încoace) 
și, mai puțin precis: de pe atnnci « începând cu 
acélé timpuri, din acel moment: „depuis lors, depuis 
ce temps-lă, des ce temps-lă, depuis**. De-atunce în
tră eavistia în lume, moxa, 347/,,. Zap(s[ul] ce-au 
fost de pre atuncea, au perit, doc. (a. 1656), ap. 
HEM. 2072. [Puse] și pe breslași greutate, de s’au 
stins de atunce, ca eră breslași mulți în țară, ne- 
CULCE, let. ii, 259/,,. De-atunci negura eternă se 
desface in fâșii. De atunci răsare lumea, luna, soare 
și stihii, De atunci și până astăsi colonii de lumi 
pierdute Vin din sure văi de haos... eminescu, P. 
222. ! tncă pe acélé vremuri, chiar de pe timpu
rile acelea : „alors mérne**. Eu vream să le arăt 
Măriei Tale de atuncea și să-ți cer voie să-i afuri
sesc. ANTIM, P. XXVI, 26. Cine a murit d'acuși doi 
ani, s'a înmormântat d'atunci! zanne, p. ii, 637,: 
(Cu funcțiune adjectivală) Din vremurile acelea, 
contimporan cu cevă trecut: „d’alors". Părul ei, 
după moda de atuncea, se impărțeă, de^letit, pe 
umeri, c. NEGRUZZI, I, 145.

(tn corelațiune) Atunci (care In funcțiunea acea
sta poate să și lipsească) se pune adesea spre a 
scoate mai bine la iveală timpul arătat printr’o pro-
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poziție care începe cu „când“. Atunci, când spaima 
crudă fiori suflă prin lume, Când tunetul se poartă, 
vuind din loc tn loc. Când marea frământată s’a- 
copere de spume... îmi place a sta singur... ALE- 
CSANDRT. p. I, 193. Câ«(î tronul eră vacant, atunci 
mitropolitul convocă [adunările]. bĂlcescu, m. v. 
9/,,. (Loc. prov,) Caiui și bărbatul să nu-i cresi: 
când pare că merg mai bine, atuncea te trântește. 
ZANNE, P. IV, 255. ; (în legătură cu prep.) Ia, de 
atunci e rău in lume, de când a ajuns coada să fie 
cap! CREANGĂ, P. 23. „Oh!" eice copilul, „tata, de- 
atunci [■ din clipa s. din vremea aceea] punea și 
trei obiede nouă, de când te căsnești tu cu aceasta.‘‘ 
RETEGANUL, p. I, 34. ' (Adesea In imprecațiuni) 
Atunci s'ajungi tu, sfrijitule, cănd ii mânca ali
venci de la mine! alecsandri, t. 722. | (De aici, 
spre a arătă imposibilitatea de a se împlini vreodată 
cele arătate) atunci șl nici atnncl! sss nici mă
car când s ar întâmplă imposibilul. Să-l văd cănd 
mi-oiu vedeă ceafa, atunci — și nici atunci! CREAN
GĂ, p. 227. „Când vei lăsă focului viața de hai
ducie...?"“ — „Când iataganele ruginite de la că
pătâiul tatei s'or schimbă, din văzduh, în iatagane 
de aur: când din busuiocul de pe mormântul lui 
vor răsări dafini și naramei; când codri or în
frunzi iarna ca și vara, vara cași iarna; atunci 
— și Mici atunci!‘^ delavrancea, s. 177. Spune, bade, 
maică-ta. Că noi atunci ne-om lăsă, Cănd ea va 
ști numără Penele de pe doi cuci. Iarba de pe nouă 
lunci, Poate-atunci — și nici atunci.'pop. (Transilv.), 
ap. HEM. 2073. || (în corelație cu alte adverbe de 
timp) Jidanul odată a vrut să încalece, și atunci 
a fost Sâmoătă. ZANNE. P. vl, 176. (Loc. prov.) 
După ce răstoarnă carul, atuncea vede drumul cd 
bun. ibid. p. V, 127. I (învechit) întâln..., șl atunci

Intâiu..., (abiâ) după aceea s. apoi s. numai pe 
urmă...: „d’abord..., aprés (om puis)...‘‘. întâi-lbăteă 
cu vine de bou și atuneîa viu-l băgă intr’un sac. 
PRAVILA MOLD. 49. Gândește intâiu și atunci do- 
jănește! N. costin, let. ii, 62.',,.

II. Raportul temporal se poate schimbă lesne tn- 
tr'un raport concesiv, ca In următoarele exemple, 
unde „când“ poate fi privit ca adverb de timp sau 
poate fi interpretat ca având înțelesul de „In cazul 
când..., dacă"... Cănd să pornesc răii, de sânt fără 
treabă, Atunda-i de dînșii o nădeajde slabă, do
softeid, PS. 40. (Loc. prov.) Dumânarea, cănd fi 
tai mucul, atunci mai mult lumineană. ZANNE, 
p. III, 212. I (Funcțiunea aceasta o are atunci mai 
cu seamă in corelațiune cu dacă, de și f se, care 
insă pot șl lipsi) tn cazul acesta, subt condiția 
aceasta. Să [ = dacă]... nici cu aceasta mm uâ 
veți îmbuna..., atunce voiu luă sportul pâinei. LE- 
V1TICU8, ap. GCR. 1,5/,. Să nu mă invâncure, atun
ce nevinovat voiu fi. coresi (: „si mei non fuerint 
dominați, tune imroaculatus ero“), ap HEM. 2070. 
Atunci, dac'a meafrunfe, palidă, obosită. Dacă a mea 
privires’o ’ntoarce spre mormânt..., Voiupărăsi lă
cașul unde-am nădăjduit, alexandrescu, m. 7. De 
nu va [ vor] fi nori, atunci, în eiua aceaîa va fi 
vreame curată, calendariu (1814), 77/,. De-ar aveă 
și baba, ca oamenii, barbâ, atuncea i-ar sice .■ „ce mai 
moș de treabă!" zanne, p. ii, 2. Trezește-ți copilul 
din somn, și el atunci are să înceapă a plânge. 
CREANGĂ, P. 173. I (în legătură cu că sau cu apoi) 
De-ar crăpă odată, să crape, și Aarada^ut care v'a 
adus, c’atunci știu că n’ar aveă cine să vă mai 
cărăbănească așă de des la târg, creangă, p. 110. 
íará dacă s'a întâmplă... după dorința Lumină- 
rei- Voastre, apoi atunci să ne trimeteți copila acasă. 
idem, p. 84. Dar de-o fi să ne pornim.... Atunci apoi 
vom plecă. Dacă din tine-om află, Moartea ta din 
ce va sta? reteganul, tr. 46/^. iJ Dar, deci, űaoá 
mă iubești, să fugim atuncia. eminescu, n. 9.

[Forma veche eră atunce, păstrată pe alocuri In 
graiu până azi, iar In literatură, mai cu seamă In poe
zie, din pricina ritmului. Din ea s’a desvoltat, In mod 

regulat, atunci (pronunțat a-tunc). | Prin adăogarea 
lui -a adverbial, s’a născut atiincea, scris șl atun- 
cia (pronunțat a-iun-ca). | în texte vechi se găse
ște și scrierea atance. cuv. u. bătr. ii, 191, atonei, 
ibid. II, 152.]

— Din ad + *tunc-ce (ad tune e atestat în la
tinitatea de mai târziu, ap. DHLR. 171), cfr. v.-ve- 
nețian ioncka, spân, enioncefs/, v.-portg. entom, 
n.-portg. entno.

ATÉNCÍNE adv. I
ATÚNCinrE.1 adv. )
Alors. — Atuncine, (in S&lagiu) CDDE, atuncinea 

(In Mold.?) PHILIPPIDE, PRINCIPII,95.
— Din atanci și elementul -ne, care ae anină 

adesea la adverbe. (CuvAntui apare șl la Aromâni 
subt forma atumfinea.)

ATÎirtfCiși I adv. v. atnnceși.

AU eonj., particulă întrebătoare. 1.Ou (bien). 
3®. Stnon. II. Est-ce que? Donc. Si.

1, (La scriitorii vechi foarte des, azi aproape nu
mai în graiul popular, cu deosebire In Transilv. și 
in Banat) Particulă disjunctivă, adesea repetată.

1®. (Leagă două noțiuni identice ca sens, deosebite 
numai ca formă, spre a explică cuvântul dintâi prin 
al doilea) Sau, ori (cum i se mai zice...). Uniforma 
lui, au portul, eră albastru pann, e. ii, 33.

2®. (Leagă două noțiuni deosebite șl ca sens șl ca 
formă, care se Infățișază ca o alternativă)

a. ) (Au se pune o singură dată, Intre cele două 
noțiuni. Mai ales după verbe care exprimă o Îndo
ială, o nesiguranță, o alegere etc. Intre două alter
native și tn propoziții Întrebătoare) Sau, ori (poa
te...). încătruo veri să mergi..., spre apus, au spre 
amiazăzi? Cuv. D. bĂtr. ii, 322. Nu știu, la Iași 
merg, au aiure. neculce, let. ii, 339/,,. Scriiloriu 
i-aș Bice, au arătătoriu, nu putem aleage. cante
mir, HR. 139/,j. Mária Ta o faci, au întâmplările? 
ANTIM, p. XXVIII/,o- G’tne-t »*ni frumos, eu au fe
meia mea? SBIERA, p. 228/,,. Sub poală de codru 
verde Un focșor abiâ se vede; Nu știu, foeu-i po
tolit, fie feciori ocolit. Nu știu, patru, au doi- 
sprece, Săd și frig la un berbece, hodoș, p. p. 201. 
(Adesea partea a doua a alternativei e negațiunea. 
exprimată prin ba) Sau, ori (nu). Stă pre sama 
giudefului să giudece acel lucru și aciâ vină de 
caria să teama muiaria, poale să fie de chicășie, 
au ba. PRAVILA, mold., ap. HEM. 2099. Să fie ținut 
supt stăpânirea sa Dachia, au ba.^ cantemir, 
HR. 226/,<. Nu știu, dacă broaștele pofa)t(e) să mă
nânce mălaiu, au ba. ISPIRESCU, L. 180.

b. ) (Au ae exprimă de două sau de mai multe ori, 
Înaintea fiecărei părți a alternativei) Sau..., sau ; 
ori..., ori; fie..., fie. De va ști că vor să ucigă pre 
cinevă, au cu otravă, au cu armă, au fie cu ce fea- 
liu de moarte... pravila mold. 52. 1 (Cu sensul: 
„una din două; din două, una”). Au să-mfi] fac mai 
mare nume, au mă prăpădesc în lume, barac, a. 
32. Jh mă joacă, au mă lasă, zlw te du la dracu- 
acasă! DOINE, 130/,,. | (Cu sensul: „tntr’un fel sau 
Intr’altul"). Să te vatăm, au trupește, au sufletește. 
ANTIM, P. XXIV/,,. I t (Alternează cu veri, oare, 
ori, sau). Sânt sau Rumâni, au Sârbi, au Greci, 
au Nemți, au Leași. CORESI, ap. GCR. i, După 
voia giudețiilui stă acest lucru să legiuească acea 
sudalmă a robului, oare atinge-să destăpânu-său, 
au nu să atinge. PRAVILA MOLD. 130,,. Să aibă 
a-ș[i] strânge pre ai lui oameni cari sint rumâni 
den Moldova, ver-unde i-ar află tn țeara domniifij- 
meale, au tn sat domnesc, veri boeresc, au călu
găresc... doc. (a. 1679, Munt.), ap. HEM. 2098. Cra- 
iule al Romii, acum in mâna ta iaste a alege, au 
cupa aceasta, sau săgeata, beldiman, N. P. I, 93.! 
(tn Bucov., In legătură ou că) Am putut să prin
dem diferite pdsÁréle..., cm care apoi au că ne ju-

I
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că le închideam într'o căsuță, marian, tine? hodoș, p. p. 109. Au pierdut porcii, Au sfârșit 

_—»-• 1................. . bucatele. Au au rupt opincile? pop. (Frilipăți, tn Ban.),
jaiiresber. iii, 306. Dar. „Păcătos, nătâng șiîndă- 
rătnic^, i-a sis [Sf.-Potru], „au nu te temi de iadul 
ce este gătit pentru nelegiuirile tale?“ c. negruzzi, 
I, 84. bară șina ce făceai?... Tot jucă și să’nălță... 
bar Gruia așă-i grăeă; „...Au te’nalți, au te co
bori, Au ce fac cu-al mieu fecior?'‘ bibicescu, p. P. 
309 [ te Innalți, ori nu, mi-e indiferent, dar ce fac 
eu cu copilul?]. Dacă. Mult mă'ntreab&maică-mea : 
Au [la bărbat], mt-i bine ca la ea? hodoș. P. P. 
115. I (Une-ori, In mod pleonastic, se mai exprimă șl 
dar, oare) Dar, au a Domnului au fost pricina 
aceea? muște, let. iii, 7O/„. ^Im nu ’nț^egi tu oare. 
Cum că eu sănt nemuritor ? eminescu, p. 268.1 (Gă
sim chiar legătura cu de) De au nu lui Dumnedsău 
supleca-să-vasufletul mieu? dosofteiu (: „nonne 
Deo subjecta erit anima mea?"), ap. HEM. 2099 

An doar(ă). (Adesea, la scriitorii vechi, ca parti
culă Întrebătoare, și șl Ia unii din scriitorii mai noi 
și populari. Se Întrebuințează, ca șl au sau doar 
singur, spre a introduce o propoziție interogativă, 
când știm cu siguranță că adevărul nu e cel pe care 
l-arătăm ln Întrebarea noastră) Care folos e, frații 
miei, se neștire credință grăîaște că are, e lucru 
nu are? Au doară poate credința spăsi el? cod. vor. 
119.',, ( : Că ce foiosu-i, frații miei, de va zice ci
nevă că are credință, iară fapte n’are? Au poate-l 
credința spăsi pre el? N. testament (1648);... au 
poate credințasă-l mântueascăpre el? BIBLIA(1688): 
„la foi le pourra-t-elle sauver?“). Au eu focul doa- 
ră-l gătise [ — gătisem] voao ? Ba nu-l gătise [-= gă
tisem] voao! cuv. D. BĂTR. 11,227. Au doară poate 
țărna să grăcască? dosofteiu, ps. 99. Au doar 
la sfatul din ceriuri ai fost șl tu.^ konaki, p. 260. 
Au doară numai asupră-mi lucește soarele? mar
covici, C. 21Au doară nu te mulțumești de sim
bria ce-ți dau? ispirescu, L. 231. Au doar nu mă 
veei. Au nu orei ca să-mi rășpunei? MARIAN, î. 
114. I t Dacă. întrebând de oameni, au doară l-au 
vădsut undevA, știură unde au intrat, varlaam,
c. 196,,. Pentru să-l cunoască giudețul, au doară 
să face, au cu adevărat îaste nebun, tr^ue să-l în- 
treabe multe întrebări, pravila mold. 147. [ f Sau 
șl dacă, de asemenea dacă... Carele ca face trei 
furtușaguri, să-l spândeure, înțelegând că acîaste 
furtușaguri le-au făcut tot intr’un loc, au doară și 
aiuri, intr’alt loc, s’au fost certat pentru aclastea. 
PRAVILA mold. 19,,. I t Și poate, sau poate...; poate 
fiind-că...; fie că... Mai looit-au un poflgheas leșesc pe 
Velicîco Hatmanul, intre oii, la Copou, de l-au gonit 
până in Iași. Velicîco Hatmanul eră un om de fire și 
de treabă la toate socotelele lui și îndrăsneț bun; nu
mai, neaoând nici cu cine, au doară nici noroc 
la răsboiu...,pe unde mergeă, il tot băteă. NECULCE, 
LET. II, 255/,5. Eră atunce nerăbdător și mânios, 
elobiv la beție, și-i ieșisă numele de om rău. Iară 
acum, viind cu domnia, știu să-și piarsă numele 
cel rău, au doară mai la vârstă venisă, au doară 
ckivernisisă vieața lui unde nu eră pace... idem, 
LET. II, 333/,,. (Cfr. lat. aut vero, ital, owero.)

— Din lat. aut (adesea ln Întrebări și in alter- 
nația aut-autj: alb. a (particulă disjunctivă și in
terogativă: a digon? =» „horst du?“ G. Meyer, 
Etym. IFörferö. der alban. Spracke, 1, unde se dă 
etimologia greșită: an), ital, o (Înainte de vocale 
odj „oder“, ofd) -o(d_) „entweder — oder“, sard. log. 
a (interogativ: o Im /■a£făes.® = „au o faceți?“Meyer- 
L U b k e, Zur Kenntnis des Altlogudoresischen, 5), en- 
gad. o(-o), u f-u) „(entweder-) oder“, fran. ouf-o»), 
v.-prov. o(-o), oe (-os) „(entweder-) oder“, spân, dfii) 
„oder“, portg. ou (-ou) „(entweder-) oder“. Cfr. o'.

CÖtW..,, ÍZÍZ Cm. tv titt’l V
O. I, 392. Intre acești boieri au că a fost amestecat 
și pârcălabul Sbiera..., au că s’a retras cu supărare 
in viafa privată, sbiera, F. s. 57. || (tn întrebări) 
Grăi bunul Dumneeeu: cmî, ow 6m», te potrivești, ' 
.4m wie, au sfinților, Au luiloan, sfânt loan, Au 
bătrânului Crăciun? teodobescd, p. p. 29'’. Cu
cuie, pasăre sură. Ce tot cânți la noi pe șură? Au 
ți-i foame, au ți-i sete, Au ți-i dor de codru verde? 
JARNÍK-B.ÍRSÉAnü, D. 122 (variantă: Ori ți-i foame, 
ori ți-i sete, ori ți-i dor...).

' 3’. + (Rar. Condițional.) Sau dacă nu, ori de nu,
de unde nu, ln caz contrariu, altfel, altmintrelea... 
Stătut-au [Nemții], împotriva Muscalilor, să facă 
pace cu Turcii, au se va sculă și ei cu răeboiii asupra 
lor. DIONISIE ECLESIARCVL, c. 165. (Cfr. lat: „Nune 
manet insontem gravis exitus, aut ego veri vana 
feror“, VERG.)

II t (Rar) Ân-unde = oriunde, orișiunde : „n’im- 
porte oii, partout". Și au unde va intră, siceți stă
pânului casei... N. testament (1648) (: „et quo- 
cunque introierit, dicite domino domuB“.... ), ap.
HEM. 2099.

II. (Mai ales la scriitorii vechi, iar azi In graiul 
popular; dar se găsește șl !n literatura mai nouă, cu 
deosebire tn poezie) Au, pus In fruntea unei pro
pozițiuni interogative servește să scoată mai bine 
In evidență Întrebarea. [Funcțiunea aceasta s'a nă
scut din cea alternativă, ln Întrebări, și anume pe 
două căi: a.) Știu că cele ce am să le spun sănt 
adevărate; pe când vorbesc Insă, Îmi trece prin 
gând că afirmațiunoa mea poate să fie greșită. In- 
doeala aceasta mi-o exprim prlntr'o propozițiune 
interogativă, pe care o introduc prin au, prezentân- 
du-mi-se ca alternativă față do propoziția afir
mativă, la-ți, maică, fiu'n brațe Și merții, maică, 
mai nainte, Că știi, maică—au nu știi?—Că-s 
trei râuri, trei părâuri, Un’ de vin, altul de mir, 
Ș'altul d’apă lintpejoară... TEODORESCU, P. P. 27. 
tie poate Insă ca propoziția afirmativă■•că^iimaică... 
să nu se mai exprime, fiind mai puternică Indoeala: 
au nu știi că-s trei râuri? Astfel avem propozițiuni 
interogative introduse prin au care Însemnează: 
„dar, e oare admisibil, că...“ | b.) Știu sigur că afir
mația mea e adevărată și tocmai de aceea Întreb, 

I ca și când aș vrea să curm de la Început orice ne- 
' gare din partea altuia, că nu e așă: De ce să mai 

vorbim atâta: dat paralele, l8)au nu ți le-am
dat? Printr’o figură oratorică, Întrebuințată adesea 
In vorbire, partea afirmativă a alternativei poate fi 
suprimată: Au nu ți-am dat paralele, ce-atâfa vor
bă? Astfel s’au născut acâle propoziții interogative 
introduse prin au, al căror sens e: „vrei doară să 
zici, sau vrei să susții, poate, că...“ ] Așă se explică 
faptul că au introduce mai ales propozițiuni nega
tive.] Oare? sau (poate)? doar...? Au nu bogății nevoi
nicesc voi și aceia vă trag spre giudecătoare? Și 
au nu aceia hulesc? cod. vor. 117/,, (—Au nu bo
gății, cu putearea lor vă nădușesc pre voi și vă 
trag pre voi Ia leage? Au nu hulesc...? N. testa
ment (1648): Au nu bogății asupresc pre voi și ei 
vă trag pro voi la judecăți? Au nu ei hulesc...?: 
„et cependant Ies riches ne vous oppriment-ils pas, 
et ne vous tirent-ils pas devant Ies tribunaux?Et 
ne sont-ce pas eux qui blasphément...?“). Au nu 
doao păsăreale prețuescu^se intru fileariu? tetraev. 
(1574) (: „deux passereaux ne sevendent-ils pas une 
pite?“). Au nu iaste acesta cela ce ședeă de cereă? 
varlaam, c. 168. Au nu eră și el de acolo de unde 
eră doamna B.? C. negruzzi, i, 61. Au nu știi 
c'aflf nostru nume Onorat de toți e’n lume.^ ALE
CSANDRI, p. I, 207. Aupr&sentul nu ni-i mare? emi
nescu, p. 245. Tu bine ai știut ale cui sânt moșiile 
acestea! Au nu ți-au arătat ție moșneagul locul? 
SBIERA, p. 38/34. Au purtarea noastră nu-ți place ? 
Au supușii Măriei tale sânt răi? ISPIRESCU, L. 12. 
24m nu vesi tu, mândra, bine. Cum bat calea pentru

AB I interj. Ate/ahi!hé!—Sunet reflex care exprimă 
o ușoară durere fizică (cfr. ah, vai, aoleu!), o mirare 
(cfr. a!) sau introduce, spre a le da o mai mare ptasti! 
citate, propozițiuni exclamative (cfr. [i}i! ehe! hei-
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ihai! tii!). ylM = „woh!“ POLIZII. Pân’ncum, știucă 
s'alegeă cașul din ser, dar așă, vai și au! GR. sima, 
ap. TDRG. I Au!: exclamațiune de mirare. POMPILIU, 
BIH. 1004. I în loc de Timoteiu, eu trăsura vine Vîh- 
tilă, sărind într’un picior, sicându-i râsănd: AH.’ 
Dumneata să irăești, că pe Timoteiu l-a măncaaa. ,t 
Moș Martin, ghica, ap. HEM. 2102. Să-i p/ocă mai- 
chii ca mie, Ne-am duce la cununie..., Au, Doamne, 
cum ne-am mai duce: Cu calu’ nu ne-ar ajunge! 
IIODOȘ, P. P. 135.

AC formă verbală, cfr. areă.

AV adv. Oui-da, certainement. - (în Dobrogea) 
„Țăranii de aici întrebuințează cuvântul au In loc de 
„da"; bunioară 11 întrebi: ai făcut cutare lucru? el 
răspunde: au". (Aliman, în Constanța), ap. HEM. 2102.

— Etimologia necunoscută.

AÎ'i formă verbală v. auzi.

AVĂ 8. f. (Bot.) 1®. Raisin. 2’. Variété de raisin. 
1®. t (Numai în cele mai vechi texte, din care a 

pătruns șl In N. TESTAMENT (1648), unde Insă, ne 
mai fiind uzual pe acel timp, se simți nevoia de a-1 
explică Intr’o notă marginală; de asemenea vedem 
la MARDARIE, că numai Într’un loc întrebuințează 
cuvântul corect: strugur de duo nr. 768, In al doi
lea, interpuncțla greșită dovedește că n’a Înțeles cu
vântul: strâng, aud. culeg viță. nr. 4368, iar Intr’al 
treilea loc găsim chiar: au a tămădui oase nr. 1918, 
tn loc de: auă tămâioasă, precum trebue cetit după 
conjectura editorului, căci cuvântul slav corespun
zător e mgrSta, mprüsina). Strugure, (mold.) poamă. 
<Și sânge de auo bea, viru. PSAL. scii. 492/,; coresi, 
PS. 412(:„tu as bu le vin quiétait le sangde lagrap- 
pe": „et sanguine uvae biberet meracissimum*'). 
La-va in vin veșmântul său și in sângele aoiei tăm- 
hariul său. PALIA (a. 1582), ap. CP. 131 (: „il lavera 
son vătement dans le vin et son manteau dans le 
sang des raislns“: „in sanguine uvae amictum 
suum“). Aua, strugurul, strugurii (traduce pe pa
leosl. grozdl, greznovenie). CUV D. bAtR- i, 268. 
Slobosi seacerea ta cea ascuțită și culeage stugurU 
viei pământului, că s’au copt aua (nota margina
lă: „poama"). N. testament (1648), ap. CCR. 100 
( : „vendange Ies grappes de la vigne de la terre. 
car Ies raisins en sont mârs“ : „vindemia botros 
vineae terrae, quoniam maturao .sunt uvae ejus“).

2*. Spec. (p. restr.) (Astăzi, pe lângă Olt) O 
varietate de struguri (Calopăr, In Dolj), „cu boabele 
mărunte și dese, limai zice șl berbecel“ (Cioara, 
In Telorman). asemănându-se cu „strugurele alb“, 
având Insă „boabele mai mici și mult mai dese" 
(Voivoda, In Telorman), ap. HEM. 2104.

[Accentul nu-i sigur. După formele core.spunză- 
toare arom. auă, megl. tiă, am așteptă accentuarea 
aiiă. tn Palia din 1582 avem insă genetivul aoiei, 
care ne face să reconstruim un nominativ <i(u)o, 
precum e atestat cuvântul și la Mardario.]

— Din lat. uva „strugure": vegliot joiva, ital. 
uva, engad. H(j)a, sard. ua, spân, portg. uva.

AVÂCE(A) adv. I 
AVĂCKA) adv. f

AuniÉNfÁ B. f. Audience. — (Mai ales despre 
Inalții reprezentanți ai puterii statului) Auzire 8. 
ascultare a cuivă, primire a cuivă spre a auzi cele 
ce are de comunicat. Mădulările Sfatului și înaltul 
cliros vor aveă audiență la... uricariul, viii, 184. 
A cerut audiență la rege, ministrul acordă audiențe 
publice Marția, iar audiențe private tn toate silele. 
Audiența a ținut cinei minute. Sală de audiență 
(Cfr, ascultare, I, 2*’). |] Spec, (Jur.; franțuzism) 
Auzire a părților (la judecarea unei pricini). Tribu
nalul va soroci părțile pentru audiența publică, a 

cărei si și oră n va fi^â. iiamangiu, C. c. 63. [f 
andlănțle s. f. N’au dat audienție împărăția, solu
lui Masovițchi. acsinte üricarul, let, ii, 154/,. I t 
(prin analogie cu cuvinte vechi ale limbii) și: andi- 
ință. Nu putu îndată aveâ audiință de la regele. 
C. NEGRUZZI, II, 151/,.]

__ N. din lat. andientia, din audire „a. auzl“.

AVUÍTIE 8 f
AVDITIÚME I ■
.dMfftfto». — Auzire, auz. (Psihol.; franțuzism) Au- 

diți(un)e colorată: particularitatea sufletească a unor 
oameni de a aveă imagini de colori la auzirea su
netelor. i Spec. Audiție musicală: concert. In pro
porții mai mici, înaintea unui cerc mai restrâns de 
ascultători. Cealte vremuri apucase el...! Gagiști 
plătiți bine, orchestră cu care organisase audiții 
musicale la clubul militar, proiecte de cumpărare 
de instrumente perfecționate...! brătescu-voinești,
L. D. 20.

— N. după fran. (lat. anditio, -onem.)

Ai'niTÎv. -k adj. .jMdtft/. — (Franțuzism) De auz, 
al auzului. auditive.

— N, după fran. (derivat din lat. auditwn, supi- 
nul verbului ««ffire „a auzl“.)

Al'nÎTOK (t) s. m. Juge militaire. (La cronicari și, 
azi, la Romănii din Austro-Ungaria) Judecător mili
tar (caro ascultă pe inculpați, martori, etc.). A 
polcurilor auditori fadeeă judecători), N. costin, 
LET. II, 73

— N., la cronicari din polon, audytor, ier, azi, la 
Romănii din Austro-Ungaria, din germ. Auditor (lat. 
auditor, adj. verbal al lui audire „a auzi, a ascultă 
pe cinevâ“).

Ai niTÓR. -oÁRE subst. ^ludÂ^eur. — Col care a 
venit Bă audă s. să asculte cuvântarea cuivă, ascul
tător, spec. ascultător ai unui curs universitar (ade
sea cu sensul mai restrâns de ascultător liber, ne- 
Inscris ca student).Cfr. dubletele auditor' șiau- 
zitor.

— N. după fran. (lat. auditor).

AtniTÓKív s. a. .4ui/(to(re.
P. Sală (de obiceiu mai mare) In care se strâng 

ascultătorii unui curs, spec. sală de prelegeri la o 
universitate. (Cfr. ascultare, I, 2’).

2’. P. ext. (In acest înțeles, fără plural) Toți as
cultătorii dintr’o sală. Cm toată indulgența audito
riului, trupa de amatori făcu un mare fiasco, c. 
negruzzi, I, 341. Auditoriul se alcătueâ mai ales 
din dame bătrâne, idem, i. 5. Cuvintele poesiei sănt. 
de regulă, numai un mijloc de comunicare intre 
poet și auditoriu. MAiOREScn, CR. i, 9.

—• N. din lat. auditórium.

AL'EÁLÁ s. f. Rumeur sourde, bruit con fus et 
conținu. Vibration. — Auire, uet, sgomot vag, con
fuz, monoton și prelung. Itupti ce «n’am odihnit 
pe treptele pridvorului, bu capul in mâini, cu ochii 
închiși și surd la aueala întinsă a satului, m'am 
sculat. DELftVRAUCEÂ, ap. HEM. 2121. A stat el așâ,... 
până s'a stins de tot — de tot auiala din urmă a 
acioaii. CARAGIALE, 8. (Scris și: ai<ia/â.]

—- Derivat din aui, prin suf. abstr. -eală.

AlKAHÉKT 8. a. Augment. — (Gram, greacă) Sunet 
sau silabă de la Începutul formelor verbale de tre
cut al indicativului cu care acestea „au cre8cut“ față 
cu forma prezentului sau cu radicalul verbului;adaos. 
Augment silabic, augment temporal.

— N. din lat. augmeutnm „creștere, mărire, adaos“,

Al'UHE.VTÂ vb, 1“ trans. Augmenter. — (Latinism 
i. franțuzism, Întrebuințat mai ales cănd e vorba
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de salarii) A mări (prin adăogare a unor părți nouă. 
Ia fel), a spori, a crește (cevă).

— N. din lat. angmeotare.

AHOMENTÁBi: s. f. Augmenfation. — Infinitivul 
verbului augmentă, devenit abstract verbal. Mărire, 
sporire (a cevă). Propunerile ce fac... sânt cereri de 
augmentări (de salariu], maiorescu, d. i, 81.

AL'tíMKNTATiv, -Ă adj. (Gram.) Augmentatif. 
Care augmentează, care arată o sporire, o creștere, 
o mărire (a unor însușiri, de obiceiu a proporțiilor 
unui lucru s. unei ființe, față cu forma primitivă s. 
obicinuită). „Rroscoiu^ este o formă augmentativă a 
cuvântului „broască'^, derivat prin sufixul augmen
tativ -oiu. I Substantivat (la mase. — cu plur. 
•tive — subtnțelegându-se „cuvknt“ s. „sufix"). Un 
augmentativ.

— N. după fran.

AV«ÉR s. m. Augure. ~ (Antich. rom.) Preot în
sărcinat a prevesti viitorul, do pe zborul și cânte
cul pasărilor. Colegiul augurilor. {Cu aluzie la lipsa 
de credință a augurilor în prevestirile lor) Când se 
văd, bufnesc derâs,cadoi uziguri. (Kar, franțuzism) 
= auguriu.

•>— N. din lat. augur, idem.

a.i;gvrí vb. l*. .4Mp«rer. (Franțuzism; rar) 
A interpretă (cevă) ca un somn de prevestire s. 
chiază (bună sau rea), a scoato o prevestire, un 
„auguriu** (din cevă). imaginația poporului augu- 
rase de ad că acest prunc va fi pieirea țării, băl- 
CK8CÜ, M. V. 40.

— y. după fran. (lat. augurari „a prevesti prin 
arta augurilor“). Cfr. inaugura și dubletul agură.

Ațroi'HÂL,-A adj. Auț/iiral. -- (Antich. rom.) De 
auguri.

— N. din lat. anguralis, -e. idem. Cfr. in augural.

AiTOi'Kiv 8. a. Augure. — (Antich. rom.) Preve
stire a augurilor. || P. ext. (azi) Prevestire, chiază, 
somn (bun sau rău). Se simte bogat de-o'nireagă 
vieață De visuri și revolte, de lacrimi ș'augurii. 
Cu care să trezească tăcerile pădurii, anghel, sAm. 
v, 291. [După franțuzește, șl: aagiir. ilMptiruf, până 
în [cele din] urmă, s'a șl împiinif. bAlcescu, ap. 
OG. Asta, ce s'a întâmplat, e de rău augur.]

— N. din lat. augnrium, idom.

Ât'OUST s. m. sing. tant. Aoât. — Numele lunei 
a opta a anului, (pop.) agust, gustar, măsălariu, se- 
cerar. A venit in vara aceea pe la August și cin
stita holeră de la '4H. ckeangA, a. 14 (Accentuat 
șl: augiist. I învechit și: árgust și argüst. (TDRG.) 
Avgust e cătră sfârșit și nopțile s’au mărit, c. ne- 
GRUZZi, I, 330. (Forme populare, dialectale) șl: 
uugustru, aust, ogust. marian, se. l, 96.]

— N. din lat. angustus (nume dat de Romani 
acestei luni după numele împăratului Octavian Au
gust, fiind aceasta luna In care fusese el numit pon- ’ 
tifex maximus). Cfr. dubletul agust(ru).

AttiúsT, -A adj., subst. Auguste. — (Antich. rom.) 
Titlu de cinste dat do senatul roman împăratului 
Octavian. I P. ext. De cesar, de împărat s. al îm
păraților (romani),împărătesc. || P. ext. (azi, ca titlu 
de cinste dat membrilor unei familii domnitoare) 
Prea-luminat, prea-înălțat, prea-siăvit, prea-mărit. 
Augusta-i persoană, uricariul, X, 367. Fiii împă
raților abătându-se din augusta lor naștere... mar
covici, 126. Augustul meu strămoș, Caiu Ulpiu 
Traian. odobescu, iii, 31/„. Augustă Doamnă! 
URICARIUL, I, 181/,. II Fig. Care impune respect (ca 

. cevă împărătesc), maiostos. Nădejdea scânteeă 
I fruntea sa cea augustă, marcovici, C. 49/^. A(i) i

AULMÂ
timpilor eroici imagine-augustă. ALECSANDRI, P. 
III, 281.

— .y. din lat. augustus, -a, -nm, idem.

acoustím-A adj., subst. Augustin. — (Călugăr) 
din tagma s. ordinul zis al sfântului Augustin. Că
lugării augustini.

— N. din lat.-med. augustluus, -a, -um (de la 
numele sfântului Augustin).

AWÍ vb. IV*. 1®. R^sonner, retentir. 2®. Fairé ri- 
sonner ou retentir; abasourdir, assourdir.

1®. Intrans. A răsună prelung, a ul. Toată va- 
lea auește de «»» ecou frumos, muzical. vlahuțA. 
D. 52. i^{ acea liniște adâncă... aui de țipetele co
piilor, când zăriră primul liliac, delavrancea, s. 
267. Dacă arunci o piatră fn/itndful fântânii], numa, 
de departe, din inima pământului, începe să ăue 

d«e tot mereu, caragiale, t. i, .51/,g. Toată pă
durea începu a haui, de-ți luă auzul, ispirescu, 
L. 255. ffdued Tartarul, când lătră el. idem, u. 65/,,.

2®. (Rar). Fac t. A face să răsune; a zăpăci, a ameți, 
Caleștile-ți hauesc capu’. JIPESCU, O., ap. TDRG.

(Prez, auésc și, mai rar, ăuiu. | Șl: haui vb. IV*, 
liăui vb, IV*.)

— E același cuvânt ca ut (hui, uui), cu adăo
girea unui a protetic, după analogia iui au.' auleu! 
auli etc.

AUÍRKS. f. Actionderesonner ou de retentir; bruit 
conținu etsourd, retenh'ssemc»t.—Infinitivul verbului 
ani, devenit abstract verbal, l'et, răsunet prelung. 
Gfr. vuire, hulro, uire. (Șl: lianire, hănire.]

AiifT s. a. Action de résonner ou de retentir: bour- 
donnement, hurlement. — Participiul verbului ani, 
devenit substantiv. Auire, Uet. ! Urlat. Dacă vrei 
să te sufăr în casă, Câine, lătratul îmi lasă, Și-mi 
lasă atât auit! GORUN, P. 52 ( : „Pudel, so lass das 
Heulenl"). Cfr. uit, huit. vuit. [Șl: liauit, hăuit.]

AL'ITÓR. -oAre adj. Resonnant. refentissant, qui 
produit un bruit conținu et sourd. — (Rar) Adjec
tivul verbal al lui aui (derivat prin suf. -itor). Cfr. 
uitor, huitor, vuitor. [Șl; iiaiiitór, hínitór. Diai 
șl: -toriu.]

ál'I.A 8. f. Salte d’école ou de fvtes. — (Ist.) Curte 
(domnească, împărătească). , Sală (mare) pentru fe
stivități (Intr’o clădire mare, mai ales Intr’o școală 
mai înaltă). Awfa universității.

N. după germ. Aula, idem (lat. anla „curte a 
unei case, curte a unui domnitor, palat").

AULKÂ! interj, v. | 
AULEÓI interj, v. ’ aoleu!
AVLÉU1 interj, v. )

AÚL1C, -Ă adj. Aulique.— (Care ține) de Curte (a 
unui domnitor), de Ia Curte, al Curții, de divanul 
domnesc. Consiliu aulic: tribunalul suprem în ve
chiul imperiu germanic. Consilier aulic (tn Austria, 
traducând pe germ. „Hofrat'*): consilier ai Curții 
imperiale (efectiv, sau numai ca titlu de distincțiune). 
(Accentuat șl: dulie]

— N. din lat. aallcus, -a, -iim, idem. Cfr. aulă.

A1JI.ÎCÂ. interj. | ,
AlLlcot interj. )

AULÍVI interj, v. aoleo!

AVLnÂ t vb. I. Flairer, quéler, halener, e'venter, 
sttivre ă la piste, dépister. Pressentir. —Trans. A 
adulmecă, a mirosi, a simț) (prin miros), a da de urma
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(cuis’á). (Numai la dosofteiu). venind avântul la 
peșteră apre noi, ne aulmă de departe. T. S. 81. ^Iwj- 
metMdft miroa minunat, se miră. s. 140. || Fig. 
(intrans.) A simți din vreme, a presimți, a mi
rosi (In sens fig.). Sfântul avlmándü cu sufletul, 
știit de tot. idem, v. 8. 210. [La barcianu e ate
stată o formă — suspectă — aúrin, -ă = „nachspiiren, 
wittern“, care s’a născut din aulmâ prin etimo
logie populară după urmă, cfr. adulmecă — adur- 
mecă.]

— Din prefixul a-, care indică direcția spre cevă 
și ulwă.

A-V!íE"ÓRi adv. V. une-ori.

ÂCR 8. m. (Miner.) Or.
1*. Argint sau auru sau veșmente, nece de la urul 

n'am jeluit. COD. VOR. 22/,, ( = argintul sau au- 
rulű sau veșminte a nemurui n’am pohtit. N. testa
ment (1648); de argint, au de aurO, au de îmbrăcă
minte, nici de una n’am pohtit. biblia (1688) : ,je 
n’ai désiré ni l’argent, ni l or, ni Ies vétements de 
personne"). Giudeațele-țfi] ca durulii sânt dorite. 
DOSOFTEIU, PS. 59. Unul din pintenii săi de aur 
sesfărîmă. bălcescu, m. V.392/,,. Gătiră o cină plă
cută și numai fn vase de aur. ISPIRESCU, l. 7. (Loc. 
prov.) în vremea războiului, e mai scump fierul decât 
aurul, zanne, p. iv, 565. Poporul sice că aurul este 
ochiul dracului, pe care i l-a scos Sf. Ilie, plesnind 
cu biciul, și de atunci a rămas pe pămănt. (Măr
gineni, in Prahova), ap. HEM. 2126. Aurul se gă
sește rare-ori bine cristalizat: în genere fețele sânt 
curbe și mai adesea formează fire, plăci sau bucăți 
cu forme neregulale, numite pepite, care pot ajunge 
până aproape de lOn ckilograme. murgoci-LUDwiq,
M. 62. ]| Aurul e curat, slobod (= „masiv" frâN- 
CU-CANDREA, M. 41) sau amestecat; o bucată de 
aur masiv se numește boț, bulg sau bulgăr de. 
aur. Cu (In) aur (întins In pături, pojghițe s. foi 
subțiri) se îmbracă, se ferecă, se suflă, se po- 
leiesc, se varsă sau se (tn)moaie (lucrurile) (cfr. 
auri, Intraurl, înaurl, desaurl, destraurl), de 
asemenea, cu aur (= fire aurite) se cos, se țes sau 
se trag diferite obiecte, Macar de-ar face neștine 
bani căt de buni, galbeni prisne de aurii curata, 
sau taleri, sau alt feal de bani... pravila mold., 
ap. HEM. 2125. Când cinevă are un copil ce-l iu
bește mai mult ca alții, sice: are mama un boț de 
aur. (Negrești, în Vasluiu), ap. HEM. 2127. Dum
nezeu... duceă ...Bulg de aur junilor, jarnîk-bâr- 
seanu, d. 513. Nici unul nu poate Să rădice’n spate 
Armele culcate, Cu-aur îmbrăcate. Cu fier ferecate. 
ALECSANDRI, P. P. 67*'. O căruță ferecată tn aur. 
ISPIRESCU, L. 38. La masa de piatră, în patru cră
pată, Cu sârmă legată, Cu slove săpată. Cu slove 
de carte. Cu aur suflate... alecsandri, p. p. 63*'. 
Alexandru sfdfii cu oștite acolo zidi stâlp de 
pifatră și-i polei cu atirii. Mse, (a. 1620), ap. HEM. 
2127, Și cinzeci de berbeci ...Cu coamele belciugate, 
Toate cu aur vărsate, Cu lânile slobozite, Cu aur 
intr’aurite. POP. (Bucov,), ap. HEM, 2128. Corturi 
înmuete in aur. OORJAN, h. i, 3/,. Și un așternut, 
Cu aur țesut, alecsandri, P. P. 121'’. Na-ți năfra
ma de mătasă. Pe margini cu aur trasă. Aurul 
când s’a topi, Să frate, c’oiu muri! ibid, 20'’. [ 
(Cu funcțiune adverbială) La coșarul dărâmat. Stă 
boierul răzimat. Numai aur îmbrăcat. TEODORE- 
scu, P. P. 326. # Cruce de aur (la noi) în casâl 
se exclamă (In Mold. și in Bucov.) ca apărare îm
potriva diavolului, când se pomenește numele lui. 
Ia nu mai vorbiți de necuratul..., cruce de aur in 
casa asta! vlahuță, ap. TDRG. „Aî’ani. crezut că 
am a face cu dracuU^ — „Ferească Dumnezeu, cu
coane; cruce de aur la noi în casă!‘' creangă, P. 
160. Sântem patru fete de împărat, pe care ne-au 
luat patru draci — cruce de aur in casă! — și 
acuma ...vai de noi! sbiera, p. 149/,| (în Tran-

AÜRÁ
silv-, în ironie) Aur, bătut la faur: se spune despre 
obiecte care imită aurul. Cfr. și aoleu (pag. 182^).

2°. Fig. (Cn aluzie ia coloarea și luciul aurului) 
Strălucire ca de aur. Luna revărsă tot aurul ei in 
odaia lui. e.minescu, n. 81 (cfr. argint). | Mal ales 
tn construcția adjectivală: de aur = auriu : „d’or, 
doré“. Ileana Simiana, cosiță de aur, câmpul în- 
versește. ispirescu, l. 23.1| (Cu aluzie la valorea su
perioară a aurului; expresiile acestea sânt In cea 
mai mare parte literare) Vârsta s. veacul de aur = 
(după credințe mitologice) primii timpi ai lumii, cănd 
oamenii trăiau In nevinovăție și In fericire : „l’ăge 
d'or“. COSTINESCU (cfr. veacul (In)aurit), | îmîwA 
de aur-, „se zice despre omul milos, bun la suflet. 
Înzestrat cu porniri înalte", zanne, p. ii, 204 : „cceur 
d’or". I Gură (f rost) de aw. „se zice despre acel 
care vorbește cu eleganță și ușurință,... [despre nn] 
orator bun". ZANNE, P. II, 190 (tradus din Chryso- 
atomos, epitetul ce i se dedeă vestitului orator bi
sericesc, sfântul loan : Eră un părinte Ionii... cu 
roatul de auru. CUV. DIN bAtr, ii, 82) : „un Saint 
Jean Bouche d’or" (spân, „picode oro"). J Fie-ți.gnra 
de aur: se zice celui ce face o prevestire favorabilă, 
celui ce-și exprimă credința că în curând se va În
tâmplă o schimbare In bine (cfr. fie-ți gura aurită), i 
Vts de aur: ideal, plan măreț, nutrit In suflet de 
cinevă. Aceaata poate că eră visul de aur al unora 
dintre domnia-lor, ca aă vacă odată armata română 
vârsându-și aânyeîe pentru a dobândi un drept mai 
mare pentru țara lor. maiorescu. d. 212. Al vieței 
vis de aur, ca un fulger, ca o clipă-i. eminescu, 
p. 188. I Epoca de aur a literaturii latine: „se nu
mește perioada de la dictatura lai Sulta până la 
moartea lui August, In care literatura latină... a 
ajuns la cel mai înalt grad de desvoltare" LM. și 
latinitatea de aur: limba latină scrisă In această 
perioadă. Cfr. aurit.

3°. P. ext. Bani de aur, avere. Da auru și argint 
în mită. CUV. D. BĂTR. n, 51. Boeriile nu le da voi
nicilor pentru slujbe, ce le vindea pre aurii, moxa, 
ap. HEM. 2128. Deade lui fie.șteearele căte un durii 
de patru drahme, nepecetluit, biblia (1688), 38'Z ,. 
Aurul deschide raiul, românul GLUMEȚ, i, 56/s. Cfr. 
argint. Belșug, binecuvântare a lui Dumnezeu. 
După o secetă mare, dacă ploauă, ae eice: a dat 
Dumnezeu aur și argint pe pământ! (Bistricioara, 
In Neamțu), ap. HEM. 2127 (cfr. ital.: quest’acqua é 
stata tant oro per la campagna = „ist ein wahrer 
Segen gewesen"). || (După fran. „payer en or“) A 
plăti in aur: cu bani de aur. { Sete de aur: râvnă 
după avuții. Cfr. arghirofilie. | A făgădui cuivă 
munți de aur: lucruri imposibile: „promottre âqqn. 
des monts d’or". | Să-l cântărești cm aur =s „nepre
țuit". ZANNE, p. V, 121 : „qui vaut son pesant d’or" 
(spân.: vale tanto oro come pesa). | A înnotă tn aur: 
a fi foarte avut: „nager dans l'opulence".

(In Transilv. Min.) Aurul mâței „mică", barcianu. 
[Cuvântul n’are plural. Posibil, dar nelntrebuințat, 

ar fi un plural aururi. cihac, i, 20 ou sensul: „di
ferite soiuri de aur". Singularul se Întrebuințează și 
în sensul 3*: Mii de aurii și de argint. CORESI, E. 
iv/,,; rar găsim, In acest sens, și f auri: Căție, una 
deseace duri, biblia (1688), 99,,. | Diai, se pronunță 
șl: dor. JAliRESBER. VIII, 81. ] In poezia populară șl 
d'aur: Găsi viță de daur. frâNCU-candrea, m, 188.; 
Pronunț. a-ur.J

— Din lat. aorum, idem: alb, ar, vegiiot jaur, 
ital, oro, engad. or, aur, fran. or, v.-prov. aur, spân. 
oro, portg, ouro.

Ai'KÂ vb. I® = auri. (Formațiune literară, aproape 
nelntrebuințată, atestată numai In dicționare: cfr. 
aurat, aurare, Inaurâ) LM., COSTINESCU,TDRG. 
[Pronunț, a-u-râ.]

— Derivat din aur, la scriitorii moderni după fran. 
dorer. Cfr. (I n)aurl, I ntr auri, Inaurâ, des au rl, 
deșt râuri.



AURĂ - a
âukâ I a. t. Ven( doux, souffte léger, brise. -- 

(Latinism, a. italienism) V&nt lin, v&ntuleț, adiere, 
boare. Trebue băgat de seamă, ca oile... să aibă pu
rurea aură nouă și stâmpărată.scoKO'fiiA.,9b.Plăng 
nimfe, junii, plâng grațioare, Plâng aure, zefiri și 
orice floare. I. VĂcĂREScu, p. 116. (Pronunț, a-u-ră. 
Șî: t ânre a. f., la Bolintineanu, ap. HEM. 2131.)

— N. din lat. aura, idem (ital. aura). (La Aro
mâni: avră și la Megleniți: aură cuvântul e popular.)

AVBÁK a. m. 1®. Orfévre. Bijoutier, joaillier. 2®. 
OMorier mtneMr. Orpailleur.

1®. „Măiestru care lucrează In aur și argint [aau 
care vinde astfel de obiecte]“. costinescu. De obi- 
oeiu se zice și pentru „aurar“ tot „argintar", mai 
de mult se zicea și „zlătar". îi trebueșle un aurariu 
tare iscusit, care să-i facă niște lucruri foarte pre
țioase. SBIERA, p. 97/,. I (La Moți) P. ext. (ca și 
argintar) „Giuvaergiu". frâNCU-candkea, m. 41.

2°. „Cel ce scoate aur din mine, cel ce culege 
aur din râuri". LM. Băieș, rudar, căutător de aur. 
A«rart« = „8pălătoriu de aur : iotor auri, aurilegus, 
chrysoplites; der Goldwăacher". LB. || Spec. „Țigan 
rudar" („ont seula le droit de chercher l or dans Ies 
riviéres et dans le sabie des montagnes, et en paient 
chacun â la princesse pour ses ópingles trois ou 
quatre drames, c’est-âdire ’/,oî Vîoo dune oca..." 
M. KOGÂLNIOEANU. „Acești țigani scoteau aur mai 
ales din Olt, Motru, Lotru, Argeș, Dâmbovița, etc." 
HEM. 2129).

(Pronunț, a-u-rar. | fși diai, și: aurăriu.]
— Din lat. aurarins, sau formație românească din 

aur și suf. nom. agent, -ar.

AURÁKÉ 8. f- = aurire. (Rar) infinitivul verbului 
aură, devenit abstract verbal. Araintareu și aura- 
rea nfliif de. aeemenea aplicări aflej descnmpunerei 
săritor prin cnrenți. POKI, K. 268. [Pronunț. (t-it-ra-J 
Cfr. (In)aurire.

I

aurăruAsA 8. f. Femme d'orfevre ou d'orpail- 
leur. — Femininul lui aurar (derivat prin suf. -easă). 
Cuvânt rar, atestat numai la LM.: „muierea aura
rului". (Posibil e șl sensul „femeie-aurar"). (Pronunț. 
a-u-ră-]

aurAkîe 8. f. 1®. Mine d’or. 2®. Objets en or, 
orfhvrerie.

1®. (învechit) Baie s. mină de aur. Aurărie = „mi- 
n(er)ă de aur". LM. Acolit au fost aurăriile și alte 
băi. ¥. MAIOR, IST. 49.

2®. „Tot felul de scule do aur". COSTINESCU. Te- 
saurul de aurărie antică (cloșca cu puii), odobe- 
scu, III, 625/,,. Palatul îfinerei, numai in aurărie 
și diamanticale. delavrancea. s. 246. Cfr. argin
tărie. (Pronunț, a-u-ră-]

— Derivatdinanr, prin suf. loc. (1*) și col. (2®)-árié.

AURĂRÎHE s. f. Objets ou marchandises en or, 
grande quantité d'or. — (Aproape neintrebuințat) 
Obiecte s. mărfuri de aur, cantitate maro de aur. 
Pe noi ne-a uluit, c'am văzut atâta aurărime, atâta 
bănet! TDRG. rădulescu-NIGER, ap. [Pronunț. 
o-M-râ-l

-— Derivat din aur, prin suf. col. -ărime.

AURĂRtiU) t 8. a. 1®. Étole, oraire. 2®. Voilepail- 
leté de fiancée.

1’. (In Transilv.) Orar', stolă, epitrahil. Trei au- 
rare de sârmă, doc. (a. 1690? Bistrița, In Transilv.), 
ap. lORGA, D. B. I, 88, 90. Un aurariu de diacon. 
catastiful I (al bisericii Sf. Nicolae din Brașov), 
16, 22, 60.

2®. „Peteală". arsenie din bisericani, ap HEM. 
2130 (fără să se citeze exemplul. Să nu fie oare tot 
sensul de subt 1®?)

(Pronunț. a-M-rar.)

— AUREL
— în sensul 1® s'a născut din orar’, prin etimo

logie populară după aur (orarele sânt brodate cu 
fir); In sensul 2®, dacă cuvântul a existat, ar fi un 
derivat din anr prin suf. instr. -ar.

aurát, -ă adj., 8. f. 1®. Dóré. 2®. Grande Mar- 
guerite: T/eucanthemum vulgare ou Chrysanthemum 
íjeucanthemum.

1®. f Adj. Aurit. Numai la DOSOFTEIU: Jilțuri 
aurate. v. S. 46, ,. Ușile... aurăte. PS. 144.

2®. Substantivat. (Bot.) Aurată: „plantă erbacee 
din familia compositelor..., florile ....marginale sânt
albe..., cele centrale... formează un disc galben. Crește 
prin fânețele și prin poienile din păduri;... lunie-Au- 
gust. Se mai numește: mărgărită (Țara-românea- 
BCă), ochiul-boului (Transilv.), roman (Transilv.), 
romoniță-mare (Transilv.), tătăișă (Bucov.)". 
PANȚU, PL.; BRANDZA, PL. 284; LEON, MED. 53.

(Pronunț. a-u~rat.]
— La Dosofteiu, cuvântul pare a fi o formațiune 

a sa (cfr. argintat), poate după lat. anratns, -a^ 
-um „aurit", care pare a se fi păstrat in numirea 
de plantă (cfr. germ. „Goldblume"), dacă aceasta 
e veche și Intr’adevăr populară (lat. aurafa eră un 
soiu do păstrăvi).

AVREÂLĂ 8. f. Dorure, dorage. — (Rar) Aurire. 
(Pronunț, a-u-rea-j

— Derivat din nuri, prin suf. abstr. -eală.

Al'RÉiz, «icA B. m., adj., subst. I. Or. II. 1®. Dóré, 
d'or, en or; blond. 2®. Nom donné aua; chiens. Sorté 
de raisin; sorfe de vin. Camara-commune ou T^an- 
tana-A-feuilles-de-Mélisse: Lantana Camara (ou 
aculeata ou sca&rtdo).

(. Subst. (Mai ales In poezia populară, tn rimă, 
dând cuvântului o nuanță desmierdătoare) Aur. La 
un cap de masă, Mi-este-un jefurel. Dres de aurel. 
TEODORE.scu, p. p. 23'». Este-un mândru ștejărel, Cu 
fruma de aurel. Cu coaja de arginfel. sevastos, 
c. 16Ö. I Broderii cu fir. ,ț>'eiie Neagoe călare. Pun 
cal galbăn grăngurel, Șaua ’noată 'n aurel. MARI
AN, o. II, 141; cfr. TEODORESCU, p. p. .54. Cămașă 
in aurel. Opreg de aurel. (Bonțariu, Hațeg). VICIU, 
GL. I Coloare de aur. Tc-oîm eugrăvi șl pe tine, M-oiu 
eugrăvi și pe mine..., Pe tine cu aurel, Care’n ța- 
ră-i puținei, far pe mine cu negreală, Care-i de
stulă in fără, corcea, b. 49 (cfr. varianta cu ar- 
gințel, pag. 243*’). I Fig. Grâu (grâul copt fiind 
galben ca aurul). Șî-șfi/ aveă Tudor, aveă. Nouă mori 
in râurel, De macină aurel, șez. III, 212/,,.

II. 1®. Adj. Din construcții ca: Porumb alb cu 
gușa verde..., Cu-ocki în cap de pietre scumpe, Ca- 
pu-i bate’n aurel, Ciocu-i bate’n arginfel... teodo- 
RESCU, p. p. 39“. Șaua-i luce'n aurel, Scările in 
arginfel... ibid. 20, — s'a putut naște un adjectiv 
cu sensul de „auriu", Intrebuințatin mod poet, (când 
e vorba despre păr) și pentru „bălan, plăviț, blond". 
Maica sfântă șade... Și din căerel. Lasă fir aurel. 
MARIAN, 0.1,115. Alba-i mână rătăcește Printre pă- 
ru-i aurel, boijntineanu, ap. TDRG. Perișon*-» 
aurel, Ca mătasa subțirel, alecsandri, p. i, 92. 
Aurică copilă, cântă-mi frunea verde, cântă-mi... 
RU8SO-BĂLCESCU, M. V. 578. Auricd drăgulică, Nici 
ai grijă, nici ai frică.... Cât ii fi tu lângă mine. ALE
CSANDRI, p. p. 24.

2®. Substantivat. Aurel e nume ce se dă la câni. 
jahresber. XII, 143 (de-bună-seamă, la origine, nu
mele propriu Jurelfiu) < lat. Aurelius, apropiat apoi, 
prin etimologie populară, de oureÎ» „blond"). [[Aurei 
„este un strugure alb și cu boabele mărunte; vinul 
scos din acest strugure ia numele de vin aurel". (Ri
sipiți!, In Dolj), .durei „se zice la strugurii cei albi- 
galbeni, cu boabele puțin eliptice". (Galiciuca, In 
Dolj), ap. HEM. 2123. || (Bot.) Aurică: „arbust din 
familia verbenaceelor...; florile galbine-portooaiii, 
devenind mai apoi roșii..., fructul... este negru la
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.maturitate. Originară din Amorica de sud și din 
Est-india, cultivată ca plantă decorativă", panțu, 
FL. (După BARONZI, L. 128, ourică ar 3 planta „oreille- 
d’onrs", ceea-ce e Indoios și pare a 3 numai o ro- 
mănizare a terminului științific auricula.]

[Pronunț, a-u-rel. | Femininul e aurică, de la care 
MARIAN,CH.50a reconstruit, greșit, un mase.aurie, 
în poezia pop. și d’aurel: ...La capul mesii, Stă un 
scaun d’aurel. pop., ap. HEM. 2123. | Prin apropiere 
de verbele Inaurl și Intrauri. șl:inanrel: O scos 
12 boi bourei, In coarne înaurei. mâNDRESCU, L. P. 
220/, și íntranrél, ap. CDDE.]

— Derivat din aur, prin suf. dim. -el.

AUREOLĂ s. f. .^ureofe. Coroană aurită cu care 
zugravii Incunjură capul lui Isus-Hristos, al shntoi- 
Fecioare și ai sfinților (și, p. anal, și la personagii 
păgăne), nimb. Marele Traian. încununat cu o au
reolă circulară sau nimb..., stă in picioare. ODO- 
BESCC. III, 74/„. 1 P. ext. Cerc luminos sau colorat 
ce-1 vede ochiul împrejurul unui obiect oarecare, 
cearcăn. | Fig. Strălucire (In sens fig.), splendoare, 
nimb, glorie, Radu Negru..., sub aureola de fundator 
al Munteniei... hasdeu, i. c. 18. Pe chipul acelei vo- 
luptiioase regine a frumusefei, mâna maiestră (a ar
tistului] a răspândit aureola unei divinități vănă- 
torești. ODOBESCU, ni, 57. TÎMreoia Romei incun
jură fruntea țăranului robit, ioroa, CH. i. i, 11,3.

[Pronunț, a-u-re- și aw-re-j
— N. după fran. (adj. fem. lat. aureola, sublnțe- 

legăndu-se „oorona“: „(coroană) de aur“.)

A Ulii vb. IV®. 1®. i'iSeJ dorer ((se) recouvrir d'une 
couche d or). 2‘. Dorer (revătir d’une teinte sem- 
blable â. l’or). 3’, Louer l’or (laver Ies sables auri- 
férés, pour en séparer les paillettes d'or). 4®. .^u- 
rifier.

1®. Trans. A acoperi ceva cu un subțire strat de 
aur, a polei s. a suflă cu aur. Auresc =» „deauro“. 
ANON. CAR. și fă o mulțime de furci de tors,
una mai frumoasă decât alta. Apoi ie ( ia] și le aure- 
ște pre toate. íxáriau, o. ii, 91. || Refl. A se face 
de aur, a se polei cu aur. Și îndată i se auri lâna 
[mielușelului], ispirescu, l. 65.

2®. Trans. (fig.) (Despre bătaia razelor soarelui) 
A face să strălucească In coloarea aurului, a da unui 
obiect aspectul aurului. Soarele... aurește cerul, piscd- 
PESCU, o. 143. RaeeJe dimineții... norii auresc. ale- 
xandrescu, M. 148. | Fig. Refl. Sub privirea-i, 
s'aurește unda lină din Bosfor, bolintineano, ap. 
DDRF.

3®. (Mont; la „băieșii“ de pe la Abrud și Ofen- 
baia) „A alege aurul din nisip, prin spălare'*. Au- 
rese= „wasche Gold“. jahresber. iv, 325.

4°. (Dentistică; modern, după fran.) A astupă cu 
foițe de aur (un dinte găunos).

(Pronunțat a-u-ri.]
— Este lat. anresco, -rîre { rescere „goldfarbig 

werden"). Cfr. (In)aură, Inaurl, Intrauri, de- 
straurl.

AURICĂ adj. fem., s. f. v. aurel.

AURÎCULĂ 8. f. (Anat.) 1’—2*". Auricule.
IA Urechea externă, pavilionul, pălnia s. scoica 

urechii.
2*. Una din cele două despărțituri de sus ale inimii, 

urechiușă. Cfr. ventriculă. (In înțelesul 2°, și: au« 
ricnl s. a.]

(Pronunț, a-u-ri- și OM-r»-)
— N. după fran. (lat. anricnla „urechie"). Cfr. 

dubletul urechie.

aukicui.ák, -A adj. (Anat) Auriculaire.
l’. De ureche, al urechei. Conducíuí auricular 

extern. { (Kranțuzism) Care a auzit cu urechile sale 
(ceea ce spune). Martor auricular.

AURIT
2®. De (la) urechiușă inimii. Apendice auricular. 
(Pronunț, a-u-ri- și ait-r»'-]
— N. după fran. (lat. anricularlns, -a, -uni, idem.)

AURICULÁT, -A adj. (Șt. nat.) Auriculé. — (în
zestrat) cu auricule. Pețiolurile auriculate. grece- 
8CU, FL. 57. (Pronunț, a-u-ri- și au-r»-]

— N. după fran.

AURIFER, «A adj. (Min.) Aurifére. — (Despre rl- 
uri) Care duce cu sine aur, purtător de aur, (de
spre p&m&nturi) care cuprinde In sine aur. Nisipuri 
aurifere. (Pronunț, ri-w-rt- și aw-ri-l

— N. după fran. (compus din lat. aurum „aur“ 
și /'ero „port, duc“,)

AÚRILE f adv. = ainre. iorga, s. d. xii, 233.

AURiDPití.HÉNT 8. a. Orpiment. — „O compozi
ție de arsenic, pucioasă etc., întrebuințată ca văp- 
seâ galbenă**, costinescu. De molimă, se piseasă 
șar și auripigment și se amestecă în hrana vitelor. 
GRIOORIU-RIGO, M. II, 15. (Pronunț. a-u-ri- și aw-r»-]

— N. din lat. anripigmentniii, idem (compus din 
aurum „aur** și pigmentum „pigment'*).

AURÍRE 8. f. Action de dorer. dorage, dorure.— 
Infinitivul verbului auri, devenit abstract verbal. 
Aurire » „auratio, înauratio; ...die Vergoldung*'. 
LB. „Poleire, su3are, acoperire cu aur“. costine
scu. [Pronunț, a-u-ri-] Cfr. Inaurire, aurare.

AURÍT s. a. = aurire. Participiul verbului auri, 
devenit abstract verbal. [Pronunț, a-u-rit.]

AURIT,-A adj. Dord, d'or, exquis. Bienheureux, 
beau, splendide.

Participiul verbului auri, devenit adjectiv.
1». (Cu sens pasiv) Suflat s. poleit cu aur. Ait- 

ritul arc (al Artemidei]. odobescu, iii, 53/,,. Ca- 
drele-aurite, de păreți sânt prinse, alecsandri, p. 
ni, 3. Cm unghile-aurite, Cu coarnele poleite, șez. 
ni, 212'’/,. I Țesut s. cusut cu Hr. Peste eobonul de 
stofă aurită, purtă un benișel de felendreș. C. NE- 
GRUZZI, i, 145. 1 Fig. Intr'un loc axtril de rasele 
soarelui... c. NEGRUZZI, II, 1.50/,. i P. ext. De aur. .4wt 
eu Miere aurile. babac, a. 14. Palaiuri oMriie. ale
csandri, p. I, 191; ispirescu, l. 8.

2®. Poet. (Cu sens neutral) Auriu (cu deosebire 
despre păr și grăne coapte). Tu ai plete aurite, ale
csandri, p. p. 27/,. iȘ» se dtise ca sd vadă. De i-a 
dat Dumneseu roadă. Și de-i grâul răsărit. Și de-i 
spicul aurit, teodorescu, p. p. 145'’ (cfr. fran.: Le 
soleil dore Ies moissons). în pustiul arid, nechesă 
calul..., îmbătat de lumina aurită a soarelui. EMi- 
NESCU, N. 26. II Fig. De aur (2®), strălucit, fericit, 
frumos. Auritul oraș Miehene. uricabiul, III, 24/„. 
Face pe frximos, Că e poneoos. Și pe cel urît, Că e 
aurit. PANN, p. V. I, 4. In auritele sile ale verii. 
MARCOVici, D. 419. Tu, cării speranța s'arată au
rită... ALEXANDRESCU, M. 127. drăgălașă, cu
glasul aurit, alecsandri, p. iii, 3. în toată eiua, 
el îi promiteă... că o soartă aurită o așteaptă. EMI
NESCU, N. 40. Auritele lumi ale închipuirii. VLA- 
HUȚĂ, N. 42. (După fran. „l’ăge, le siécie dóré" 
veacul de aur (v. c.) șl ,jeunesse dorée" = tineri
mea clasei avute și aristocratice). Veacul cel aurit. 
BELDIMAN, N. P. II, 136. Antereul eră nu numai 
pentru boieri bătrâni, ci și pentru junimea cea om- 
rită din generațiunile trecute, hasdeu, etim. magn. 
1229',j. iț: Fle-ți gura aurită! = „să dea Domnul 
să vorbești Intr’un ceas bun!'* zanne, p. II, 195; 
8e-ți gura de aur! (s. v.).

(Pronunț, a-u-rit. ] In poezia populară și: d'aurit. 
Cu aur d’aurit. teodorescu, p. p. 22”. I Hile dau- 
rile Vom trăi nedespărțiți. c. NEGRUZZI, ap. TDRG. 
(în cazul acesta, probabil, imitație după fran. dóré.} |
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Negativul, In sensul P:ueaurit. DDRF., barcianu.) 
Cfr. aurat, Inaurît, Intraurit.

AUKITVRĂ 8. f. I^ontre, elorage. — Abstractul ver
bal al lui auri (derivat prin suf. -itură}. Exprimă 
acțiunea „aurire" și — mal ales la plural — rezul
tatul ei „lucruri aurite". LM., baucianu. (Pronunț. 
fi-M-rt-. Plur.-furi.]

AL'RÎi', -ÍE adj., s. f. 1’. Dóré, jaune dóré, isa- 
belle. 2”. Sorfe de raisin.

1°. Adj. De coloarea aurului (întrebuințat In mod 
fig., mai ales despre păr). Perii din cap aurii, pann. 

i E. II, II. Primăvara cea vereie, Cucosița-i aurie... 
ALECSANDRI, p. I, 234. lu loc de mere coapte aurii, 
văeu că pomul înmugurise din nou. ispirescu, l. 
72. I De aur (2®), fericit, Awm aurii ai copilăriei 
învie în sufletul unui miserabil. i. neqkuzzi, v, 263.

2®. Substantivat subt forma fem. O specie de 
struguri. BARONZI, L. 94/,.

(!n poezia pop.. In sensul 1® fidauriu: Și pard- 
lele-am băut. Cu fetele după găt, Gălbinofii daurii. 
Cu fetițele din Jii(u). TEODORESCU, P. P. 306',,.]

— Derivat din aur, prin suf. adj -iu.

AVit.nÁ vb. I V. aalmti.

AÚRMÁ s. f. V. urmft.

AURORĂ 8. f. Aurore. — Lumina portocalie cu 
care soarele ce stă să răsară colorează orizontul; 
zori, răvărsatul zorilor, faptul zilei. Pe vremea au- 

(rcrei. iiorjan, h. iv, 228. Aurora se ivefie vesti
toare dimineții. C. negruzzi, ii, 17/,,. | Poet. Căt 
de dimineață s'a defteptat sămbitoarea auroră! mar- 
COVICI, C. .32. Făcuiu ...Din ochirile-ți murdare 
ochiu-aurorei matinal. eminEHCU, p. 43. ||Fig. În
ceputul unei epoci, unei acțiuni. Coalițiunea... a ve
nit la putere in Aprilie 11176. fi la începutul lui 
Maiu ...vedem tn „!donitor‘‘ aeeă cuvântare solemnă, 
cu care s’a preeentat în aurora primăverii acestui 
guvern, maiorescu, D. II, 227. || Spec. Auroră bo
reală, australă: arc luminos care colorează cerul pe 
o mare întindere și care se observă mai ales spre 
poluri, Cfr. lumină polară.

— N. din lat. aurora, idem (din aura: cfr. aură).

AVKÓN. -oÂsĂ adj. 1®. Contenant de Vor. rickt en 
or, aurifére. 2®. Dóré; lumineux, étincelant. — (Cu
vânt rar, învechit; formațiune literară)

1 1®. Bogat In aur, conținând aur. Aurosul năsip
I al apelor, hasdeu, 1. C. 189.
* 2°. Auriu, aurit, fig. luminos, strălucitor. Stelele

voioase Scutură in aier coamele-auroase. bolinti- 
NEANÜ, ap. HEM. 2136. Im a nopții... Poartă... Bat(e) 

î Zorite sfioase, Cu-al lor deget auros. siuleanu, ap. 
• TDRG. Cfr. șl aură.

— Derivat din aur, prin suf, adj. -os.

I âi;ri;l-.uaței s. m. (Met) v. aur.

AÍÍ) 8. m. Vieux, vieillard, prowd-pére.—Moșneag, 
moș. (Cuvântul s’ar Întrebuința, după HEM. 2139, 
la Olteni) (După LM. forma ar fl: aldș.] Cfr. aușel, 
deaoș, neaoș.

— Diminutivul In -uș, al unei forme dispărute 
din graiu *aM, din lat. avus „moș" ( : lombardié 
tessinic af, ast. aaf, trientin ao). Auf e, la Aromâni, 
cuvântul obicinuit pentru „moș".

I AUSCULTĂ vb. 1. (Med.) Ausculter. — A ascultă 
Momotele normale sau anormale ce se produc In 
pnimă, plămâni, etc., punând urechea (de-a-dreptul 
sau cu un instrument anume) pe părțile vecine cu 

^ceste organe.
' — A’, după fran. (lat. auscultare „a ascultă"). Cfr.
dubletul ascultă.

AUSTRALIAN
AtMci'LTÂNT s. 111. Jeune fonctionnaire adjoint 

ă un juge (en Autricke-Hongrie), faisant office de 
greffier. — (In Bucovina, după germ...) Funcționar la 
începutul carierii sale judecătorești, făcând de obiceiu 
servicii de secretar al judecătorniui (Reprezintă In 
ierarhia judecătorească rangul XI și a trecut de obi
ceiu prin faza de „practicant"). Cfr. grefier.Afu- 
mit... ca aitscuUani la tribunal, sbiera, P. 8. 361.

— N. din germ. Ausknltant (lat. auscnltaiis, -tan- 
tem, part, verbului auscuffare „a ascultă").

AiscLETÂRF. 8. f. (Med.) Auscultatio». — Infini
tivul verbului anacultă, devenit abstract verbal. Cfr. 
dubletul ascultare.

— N. după fran. (lat. auscultatio, *onem „ascul
tare".)

Ai'UÉL s. m. (Omit.) Jioilelei huppé ou /«ehî-coț 
dóré ou petit-doré ou borpnoL' Regulus crisfatus. — 
„Cea mai mică dintre toate păsărelele... [d)in Europa 
și tot-odată una dintre cele mai frumușele este au- 
felul. El e pe-de-asupra măsliniu, pe tâmple și la
turile grumazului castaniu; marginile frunții și o 
trăsătură deasupra ochilor deschise; zăbeiele și cer
cul ochilor albii; vârful capului galben; părțile in
ferioare ale corpului galben-aprinse și pe de laturi 
ruginiu-castanii. Penele aripelor și a(lej cozii castanli- 
Inchise și pe margini măslinii-deschise. Ochii ca- 
stanii-Intunecați, rostul negru, picioarele castanii, 

e ră.spândit mai preste toată Europa. El 
petrece vara prin păduri, iară primăvara și toamna 
se arată șl prin grădini", marian, O. I, 326. Se mai 
numește ochiui-boului, sfredeluș și tartalac,

— Derivat din auș „moș", prin suf. dim. -el.

Ai’spicic 3. a. Auspice. — (Antich. rom.) Pre
vestire scoasă din observarea sborului și a cânte
cului pasărilor, care se făcea tn momentul când eră 
să se Înceapă o acțiune s. o Întreprindere publică; 
augur. Cele două condiții formale ale legilor (vo
tate de comiții, la Romani, erau] întrebarea prea
labilă a auspiciilor fi confirmarea posterifiară de 
cătră senat maiorescd,cr. iii, 117. | Fig. Literatura 
poetică romănă va începesecotulal 2i)-lea sub auspi
ciile geniului lui (Eminescu]. idem, gk. ii, 324. Sub 
asemenea auspicii, guvernul de la 11 Fevruarie pro- 
cede la plebiscitul care consacră alegerea principe- 
i«» Coroi. idem, D. 1,9. l P.ext. Protecțiune, ocrotire. 
Eu vreau să te conduc sub auspiciile mele în tem
plul înțelepciunii, i. neoruzzi, hi, 190. (Pronunțat: 
a-u-spi-ciă. Plur. -picii. | (Cu pronunțare germană) 
șl: t anspițln. Mătief Corvinul... trimisă cătră Dom
nul Moldaoiei pre Qaspar de Hatvan..., poftindu-t 
ca să urmeee un răeboiu început subt auspiții ofâ 
de fericite. M. kogâlniceanu, arhiva rom. i, 100.]

— N. din lat. ansplcluni, idem.

AUHTÉB, 'A adj., adv. Axtstire. .Ausíéremenl. — 
Adj. și adv. Aspru, riguros, rigid (In principiile 
purtării sale). Fiea/d austeră.

— N. din lat. anstems, -a, -nm, idem.

ACNTRÂL.-Â adj. (Geogr.) Aus/raf. — (Care este) 
din spre polul de miază-zl s. antarctic (de unde suflă 
austrul), de (ia) miază-zi, sudic, meridional. Jixistă 
două fluide magnetice, unul boreal fi altul austral. 
PONI, F. 237. Dacă observăm mersul isotermelor, și 
in emisfera australă gă.sim aceeafi regulă. MEHE
DINȚI, O. F. 37.

— N. din lat. anstralls, -e, idem. Cfr. austru.

acstrai.iân,-ă (Geogr.) adj., subst. De l'Aus
tralie, Australien. — Adj. și subst. (Locuitor) din 
Australia adesea cu sensul restrâns de locuitor pri-

Dicționarul limbii române. 6. XI. 1909.
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mitiv) al Australiei. Ausiralienii... fac un /el fie tre
cere de la Neyri epre Papua^... Aei abiá mai sdni 
vreo S0.000. MEHEDINȚI, G. P. 200.

N. după fran. (derivat din Australia „Asia 
australă”, numele continentului din sud-estul Asiei.)

AUSTBIĂC, -Ă adj., subst. Autrichien. — Adj. și 
subst. (Ixicuitor) al Împărăției Austriei. Ducatul au
striac... monedă de aur. climescu, a. 214. Din Olte
nia, din România austriacă, veni în Banat... dia
conul Loga. IORGA, L. I, 518. Am ^us că în acest 
timp Austriacii nu se grăbiră a face schimbări, idem, 
L. II, 10. [Pronunțat: a-u-stri-lac. | (învechit) șl: au- 
striecésc -eăseâ, adj. { f șt: austrlâu, -â adj. (prin 
analogie cu jpruatan, etc.). Generalisim nștirfior om- 
sirtane. E. VÁCÁRE8CUL, iST. 278.J

— N. din lat. de cancelarii anstriacus, -a, -um 
(derivat din Austria, numele latin al țării casei de 
Habsburg).

Ai STKiECÉil^TE adv. Comme l'Autriche, ă la ma
niere de l’Autriche. — Adverbul adjectivului anstrlac 
(derivat prin suf. adv. -ește}. Ca (In) Austria, In felul 
cum (se) procedează de obiceiu (In) Austria.

ĂUSTKO-UNUĂK,-Ă adj. Austro-hongrois. — Al 
Austro-Ungarlei, din Austro-Ungaria. Monarhia au- 
stro-ungară.

— Compus din anstro- (al Austriei) și ungar.

ĂESTBir s. m. 1°. Vent du midi, auster, autan. 
2®. Sud. 3®. Ve«f (du nord, du nord-ouest, de l'ouestj.

Des In literatura veche; azi, mai mult In gra
iul popular.

1®. (Sensul propriu) Vânt de mează-zi (In opozi
ție cu crivățul). Și după o dsi, suflă austru, cod. 
VOR. 99/t ( - suflând aostru. N. testament (1648); 
făcându-se austru, biblia (1688): „post unum diein i 
liante austro“). Rădică austru den cer. coresi, 
PS. 210. Omeții se rump de austrulu ce suflă cu 
ciUduri. VOSOFTUIV, PS. 441. 1 (întrebuințat adjec
tival, in legătură cu vânt) Domnul aduse vânt 
austru pe pământ, biblia (1688), 46 (= vómí). , 
VâritK/ de measă-ei se numește și austru, iar cel 
de meaeă-noapte crivăț. (Ohaba, comit. Făgăraș, și In 
alte părți din Ardeal; tot așâ in Râmnicul-Sărat, 
Olt, Ialomița etc.), ap. HEM. 2138.

2®. t P. ext. Partea pământului (s. locului) din 
spre care bate austrul; mează-zl, sud. Dumneseu de 
auslru vine. cORESi, PS. 422 (= „ab austro“). Ră- 
dicat-au despre-atistru vânturi, dosofteiu, ps. 259. 
Despre austrul Ierusalimului, biblia (1688) (- spre 
austru de Ierusalim, dosofteiu: „ad austrum Ie- 
rusalem”.), ap. HEM. 2138. L’n nor ploios se ivi de
spre auslru. MAG. IST. IV, 325/,,.

3®. (Impropriu, p. ext.) Vânt îndeobște, s. nume 
dat la tot felul de vânturi: de nord-vest, de apus, 
de răsărit, sau chiar de mează-noapte. Aústrulü și 
marea, tu faptu-le-ai. coresi, ps. 243 ( -„aqui- 
lonera”). îâcorni austru den ceriu și aduse cu pu
toarea sa austru (cu nota marginală: vântul de 
la răsărit), psalt. (1651) [ rădică austru dein ce
riu și aduse cu vărtutea sa crivățu. cORESi: „trans- 
tulit austrum (vitov) de cmlo, et induxit in virtute 
sua africum (ki^a)"), ap. HEM. 2137. Austrul — 
„vântul părții apusului”. PISCUPESCU, O. 70. Afară 
este viscol, austrul văjâește Și sgudue coliba săr
manului lipsit c. NEORUZZI, II, 34/4. Âustru tur- 
beaeă’n vârtejuri. COȘBUC, a:. 12/„. Âustru „[vânt 
de] nord-vest. Gând bate austrul vara, usucă tot, 
iar când bate iarna, este ger tare". (Dudești, tn Ia
lomița), ap. HEM. 2138. Vântul de-ta apus se eice 
austru sau „trai8tă-goală‘‘. (Glâmbocel, In Muscel. 
Tot vânt de apus șl în Prahova, Dâmbovița, Putna, 
Olt; asemenea și in Dobrogea: „vântul alb sau de 
mează-zl, austrul sau de apu8‘‘), ap. HEM. 2139.

[Șl: dostru. { Accentuat, rar, șl: austru,]

AUTO-
Este lat. anster, •strum „austru, vântul de 

miază-zi, (țările de la) miază-zl“: ital., ven. ostro, 
mant. íosfcr, v.-fran. ősire.

AUTÉSTIC, -Ă adj. Authentique. — Sigur, cert, 
adevărat, garantat, de netăgăduit, mai pre sus de 
orice Îndoială, Întemeiat pe o dovadă inatacabilă, 
recunoscut ca propriu autorului s. vremii de la care 
vine. Or ce document autentic privitor la istoria ro
mână are prețul său. maiorescu, cr. iii, 37. Fe- 
rește-te de afirmări care se pot desminți îndată, în 
mod autentic, idem, CR. u,3bl. Această interpretare 
este autentică, idem, CR. i, 335. | Fig. Un strănut 
autentic dă drotul la un păhar cu vin și la două 
caftane, iorga,.ch. i. i, 159. 1 Spec. (Jur.) A cărui 
certitudine e garantată de un act oficial, de o forma
litate legală. Cfr. omologat și legalizat. Acturi 
autentice sânt acele despre a cărora adevăr nu este 
nici [o] îndoială, codica ȚIV. Actul autentic este 
acela ce s'a făcut cu solemnitățile cerute de lege, de 
un funcționar public, care are drept de a funeționă 
în locul unde actul s’a făcut, hamangiu, g. c. 282. 
Toate donațiunile se fac prin act autentic, idem, 202. 
Părțile... vor puteâ fi reprezentate de un procurator 
cuprocură specială și autentică, ibid. 19. (t (de-a 
dreptul din grecește) șl: avténtic, -â. insă cinstea 
numelui de istorie avthentie (In notă marginală: „ie- 
vnditoriul de cresut‘‘) să-i dea nu videm. cantemir, 
HR. 113.]

— N. din lat. authenticus, -a, -um, idem (< grec, 
aîi’jîyuxoț de la a&'jZvfqț „autor, făcător (a cevâ)“.

AUTENTICĂ vb. I (ș. d.) V. autentiflcâ ș. d.

AUTENTiuiTĂTE 8. f. AuthcnticitC. — Faptul s. 
însușirea de a li autentic. Autenticitatea [cronica- 
ruJZui n’a fost până acum supusă [nici] celei mai 
mici bănuele. hasdeu, I. C. 67. (De la Aristoteles 
ne-a rămas] o carte „de categoriis'’, a cărei auten
ticitate însă este contestată, maiorescu, l. 7. Nu e 
de admis că familia Kogălnicenilor eră cunoscută 
încă de supt Despot; donația satului Răpile din par
tea acestui Domn, către Vasile Kogălniceanu, diac 
de visterie..., nu oferă nici o garanție de autenti
citate. IORGA, CH. I. I, 481.

— N. după fran. Cfr. autentic.

AUTENTIFICĂ vb. I (Jur.) J»ífceMÍ»qMer.— A face 
(un act) autentic, investindu-1 ou formele cerute de 
lege. Cfr. legaliza. Procura se autentifică la tri
bunal. [Prez, -tific. ( La Românii din Austro-Ungaria 
șl: autentică vb. l*. Autenficând și pecetluind cărțile. 
ȘINCAT, HR. I, 359).

— Cuvânt plăsmuit din elementele latine antlienti- 
cum și facere, după modelul lui certificare (certum 
facere). Românii 11 au, poate, de la Germani (au- 
tkentifisieren}.

AUTEMTiFicĂRE 8. f. Action d' authentiquer. — 
Infinitivul verbului antentlllcâ, devenit abstract ver
bal. Cfr. legalizare. Autentificări de acte de vânzare, 
de împrumut,... procese-verbaledealeprimarilor...^ 
toate scri.ie intr'un stil... mort și neînsemnat, ca o 
pară ștearsă, brătescu-voinești, l. d. 124. [La 
Românii din Austro-Ungaria, șl: antentlcăre s. f. Pe- 
cetlarii aceia s’au întrebuințat spre autenticarea 
cărților celor mincinoase, șincai, hr. iii, 235-1

AUTENTiPiuĂT,-Ă adj. Autkentiqué. — Partici
piul verbului autentifică, devenit adjectiv. Cfr. le
galizat. Actul de sulmogațiune, autentificat tot de 
acest tribunal... mon. of. 16. (La Românii din Au
stro-Ungaria șl: autenticăt, -Í.]

ĂUTO- (prefix) Auto-. — Prefix dt origine gre
cească — pron. oütói;, -4), -óv „(el) Insu-și", „(In sine, 
prin sine, de la sine) Insu-și" (cu sens de opoziție
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față cu altceva s. altcineva, sau de scoatere tn relief) 
intrat In limba noastră prin neologisme din latinește 
sau din franțuzește (la scriitorii mai vechi șl de-a- 
dreptul din grecește, cu forma ăvto-); el arată că ac
țiunea sau lucrul de care e vorba e făcut (dat, luat, 
etc.) de tnsă-și ființa tn chestiune, din propria ei 
putere, fără ajutorul sau amestecul alteia. [Pronunțat: 
d-u-fo-. rar aw-fo-]: Âutohiogrâfic, -ă adj. De auto
biografie. Notițe autobiografice. | Autobiografic s. f. 
Biografie a unei persoane, scrisă de ea insă-și. ■ Auto
cefal, -ă (Biser. ort.) adj. (după fran. autocépliale 
<grec. au-coxsțaXoț, din aotó; și xEifaX-r, „cap"). Care 
e el tnsu-și capul său, stăpân pe sine, neatârnat (de 
patriarhul ecumenic). „Legea... constituirii sfântu
lui sinod al sfintei biserici autocefale ortodoxe ro- 
mdtie"... s’a sancționat în Decemvrie 1872. MAIO- 
RESCU, D. 1,112. ! Autocefalie s. f. (grec. a&Toxsfak'.a) 
Faptul de a fi autocefal, neatârnare (de patriarhia 
ecumenică). || Autoerăt, -ă adj., subst. (grec, abto- 
xpafijî, din aitó? și xpaniv „a fi mai puternic de cât 
altul, a domni s. a porunci peste alții-*) (Domnitor) 
Insu-și poruncitor, (de) monarh absolut, a cărui putere 
ln stat nu e mărginită (de alte puteri ale statului), 
care e fără control (din partea unei reprezentanțe a 
poporului). Cfr. despot și dictator. Domn consti
tuțional precum eră, el [principele Carol] nu putea să 
impuie politica sa, ca un autocrat, citrebueâ să caute 
a o inspiră miniștrilor săi. MAIORESCU, D. Il, 54. 
Fig. (Persoană) care impune tiranic voința sa. Cfr. 
despot, [•|■și:avtoc^átor, scris șl aftocrator (<grec. 
aitoxpâtojp). împărat, monarh și stăpânitoriu au
tocrator să fim având..., toată lumea mărturiseaște. 
CANTEMIR, I0T. 164. Constantin stătu avfocrafor ră
săritului. DOSOFTEIU, V. 8. 17/,. Forma aceasta, mo
dernizată, autocrator, se află Încă și la scriitori din 
secol, al XlX-lea. Moldávia se face cunoscută și îm
păratul Bieanției trimite domnitorului ei hlamidă 
și coronă, ca unui autocrator. O. negruzzi,!, 271). | 
Antocrătlc,-ă adj., adv. (după fran. autocratique). 
Adj. De autocrat s. de autocrație. Cfr. despotic. 
în Busia guvernul e autocratic. [ f prin adăogarea 
suf. adj. -esc, și: antocraticéBC, -ească. O consecvență 
a indurării autocrat/cești. URICARIUL, l, 130. { t șl: 
antocratóric, -ă (derivat din autocrator, prin suf. 
adj. -ic).] Adv. Ca un autocrat. [învechit, prin adăoga
rea suf. adv. -ește, șl: autocraticește. polizd.) | Auto
crație s. f. (după fran. autocrație, grec, a^toxpâtiia) 
Formă de cârmuire a unei țări ln care suveranul 
are o putere absolută, domnie absolută. Băni par
tide in Busia care cer reslabilirea deplină a au
tocrației. [t șl: autocratorie s. f. (derivat din au
tocrator, prin suf. abstr. -te) sau de-a dreptul din 
grec. aŰToxpatopía). pOLizu. || Ăutocritlcă s. f. Cri
tică de sine tnsu-și, critică a propriei salo persoane 
(a propriilor sale acte, judecăți, ele.). Be făcuse roșu 
și se turburase de tot. Be simți. Autocritica il făcu 
să eâmbească o clipă. D. zamfireSCU, R. 246. || 
Antoct0n,-ă adj. v. autohton. |) Âutodidăct,-ă adj., 
subst. (grec. aâr&Sidaxxo;, din aâto; și Si^âsxecv „a 
învăță [pe altui)"). (Persoană) care și-a fost sin
gură învățător sie Insă-și, (om) care n’a urmat În
vățături regulate Inir’o școală (superioară), ci a În
vățat singur. Cele mai disparate spirite s’au putut 
întâlni [la „Junimea"]:... scriitorul acestor rânduri 
eu militarul autodidact Jf. Cerchez... MAIORESCU, CR. 
n, 338. Fusetoara I... dovedește căt de greu ii este 
unui autodidact... să se deprindă cu mânuirea no
țiunilor abstracte, idem, CR. iii, 52. | Âutodidac- 
tlc, -ă adj., adv. (derivat din autodidact, prin suf. 
adj. -ic).^ Adj. De autodidact. Adv. Ca un autodi
dact. II Âutoenconiiâstie, -il adj. (<grec, aótó? și eț- 
x[up.i3ct(x^C „lăudător", de la tixwțtiov „cuvântare
B. scriere de laudă a cuivă, panegiric") Care se laudă 
pe sine Insu-și. După această lungă digresie auto- 
encomiastică..., Dimitrie [Cantemir] se întoarce la 
istoria muntenească, iorga, l. i, 327. || Autograf, -ă 
adj., B. a. (grec, aătofpaipo;, din aătoț și Țpâipw

I „scriu") (Bucată) scrisă de propria înănă a celui care 
' a compus-o, a celui iscălit. Adj. O scrisoare auto

grafă. Semnătură autografă. Subst. Psste căteva 
sile, se publicau mărturisiri, autografe, fotografii, 
care puneau intr’o lumină zdrobitoare tot trecutul, 
plin de aventuri rușinoase. VLAhuțÂ, D. 7. | Ânto- 
graflă vb. 1“ (după fran. autographier). A reproduce 
prin autograne. | Ántográ&c,-ă adj. (după fran. awto- 
graphique) De autograiie. Pmâ autografică.. Hato- 
grafie s. f. Meșteșugul de a reproduce întocmai scri
soarea cuivă, decalcând-o pe o piatră litografică sau 
pe o hârtie anume pregătită pentru asta. Autogrămă 
8. f. (Germ. Autogramm, compus din grec, autó; și 
Țpâ|xp.a „literă, scriere") Scrisoare s. iscălitură auto- 
grafă.||Antoht0n,-ă adj., subst. (după fran. aufocA^one 
<grec. a&xóxtu>y, din oLxóí și „pământ, țară, pa
trie"). Adj. (Antlch. greacă)(Neam de oameni care pre- 
tindeă a fi) născut din chiar pământul pe care locu- 
ește. Locuitorii Aticei se socoteau a fi autohtoni. 
P. ext. Născnt, din moși-strămoși, pe pământul pe 
care locuește (iar nu venit din alte țări), aborigen, de 
baștină, băștinaș. Cfr. (e)get-beget. hin fericire, in 
sate, populația e românească, iar repedea deștep
tare economică a populației rurale... tnilreptățește 
speranțacă elementul autohton va stăvili și reduce la 
proporții inofensive activitatea elementului strein. 
MEHEDINȚI, R. 18. | Substantivat, Î7n autohton. 
Antóniát, *ă adj., s. a. (lat.aufomari<«,-a,-um grec. 
ciiix0p.ațo( „de sine mișcător, din propriul său Impuls") 
Adj. Care pare a se mișcă de la sine ca o ființă vie, 
ale cărei mișcări (produse de un mecanism ascuns) 
par a fi spontane, ca la o vietate. O jucărie auto
mată. Substantivat (s. a.). Automatele lui Vau- 
canson au rămas vestite. Fig. Om care par’că face 
totul ca o mașină, fără reflecție, par’că printr’un 
mecanism, lipsit de conștiință șl de voință proprie. 
Antomătic, -ă adj., adv. Adj. De automat. P. ext. 
(Tehnică) Care funcționează singur, prin ajutorul 
unui mecanism, fără a fi condus de mâna omului. 
Cântar automatic. P. anal. (Psihol.) Ca de auto
mat, care se execută fără deliberare, fără interve- 
nirea voinței propriu zise. Mișcări automatice. Adv. 
Ca un automat. |In funcțiunea aceasta din urmă se 
aude și forma antomaticește adv., derivată din au
tomatic, prin suf. adv -ește J I Antomatism s. a. (după 
fran. automatisme). Mișcare (ca) de automat, faptul de 
a fi (ca un) automat. || Automobil, *ă adj., s a. (după 
fran. automob/le). Care merge singur. Substantivat 
(s. a.) Trăsură care merge singură (fără tracțiune ani
mală sau mecanică, oi pusă ln mișcare de un mo
tor lăuntric cu benzină, cu petrol, cu electricitate, 
etc.). [Pronunțare incultă, după fran., șl: otomo- 
bil.) I Automobilism s. a. (după fran. automobi
lisme) Tot ce privește meșteșugul automobilelor, 
spec. sportul primblării tn automobil. [Pronunțare 
incultă, după fran. șl: otomobilism.j || Áutouóm,>ă 
adj. (lat. autonomus, -a, -um grec, aótóvopo; din 
altiéi și vópoc „lege"). Care se cârinuește după pro
priile sale legi, spec. (despre o comunitate de oa
meni, o provincie, o țară) care se cârmuește, (nu
mai) in afacerile sale lăuntrice, după propriile sale 
legi, deplin stăpân la sine acasă, (relativ) neatârnut 
(de alții), (relativ) independent. Omul e o ființă 
autonomă. Bomânia erâ, înainte de proclamarea 
independenței, un principat autonom, sub suzera
nitatea Turciei. | .lutonoiuie s. f. (lat. autonomia 
< grec, ftărovop-ia) Faptul de a se cârmui (mai ales 
ln afacerile lăuntrice) după propriile sale legi, fără 
amestecul altculvă, proprie domnire asupra sa Insu-și, 
(relativă) neatârnare (de alții), (relativă) indepen
dență. Autonomia țerei noastre. (Mold., a. 18ŐÓ) uri
cariul, V, 194. Lupta... secontinuă... și pentru restau
rarea autonomiei marelui principat al Ardealului. 
SBIERA, F. S.213 Autonomia voinței (omenești). Au
tonomia universităților, i Autonomist,-ă subst. (după 
ira.n. autonomiste, sau din germ. Autonomist) Parti
zan al autonomiei (unei comune, etc.). în baronul Bu-
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doxiu Hurtnuzachi, Românii bucovineni, atât cei din 
tabăra eentralișfilor..., cât și cei din tabăra autono- 
miștilor..., au pierdut pre politicianul lor cel mai 
vechiu. SBIERA, F. B. 275. i Autonomistic, -ă adj. (după 
germ, autonomistisch). De autonomist. Curentul ger
manist... se opuse... la reorganizarea împărăției pe 
principiul ^curat autonomistic și federativ, sbiera, 
F. s. 155. II Ântoplastie s. f. (Chir.) (după fran., din 
grec, «ito? și itrâssiu „formez, fac“). Facere la loc 
(a unei părți din corp, stâlcite sau distruse), prin aju
torul unei fășii desprinse din altă parte a corpului 
și altoită acolo. || Autopsie s. f. (lat. autopsia < grec, 
aüto'liö, din aöxó? și „vedere, privire, percepere") 
(Literal: „proprie vedere, vedere cu propriii săi ochii"). 
(Filosofie mediev.) Stare de contemplare mistică a 
Dumnezeirii, stare sufletească In care cugetul se pierde 
In vedenia Dumnezeirii. 1 (Azi) P. anal. Studiul ana
tomic al părților din lăuntru ale unui cadavru ome
nesc (prin disecarea lui), In interesul justiției sau 
al științei, spre a stabili pricinele morții. Am cerut 
să-i fac autopsie, darn'au vrut rudele nici-de-cum.
C. NEGRUZZI, I, 33. II Áalo3uggésti(un)e s. f. (după 
fran. autosuggestion; cfr. suggestiune). I’roprie 
suggestiune a cevă. Această boală (deochiul) poate 
să mai provie... din hipnotism, autosufgjgesiie, cre
dință, superstiție, etc. grigokiu-kigo, med. i, 48.1 
Âutosuggestionâ vb. 1* refl. A-și suggeră singur (o 
idee). Ântotlpie s. f. (după fran. autotypie, din grec.

și XÚRX1U „izbesc, lovesc, imprim") Meșteșugul de 
a scoate clișee In zinc, după o scriere, un desen, etc., 
p. ext. reproducerea insa-și s. (ca termin tipografic) 
clișeul scos prin acest meșteșug. Reproducem aice 
[un uric], atât in autotipie, cât și cu transcrierea 
textului. SBIERA, F. 8. 50. Autotipie = „clișeele In 
zinc obținute de pe foiografii". G. ionescu, C. t. 407.

— 372 -

AUTOU.AFB a. a. (Ist.) Aufodafé. — Citire și exe
cutare publică a sentonței prin care inchiziția (spa
niolă) osăndeă pe eretici la arderea pe rug. | Fig. 
Aruncare In foc, ardere (a unor lucruri la care nu 
mai ținem).

— N. după fran. (portg. auto da fe, propriu: „act 
de credință”).

AUTOR, -OARE B. m., s. f. f®.-3®. Auteur.
P. Cel care este cauza dintăi a cevă, urzitorul, 

făptuitorul, pricinuitorul, (pop,in Înțeles fig) tata. 
Plăcinta, trista cauză a acestei dispute, și autorul 
ei, au rămas turtiți și kăcuiți. C. NEGRUZZI, I, 286. 
He numește... linie colaterală șirul gradelor [de ru
denie] intre persoanele ce nu se cobo[a]r[ă) unele 
din altele, dar care se cobofalrfăl dintr'un autor 
comun. IIAMANGID, C. C. 159. Autorul unei reforme, 
al unei invențiuni.

2’. Spec. Cel ce a compus o operă intelectuală. jIm- 
torul unei bucăți de muzică, al unui portret, al unui 
monument, autoarea unui roman. { A bsol. Scriitor. 
Autor: „acel ce au alcătuit vreo carte", condica 
ȚIV. Despre alcătuiri intre autorișitipogrnfi. (Mold., 
a. 1817). URICARIUL, IV, 307;,,. D. Millo, autor și 
actor, c. NEGRUZZI, i, 345. Nevinovata poveste servi 
deprelext ca să închidă jurnalul și să exileze pe autor. 
idem, I, 94. Balzac eră autorul favorit al doamnei
B. idem, i, 49. JVw deșertăciunea de a te vedeă trecut 
printre autori, nu ambițiunea... îți dau dreptul de in
trare in literatură, maiorescu, cu. li, 109. | P. ext. 
Cartea ce conține opera unui scriitor. în multe biblio
teci sânt cărți fără valoare, alături de autori clasici.

3®. (Jur.; franțuzism) Cel de la care avem un 
drept, o proprietate. Noului proprietar îi rămâne 
totdeauna recurs ín contra autorelui..., spre a fi 
desdăunat. hamanoiu, c. c. 458.

[| (Prin analogie cu vorbe luate din grecește, ca 
„avtocrator", etc.) și: avtór s. m. Aceștii sentenții,

AUTORIZĂ vb. I. l*-2’. .ílMtoríser.
1°. A investi (pe cinevă) cu o autoritate publică, 

a-l împuternici (să facă cevă). Procurorul a auto
rizat pe directorul poliției să fică cercetările tre
buincioase pentru descoperirea criminalului.

2®. i‘. ext. A da (cuivă) dreptul de a face cevă. 
Augustele exemple ale lăudaților împărați ai Con- 
stantinopolei mă autorieeaeă a o face, uricariul, 
X, 370. Tot ceapututeice d. ... înpasagiulprecedent 
nu-l autorisedeă întru nimic a adresă... [aceă] ce
rere stranie, maiorescu, cr. ii, 86. Felul tău de a 
le purtă cu Mihaiii ar fi autorizat pe oricine să 
creadă că-ți place, d. zamfirescu, r. 184.

(Prez, indicat.: autoriz și autorizéz.j
— N. după fran. (lat.-med. auctorizare).

AUTORIZARE s. f. Action d’autoriser, autori- 
y.. ». ; sálion. — Infinitivul verbului autoriză, devenit ab-

precum ellini, așeâ (și) latini câțiva avtori a aveă j stract verbal. Investire cu puterile unei autorități 
putem, cantemir, hr. 62. ( f (modem, prin falsă | publice, Împuternicire (de a face cevă). Consiliul 
analogie) și: antóre s. m.J , miniștrilor,... luând tn deliberare referatul d-lui

AUTORIZARE
— A', din lat. au(c)t«r „cél caro produce, care 

naște, care Intemeează (cevk), autor” (de la verbul 
auctare, frecvent, lui aupere „a produce, a m&r), a 
crește”).

AUTORÂ^ s. tn. Petit auteur, auteur de peu 
d’importance, écrivailleur, écrivassier.— (Exprimând 
o compătimire s. o simpatie ironică) Autor de pu
țină însemnătate. Cfr. scriitoraș, poetastru.

— Derivat din autor, prin suf. dim. -aș.

AUTORITAR, -Á adj., adv. I. Autoritaire. 11. D’une 
maniere autoritaire, autoritairement.

I. Adj. Care impune altora autoritatea sa. Te rog, 
maman, nu mă întrerupe. Dă-mi voie să fiu eu 
o dată autoritar cu dumneata. D. zamfirescu, R. 57.

II. Adv. Intr’un mod autoritar. Slujbașii statului 
se poartă la noi prea autoritar cu publicul.

N. din fran.

AUTORITATE 8. f. l’-S’. Autorité.
P. Dreptul 8. puterea de a impune cuiva ascultare. 

Oraștil... de mai multe ftri necunoscuse trădase 
autoritatea împărătească, bălcescu, m. V. 413/,. 
Sinuurul rol ce filologii il pot aveă in privința limM 
lor materne este de ai se supune fără împotrivire, de 
a o recunoaște ca autoritatelegală a natúréi proprie 
a poporului lor. MAIORESCU, CR. i, 190. Autoritatea 
lucruhii judecat rezultă numai din dispositivul ho- 
tărîrii. iiAMAX<nu. c. C. 299. Un act de autoritate. ; 
P. e.xt. Oficii, d(i)regătorii, organe ale statului care 
au dreptul de a impune cuiva ascultare. [Legea noa
stră] institue o autoritate sinodală centrală pentru 
a/acerile ortodoxe in Jiomânia. (a. 1832). üRICA- 
RiOL, X, 371. Oamenii din vechimea cea mai de
părtată au înființat autorități, puind în capul ace
stora pe ohlăduitoriul, ca pe un... apărător și l«- 
grijitoriu obștesc. (Mold.. 1817) ibid. iv, 300. „Ifespon- 
sabil‘‘, in ințelesul dreptului public, este acela care 
poate fi dat in judecata unei autorități constituite 
a Statului și condamnat de aceasta, maiorbbcu, 
CR. III, 146- S'au clădit case fimmoase in stil mo
dern și localuri pentru autorități. BRĂTESCU-vOl- 
NEȘTi, L. D. 238. 1 P. ext. Persoana care stă in frun
tea acestor organe. La debarcare ne așteptau auto
ritățile și. după împlinirea tuturor formalităților, 
m’a'ii lăsat să ies pe mal. contkmporancl, IV, 133. 
Autoritățile civile și cele militare.

2*. Fig. Puterea de a se impune altora prin me
ritele sale. Pentru ca să dau oarecare autoritate 
si.selor mele, începusem cu un dicton cunoscut, c. 
NEGRUZZI, I, 263. I P. ext. Persoană cu asemenea 
putere. Odobescu eră la noi o autoritate în materie 
de istoria artelor.

— N. după fran. (lat. auctoritas, -atem, idem).
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mtnwtrw de interne, relativ la autorizarea comunei 
urbane Brăila de a contractă un împrumut d6232.(KI0 
lei... MON. OF. 1.

AVTORizÁT, -Á adj. ÁMÍortsé. — Participiul ver
bului autoriză, devenit adjectiv. Investit ou o au
toritate (publică), împuternicit (a face cevă). | De- 
putat foarte antorigai din tnajoritaie. maiorescu,
D. II, 256. {Negativul: neantorizăt, -ă.]

AUTORIZÂȚII': ) f
AUTORIZATIÚNK |
as. autorizare. Femeile măritate nu pot face va

labilă acceptațiunea unei succesiuni, decât cu auto- 
rizațiunea bărbatului sau a justiției. Hamangiu,
C. C. 687. Nici o înmormântare nu se va face fără 
autorizațiune. idem, C. C. 31.

Âr-tivnE t adv. v. au.

5

AIIXI1.IÁB, -Ă adj., subst. ./iMxtiiatre, aide.—A dj. 
Ajutător, de ajutor, introducerea așd numitelor linii 
aujnltareflndemonstrațiunile geometrice]...maiore
scu, L. 141. Necunoscutele x, y, se determină u^or cu 
ajutorul unei ecuațiuni auxiliare de al doilea grad... 
CULIAnu, A. 244. ’ (Gram.) Verb auxiliar: care ajută 
la formarea unor timpuri ale celorlalte verbe. „A 
aveâ‘‘, ,.a 11“ și „a ooi“ sAnt, prin unele forme ale 
lor, verbe auxiliare. | Spec. (Armată) Corp s. trupe, 
auxiliare: soldați oare se luptă subt steagul altui 
neam. IJn corp auxiliar moldoveneac a participat 
momentan la lupta regelui Poloniei contra ordinului 
[cavalerilor teutoni], iorga, l. i, 90. |j Substan
tivat (s. m. și a. f.). Sprijin, ajutor; sprijinitor, aju
tător. Abiă după moartea lui /oan, primi sarcina 
de egumen un Român,... Silvestru..., un sârguitor 
auxiliar al Mitropolitului Veniamin in răspândi
rea prin tipărituri a culturii religioase in Moldova. 
IORGA, L. II, 393. Acțiunea naturii e un auxiliar 
puternic la însănătoșirea unui bolnav, {‘sikologia 
și morala sânt auxiliarele pedagogiei. | Corp do trupe 
auxiliare. întâia expediție... tnpolriva Cașinului, 
oprită de setea de pradă ce se manifestă la auxili
arii tătari, e atinsă... in puține cuvinte. IORGA, L. 
I, 216.

— N. din lat. auxillaris, -e (derivat din auxilium 
„ajutor**).

j

Í

Aéz 8. a. 1. 1®. Acfion d’ouir ou d'entendre, ouie. 
2®. Nouvelle, bruit, rumeur. RenomntȘe, r^utation. 
Information. II. Ouie.

1. 1*. Abstract verbal. Auzire, auzit. Iată, Că 
lanuș de-odaiă... Aude... Un mândru cântic. Cântic 
de voinic, Ș’un glas de cobuz, Dulce la auz [ : „doux 
ă entendre". DDRF.]. alecsandri, p. p. 64*’/,,. 44: la 
(s. Învechit, întru) auzul acestora = auzind acestea: 
„en entendant oeci“. Amețeala... mă cuprinsese intru 
ausul barbarelor numiri a[le] buchilor lui. C. NE- 
QRUZZi, I, 9. S'a bucurai la auzul acestor vorbe. 
RETEGANUL, P. III, 78/,,.

2®. t (Poate grecism: ăxo-r| = „auz, auzire, comu
nicare din partea altora, povestire"; cfr. Insă auzii, 
3®, auzire 1,2®, și auzit 11.)P. ext. Veste, știre, zvon. 
Acesta audzu nesuferind Maxenfie, gemă de la ine- 
mi. DOSOFTEIU, v. s. 169. De audzul cel rău nu 
să va teme, idem ( as de veastea rea nu să va 
teame. PSALT. (1651): „ab auditione mala non ti- 
mehit**), ap. HEM. 2116. jliieu/ veni cătră Dávid. 
BIBLIA (lifefi), 229 (: „âxo-t]“). Aueîi-am, Dumne
zeule, auzulu tău. MINEIDL (1776), 167*/,. | Cele ce 
se spun despre cinevă, faimă, reputație, nume (bun 
8. rău). Nu,'feții miei, nu, căci nu e bun auzul care
le [Iljaue (eu) pentru voi; nu faceți așă, căci nu sânt 
bune auzirile carele eu [le] auz.' biblia (1688), 196 
( : „nolite, filii mei: non enim est bona fama, quam 
ego audio"; „ne faites pas ainsi, mes fils, car vous 
n’ătes pas dans une bonne réputation"). | Cele ce 

se raportează prin tradiția orală, informațiune. Până 
aice am însemnat aceste câte arată, care și noi multe 
eu ochii nu le-am văsuț, dar după ausul [ = din 
auzitele] unora șl altora, care cei mai mulți asă- 
mănă că le-au văsuț și eu ochii lor, pot să fie și 
amit o samă... E. KOGĂLNICEANU, let. iii, 281/„.

II. Însușirea sufletească de a auzi, simțul prin care 
percepem sunetele. Cu audsul audsiți. COD. VOR. 
104/^ (=cu auzul veți auzi. N. TESTAMENT(1648); 
cu auzul să auziți, biblia (1688): „vous écouterez 
de vos oreilles"). Dacă auzul urechii ar fi avut 
o simțire Mai ageră de cât este dată omului... KO- 
NASi, p. 268. încă tot nu sănfem lipsiți de simțul 
auzului și, prin urmare, ne place a ascultă povești 
frumoase, c. negruzzi, i, 245. Are văs de lup și 
aus de vulpe ( foarte fine], românul glumeț, I, 
.50/,,. 0. năjite, pricăjite. Tu ieși din creierii ca
pului, Din ausul urechilor. Din fața obrazului... 
TEODORESCU, P. P. 380**. t| Ausul 11 ascuțim (s. t 
tindem), cănd ne Încordăm atențiunea Intr’o direc
ție oarecare; auz li vine cuivă (asurzit), cănd ca
pătă iarăși putința de a distinge sunetele și (p. hi- 
perb.) auzul ți-1 ia un zgomot prea mare care te 
asurzește. Aúdsulfi să vă tindeți. DOSOFTEIU, P8. 
160. fii ascuți auzul și ascultă. SkSTiXí-ÁLPEk. 8ĂM. 
VI, 447. Duă și purceZui scroafei de sub pământ 
și îl făcă să-i guițe la urechi, și îi reni niti. ispi
rescu, L. 131 Moș Nichifor aveă o biciușcă.... cu 
care pocneă, de-ți luă ausul. CREANGĂ, P. 107. Fru
mușel și mititel, și țipă de-ți ia ausul? ( - „Flue- 
rul“). GOROVEI. c. 151. II Fig. și p. ext. Nu lăsă să-ți 
spurce unii și alții aueurile, cu vorbele lor cele otră- 
vicioase, antim, P. xxix, 11. Cu darul cuvântu
lui îndulcești ausurile credincioșilor. MINEIDL (1776), 
61 C« lacrimi dăm supărare milostiv auzului 
înălțimei Tale, uricariul, x, 202/,,. (Masul său 
( al cucului] când îl auzi întâia oară primăvara 
cântând, e bine, când răsună de-a_^ dreapta auzu
lui sau in față. KMUkV, î. 7. 44^ intru auzul tu
turor (s. oamenilor): așă ca să poată auzi toți, In 
public (+ „aievea 1. 1®“): „publiquomenV*. Mărtu- 
risi pre Domnul Hfristo).» într'aiidzulli tuturor. DO- 
SOFTEiu, v. 8. 92. S’au cetit fermanul... infru au
zul tuturor. MAG. IST. II, 323',,. Zicând tn auzul 
tuturor... E. KOGĂLNICEANU, LET. III, 254 Nu mă 
sfieac acu, in aghinul morții, s’o mărturisesc, tn 
auzul oamenilor... alecsandri, ap. HEM. 2118. ’ 
(Rar. neobicinuit) Á ajunge în auzul cniTă = la ure
chile, la cunoștința cuivă. Vestea... ajunse in auzul 
4reÎif[i] PANN, E. I, 101.

[Pronunțat a-uz. | Plur., rar, Învechit și numai In 
sens fig. niieuri.]

— Substantiv postverbal din auzi. Cfr. auzire, 
auzit'.

AUEÍ vb. IV. 1. l«.-2®. Ouîr, entendre. 3®. Rnten- 
dre dire, apprendre par out-dire. 4®. Fairé attention 
(ă...), entendre, ^outer, exowccr. 11. Se»(*r (mauvais).

f. Âuzirea este primirea unei impresii prin simțul 
auzului.

1®. In sensul cel mai larg al cuvăntului, auzirea 
este actul sufletesc al perceperii sunetelor și zgo
motelor.

Absol. Nu aud d’o ureche. PANN, P. V. Il, 146. 
Vai, vai, vai, inima mea. Mult se arde și se frige 
Și n’are gură să strige: Că, de-ar strigă num'odată, 
Auzire-nr lumea toată. jarnîk-bâRSEAND, D. 214. 
Ba. zău, bade, nud bine. Dar nu pot veni la tine. 
ibid. 56. I (Fam.) Tu spui, tu auzi = „es hSrt Nle- 
mand auf dich". TDRQ. | (Adesea, spre mai multă 
întărire, se exprimă șl subînțelesul organ al auzi- 

I rei, auzul s. urechea, cfr. „a vedeă cu ochii").
Cu audzul audziți și nu aveți a înțeleage, și vă- 
dzând prăviți și nu aveți a vedeă. COD. vOR. 104/, 
( = cu auzul veți auzi... N. testament (1648); cu 

i auzul să auziți, biblia (1688): „aure audietls et 
' non intelligetis"). Ochiu de om n'au văzut și urea-



AUZl
cfc« «’att aueitU. CORESI, E. rv/„. aneil en, cm 
Hrechilt mele. || (Adesea In legătură cu a vedeă, Ia 
negativ, spre a exprimă o insensibilitate completă 
față de impresii din afară) Ea n’aude, nici nu vede, 
Ci tot fuge ne’ncetat, alecsandri. p, i, 12. Elerâ 
due cu gândurile ...nu vedea, nu aueed. ISPIRESCU, 
L. 34. > N’a (s. oe*) ande, n’a (s. na) vede, n’a (s. 
ne-a) greni pământnlu) (și ușorul vântului) sănt nu
mirile pe care Făt-frumns le dă, In basmele popu
lare. tovarășilor săi, animalelor lupul, vulpea, ursul 
(și iepurele). Cfr. ispirescu, L. 338-339. (V șl «e-sănt 
exclamările na.t și nea! prin care se strigă sau se 
sumuță aceste animale. TDRG. Ele au fost identi
ficate Insă cu negațiunea nu, și expresiunea Întreagă 
se întrebuințează astăzi ca „n’aude, nu vede“ din 
exemplele precedente) Nu vedeă. nu aueeă, nici in 
greul pământului, nici tn ușurelul vântului, odo
bescu, ap TDRG. I Cu funcțiune substantivală, 
In legătură cu verbele a fi sau a se face = a fi 
sau a păreă surd, nesimțitor : „rester sonrd, fairé 
semblant de ne pas comprendre“. Nici un eâmbet 
insă pe fața cucoanei sau a fetei ei: erau niște 
adevărate n’aude, n’a vede, n’a greul pământului. 
N. A. BOGDAN, ap. TDRG. Ți-am eis să mai vii pe 
la mine șite-ai făcut ne-aude. s.nădejde, ap TDKG.

Trans. (Complementul e un sunet s. un zgomot 
din natură sau produs de om) Să nu aueu plân
gerile voastre. CDV. D BĂTR. II, 49. Sufletul mieu 
saltă, ca cum ar auei glasul îngerului. MARCOVICI, 
C. 10/,. Cef mai mic sunet ce-laueeă, tl înspăimântă. 
DRĂGHICI, R. 40. Glasul ci se’ntinde, crește.... Tran
silvania l-aude, alexandrescu, m. 14. Mai merge 
el cât merge, șt numai iată ce aude o bâeâitură 
innădușită. creangă, p. 238. I Țdsl..., să nu-ți 
aud gura! ALECBMitiRl, T. 407. J (Prin metoni
mie, complementul nu e sunetul Insu-și, ci izvorul 
lui, de obiceiu omul sau animalul care-l produce) 
N’auei tu de departe cocoșul răgușit? eminescu, p, 
213. Ies afară, văeu-o, Intru’ncasă-aueu-o. jarnîk- 
bârseanu, D. 99. II P. hiperb. ii trase o palmă, de 
auet câinii in Giurgiu, ispirescu, L. 47. Când ți-oiu 
trage o palmă, auei cocoșii in Giurgiu. (Cblojdu- 
Băsca, In Buzău), ap. HEM. 2109. I (tn acest caz, de 
obiceiu se exprimă șl sunetul, printr’un verb In gerun- 
diu) Dacă vă puneți la vatră dinaintea focului, ausiți 
unele lemnețipând. C. NEORUZZI, i,246. Să te-auddin 
corn sunând, eminescu, p. 163. Să nu te-aud văie- 
tându-te! reteganul, p. iv, bl/,,. | P. hiperb. E 
o liniște atât de mare, incât se aude iarba cre
scând. I Am amit și eu spunând in biserică la noi, 
că ,jfomu> care nu face roadă se taie și în foc se 
asruncă'^. CEEkVQk, p. 118. ITnde-oude sd pocnească 
Pușca cea vânătorească, Ea se duce... reteganul, 
TR. 14/,. I (Subiectul e urechea) Urechea nu aude 
vreun sunet! marcovici, c. 8/5. De-ar aveă codrul 
ista gură să spuie câte-a văsuț, cumplită pătăra- 
nie ne-ar mai auei urechile, creangă, p. 119.

Refl. (Cu sens reciproc) Nuseaueeau unul cu 
altul. ȘEZ. IV, b!g. II (Cu sens pasiv, cu sau fără su
biect) S’au aueit tn fundul corăbiei pârâind. DRĂ- 
QHICI, R. 10. Se aud in depărtare răsunând dușmane 
păsuri. ALECSANDRI, p. II, 12. Strigăte de-Allah! 
Allah! se aud pe sus prin nori, eminescu, P. 236. 
Turmele s’aud mugind. COȘBUC, B. 6. Cum te-ai dus 
d-ta de-acasă, n’a trecut tocmai mult și s'aude ci
neva bătând la ușă. CREANGĂ, p. 27. Gurd are, și 
gura nu i se aude, zanne, p. ii, 178.

2°. Cănd fraza auei cum strigă! se schimbă In 
auei ce strigă! cănd deci auzirea nu se îndreaptă 
numai urechii, ca o simplă percepere a unor 
sunete externe, ci și minții, Hindin același timp 
o pricepe?? 
din sfera verbelor analoge: vedeă, mirosi etc., ’ 
pentru ca să se alăture de noțiunea a Înțelege, a i 
pricepe, reprezentând oare-cum un stadiu pregă- 1 
titoralacesteia. Absol. tnvățăpreeișimulțiiaueiJă 
■și ere(a)deâ și alți oameni spunea altora. CUV. D. 1

ire de cuvinte, atunci verbul auzi iese
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' BĂTR. II, 146. I Trans. (Complementul e adesea o 

propoziție secundară) Aueândă aeiasta den gura 
Domnului mieu adease a zice... biblia (1688), 4 pr./,,. 
Audzi Petru de Domnul Hfristojs, unde deise „de 
va greși ție fratele tău, du-te de-l ceiirtă‘‘. varlaam, 
C. 270,,. Mult trăești, multe-auei: Mult timbli. multe 
vest. PANN, ap. HEM. 2108. yu' tu minte câte ’n lume- 
ai aueit ? eminescu, p. 225. Când anei calul de la 
Făt-frumos, că armele și hainele sânt binecurățate... 
ISPIRESCU, L. 3. A-și auzi (multe, vorbe, etc) =« a-i 
ajunge la cunoștința cuivă cele ce spun alții despre 
el. Ei, apoi, vorba ceea; „fă bine, să-ți auei rău!^ 
CREANGĂ, p. 253. 1 (Mai ales In Întrebarea ce o pu
nem interlocutorului, după ce i-am spus cevă) au- 
zlt(u-m’)aH = (m’)al înțeles?: „(m’)as-tu entendu?" 
Nu-i frumos, domnule; și ca să te pedepsesc, n'o 
să te sărut trei sile. Aueitu-m'ai P C. negruzzi, ap. 
HEM. 2106.

30. Spec. (Cănd cele auzite sănt o veste, o po
vestire, o istorisire etc.) A află, a aveă știre, a 
prinde de veste, a înțelege din cele ce se zvo
nesc... Trans. Câte-odată, auzim povestindu-ni-se 
câte o întâmplare, de ne vine mai a n’o crede. 
RETEGANUL, p. IV, 3/,. i (Complementul e o propo
ziție secundară) Aud evonindu-se că vom aveâ tn 
curând un războiu. | (Gerundiul „povestindii-se, zi- 
căndu-se“ etc. poate fi omis) Nu o cunosc, dar aud 
că e o femeie tânără, bună... C. negruzzi, l, 52. 
Poate-i fi auzit ce-au pățit alții, creangă, p. 81. 
Auzind aceasta, împăraM s'a întristat, ispirescu. 
L. 2. Auz că... a cdrul. șez. iii, 191/;. ^Im auzit că 
iar vine! jarnÎK-bârseanu, d. 411. I (Complemen
tul e omul, une-ori figurând ca al doilea complement 
șl o propozițiune secundară) Și tâmpină pr’ins nă- 
rodul, că-l audzise pr’ins c'au făcut acesta sămn. 
VARLAAM, C. 81. Vin’ singur ca să-mi vorbești, 
Nu mai pune pe-altul. Că altul umple satul. Și 
m'aude bărbatul. TEODORESCU, p. p. 316. | Auzind 
așă... = aflând acestea... Dumnealor, oustndu așă, 
au uentlw la noi și ne-au intrebatu. 00c. (a. 1622, 
Munt.), ap. HEM. 2113. || Refl. (Cu sens pasiv) Se 
aude»se vorbește, se zvonește: „le bruit court“. 
S’au și auzit că vine prințipul Evghenie, vecvlce, 
LET. II, 288/,. Pe cdl «e aude, legea se va votă in 
curând. | Fig. (La negativ) Nn se ande^nu se 
vorbește, nu se allă, nu există, nu se întâmplă. în 
pătaturile fale nu se mai aude de vitejie. RUSSO 
BĂLCESCU, M. V. 580/j. Vede și el ceea ce nu se mai 
văzuse șt nu se mai auzise de când lumea și pă
mântul. CREANGĂ, p. 159. De unde s'au pomenit, 
S'au văzut și auzit: Două săbii Intr’o teacă, Doi 
domni în țară săracă? alecsandri, p. p. 201”. î| în 
loc de Auzi că săhăstrește un călugăr, se poate 
spune și: împăratul auei de un călugăr, că [a. care] 
săhăstreaște acolo, mineiul (1776), */,. Astfel s’apu- 
tut naște o funcțiune Intransitivă : a auzi de... 
= a află despre... Audzî de minunile svlâjntului. 
DOSOFTEIU, V. 3. 74,,. Am auzit... debântuirilețării 
și am venit s’o măntuiu. c. negruzzi, i, 138. Nu
mai in grădina ursului — dacă-i fi auzit de dinsa— 
se află sălAți de cueste. CREANGĂ, P. 211. Marcu, 
biet, o auzit De potopul cel cumplit, jarnîk-bâr- 
SEAnu, d. 485. (Loc. prov.) Cine a auzit de Pă
cală, Cunoaște pe Tândală. ZANNE, P. VI, 250. # A 
no (mai) auz) de numele cuivă = a-i pierde urma, 

I a nu mai ști ce s’a ales de el (cu deosebire In impre- 
I cațiuni). Du-fe unde a dus surdul roata și mutul 
, iapa, ca să nu mai aud de numele tău! creangă, 
I p. 47. Și de-atuncia nu li s’au mai auzit nimică 
. de nume, sbiera, p. 22!^^. | A nu vni (s. a un fl 
I bucuros) să auzi de cinevă (s. de numele cuirâ) = 

a rupe orice legătură cu cinevă, a nu mai voi să 
Întreții legături cu cinevă. Nu eră bucuros nici de 
nume să-i auză. MUȘTE, ap. HEM. 2111. Tată-siu 
nu mai voeâ să audă de d. vlahuțĂ, ap. TDRG. | 
S’anzim de blnel este o formulă de salutare, la 
despărțire: „(dorim) să aflăm știri bune despre voi“.



AUZI - 375 - AUZIRE

I

A auzi de la (s. din) moșl-strămosi (s. din [oameni] 
bătrâni, s. de la strămoși) » a ști, a apucă cevă din 
tradițiunea orală. Din pomenirea moșilor^strămo- 
șilor auzim, precum unde acum este Oblucița... să 
fie chemat vadul Dunării. CANTEMIR, ap. HEM. 2112. 
Stefan-vodă cel bun multe războaie au bătut; și așă 
se aude din oameni vechi și bătrâni, că câte ră
zboaie au bătut, atâte mănăstiri cu biserici au fă
cut. NECULCB, ap. HEM, 2112. Bunii lor auziseră 
de la străbunii lor, povestindu-se de asemenea flea
curi. ISPIRESCU, L. 9. Auzise din bătrâni Că-i rea 
pânea prin străini. POP., ap. HEM. 2111. || t Au- 
dz<^indu-ș[i] așeă [ auzindu-se batjocurit In așă 
fel] Simplichie, învăță de arseră un cuptoriu. do
softeiu. V. 8. 20,,. (Cfr. auzi, 2®; auzire I, 2®, 
auziții.)

4®. „Aud se referă către ascult, întocmai ca văii 
către privesc sau mă uit; adecă aud este o fa
cultate organică, a cării Întrebuințare voită devine 
ascult, astfel că se poate zice: te aud, dar nu vreu 
să te ascult". HEM. 2107. E firesc Insă ca la impe
rativ, când nu mai e vorba de o acțiune psihică ce 
scapă voinței, ci de urmarea unei porunci, aud să se 
apropie de „ascult“. Când avem a face cu sunete 
simple, sensul e „fii atent”, deci deosebirea Intre 
.,aud“ și „ascult” e încă pronunțată: Auzi, mândră, 
cucul cântă, Ieși afară și l-ascultă! jarnÎK-BÂRSEa- 
NU, D. 43. Dar auzi, ce jalnic cântă Clopotele-aciim 
în sat! COȘBUC, p. 128; — când Insă complementul 
e o frază ce constă din vorbe spuse de cinevă. 
atunci au,E!t.' = ascultă, ia seama la cele ce ți le 
spun acum. Auzi, bade,-acuma Joi, Pune clo
pote la boi, Și le leagă, bade, leagă, Cu șinoare de 
cicoare, Să te-aud din șezătoare. Cu șinoare de mă- 
tasă. Să te-aud, bade, din casă, jaknîr-bârseanu,
D. 68. I Adesea imperativul auzi (mâl, s. frate, s. 
nene. s. colo, s. vorbă etc.. șl repetat: auzi! auzi!) 
se întrebuințează ca exclamare a mirării (mai ales 
In ton batjocoritor) pe care voim s’o împărtășim 
altuia, ca șl: „ianascultă!” Auzi! Auzi! vicleșuguri! 
PANN, ap. HEM. 2110. Auzi frate! junele L... ne de
clară „intr'un mod categoric" că nu are „idei pre
concepute"! MAIORESCU, CR. II, 26. .Vreau să-mi 
facb&ietulpopă. Ceaitu?" — „Numaidecât popă!-‘ 
zise tata. „Auzi măi! Nu-l vezi că-i o tigoare de băiet 
eobăit și leneș, de n'are păreche?" creangă, a. 13. Ia- 
auzi colo!: „da sieh’ einmal her!“ polizu. [(Impera
tivul se întrebuințează adesea In strigăturile populare, 
la joc) D'auziți, feciori cu țundră, Mândră-i lumea... 
jarnîk-bârseanu, d. 400- Dațidin gură, măi feciori. 
Nu ședeți ca ’n șezători! D’auzi, măi! ibid. 400. 
Aud! s. audl și andel e, ca șl „poftim” : „vous dites; 
plalt-il?“, răspunsul la o interpelare, prin care ară
tăm că sântem pregătiți a ascultă. „Jupăneșică, 
jupăneșică!" —„Aud! moș Nichifor", răspunse Maica, 
tresărind spăimăntată. — „Știi ce-am gândit eu...?" 
CREANGĂ, p. 132. II Un sens apropiat de „ascultă” 
mai are auzi când e vorba de rugăciuni îndreptate 
către Dumnezeu (s. către un puternic al lumii). Mea- 
serul ckiemă. și Domnul audzi el ( - pre el). P8ALT. 
(1651). ap. HEM. 2115. Și auzi Dumnezeupre Inași, 
zămislind, născu lui lacov al cincelea fecior. BIBLIA 
(1688), 22 (:„et Dieu exaușa Léa”). Dumnedzău, 
audzu [— auzi!] făgada mîa, ascultă graiurile ro
stului mieu. DOSOFTEIU ( auzi, ia aminte... psalt. 
(1651) :„Deus, exaudiorationem meam,auribusper- 
cipe verba oris mei”,), ap. HEM, 2107, Pe săracu ’n 
nevoi crude, Numai Domnul îl aude. ZANNE, p. V, 
562. [tn traducerile vechi din grecește se găsește șl 
construcția grecească, cu dativul. Auzi ei Dumnezeu. 
BIBLIA (1688), 22. Audzitu-mi-au Domnul și mi-au 
trimes milă. DOSOFTEIU, PS. 99.] Adesea in construc
ția; Să te-andă Dumnezeu (s. Sfântul Iile!, etc.), ca 
răspuns la o urare de bine. „De-aș aveă eu atâția 
gonitori tn ocol și d-ta atâția băieți, câți căzaci... 
au căzut tnorți aici,... Inne-ar mai fi denoi!^ „Săte- 
auslit Dumnezeu, să am băieți, moș Nichifor!" CREAN-

I

Gi, P. 117. „SA ne vedem sănătoși!^ „Să te-audă 
Dumnezeu, tafă“, 1» răspunse fata, „și să te găsesc 
sănătos!“ ISPIRESCO, L. 19. .OpMictZe să se rupă, 
stăpănu' să trăiască!" ~ „Să te-auză sfăntu-/iie, 
lognfete!^ jipescu, o., ap. HEM. 2110.

11. Printr’o remarcabilă trecere de sens de la per
ceperea prin auz la cea prin miros, se întrebuin
țează, In Mold. și Bucov., forma refl, (une-ori im- 
pers.) șl cu sensul de „a mirosi (rău), a puți“. Ise 
aude din gură = „er riecht aus dem Munde“. TDRG. 
/« casa rece și neînifrijită, se auzeă mirosul de mort. 
s. NĂDEJDE, ap. TDRG. Oufl} se aude rău = e stri
cat, mimase urît, pute. (Auzit tn Molodia, In Bucov.)

[Prez, indic. aUd și attr, conj. sd audd șisăausă 
(la DOSOFTEIU odată, ap. HEM. 2113, și forma ana
logă: audze = „s& au(lă“). După cercetările Iul Wei- 
gand, JAURE9BEK. III, 222;IV, 278; VI, 26; vii,4O; 
VIII, 268; IX, 174; B. B. 44, forma aud e singura 
cunoscută tn Banat, Ungaria și In toată Transilv. 
afară de colțul sud-estic, apoi in Bucovina și Basa
rabia, precum șl Ia Romănii din Serbia, Bulgaria și 
In cea mai mare parte a Olteniei, iar In Munt., numai 
In Râmnicul-Sărat și Brăila; forma ouj alternează 
cu aud In Transilvania de sud-est, In Dolj, Vălcea 
și Romanați, tn Ialomița și tn Tulcea și iarăși tn 
nordul Moldovei, In Covurluiu și Putna. Astfel, pa
tria formei attz e partea cea mai mare a Munteniei, a 
Moldovii și județul Constanța, tn Dobrogea). | Imperat. 
e: auat.’(al cărui t nu se pronunță In multe părți: Dum- 
netlzău, audzii făgada mea! dosofteiu, ap. HEM. 
2107, și are valoare vocalică numai cănd e urmat de 
cuvinte enclitice: Auzi-mă pre mine. P9ALT. (1651), ap. 
HEM. 2106.) Prin Bihor și Sălagiu se găsește șl forma 
scurtată aut in loc de „auzi 1“ po.mpiliu, bih. 1004; 
VAIDA. i Geriind. auzind (diai, auzind). | După CO
STINESCU, s’ar conjugă și după conj. III. Aserțiunea 
aceasta se bazează pe faptul că, din fuziunea for
melor poți auzi și se aude s’a născut o formă poți 
aude: Tac nepoțcii măJc. Tăcerea crește, De poți aude 
musca'n pod cum zboară. ST. lOSIF. a fost odată, 3, 
cfr. ascuțl pag. 297'’. | Accentuarea veche dud (pă
strată la Aromăni: dvdu și la Istro-romăni: âvdu) 
se mai găsește tn Valea-Crasnei și pe lăngă Someș. 
jahresber. vi, 26; Încolo a fost înlocuită pretu
tindeni prin aüd (și Ia Megleniți: ud), după cum 
crede Weigand. JAHRESBER. iii, 222, mai întâi 
In întrebări, unde u a putut primi accentul, pro- 
nunțăndu-se cam cu o cvintă mai sus decăt a. tn 
tot cazul, forma negativă n'dud nu e necesar să o 
socotim ca reprezentând stadiul vechiu, ci trecerea 
accentului pe a poate fí ulterioară, ca In n'dseult, 
nú văd etc. | în unele părți se pronunță aód. 
JAHRESBER. VIII, 81 etC.]

— Din lat. andîre, idem: ital, udire, engad. udir, 
fran. ouîr, v.-prov. auzir, spân, otr, portg. ouvir.

ACZÍRR 8. f. I. 1«. Action d’outr, d’entendre. 2®. 
Vowueile, bruit; renommée, réputation. 11. Ouie.

Infinitivul verbului auzi, devenit abstract verbal. 
(Astăzi întrebuințat rar, și Înlocuit mai ales prin 
auz)

I. 1°. Abstract verbal. Faptul de a auzi, de a 
ascultă (pe alții vorbind). O, glasul cu dulce in 
auzire! coresi, E. 324,. Mai bineauzire multă și 
vorbă mai scurtă. lORD. GOLESCu, ap. zanne, p. 
II, 483.

2®. P. ext. Veste, știre, zvon. înpomeană de veac 
/î-vo dreptul; defa) auzire rea nu spămăntă-să. 
PSAL. SCii. 377/, (: „ab auditione mala“ : „il n’aura 
peur d'aucun mauvais bruit“). Nu sănt bune au- 
zirile ee auz. biblia (1688), 196 (cfr. auz I, 2’). 
Mihaiu porunci ca toate prăzile... să se împartă la 
ostași... La auzirea aceasta, toată țara se puse in 
mișcare. ISPIRESCU, M. v. 32/„. i Faimă, reputație, 
nume (rău sau bun). Awjtrea mmwc/wî lui Cutuzof 
în urechile Turcilor eră foarte înfricoșată. ZILOT, 
CRON., ap. HEM. 2118. Be lup sânt rele auziri. DO-



AÜZ1T
NICI, F. 51. I t Spec. (Jur.) Mărturie după auzire: 
care atestă nu din proprie știință, ci după cele au
zite de la alții: „par oul-dire". La prigonirile de 
stăpânire sau de hotară,priîmim și mărturila după 
auzire. CARAGEA, L., ap. HEM. 2118.

II. însușirea sufletească de a avea sensații de 
auz, de-a auzi, simțul prin care percepem sunetele, 
auz. Fără de graiu, și fără de audzire, [Îngerii] 
pricep voea lui D[umDe](Zidu. varlaam, c. II, 22. 
Ai dat auzire surzilor, mineiul (1776), 131 ’/»• •?»«» 
împiedecară vederea și mă făcură fără de auzire. 
8. CLAIN, ap. HEM. 2118. își pierduse auzirea. pann,
E. 11, 100. Cfr. auz, auzit’.

AKZÍT s. a. 1. l". Action d’entendre, d’ouir. 2°. 
£ruif, renommée, réputation. 11. Ouîe.

I. 10. Exprimă acțiunea auzirei. Cine are urechi de 
audeitü,... să audeă. varlaam, ap. HEM. 2120.

2°. t Ca și auz, auzire are sensul de veste, faimă, 
nume (bun s. rău), renume, reputație, inir’această 
vream^a), auzi Irod, alpatruldespunetoriu, auzitul 
ÎMflsujfl.TETRAEV. (157 4), 224 (: „en ce temps-lâ H6- 
rode... entendit ce qu'on publiait de Jésus“). Și 
ieși auzitul lui prein toată Siriea. ibid. 205 (: „et 
sa renommée se répandit par toute la Syrie"). 
(Astăzi numai In locuțiunele:) Din anzite: nu din 
proprie vedere, etc.. ci din spusele altora : „par ouî- 
dire“. [Letopisețul] l-am scris de pe niște isooarle 
ce am aflat la unii și alții, și din auzitele celor 
bătrâni boieri. NECULCE, LET. Il, 19ó/„. Știm însă, 
din auzite, că ’n vechia dădire erau două paraclise 
sau capele, odobescu, i, 404. | Pe auzite: (Întemeiat) 
numai pe spusele altora (despre cinevâ), fără a le 
controlă; Intr’o doară : „â tout hasard, au petit bon- 
heur“. Fă cunoștință cu fata; n’o luă numai pe 
auzite, pentru că nu se mănâncă tot ce sboară. c. 
NEGRUZZI, I, 251. (Cfr. ital, per udita, cu același 
sens.)

II. t Auz (II), f auzire (II). întru auzitul urechiei 
auziră-mă. CORESI, PS. 42(: „in auditu auris obe- 
divit mihi“).

Din lat. audîtus, -ns „auzire, auz, zvon, veste": 
ital, udito „auz", v.-prov. ouvido, spân, oido „auz" 
(ital, udita „auzire", engad. udida „auz", fran. ouie 
^audita). Cuvântul românesc e simțit ca un parti
cipiu, devenit abstract verbal, do la verbul auz).

ACZÍT, -A adj. Oui, entendu; appris, transmis 
<par frodfMon), — Participiul verbului auzi, devenit 
adjectiv (cu sens pasiv). Cine va putea sil /aed 
auzite puterile lui Hristos? varlaam, C. 375"',.! 
Transmis (prin tradiție orală). O samă de cuvinte, 
ce sănt auzite dtn om in om, de oameni vechi și 
bătrâni. NECULCE, LET. II, 197. Cfr. neauzit.

AVZITÓR, -OÁKK adj., subst. (Celui) qui entend; 
auditeur, -trice. — (Rar, Învechit) (Cel s. cea) care 
aude, care poate auzi. Adj. Fie ochii tăi deșchiși și 
urechile tale auzitoare la umilința locului acestuia. 
BIBLIA (1688) (:„et aures tuae exaudientes ad 
orationem loci huius"), ap. HEM. 2121. Cum și2>ână 
la acest număr, auzitori vom fi... N. COSTIN, LET. li, 
106. I t Spec. (Jur.) Martor singur anzitor : care a 
auzit Insu-și (cu urechile lui) cele ce mărturisește : 
„témoin auriculaire". Să să adevereaze cu trei mar
tori singuri văzători sau singuri auzitori. caraqea, 
L., ap. HEM. 2120 (cfr. Au scris tot pre o vreame cu 
lucrurile ce să făceâ, și singuri martori privitori, 
iar nu auzitori au fost. CANTEMIR, ap. HEM. 2120). i 
Subst. t Auditor. Adevărat, auzitorilor, pentru 
flifi] legei... nu este moarte, arhiva r. 1, 38. (Pane
giricul lui Ștefan-cel-Mare). [f și diai.: -tdrtu.]

— Poate fi urmașul direct al lat. andTtorias, -a, 
•um ,',care servește Ia auzit", sau un derivat româ
nesc din auzi, prin suf. -itor. Cfr. dubletul auditor.

auzitúkA t s. f. auzire (I, 1°)' (Neintrebuin-
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țat și atestat numai la ANON. CAR.:) auâeituri=. 
„auditio". (Plur. -iMri.]

— Derivat din anzi, prin suf. abstr. -itură.

ÂvA 8. f. (Pese.) Éperoier, rets, filet (pour la pâ- 
che) seine, senne. — (în Dobrogea) 4ue = „plăși mari 
cu trei pânze care se așazâ vertical șl plutesc In apâ *. 
ANTIPA, F. 1.113 (142). Peștele seprinde ou undița, cu 
cotețe de stuf, ostrețe, plase, ave. Avele au marafet 
cu niște plumburi, de se lasă la fund. (Somova, In 
Dobrogea), ap. HEM. 2154.

—• Din turc, av „chasse, péche“, poate prin mij
locire bulgară: av „vânătoare". Cfr. avgiu.

ÂvA t V. arvft.

AVĂ» s. m. (Iht.) V. haut.

AV.IÉT s. a. 1’. Taa:e, rente, redevance (perțue 
comine revenu au profit de certains fonctionnaires 
de rÉtat). 2’. Part convenite qu’on rend au proprié- 
taire d’une brúleriesur 1’ eau-de-vie deprunes qu'on 
fait fabriquer ches lui.

1°. + (In epoca fanariotă) Dare, impozit sau taxă 
ce se plăteâ pentru diferite beneficii, slujbe, numiri 
In slujbă, drepturi etc. Aceste avaeturi erau, pe vre
murile acelea de jaf obștesc, foarte numeroase și de- 
deau venituri considerabile slujbașilor mici și mari, 
chiar și domnitorului și membrilor casei sale. Im- 
ându-și gelatul avaetul lui, după obiceiu, au dat 
trupul de l-au îngropat... E. kogAlniceanu, let. 
III, 250/,. Avaetul caftanelor ce îmbracă Domnul 
pe boieri: de la vet log. până la vel post, câte 100 
lei, de la vel spat, pănă la vel stol, câte 80 lei. (a 
1776), ap. HEM. 2140. Venitul lui vel cahvegiu: de 
toată cahfeneaoa... să iea avaetul său, după toc
meala ce se va putea așeză, ibid. 2141. Vama ro
mânească la Bibnic, la havaetu’ Dofalmnei, și la 
cafifmacunul, și la ispravnic, la porc 26 pafralej. 
(a. 1792), ap. lORGA, S. D. xlI, 115. Avaetul horücii 
ce vine de peste munți. (Mold., a. 1814). URICA
RIUL, 1, 214/,. Si plătească numai .30 parale ha
vast, de pecetluit. {'Mold., a. 1803), ibid. 11,180/,,. Nu 
sănt supuși... a plăti nimieă ocârmuirii. sau ha
vast, sau zăciueală. (Mold., a. 1827), ibid. ii, 208/,, 
Să ieie avaetul vătăjiei de arabagii, din zece let 
unul. (Mold., 1815), ibid. iv. 206', Avaetul acestor 
școli... (Mold., 1827), ibid. vil, 92/,. DoMátnZ,' fdef lei 
am dat havastul mezatului, filimon, c. ii, 614.

2^ Spec. (Astăzi, In Muscel) Avaiet =s „zeciueală 
oe se ia celor ce fabrică țuică la povernele altora; 
plata fabricatului". rĂdulescu-CODIN.

[tn sensul P, adesea huvaét. j Plur. -efurt.]
— Din turc, ’ava'id „rente", cihac, ii, 544.

AVAÍi.',-ÍE t adj. v. harnlu.

AVALÂNt^țĂ s. f. ^taZaHcAe. -Tr&mbă de zăpada 
care se desprinde din vârful sau de pe coasta unui 
munte și se rostogolește la vale, mărindu-se din ce In 
ce; lavină. J Fig.ÎVitwioasa-tZitHpeaiwelaltinului)... 
Se schimbă ’n largi trosne de spume argintii. Ce 
valmeș se răstoarnă cn-o furie turbată. Formând o 
aoolanșăde cataracte mii. alecsandri, p. iii, 130.

— N, din fran. (împrumutat dintr’un dialect din 
Elveția romandă, cuvânt derivat din at'aZer „a se 
cobori, a veni la vale").

AVALEÁ s. f. V. Iiavaleâ.

AVALÎn J interj. Bravo— (Rar s. chiar f) Bravo! 
Aferim! (Intr’un cântec pop. din Covurluiu) Olîalio, 
viteae Tudor, Că mulfi iți mai mor de di/r! Ava- 
lim, Tudor viteaz, Mulți iți mai mor de năcaz! ap. 
HEM. 2141.

— Pare a fi turc, evallal „soit, oui“, transformat 
după aferim! ȘIO. LXIII.



A-VALMA — J
A*VÂ1.HA adv. 1®. P4l6-mdle, sens dessus dessous, 

en désarroi. 2®. .E» bloc, en foule. â la débandade, 
d la billebaude. 3°. £nsemAIe (sans tenir compte des 
différences), également, en commun. 4®. Por tndwis, 
indivisément.

Adverbul o-valmo, învechit și păstrat aproape nu
mai In dialecte, limba literară preferând compo
ziția d(e)-a-Ya]ma, exprimă, ca șl de-a-valoma al 
vechilor scriitori moldoveni, un raport de mod, 
arătând că cele cuprinse In verb — de obiceiu m i - 
șcarea indicată prin predicat — se Întâmplă „fără 
ordine, laolaltă și fără distincțiune, In mod învăl
mășit".

1®. Adv. (Despre lucruri) Unul peste altul, fără 
osebire, fără ordine, val-vârtej. Acuma, de când s'a 
dus el de la noi, toate merg a-valma. slavici, N. 
71. Bolovanii sub picioare-i dau de-a dura, dau 
de-a-valma. alecsandri, p. iii, 238. Casele vechi,... 
dărâmate, fără garduri, mărturisesc că sărăcia s’a 
încuibat in locul bilșugului d'odinioară. Asi tot e 
d'a-valma, căci toate sânt d’a-valma, când bietul 
creștin nu maiare ce ocroti, delavrancea, ap. HEM. 
2142. Au căeut alte multe bisearici și de-a-valoma 
case, dosofteiu, V. 8. 10.

2®. Adv. (Când e vorba de persoane care fac o 
mișcare) Unul peste altul, claie peste grămadă. In 
cârd Învălmășit, cu toții împreună (fără nici o or
dine). Hai d'a-valmaadecă toți cu grămada, din 
toatepărțile. (Măidan, comit. Caraș-Severin),ap. HEM.

! 2142. Pe eiduri, pui de tigri! A-valma la saraiu! '
ALECSANDRI, p. III, 352, Gură fac [copiii], co roata 
morii. Și de-a-valma se pornesc, Cum prin gard 
se gâleevesc Vrăbii gureșe, când norii Ploi vestesc. 
COȘBUC, P. 63. I (După analogia lui In-preună, com
pus cu prep. In; rar, neobicinuit) Intră... printre 
grăbiții bărbați tn de-a-valma. coșBUC, IB. 21/„.

3®. Adv. (Cu deosebire In Mold.) La un loc, lao
laltă, Împreună (fără să se țină seamă do deosebi
rile de rang, vârstă, religinne, etc.). Tjăcuiforii ora
șului Gangrelor să strânsără acolo, plângând de- 
a-valoma. DOSOFTEIU, ap. HEM. 2143. Hroiot, oștean 
vestit, Ca să-i mai imbărbătese, d'a-valma pintre 
soldați, Se luptă, c. negruzzi, i, 122. || Mai cu 
seamă In legătură cu prep, cu, așâ că s’a putut 
naște une-ori chiar o loc. prep. (de-)a-val(o)Dia 
cu... — împreună cu, laolaltă cu... Eră de-a-valoma 
cu dinșii, in mijlocul șanțului. DOSOFTEIU, v. 8.14. 
Vidra... din neamul nostru..., și eră și se fineâ, ș» 
cu noi de-a-văloma și hrana și traiul îi eră. can
temir, ist. 36. Hăkrămile ceale de șters [icoanele]... 
sd nu se speale de-a-valma cu alte rufe, ce în loc 
curat, sau in apă curătoare. liturghie (a. 1702), 
ap. GCR. I, 346Pe preoți tncă-i închideă, de-a- 
valma eu mirenii, la grosuri. N. COSTIN, LET. II, 

. 26/,|. Pe Tătari au început... a-i pune de a lucră
la cetate, de-a-valma cu creștinii. NECULCE, let. ii, 
299/„. C. Sion... este poroncit a umblă ăe-a-valma 
cu neferii. uricariul, xiv, 287/,Moartea... eu noi 
de-a-valma.... Tot s’apropie și vine, konaki, p. 292. 
„Mie-mi dă brațe, ca să pot combate, Cu cei mari 
d'a-valma pentru libertate!'' alecsandri, p. ii, 147. 
La deal, moș Nichifor se da pe jos și trăgea de-a- 
valma cu iepele. creangă, p. 107. Socrul râde de-a- 
valma cu nuntașii, sevastos, n. 331/,j. | Pleona
stic (neobiclnuit). Cumpăna... trebuesă foj pălești 
de-a-valma împreună cu dregătorii, uricariul, v, 
183/,,. ((Compus cu prep. Inși cu) Săfîelajirtvă toțfij 
înde-a-vdloma. dosofteiu, v. 8.22’ll.,.SRfeaceob^l- 
«tcproAtttc CMde-a-i’dloiMa. idem,v. 8.77,,. (Din con
strucția din urmă s'a putut despărți de-a-rolma ca 
substantiv, așâ că aflăm chiar construcția neo
bicinuită:) însă la mijloc Clise târînd, și eu multă 
de-a-valma, Fărăde voile sale pe Calcas..., Ceresă-i 
tâlcue spusa lui Fosbus. coșBUC, 32/„. || (Cu func
țiune adj ectival ă) Obștesc. Toțfi}, într’o voe ș»c« 
de-a-văloma giudef, îl suiră in scaun, dosofteiu, 

; V. 8. 145.
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, 4®. (Jur.) Neîmpărțit, In comun, in devălmășie, In
, indiviziune (fiind vorba de o casă, moșie, etc., pe 
i care o au sau o stăpânesc mai mulți coproprietari). 
, Stăpânesc acea parte a-valma cu noi. uricariul, 

XIV, 250/,,. II (Cu funcțiune adjectivală) Pentru 
cheltueala ce vor face de~a-valma (adv.] șt pentru 
stăpânirea cea de-a-valma [adj.]... Cel dintre vecini 

I sid, când să va tntemeiâ pe locul șl al unuia și 
, al altuia vecin, e de-a-valma { : „mur mitoyen"). 

CARAGEA.L., ap. HEM. 2142.!Subst antivat (subát.
1 invariabil) Obște. Zicem obștire sau de-a-viilma, toc

meala aceia după care doi sau mai mulți stăpâni... 
stăpânesc un lucru de obște, caragea, l. 36/,,. Cfr.

I devălmaș, devălmășie.
t [t și: de-a-văloma, formă atestată și la Ardeleanul 
. S. Barcianu (a. 1858), ap. HEM. 2143.]
I — Din a’ (3®) și valmă, care e paleosl. valiimü 

(instrumentalul lui valii „val“, devenit adverb, cu 
t sensul original „ca valurile"). Forma de-o-ualoma e 
} luată din rusește válomú „im Haufen, in hellén Hau- 
l fen; im Ganzén Grosson, en gros" (Pavlovski), care 

(ca și cech. valem „en foule, en masse, impétueuse- 
i ment") reprezintă aceeași formă ca și cuvântul pa- 

leoslav. La cuvintele românești s'a mai adăogat ad- 
» verbialul -a. CIiiAC, II, 446; TDRG. Cfr. valmă, 
I (In)vălmășag. (In)vălmășeală, (In)vălmășl, 

vâlmeș, învălmăși, Invălmat și cuvintele In- 
( : rudite năvăli, prăvăli, tăvăli, etc.

avalnăI} 8. m. = rfer&lmaș. (Suspect) Numai la 
pontbriant: auaZwoí =„copropriétaire,associé pour 
le parlagé d'un produit obtenu en commun".

—Derivat din a-vnluia (4*), prin suf. nőm. agent. -aj.

avAlmA^Ie b. 1.» devălmășie. (Suspect) Numai 
la pontbriant: avalmașia = „copropriété, associa- 
tion“.

— Derivat din avalmaș, prin suf. abstr. -ie.

-k adj., adv., subst. 1". = nvnn'. 2®. Pauvre, 
misérable.

1®. (în Transilv. și Bucov.) Avan'. Adj. Jruiic.i 
tilinca cine știe unde, cugetând... că se va sfărmâ 
bucățile..., [dar] tilinca in urma aruncălurei celei 
avane s'a prefăcut intr'o doamnă tânără. MARIAN, 
O. 11, 368. Dard tu mi-ai făcut mare Și avamă su
părare. (Crasna, In Bucov.) idem, î. 133. îl Adv. 
Străluceâ.. mai avam decât soarele, reteganul, 
ap. ȘIO ( = „pogan, tare". Com. reteganul).

2®. (tn păr^le Năsăudului) — „avănit, om
sărac, mișel", bugnariu, NĂS.

— Pentru etimologie v. avan'.

AVÁN, -A adj., adv. 1.1’. Crweí, rude, dur, barbare, 
terrible, impitoyabte. 2®. .Atué, malin, fin, sagace, 
perspicace, endiablé. II. CrMeZIeutenf, teirihlemeni, 
impitoyablement. Trés, bien.

I. Adj. 1®. Strașnic, grozav, aprig, amarnic, hain, 
barbar, cumplit, crud, iute la mânie. Om avan - 
„om strașnic, inimos, r&nzos de nu mai are p&re- 
che și căruia nu-i trec mulți pe dinainte, nici nu-i 
suflă'n borș fiecine", șez. v/,,. L-au probrăsît pre 
acel tiran, făcându-l besbojnic șt avan și alte multe 
mustrări, dosofteid, ap. HEM. 2148. Sănt Grecii 
avani și tncărcafi de datorii, mag. ist. IV, 
Nu are Indurare, e aprig și avan. c. negrt’zzi, ii, 
298/,- O câmpie mănoasă, răsășească, Pe care n 
pândește avanul domnitor, alecsandri, p. iii, 631. 

oardele avane, iată limbile dușmane, idem, ap. 
HEM. 2149. El ajunge. într'o groapă mare arde-un 
foc avan. Pe-o păreche depirostre clocotește un ca- 
ean. eminescu, l. p. 127. Astfel tabăra se duce, Lă
lăind in chip avan. coșBUC, F. 67. cât ești de 
avan, moș Nichifor, cum ifi încarci sufletul de pă
cate! creangă, P. 134. .Aceastd femeie strașnică la 
inimă și avană, șez. v, 185/,,. Cdt de avană va fi 
fost lovitura aceea, nu pot spune, dar destul că: ca-
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vanul lingurei rămase pentru totdeauna întipărit 
în spatele Sarcéi, marian, o. ii, 49.

2*. P. ext. Isteț, drăcos. Avan= „priceput". ION 
cr. I, 12. Din nimica toată se fac lucruri de mare 
has, mai ales cănd cel ce le spune și le facee om 
avan, al dracului, pamfile, J. I, 383. Cine gâcește 
cuvântul dinlr'odată, se consideră ca mai avan. 
idem. 306 ( = „glumeț, isteț, pișicher", glosar).

II. Adv. Cumplit, grozav, fără milă, nemilos, hain. 
Scapă-mă, că mor! Sufletul mieu arde, arde mai 
avan decât focul cel mare din Sărărie. alecsandri, 
T. 1058 (- „grozav". GLOSAR), li cald avan, aici. SAN- 
DU-ALDEA, u. P. 206/,. „Da la Șiret tot pod umblător 
este?“— „Tot, tot... Numai de nu l-o fi rupt apa, că 
am ausit că vine avan Șiretul", sadoveanu, m. 180. 
Primarele cu suman. Primărița cu swman, Judecă 
âocoii-avan.nk'Rikn.sk.'îll. i Avan de ...= foarte, 
cumplit de... Rosturile împărăției melesânt avan de 
grele și încurcate, ion cr. i, 3.

— E turc, havan „trattre, perfide", care poate să 
fi intrat In limba noastră șl prin filiațiune n.-gre- 
cească: i6ivi( „calomniateur", sau sârbească: avan 
„perfidus, proditor". De origine grecească e, proba
bil, la Dosofteiu (cfr. șl avanie), iar prin Sârbi pare 
a fi pătruns la Ardeleni, la oare apare subt forma 
avam (v. c., cfr. Insă avănit).

AVÁN s. a. V. havan.

a-vánát t loc, adv. Â la cha8se.—(lA dosofteiu, 
adesea) La v&nat. Dănăoară, eșindu a-vdnatu, vădsii 
un cerbu a~l luâ tn goană, ap. HEM. 2167.

— Din a* (P) șl vânat.

avánátúbA s. f. V. aveultnrâ.

avasí-gári»A 8. f. (Armată) Avant-garde. — 
Streaja s. partea de oștire din fruntea unei armate 
ce se aQă In mers (la războiu s. la manevre) (nu
mită mai de mult streajă, fruntea oștilor; cfr. 
hârăți, hăriți). Nu confundă avant-gai^a unei ar
mate, cu niște soldați răsleți. UAIORESCU, CR. II, 379.; 
F i g. Principatele române au fost multă vreme avan
garda creștinătății tn potriva Turcilor. [Scris și: 
avant-gardă. I -ț (după ital, avanguardia] și: avan- 
guârdie s. f. Avan-guardia română ...înaintă până 
la sat la Putineiu. SĂLCESCO, M. v. 59. J -f și: avan- 
gvârdie s, f. Acolo se pun la cale, avangvardie por
nesc. BELDIMAN, E. 75. | (Cu O formațiune latinea
scă, rar) și: ante-gârdâ s. f.]
“ N. din fran. avant-garde (compus din avani 

„înainte" șî garde „streajă").

AVANÍE t 8. f. 1
AVANÎF. t 6. f. )
.Auattie, vexation, oppression. — (Mai ales la plur.) 

Stoarceri de bani, apăsări, vexațiuni, mizerii. Deci, 
cu aceste avănU și drăcii, făcut-au lui Mateiu bani 
mulți. MAG. IST. IV, 366/4. avăniile Turcilor și
a boierilor, ibid. i, 226/,,. Toate aceste avanii ale Tur
cilor sleise răbdarea poporului, bălcescu, M. v. 48.

— Din n.-grec. ăbavia „calomnie, médisance, op- 
pression".

AVĂNÎT,-A adj. PaMfre, wis^rafcfc. —(In părțile 
Năsăudului) Avam (2*). Avănit = „om sărac, mișel". 
BUGNARIU, NĂS-

— Participiu, devenit adjectiv, al unui verb ne- 
Intrebuințat avăni (derivat din arau).

AVANIȚĂ subst. Intrus. — (fn Ban.) Intrus, om de 
pripas, venetic, aventurier. Cfr. avenitură. Ava- 
niță streină, foaia de duminecă (din Timișoara) 1, 
No. 15 (— „care se vâră undevă"). RUDOW, XIX, 420. 
[Accentuat, probabil, avdniță.J

— Din sârb, avauica (citește: avanița) „om rău, 
hrăpăreț".

AVÂNT
AVAN-PÓ8T 8. a. (Armată) Avant-poste.—(între- 

buințat mai ales la plural) Post militar Înaintat (al 
unei armate ce se află tn războiu s. la manevre), 
postul cel mai apropiat de vrăjmaș (care servește 
la paza trupelor care se odihnesc). Bandele de Cer- 
cheei... tot se mai ispiteau une-ori, pe întuneric, a 
înaintă până in preajma avanposturilor noastre. 
ODOBESCU, III, 576. I Fig. Im gura Bămărelului, 
in fața satului Crucea,... aflăm un rest de Ainov" 
(turbărie [ = loc cu „turbă"]) ...avantpost al marelui 
tinov de pe Bistrița și Dorna. ap. popovici-KIRI- 
LEANU, B. 40 și 41, nota. [Scris șl: avant-post.]

— N. din fran. avant-poste (compus din avant 
„înainte" și poște „post [militar]").

AVÁN8 s. a. Avance. ■— Plată anticipată a unei 
părți dintr’o sumă datorată; parte răspunsă înainte 
(dintr’o sumă al cărei soroc de plată e mai târziu). 
Muncitorilor se fac avansuri considerabile pe mun
că. I. IONESCU, D. 324. Avansele făcute ec^loatărei 
minelor s’au sădămicit. I. IONESCU, M. 52. Pe luna 
asta a jn-imit 100 de lei, ca avans din leafă. ] (Fi
nanțe) Un agent fiscal poate să fle în achit, [In] 
avans sau [in] debit. PRETORIÁN, DR. C. 67. Avans pe 
efecte depozitate^ „lombard", i. panțu, c. c. 290. 
(La plural. Franțuzism) Acte prin care o persoană 
vrea să se apropie iarăși de cinevă sau să intre In 
relații cu el. Im avansurile lui, nici nu i-a răspuns. 
[Plur. avdnsuri, mai rar avdnse.]

— N. din fran. avance „poziție a unei persoane 
s. a unui lucru care e înaintea alteia (tn spațiu s. 
tn timp); avans" (de la verbul avancer „a înaintă").

AVANSA vb. 1* (ș. d.) v. inaintâ ș. d.

AVAN-scjsNĂ 3. f. (Teatru) Avant-scéne. -Partea 
scenii (unui teatru) dinaintea decorurilor. Cfr. pro- 
sceniu. i P. ext. Lojă (pentru spectatori) imediat 
lângă -scenă. Pentru astă-seură am luat o avan
scenă. (Scris șl: avant-scenă.]

— N. din fran. (compus din avant „Înainte" și 
scéne „scenă").

avânt s. a. V. avantaj.

AVÂNT- V. avan-.

avAmt s. a. i'/o», easor. — Mișcare repede, prin 
care avântâm ceva sau ne avântăm undevă. Cu 
un baston împiedecă... avântul looiturilor prea pu
ternice. CO'SV. LIT. XVI, 183, ap. TDRG. țț: A-și loâ 
avânt = a se avântă: „prendre son élan ou son es- 
sor". I (Rar) A-șl da avânt a-și da vânt: „s’élan- 
cer". Et puse mâna pe leucă, tși dete avânt și... se 
aruncă din car. GOVV. lit. xii, 452, ap. TDRG. || (Mai 
ales) fig. At farmeculputerei ce-aprinile’n omenire 
Avântul de mari fapte, dorinți de nemurire, ale
csandri, P- III, 73. Tineretul poet ...nu prea știa să-și 
cumpănească bine avânturile prolixe ale înfocatei 
sale muee. odobescu, hi, 63/,D-l C., tntr'un avânt 
de generositate, a intervenit în discufta noastră, iaa- 
IORE8CU, CR. II, 75. Jiăvașe scrise cu avânt, sbiera,
F. 8. 354. de pe sul, cu mult avânt, fes odele încet, 
eu’ncetul. COȘBUC, B. 63. Nobil în cel mai întreg în
țeles al cuvântului..., n'aveă nimic din avântul ca
valeresc al eroilor Isf/endari, dar, poate tocmai de 
aceea, eră mai simpatic, zamfirescu, r. 210. £rau 
e avântul, Măndră-i răsplata. GORUN, F. 39. Iuți și 
cu pletele’n spate l-urmară pe dînsul Abanțiî. Plini 
de răsboinic avânt și pururi cu suliți întinse. MUR- 
NU, 1. 39. țț A luă avânt = a crește, a se desvoltâ 
repede. Ideile de inovațiuni sociale luaseră un avânt 
așâ de mare, încât prinseră toate spiritele. CONV. 
LIT. XVII, 373, ap. TDRG. | A-i tăiâ cuivă avântul 
a-l face să se oprească In pornirea sa sufletească spre 
sfere superioare, a-l descurajă: „arrâter qqn. dans son 
élan“. Dan îi povestise copilăria lui tristă, decepțiile
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osteneala care-i tăiase orice avănt, orîce entu- 

siasm. vláHUTÁ., d. 204. fPIur.:
— Substantiv postverbal din avântă.

I

avântă vb. I. I. 1®. Brnndir. élancer. 2®. Pousser 
rapidement (en avant). 3®. Foire parfir (qqn.) avec 
élan. enirainer ou emporter (qqn dans la bataille). 
II. (Refl.) ffélancer, sauter (en selle), prendre son 
élnn ou son essor. Avoir la kardiesse, l’audace ou le 
toupet (de...).

I. Trans. (fact.) 1’. A mișcă cevă s. pe cinevă 
repede prin aer, spre a puteă lovi mai tare cu el, 
sau spre a-l puteă trânti mai cu putere (cfr. a face 
vânt). Și sconte-un biciu plumbuit... Și-avântăn- 
du-l într'o parte. Trage la țăran pe spate... Și scoa
te-o măciucă ffroasă... Și-avântând-o intr’o parte, 
Trage la ciocoiu pe spate, marian, SA. 174. Mânios 
tnhață pe smeu, îl avăntă tn sus, și apoi tl isbește 
tn pământ, sbiera, p. 103/,,.

2®. A Împinge (cevă s. pe cinevă) înainte, repede 
și cu putere (cfr. a da vânt). Săltă iute’n luntre; 
apoi... câteva voinicești lovituri de lopată avântară 
micul vas departe de coastă. ODOBESCU, I, 141/,,.

3°. Fig. A-l face pe cinevă să-și ia zborul, să se 
repeadă s. să pornească repede (spre...). Cu ce scop 
oare... tși părăsise el pustia casă părintească...? 
tnsu-și el nu puteă ști; dar o răsărititră a inimii tl 
avântase spre locul [unde eră iubita lui]. ODOBESCU, 
I, 120/,,. I A însufleți. Herbor Lucasiemits... Se 
duce să avânte armata cea crăiască Și cu Românii 
aprigi in piept să se lovească. ALECSANDRI, p. Iii, 
223.
I II. Refl. A face o mișcare repede spro a ajunge 
undevă, a se repezi Ia s. po..., a-și luă vânt s. sbo- 
rul Incotrovă. Și, aei, el se avântă pe calul său arab. 
EMINESCU, p, 211. Totuși Atride'napoi se avântă și 
vrea să-l doboare. Lăncii dând ebor. murnd, i. 61. 
Uliul..., avântându-se in sus. eise... marian, O. i, 
176. Și cum eice, cum cuvântă. Drept spre crâșmă 
mi s'avănfă. marian, sa. 147. || A se mișcă cu repe
ziciune, a fugi B. a zbură ca vântul. Cerbul tn fuga sa 
minunată se avântă ca in sbor odobescu, iii, 136/,4.1 
Fig. Iar sufteiu-mi tn eboru-i S'avdntă fericit. ALE
CSANDRI, p. III. 99. II (Fam.) A cuteză prea mult. A 
se avântă = „sich erdreisten"... Te-ai cam avântat, 
băiete! || Absol. A-și luă avânt. Mă-sa l-a trimis 
tn sat. Vesi, de-aceea-i încruntat Și s'avăntă și se 
crede Gă-i bărbat. coșBUC, F. 64.

— Formațiune românească din a’ și vânt, mai de 
grabă decât din lat. *ad-ventare (cfr. ital, avventare 
„lancer, darder“, avventarsi „s’élancer, se jeter, se 
précipiter sur, fondre suri'; cfr. șl •ex-ventare > (a)s- 
vântă): pe cât se pare, cuvântul e modern (spre a 
se redă prin avântă: avănt iran, „élancer: élan“ s. 
germ, „schwingen: .Schwung"), căci el lipsește In li
teratura veche și nu pare a fi răspândit în popor 
(exemplele sânt toate din sbiera și marian, amin
tind mult pe germ, „schwingen", căci: Iar pe Leși cu 
chica tare ii avAntă’n spâmurare. la alecsandri, 
p. P. 173^ nu face do loc impresia de a fi vers po
pular. Cfr. însă azvăntă II).

AVANTÁJ 8. a. Avantage. — li'olos (oe-1 Infățișază 
un lucru înaintea altuia, s. pe care l-are s. 11 trage 
cinevă dintr’un lucru înaintea altuia (s. mai mult 
de cât altul), înlesnire. Cfr. dezavantaj. Avanta
jele, pe care regulamentul le-au asigurat proprie
tarilor. URICARIUL, IV, 438. Mă anunțați că dorința 
sa [a Sultanului] e de a Ie da [Principatelor ro
mâne] o dovadă despre acele simțimente, acordân- 
du-li avantage. ibid. x, 365. Ne rămân tncă multe 
avanta'fiuri. c. NEGRUZZI, iii, 61. Pentru contem
poranii săi [ai lui Grigore Urechie], care nu ceteau 
de cât românește, grecește și slavonește, eră un mare 
avantagiu să aibă înaintea lor, în limba țârii, cu-

i prinsul cronicelor latine și polone, iorga, l. i, 91.
[Plur,: -taje și (învechit) -tajuri. , Și: avantâglu s.

a. (după ital.) -togii și (învechit) -ioffiurt, -tage.' 
Cuvântul a devenit popular prin unele regiuni din 
România, subt forma avânt s. a. Ar trebui ...stătu' 
să'nchirieee pămăntu' la locuitori: ar fi și avantu’ 
lui, al nostru. Am plăti mai mult ca arindașii. 
GRAIUL, I, 49-1

— N. din fran. (ital, [avjvaiitagglo).

avantajA vb. 1*. Avantager. - Trans. și refl, 
(cu sens reciproc) A (-și) da s. a (-și) procură (cui
vă) un avantaj, a face ca cinevă să tragă dintr’un 
lucru foloase mai mari de cât un altul. Contractul 
de societate universală se poate face nu mai intre 
persoanele capabile de a da sau a primi una de la 
alta și care au facultatea de a se avantajă reciproc 
tn prejudițiul altor persoane, hamangiu, C. C. 381. 
[f (după ital, avvantggiare) șl: avantngiă vb. 1*.]

— N. din fran. Cfr. avantaj.

avantajArr s. f. Action d'ai antager {(iqn.).— 
Infinitivul verbului avantajă, devenit abstract ver
bal. ft (după ital.) și: avaiitaglare.]

avantajAt, -A adj. Avantagé. — Participiul ver
bului avantajă, devenit adjectiv, [f (după ital.) și: 
avantaglat,]

AVAMTAJÓ.^, -«ĂSĂ adj. Aoantageux.—Cete ofe
ră un avantaj (față cu altceva). 7'<^ra noastrd ^'-a 
depns toată speranfa in voi, ca unul care ați apă
rat-o și ați liherni-o până acum... [și care] veți tn- 
temeiă libertatea și fericirea ei, tn modul și in 
gradul cel mai avantaț/ios. uricariul, i, 175. [f 
(după ital, (av)vantagginso) șl: avantaglos.]

— N. după fran.

avâsttAre s. f. Action de brandir, d fde s’/elan- 
cer, de pousser rapideniettt (en avant), etc. — Infini
tivul verbului avântă, devenit abstract verbal.

avAntAt 8. a. s avântare. Participiul verbului 
avântă, devenit abstract verbal.

avAntAt, -A adj. Brandi. élancé, poussé rapide- 
ment (en avant), etc. — Participiul verbului avântă, 
devenit adjectiv.

avAntAtób, •oábi: adj. Brandissant, ilanțant, 
poussant (en avant), etc. — (Rar) Adjectivul verbal 
al lui avântă (derivat prin suf, -ător).

AVANTÓP f 8. a. havantop.

avAk. *A adj., subst. Acare. —Care e lacom de a 
strânge bani numai spre a-i avea strânși, peste mă
sură iubitor-de-argint, „cumplit, iubitor de argint 
cu prÍ8O8“ (POENARD), scump (la bani), sgărcit, (In 
Mold.) calic. Om avar. . Fig. Pe wnpoi sărac asudă 
intr’o lungă agonie Tânărul. 0 lampă'ntinde limbă- 
avară și subțire, eminescu, p. 91. Căci în lumea 
asta crudă și avară pentru el... vlahuță, ap. DDRF. 
P. ext. (Rar, franțuzism)Econom, scump (la...). Avar 
la uorfed.llSubstantivat. Un avar.

— N. după fran. (lat. avarus, -a, -um „doritor 
foarte s. lacom de..,, In special de bani)“.

AVAR, -A subst. Avare. — Numele etnic al unui 
popor mongolic, care a năvălit și s’a așezat ln Eu
ropa pe la Începutul evului-mediu. Avarii, Scla- 
vonii, Ghepidii și alte neamuri varvare... caste- 
MIR, HR. 329. Sub bolta cea tnaltă a unei vechi bi
serici..., E'ntinsă'n haine albe, cit fața spre altar(i), 
Logodnica lui Araid, stăpAn peste Acart. emine
scu, p. 199.

— N. din lat.-med. Avarus, idem.

AVAttiÁvb.I*(Comerț.)(S')aoariei-. (Franțuzism)
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Trans. și refl. (Despre corăbii și mărfuri incăr- i 
cate pe ele și, p. ext., și despre orice obiecte tran- i 
sportate sau înmagazinate undevă) A (se) strică, 
a suferi stricăciuni. Umezeala poate avariá o marfă.
1. PANȚU, C. C. 290. I

— N. din fran. Cfr. avarie. i

AVABIÁKC 8. f. (Comerț) Action d’avarier, ava
rii. — (Franțuzlsm) Infinitivul verbului avaria, de
venit abstract verbal.

AVABIÁT, *A adj. (Comerț) Avarie. — (Franțu
zism) Participiul verbului avarlâ, devenit adjectiv. 
Vapor avariat: „vapor stricat, vapor care nu mai 
poate funcționă In ape și trebue reparat"'. I. PANȚU, 
C. C. 290.

AVABÍE B. f. (Comerț) Avarie. — (Franțuzism) 
ritricăciuni s. pagube suferite de o corabie In drum 
s. de marfa Încărcată pe ea, p. ext., de orice marfă 
transportată sau Înmagazinată undeva. Avarie to
tală, d. e. la naufr^iu. i. panțu, c. C. 290.

— N. din fran. (ital, ouaria, idem.)

AVABÎțiE B. f. Auarice. — însușirea de a fi avar, 
scumpete (la bani), sgârcenie, „iubire de argint , 
ou prisos, cumplire, scumpenie In bani“ (poenaru), 
(In Mold.) calicie.

— N. din lat. avarltia „dorință vie, sete, lăcomie 
de... (In special, de bani)“.

avAt 6. m. (Iht) V. haut.
AVÁjóív a. m. (Iht)=hant: Âsptusrapax. (Piua- 

Fetrii, In Ialomița), ap. HEM. 2153.
— Derivat din avat (v. haut) prin suf. augm. -ot«.

AVeA vb. II. A. I. l’-5®. Avoir [spécialement 2% 
ă la lettre e.) considérer, tenir pour...: 5®. (Refl.) 
Étre, sesentir; se rapporter (ă...)]. II. l«-2’. (Employé 
avec rinfinitif ou le subjonctif d’un autre verbe)
a.) auo*r <!..., devoir (fairé qqch.), b.) a le sens 
d’un impératif, c.) a le sens d’un futur, d.) pouvoir, 
avoir la possibiliti! ou l'oceasion de... 3®. (Employé 
avec la préposition „de“ suivie d'un participe passé) 
devoir, pouvoir. 4®. (Employé avec un participe passé 
servant d’adjeetif prédicatif) a le sens d'un plus- 
que-parfait. 5®. (Employé avec un pronom relatif ou 
avec oertains adverbes suivis de l'infinitif) savoir. 
pouvoir, Sire dans la situation de... 6®. (Employé 
avec „cine" sulvl de l’infinitif) trouver â, avoir de 
quoi... B. (Verbe auxîliaire. Se construit pour tous 
Ies verbes avec le participe passé, pour exprimer Ie 
temps passé.)

A. Verb pregnant.
1. A aveă exprimă raportul cuivă s. a cevă cu ceea 

ce e al său. Când e vorba de o idee din sfera mo
rală, a aveă are același sens ca „a stăpâni, a po- 
8edă“, fără a implică Insă noțiunea de drept public, 
inerentă acestora; iar când ideea e din sfera mate
rială, a aveă are un sens apropiat de „a țineâ*', fără 
Insă a implică imaginea deșteptată de acest cuvânt.

1®. a.) [Omul] neavând toate, eice că nimic nu ara. 
KONAKI, p. 268. Am auzit că ai o furcă de aur, care 
toarce singură, creangă, p. 96. Amândoi bătrânii 
darö ortul popii, rămâind in urma lor casa toacă 
ș» o sărăde lucie. Copilul..., după ce vădi că nu ’ 
mai are de nidunele,... se puse pe... plâns, ispirescu, ;
L. 287/,. 4Í A aveâ ac de cojocul cuivă v. ac (pag. 
10*). j Spec. A posedă (bani, avere, moșii etc.) p. ext. ; 
a primi (leafă, plată etc ). Are avere N. costin, let. ; 
87/,. Pe la noi, cine are bani, bea și mănâncă, cine 
nu, se uită și rabdă, creangă, p. 279. Cătana ce 
plată are? DOivE, 113/g. I 4» dceful, de-Jiprisoxeșle. 
DOSOFTEIU, PS. 43. I Absoi. (eliptic) A fi om cu 
stare. (Loc. prov.) Cine are, bea și mănâncă; cine 
nu, stă și se uită. zav^EiP. t, 18. (Cfr. avere, avut,

AVEÂ
avuție). [| Vuauemu istdrie [ nu ni s’a transmis In 
scris], cdft nepoți au domnii. BIBLIA (1688), 7 pr./^o- 
Chesarie ar fi fosi, nu numai un priceput orator 
— și avem [ = ni s’a păstrat] un discurs al lui, 
alcătuit limpede și cu avânt, — ci și un scriitor 
original. lORGA, L. I, 525. Noi avem [ = există s. 
se află Ia noi] în veacul nostru acel soiu ciudat de 
barei. Care cearcă prin poeme să devie cumularei. 
EMINESCU, p. 229. Aveți I se află, există] pe acolo 
a^fel de... ? : „gibt es dort solche...?" POLlzü. Jură
mânt îți fac din sufiet, că... eu nu mi-oiu schimbă cu
vântul... De-a teiubipân’lamoarte, de anuoued [ — 
recunoaște] su5 soare altă stea de proslăvire, alt lu
ceafăr de’nchinare.' konaki, p. 103. De sânt acestea 
lucruri creștinești, sică cine are [ = recunoaște un] 
Dumneeeu! ANTIM, ap. IORGA, L. 1,430. /ntbracd-fe 
iute in pielea cea de urs pe care o ai [ = ai mo- 
ștenit'o] de la tată-tău. CREANGĂ, P. 215. De unde 
să aibi [ = să afli, să găsești] apă vie? VARLAAM, 
c. 158. Cine-o eice „Nițul vine‘‘, 24re [ = capătă] -un 
galben de la mine, teodorescu, p. p. 305”. 4Í A 
nu aveă nici un sfânt, v. sfânt. ] A nu aveă dnpă 
ce bea apă, v. apă (p. 183’’). | Á nu aveă (nici un) 
chichirez, v. chichirez. || Aproape toateghicitorile 
românești se încep prin am...: Am o cățelușă roște, 
care bate totfdea/una pintr'un gard alb de os? (— 
„Limba In gură"). SBIERA, P. 92OI„.

b. ) (Complementul este o parte integrantă a su
biectului) Â fi (Înzestrat) cu cevă. 0, ce frumoși 
ochi ai! EMINESCU, P. 209, 212. De-ar aveă codrul 
ista gură, să spuie câte a văeut..., știu că atn aveâ 
ce ascultă! CREANGĂ, p. 119. Scorpio... este mai rea 
de cât soră-sa și are trei cap^. ISPIRESCU, L. 5. 
Cu dragostea nu glumi... Ea doboară, și-aripi n'are. 
HODOȘ, p. p. 33. Masa are patru picioare. Casa are 
două caturi. 4^ A aveă cap (v. o ), guri (v. o.), ini
mă (v. c.), minte (v. c.), nas ’(v. c.), obraz (v, c.), 
ochi (v. c.), perl răi v. păr", rost (v. c.).

c. ) (Complementul se află ca o parte integrantă a 
subiectului) A purtă, a țineâ. 4feti curură [= cunună] 
tn cap. CDV. D. BĂTR. II, 192. Toți pe buee au virtute. 
EMINESCU, P. 246. Acel unul are atunci tn mână 
și pânea cw|*fHÎ- CREANGĂ, P. 248/,F. ext. 
Ad(î-w» aice hărțile cele mici, ce le ai la tine. drĂ- 
OHICI, R. 18. [Boierul hotărî să o dea] după un fe
cior ce l-aveâ boierul pe lânffă dinsul. ISPIRESCU, 
L. 179/„. Pentru asta vă plătesc eu simbrie? Pen
tru asia vă am eu la mine pe proeopseală? idem, 
L. 44/„. /l aved cu dtnsul mai în toate eilele, la 
vorbă. QcyRJSH, H. I, 48. # + (Despre femei) A aveâ 
pre sine : a aveă menstruația. Aciasta e leagea 
^..eela ce dre pre sine întru neeurățila ei... și băr
batului carele va dormi cu data ce dre pri sine. 
BIBLIA (1688), 82 (: „telle est la lol de celle qui 
est maiadé de ses mois... et de celui qui couche 
avec celle qui est souillée“), cfr. șlibid. 11,369. 
(învechit) A aveâ în pântece = a fi Însărcinată. 
Fără ispită bărbătească, ai avut în pântecele tău 
pre Cuvântul, mineiul (1776), 54 '/,. Fecioara a 
avut in pântece și a ndacul. TEODORESCU, F. P- 
115\ 1 A aveâ seu Ia rârnnchl, v. seu. | A. nu aveâ 
nici în rllu nici în mânecă (cu cinevă), v. clin. 
A aveâ (cevă) în gând (v. c.), in minte (v. c.). în 
cuget (v. c.). I A aveâ la (s. pe) cap(nl său), v. cap. | 
A aveâ (cevă) s. pe cinevă la (s. pe s. in) inimă 
(v. c.) s. (fam.) la stomah (v. c.). j A aveă (cevă) pe 
(s. la) snfletfnl său), v. suflet. i| f A aveă (cevă) 
a>mână: la Îndemână, la dispoziția sa. ^Irs săgeți 
a mână, dosofteiu, PS. 26 (cfr. a-mână pag. 133*"- 
134*). (Azi) A aveâ (cevă s. pe cinevă) la mână = 
disponibil, la dispoziția sa, in puterea s. In stăpâ
nirea sa. Lăsați-mă pe mtne, cucoană, să găsesc 
un bărbat duducăi Tincăi: am la mână un pro
curor fain! alecsandri, t. 765. Nupot să fac ni
mic împotriva lui: mă are la mână cu un tnscris. 1 
t A aveă (cevă) pre mână: a dispune de... Va fi 
având pre mâna sa bani domnești. PRAVILA MOLD.
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178. I A aveă la iudemăiiâ: tn apropiere (așă In cât 
să nu fie nevoie decât de a Întinde mâna spre a-1 
luă). Să ai la indemănă nițel muc de lumânare. 
ISPIRESCU, L. 376/,,. ; A aveă în degetul cel mic, 
V. deget. I A a aveâ gârgâunl (in cap), v. găr
găun.

d.) P. ext. Dumne^dw în ceriu are duhuri, bi
blia (1688), 4 pr-/so- s’aibu in ceriu curț[i]? 
DOSOFTEIU, V. S. 49,,. N'aceă chioară pară in bu
zunar. STk^CESCTJ, B. Cine strică dragostele,
MAnce-igrâul pasările Și să n’aibăpâne'n masă! 
jarnîk-bârseanu, D. 281. .Are oi la munte. | Pește
ra.., în loc necunoscut iși are răsuflarea, alexan
drescu, M. 11. A aveă pe cinevă în lașcă (v. c.). 
Nici acasă n’am de coasă (v. c.). || (tn legătură cu 
adverbe locale) Ia ce-ți place din ceea ce am din- 
nainte. ISPIRESCU, L. 384 N’am asupră-mi [ la 
mine] nici un ban de cheltueală. drăghici, r. 6. 
(Franțuzism, cfr. asupra pag. 337*.)

2^ a.) Ca o posesiune se pot consideră și drepturile 
pe care le dă puterea părintească asupra copiilor, 
puterea maritală asupra nevestii, p. ext. puterea 
stăpânului asupra slugii. Acest vestit împărat aveâ 
dai feciori. GORJAN. ii. i, 1/,,. El întreabă, cine are 
o slugă? bălcescu, m. V. 392/,. ^i-aveă o fată — 
fata lui — Icoană ’ntr’un altar s'opui, Im închinat. 
COȘBUC, B. 16. Doamne, mă Chirică, că bun suflet 
de femeie mai am. Bine mi-am ales-o! CREANGĂ, 
p. 168. II P. ext. (Raportul invers) Îi’arr Diimneeeu 
stăpân! CREÂîi(ik,P. \ \l.l,.CopiMace.staare o mamă 
mașteră. | (Orice raport analog) Buda sa ce-o are 
Nu o ia ’n defăimare, dosofteiu, ps. 42. Nu am 
ait tovarăș. KOîiAKl, p. 99. ó’d am drăguț pe-aici, 
Mi-ar păreă eileîe mici. JÂRviK-BÂRUEÂiifJ, n. 1.30. 
Eliptic. Cine-o avut [scil. drăguț] șt*umâ n’are, 
Pare-i noaptea an de mare; Am avut, dar amit 
n’am, Pare-mi noaptea cât un an; Pe badea nu-l 
uit șuhan [ niciodată]. MÂNDRESCU, L. P. 8.5.

h.) Gând voim să numim șl persoana (ființa) care 
ne e rudă, prieten, etc. avem con.^trucția cu acu
zativ dublu. Tot creștinul are pre călugăriță sor 
sufletesc, pravila mold. 107,,. Să poți aveă su
pus pe împăratul grec. E. vĂcăRESCUL, ist. 253'„. 
De nu mi-ieșeă atunci din casă, Eu n’aș fi de copil 
rămasă, Că l-aș aveâ băiat și-acum! COȘBUC, F. 95. 
Are păzitor la cireadă un căne. ispirescu, U. 5ő, „. 
Are-o Greacă ibovnică, teodorescu, p. p. 70. Elip
tic. Dar mă doare șl mai tare, Demăieuța ce mă 
are {scil. fată].alecsandri,p.p. 197/^. i Fam.(Că
tre cel ce ne supără, ne plictisește) Du-te’n casa cui 
te are fCa să-ți dee de mâncare) = „gelV heim zu 
Muttern.schau, dass du weiter komst**. TDRG. | Cir
cumscris. A’u am pre Domnul care mă yrijfaște 
[ Îngrijitor], dosofteiu, ps. 36. | P. ext. Buzdu
ganul ista ii avem lăsat moștenire de la strămoșul 
nostru. CREANGĂ, p. 57. | Poet. Brazi și păltina-și 
I-am avut nuntași, alecsandri, P. p. 2“/,;. | Fig- 

ne dau bucatelor trupești și pohtelor, aceia 
păntecele-și au Dumnezeu și Domn, coresi, ap. 
TDRG. Bărbați, avându orwd Vdniu scriptură, 
oștesc. BIBLIA (1688), 8 pr.,'„. Atunce, Doamne, la 
primejde. Sufletul mieu să te-aibă nedlajde. DO
SOFTEIU, PS. 70. Noianul de lume, ce-l am palat 
de primblare... konaki, p. 265.

c.) (tn loc de al doilea acuzativ figurează un adj. 
sau un adv.) N’aipre altulaseamenea. biblia (1688), 
7 pr./„. Ai heruvimi gata, dosofteiu, ps. 50. | Fig. 
și p, ext. Puține suvenire... am plăcute, alexan
drescu, M. 4. Am mănile reci. | Spec. A aveă pe 
cineva de aproape = a aveă multă simpatie s. dra
goste pentru el. Pe copiii tăi îi am mai de aproape 
decât pe ceilalți, ispirescu, l. 273/,. | A aveă pe 
cinevă drag = a-1 iubi. Ei, acum ghicește singur. 
De te am eu drag ori nu? coșbuc, b. 196. El o aveâ 
foarte dragă, ca ochii din cap. sbiera, p. 169/,,.; 
Mai ales refl, (cu sens reciproc) A se aveă dragi = 
a se iubi unul pe altul. Fot, bădiță, dragi ne-avem.

Ne-am luă, nu ne putem, Ne-am lăsă, nu ne'ndurăm! 
MARIAN, o. 11, 199. Ad», 6ade, să ne-avem dragi! 
RETEGANUL, Cii. 108. || A se aveă rău (cu cinevă) = 
a fi dușmani s. certați, a trăi In relații dușmănoase. 
Dacă se va da apă din vasul din care beau po
rumbii, celor ce se au rău laolaltă, se îndrăgesc 
iarăși. (Orlat, In Transilv.), ap. HEM. 1274/,,. || A se 
aveă bine (cu cinevă) = a fi prieteni, a trăi In termini 
prietenești, a se Înțelege, a trăi In armonie : „vivre 
en bonne intelligence, ătre en bons termes, étre bien, 
étre l’ami de q(in“. Avându-se bine [Mihaiu-vodă 
RacovițăJ CM domnul muntenesc... mag. ist. iii, 77/,,. 
Il punea Iu multe trebi, avăndu-seprea bine. e. ku- 
Gălniceanu, let. iii, 260.',<. împăratul turcesc nu 
bine se are eu hanul tătăresc, șincai, hr. ii, 267,,. 
Cu nimene’n lume nu se aveâ bine, pann, p. v. ii, 96. 
Ei de mici copii s'au avut bine și s'au iubit fră
țește. sandu-aldea, săm. IV, 949. Popa le mai ce
tea [mirilor] iară din cărți și, după ce i.vprăveâ, le 
da povețe ca să se aibă bine, sft se îngădue unul 
cu altul și să trăească fericiți, pitiș, sch. 150. Hai, 
mândra, să ne-avem bine.... Hai, mândra, să ne-a
vem dragi, rbteganul, tr. 19I/„. Se aveau bine, 
ca frații, ispirescu, u 34/,. i A se iubi, a aveă re
lații de dragoste (cu cinevă), a fi ibovnica (cuivă). 
Se zice că ar fi al unei țigance care s'a avut bine 
cu uH boier, sandu-aldea, luc. VI, 449. | Elip
tic. A se aveă (cu cinevă). cu aceleași sensuri....
Gu cure se avai ca niște frați, ispirescu, u. 50/,o- 
Chemătorii Inâ lăutarii și mergeâ la câte o fată, 
rudă ori nu: de multe ori, mergeâ la fata cu care 
se aveâ unu' sau altu’ din chemători și aveâ de 
gând să a ia de nevastă, pitiș, scii. 154. De ne-a
vem, ori nu ne-avem, Numa’n ochi .să ne vedem. 
ȘEZ. I. 142 ',. Faicică mărăcine! Și-aș trăi, și n’am 
cu cine, Că cu cine m’am avut. Fost-a vreme ș'o 
trecut, $'a mai fi ș’o mai veni. Dar ca aia n'o 
mai fi. niBiCESCU, p. p. 361. Cum te ai cu frate- 
tdw? = „quomodo convenit tibi cum fratre?...; wie 
vertragst du dich mit deinem Brúder?“ LB. (Neobici
nuite și neromânești sânt expre.siile și sensurile In 
următoarele două exemple din i. NEGRUZZI: Au vreai 
tu a mea moarte, Fiind-că te am foarte ? 1,80. Pre
zidentul mă are bine, vi, 11.]

d.) (Al doilea complement se poate indică șl prin 
prep, de) S’o am de ibovniceâ. teodorescu, p. p. 
315“. Acela va aveâ fata de nevastă, rbteganul, 
p. iv, 73/,,. /ș» alese... un ogar, să-l aibă de tova
răș. ISPIRESCU, L. 297/,,. I P. ext. Viermușorii....
țărna au de ’nvălitoare. konaki, p. 269. Avem de 
moștenire, de la tata, o pereche de opinci, ispire
scu, l. 215/,. Să prinzi vre-o fâță de pește, ca să 
avem de legumă pentru azi și mâine, idem, L. 280/,. 
S’o aibi de zestre pe când fe-i mărită, sbiera, p. 
207/,,. Ai un bărbat de vânzare, doine, 177. | Fig. 
Slava aceștii lumi, de râs și de smenteală să o 
avem, varlaam, c. 73,,. Și pe călugări întru ni
mic nu i socoti, avăndu-i de batjocură, stolni
cul dumitrache, C. 164. Aceasta... o vom aveâ de 
pildă, drăghici, r. 141. Căci nu mai am de obi
ceiu... Să mă îmbăt și de eedniet Din stele. EMi- 
NBSCU, p. 73. I (Complementul In acuzativ poate fi 
omis, ca de la sine Înțeles) Eu nu am [bani] nici 
de cheltueală. drăghici, r. 14. | (Mai rar) A (se) aveă 
(in) de bine = a (se) aveă bine (cu cinevă); a (se) 
iubi, a aveă relații de dragoste (cu cinevă). Se aveâ 
in de bine, fiindu-i foarte credincios. BĂLCESCU,
M. V. 463. Mă am di bini cu fata împăratului. 
ȘEZ. IV, 199/,,. I (In cazul din urmă găsim In popor 
mal ales construcția cu prep, cu:) A aveă pe ci
nevă cu bine s. cu drag = a-1 iubi. Ai-mă, mândră, 
cu bine, Cum te am și eupre tinet reteganul, TR. 
109/5. Cd n’am pe nime cu bine! șez. iii, 159/,Că 
n’am pe nime cu drag. ȘEZ. I, 74/,,; III, 22/,,. | 
(Prep, de, care In construcțiile acestea are sensul de 
„drept", e Înlocuită, mai alea In limba cărturarilor, 
prin ca) Acela să aibă pe fiică-sa de soție și im-
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părăția toată cu restre. SBIERA, P. 74/,,. li-am avut 
cece ani ca deputat al orașului nostru.

e.) (Aproape Învechit) A consideră, a socoti, a 
țineă (pe cinevă drept cevă). Tremise Domnul Dfujm- 
[nejdeáu pre cei săraci și neputeamici, șchiopii și 
orbii,... pre carii aveă Jidovii, că sânt săraci și ne- 
putearnici cu sufletele, varlaam, c. 361,,. .KopM-fe 
să mă aibi lepădat, idem, 358, [Moisi] iubiîâpre 
Dfumnejzău pre dineul aveă săvârșitul cel de 
apoi. BIBLIA (1688), 6 pr./45. Numai pre dinsul se 
cuvine să-l iubească, iar toate celelalte să le aibă 
ca niște gunoaie? antim, P. 16. Nu voiu niciodată 
să m'aibi de nebun, pann, p. v. II, 150. Afd au de 
mort și pierdut. GORJan, ii. ii, 223. lago (către 
Otelo): Și-aveți-o, generale, vă rog, de credincioasă. 
p. p. CARP, ap. TDRG. Popoarele l-aveau ca pe cel 
mai liberal dintre potentați, i. ghica, ap. TI)ttG.| 
ț Eliptic, (refl.) A pune preț mare pe sine, a se 
crede prea mult, a fi înfumurat. Nime,pentru bună
tățile sale, să nu se aibă pe sine și pre altul să osân
dească. VARLAAM, ap. TDRG.

3**. P. ext. (Complementul e o noțiune de timp sau 
de spațiu) N’am nici măcar un ceas subt a mea 
stăpânire, marcovici, C. 10/,,. Am uitat ce dată 
avem aei. Mai avem un chilometru până să ajun
gem. DO. „Ce (ei) avem aei?‘‘ — „(Aei avem) Luni^. 
TDRG. A aveă vreme (s, timp) = a află timp 
(spre a face cevă). Dumneseu, ...iubite cetitoriule, 
să-ți dăruească ...căndvâ și ntoj slobode vacuri, in
tru care... să aibi vreame și cu cetitul cărților a 
face iscusită zăbavă. M. costin, let. I, 5/,,. Tu vei 
trăi ... pentru-ca să aib îndestulă vreame a împlini 
dreapta mea răsplătire, beldiman, n. p. ii, 17. , A 
apucă (11, 3°) să... împăratul nici n'aveâ vreme sA 
8C minunese. ispirescu, l. 390/,. | A fi liber s. a 
aveă răgaz pentru cinevă. Dragu mi-e râtul cu flori 
Și de mândra’n sărbători Și mi-i drag râtul eu 
pene. De mândra, cănd are vreme. DOINE, 56/,,. 
(Mai ales la negativ:) N'am vreme s. timp (să... s. 
spre a... s. pentru...). | f (Completat prin „de a(n)l:“) 
A fi trăit. Are nndiă vreame de ai, intr’ucel loc. 
DOSOFTEIU, V. 8. 30. | {Vreme-- „timp frumos, rău 
etc.“) Două zile au avut ei vreme bună, cu vânt 
priincios. DRĂGHICI, R. 9. | A aveă x ani « a fi 
de X ani. Dinainte (in trăsură], erâ un om balan, 
ce puieă să aibă 36 [de] ani. c. negruzzi, i, 37.
A aveă zile (s. zillșoarc) = a trăi (se bazează pe cre
dința fatalistă că omului li este dat de soartă un 
anumit număr de zile). A pomeni baba mea, câte 
eilișoare-a aveă, de năcazul acesta! creangă, p 128 
Mai aveă-vor eile, să se mai vasă, au ba? ispirescu, 
L. 105 Moare, că n’are eile. mândrescu, l. p.

li P. ext. SAmm a»M Paști, nici Crăciun! doine, 
218/.4' Cugura mă blăstămai: Hă n’am prâm Fără 
deplâns, Nici umias Fără năcae. jarnîk-băRSEANU, 
d. 195. (Cfr. ajunge IU, l”) Vom aveâ ploaie, fur
tună. TDRG. Având nuntă Domnul cetății aceia... 
MINEIDL (1776), 33 Vi-II A-și aveă un loc = a ocupă 
nn loc. Nu e destul ca o nație să-și aibă un toc pe 
harta lumei. bălcescu, m. V. 5/„. i A aveă loc = 
a găsi (un) loc. Un roiu de albine... umblau beeme- 
lice de colo până colo, neavând loc, unde să se 
așese. creangă, p. 238. N'ar aveă loc în pământ! 
ALECSANDRI, P. P. 229/,,. | (Franțuzism s., la Românii 
din Austro-Ungaria, germanism; despre un eveni
ment) A se Întâmplă, a se petrece. în acele vremi 
a avut loc întâmplarea. ReteGanul, P. I, II/5.I (De
spre un sentiment, o putere, o faptă...) A nu aveă 
margini = a trece (peste) orice măsură, a fi afară 
din cale de... Supărarea acum nu aveă margini. 
reteganul, p. V, 20/„. Eră un săcaș [In text „ză- 
gaș“, probabil greșală de tipar], de n'aveă margini. 
ispirescu, l. 276/,,. I t A aveă cale = a aveă Îna
intea sa un drum (lung). Avîă cale la țară departe. 
DOSOFTEIU, V. s. 118, |i P. ext. Un aid..., având 
opt palme lățime... DRĂGUIGi, R. 164.

4®.Pig.a) Complementul e un abstract) La mine

să aibă omul săvârșifiil, la mine să năsuească. 
: BIBLIA (1688), 6 pr./,,. [Pre measer] Domnul il 
' fctceâe-i ulaseJ, Trimițândputîare ds la Sions'ălbă. 
; DOSOFTEIU, P8. 41. VoiM lăsă fericirea acelnia ce-o 

are. alexandresciî, m. 7. # A aveă dreptate (v. 
c.). I A aveă gând sA (s. a.v. gând. | A aveă 
grijă (v. c.). t A (nn) aveă grcș(nlii) (v. c.). j A (na) 
aveă habar (v. c.}. | A aveă treabă (v. c.). | A aveă 
vorbă (v. c.).

b. ) Adesea a aveă împreună cu complementul său
abstract corespunde unui verb; astfel: a aveă ase
mănare s. deosebire & se asemănă s. deosebi, • ființă 
= a fi, a există s. a se naște, - întâmplare = a i se 
întâmplă, - nădejde a nădăjdui, - prepus s.bănueală 
a bănui, - spor = a spori, - traiu s. rea/d = a trăi.etc,, 
. u(s=a visă —saucorespunde construcției „a ft“, ur
mat de un adjectiv: a nu aveă moarte =a fi ne
muritor, a Hu ai’eâ numdr = a fi nenumărat etc. 
Atât de nesimțitori ne-am face, încât n'am aveă 
deosebire de dobitoacele cele necuvântătoare. drA- 
QHICI, R. 50. -4ce«f somn puternic are cu moartea 
asemănare. BARAC, a. öO. Păț/ânii de la Dfumne]- 
eâuau ființă. Atunci lumea cea
gândită pentru noi aveă ființă. EMINESCU, P. 232. 
Pot să am nădejde in voi? CREangA, p. 20/,4. C'dnd 
a mai ausit despre întâmplarea cc au avut..., nu 
știa cum să mulțămească lui moș Nichifor. CREAN
GĂ, p. 135. ^Ivâw/Z prepus pentru niște lucruri... AN
TIM, p. xxuî/j. La lucru n'are i^or. DOINE, 283/,.

de sânt, și de am viață, dar lumea ce-mi folo
sește? KONAKI, p. 100. Dumneseu a rânduit. Să 
ia mândruța urii, Să aibă traiu necăjit, jarsîk-
b.ârseanu, D. 167. Vis frumos avut-am noaptea. 
EMINESCU, P. 187. A băut apă vie, și nu are moarte. 
ȘEZ. III, 03/,9. Faclele nu mai aveau numai. bAl- 
CESCU, M. V. 300/15.

c. ) De multo ori a aveă Împreună cu complemen
tul său abstract corespunde unui verb cu sens pasiv. 
idolomeu ăre mare laudă [ este lăudat]. BIBLIA 
(1688), 8 pr./,4. Să avem iertare [ să Hm iertați], 
stăpâne! CREANGĂ, P. 204. Nu mai ai scăpare 
[- nu mai poți fi scăpat] din mâna mea! ispire
scu, L. 223/,,. II De aci sensul de „a primi, a căpătă, 
a i se da cuivă cevă, a ii părtaș s. a se împărtăși la 
s. din cevă" (cu deosebire atunci cănd e vorba de 
dorința de a primi cevă, când deci posedarea a cevă 
se anticipează oare-cum). Ce bine să fac să aibă 
viața de veaci? coresi, ap, CP. 139 (^=ca să álbü 
viața veacilor. N. TESTAMENT (1648); ca să aibu 
viața veaolnioă. BIBLIA (1688): „quedois-je fairé pour 
avoir la vie éternelle?*') Cinste să aibă de la dom
nia ta. MOXA, 372. iSd aibă certare, ca și un uci- 
gătoriu. PRAVILA MOLD. 47. Ar da toată starea, 
ca să aibă un minut... de odihnă, marcovici, C. 
19/5. .Vum măngătere. konaki, p. 103. <Se ÎnfoarseriS 
pe rând: Gavril și Aloise, pentru a domni, iarJoan, 
pentru a rdfdei o viață întreagă In Ardeal, aștep
tând MM scown pe care nu-i eră dat sA-Z aibă. IO«- 
GA, L. I, 21. Pace de el [ = din spre partea lui] 
nu veți aveă. ISPIRESCU. L. löó/jj. N’am mM, unde 
mă duc. DOINE, 48/,j. (Cfr. N’am milă = „nu simt 
milă", mai sus, subtf.). I Boala asta n'are leac [^ 
pentru ea nu se găsește leac]. De toate acestea..., 
eu mai inainte aveam știință [.-căpătasem știre]. 
DRĂGUICI. R. 36. (Cfr. ave^'i știință de limba eli- 
nească = „cunoșteă limba elin", subt d.). Mulți 
ani trecuse la mijloc, de cănd acești frați nu mai 
avuse prilej [ nu le fusese dată ocazia] a se în
tâlni amândoi. CRi angă, p, 183. rrecurdw cum 
trecurăm până aci, stăpâne; mai avem [=ne mai 
rămâne] un hop: avem să dăm peste o primejdie 
mare, ispirescu, l. 6. Fu am semne (- presimt], că 
trebue să dau de ei și să-i aduc, reteganul, p, 
V, 27/,s. 4:^ A aveă căutare (v. c.) s. trecere (v. c.), 
folos (v. c.) s. dobândă (v. c.). | A nu aveă chip să...) 
V. chip. I A aveă parte (v. c.). | A aveă voie (v. c.).

d. ) Complementul e o trăsătură caracteristică s. o
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însușire inerentă a vieții sufletești s. trupești a omului 
(s. a unei ființe). (De cele mai multe ori so poate 
redă prin) A fl Înzestrat cu... A aveă buttdlaie (s. 
răutate) = a fi bun (s. rău), ~ curaj (s. {ndrd«nea- 
lă) =s & fi curajos (s. Îndrăzneț), -pwfere = a fi pu
ternic etc. .Vuffa bunătate ce aveă spre cei de subt 
stăpânire... biblia (1688), 7 pr./,. Vm a» destulă in- 
drăeneală. üKRCOViCl, 1). 10/,,. De ai curaj sá mat 
fnerț/iipoți să o întrebi pe dînsa. ISPIRESCU, L. 358/,. 
.4» destulă tărie de suflet, ca să nu te temi, marco
vici, D. 16/,,. Prâslea întrebă ce putere are emeul. 
ISPIRESCU, L. Sl/f. 1 2I oucd dar (s. talent) de...« a fi 
talentat, - darul să... = a fi înzestrat cu Însușirea 
(bunăi de a..., - memorie (s, /iHere-de-wi»ife), - știință 
=s a ști etc. /Vtcoioe aueâ dar de învățătură, oavril, 
NIP. 12. Aueâ darul de a fl curăței, ispirescu, l. 
229/,. Are ținere-de-minte prosavă. idem, L. 366/,,. 
Oameni ai locuhti..., de limba elinească având ști
ință. BIBLIA (1688), 4 pr./„. 4 aved (a)plecare ple
căciune) spre...=a fi aplecat spre..., - dejjrindere s. 
obiceiu = afl deprins, obicinuit..., * ndrac» a fi nă- 
răvos, etc. împăratul are obiceiu a bea în toată sara... 
lapte dulce. CREANGĂ, P. 97. Lâmele, după deprin- 
(l^a ce aveau, umblau după dînsul. drâohici, r. 
149. Cum ai vr(eja, ca omul... La patimi să nu mai 
aibă...plecăciune?K(KiiiK.t, p. 266. Tragerett-de-inimă 
ce avea sluga spre a-i sluji cu credință... ispirescu, 
L. 126/,,. Calul acesta are nărav. | Aveți aerul de a 
voi să imbuJsiți pe țăran cu drepturi. MAIORESCU, 
D. II, 169 (cfr. aer, pag, öi**). líarap-alb are o înfă
țișare... plăcută. CREANGĂ. P. 210. Toímí intr'insul 
aveă pe vino’ncoace. (v. c.), ISPIRESCU, L. 240/,,. 
P. ext. A aveă haz (v. c.). | A aveă noroc (v. c.). | A 
aveă rândueală (v. o.). | A aveă socoteală (v. c.). | 
A aveă (li)arțag (v. c.).

e. ) Complementul este o stare sufletească sau o 
stare organică. (Exprimă adesea același lucru ca 
verbul corespunzător: am bucurie = „mă bucur", sau 
ca „a-i fi cuivă (dor, etc.) am dor de casd = „mi-e 
dor de casă“. Se poate redă do cele mai multe ori 
prin) A simți. A’m nu am mai mare bucurie, decât 
când vorbești de Dumneceu. DRĂGHICI, R. 48. Fă- 
meaea aveă jale nemângăiată. mineiul {IUG), 51V,- 
Nu mai au nici o plăcere, konaki, p. 104. Frica ce are 
[temeea] pentru sA nu o omoare (bărbatul]... pravila 
mold. 82. Avut-am odată... dor de fală, alecsandri, 
p. II, 101. Mai am o dorință, marcovici, D. 6',,. Tu 
să n’ai nici apăsare, alecsandri, p. p. 113/,,. Când 
M’am bani, am voie-bună. DOINE, 209/,,. N’aveă 
astâmpăr. ISPIRESCU, L. 161/,,. A/’am răgas, nu am 
odihnă! konaki, p. 86. -VA învață să aibü răbdare. 
YARLAAM, c. II, 3. Vam stare și-așezare, doine, 
208/,,. Cum să n'am inimă-rea? jarnîk-bârseanu, 
D. 383. 1 Numai una n'are somn. MÂnprescu, L. p. 
59/,,. Par’cd aveau orbul-găinilor. (v. c.). creangă, 
p. 304/,5. Nu acea poftă de mâncare. drĂghici, r. 40. 
Focala avii poftă el a trece, ispirescu, l. 373/,,. Am 
dureri de cap. Am friguri.:^ A. sveh lipsă (v. c.). | 
A aveă nevoie (v. c.). | A aveă op (v. c.). | A aveă 
trebuiață (v. c.). || Adesea, in Întrebarea Ce al î (prin 
care Întâmpinăm po cinevă a cărui Înfățișare tră
dează o suferință fizică ori morală b. In general o 
ținută neobicinuită) ce ți-e ? Ceai astăzi, măi Tân- 
dală, de ești așă supărat? ALECSANDRI, T. 161. 
Araid, ce însemnează pe tine negrul port?... Ce ai? 
eminescu, p. 211. I Șl cu alte accepțiuni: „Așă a fi, 
M’a fi așâ‘‘, zise mama, „vreau s-î-mi fac băietul 
popă. Ce ai tu [ de ce te Împotrivești ? Ce-ți pasă 
ție?] CREANGĂ, A. 13. E dus de-atunci. Dar ce-au 
avut? [ - ce i s’a Întâmplat? De ce a luat hotărlrea 
să se ducă?]...*■—„Ce-a făcut. Destul de rău a fost.'‘‘ 
COȘBUC, F. 72. II (Fam.) A aveă pe dracul! s. a uu 
aveă nici pe dracul! = a nu aveă nici o suferință, 
boală, necaz, etc. „Sărmanul, are friguri și trebue 
să stea in patP — ,4re pe dracul! Ij-am văzut 
azi pe stradă!’^

f. ) De cele mai multe ori, starea sufletească indi
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cată prin complementul abstracte un sentiment față 
de altcinevă. Dragostea, ce el arată că are asupra 
popoarelor învinse... bălcescu, m. v. 413/,,. /uéi- 
rea ce ai căire împăratul... ISPIRBSCU, 15/,,. Idrăz- 
neală având cătră Mântuitorul. MINEIUL (1776), 
207*/]. Foți aveau milă de ea. iSPIRESCu, L. 309/,,. 
Are ciudă pe alta. șez. l, 157/,. Pe cine-i aveă mâ
nie... DOINE, 98/.,. Aveau pizmă pe oameni. ISPIRE
SCU, Ü. 62/,,. Are vrăjmășie spre dînsa. pravilâ 
MOLD. 83. |] De aici, sensul de „a fi s. a sta cu cinevă 
Intr’un anume raport**. începuse... a aveă luptare 
cu Șcheaii. moxa, 373/,,. O vrajbă ce au fost avtindii 
ei an-de sine... pravila .MOLD. 38. Aviindü intru 
Hfristojs libov în-ăe ei. dosofteiu, v. s. 11. Aveam 
prieteșug prea mare cu vărul mieu. gorjan, h. I, 
104. Două merg, două stau, două o dușmănie au? 
(= „Soarele și luna...“) goroveiu, c., 352. Se vede 
că a avut vreo ceartă cu soră-sa. ispirescu, l. 5.
f (Jur.) A aveă pâră (cu cinevă) = a fi tn proces s. 
a aveă judecată (cu...). Va avid neștinepâră cu altul... 
PRAVILA MOLD. 12,,; cfp. 29,,; 34. || A aveă cevă 
cu cineră = a aveă motive de nemulțumire s. vrăj
mășie împotrivă cuivă, a-l căută ceartă s. pricină, 
etc.: „avoir une dent contre qqn.**. De aveți cevâ 
cu noi, răspundeți! sevastos, N. 114.,. Eu nu știu 
ce are cu mine! reteganul, P. II, 57/„. | (Mai ales 
In întrebări) €e ai cu mlue 1 = ce vrei de la mine ? : 
„que me voulez vous Ce am eu cu sufletul vostru ? 
CREANGĂ, p. 160/,j. Ce-au împărații toți cu mine? 
teodorescu, p. p. 111. Sărăcie, ce-ai cu mine ? zan
ne, P. V, 575. Ce-ai cu el, Dacă e chel? idem, p. 
II, 517. II (Adesea completat) Cu dinșii sS am eu 
acuma de lucru {v. c.)? SBIEKA, p. 286. Afai ai cu 
mine o leacă de vorbă {y. c). creangă, p. 272/,,.

A sveh de furcă cu cinevă, v. furcă.
g. ) Une-ori, mai ales la scriitorii vechi și In graiul 

poporului găsim drept complement o construcție pre
pozițională; astfel, cu prep, de: Părinții fetii... au 
de bucurie [ sânt bucuroși], că le-a picat un om 
așă de bun. CREANGĂ, P. 168. Pentr’aceaea, Doa
mne sfinte, eu ț[i]-am de făgadă [ - mențin făgă
duința], Ce voiu da laudii tale fără de tăgadă, DO- 
softeiu, ps. 185. At de gând [ ai intenția, v. 
gând] să mergi mai târziu [la bal]? alecsandri, 
t. 306. A avut de grijă [ a avut grijă v. c.] fl 
pentru aceasta, ispirescu, l. 107/,,. Pitrfd... pene, 
pentru care aveă de fală [ avoă ca o fală] a se 
îngâmfă oarecum. drĂGiiici, r. 174. Despre acest 
lucru, ea n'are de știre [ n’are știre s. v.J. șez. 
V, .34/,,. 1 Cu prep. In. Pe dînsa în dragoste o aveă. 
PANN, E. II, 30. I Cu prep. la. Să aibă la iubire 
Dumnezeu pe-o muritoare? konaki, p. 101. Nu fftu, 
dacă ai la știință, ori ba, dar eu slujesc la poarta 
raiului de multă vreme, creangă, p. 313. | Cu prep. 
Intru. începu a sd grijî în tot chipul să o ăibi in
tru cunoștință, mineiul (1776), 10 '/»■

h. ) Eliptic. Astd fată bine joacă, Numai are 
[subînțeles: defectul s. obiceiul], eă cam șchioapă. 
jarnîk-bârseanu, d. 420. Fericească-l scriitorii, 
toată lumea recunoască-l, — Ce [subînțeles: folos]-o 
să aibă din acestea, pentru el, bătrânul dascăl? 
eminescu, p. 224. /jOs' să mă chîeme cum m’a 
chîemă; ce [subînțeles: pagubă] at d-ta de acold? 
CREANGĂ, p. 149/,,.

5. Refl. Afară de cazul de subt I, 2, c, unde re
flexivul are sens de reciprocitate, sânt rare și mai 
mult excepționale cazurile de întrebuințare reflexivă 
a verbului aveă. Astfel fig. Și plecă împăratul- 
Verde supărat, la bătaie... Vine... un om străin... și-i 
zice: „...De-mi făgăduești că-mi dai ce n'ai acasă, 
eu te măntupsc"... — „Să-i dau ce nu am acasă? 
Numai pe mine nu mă am acasă și cătanele mele“. 
RETEGANUL, P. 31. || In literatura veche, la scri
itorii moldoveni; une-ori cu sensul de „a fi“. Pu
rurea să ne avem călători intr'această lume. VAR- 
LAAM, c. 369, ,. Micșor loan de pre stat să dre, 
ce la Dumnedzău nre cinste mare. DOSOFTEIU, V. S.
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llő, dan'i, despre răsărU bălțile, munții și 
locurile se aveă. CANTEMIR, ist. 125. /«toncMÎ ade
vărat (...carile isfnrila adevărat, precum s'au avut, 
istoriseașfej... idem, IST. 70; cfr. ist. 76; 91 etc. (tn 
exemplele acestea din urmă, probabil, latinism, cfr. 
res sic se habét = „lucrul stă, este astfel“). (Astăzi, 
rar)A sesiinți. .li<i am „sânt...,trăiesc: sum, valeo;... 
sein, sich befinden“. [d. e.] Cmw te aiP = „quomodo 
vales;... wiebefindost fl)u] dich?“ LB. Filecare, rww se 
păstreasă, așă se are. rădulescu-nigeu = „wie 
man’s treibt, so geht’s". TDRG. || Neromânească e 
construcția; .1 se aveă (către s. la...) = a se ra
portă (către s, ia.,.). Precum lumina soarelui se are 
cătră alaîle steale, așlă chipul împăratului cătră 
senatori... iaste. cantemir, ap, DG. Două dreptun- 
yhiuri care au aceeași baeă se au între ele ca înăl
țimea lor. MELIK, ii. 110.

II. in legătură cu forme verbale.
1’, în legătură cu inOnitivul, « aveă arată de- 

stinațiunea, scopul s. obligațiunea acțiunii 
exprimate de acel iniinitiv. Cum iaste aruncată să
mânța in pămănt, așe-ă <4 cuvântul lui D[umned]- 
;ău dre ( e menit] a hi sămănaf infrw inimile 
oamenilor.VAM,ÁÁVl,c..32i. Cercefeasă pentru vre-o 
corabie, ce are [drept țintă] a să porni acum. drA- 
ghici, B. 14. Hai .și tu cu noi,... că doar n’am 
[--nu sânt dator] a te duce in spinare. CREANGĂ, 
p. 241. Zace merla că-i bolnavă. Merge cucul și-o 
întreabă. ,.Da mori fu, soro, de grabă?^ —„Ce ai, 
cuce, -a mă'nfrebă f = ce urmărești prin întrebarea 
ta], Că mar de grabă, ori ba?'^ șez. i, 46'g. | Din 
sensurile acestea fundamentale se pot desvoltă ușor 
sensurile: „a irebul^, sau sensul unui timp viitor, 
une-ori cu înțelesul lui „a voi“ — fără ca să se poată 
spune totdeauna cu preciziune care anume dintre 
aceste sensuri prevalează. [Une-ori infinitivul se pă
strează, la cei vechi, Întreg: Atăta avum a pomenire.
N. COSTIN, LET. I, A. 16/,,.]

a. ) A trebui, a aveă îndatorirea, a fi dator să... 
liăspuns avămii a da. coresi, e. 29/,,. Să aibă a 
plăti dajdea și toate greutățile, pravila MOLD. 3, 
[Talantul! alta nue,fără cât cuvântul lui Dumnesău 
cu care dre a neguțători omul, biblia (1688), 4 pr./,. 
Venind poruncă de la împăratul să dibă toț[iț a să 
lepădă de domnul Hfristo/s... dosofteiu, V. 8. 8,,. 
Țăranii să aibă a aduce bucate la oaste, neculce, 
LET. II, 344/,,. Să cinstim pre bătrânii cu care vom 
aveă [ va trebui s. ne va ii dat, menit] a trăi, mar- 
COVici, D. 178. Ce ai'utu [ = ce trebuiiu s. ce Imi fu 
dat] a mai vedea.' pann, p. v. i, 99. jVm auem [ = nu 
săntem datori] a cercefd oei, cum se produc ase
mene raporturi. MAIORESCU, CR. I, 165. N'au avut 
de cât cu ochiul ori cu mâna semn a face, Și apu
sul își împinse toate neamurile ’neoace. eminescu, 
P. 239. Atăta vreme să ai a mă sluji, până când 
îi muri. CREANGĂ, P. 206. [Cfr. Să aibă datorie a 
merge... spre ajutor. E. văCărbscul, IST. 255/„.!

b. ) (Neobicinuit) Cu sens de imperativ. [Avuția] 
să nu o dibi a tace [ = să n’o taci, să n'o ascunzi] 
a lui Dfumnedjeău. varlaam, c. 279,,.

c. ) Exprimă viitorul. Cuaudsul audeiți și nu aveți 
a ințeleage, și vădeănd prăviți și nu aveți a vedeá. 
COD. VOR. 104/4 ( ca auzul veți auzi și nu veți 
Ințeleage, și văzând veți prăvi și nu veți vedeă. 
N. TESTAMENT (1648); CU auzul să auziți și să nu In- 
țeleageți, și căutând să căutați și să nu vedeți, bi
blia (1688): „aure audietis et non inteliigetis: 
et videntes videbitisetnon perspicietis‘‘:„vous 
écouterez de vos oreilles, et vous n’entendrez 
point; et en voyant vous verrez et n’aperce- 
vrez point“). S’are a treace ruda aceasta, până 
acealea toate vor fi coresi, ap. CCR. ( : „que cette 
génération ne passera point“). A ascunsei tale 
inimi am a undi adâncimea, konaki, p. 259. Doar 
n’am a trăi cât lumea! creangă, p. 186. N’are a te 
mânca ciuma! șez. i, 105/,,.

d. ) A puteă, a aveă putința, posibilitatea, ocazia (de
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a.,.). Mi-ain oprit rostul, să n’iilbă a deice... cuvânt 
de price, dosofteiu, ps. 46. Lună-așă încântătoare 
n’am avut a admiră, alexandrescu, m. 19. Să faci 
tocmală, cd după ce ți-i împlini anii, să ai a luă 
din casa lui ce-i vrea tn. CREANGĂ, p. 146/„. N’am 
a md plânge de nimic, ispirescu, L. 12. Iertător 
mult pentru sine ș» adese-ori și pentru alții, când 
speră că o să aibă a fi iertat, la rândul său, de 
dinșii. D. ZAMFIRESCU, ap. TDRG.

e.) (Neobicinuit) Sălbaticii... intr’o nimică au de 
a ucide [ pentru sălbatici uciderea e o nimica toată] 
și a măncâ oameni, drăghici, r. 265.

:ț[: A aveă (de) a face (cevâ s. cIncvA, cn altcevA s. 
cualtcinevA) a avea cevă comun, a aveă analogie cu 
cineva s. cevă: „avoir, ă fairo“, „avoir affaire^, foarte 
des la negativ: n’are a face I întrebuințat ca o simplă 
întâmpinare, prin care voim să arătăm că argumentele 
aduse împotriva părerii noastre nu sânt In chestiune. 
Aceasta [o susține] insă fără cuvânt, neavând ni
mic a face numele Sarei cu Tsmail. E. VĂCĂRESCUI., 
ist. 247,g. Rău e, când ai a face tot cu oameni care 
se tem și de umbra lor. creangă, p. 233. Bunăta
tea nu are de-a face cu răutatea, idem, 209. Așă mi 
ți-a fost povestea?... Stai... dară, să-ți arăt eu cu 
cine ai a face! ispirescu, l. 377/,«. „Pleacă iute 
c’ai să întârsii de la tren" — „N’are a face, la șapte 
și douăseci pleacă altul!" | Mal ales: C'e-are (de)-a 
face? când voim să spunem că cele Întâmplate în
trec orice așteptare. Ce-are a face el cu maică-sa ? 
Pöafe ea să fit', o aspidă, el ce-i de vină? s. nă
dejde, ap. TDRCt. Harap-Alb, (ierilă, Ochilă și Pă- 
sări-Lăți-Lungilă .se pun ei de ospăteasă și bea, 
cdî le trebue. Dar ce are a face.’? Par'că nici nu 
se cunoștea de unde au mâncat și au băut [așă 
enorme cantități de mâncare și de băutură lise servi
seră]. creangă, p. 260. „ Foinic trebue să fii, omule..., 
dacă tu poți să vânesi un țânțar pe care noi nu-l ve
dem!" — „Ce-are a face! Voinic este Țugulea..., care 
aomorîtpeSmeoaica'’. ispirescu, l. 321. (Cfr. ital, 
„non ha a far!” „ehe ha da far!“)

3*. Aceleași sensuri ca aveă cu inRnitivul le are șl 
aveă urmat de conjunctivul (introdus prin să), atât 
numai că In acest caz prevalează Înțelesul viitoru
lui. Sensul fundamental de scop reiese Încă din 
exemple ca: Curioe lucru erâ să vadă cinevă pe 
lamă, când aveă să vie acasă, drăghici, r. 102. 
Dar mai ales ideea fundamentală a menirii so stră
vede limpede tn exemple ca; Nu luați sama că aler
gătorii au să plece! C. negruzzi, I, 39. îi spune 
cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească. 
CREANGĂ, p. 95. N’am știut că, ducându-mă să 
slujesc unui împărat, am să mă lupt șl cu fiare 
sălbaiice. ispirescu, L. 14. | Astfel s’a născut chiar 
o nuanță nouă de sens, cea de „a 6 destinat &ă...“, 
care, de obiceiu, se redă In românește prin „eră să...“ 
în timpul de acum aveă să ne calce cu fier și cu 
foc năpastia... Odobescu, iii, 28/„. intr’o ei mer- 
seră părinții lor de-acasă. și aveă să fie pe sară 
înapoi, sbiera, p. 275/,,.

a. ) A trebui, a aveă Îndatorirea, a fl dator să... 
Vn pas am să mai fac! marcovici, C. 16/,, Bă 
știi de la mine ce ai să faci, când vei ajunge acolo! 
CREANGĂ, p. 170. Dragostea din satul tău E mai 
bună, fătul meu; ...De drum n’ai să te'ngrijești, 
Nici de ploi să te scutești, jarnîk-bărkeanu, d. 80. 
Ai să-ți ceri iertare de la el, dacă vrei ca afacerea 
să se aplanese. | Când nu voim să poruncim, ci să 
dăm un sfat, să arătăm singura cale care e de ur
mat, fraza din urmă se schimbă tn: Nai decăt să-ți 
ceri iertare de lael, șiafacerea se vaaplanâ i (Elip
tic) N’ai decât = ia Încearcă, poftește și fă, da- 
că-ți dă mâna; puțin Imi pasă! „Am să merg să-i 
fac un scandal ne mai pomenit!" — „N’ai decât!"

b. ) Cu sens do imperativ. Aveți să mergeți! RETE- 
OANUL, p. ni, 9/,. N’are să se amestece [ - nu-i e 
permis să s'amestece; să nu se amestece] nimeni 
unde nu-i fierbe oala, zanne, p. iv, 19.
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c. ) Exprimă viitorul. Moartea are să-l răpească. 

KONAKI, P. 292. în călătoria ta. ai să ni trebuință 
și de răi și de buni, creangă, P. 198. Avem să dăm 
peste o primejdie mare, ispirescu, L. fi. Tu te fă 
bolnav și-i spune că ai să mori, dacă... sbiera, p, 
131/,. Ausdfe aleagă, marian, o. 1,9, Be-ai să mori.... 
Facă ce-a vrea Bumneeeu! alecsandri, p. p. 217/,. 
N’are. s’o poată luă. sevastos, n. 27/„. 1‘re mine 
ai să mă dai. reteganul, tr. 23 N’are să-mi 
ieie meseria din mănă! zanne, p. v, 412. | (Sensul 
de „a voi“ se străvede încă tn exemplele:) Mă dau 
jos și am să șed toată noaptea lân^ d-ta. crean
gă, P. 133. Un lucrii numai am să-ți spun... ispi
rescu, L. 41.

d. ) A puteâ, a aveii putința, posibilitatea, ocazia 
de a... Ceia ce-ți... fac țării smăntă..,. Să n’dfbă sd 
scape de sfănta-ți direaptă. dosofteiu, ps. 63. /Ism- 
pra cârmuirii împărăției n’am nimic să-țieic [ - nu 
pot obiectă nimic], ispirescu, l. 41. D’apoi dacă 
n'oiu șfi eu, cine altul are să știe? creangă, p. 
299. N’ai să-mi scapi! șez. I, 61/,g.

3”. A aveii In legătură cu de. urinat de partici
piul trecut, Însemnează „a-i rămânea cuivă cevă de 
Împlinit, a trebul“, mai rar „a puteâ, a ști“. Fu so
cotesc că încă mai avem de ascnffaf. DRĂGHiCi, R. 
14. Am de trecut prin multe locuri. CREANGĂ, p. 197. 
Cum ai de mers pe drwn»? reteganul, p. iv, 20/,,. i 
(Participiul poate aveă un pronume drept comple
ment). Aceastedară nvum, carile mai curat și mai 
pre scurt avum de tis. cantemir, hr. 75/,. De cAte 
ori aveă căte cevă greu de făcut, chemă ctdul. ispi
rescu, L. 149,,,. ĂfoșHeoi/HÎ se duce, la târg, târ- 
guește el ce are de târguit... creangă, p. 77. Ia mai 
sfârșește odată eu lupul cela; altă cevă nai de 
vorbit? idem, p. 123. Că nimic n um de cerut. DOINE, 
267/,,. I (Complementul participiului poate fi și un 
substantiv) Fiecare nație are o misie evangelică de 
împlinit, bălcescu, m, V. 5/„. [A nu se confundă 
cu acélé cazuri când complementul aparține verbu
lui aveă, precum: N aveă timp de pierdut, ispire
scu, I.. 372/,;.]

4®. învechită e legătura lui a aveă cu un parti
cipiu servind ca adjectiv predicativ, spre a redă ideea 
unui mai-mult-ca*perfect. Atâtea [puști] aveă luate 
[ luase] împăratul cu sine... neculce, ap. TDRG. 
Dulăilor, pt f care în munți trimiși aveă... CANTE- 
MIR, ap. TDRG. iȘifd foofe pe larg ale f'raiovei, 
avându-le ochite [ - căci le ochise] din vreme. ZILOT, 
CRON, ap. HEM. 970/.,. Calea firii... o au părăsită. 
DRĂGHICI, R. 190. Am sfârșit hrana ce aveam gă
tită. idem, 26. (Cfr. la KONAKI, P.: Sfânta rându- 
eală, ce pe eidirile toate cu mită are cuprinse.. 272. 
Chiar șl: Fugariul.. Nu simte alui podoabe ce fi
rea îl are date. 291).

5®. In legătură a.) cu relativul ce. sau li) cu ad
verbele cum, când, unde, urmate do infinitivul fără 
prep. „a“ (mai rar urmat de să cu conjunctivul), a nucă 
(mai ales negativul a nu aveă} Însemnează „a (nu) 
ști“ 8. „a (nu) puteă“, [întrece, cum, când, unde 
șl infinitiv se poate intercala particula mai, sau pro
numele personal.]

a.) Harap-Alb, ne mai având ce eice, mulțăme.ște 
lui Dumneseu, și de bine, și de rău, creangă, p. 223. 
.fișd îl urisă ele de tare..., că... s’ar fi lepădat de spân, 
ca de ncigă-l-crucea. Dar nu n veau ce se face, de im- 
păraM [ din pricina Impăratului|, ca să nu-i aducă 
supărare, idem, p. 210. Locul e ferit, și iepefe au 
ce pofie. idem, P. 128. Toți rămaseră de rușine, căci 
n'avwă ce le face, ispirescu, L. 38O/<. N'avii nici 
el ce mai sdee. idem, l. 47/,. Fa-i răsj>unse: n’am 
ce face. AíBCÁÁüDBT, p. 240® ',. Pentru omul care-ți 
place, Mergi la dracul, n’ai ce face, doine, 83 ,. N’am 
ce face ~ „ich kann nichts dafilr", n'am ce-i face = 
„ieh kann ihm nichts anhaben“. barcianu. | Dară 
n’avii ce-și face capului, căci tată-său îl frimeteii... 
ispirescu, l. 33/,g. I Să aibă cu ce munci, jarnîk- 
bârseanu, i). 291. I^au cu ce se apără de necuratul.

Uic^onarul limbii române, so. XI. 1909.

^EZ. I, 19/,. Nu ai de ce fi eupărat. crf.aniíA, i*. 189. 
Eliptic (prin omisiunea infinitivului de la verbul 
care a fost exprimat înainte). Nu-i așă jupdneșied? 
Mai ei dacă ai ce [subînțeles: zice]. CREANGĂ, P. 119. 
Nu e dator să mi-o plătească? NI eice că n'ar» c« 
ce [subînțeles: plătij. ISPIRESCU, L. 176/,. „Mmí/m- 
mesc— „N'ai de (s. penfr» s. iaj ce [subînțeles: 
mulțumi]! II N’nw ce să mai piere! marcovici, C. 
8\,. VAedniZ că Jvan este om împărătesc, n’are ce să 
facă. CREANGĂ, P- 301. Am de ce să fiu supărat. DG,

b.) Cc 8Ö vadă? Și-opo» mai are cănd vedeă? 
creangă, p. 23. (I Într'alt chip n’avură cmw /oce. 
VARLAAM, C. 49,,. ^a» CH»« WcmJînfr ocioia c«rfe. 
DOBOFTEiu, V, 3, 49,,. Mai dulcB n’are cum fi.JÁít- 
NÎK-BÂRSEANU, D. 25. firtf’o cruciulița, lele, N'avu 
cum să nu mă'nșele [ - a trebuit s& fiu sedus de ea], 
C’o văeuiu albă la piele Si la grumoecu mărgele. 
ibid. 242. Tjegătura să desleage n'au avuf ciim. doso- 
FTEiu, V. 8. 43. II N'ore de unde veni. TEODORESCU, 
p. p. 617”, 7)o «’ot unde te culcă. ^BZ. i, 106, 
Eliptic. Cdnrf «e scoalăbaba in eori de giuă, ia 
nurori, dacă ai de unde [subînțeles: luĂ], CREANGĂ, P. 
11. # N’are do unde — n’are încotro (v. c.) nu-i ră
mâne alta de făcut... Tarei-i rău, și de l-a ținea 
mult așii, apoi n are de unde, și el trebuie să moară. 
SBIERA, P- 131/;.

[Neobicinuită e construcția cu „a“, care In cazul 
acesta mai de grabă = „va“ („a face“ fiind viitorul), 
decât prepoziția inOnitivului. Be frica lui Busuioc, 
Măncă cucurug necopt, N'aveâ cănd a face foc. 
(Straja, comit. Timișoara), alexici, l. p. 46/,.]

6*'. Complementul drept sau nedrept e pronumele 
cine; construcția rămâne aceeași ca subt 5*, sen
sul: „a puteâ să“ s. „a găsi pe cineva, ca să...“ Midte 
sănt de făcut și puține de vorbit, dacă ai cu cine te 
înțelege, creangă, a. 100. Așă a trebuit să se întăm- 
ple, șt n’ai cui Mnui. idem, P. 223. Ai pe eitie-l tri
mite la noiPN'am la cineprănei.. Eliptic. De geaba 
l-a strunit și l-a închis... Dacă n ai cu cine [te înțe
lege], n'ai cu cine! vlahuță, ap. TDRG. || N’aveă 
cui să Î6S6 moștenirea urei lui. EMINESCU, N. 3. Are 
cut să semene = ital, „ha a chi soinigliare". HEM. 
974. II Unipers. (N’)are cine (face, sau alt verb la 
infinitiv, mai rar, Ia conjunctiv) = se găsește ci
neva (nu se găsește nimeni) ca să facă, e cinevă 
(nu-i nimeni) care ar puteâ face. C’au iebăvitpre... 
miaser, cdruio n’nviâ cine-i fi aglutorlu. DOSO- 
FTKiu ( izbăvit-ai... meserul cui nu e aglutoriu. 
i’SAL. sCH.; cui nu erâ ajutor. coresi, ps.; caro 
n’are ajutor, psalt. (1651);ce el n aveă aj utor. 
ARSENiE DIN BISERICANI: „Quia llberavit... paupe- 
rein cui non erat adjutor“: „car il délivra l'af- 
fligé et celui qui n’a personne qui l’aide”). 
ap. HEM. 973. Ferice de dinsa c’a murit, că șftu 
că are cine-o boră! creangă, p. 16. Jele-i, Doamne, 
cui i-i jele, Jele-i, Doamne, codrului, De armele ho
țului, Că le plouă și le ninge, $i n’are cine le'ncin- 
ge. .lARNÎK-HÂRSEANU, D. 288. Fo» de cel ce. merge 
singur!... Cănd va alunecă, n’are cine-l ridica. ZANNK, 
p. IV, 228. 1 Ai să te duci in fundul iadului, și n’are 
să aibă cine te. scoate, creangă, a. 17. N’are. cine 
să mă hrănească. ISPIRESCU, L. l-'i. [Acesta e sin
gurul caz. In care are „il y a“, sens obicinuit ia 
Aromâni și la Megleniți, d. e. arom. ,.Mamo! Nu 
are angil'l in țer [ nu sânt Îngeri In cer]?“ — 

nu are [ cum să nu fie], soarele a neu! 
Mulți, mufti! Lumina, ii, 109 — inegl. Ari îarbă 
este iarbă. I Din contaminarea construcțiilor: n’are 
cine să mă bată și n’nm pe nimeni, să mă bată 
s'a născut construcția neobiclnuită: Ast lucru l-aș 
facendată. Dar n’am cine să mă bată, pann, p. 
V. l, 107.]

[Se conjugă: l’rez. ind. 1. ont, 2. ai, 3. are, 4. ouein 
(t, forma corectă, din punct de vedere fonetic, 
cu deosebire la coresi, astfel E. iv/, etc., ap. GCR. 
10,14,15, 23, dar și la varlaam, ap. HEM. 977-978), 
5. aveți (t, după pers. 4: avăți CUV. D. bătr. 1, 129),

i
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Slugile'mpărutului. La fetele satului. Să nu poarte 
busuioc, jarnîk-bârseanu, d, 296. Iată câteva exem
ple, din diferite vremuri și regiuni: Fost-au in gân
dul mieu, iubite cetitoriule, să fac leatopisățul țărăi 
noastre, Moldovei... M. costin, let. I, 214. Sădi- 
catu-s’au Petricefco-vodă din țara leșească... și au 
venit cu oaste în Moldova, neculce, let. ii, 242. 
Am ieșit cu cinste, antim, p. xxv, 16. .furatu-m’am și 
mă jor... .lAKNÎK-BÂRSEANU, D. 74. | tn cinste mare 
cuviință i ai dat. DOSOFTEIU, PS. 28. Nepoate, mai 
văsut-ai pietre nestimate așă de mari? CREANGĂ, 
p. 217. 1 Viscolul pustiirei a suflat, russo-bălce- 
SCU, M. V. 580/,. De la Nistru pân’la Tisa, Tot Ro- 
mânid plănsu-mi-s'a... EMINESCU, p. 160. Văeut-au 
înțeleptul acela... biblia (1688), 3 pr./„. într’aceă 
stare Mai fost-au vr’un om? KONAki, p. 101. Ci
ne-o iubit pe Zulniea... idem, p. 105. Luna'n ceriu 
OM asfințit. CREANGĂ, p. 275. if’a vârît in toți spă- 
rieții. idem, P. 186. Mie mi s'o urît. pcip. (lablanița, 
tn Banat) jahresber. iii, 273. | O, cum ne-fajm 
pierdut vreame! cuv. D. BĂtr. ii, 456. | Bine-ați 
venit sănătoși! ispirescu, l. 1. | au căeuf,
iar eu am rămas! marcovici, d. 1. Or plecat noauă 
țigani lapădure... pop. (Borlova, In Banat), jahres- 
BER- III, 268. [In literatura veche, mai ales In tradu
ceri. auxiliarul apare une-ori despărțit de participiu. 
Să se-[a]u neștire după al nostru ceas lăsat... cuv. 
D. BĂTR. II, 79: cfr. 1,372,392 etc. De am eu făcut cevă 
cu nedereptul... moxa, ap. HEM. 979; dar și In texte 
originale: Au ei lăsat cu al lor cuvânt („act rustic 
din Mehedinți, circa 1599"), ap. HEM. 979.]

2°. Mai-mult-ca-perfectul se formează tn limba po
pulară prin legarea lui am fost cu participiul tre
cut, iar imperfectul prin legarea lui am fost cu gerun- 
diul. Am fost făcut o jalbă = făcusem o jalbă. Am fost 
venind cu oile de la munte. (Bran, Transilv.) = ve
neam cu oile.

— Din lat. Iiab^re: vegl. avar, ital, avere, engad. 
avair, fran. avoir, prov. aver, «pan. haher.

6. au (în Ardeal - Săliște, Galeș, Tilișca după 
pers. 3: ar. CONV. I.IT. XXIV, 1056). | Prez. conj. 1. să 
am (t, până pe la mijlocul secol, trecut, în litera
tură; să aib(ăj. HEM. 603/,,, doc. din a. 1656, doko- 
FTEIU, PS. 16, 242. DRĂGHICI, R. 103; C. NEORDZZI, 
I, 260 etc.), 2. sA ai (f, și încă șl azi, numai In parte, 
să aibi, la dosofteiu, ps. 82, eminescu, N. «. etc. 
N’affei grijă, creangă, p. 151, alături de n’a» grijă, 
idem, p. 271; la varlaam și forma faJubă (cfr. chîm5, 
coiuf etc.], C. 116) 3. să aibă (după anal, vorbelor de 
conj. I: să aibe doine, 57/,prin apropiere de „avem, 
avut, aveam, avoâ“ etc. și să aică șez. ii, 209/,,, ți- 
PLEA, unde [In Glosar] se mai dă șl o formă să auvă), 
4. S(î orew, 5. sd aveți, 6=3. | Imperativul, ca conj.; 
cu negațiune: 2. hú avea (nu (iveă s. n'dvea), și, 
prin analogie cu formele afirmative, n’ai șl H’atbi. 
Part. avut. I Gerund. nedwrf CUV. J> bĂtr. I, 412, 
(avândă JIPESCU, o, ap. HEM, 978, f aibănd CO- i 
RE8I, ap. CCR. 1. TETRAEV. (1674),‘201, etc). | f Con- ; 
diționalul 3. se avure: Așâ ș) credința: se iiu avure 
lucru, moartă Iaste. COD. vor. 120 5. Celelalte forme, 
ca la verbele de conj. IL]

B. Verb auxiliar.
Când spun: Am la mine o scrisoare scrisă de eri, 

mă Inchipuesc pe mine in momentul de față ca po
sesor al unui lucru Îndeplinit mai nainte. Sensul 
frazei nu se va altera prea tare, scliimbând-o în: Ani 
scris eri o scrisoare, care este la mine, atât numai că 
In cazul acesta mă gândesc mai întâi la săvârșirea 
acțiunii In trecut, și tn urmă la starea actuală. Prin 
faptul că am depărtat participiul trecut din poziția 
lui de atribut al complementului drent și l-am legat 
imediat de verbul aveă. s’a născut construcțiunea 
cea nouă: am scris, prin care se exprimă o acțiune 
săvârșită In trecut. Construcția aceasta se poate ur
mări chiar în limba latină clasică (Ibi castellum Cae
sar hnhuit constifutum = „Ceesar aveă un castel care 
eră clădit acolo" „Caesar Iși zidise acolo un castel". 
Cfr. Ph. Thielmann, Archív fur lat. I,exikogra- 
phie, li, 372 sqq,, ,509 sqq. și Meyer-Lühke, Uom. 
tiramm. 111. § 288 sqq. Cevă analog la noi: Vene- 
țianii avAnd cu Turcii începute războaie la Crit, 
au pu.s gând craiul leșesc numai să înceapă sfadă o
eu Turcii, m. costin, let. P, 314. Cfr. și: îngerii ' soleil,ver81escinqlteuresdel’aprés-midi.Yfipres. - 
oamenilor celora ce n'au fapte bune... cvv. D. uátr, " ....................* --------•---1 •----- ---------
II, 417 > îngerii oamenilor ce n’au făcut [f fapt] 
5wne...|; ea a devenit generală In limbile romanice 
(tot așâ germ, „ich habe getan" etc.; cfr, n.-grec. tx’** 
Stpiivo .am (cevă) legat"), mai întâi, firește, atunci 
când subiectul frazei erâ același ca șl al participiului 
(Ăm o scrisoare scrisă de mine), mai târziu pentru 
orice verb transitiv fAm mh castel zidit de alții). Iu 
limba română uzul acestei construcțiuni s a genera- ...... _ . ........ , ....... .
lizat cu desăvârșire, extinzându-se și asupra verbelor s'a putut despărți apoi 
intransitive, căci, de pildă, o propoziție ca: E venit ---- ■- •
din țară streină are numai sensul original „este un __________, . _
om, care a venit", pe când timpul perfect se poate searică... Văzând că 
exprimă numai prin a venii din țară streină. În
trebuințarea lui ani auxiliar e din cele mai vechi tim
puri din care avem urme scrise, și in toate dialectele.

1®. Perfectul compus (oare, în cele mai multe re
giuni, se întrebuințează astăzi șl In funcțiunea per
fectului simplu) se formează, la toate vorbele, prin 
participiul trecut (invariabil) construit cu prezentul 
verbului oiect, conjugat Insă, In parte, cu alte forme 
decât prezentul verbului pregnant, și anume: am, 
ai, a (t aproape exclusiv au, dialectal o), am, ați, 
au (dialectal a și, prin confiiziune cu formele ver
bului auxiliar „vrea", și or). Aceste forme pot sta 
înaintea participiului, sau pot să se lege de el in mod 
enclitic: tn vechime există regula sintactică, după 
care la începutul frazei nu putea sta decât forma 
din urmă (precum, în general, nu se putea începe 
fraza cu cuvinte proclitice); azi regula aceasta nu se 
mai observă; In graiul poporului e însă adesea Încă 
vie; Fost-ai. lele, când ai fost..., etc.; mai ales In con
strucțiile cu participiu dublu: l’oruncit-aii, poruncit.

A-VC€ÉRNfr: (loc, adv.) 8. r. I 
A-VECÉR?aiK (loc. adv.) b. T. * 
Le temp8,iians lajournée,qHiprécédf le eoucher du

(tn Transilv.) La început a-vecemie eră locațiune 
adverbială, compusă din prop. a- (2*) și subst. ve- 
cernie, însemnând „la vecernie'*. CAnd prep, a a în
cetat de a mai fi întrebuințată in limbă ca vorbă 
independentă, s'a mai adăogat prep. „Ia“, pentru ca 
să exprime „timpul când se ține vecernia" (cfr. la 
amurg). Timpul înainte de asfințitul soarelui se 
chiamă: Ju avecernie". (Făgăraș), ap. HEM. 21.>5. 
Cfr. a-chindie, chindie. Din locuțiunea aceasta 

p-.i-. _r-’ **” subst. fem. Ji>«ccr«« =
„timpul Intre oarele 4-5 poslmeridian", (Făgăraș), 
ap. HEM. 2155. I Vecernie. I-ani rugat să vte în 5e- 
searicd... Fáídurf că nu tnfăleg..., mergând in besea- 
rică,am început la avecerm'e,iară ei...,trăffăndu-ntă 
ți intpingăndu-mă, m’au scos afară.T>oc. (a. 1765, 
Orft.știe). ap. iorga, s. d. xin, 253.

A'VEHEÂKEf loc. adv. Oxret íemeuf, franckemefit. 
Kéellement, rraiment. — Fe față, fățiș, In vederea 
8. în fața tuturor, aievea (|). Amfianu mărturisind 
a-cediare și ci* ÎH<irâ?«»re pe Domnul nostru Is. Hs. 
Dumnedeău, bătut fu. DOSOFTIJV, ap. HEM. 2155." 
Cu ochii săi, în realitate, de fapt, aievea. Văeând 
a-vedearerăsipa oștii sale .. costin, ap. DG.

— Compus din a- (.3’) și vedere.

AVENÎ + vb IV. Fermenter, leoer. -- (Numai în 
PALIA, a. 1582) Intrans. A dospi. Și făcură poyaci 
pAne astmă, că nu puteai avenl, silinău-i Eghip- 
teanii să iasă. ap. DG. | Refl. A se dospi. Aluatul 
ainte de cese-aru fi avenind... ap. DG. Cfr. avenit.

— Pare a fi lat. ad-venîre „a veni spre cevă, a 
veni grămadă", întrebuințat despre apele care vin
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mari: spân, avenir „a se răvărsâ peste maluri**, de 
unde „a crește**, spec (de.spre aluat) „a se uniilâ 
a se dospi**. In celelalte limbi romanice: ital, avve- 
nire, iran, avenir, etc. cuvântul arată alte desvoltări 
semantice („a se Întâmplă** etc.).

AVENÎT,-A j- adj., sub.st. 1’. Fermente, levr^. 2'’. 
Pute fernientée. — (Numai ln palia, a. 1582),

1®. Adj. Dospit. Pâine aventiâ. ap. DG.
2®. Substantiva t. i’ăne dospită. GiMe na fi niăn- 

cănd auenif, sufletul aceluia va peri den adunarea 
Israilteanilor. ap. DG. Cfr, azimă.

— Participiul verbului aveni, devenit adjectiv, și 
substantivat in urmă.

AVenitúkA 3. f. Ntranger, intrus, aventurier. — 
(tn Banat) „Venetic**. DG. [Și: avăiiăturâ s. f., numai 
In expresia (oameni) de-n-răuătnră. Dragu mi-i la ' 
băuturi. Cu voinici dv-a-vânături. sEVASTO.s, c. ' 
298. Plur. -turi.]

— Format ca reiiitură (v. c.); pentru prep, a- 
cfr. lat. advenficius ..venit din alte locuri**.

AVENTUKÁ vb. l*. (S')aventurer. ---Trans. și refl. 
A (se) azvârli Intr’o aventură. Maria... U ruyă să 
nu se prea aventureze (la vânătoare). N. xenopol, 
ap. TDRG.

— N, din fran. Cfr. aventură.

AVKNTÚKÁ s. f. Avenlure. — Faptă s. Întreprin
dere cu întâmplări neașteptate s. surprinzătoare, ac
țiune hazardată, Intreprin.să la (un) noroc. Martin i 
oculari ai nenorocitei aventure a lui Dariu. ha.sdeu, 
I. C. 210. Sânt sigur, că fiecăruia din noi i s’a în
tâmplat vreo aventură, i. negruzzi, iii, 381. Chiar 
cere datoria de cavaler să cauți oriunde aventuri. 
idem, VI, 189. Peste câteva sile, se publicau măr
turisiri... care puneau intr’o lumină sdrobitoare tot 
trecutul plin de aventuri rușinoase... prin care tre
cuse omul acesta. vlahuțA, n. 7. Tocmai in acest 
an, Radu, un om... chinuit de o nepotolită sete de 
aventuri, fie și criminale,... iși chemă fratele, iorga, 
L. 1,507. (Plur. -turi.]

— N. după fran. (din lat. adventura, part, viitor 
plur. neutru luat ca fem. sing. al verbului ad- 
venire „a 8Osi“,)

AVGXTI'RÂK 8. in. V. nveiiliirier.

AVESfTUKÂKE 8. f. Actioii de se lancer dans une 
aventure. Infinitivul verbului aventură, devenit 
abstract verbal.

AVK.MTUKi^K, -Ă subst. -Iventurier. - Persoană 
care umblă după aventuri, om (venit Dumnezeu știe 
de unde) care colindă țările după noroc. Cfr. vân
tură-țară. Un aventurier... trecuse la Turci, pentru 
« se face l)omn. iorga, l. i, 333. (Cu o formă ro
mânizată, rar Întrebuințată și învechită, șhaventu- 
râr 8. m.: Cu mult însă înainte de bule venețiane ale 
acestui aventurar, f'eara-rotnănească .«« numeâ defă 
Passarabiă in bule papale, iiasdeu, i. c. 65. Pram 
foarte, curios să-l cunosc. Nu știu pentru ce. îmi 
inehipueani pe tănărul aventurar ca j)e o ființă 
extraordinară... caraoiale, n. S. 8/,,.)

— N. din fran.

ATENTi'KÓN, adj. Ji'cwÎMrewx.—Care uiii-
blă după aventuri, căruia-i plac aventurile. Nicolae 
Mile-seu acel aventuros câl/itm și tenloff... pretindea 
cd „studiile sale principale le-u făcut asupra limbii 
i/reeești-. lORC.A, L. i. 31. ] Plin de aventuri. O vinfă 
aventuroasă.

N. după fran.

AVÉHK 8. f. Avoir, fortune, richesse. - „Tot ce 
are (de preț) cinevă“, un termin mai general decât 

„avut**, care redă mai mult noțiunea de „posesie** 
sau decât „avuție** ori „bogăție**, care, de regulă, În
semnează o avere mare, sau decât „stare**, care e 
o avere destul de mare ca să poți trăi bine din ea. 
(Cfr. iosag). Cuvântul se întrebuințează de o po
trivă la singular sau la plural, având, In cazul din 
urmă, sens colectiv, /ară eu nu mai cruțaiu de in 
aveare ce-mi eră dăruită de Dumnezeu, a da la 
arest lucru, coresi, e. vii/„. Nu vor rămânea lui 
averile, biblia (1688), 369,... De la Cantemir-vodă 
niscaiva avere nu le-au rămas beisadelelor. NE- 
CULCE, LKT. 11.270/54. Nenorocirile vremilor ait hră- 
pit o parte din averea ta. MARCOVICI, o. 15/,j. Ca 
să se sece, inftuința boierilor, ...îi despoii de averi.
C. NEGRUZZI, I, 143. Da Paris, in lupanare.... Acolo 
v’afi pu.s averea, tinerețele la stos. Ce a scos din 
voi Apusul, când nimic nu e de scos? Eminbbco, p. 
248. .Mai bine-mi dau averea la golani.’ coșBUC, 
F. 73. Moartea nu va să știe De averi și bogăție. 
TEODORESCU, P. P. 101. Insoară-te, ia-ți muiere 
Pără stare, făr'de-avre, Că averea-i trecătoare. 
Dar urita nu mai moare. 8eva.stos, c. 165. (Loo. 
prov.) Averea-i gard de nuiele, SărScia-i zid de 
piatră, zanne, p. v, 23. (Cu aluzie la bogățiile 
cele mari ale lui Constantin Rrâncoveanu) Să aibă 
averea lirăncovanului, și nu se pricopsește, ibid. 
VI, 459. .Avere mare, primejdie mare, iord, oole- 
SCU, ap. zanne, p. VIII, 9, Averea-i ca o baltă: cum 
ii faci un șănțuleț, toată se. scurge, id., ib.,ix, 
avere = sânt avut. Fac avere = agonisesc. ÎHeră 
at)€rea= rămân s. devin sărac. Mă bucur la avere = 
sânt lacom de bani. .Vd’usuraiK să iau muiere. Mă 
liucuraiu la avere, Dăcomit-am, lăcomii, /Acomit la 
șase boi, Și-am luat hâda de găsdoi. jarnîk-bâr
seanu, I), 181, Cm Ofere —avut. Avere părintească 
,.patrimoine‘*. Avere câștigată de bărbat și de neva.stă 
in timpul căsniciei lor „oomiuât**. Averea unui 
călugăr ce rdntdwe mănăstirii după moartea lui 
„cotte-morte“. Avere mișcătoare = „meubles**, ne
mișcătoare = „imineubles**. poxtrriant. Toată ave
rea mișcătoare și nemișcătoare, câte are muierea 
afară din eestrea ei. exoprică să zice. CARAOBA, L., 
ap. HK5f. 2161. | Azi, adesea cu sens de „avere mi
șcătoare** sau „bani**, i'um s'a văeut flăcăul cu casă 
și avere bunicică, nu mai sta locului. Creanoă, p. 
140. .Am moșii și am averi. BIBICESCU, P. P. 370. 
Freu»creșMn,(ic-Iiwfdiwertwj, Averile-i împărțeam: 
Cu doi cai de-l apucam, Vnu-i dam, unu-i luam. 
ALECSANDRI, p. p. 89^ H (Contabilitate) jltiere (din 
ital. Jrrre » active, credit) = „partea dreaptă a unui 
cont sau a unei partizi; credit**. Com. i. c. PANȚU.

(Plur., averi; pop. rar, averuri, ou sens de „bani 
și diferite ol>iecte de preț** Că .sânt buți cu bani 
mărunți. Cari cu averuri. (îrigoriu-rigo, .m. i, 
29.) Cfr. neavere.

— InHnitivul verbului aveă, devenit abstract ver
bal și concretizat In urmă. Tot așâ: ital, avere (și 
plur. gli averi), idem, engad. avair, idem. prov. aver 
„turmă de oi**, lionez avair „prisacă**, fran. avoir, 
spân, «(ferea, idem. (Cfr. bulg. imăne, ung.
germ, /fofi und Gut, Habschaft, Habselig'^iten etc.)

AVF.HM s. in. sing. tant. (Nuinism.) .Ivet's. ~ Fa^a 
unei inonete, de regulă cu chipul domnitorului, i. 
PANȚU, C. C. 290. Cfr. revers; arol(ă), pajură.

->■ iV. din fran. (împrumutat din lat. adversas „din 
fată“.)

AVKKSIÍNK 8. f. 4i.er«0M. — Sentiment de vie 
repulsiune față de cevâ s. cinevă, Cfr. antipatie. 
Pntueiasniul pentru Franța crește'i din ce în ce. 
inai mult, și în aceeași măsură se exageră aversi
unea in contra a tot ce venea din (.rermania. ma- 
lORESCU, D. I, 23.

— A', din fran. (lat. aversio, >oiieiu, idem, de la 
verbul avertere „a se Întoarce ln altă parte, a se 
depărta de...“)
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AVEKTiNNÉNT 8. a. ^(z-ert*5set»e«»f. — înștiințare, 

atragere a atenției cuivă (mai ales din partea unei i 
autorități) asupra unui lucru, mai ales cănd soco
tim că a greșit sau a uitat cevă. Ce poate sd le 
facă [ministrul profesorilor de facultate care nu-și 
îndeplinesc cu exactitate Îndatorirea lor}? ö’d ledăni. 
aveHismentf", ca Ja băieții din școală? maiobescu,
D. I, 365. [Decanul baroului către un advocat;] Am 
să-ți dau avertisment! BRÂTESCU-VoiNEȘTI, L. D. 
56. înștiințare pentru plata impozitelor. CposmZîik 
s« poate dovedi decât prin... chitanțele sau averti
smentele din paiiea împlinitorilor de dări, iiaman- 
OIO, C. c. XXIV. , (Jur.) Invitarea din partea auto
rității, adresată unui jurnal, de a încetă publica
rea unor anume articole, sub pedeapsă de suspen
dare sau de suprimare. Presa nu va fi pusă nicio- , 
dată sub regimul avertismentelor, idem, c. C. xvii.

— A', din fran.

AVERTIZÁ vb. 1*. Avertir. — k da de știre, a în- 
știință(pe cinevă de cevă), a-i atrage luarea-a-minte 
asupra unui lucru.

— N. după fran.

AVKRTizÁKK 8. f. -lüMisíeMiRJii. - Inlinitiviil 
verbului avertiză, devenit abstract verbal.

AVERTIZAT,-Ă adj. .-li’Wi*. — Participiul ver
bului avertiză, devenit adjectiv.

AVtíÍK -{* 8. a. V. advar.

Avoi-RA^Â t s. in. V. nvgiu.

Aveii; t 8. m. (Milit.) Chasseur. - (întrebuin
țat mai mult la plural) „Corp de vânători care. In 
timp de pace, aduceau la masa domnească diferite 
vânaturi, iar In timp de războiu se ailau In tabără 
pe lângă Domn". ȘIO. Odăile siimeniUir și ale av- 
giilor, nește slujitori de a lui /Dumitrașco-vodă 
CantacuzinoJ,ce lepusesă el acest nume, N. COSTIN, 
ap. HEM. 2166. || Căpitanul lor se numea avgi-b.așa, 
sau, românizat, șl: baș-vâiiător. 1‘oruncă la avgi- 
hașa, să meargă cu vânătorii săi, pentru ailueerea 
vânatului de trebuință curții, doc. (a. 17y8), ap. 
ȘIO. adică baș-vânător al Măriei Sale
{ui Vod[ăj, vine arii... s4 cumpere cincîsj/rezece sam- 
soni[ =dulăl] DOC. (a. 1804, București), ap lORtîA, 
s. D. VIII, 30.

— Din turc. nv]ți „chasseur". av^țl-ba^y „ofllcier 
de janissaires, chef du trentc-troisiâme orta des 
seymens". ȘIO.

ÁversT s. m. v. aiigiist'.

AVIAȚIE S. f. )
AVIAȚIUNK S. f. )
^lutafiou. — Zbor prin aer (in felul pasărilor), na- 

vigațiune aeriană (cu aparate mai grele decăt aerul).
— A', după fran. (formațiune savantă din lat. «ris 

„pasăre“, după nni igațiune etc.).

AVIATOR, -oAre subst. Avid-teur, avialrice. 
l’ersoană care se Îndeletnicește cu aviațiunea.

— A’, după fran. Cfr. aviațiune.

AViciLTÓK s.m. Aviculteur. (Franțuzism; rar) 
Crescător de pasări.

— A. din fran. (format din lat. avls „pasăre" și 
CHltor „cultivator".) 

avicL’I.térA 8. f. .lutcw/iure. — (Franțuzism; 
rar) Meșteșugul creșterii pasărilor.

— A', din fran. Cfr. avicuitor.

AViu, -A adj. Avide. — Lacom (ia...), nesățios, 
doritor, poftitor (de...). Pomânii,... Rulga-

AVI.IE
rti..., toți împreună ar fi mai siguri de... viitorul 
lor, când n’ar existfi printre dînșii pretensiuni ab
surde și aspirațiuni avide, ca ale Maghiarilor. ODO- 
BEâCU, ni, 367. tiă sicem... „aprig" în loc de „avid" 
și „impetuos", majorescu, ch. ii, 258.

— A', din fran. (lat. avldiis, -a, -um, idem.)

AVIDITATE s. f. Avidité.—Lăcomie (la...), nesațiu 
(de..,). îiulată se pilite secfestrul pe toată averea lui, 
până ce câiinuirea și-au primit satisfacția, ca să-și 
mulțăinească aviditatea ei. UBICABIUL, X, 3/,,.

— A. după fran. ( lat. nviditns, -atem, idem).

AVÍDONA adv. ) ,,
AVinuilÂ adv. I '

AVI1.ÎȚÂ B. f. ? Foaie verde d'aoilițd, Cine iiroă 
la Istrițd? Seoai căpifan Ckeorghifă. pop., ap. HEM. 
2167.

AVIZ 8. a. Avis. — (Franțuzism) Părere, fel de a 
vedea al cuivă, opiniune (a cuivă Intr'o chestiune 
oarecare). A cerut avizul unui prieten. | Spec. Pă
rerea ce și-o dă cinevă având o calitate oficială. 
Avizul sgnodului din Constantinopole, ca vătămă- 
toriu drepturilor antice ale bisericii independinte 
a Daciei, nu-lpof primi, uricariul, x, .371, ^. După 
un aviz al unuia din membrii comisiunii ...am cre
zut că este bine .fă ne oilresăm ...ki o repuUițiune 
stabilită. MAIOBESCU, D. 1, 262. Avizul consiliului 
permanent de pe lângă ministenul instrucțiunii pu
blice. H înștiințare. Aviz amatorilor. | Spec. (Co
merț) Scrisoare prin care un comerciant înștiințează 
pe cinevă despre un act de comerț. Aviz că um 
tras o poliță asupra cuivă. l, PANȚU, C. C. 290. 
.Iviz de pltdă = mandat, idem, c. C. 290. [Scris și: 
avis. , t avizle s. f., caro pare a 6 ital, avvlsi (plur. 
din aviso) „notițe despre fapte (războinice)". Acea- 
.stă veste o simțise {ti Nicolai-vodă, din niște avizii, 
ce scrisă că craiul Stanislan au /jurcea din Kolsu- 
ția, de la Mekiemburg. axinte uricarul, i.et. u, 
161.]

— A', din fran. avis, idem (din ă și v.-fr. vis < lat. 
utKM»» „ceea ce e văzut").

aviza vb. l"*. l®-2®. Aviser. (Franțuzism).
1’. Trans. A atrage luarea-a-minte (a cuivă asu

pra unui lucru), a înștiința. L~am avisat deprimejdia 
ce l-așteapiă.

2°. Intrans. .1 aviei'i (la...): a se gândi la cevă ce 
trebue făcut, a vedea s. a chibzui ce e de făcut. 
Consiliul comunal nu ...a avisai la ejcecutaren al
tor lucrări de edilitate, mon. of. 2.

— A', din iran.

AVIZÁKK B. f. .itjw. - Infinitivul verbului aviză, 
devenit abstract verbal.

AVIZÂT,-A adj. -IrW. IMuit â...- Participiul ver
bului aviză, devenit adjectiv. [LaRomânii din Austro- 
Ungaria (și, de la ei, și la Eminescu), după germ, „auf 
etwas angewiesen sein" și cu sensul de „constrâns, 
căruia nu-i rămâne decăt să..." Ce vieață l-aștea
ptă?... Uncopist,avizat n se cuUivăpe apuc^ite. sin
gur... EMINESCU, N. 36.J

AVÍZIE t 3. f. V. aviz.

AVIZ» 3. m. (Mar.) Aviso. — Mic vas de războiu, 
repede, Întrebuințat la dusul avizelor, ordinelor, de- 
peșilor, ori la recunoașterea poziției vaselor dușmane.

— A', din fran. (spân, aviso, scurtat din barca 
j de aviso.)

AVEÎK a. f. 1». Coiir, enclos. 2®. Cimetiere. —
(In Ban. și prin părțile Crișului și ale Mureșului. 
JAHKESBER. IV, 325). ' ’ |



AVOCAT — 389 — avrAmeasca
1®. „Curte, ocol". VICIV, GL., „ogradă, voreț, obor". 

HEM. 2170. l^rțile le deschide'i, Nunta ’n avlie tună 
I intră], în biserică întră Și frumos se cunună, pop., 
ap. HEM. 2170. Pinten calului imi da, Din avlie îmi 
ie^eî, La ’inpăratu' seduceai, corcea, b. 74. în noa
ptea spre Joi-mari... purced muierile din Batutt... 
la mormânt, alții acasă tn adie ( — cxnte) aprind 
morfilor focuri, marian, î. 283; SE. II, 274.

2®. Cimitir, țlntirim. = „Friedhor (wofür im 
Norden [des Banats] mehr „ogradă" gesagt wird)“. 

JAKRESBBR. IU, 313; IV, 325.
— Din turc, (h)awly „pourtour d'uno maison, 

cour" ( < n.-grec. duXv, „curte"), poate prin mijlo
cire sârbească: (h)avllja, idem.

avocAt 8. ra. (ș. d.) V. advocat ș. d.

AVÚK f 8. a. V. ivoriu.

AVÓKT 8. a. (Med.) Avoriement. Lepădare 
(mai ales prin Întrebuințare de mijloace nelegiuite) 
a unui făt neajuns la deplina desvoltare (iar cănd 
expulsarea copilului înainte de soroc se face fără 
voia mamei, din vre-o întâmplare sau din slăbiciu
nea firească a trupului, această lepădare se chianiă 
și pierdere). [Plur. acórturi. j Cu o formă mai apro
piată de limba latină șl; abort s. a.]

— După lat. abortus, idem (apropiat, ca formă, 
de avortă).

AVOKTÁ vb.l^. Avorter. -■ (Med.) A lepădă s. a 
pierde (un făt, Înainte de sorocul nașterii normale, mai 
alea prin Întrebuințare de mijloace nelegiuite). Cfr. (a 
se) stârpi. Trans. 0 persoană, așâ de bine con
stituită, nu avortează dintr'un lu^ru de nimic. VLA- 
JIDȚĂ, I). 310. II Fig. Pste silit să-și avorteze zilnic, 
prin provocare voită, i/ăndirile și concepțiile, cara
giale, N. 8. 21/,. I Absol. (Despre Întreprinderi rău
voitoare, îndreptate In potriva cuivă) A nu izbuti, 
a nu-și ajunge scopul. Campania iwepută (tn po
triva lui Xj a avortat. (După lat. și: abortă vb. 1*.]

— N. din fran. (lat. abortiire „a naște prea de 
timpuriu", derivat din ăborior „a acăpătâ, a pierde 
fătul".)

AVORTON s. m. (.Med.) Avorton. — (Franțuzism) 
Propriu și fig. Stârpitură, lepădătură. Cfr. pro
genitură.

V. din fran 

avkAu t interj. |
AVRÂmaii t interj. 1
(înjurătură trivială, Întrebuințată tn epoca Fana- 

rioților, fără de a pătrunde In popor, ca anasăna 
v. c.). (tn gura Turcilor) Turcii nu l-ajunseră, să-l 
taie, și clătinau din cap zicând: „avradini sictin.'"' 
aricescu, ap. ȘIC. liraijayiul (Turc): Bre, avradini 
sictir, yhianr! TEODORESCU, r. P. 121. I Atăt aveâ 
semefie De nitneni nu vrea să știe: De avrad și 
d'anasăna, Pe atunci se’nffroșase ț/luma. PITARUL 
IIRISTACHE, ap. HEM. 2170.

— Din turc, avradyiiy, propr. „feminam ejus". 
Cfr. anasăna.

AVKÂH s. in., adj. (Bot.). Sorté de prunier. — (In 
Mold.) Avram — „o varietate din specia JVwhhs in~ 
.sititia.ctr. goldan". panțU. PL. | (Și cu funcțiune 
adjectivală) PíitUMtvc műi zice rP^rj^ și e de luai 
multe feluri: perj adevărat, perj alb, perj avram, 
noîdan, curcuduș și porumbrel. (Țibănești, In Va- 
sluiu; Cfr. Cracaoani, In Neamțu; Târnava, în Doro- 
hoiu), ap. HEM. 2173.

*— Probabil numit așâ, după vreun grădinar cu 
numele Avram.

AVRÁHÁ 8. f, (Bot.) Sorté deprwie. — Avrattte = 
„varietate de prune obținută prin cultură, din spe

cia Prunue imsititia, cfr. goldanfe]." panțu, pl. 
„Avratnele sănt un soiu de perje care se fac de 
mărimea unui măr viesc și sănt rătunde, la cu
loare unele sănt roșii și rămân așâ pănă ce se trec, 
iar altele sănt albe". (Băiceni, In lași), ap. HEM. 
2174. Poame sănt: poame goldaM., albe, avrame... 
(tn Rădășani. In Mold.) ȘEZ. v, 69.

— Forma feminină (spre a numi fructul) a lui 
avram.

AVKĂ.HEÂNÂ s. f. (Bot.) 1». llameaux tiorifhes 
de l'IIerbe-au-pauvre-homme (Gratiolej: Gratiola of- 
licinalis. 2®. Ajxi'ia Laxmanni.

1®. Planta „veninariță" (v. c.), cunoscută și subt 
numele de „milostivă". „mila-Domnului", „potroacă", 
are ramuri sterile, numite „cârstineasă" („crești- 
neasă" LEON, M. 34, „cresteneasă", „crestăneasă", 
„cristineasă". „cristinească", „critienească"! și ramuri 
florifere. Acestea se chiamă avrănteasă sau avrămea- 
scă. Când poporul voește să exprime, Intr'un cuvânt, 
numele plantei întregi, ou ramurile ei sterile și cu cele 
tlorifere, spune mai ales AvrAmeasA(-șl)-cre8teiieasă 
(s. -erest Aneasă s. -cârstineasă s. -eărstineasâ) s. Avră- 
meascâ-cresteiieasA s. Avrâmeascâ-și-cristlnească (s. 
-critienească). „Burueanaaordwteoiwd-și-crisfinetwcd 
[e] cu o singurărădăcină. Avrămeascai&ce floarea albă 
pe 'mprejur și In mijloc galbenă, iar cristineasca nu 
înflorește de fel“.(Niculițel, In Tulcea). „Avrămeasa, 
tătăneasa și zburătoarea se Întrebuințează pentru 
om sau vita pocită din iele sau Dlnsele" (Voinești, 
In Muscel). „Tătăneasa, avrămeasa și cărstăneasa, 
numite și ierburi din lele..." (Vânju-mare, In Me
hedinți). „Când e bolnav cinevâ de sperietură, se 
afumă cu avramascăși critienească*' (Țigănești, In 
Tecuciu). „Avrămeasa-cărstineasa... se culege Îna
intea Rusaliilor, de afumă femeile copiii cu ele. când 
sânt bolnavi" (Viișoara-Mărunței, In Olt). „Avrămea- 
sa-și-cresteneasa... cresc laolaltă, doauă s. mai multe 
ramuri din aceeași rădăcină (la un loc sau una-doauă 
palme îndepărtate); unele ramuri înfloresc, și altele 
nu, adecă sânt sterpe. Ramurile sterpe se numesc 
cresteneasă, cele înfloritoare avrămeasă... Avrămea
sa și crestineasa, lierte, se beau pentru durere de 
inimă (stomac stricat) și pentru tuse etc. Apoi când 
se întâmplă multe inorți și nenorociri In casă, când 
copiii se sperie din somn etc., atunci se afumă casa cu 
ele, [In credința] că ajută mai mult decât rugăciunile 
(moliftele) popéi. Aceste plante, după credința popo
rului, constrâng spre dragoste", s. manqidca; toate 
aceste comunicări, la HEM. 2175-2180. „în Moldova 
(Iași) se afumă bolnavul (de lipitură) cu avrămeasă". 
GKIÜORIÜ-RIÜO, M. I, 102. Cu versul Prunză verde 
(s. foaie verde, s. frunzuliță, s. foicică) avrămeasă 
s. avrămească, In Mold. avrămască) se Încep multe 
cântece populare, șez. v, 14; v, 45; VIII, 58; i, 239*»/,; 
TEODORESCU, p. P. 337*»; 279; 272*’; ,302''; SEVAstos, 
C. 150/,216/,,; marian, nu. 781; ion cr. II, 16. Ade
sea, In descântece: Avrămeasă-cristitieasă, Leuștean 
și odolean... Cum se sparye tăryul. Cum se ^arge 
oborul .Iș'î să se spargă faptul Și lipitura Și zbu- 
rătoriul. marian, na. 24 etc. (cfr. HEM, 2176-2177).

2® = (planta) barba-boierulul. panțu. pl.
— Numele acestei plante e apropiat, numai prin 

etimologie populară, de Avram; de fapt Insă el pare 
a derivă. In sensul 1®, din bulg. (div-)avranâ, rus. 
avranfi, idem, care, la rândul lor, corespund germ, 
(wilder) Aurin, idem «lat. ^aurinus?}. Cărstineasă 
și crestineasă stau In legătură cu paleosl. Icriístü. 
rus. kresta „cruce" (cu adjectivele: paleosl. krús- 
tluú, rus. krestuyj), și numirea aceasta i s’a dat 
plantei pentru însușirea ei tămăduitoare (cfr. si
nonimele „milostivă" și „mila-Domnului" și germ. 
Kreuzbaum,Chr ist palme, Agnus Ghris ti = ricin). 
Hasdeu, Etgm. ^agn. 2182; Tiktin, Dicț. rom.- 
germ. 134.

avkámcáscá s. [. (Bot.)= avrAmeasĂ (P).



A-VREMl 390 - axA
A-vatni t loc- ^dv. Barement, de temps ă aufre, 

de te.nips e» fe.nips, par intervalles. — Rar, din timp 
In timp, câte odată. Câte sântu tn lumea aceasta 
luminate.... multă triulă și ustewală au, iară dul
ceață puțină și a-vremi. CORESI, E. 18/„.

— Compus din (2’) și vremi (plur. lui vreme). 
Cfr, a-timp.

AVTÉSTic, -A adj. V. Hiiteiitic.

AVTiK'KÁTOK, -uÁKK f adj., s. Hl. V. aiitucral,

A.VVTS.&.Possession (choseposscdéej,bien.avoir. 
Participiul verbului avea, devenit abstract verbal și ; 
primind In urmă sensul concret de „posesiune, lu
crurile posedate de cineva”, fără să implice insă no- ' 
țiunea de drept public a acestui cuvânt, ci însemnând 
mai mult „averea câtă o are cineva, mai ales averea 
câștigată prin munca sa“. Bărbați! Știți că dintru 
această lucrare a vutul nostru iaste. cod. vor. 8/, (= 
de Intru acest meșteșug iaste dobânda noastră. N. 
TESTAMENT 1648; dentr’acest lucru sporiul nostru 
iaste. BIBLIA 1688: „voos savez que tout voire gain 
vient de cet ouvrage”). Prădară toate avuturile. lor • 
și să duseră. BIBLIA (li>88), 9 \. Boierii și norodul, 
văzându-și primejdila, își năpăstuiră avuturile și 
patriîa. stolnicul dumitrache. ap. GCR.. ii, 128/,. 
Murind tatăl, și rămâitul fata neînzestrată și avut 
părintesc, datoriu iaste fratde să o înzestreze din 
acest avut. CAKAGEA, l., ap. HEM. 2186. Amândoi, cu 
șezutul și cu avutul in Eocșani. alec.'^andri, t 400. 
Trăi aici câtva timp..., chinuit de dorul de țară, , 
de lipsa de ocupație, de grija avutului său peste , 
care alții se făcuse, stăpâni, iorqa, l. i, 241. Tot 
avutul ei este o găină, un cățel și o pisică. ISPI- 
HESCU, L. 395. Tof avutul din bordeiu Jii-e.pe vatră, 
nn coteiu. ALECSANDRI, P. P. 285'’. Alt împărat... o 
[ va] fl stăpân p'al său avut, teodorescu, p. p. 
111. Au utn-blaf multă vreme, fără să se atingă de J 
avutul oamenilor și fără ca să facă potlogării de i 
râmi. ȘEZ. vii, 106. (Plur. avúturi.]

AVUT, -A adj. 1», Eu. 2». Itiche, aisé, d son 
aise, ă l'aise. -- Participiul verbului aveă, devenit 
adjectiv.

P. (Rar, neobicinuit, numai In limba literară, mai 
ales ia scriitori care au Învățat târziu limba româ
nească sau dialectul daco-romftn) Care a fost al cuivâ. 
.tuMto sa frumsețe s’a vestejit, pann, E. i, 49. Cea 
mai frumoasă din fetele avute de craiul Peleias... 
MURNU, l. 74.

2^ Bogat, cu stare, bine situat, (In Ardeal) gazdă, 
găzdac. Ue mai'e folos și cinste este domniei și țărăi 
boierinul ințălepf și avut. M. costin, ap. GCR. i, 
li)R/j„. Fost-a'n poporul troian ca jn’eof slujind lui 
Efeslos, Dares. om ture și-avut. MURNU, 1.87. A-'ii sâni 
fată de. împărat... mare și avui și puternic. lapi- 
RESCU, l. 37. Ion era avut, nu Tândală. BETEOA- 
NUL, P. IV, 61. I (Interesante sânt următoarele exem
ple, In care întâlnim și verbul „a avea”) Cine-i gazdă 
și avut. Toți ii dan bani intpriimut, Pa noi cure 
nu avem, Ceiem și nu căpătăm. JARNÎK-B.îliSKANU, 
D. 415. l'n stăpân avut, când are. Im mai mulți 
dă de niâncaie. ZANNE, u. tv, 618, || Subst antivat. 
2>d-MKl .și după sărac. Numai .să trăesc cu drag: 
Căci casa avutului. Din aferră-i văruită, in lăunfru-i 
otrăvită. JARNÎK-B.ÎKSEANU, D. 275.(Loc, prov.) Tot 
grasu’ e frumos, și totavutu' cituitit. jipescu, ap. 
HEM. 2185. (Cfr. Totbogatu' om cuminte, și fot grasu' 
om frumos.) (Pentru sensul 2® cfr. alb. fcâ»t-es‘și/»d- 
sure „bogat” (part, de la kam „am”), bulg. imoten 
„bogat” (de la imam „am”). Cfr. și avere, avuție; 
nea V u t.]

AVUȚIE 8. r. Hichense, opulence, fortune, nvoir. 
Bogăție, avere mare. Suflete, afund nu veri griji 
nici de feciori, nici de muiere, ce te, reri teme de 
înfricoșatul giudef și te reri cutremură, cumu-fi va 
plăti Dumneeeu pre faptele tale. Unde fi-efa) atunci 
aviifia șt bogăția și acunipia!' CUV. I>1N bAtr., II, 
451. «Șt a lui avuție altora o inipărțe''i. GOResi. e. 
7/;. Inimă lacomă și iubitoare la avuție. MOXA, 372. 
For da nescui niște avuție, ca să o ție și să o so
cotească. PRAVILA MOLD. 22, ,. [lOH-vodăJ băffut-UU 
în foc de viupre vlă^lica (Iheorgkie, de au ars, dăn- 
dn-i vină de sodomie, auzind că are avuție, ure
che, ap. HEM. 2187. Avuțiia cea închisă, nuiaste. 
avuție. BIBLIA (1(588), 4 pr. '„. -I moște-nit... multă 
avuție. E. v.tCĂRESCUL, ist. 248,',. /'’iird omorîți 
atunci... blmeric Lazar, h'ixityisc, numit cel .Mare, 
ilihaiu Caraezoni... și mulfi alții, vestiți prin me
ritul și avuțiile lor. bAlCESGU, m. V. 393,;. Boierii 
se bucurau... că vor puteA ocupă iarăși posturi... 
ca să a<îune nouă avuții din sudoarea poporului. 
C. NEGRUZZI, I, 150. Ei,spuneți acuma, boieridom- 
nia-voasfră, nu-i așă, cd avuțiile-s amăi/itoarei' 
ODOBESCU, I, 80. I‘olilica noastră va aveă de țintă... 
de-a desvoltăprin legi flnanțiare și economice avu
ția particulară, care este sorgintea avuției publice 
MAIORESCU, D. II, 223. iși împărți toată avuția pe 
la ostași. ISPIRESCU, L. 4. (Loc. prov.) O meserie 
plătește căt o avuție, zanne, p. v, 40(5. Muierea bă- 
bată, avuția casii. ibid, ii, 294.

— Derivat din avut, prin suf. abstr. -ie.

AVVTÓK,-oÁHK t adj., subst. PoNen’-nse.iir.—(Neo- 
biclnuit) Adjectivul verbal al lui avea, .hyiilor >le itMti 
iiinaiitú, aflecă acela, ce an arnt inat iniifiiiiie. nn 
lUCTH. COD. Țtv.

ÁvívjAf s.m. (Biser.) - (Rar) Tați, pă
rinte, abate (Numai In leg&turăcunuineproprii). jiura 
./liAatMWie. DOSOFTEIU, V. s.bb**.leva Zinoiaupni ~ 
cea odată eă meargă lu Palistina, Mas. (a 1808), ap. 
GCR. II, 200/m. .Aca = „1.) tată, părinte; pater...; 
der Vater. 2.) avat, arohimaiidrit, egumen; ahbas;... 
der Abt“. LR.

— împrumut literar din grec. âiCâț „abate 

avvAi» f s. m. Petit pere. - Diminutivul lui avvă.
Awadii plânge Haitho. dosofteiu, v. h. 13, ,.

— împrumut literar din grec, idem.

AxA s. f. IM®, -tce. - Toriniiiul telinic pentru 
osie .sau fus (de roată, de moară, etc.).

1". (Geom.) Linia matematică (închipuită) fu jurul 
căreia se învârtește un plan spre a da naștere unui 
corp. Am nnni con. a unei tifere, a nuni ciliinhu. 
Axe coordonate: dreptele la care se raportează po- 
zițiunea unuia sau a mai multor puncte. ; P. ext. 
-luat unei piramide, perpendiculara care merge din 
vârf ia mijlocul bazei. .Iau unei prisine., dreapta 
care unește centrele celor două baze. Axa unei elip- 
se, a unei hiperbole, dreapta care trece prin cele 
două focare. Acea mure a e.lip.sei. CUI.IAN, c. 104. j 
I’. anal. (Astr.) Dreaptă (incliipiiită) in jurul că
reia se face mișcarea de rotațiune a unui corp ceresc 
tn jurul tui Însuși. |(Mecan.) Orice dreaptă in jurul că
reia se poate mișcă un corp. .Lra, unei corăbii: linia 
matematică In jurul căreia se fac deosebitele mi
șcări de oscilație și rotație ale unei corăbii. | Axa 
unei sti-ade, linia care împarte strada In două părți 
laterale egale.

2^ (Fizică) jÎxu unei oglinsi,aunei lentile,, dreaptă 
dusă de la un punct luminos la centrul de curbătură 
al unei oglinzi sau la centrul optic al unei lentile. 
Linia cure unește- centrul optic al obiectului cu 
punctul de încrucișare al firilor reiiculului ae nu
mește axă optică [sau vizuală], gulian, c. 4.
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3». (Geolog.) Axa de ridicare, linia direcțiunii după 

care s'a făcut ridicarea unui șir de munți.
4°. (Anat.) Axa gâtului, vertebra a doua, numită 

axis. In jurul căreia se poate Învârti, ca In jurul 
unui fus, vertebra primă, de care e fixat capul. 
(Hol.) .laxi unei plante, partea plantei, In jurul căreia 
nasc apendice. Staminele și carjiele... sânt așezate 
pe exttemităfi de axecaulinare... Grecescu, fl. 4.

(Citit (și scris șl): desă. [ (Barbarism) șl; ax s. a. 
STĂNCESCU, ap. TDRG. | f (de-a-dreptul din grec) 
și: âxon s. m. Precum '/ roate intr’o osie să leagă, 
așâ aceale- (două poluri] printr'o minfească osie (ca- 
rea axon să chiamăj una cu alta să... întrulocază. 
CANTEWIR, ap. GCR. i, 323 ]

— xV. după fran. (lat, axis <grec. „osie, axă".)

AXiÁi., -A adj. Aj-tal. — Cai-o este in linia axei. 
(Pronunț.

— .V. din fran. Cfr. a.\á.

axilAh, -A adj, (Anat.) Axil/aire. — De subsu
oară. { P. anal. (Bot.) Care este așezat la Încheie
tura unei foi, a unui peduncul, a unei crengi.

— .Y. din fran. (derivat din lat. axilla „subsu
oară".)

AXiónA s. f. Axiome, — (Mat.) Adevăr general, 
care nu se poate probă și nu are nevoie de demon
strație, fiindcă se impune minței ca evident do la 
sine, judecățile fundamentale a căror certitudine 
este dată in ele insele și nu tnai trelnte nici mai 
poate fi arguinentată din alte judecăți... se numesc 
axiome, maiorescu, L. 133. Propoziția că partea 
este mai mică decât întregul este o axiomă.| P. ext. 
Propoziție admisă de toți, ca un adevăr matematic 
indiscutabil. [Terminul „Vlah". In înțeles de „Roman" 
sau „I<atin“] Slavii l-au luat de la Cermani. ...Acea
stă basă... oferă toată certitwlinea unei axiome 
istorice, kasdeu, i. c. 41. [Pronunț, -xi-o-. | f (de-a- 
dreptul din grec.) șl: axioma s. f. 4 celor întregi la 
minte axioma este: 'iot lucrul cu grahă să se cearce... 
CANTEMIK, IST. 145. | (Rar, cu păstrarea pronunției 
franțuzești) șl: axiiim s. a. | Plur. axióme, rar și În
vechit și: axiodme.]

— X. din fran. (lat. axioma < grec. ă;iiup.a, idem, 
de la í^íóut „socotesc vrednic de..., adevărat".)

AX1ÓN s. a. (Bis. ortod.) Hjfmne religie,we qu,'0H 
chanta pendant la messe (et dans lequet se répéte, 
en grec, le mot „digne“)- — Imnul „Cuvine-se 
cu adevărat“ In liturghia lui loan Gură*âe*aur, și im> 
nul „De tine se bucură“ din liturghia lui Vasile cel 
Mare (Înlocuit In Joia-mare prin „Nu te t&ngul, mai
că"). împăratul... totinpicioare an stălnt,pănă cean 
căntat psalfii axion și ectenia. N. costin, let. ii, 
114/,. Cântând axionul, după obiceai, sfintele icoa
ne an sărutat. R. oreceanu, ap. GCR. I, 333/,,. Nu- 
tnai biet popa Stoian, Cu luleaua de cocean... Când 
era pe l[a]-aijhios, leșeA fumul gros, Iară câtul pe 
l[a]-axion, Am se vedeă om cu om. ISPIRESCU, ap. 
HEM. II, A. VII. j {Axioane se căută șl la slujba bi
sericească ce se face la Întronarea mitropolitului și 
a domnitorului țării, sau la praznice mari la care 
asistă și ei). Mitropolitul [Întronat atunci de Domn]... 
au purces, mergâwl in biserica cea mare domitească, 
scofindu-i evanghelia înainte, după obiceiu, cântând 
nksion, pomenindud. E. KOGĂLNICEANV, ap, HE.M, 
222. [Domnul venind la praznicul sfintei Paraschive], 
înaintea Domnului, la ușa bisericii este obiceiu de 
esă mitropolitul, cu alfi arhierei... și cu axion duc pe 
Domn în biserică. GiiEiiROACHE logofătul, let. 
III, 318. [Accentuat șl axion, ca In grecește,]

— Din grec, âțiov istty „e vrednic", Începutul im
nului religios.

Axis (Anat.) s, f. i 
Axon t 8. a, ) 

Âz f s. m. sing. .le, moi (en măme temps, nom du 
la premiére lettre de l’alphabet cyrillien). — Numele 
literei dintâi a alfabetului chirilic, Însemnând, ca vor
bă independentă, la Bulgari, „eu". Se punea, mai de 
mult după modălele paleoslave. In zapise, înainte de 
numele propriu al celor ce făceau o declarație (cănd 
Începe a se Întrebuința In acte și limba românească, 
in locul celei paleoslave). Az, Niculaiu BeaJcil, biv 
cupar, scriu și mărturisăsc cu cest zapis al mifeju, 
cum m’am tocmit..., de am vănflutdumisali... a treia 
parte de sat... T>nc. (a. 1642), ap. GCR. I, 102/,,.

— Din paleosl. ază, idem. Gfr. az-buche.

AZ adv. V. azi.

azAiiv^î vb. 1V‘. Suer (en parlant des bmufs). - 
(tn Zagra, lângă Năsăud) A azădu-ți = „a asudă 
(despre boi)“. Com. CORBU.

— Din paleosl zadnâitl „suffocare". Cfr. zăduh, 
năduși, duhoare.

AZAtiiiiu t B. m. V. iasacclu.

AZAoiiJ t s. iD. V. iazaglii.

AZALÉK s. f. (Bot.) AeaUe. — Plantă din familia 
ericaceelor, cultivată pentru frumusețe, ifi trămii și 
CUM» bwh«t űe fMhnii, mahé, cantríii,pelarffonii... 
C. NB<}RUZZI, 99.

— iV. din fran. (lat. azule» < grec âțakecț „uscat",)

AZĂP f 8. m. Sorté de mitice ottomane. — (Cuvânt 
literar, nelntrebuințat) „Veche miliție otomană, un 
fel de infanterie neregulată ce eră mai Întâi expusă 
atacului dușmanilor". ȘIO. Voi, Timarioți, Azapi, 
/eniceri!... BOLINTINEANU, ap. ȘIO. [Plur. azdpi și 
(după n-grec âCântSiț) azapizi: Prinzând și tăind 
pre călăreții și azapiitzii carii se depărta de oastea 
împărătească... șincai, hr. ii, 40/,,.]

— Din turc,-arab, ’azeb (lit. „celibatar") „sorté 
de mitice destinée aux garnisons et particulierement 
ă la garde des portes de la viile". ȘIO.

AZÁKi» s. a. (ș. d.) V. iiazard ș. d.

ÂZ-ltilC'HE s. f. Atphabet. l*ănă la introducerea 
literelor latine, erâ terminul obicinuit la noi pentru 
„alfabet" (cfr. azbucovnă), IMeftodii] deprinsă 
limba sleveneascA. și slovele asbukihir fîacecu fra
tele său, cu svântul Kiril. dosofteiu, ap HEM. 2189. 
Deci fie.tecare cuvânt străin și neînfe.les, oriunde 
înainte f[ij-ar ieși, după rândul agbukehir și după 
numărul feafelor, lascarăilciarcă. cante.mir, ist., 
ap. HEM. 2189. Am așezat după slovele agbukilor 
șl sărbătorile cele stfitornice. calendariu(1814), 3ő. || 
(Astăzi, Învechit: aproape numai cănd e vorba de 
scrierea cu slove chirilice) Instrucțiune elementară 
in cetirea și scrierea cu buchi. învățăceii de azbuclie 
se strângeau în jurul unui dascăl..., la iSf. Cheorghe 
din București și la Sf. Nicolae-cel-domnesc din /ași. 
IORGA, CH. l. II, 131. 1 (Ironic) învățătură, /orgu... 
ce-o inai făcut... pin fara Neamfului?... Ce-o mai 
invăf<iti' Trebue să fie acit plin de azbucki, ca un 
stup. ALECSANDRI, T. 1000. , De abiâ ești la ag-bucke 
= „la început", pamfile, j. ii. [Plur. -biicAe și biichi.]

— Din paleosl. azA-huki „a-be" (numele celor două 
litere de la începutul alfabetului).

Az-buuuâvnA s. {. Abécédaite. înainte de in
troducerea literelor latine, az-bucoavnă erâ terminul 
obicinuit pentru „abecedar". Nu-i mult, de când băe- 
tul și-a p us la az-bucoavfdi, $i-acum e de mirare, 
cum poate sloveni, c. negruzzi, ii, 202/,,.

—Dinpaleosl.azfibuhoviuo,idem. Cfr. bucoavnă.
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A-ZEÁCE t s. f. Dime. — Dijmă, zeciueală (cfr. 
azeaciuire). Postescu-mă de doaă ori intr'o săp
tămână dan a-<lseacia din toate căt af/oniseec. 
VARLAAU, c., ap. HEM. 410. Pămăntul den rodn- 
rite sale vă dă a~eiacea, iară Huria dentrn ndăncul 
său dajde ți-aduce ție. omilíab. (a. 1G42), ap HEM. 
411. -dccsto, căruia-i deade și a-zeacla din dobândă .. 
N. TESTAMENT (1648) („deciinas dedit de praeci- 
puis“), ap. HEM. 410. Și a-zeacea de an încă să dect 
TroiÎMnii. DOC. (a. 1639), ap HEM. 411. ) Cu prep, 
de. jÎu finut tot călugării acel loc, și au luat de 
a-elacîa de pre acel loc. (secol. XVII), ibid.

— Eliptic din a ze(a)cea ]iar(e*

AZEACiuÍRE I s. f. Ditne. -Dijmă, zeciueală (cfr. 
a-zeace). Jidovii, dein toată avufiea lor, dau a 
teeea iară altă aneaciuirf  .fi diijiă aceasfea a freea. 
COBESr. E. 7/,.

— Născut prin fuziune Intre ii-zeacea și zeciuire 
(infinitivul, devenit abstract verbal, al lui seriui „a 
luă. a zecea parte s. dijmă din cevâ“).

Azi adv. AujoHr(l'hui,â présent. (Ziua de) astăzi. 
Noi umblăm Să colindăm..., Că asi s’a născut Chri- 
stos. jarnîk-bârseanu, d. f)l2. I Substantivat. 
Din sânul vecinicului ieri Trăește asi, ce moare. 
EMINESCU, P. 278. II P. ext. De obiceiu exprimă nu 
ziua, ci timpul prezent, având aproape același sens 
nelimitat ca „(vremea de) acum". Pămăidul țării 
noastre e asi aiP^ostire L'a Hreeilor țărână, ai.e- 
XANDRESCU, .M. 28. Asi abiâ vedem ce ,sieo«7>ö. și ce 
aspră cale este Cea ce poate să convie unei inime 
orbește, eminescu. p. 232. Ah! e mult de-atunci! Că
rarea Netedă pe deal urcă... Asi poteca e urită, Pace 
cotituri în drum. COȘBUC, F. 122. tn acest sens, 
adesea: îo ziua de azi: „de nos jours". Pe om. »h siua 
de asi, să-l pui în piuă și să dai cu chilugul peste el, 
și nu^l nimerești, zanne. p. ii, 371. i| Când ozt poartă 
un accent mai apăsat, poate însemnă chiar ..mo
mentan". Prunsa verde-acum «e face; Ce iubesc, 
mamii nu-i place. De-ar plăceâ. mamii ca mie, .Isi 
m’aș duce'n cununie. jarnÎK-bârseanU, d. 61 || (tn 
legătură cu prepoziții) Până azi = până (In clipa de) 
acum, tiă știi că până asi nici un muritor n'a 
cutesat să calce hotarele mele ispirescu, l. 5. be 
azi în x zile = peste x zile. „De asi in trei sile.. 
plecăm‘‘. — „ÎSa trăești, stăpâne, sânt gata chiar 
asi,de poruncește. ispirescu, l 4. 1)« azi Înainte 
(s. încolo), sau, eliptic de azi = de aci s. de-acu(m) 
înainte: „dorénavsnt". Și de-aceea, de-asi nainte 
poți să nu mă mai intimi... E.MINE8CU, P. 232. De 
asi înainte, eu să fiu in locul tău nepotul impă- 
ratului. CREANGĂ, p. 206. Și de-asi a mea viață la 
șeii tăi se’nchiiiă. eminescu, p. 205. Zimț mea, ur
sita mea! De asi calea-mi părăsesc, Murgușoru-mi 
priponesc Și la tine mă opresc, alecsandri, P. i, 
100. ) Be azi se întrebuințează și cu sens adjec
tival. Ai cetit gaseta de asi ? i\ Voarie adesea, asi e 
pus In corelație ou mâne. (Spre a exprimă o con
tinuitate sau o repețire neîntreruptă In cursul tim
pului) Voiu strigă : Dragi Zulnie! Asi și măni și’n 
veeînicie. konaki, p. 211. îl vede asi, tl vede ntâni, 
Astfeldorința-igata, eminescu,?.260. Nucul ereșteii, 
creșteă mereu. Asi așă, măinea^, sefăcuaecogeamite 
pom. STĂNCESCU, b., ap. HEM. 1895. (Spre a arătă 
deosebirea Intre trecut și viitor) Asi e viață, mâni 
e moarte, Asi plăcere, mâni dureri! alecsandri, 
p. I, 172. Asi cu bani, mătu fără bani. ZANNE, P. v, 
67. La EMINESCU, P. 101, găsim expresia de cu azi, 
In loc de „de cu vreme", fiindcă precedă mâne. Pen
tru drumul cel de mâne. De cu asi te pregătește! | 
(Spre a redă ideea de amânare continuă a cevă) Ba 
atl, ba mâne,.* (Spre a exprimă un timp scurt) 
De azi până (s. pe) mâne. Nodul snopului de la 
capătul paielor despre rădăcina legătoar^_esfe_mult

AZIMA
mai țapăn și mai fruinic decât acel ce se face in 
Moldova și care ține de asi până mân^i. I. lONE- 
scu, c. 126/4,. I A trâl s. a duce un train de azi pe 
mâne: necăjit, ftră aspirații la cevâ mai bun. Șoi- 
miileaniil meu [=-03101]... a îmbătrânit și el:... abili 
iși târâie și eJ vieața, de asi pe mâine, ispirescu, 
L. 12. (Spre a exprimă un timp viitor apropiat) Azi- 
mâne = in curând: „bientöt". Nu mi-i rău, dar 
mă topesc, Cănd in mine mă f/ăndesc. Că asi-măne 
voiu muri Și nime nu m’o jeli. JABNÍK-báRseanu, 
D. 2(J6. (Tot așă, la Albanezi: sot-nesțr, sot-nes^r, 
la Neo-greci: 3^p.»pa-a5fto, «•i,p.epu-al)f.to, la Bulgari: 
dnes-utrî*. papahagi, p. a. 140). J| Az(i)-dlmiiieatâ 
(In) dimineața zilei prezente: „ce roatin". Bre, c'a- 
napoda lucru! Se vede că asi demineață mi-a ieșit 
înainte vr'un popă! creangă,P. 126.(Cfr. as’dimi- 
neață). | Azfil-noiipte = (In) noaptea care tocmai 
a trecut : „la nuit derniére, cette nuit“. Căți feciori 
cu pălării, Toți au fost asi-noapte’n vii. jarnîk- 
bârseanp, i>. 464. (Cfr, as’noapte.)

[Pronunțat și scris, mai rar, șl; 03.]
— A.supra părții dintâi a cuvântului părerile di

feră. Sensul și accentuarea arată că nu poate fi lat. 
ml (Hasileii, Bfi/m. Magn. 1895: ad-diem, admis 
ca posibil și de Tiktin, Dicț. rom.-germ. 114). De 
asemenea e greu de admis că ar fi o prescurtare 
din astăsi (Tiktin, op. cit.; Weigand, Kritischer 
.laliresbericM überdie Fortschritte der rom. Philol. 
1904; Sandfeld-Jensen, Anseiger der Indo-{ter- 
munischen Forschunifen, xx, 181). Mai probabil că 
lut. hOdie a fost analizat in hoc -|- r/te (limba română 
nu face distincție Intre lat. o și o) și, fiindcă pe 
dies l-am moștenit ca feminin, a fost prefăcut In 
"‘Iiadie ( = Imc die). Cfr. Cipariu, (rramafica, ii, 
146; Tiktin, op. cit. 114 și l’ușcariu, Lat. Ti 
uiul Ki, 48. Cuvântul, deși nu se poate atestă In 
scrierile anterioare secol. XIX, e desigur vechiu, căci 
se găsește șl la Aromâni (misă, asă, asi, amisî) și 
la Megleniți (asă, as).

Azil. s. a. .Istfe. - (Antich.) IjOc socotit ca invio* 
labil. In care găseau scăpare criminalii. i P. ext. 
Ixtc de scăpare s. de siguranță. Orășeanii bejănă- 
riră in Bucovina..., unde găsiră azil. c. neorvzzi, 
I, 217. /lomănii... ieșiwl din aeilurile lor, inteme- 
iară... staturi. BĂI.CE.scu, M. v. 1 | Fig. .l/itnii*
noștri-au fost adesea svump aeil de liherúite. ai.e- 
XANDRESCV, M. 21. Mai rămăsese o școală, pre care 
acești buni bătrăni o priveau ca singur asiliU pri
gonitei limbi, școală untle se ini'ăfâ românește. 
C. NEGRUZZI, I, 3.1(1’. anal. Local s. instituție în 
care sănt primiți copii (orfani s. săraci), bătiăni, 
infirmi, oameni sărmani. Asii de copii. Asii de bă
trâni. Asii pentru orbi. Asilul de noapte. {Scris și: 
asii. Plur. asiluri și asile.]

— iV. din fran. (lat. asylDDi < grec, cicukoț „Io 
inviolabil", din !î- privativ și aúXv) ,jefuire“.)

ÁZ1H,-A adj. I
ÁK1MA S. f. i
l. (l’ain) asyme, (pain) sans levain. li. D. (ia- 

lette fde froment) sans levain, vuite au four ou sous 
la cendre, fouace. 2’-3''. A'on acidifié ou po» eneore 
acidifié, ou acidifié mais pas eneore préparé (en 
parlant d’un produit alimentaire).

1. (în cultul mozaic și In cel creștin) Subst. sau 
adj. (în locuțiunea pâne asiniă) „(Pâne) nedospită" 
(singura, pe care Evreii au voie s’o mănânce la 
Paști, tn silele s. săptămâna s. sdr&dMarea asime- 
lor). P noi descărcă-mu-nă după dsilele adsimelor. 
COD. VOR. 15/4 ( — iară noi vânslăm pre mare, după zi
lele azimelor. N. testament 1648; iară noi am 

I merspre apă după zileleazimelor. biblia 1688: 
„mais pour nous, aprăs Ies jours des pains sans 
levain, nous nous embarquâme.s"). Hărbătoarett 
adsimelorii .să o țineți. în șapte ițsile să mâncuți 

' pâine uilsimă... PALIA (a. 1Ő82) (; „Festuiii azy-
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morum servate facere. Septem diebus cdetisazy- 
m a“...), ap. HEM. 2190. Șapte zile veffi] măncă azime, 
.și den ziua dentâiu vețfi] piarde aluatul den ca
sele voastre, biblia (1688), 47.. (: „vous mangerez 
sept jours des pains sans levain, et dăs le 
premier jour vous öterez le levain de vos maisons‘‘). 
De acel sănge... pun [Jidovii] in asimele lor. ce fac 
la sărbătorile J'aștilor. muste, let. iii, 134La 
Ovrei erri anathem acel ce va țineți pâne dospită 
i» zilele azimelor, la casa sa. p. maior, ist. 258.

II. (In limba comună) 1®. Substantiv. Turtă 
(de făină de grău sau de secară) făcută din aluat 
nedoapit și coaptă, de obiceiu, subtspuză. Și ailecă la 
căpătâiul său adzămă de alac și urcior cu apă... 
dosofteiu (: „et ecce ad capul eius subcineritius 
siligineus et lecythus aquae“), ap. HEM. 2190. Pă
cură o azimă, luară {d nițică legumă, le puseră la 
traistă, și plecară, ispirescu, l. 285. Cănd copilul 
împlinește un an. i se pune în cap un jialmr cu 
cin și de-asupiu o azimă. marian, na. 416. Păo 
aziină de grâu curat. RETEGANUL, P. V, 27/,^. .1/0- 
năncă din același castron,... rup din aceea.și azimă. 
din aceeași turtă caldă, delavrancea, ap. HEM. 
2191. Hoinarul... să nu mănânce decât zamă de 
carne, cu azimă de grâu; pânea dospită e interzisă. 
ȘEZ. IV, 184/,g. (Prov.) Muierea care, nu ca să facă 
azimă, toată ziua cerne, zanne, p. ii, 286. .^Izmă 
„păine nedospită, turtă coaptă tn spuză“. (Kăile.sti, 
tn Dolj), ap. HEM. 2191.

2®. Întrebuințat tn funcțiune de adjectiv inva
riabil (atestat numai subt forma sincopată: uzină] 
„Nedospit, neacrit“. „.izmă poporul din localitate 
zice la păinea nedospită... și In genere la orice mân
care neacrită, dar mai cu seamă la varză crudă, nea
crită, cum se ia din grădină, gătită cu carne sau altfel, 
de ex. țărancele zic: astăzi am gătit varză azmă cu 
carne, sau larză azmă cu oțet (salată), adecă : varză 
ueacrită". (Băilești, tn Dolj), ap. HEM. 2191. Hcoverzi 
doiqiite, scoverzi azmă. (Oriat, In Transilv.), ap HEM. 
2191. II P. ext. > Varză azmă [se] mai zice și la varză 
acră. Insă negătită, adecă cum o scoate din putină, 
o toacă mărunt și o mănâncă astfel cu zeama ei^. 
(Băltești, tn Dolj), ap. HEM. 2191.

3®. (In Transilv.) Adjectiv. (Despre murături) Ne
acrit Încă bine. Azăm= „nici acru, nici dulce“ Ca
straveții sânt azemi^„nu sănt Încă acri", fkâncu- 
'■ANDBEA, M. 98. „(Po ia Brad) Castravetele e dzăm 
nemurat; abia se simte cevași acru“. viCIU, GL. l[ P. 
ext. Azimu= „verde, crud: viridis, crudus. recens...: 
grUn, roh“. LB. (tn Cetea, Transilv.) i’e sară mâncăm 
curechiu dzim = „ne-pus la năcrit, ne-murat“. vi
ciu, OL.

[Diai, âfdjzăm/'ă), d(d)zim(ă). Se găsește și for
ma sincopată âztn.ă. Plur. de la azimă e azime, 
după POLIZU și; ăzimi.]

— E grec. 'îț’jp.o? „nefermenlat" (din «- privativ 
și Có}j.-Tj „aluat", din Ciiu „fierb"). Cuvântul e vechiu 
și pare a fi intrat In limbă dimpreună cu cei dintâi 
termini ai cultului creștin.

AZIHIOÁUÁ s f. P. Petit pain de froment sans 
lerain, cuit au four ou sous la cendre, petite fouace. 
2®. 6'orifl de cliampignon comestible.

1®. Diminutivul lui aziină ll. 1° (derivat prin suf. 
•tor). Ofr. turtișoară. Aplecat neică la țară Și 
nu mi-a spus de n-seară. Ca să-i fac o azimioară. 
TEODORESCU, P. P. 317.

2®. P. anal. (Bot.) „Azimioară este un fel de 
burete sau ciupercă, deosebită de bureții numiți: 
hribi, chitărci, bureți iuți, pănișoare, ghebe, călu- 
gărași. zbărciogi, etc.“ (Doamna, in Neamțu), ap. 
HEM. 2194.

[Pronunț, -mioa-ră. Și azmioárá: Și coșare mă
tura, f'ăioară c'adună D'o azmioară că-i făceă. 
TEODORESCU, P. P. 370**. I Diai, azăniioară: Heoasta 
ii puse tn traistă o azămioară, frământată tn lă
crămioare. ȘEZ. IX, 6&.J

azi.uít ț 8. a. (Bia.) Féte des pains sans leoain, 
féte des atytnes. Zilele azimelor (In cultul religios 
al Evreilor). Vine ziuade asimit; intm ea cădei-se 
să taie Puștile, coresi, ap. murnu, gk. 9. Eră Pu
știle și azimitele prespre doao zile. core.îI, ibid.

—- Din m.-grec. âC')p.!tT,5 ..sărbătoarea ,paștei‘, a 
pănii nedospite, la Evrei".

AZinii.', «ÎK adj. Prépaiii comute le. pain sans 
leoain. — (Neobicinuit și atestat numai In proza 
lui ALECSANDRI, 381, Bubt forma dialectală azâmln) 
Făcut din aluat nedospit, ca azima. După danț, se 
aduce o masă cu tablale pline, de nuci uscate, de 
turte azămii și de dulceți de harbuz.

— Derivat din azimă, prin suf. adj. -iu.

AZiai'T 8. a. (Astr.) ..Izimut. —„Se numește azi
mut al unei «sire unghiul diedru format de verti
calul astrei cu un vertical fix". CULIANU, C. 11.

— .V. din fran. (arab, itl-seinl ..drumul".)

AZintTÁL, -Ă adj. (Astr.) Arúutdaf. - - Oare se 
referă la azimut. CoorfZînnte aiiinutale. colianp, 
C. 12. C’ercMf azimutul trece prin certicnlul locului.

ÁZLI1 + 8. a. Déposition ondestitutiondnliospodar 
(paria Sublimo-Borte). Destituirea s. mazilirea Dom
nului de către Poartă. Z«r ooi, boierilor,... veți rămă- 
neâ CM toM liniștiți despre îngrijirea azlnlnipometti- 
/ufMiDowtw. DOC.fa. 1^2), ap. TDRG. : Afaceazlu 
a destitui, ö'd nu se facă velu domniei, mai înainte 
de împlinirea celor șapte ani. doc. (a. 1802), ap. ȘIO.

— Din turc, ’azl „destitution^. Cfr. niazil.

ÂXHĂ s. f. (ș. d.) V. aziuiă (ș. d.)

AZHicioÂKÂ s. f. = azimionră (l®). (tn Știrbești. 
In Oltenia), jaiikesbek. vii, 71 (In glosar tradu.s 
greșit prin „Geschenk").

— Derivat din azmă (—aziină), prin suf. dim. -icior.

AZHi'iÁ vb. I (ș. d.) V. HSDințâ ș. d.

AZNÂ s. f. V. haznă.

AX'KUĂPTK adv. V. azi.

AZÓT s. a. (Chim.) Asofe. — Corp simplu gazos, 
incolor, fără gust nici miros, impropriu pentru ar
dere și respirație, intră in compoziția aerului și for
mează unul din elementele esențiale ale țesuturilor 
vegetale și animale; zis șl nitrogen. Azotul este... 
unul din eletnetttele aerulni atmosferic, unde se află 
amestecat cu oxigenul in proporfiitneaproapede pa
tru cincimi...; un animal introdus intr'însul moare 
sufocat și din această cauză i s'au dat numele de 
azot. poni, CH. (12. jlzotid, care e gazul cel mai ușor... 
slujește să „dilueze' oxigenul, adecă să-l dea în plă- 
măniianimalelor mai MEHEDINȚI, G. P. 23.
G'« e în creerul nostru!' Azol, cărbune, fosfor, mai 
știu eu? BRĂTESCU-VOINEȘTI, L. D. 4.3.

— X. din fran. (compus din groc. â- privativ și 
C(u-r, „vieață“.)

AZOTAT a. a. (Chim.) jLeoiaie. - Sare formată 
prin combinarea acidului azotic cu o bază; zisă și 
nitrát, iarba-tle-ptișcă este un atnfstfic de- aentnt 
df. potasiu (numit și salpetru și silitră), pu- 
cioasii și cărbune. Âsotatul de, argitd ( piatra*ia- 
dului) se obține disnlvAnd arnintul în acidaaotic.

— X. din fran.

AZOTAT, *Â adj. (Chim.) — Oare conține
azot. Alim«nt6 agolat».

—- N. după fran.



AZOTIC
AZOTIC, -A adj. (Chim.) .laofi^ue. Format din | 

trei valențe de azot și una de oxigen; zis și nitric. ' 
.Inhidrida azotică... in contact cu apaprodtice căi- ; 
dură și se transformează în acid azotic, poni, CH. j 
111. Acidul azotic se numește, popular, apă-tare. i 
.•12>a-r6£r«iei cu care se disolvă aurul și platina, 
este un amestec de acid azotic și acid clorkidric.

— Derivat din azot^ prin suf. adj. -ic (după fran. 
azotique),

AZUTÎT s. m. (Chim.) .katite. --Sare formată din 
combinarea acidului azotos cu o bază; zisă șl ni- 
Irit. .leidül azotos... formează cu metalele azofiți, 
care sânt stabili. P<»NI, Cil. 107.

— A', din fran.

AZOTÓN, -uÁsÁ adj. (Chim.) Aeoteux. — Kormát 
dintr’o valențft de azot și una de oxigen; zis șl ni- 
tros. /l«A«Z» »da asotnasă pusă in contact cu apa 
MC traiUifnrM«asă in acM asotos. PONI, CH. 107.

— iV. după fran,

azotcbAs. f (Chim.) Azoture. — Combinațiune 
a azotului cu un corp simplu. (Plur.: -híre și -Ztirt.J

— .Y. după fran.

.Azi'K.(*A) 8. m., (adj.) I. II. .ísiiré, fbleu)
iVmnr.

I. Subst. Coloarea albastră deschisă, albastrul ce
rului. Ochii lui, atbasM ca murul... doneăeau cu- 
i-aj. c. NEGRUZZI, I, 30. Toatf-mi par frutuoasc... 
Dunibrni^fj, râul, câmpul, azurul cel ceresc, idem, 
II, 21.

II. Adj. (impropriu, numai ln poezie). Albastru 
deschis (ca cerul). .Ici stejari cu fală se'nalțfăj, 
se'tulreptează, UrcAml ale lor ramuri spre-azw^ 
cdMpit. ALEXANDBESCU, M. 140. Búi íaúiicojíóWMrp, 
.{pare luna, mare, câmpiilor azure-, EMINESCU, P. 123.

— X. după fran. sau din ital, azzurro (<arab. 
al~<izur<l „albastrul**), etimologicește Înrudit cu nu
mele pietrei lapis-htsuli.

azckAt. -A adj. AzurA — (Rar și numai ln poe
zie) Căruia i s’a dat (de cinevă sau prin cevă) coloarea 
azurului, de coloarea azurului, albastru ca cerul. Pe 
fața-azurată -l splenulidei tnări... bolintineanu, 
ap. TDRG.

— Participiul, devenit adjectiv, al unui verb aznrâ 
(după fran. a?urer), altfel nelntrebuințat.

azi'KÍtA 8. f. (Chim. Miner.) .itsurife.- -„--isuriirt... 
««Bte un bicarbonat [de cupru] bazic, de culoare alba
stră; se întrebuințează pentru a face obiecte de artă 
și, pulverizată, ln pictură („albastrul de munte"). [Se 
găsește] tn mică cantitate ln Dobrogea". istrati- 
LONQINE8CU, CH. 195.

Azi'KÎl', *ÍK adj. .Isurúi, u^MrescenZ. — De o co
loare care bate In azur. Munții azwii ce «e privesc 
in depărtare... te fac să uiți uritul târyurilar. C. NE- 
GRUZZI, I, 195. in baie azurie Sicilia se scaldă. 
ALECSANDRI, P. III, 75. [Kăurile] scoborânduse din 
tMltele lor piscuri ...șerpuesc... desfășurătul undele 
lor azurii, sub razele călduroase ale soarelui. ODO- 
BESCU, I, 23. .Vi.' tu plângi,... Moldovă, timpul... 
când nobila română, tiebunatică și vie, iși făceă din 
unda~ți pură o cămașă azurie. Să-și ascunză sinul 
frayei, alb, roOind ca un pahar... NICOLBANU, P. 50.

—~ Derivat din azur, prin suf. adj. -iu.

AiVÂHTÂ vb. I. I. Seck^ au vent. II. (Rell.) S'e- 
laticer, prendre so»t élőn ou son essor.

I = zvântă. (în Ungaria) 4 pune albiturile să se 
asvânte: „mettre le linge h sécher au vent". DDRF. 
(după slavici).

II. Refl. — a se avântă. (In Ungaria) jliMnet, nu 
știu cum, se asvântă furnica și l-aruncă pe Făt-
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frumos in mijlocul odăii, față in față cu aceea 
după care i se scurj/eâ inima. MERA, L. H. 299.

[Scris și: asvântă.]
— tn sensul I,are aceeași etimologie ca zvAntâ 

(v. c.); In sensul li, pare a fi mai degrabă avântă 
(v. c.), cu prefixul schimbat după azvârli, decât lat. 
*e.j:ventare.

azvAki.Î vb. IV. I®. Lnarer, jeler; mettre ou 
jeter (qqn. i la porte); rejeter. jeter liors de soi; 
décocher (une íléche); pousser (qqn. ă la mort). 2®. 
Jeter de cófd(qqch, de déplaisant ou d’inutile); re
jeter, repousser (le conseil de qqn.). 3®. Jeter (qqch.) 
violemment (contre qqn. om qqch ). (En parlant des 
animaux) Huer. 4®. (Refl.). ó'’t>/«Hcer, sejeter,se lancer; 
se pri'vipiter (par la fenéire); «aMÎcr (sur un cheval); 
se ruer (sur qqn.). Üe mettre viventent (â la besogne), 
aller vite (en besogne), nbattre de ht besogne.

.1 azvârli sau a zvârli ~ amândouă formele se 
găsesc adesea la același scriitor, fără deosebire de 
sens (la imperativ e mai obicinuit zvârli, iar in 
funcțiune reflexivă, azvârli) — însemnează „a tri
mite un obiect ln spațiu printr'o impulsiune repede", 
este deci aproape sinonim cu „a aruncă (111)" și se 
deosebește de acesta numai prin faptul că azvărli- 
rea este de obiceiu o „aruncare" cu mai multă pu
tere, mai repede, mai departe, etc.

1®. Trans. (Direcția, locul, obiectul s. persoana 
in care se (ajzvârle cevă se exprimă printr'un caz 
prepozițional sau printr'un adverb local) îndemnând 
pre alții, carii de cât noi in puteri nuii bogați vor 
fi,.., grea povara aceasta, cu vărvul deagetului din 
mijlocul căii rddicând-o, ca pre un bulgăr..., de
parte să o zvârlîască... cantemir, HR. 298/,,. îi 
omori p’amăndoi cu însuși uiâna sa, asvârlindu-i 
afar' pe fereastră. (iQR3kV, H. I, S/,,. Jnvnță bu
chile pe de ^61...“ „Ha nici gándesc", ziseiu, asvir- 
lind abecedarul sub masă. C. NEGRUZZI, l, 9. Oh! 
svirle pistolul acela! idem, i, 23. Calul... svârli pe 
Oenarul până in nori. EMINESCU, N. 27. „Cine-<z 
azvârli buzduganul ista mai tare în sus, ai ace
luia să fie banii‘‘. „...Ian zvărle-l tu intăi.măi 
dmcule P creangA, p. 56. „[Smeul] are obiceiu de 
aruncă buzduganul cale de un conac, și lovește in 
ușă, tn masă, și se pune tn cuiu‘. F’apucă să ispră
vească vorba..., și buzduganul se arătă și se așeză 
în cuiu. Dară Piăslea luă buzduganul, il asvârli 
innapoi, mai departe decât îl asvârlise sutéul. isi*l- 
RESGU, L. 85. De l-ei găsi la masă stârni Și din 
vreun păhar bând, Șvărie-i păltarul din mână! 
MARIAN, V. 30. [Mreana] in cer mi-a svărleă. TEfi- 
DORESCU. P. P. 414®. intr’o groapă l-aruncă. Pă
mânt pe el azvârliâ, Ca pe un câne turbat, șez. iv, 
133®/,,. Ce nu poți săasvărli in pod? ( -„Pana"), go
rovei, C. 273. I Fig. (Neobicinuit) Moaiiea... usvârle 
spaimă intre dinseie. marcovici, C. 68. Dragi și-^i 
fost... Citte’n lume s’o aflat ? Ură’ntre dînșii-o țipat 
[ -aruncat]. Cine'n lume s'o găsit? Ură’ntredittșii-o 
svârlit. RETEGANUL, TR. 30/,,. 1 A izbl OU (cevâ tn...). 
Vântul svârte’n geamuri grele picuri. e.minescu, p. 
47, Cfr. aruncă iii, 4®. j A da afară (din casă, dintr’o 
situație oarecare). Vrei să ne-aprindem paie in 
cap? Șă tte zvârlă balnt pe drum? creangă, P. 9.
A aruncă. O sărmană păsărică a picat... Vânăto
rul vesel o asvârlă sângerată în ttirba sa. ODOBE
SCU, III, 36/,. 1 (Când e vorba de un vas cu un li
chid într'Insul) A deșertă cu o mișcare repede. Cu 
apa descântată, bolnavul se spală pe la ochi,.,, [iar] 
restul se svărle, ori pe un câne, ori pe un par. ȘBZ. 
I, ]6/„. I (Cănd e vorba de lucruri aruncate spre a 
le Imprăștiă) A risipi, a răspândi, a împrăștia prin- 
tr’o mișcare repede. Oasele străngei'f, Cenușă-alegeă 
Și’n vânt o svârlUi. alecsandri, p. p. 119®/,. De 
te’ntâlnești CM[’n] popă, zvârle in urma lui paie ori 

, fân. șez. I, 18/,. Novac la temniță vineă, Cupum^- 
I nul galbeni zvârleă, Turcii cu toții strângea... ibid. I, 
I 110;,. 1 Fig.(Despre bani) Acheltuî fără nici o soco-
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leală, nebunește. (Adesea complinit prin „pe ferea
stră"). După nepăsarea și risipa ce o facetn. soAr- 
lind banii pe lucruri de nimica, puțin mai avem de 
înstrăinat. CREANGĂ, A. 151. (Loc. prov.) .4 aruncă 
(s. a asvărli) banii pe fereastră = a fi cheltuitor peste 
măsură : ,jeter l'argent par Ies fenétres". zanne, P. 
V, 72. Cfr. aruncă III, 1*. ] (Când complementul face 
parte din subiect) A da afară din sine printr’o mi
șcare repede, a proiectă in afară printr’o impulsiune 
puternici. Etna din sănu-i asvArle stele'n cer. ALK- 
CSANDRI, p. III, 74. Isooarele iși tulburau adăncnl, 
ca să-și asvArle afară undele, eminescu, n. 5. Gura 
de balaur... asvArle apa'n sus. COȘBUC, b. 14. [ Fig. 
(Neobiclnuit, despre priviri) Ochii ei începură a 
asvărli cătiiături. marcovici, c. 70. Cfr. aruncă
II, 3**. I (Când e vorba de trimeterea in spațiu, cu 
repeziciune, a unui proiectil dintr’o armă) A slo
bozi, a da drumul. [Artemida] întimându-și auri
tul etre, ascArlă darde ucigătoare. ODOBESCU. iii, 
53/,,. Cfr. aruncă ni. 6“. | A pune (cevă peste...) 
in grabă și cu o mișcare repede. Păpefle zvârle niște 
coșolină in căruță, așterne de-asupra o părecliede 
poclăzi, înhamă iepușoarele..., și tiva băiete! CREAN
GĂ, P. 114. Cfr. aruncă ni, 6». | P. anal. A da pradă, 
a mână, a împinge spre o primejdie. Cine dracu’ te 
pune să-ți srărll tu singur puișorii la moartei' șEZ.
III, 186/,,. Cfr. aruncă iii, 1’. || (Când intenția noa
stră e ca obiectul (ajevArlit să atingă pe cinevă s. 
să fie primit de cinevă, avem construcția cu prep. 
In 8. cu d&tivu}} Contadina’n Monreale Svărle vesel 
portocale tn voiosul contadin. Care-i svArle fiori 
in sin. ALECSANDRI, p. III, 131. .Dc-i vetleâ... [că 
ursul] năvălește la tine, svărle-i pielea cea de urs 
și apoi fugi încoace spre mine cAt ii puted'^. ...fia- 
rap-Alb, dacă vede reaua, i-aruncă. pielea cea de urs. 
și apoi fuge, creangă, p. 215. Câml iți svărle o 
piatră, svArle-i o pAne. zanne, P. iv, 45 (cfr. „Când Iți 
dă cinevă o palmă pe obrazul drept, lntinde-i-1 și pe 
cei stâng"). Cfr. aruncă in, 1®. | Fig. Lumiiiează 
întunecatul mieu suflet și azvArle-i o rază a netnăr- 
ginitei tale înțel^ciuni, marcovici, c. 9/,. (Neobici
nuit, In loc de: „a-i aruncă cuivă pe cinevă In spi
nare" = a căută să te scapi, să te descotorosești de 
cinevă, silind pe altul să-l primească, cam fără voia 
lui). Tu nu l-ai tras in casă, nu i-ai s' ArUt fata’n 
cap. I. negruzzi, vi, 5.

2®. Trans. ((AjzvArlirea se face cu scop de a în
depărtă de la noi un obiect pe care-l socotim rău, 
netrebnic, nefolositor etc.) A lepădă printr’o Înde
părtare repede, a aruncă (11) cu putere. VăzAnd că 
aveă un gust foM te n^lăcut, l-au zvărlit cAt colo. 
DRĂGIiici, r. 62. Vedeți o biată femeie nevinovată..., 
o urmăriți.., o faceți de își calcă datoriile sale de 
femeie, uită virtutea, leapădă cinstea, ca să se 
arunce in brațele voastre, și apoi, spre răsplata 
tuturor acestor jertfe, o asvirliți eu desjtreț, zi- 
cAnd: atăta e tot! c. negruzzi, i, 79. Gheorghe 
Giantă,,., eu o rugină de pușcă, pe care orice vă- 
nător ar fi usvArlit-o în gunoiu, nitnereâ tnai bine 
decăt altul cu o cai abină ghintuită. ODOBESCU, III, 
14/„. Dor, cănd prinse a lucră, Scării furca la ttaiba. 
MARIAN, SA. 145. Baba Dochia, văzănd că i s’a udat 
cojocul de-asupra .și că e prea greu de pitrtat, l-a 
asoărlit din spate, idem, SE. Il, 101. Culegeă la flori 
domnești,.., Culegeâ și nu-i plăceă. Pe toate le asvAr- 
l«i. jarnîk-bârseanu. d. 123. II t A respinge, a 
nesocoti. Dumnezeu sparge sfaturile păgAnilor și 
leapădă cugetele omenești și svărleaște svaturile dom
nești. MAG. IST. V, 16/„.

3®. Intrans. In loc de (ajzvârlu cevă, se poate 
zice șl (ajzvărlu cu cevă; dau (In cinevă s. In 
cevă) cu un obiect pe care l-arunc cu putere. Jfjri- 
sto]a va Bvrăli [citește: zvârli] cu toiagul, cuv. d. 
BĂTR. II, 458. Cu buzduganul asvărlîâ în oatnenii 
cei vinovați. neculce, let. ii, 313/,,- Au zvărlit cu 
opiatră in el. E. kogAlniceanu, let. iii, 218/,. Ade- 
se-ori ziceți că Ardelenii svărlesc in vacile sale cu 

i ce sAnt de mai mare preț de cAt vacile. șiN- 
CAi, HR. III, 263. &'Kde sAnt fele nebune, Ce aei’Arlă 
ri* alune fȘi se. leagAde feciori. Ca nlbineierle fiori. 
ALECSANDRI, H. P. 391. -b» srdrbi cn pulineinl după 
el. ȘEX. V, 132 jfl. (Loc. prov.) .1 a«(idrZlcwpMtr»I*t 
șatră = a lovi cu vorba pe de departe, zanne, p. i, 252 
(a face o aluzie la cineva). # DA (s. asvârle cu barda) 
in Dumnezeu = se răzvrătește In contra tuturor, ibid. 
VI, 6H9. i Absol. £,7 afiă o cburălură de lemn și 
eiărli in /lasăre. RzrEHÁíiUl., p. v, 60/^. dru
muri pe drum trecai, Tofi in cuibul mieu svArliă. 
idem. TR. ȘE7,. 1.12^(Toți in cuib imi asvdr- 
lean. MÂNDBESCU, L. P. 16i/,,).4i:€âl ai (a)zvârD cu 
securea (s. cu un topor, s. cu bătui, s. cu praștia, 
s. cu o zburătură s. cu uii lemn, etc.): la o mică 
distanță. Cfr. arunc 111, 2”. || I*. anal. (Cănd e vorba 
de animale, prin prep, cu s. din se arată nu, ca 
atunci cănd e vorba de oameni, obiectul cu care ne 
servim spre a da In cinevă, ci organul [piciorul] 
cu care animalele lovesc, In urma unei zmăncituri 
puternice) A da, a lovi (cu piciorul). .Măț/ariul a in
elul a evArli cn picioarele, țichindeal, e. 107. 
Dară cine pufeâ să se apropie, de [iepe]..? .lacdr- 
leau din copite, de svAntâ unde loveau, ispirescu, 
L. 28. ! Absol. l'alul săriâ. svărliA, fw/ând. DO- 
NICI, F. 22. Cuini l Anchemă, asvărlește. keteíianül, 
TR. 49/,|. , Fig. A desprețul cevă. (Loc. prov.) ,V« 
«wvdrZl CM piciorul, Că-i vei duce dorul : nu disprețul 
nimica, căci la o vreme poate să-ți prindă bine, zanne, 
P. ti, 478. Cfr. arunc 111, 3’.

4®. Refl. A se repezi, a se precipită, a se arun
că (IV) cu mare avânt. Valuri peste valuri s’asvArl 
spumegAtoa/re.. kLEC&tiVDRi, p. ni, 136. Plaiieții...s'a- 
svArl r^eli în spuțfin]. eminescu, P. 223. Fac vr'o 
două sărituri inui potrivite., mă a^vÂrlpeste gard, de 
pcn-’că nici nu l-am atiits, și-mi pierd urma. CREAN
GĂ, A. 50. (Cu gând de sinucidere) Tit săr-i spui, că eu 
m'nm dus, Pe malul apei, in sus, .^i că’n apă m'am 
siArlit, La copila ce-am iubit, alecsandri, p. p. 
21'’',. Un Mnorocit s’a asvărlit pe fereastră de la 
catul al doilea. ; Aseasvârli (pe cal, in căruță, etc.) 
= a sări s. a se aruncă iute pe cal, a Incătecă repede, 
dintr’o săritură; a se aruncă pe capra trăsurii, etc. 
Poierul... 86 asvArle pe-un cal și țitie numai o fugă 
pAnăpe lanuri, creangă, p. 159. Afalca Iși ia siua- 
bună de la socri și se suie de-asupra saltelelor, tn 
fuwlul căruței; iară mo.ș Nichifor se aevArle pe. 
capră, dă biciu iepelor... idem. p. 117. | A se nă
pusti, a năvăli (asupra cuivă). 6'’« asvărlit a.vMpra 
>n«a și eră căt pe ce să mă doboare. | A se mișcă iute 
a se Învârti repede (la o treabă) Până un copil să 
.sugă, [Nevasta harnică] Se asvdrle. ca oArlugă i^i 
râșiie^ tot in fugă ...Intr'o clipă ea frămăntă. Se 
roșește, se’nfierbAntă... ALECSANDRI, P. P. 353'’/,. 
Fig. TAnărul [eră]... nerăbdător de a se asrArli in 
noianul vieții, marcovici, d. 3 „.

(Și: zvârli. Se conjugă: Prez. ind. 1. (a)soărl s. 
(a^soA/rlu, 2. (ajzvărli s. /'«./rcdrii, 3. (a)svArle, diai.

6. í'a^st'drí, diai, (a/svârlă, s. ('a^atxírfe. 
Prez. conj. 3 și 6. sá (ajscârle, diai, ső (ajsvărlă. 
Imperat. (ajscArle! diai. (aJsvArlă! Dialectal, mai 
ales In Transilv.. dar șl la scriitorii vechi moldoveni, 
și: (ajzvârlesc. i Se scrie și se și pronunță, pe alocuri, 
și: (ajsvArlfescj. i Pronunțarea slavă -svrl-, cu r vo
calic, a devenit la Români: (ajsvărll sau (ajzvărli. ] 
tn Mold, In munții Sucevii, se găsește și forma: zvârl, 
care e apropiată de onomatopeul evârr.'j

— Din paleosl. *vrfllltl (*hrüliti, din vruln, hrAlu 
„iute, repede, vehement", bulg. (hjoril(i)am, sârb. 
vrljiti „azvârli, aruncă"). La acest VdrH s'a adăogat 
un g- după onomatopeul evărr!, iar audrü, după 
analogia lui aruncd, a primit și un a-, cu atât mai 
ușor, cu cât In limba română se găseau forme pa- 

j raleleca: stămpărâ — astAmpărâ, sfinți asfințietc.

\ AKVÂKLittK 8. f. Action de (aej jetw, de (ee) 
latwer etc.; lancement, jet. Infinitivul verbului az-



azvArlit — ?
vArh, devenit abstract verbal. (Puțin întrebuințat) 
Al lumii ’utregul simbur, flonnfa~i fi mărirea, In 
inima oricărui i-ascuns și trăitor, SuărUre hasar- 
(lată, cum pomu'n înflorire. în orice floare'ncearcă 
intreayă a sa flre, Ci'n calea <Ze-a da roade cete mai 
multe mor. EMINESCU, p. 125. [Și: zvârlire. | Scris 
și pronunțat, pe alocuri, și: (a)8oărlire.]

AZVÂKl.ÎT s. a. ț 
AzvAurirA s. f. j
1. -4c<io« f/e j^er, de (ne) lancer; laneement, 

jet, décochemeiit. II. 1®. Jet de pierre. 2". Sorté de jeu 
d'enfanfs. — Participiul verbului azvârli, devenit ab
stract verbal.

I. (Subt forma masculină) Azvărlire. Te-ai apn~ 
cat de aeoArlit (pietre). | Spec. (Ia jocurile de-a 
(urca, de-a glincea, de-a mincea, etc. — la care sânt 
două partide: una „la bătaie" și alta „la azvârlit") 
(Prindere și apoi) azvărlire îndărăt a țurcii, mincii 
etc. Trecefi și voi tei uev&rlit, că ni s'a urii de când 
așteptăm eă venim fi noi la bătaie.

II. (Subt forma feminină) 1®. (Mai ales in Ardeal) 
Atvărlită: „depărtarea cât poate să ajungă o peatră 
sau altă unealtă azvârlită". HEM. 1944. Nu eră d^mrte 
eaeabătrdiiuliii... Numaiaci, in apropiereaoborului, 
dotiăasvârlife de la Calea Moșilor, tn dreapta. SLA
VICI, N. 11, 4. Tjuna-t sua de-o suliță, £adea-i dus 
pe uliță; ÎMna-i sus de trei evârlite, Badea-i dus 
la chiuite. JABNÎK-BĂRSEANU, D. 107 (Nota, la pag. 
338: „așă se măsoară drumul luneiși al soarelui la 
poporul nostru"). Cfr. azvârlitură(2®).

2®. Be-a /ajevârlita se numește jocul copiilor, când 
se iau la întrecere: care azvârle mai departe cu pie
tre, cu bățul, etc. Cfr. pamfile, j. ii, 311.

[Șl: zvârlit(ă). i Scris și pronunțat, po alocuri, șl: 
(ajaoârlitCă).]

AZVÂBi.ÎT, -A adj., s. f. Láncé, Jete; rejeté, re- 
bute'. - Participiul verbului azvârli, devenit adjectiv.

AZVARLITOBA
Aruncat (repede, violent, departe); cfr. lepădat. 
Un mândru june, cu hlamida asvăriită pe spate-. 
ODOBESCU, IU, 74Numa’ c’un codru aruncat in 
traista săracului nu se 2>lăt6fte oinu’ mare de da
torie. Numa' cu câte o asvăriită in dăsaya ui- 
tări[i], nu sé cJiiamA c’avetn capete strălucite, ji
pescu, ap. HE.SI. 1944. Am o botă impistrită Și in 
pod si'ârlităr ( - „Păpușoiul"). GOROVEi, c. 277. C’o- 
sele... jtar’căs evârlite din ț^oiu: una ici, pe-o 
râpă, alia jte un deal, altele prin cele înfundături 
de munți, șez. iii, 180',,. [Șl: zvârlit, -ă. Scris și 
pronunțat, pe alocuri șl: (a)8vârlit, -lî.J

AXVÁK1.1TÚK,-oÂKK adj. jettc, lance, etc. -- 
Adjectivul verbal al lui azvârli (derivat prin suf. 
-itor), substantivat une-ori. Aruncător (violent, re
pede, departe). Mânia cea svârlitodre de pietri. MI- 
NEIUL (1776). 82*.,. Asvârlitor= „der Werfer, Schleu- 
derer, Schneller". polizu. [Șl zvârlltăr, -oăre. | t 
și diai, -toriu. , Scris și pronunțat, pe alocuri, șl: 
(ajsoârlitorfiu).]

azvâui.itvkA s. f. 1°, Jet, teni^aye, décochement. 
2®. Portóé (d’une pierre, etc.), jei de pierre.

1®. Aruncătură (violentă, repede, departe). Asoâr- 
litura lui 1‘rotiin atât de taie a mers, încât din 
coif suffrăveala lui Erotocrit s'a șters, pann, e. ii, 
156 i-a pus să sape un beciu, cu tocmală ca la 
flecare gvărlitură de lut eă-i dea câte o prescură. 
șez. iii, 129 ,g.

2®. Distanța până Ia care ajunge un obiect azvârlit 
de om, O râpă de o evârlitură de largă, dosofteiu, 
V. 8. 46. (De obiceiu, complinii prin „de băț* etc.) 
Eră ca la o asvărlitură di băț. ȘEZ. IV, 198/,,. I)e-o 
asvărlitură de băț: „nu-i departe", ibid. IX. 145. Cfr. 
azvârlită (II, 1®).

[Șl: zvârlttără. | Scris și pronunțat, pe alocuri, 
și: (afevâilitură. Plur. -fitrt.)

— Derivat din azvârli, prin suf. abstr. -itură.

J



B.

II 8. RÍ. invar. B. — Á doua literă din alfabet și 
sunetul care-i corespunde; consonantă orală, fonică, 
hilabială și explozivă. Sci-ie un b mic.

— N. din lat. b (B).

HA interj-, conj. 1®. (Pour confirmer ou renfor- 
cer une afTIrmation) Maifi si; si. 2*. (Pour exprimer 
plus énergiquement une négation) Miiis nttn, point 
(hi tout. pardon! 3®. (Pour exprimer une gradation) 
Bncore, anssi. mSntP. 4’. TantUt... fanh'if.

I». Prin 6a se precizează, Intr’o convorbire, punc
tul do vedere al celui ce răspunde, care e altul do- 
căt al persoanei care-i vorbește. Ba, la origine, nu 
este deci o particulă negativă; intenția celui ce ră
spunde 6a nu e de a negă cevă. ci numai de a arătă 
că el are altă părere. De aceea, 6n poate tot atăt 
de bine să stea In legătură și cn da și cu nu: 
.-•tr fi bine să nn mat amânăm lucrul ăsta!'' — 
„Ba da, să-l mai amânăm''. „Ba «ii, chiar acum 
să-l sfârșim!“

Sensul original al lui 6a e deci (indiferent dacă 
In răspunsul nostru se cuprinde, In mod obiectiv, 
o afirmare sau o negare) „dimpotrivă, din contra'* 
și corespunde adesea lui „Doamne ferește! Nici vorbă! 
Aș! Ce se potrivește! Nu cred! Nu se poate!** (Ca 
răspuns la o presupunere s. afirmare greșită) „Bah- 
luiii!,., Tr€cnt-au... a tale negre unde. Ca gloria, 
ca viața, ca visul de norod- „Ba n’an trecut, 
stăpâne!‘‘... ALECSANDRI, P. I, 302, „Tdri că ai de 
gând să-ți ceri iertăciune, de fa mine, ca toți fri
coșii". — „Ba să mă ferească Diimnezen.''' ispire
scd, L. 42. „Frumă verdeș’iinbănuf, A i* «td fumea’n- 
Ir'iin drăguț!" „Ba stă. său. dacă-i inândruț!' 
•TARNÎK-BÂRSEANU, D. 405. „Suflă vănfu’n paie nde, 
Su strig, mândra nu m’atule". -. Ba, zău, bade, awl 
bine. Bar nu pot «eid la tine.!" ibid. .56. | (Ca ră
spuns la o dorință ce ni se pare nepotrivită) „Să 
am eu o slugă așă de vrednică..., aș pune-n la ntasă 
cu mine!" — „Ba să-și puie pofta’n cuiu'', 
.•i/tânul, CM flifcw răutăcios. „Asta n’aș face-o eu, de-ar 
MW» /i el pe căt este!" creaugÂ^p. 2'2^!(Ca răspuns 
la întrebări, la care Întrebătorul e aproape sigur că 
va primi un răspuns ce nu admite presupunerea 
sa) „Vrei să mă găsești moartă.../'" -- „Ba să te. 
ferească Bumneseu de una ea asta, jupăneșică!" 
CREANGĂ, P. 133. „0, ciută mioară..., .1 «tea SMri- 
oară, .Im »ar6a nu-t .4m «m-» «pa lină. Că
nici n'ai păscut, Și nici n’aibăuti'" „...Ba iarba 
e bună, Și apa e lină, Bwr, de n'am păscut, Și de 
n'am băut, Semn mi s’a făcut..." teodorescd, p. 
p. 59. I (Ca răspuns la orice întrebare bazată pe o 
presupunere greșită) „Brăcești-te, l'avle'r"... S el 
diise: „Ba nu mă drăcesc!" COD. vor. 80/,^ (= Ne
bunești, Pavie?... Iară el zise: N’am nebunit! N. TE
STAMENT 1648; Nebun ești Pavie?... Iară el: Nu-s 
nebun, zise, biblia 1688: „Tu as perdu le sens, 
Paul... Et Paul dit: Je n’ai point perdu le sens...**). 
„Cred că ne înțelegem?" — „Ba nu ne înțelegem 

nici de. rum!" c. NEGRVZZI, I, 9. „Ta aici ești— 
„Ba nu s&nt aici, nu cexi că nu sânt aiciKMI- 
NESCD, N. 12,'«. „Kră mișel?" „Ba nu, de loc!" 
COȘBDC, F. 12/11- (Une-ori repetat) „Bragă turtu
rică... Vara că ne.'tuleamnă... Să ne drăgostim Și 
să ne iubim". —„Ba, cucuie, ba, nu fe-oiu ascultă". 
ALECSANDRI, p. p. T**',,.; (După propuneri, oferte etC-, 
pe care nu voim a te acceptă) „Las" că niă duc eu...!" 
- „Banu, Ioane, trebue să mă duc eu!" CREANGĂ, 

P- 312/t. il (Adesea 6a nu răspunde de-adreptul la o 
întrebare, afirmare, poruncă etc., ci la o presupu
nere neexprimată, dar pe care o găcim din vorbele 
ce ni se adresează) „Basăre de la graniță. N’ai 
căzut pp.-al mieu bădiță?" (Răspunsul ar fi „da, 
l-am văzut!**; dar, spre a respinge totdeodată șl pre
supunerea că nu l-ar fi văzut, zice:] Ba l-am văst la 
Ibăiieșfi.' JARNÎK-BÂRSEAND, D. 123. locă văs O po
rumbe'/, Oare, nu-i din țara mea? (In loc de „nu“, 
avem răspunsul care respinge șl presupunerea că 
ar puteă fi din aceeași țară:] ,.Ba eu nu-s din țara 
ta!" ibid. 172. „Boți fu, măiulră, zice, său, Că nu 
fe.-am sărutat eu?" [.Măndra nu poate măcar admite 
ca el să presupună așă cevă; deci, pe lăngă negare, 
ea exprimă șl respingerea unei atarl presupuneri:] 
„Ba eu, bade, nu pot zice...- ibid. 56. „Spovedește-te. 
nerastă. Că moartea e la /ereastră!" — «[Tu crezi 
că eu, la amenințarea asta, voiu face așă?] Ba eu 
nu Mi'otu spoi.'edi, Chiar în casă de-a veni!" ibid. 
458. „Nu-i așă. ju2)ăneșică?..." — „Boate să fie și 
ușă, nu)ș Nichifo)-". - [De oare-ce vede că ea nu 
e Încă convinsă :] „Bu. chiar așă-i. jupăneșică dragă, 
cuni iți sj/un eu!" CRE'angă, p. 119/j. || (Une-ori 6a 
nici nu respinge o presupunere a altuia, ci un gănd 
al nostru, deșteptat de vorbele celuilalt).„ Mi-au mn- 
rit mai mulți copii". — „Ba pe miM m’a ferit 
Dumnezeu }>Ană ac,urna de asemenea amar." LM. 
Ba, (știi căj nu-i rău vinul (se zice și cănd n'a 
susținut nimeni că ar fi rău). || (Adesea răspundem 
cu 6a, motivănd, de cele mai multe ori, punctul no
stru de vedere, cănd simțim In vorbele altuia o 
mustrare, o dojană etc.) „Vezi bine că da; de ce(să) 
no,..?** „Cănd eu sufer cu an/ar, tu dor/ni în de
plină pace!" — „Ba n'oiu dormi; ba mi-oiupierde 
iii en sănătatea!" LM. „Tu nu-mi faci, ca alți băr
bați, și mie veșminte de modă". — „Ba m'oiu vinde 
pe mine, ca să-fi mulțumesc deșertăciunile tale mn- 
iereștH- LM. .Da știu că ești bine dispus azi!~ — 
„Ba n'oiu fi, când mi-am trecut eMtinenul!" Ba 
că ciiiarl (subînțeles: a-i nemerit-o!) se replică. In 
ton glumeț, celui ce nc face o propunere sau ne 
asigură despre cevă ce ni se pare nepotrivit, neîn
temeiat etc. „asta-i! tocmai** : „par exemple! avec 
șa!“ fjhiță: Ba n'ai frică, soro, că ești cu MitMC.' 
— Blorica: Ba căchiar! ALECSANDRI,T. 186. | (Cu 
același sens) Ba aia*i vorbă! „Ieși afară...!" „Ba 
aiit-i vorbă! Mai pune-ți pofta'n cuiu.'" ISPIRESCU, 
ap. HEM. 224*J. | (Rar. Cam cu același sens) Ba ce! 
(subînțeles: se potrivește!) „Ți-e frică de mine?" —



— asw —BA Ba
„Ila re!" LM. ( nici vorbă!]. || Ba (nu), zău! spu
nem, când voim să trecem de la glumă la serios și 
să susținem că Intr'adevăr lucrul e așă cum 11 pre
zentăm. (Cam In același sens se întrebuințează șl 
expresiunile care urmează după ha nu, zău! In acest 
exemplu): Cap de llomân i-aista? Har'că m'o zmul.s 
Husaliile și m’o păscut bobocii! (oftând) Ha nu, 
zău,... adică cum s’ar prinde, .șai/a de-o parte... 
drept să vă spun... Mi-i destul... l)e cazarmă, ca 
de-o cușcă. Și de inușfru și de pușcă... .Iș-d zău! 
ALECSANDRI, T. 4. Ha. zău, tiică mă mier c'am 
avut răbdare să țin crtsă cu baba, 2<ân’ acunsa! 
CREANGĂ, P. 118/,,. Pus-am nănd s'o părăsesc. Dreiif 
să fie, sau glumesc? Ha zău. cum s’o j>ărăsesc, Când 
ca ea nu mai găsesc: ]/a obraz ca rujile, Ochișori 
ca murele... jarnIk-RÂRSEANU, d. 32. | Cam In ace
lași sens șl numai: Ba nu I : „vrai, vraiment!". Jfei, 
bine, boieri H-voastră, itnde. mergem-:-... unde, mer
gem :■'... ba nu, adică vă'ntreb, unde mergem ? ALE
CSANDRI, T. 39. I) Ba bine (că du)! este un „de si
gur! vezi bine (că da)! firește (că da)!“, spus Insă 
cu o nuanță glumeață. „Știi tu ce pericol ne.atne- 
nitiță?" „Ha bine că nu! Dacă n’oiu ști eu"... 
CARAGIALE, ap. TDRG. „Măi HuzHă, mi'se. pare 
că tn ești toată pricina gâlrevei dintre noi‘. — „Ha 
bine că nu", ctse. Ochilă. „...Știu eu ce. i-ar trebui." 
CREANGĂ, r. 254/,,. II Ba să (mai) zici! este un „In- 
tr’adevăr!" familiar care In același timp arată un 
fel de mirare că cele afirmate pot fi adevărate. „In 
curâttd avem să zbwăm cu toții jtrin aer!" — „Ha 
să mai zici! După cum {trogresează acum desco
peririle aviatorilm-. se. prea poate!" | Cam In ace
lași sens: Ba că bine zici! „D-lui li cucomișu' 
d-tale? Nicușoru:--" „Dar nu4 cunoști!" — „Ha 
că bine, zici, ctteoane. Hri/pirî! Ta privește-l, cum a 
crescut de mare! S'o făcut holteia ALECSANDRI, 
T. 337.

2°. K natural ca, in cele mai multe cazuri, respin
gerea unei afirmațiunt, presupuneri etc., să fie In 
același timp o negare a ei. Astfel ba- a ajuns să albă 
sensul Iui „nu" (cu o nuanță de mai multă energie 
decât acesta: De loc!Nici-de-cum! tn nici un cazi). La 
evoluțiunea aceasta semantică a contribuit, de sigur, 
șl forma cuvântului, care rimează cu ,.da": Da sau 
ba?-, „oui ou non?" Intr’adevăr, foarte de.s alir- 
mațiunea „da“ stă Intr’un fel de corelațiune cu ne
gațiunea „ba": Nevoind a le- strică inima nu ie 
spune nici da. nici ba. creangă, p. 249 ,, (Vn caztsjțiinc nu ♦ Itfk, mCi tm, < KliAnltA^ i . X4i';|| |1 n CaZ aHIKKA. I > 443 ip Í i<ii4<*vttO#îi 
analog s’a produs In unsle părți ale Ardealului, unde ; ei cobitoarf, i^i cufietâ iu nit 
lui ba liu! i se răspunde ha uî în loc de „ba da!“] Ți~ui dnf tu acuma peste
Acest ba se poate tntrebuință numai in mod absolut, 
negând ideea unei fraze Întregi; când voim să ne
găm noțiunea verbală a predicatului, exprimănd-o 
șl pe aceasta In răspunsul nostru, trebue să între
buințăm pe „nu". „Pernei sănt:-” „Ha!“ — „Lău
tari sânt-” „Nu-s, /vane, ce mă lot cihăești de 
cap ’’ creangă, p. 308',,. De a.semenea 5a nu poate 
sta ca răspun.s la o Întrebare cu negațiune (ci nu
mai „nu" sau, când respingem negațiunea, „ba da!“) 
„Nn știe să scrie--' „Nu!~ (s. „Ha da, șlieP)

(Ca răspuns la întrebări, adesea oratorice, puse 
anume ca să li se dea un răspuns negativ, și in
troduse de cele mai multe ori prin au, oare). Crrd» 
lui Avraatn: „.Iu .Votai și proorocii să asculte de 
ei'r“ El zise.: „Ha, părinte .-ivraame!- coresi. pp. 
GCR. I, ,31 (: „le riche dit; non. pâre Abraliaml"). 
Au doară pentr'ncla îaste. heseareca, să merifcm să 
giurăm}" ■ Ha! vaklaam, c 378. -In dobâiulit 
războaie:-' -Ha! arhiva rom. i, 63. || (Poarte obici
nuit in alternative) Nuștin.oarefi-m[i]-vor mie acea- 
stea, au ha'f cazania (a. 1644), ap. GCR. i, 112 
[Alergă] să vadă...dacă aceie. jtoame era[u] de mân
care,sau ba. DRĂGinci, R. 51/,,. -Td închinați ori 
ba:-” .Ha!- e. NEtiRUZZl, l, 173 Ca fi trăiml calul,
ori că n’a fi trăind, aceasta mă privește pe mine ; 
numai vreu .sd șftii, dacă mi-l dai. ori lut 'r CREAN
GĂ, P. 194 ;. Tot inheb iniiwt mea. Ascullă-te-voiu.

017 bllJAltNÎK-BÂHSEANU, I>. 42. .h» l(»l iioit roș 
Ifi alMalb : cel roș trece//ardul, eelnfb ba ?( „Grâul 
și pleava") GOROVRI, C. 181. (Cu aluzie la influentul 
boier Hăncu, care s’a împotrivit Iul Duca-vodă — spre 
a arătă că cevă nu se poate întâmplă, din cauza unei 
Împotriviri puternice și neașteptate din partea unui 
inferior) Vodă vrea șiHâncuha s.Vndă3iceba(s. fnată 
lumea zice ba), numai llăncn zice da! cfr. zannr, 
p. VI, I42-14Ö. (In antiteze) „Imposibil!" (Prov.) 7,m- 
pnlpărtd fifij schimbă,iar tuiracnlba.c. NEGRUZZI, 
I, 248. Zece Knmăni ( oameni, bărbați) feded 
intr’o casă, că se ’mpacă; da’ două femei ba. ZANNE, 
p. II, 14. (Hiperbolă foarte obicinuită In poveștile 
noastre populare, spre a exprimă o frumusețe peste 
fire) irfj soare te puteai uită, darladinsa fdînsul,en, 
«f?firt.'lSPIRE8CU,L.7 37/,CREANGĂ, P.
(In legătură cu conjunctivul) „Imposibil! Nici vorbă! 
Nici pomeneală!" (Accentul frazei pe ba). Dar de 
țfeaba. căci feciorul nostru nw se îndreptă. Pe semne 
afă~i spunea lui inima .s4 facă; fi inimeibasă-i 
poți porunci, mera, l. b. 142. De cănd atn tăiat co
pilului bine nasul, ba să mai facă ce mai făc&i, 
de. atuMi ba să mai dea pe la mine! LM. Mai bătii 
odată [in poartă). ÎMj'co sd răsi>umă cinecă, ha! 
ISPIRESCU, L. 100/,,. I (In fraze eliptice) [Ochii] ar 
crea să mi-i sărute, l^i eu ba! COȘBOC, F. 87/,,. Unul 
zicea că i se cuvine nunMi lui bourul, pentru-că 
e.l a ifrijit mai mult de dînsul; altul, ba că să fie 
al ÎHt, pentru-că el au căutat mai nudt de tatăsăii, 
căml au fost bolnav; al treile, ba nu, că să fie al 
lui, pentru-că el a i/rijit pentru gospodărie mai 
mult. SRiERA. P. 1. í'ífjncícd, fioriceă, Măndră măn- 
druleana tiwa. Toată nara mi-ai vărat Cu vaca pe 
lângă sat; Câmt a fost, colo, toamna, Pata — fată, 
vaca b«.'[ nu fată], .iarnîk-bârseand, n. 445. 
Veiuria, !/Andindu-sepufin,ro.fe.țte. toată fi clatină 
din capul frumos, că ba. agârbiceanu, LDC. V, 76.
(Une-ori, repetat) .’Ua» văzuse el cai buni; ntai vă
zuse fi fii tineri de boieri..., dar ca și aceftia ba, 
ha, ba! ispirescu, l. 246. | (Jn Mold. șiBucov., spre 
a da o nuanță mai energică negațiunii) Ca mai ba! 
3. Nici (cam) inni bal s. Nici bal „Nici vorbă! Nici 
pomeneală!" Ca mai ba, băiete, nu (i-aigăsit omul! 
ALECSANDRI, T. 241. Post-a împăifit odată fi trei 
fete el aveă, Cât ( In căt] /iMfca* la soare, da 
laeie,ca maiba! EMINESCU, L. P. 124. •>'» de-acii în- 
năinte, cu mai ba să se iubească el cu cumătră-sa.

: SRIERA, 1' 243',,. Î’dfi4/-5a6ei insă, auzind cuvintele, 
’ " ■ '-----’ siw-; HeJiei. nici iMi Im!

.................................  j om! idem, 143,Dar 
nici cam mai ha să audă el cevă de diufii! idem. 
49',,. (Cfr. caniai). C'd'K lume câte, letfi sânt, Toate, 
au... vre-un locaș sfănt... !Și biserici șt-ait făcut,

' Xwrtwi voi (Țiganii] nici ba. Ci trăiți așă,De vă ninge 
.și vă plouă, marian, sa. 222. 4^ A zice ba = a se 
împotrivi, a se opune, a refuză : „(se) refusor, s’op- 
poser, fairé opposition, résister". Părul tău ți se de
sprinde Și frumos ți se ntai șede, Nu ei ba, de te-oiu 
cuprinde; Nime'n lume nu tte vede. EMINESCU, P. 7, 
Pentru dumneata, Eu n’ași eiceba : Dar zic fi eic 
ha. l*entru maică-ta, Că-i bănuitoare, alecsandri, 
p. p. 7/„. (Prov.) Idomul, cât să-i dai, el nu zice 
ba. ROMÂNUL GLUMEȚ,!, 26/b. A’m zic ha ass „nu mă 
Împotrivesc", pamfile, j. ii.

3”. Prin ba nu se respinge presupunerea sau atir- 
inațiunoa făcută de persoana cu care vorbim, ci 
chiar cele spuse de noi Înșine, atunci cănd ne vine 
In minte că, ia ele, trebue făcută o restricțiune sau 
un adaos: Că satul, cătu-ide mare, Nime bădiț ca 
mine n'are, Și câtu-i satu’ mereu, Su-i bădiță ca 
al mieu: Da ntai e un brad in munte, Cu crăci 
verzi, cu verde frunte... .iarnîk-bâRSEANU, d. 29. 
Astfel, ba devine o conjucțiune a gradațiunii, fiind 
adesea Întărită prin chiar, încă (și s. și mai 
mult), unde mai pui că, etc. „Mai mult decăt 
atâta, ce e mai mult"... Au mă munceaște cugetul, ba 

' incă. din potrivă, mă bucur, țichindeal, ap. HEM

I



HA
2247. Se d^riude a bea cafeâ tuneasc.ă fi a funut 
dintr'un ciubuc lung; ba încă află muUă poeaie. 
in forma șlicului fi a hainelor lungi, c. negruzzi, 
I, 159. Am ochit adesea și „hi ciocârlia cea voioasă 
ce'n văsduli se legănă‘‘, ba unde pui că am cutesaf 
a trage, cu pușca și'n cârdurile de gâște sălbatice! 
ODOBESCU, III, 28/,. Iar de-asupra tuturora va vorbi 
vr’un mititel, Nu slăvindu-tepe fine, lustruindu-se 
pe el, Sub a uumehii tău umbră: iată tot ce te 
așteaptă! Ba să vest... posteritatea este încă și mai 
dreaptă...^iăgulite fiecare Că n’ai fost mai mult ca 
dinsul... EMINESCU, p. 226. Vr’o scofală marenu erâ 
de dinșii: un bordeiu, ea vaideel, niștețoalerupte... 
fi atâta erti tot. Ba, de la o vreme încoace, nritul 
ii mâncâ și mai tare, căci țipenie (le om nu le de- 
.ichideit ușa. CREANGĂ, p. 73,',,. Bato-mă, bade Vo- 
sile, Și astăzi, c.a'n toate sile; Ba, astăsi, să dai 
mai tare, Că e zi de sărbătoare, jarnîk-bărseanu, 
D. 464. I (în graiul popular se obiclnuește și con
strucția lui ba cu augmentativul cuvântului prece
dent, spre a arătă o gradațiune). Văd un cal. Ba 
cAloiu. Ești fată. Ba fătoiu. LM. [ (De obiceiu ur
mat de și 8. și chiar) „Chiar (și), s’ar puteâ zice 
chiar că...“ Fie.șîcare, sjire îndestularea toată, Jert
fește averi și cinste, ha >4 viața câteodată. KO- 
NAKt, p. 282. -Iș4 casă... este săracă..., ba de râs 
vreadnică. CALENDARIU (1844), 66. Cobza mea... a 
fost cinstită De boierii (le pe-aici. Ba și chiar de. 
venetici. ALECSANDRI, T, 80. Tot pe atâta, ba șl mai 
mult poate, bordeiele implici, pănă la un punfcjt, 
construcțiunen unor grânare, de ase.menea. .sub pă
mânt. HASDEU. I. c. 238 „. a; lung pământul, ba e 
lat. Bar ca Săgeată de hoi/at. Nici astăzi Domn 
pe. lume nu-i. coșbuc, B. 16. (Prov.) Cinebea vin. 
îfi bea- punga și mintea, ha și săi^fatea. ZANNE. 
P. IV. 184. II Sau chiar. De cât slugă, ba cătană, Mai 
bine la oi. cupeană. MÂNDRKSCU, L. P. 166/,,.

4®. Când revine cineva do mai multe ori asupra 
unei hotăriri, introduce hecare deciziune nouă, ce o la, 
printr'un ba, care respinge pe cea dinainte. Comi- 
sarul: Aici trebue. să fie hoțul! — Păpușarul: Na! 
că m'njiiin/e.păcatul... Cnde să m'ascund > (Aleargă 
in dre^ipta fi in stânga, spărial) Colb! ba colb..., 
ha colb., tn bisunia asta! ALECSANDRI. T. 66. I Ast
fel bu..., ba... ajunge să exprime o stare de neho- 
tărlre, de codire, In fața unei alternative, introducând 
un șir de scuze sau explicări, ori arată, p. ext., 
alternarea mai multor situațiuni, sau chiar o simplă 
enumerare. De cele mai multe ori, se poate înlocui
prin „când..., când..."; „aci..., aci...”, „ac£i..., acii...“. 
tmi plutec! pe dinainte cu al timpului amestic, Ba 
un soare, ha un rege, ba alt animal domestic, e.mi- 
NERCÜ. P. 232. .!/« îmbiat pintre armasarii cei ageri, 
fi încolo fi încoace, tot alej/ându-fi ba pe. cela, ha 
pe cela. Neputându-se Itotări pe care să-l. iae.iată 
că... SBIERA, p. 50/„. Calul, dacă văzu așâ, incepii 
să-l inibnnejv, ba că o să facă cutare lucru, ba că 
ceealalfă. I‘ână una alta, iși cătară un culcuș. LSPI- 
RERCf, L. 162 Băbătia lui.. începuse a scârțâi; 
ba c’o doare, ceea, ba c’o doare ceea, ba i-e făcut de. 
năjit, ba ră-i e făcut pe [greșată de tipar, in loc 
de de:'] ursită, ha că-i e făcut de plânsori, fi tot 
înihlâ din IstbA in hahă cu descântece și cu oblo- 
jele. CREANGĂ, P. lll/,,. Pe vremea (tceea, erâ bine 
■să fii harabagin în Târgid-Neamțidui..., aveai mu
șterii. dc nu erai bucuros: fut să-i duci la Pe.atră. 
ba la Fălticeni, ha pe la iarmaroace, ba Itt mănă- 
.știrea .Xeaințidui. ha la Secu,... ba în toate părțile, 
pe la lir(tmuri. idem, p, 109. | (Mai ales In legătură 
cu una..., alta...; cesta..., cela...) Biata fată dă 
să mintă... ha una, ha alta, dar zmeul—zmeu, nu 
crezu nimic. RETEGANUL. P. V. 25/,5. Se auziră zi- 
cându-se, ile iinii-alții: Ba că fata ar fi cocoșaM. 
ha e4 ur fi șchioapă... L'nii [zic] ba că una, alții 
ha că (dta. împăratul fi împărăteasa .se. afiafu) 
Intr’o mare încurcătură. ISPIRESCU, L. 250.
linul una, ba altul alta, de la o vreme i-u furat

- BABĂ
I somnul pe amândoi. CREANGĂ, P. 133. Slujiml cu 
[ cre.dință, ha la unul, ba la altul. .. fi-a scHpuitpu- 
; ține parale. Idem, P. 139. (Cfr. alt, pag. 123*.) i Codi

rea de a luâ o deciziune, sau pretextele ce le dă 
: cinevă spre a-și motivă refuzul ori nehotărlrea, se 

exprimă șl mai energic prin : ba e albă, ba e neagră. 
ZANNE, p. V, 11: MARIAN, O. II, 64 (cfr. alb, pag. 
94^), sau prin : ba e laie, ba-i bălaie, marian, o. 
II, 64.

— Din slav, (bulg., sârb., rus., rut., polon.) ba, 
idem. Cfr. baio.

HĂ! interj, v. mă!

IIAAKOÍC 3. a. (Tehn.) Piéce de. bois poaée hori- 
sontaloment awr l'ensieii. et aveo celui-ci
farmon du chariot. — (Rar, numai In Dobroițea s. 
In județe de pe I&ng& Dun&re, care au avut atin
gere cu populație turcească) Bucată de lemn care 
vine de-asupra osiei dinainte a carului, formănd, 
Împreună cu osia, corpul In care intră gruiul (piscul, 
furca) ;i inima carului. (Constanța) dame, T. 9; 14. 
„Gresie, perinoc, scaunul dinainte, masă“. [Șl; halii- 
gic 8. a. (Covurluiu) damé, T. 14.]

— Este, poate, același cuvânt ca turc. barcaL 
„bucata (de protecțiune) de-asupra unui mâner de 
sabie’*. Löbel, ContrihHțiitni, 9.

BĂBĂ 3. f. 1. 1°. Uranfl'mére. *2<'. VieiUe. femme. 
(souvent terme de mépris). 3®. Styje-femme. 4®. Jfâre. 
II. 1®. CAflbo/{ou vahnt. ou cotfe, ou 'foitjon, ou ineu- 
nier, ou ifte-d’diifl.. ou ehe.ve.'nie, ou lotte-, ou cahorgne). 
2®. Mordeife. i'e.r hlaw ou ser dn hbi, cei' mai ou 
turc. 3". Soi te (cbampignon), Épi de mai«
oapanonil ijui a fmude ifriiiiui.4\ Ktai.Chncun de»- 
qunfre. pnfeaiuc qui enutiennent le heffroi d’un inou- 
lin. 1‘ii nt qui noutient la charpente d'uu nioulin 
4 cent. Hitte.. &®. l'elite foese que font lee enfants 
dans la terre quand il« joueiit 4 ta ba/le. Jiontoii- 
niére. Porte (d'une. aurafe). 6®. Í^ump - lacet eii 
boie poiir iiitroduire te tirani dan.s tee enlețonit. 7®.

houts den file qui reefeiit sur l’etieonple 
et nepeurent plus étre tissus. 8®. I'nmble d'uu vase 
remplide fruits et enreloppédane hu ckiffou. 9». Batiu 
(sorté de găteau).

1. 1®. (tn Ungaria și prin Transilv.) „Bnnică“. 
POMPILIU, BIH. 1004; VAIDA.

2®. (Pretutindeni) „(Kemeie s. muiere) bătrână’* 
(corespunzând lui moș, moșneag s. unchiaș. De 
cele mai multe ori, cuvântul acesta are, tn limba 
română, o nuanță de despreț, ceea ce se vede mai 
ales din atribute peiorative ca: cloanță, coto
roanță, hârcă, hoanghină, carabă, cătăram- 
bă ele., și din multele locuțiuni proverbiale, In care 
babele sânt prezentate Intr’o lumină de ridicul. în 
sens desmierdător, se zice mai ales „mătușă". De 
oare-ce „vârsta înaintată”, nota caracteristică a unei 
femei ajunsă babă, e o noțiune relativă, poate ti 
vorba șl de „babe bătrâne", fără ca această combi- 
națiune să fie pleonastică. Se întrebuințează In mod 
absolut sau apozițional. In legătură cu numele). 
iustiniun... fremise la dinșii: nice să cruțe bătrâni, 
nice tânăr, nice mulare, nice babă, nice fată, nice 
cocon, ce pre toți să-i piarzA. moxa, 378 Băcă- 
liite .du oarsate pre ulițe, de erâ. săiiti copiii; 
sfra/vle, smochine, alune, erâ, destule, pre la toate 
babele.. NECDLCE, LET. II, 343. Au tocmii pe baba 
Xastasia ca bucătăreasă. URICARIUL, XIV, 315/,,. .Vă
car că i/ăina bătrână face sama bună, fereyte-te 
de babe. c. NBORUZZI, I, 2âl. \’ăiându-se luat iu 
răspăr de babele satului..., se apără in dulcea limbă 
a poejnH. ODOBESCU, III, 9/,,. í’íMf craiului... nu
mai iaca, se treee^fte dinaintea lui cu o babă qâr- 
boi'ă de hătrân.ețe. CREANGĂ, P. 189 mai ră-
sut i''un băiet cuminte fi babă frumoasă f ȘEZ. II, 
74 [Dumnezeu] duc&'i verde bosioc,... Bosiocul fe
telor. Văijhiran nevestelor, Tămăiță babelor, Buly de
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aitr junil^ii-, ȘicrucMibătriliiilor. jarník-hArseanu, 
11. 513. Și-4i ntráiis fitiP și i'priiip... Șj trPi bnltP. 
hdtrátiP’, Care ftiii rtíiuliil la páne. TB<»DOREWCU, r. 
p. 146. Draffple hailii p.npiJp., De v'rtr pnM- hrulen 
rreyíe, Să vă facă M nevp-afe. Din neveafe - babe- elabe, 
Si din babe cătăranihe. pop. (Transilv.), ap, HEM. 
2267. (Loc. prov.) ín wina dijmarilor, multe băr- ' 
fese babele, zanne, P. v, 266 (se zice despre cei ce se I 
arat& curajoși dup& trecerea primejdiei: cir. „Dup& I 
r&zboiu, miilți viteji .s’arată"), De la cniiociul că- ! 
zut, șl babele, adună crăcile ( ; „quand l'arbre est ' 
tömbé, tont le monde court aux branches"). ibid. i, 
146. Hailen cu căciulă albă, De departe par' că-i 
babă. ibid. ni, 38 (se zice, in b&taie de joc, celor 
săraci și leneși, care nu-și pot cumpără căciulă nea
gră, aceasta fíind mai scumpă de cât una albă). 
Baba bătrână nu se teme, de pânea moale, ibid. 
IV, 48 (se zice. In ironie, celor ce fac caz ilintr'o 
biruință sau izbândă lesne de dobândit). Satul anle 
(8. lumea piei'e, s. lumea moare) (și) babnsepiaji- 
lănă. C. NEGRUZZI, I, 2Ö1, PAMFILE, J. I (se zice 
despre cinevă care se ocupă de lucruri mici ori ino
portune, când In jurul său se petrec lucruri grave). 
.1 ti-ecut baba cu colacii (s., mai rar, cu colacul)! (se 
spune celor ce au scăpat ocazia; originea acestei 
locuțiuni e obscură; poate că s’a născut astfel: s'a 
zis Întâi celor ce nu fuseseră de față cănd vreo babă 
împărțea colaci de pomană, la o Înmormântare). 
Pentru o babă surtlă. popa nu toacă de două ori! 
(se zice celui ce n’a fost atent și vrea să i se re
pete cele spuse). || Eig. ?\umele de btibă- se dă, In 
glumă sau ca despreț șl bărbaților fricoși, lași, 
fără energie, nevolnici; cir. băbălăii. .Marcul se.
{îi repezeă, Bualuffanul im ârtind Și din ijură chi- j 

„Hăi Bo.nneni, măi llrăileni. .liișet dușma- j 
ni și vicleni! Varuncați sută pe-un om, Ca șl ' 
cioartle pe-un pom... .ilei! fiafe. Badiule, Cit»» te i 
calcă bahele!^ Cât eiceâ se repereă... PeBasliucă-l 
sloboeeA. ALECSANDRI, P. P. 126’’/, Ce hio« babă (de. 
om) ești! Te temi yi de umbra fa : | (Eam.) In glumă 
se zice de către un bărbat soției sale Intbă. In loc : 
de „nevastă** (șl când aceasta e tânără; cfr. germ, 
„meine Alte"). Căml cu baba m’atn luat, Cpl ibor- 
nicB-au oftat. CREANGĂ, P. 108/,,. Eu iitbesr, baba 
ittbește, Casa ni se pustiește, Dar de-aș iităl numai 
eu, Casa noastră-ar stă mereu! jaRNÎK-RĂRsp:anu, 
D. 413. ^'fie cât baba mea! —na știe nimic, habar 
n'are. N’ar strici să bile, fi doftori d? iihite, că inulfi 
din ăi d’agi știu mai nunm cât buba mea, vorba 
âiMtn. JIPESCU, ap. HEM. 2268. , Babele sânt ade.sea 
„femei știutoare", care vindecă boale, descântă, fac 
farmece și vrăji, se crede că stan tn legătură cu spi- ' 
ritele rele etc. BaMe, la noi,!ionpsr ]>re- necuratul, 
afumând pene, prin casă. c. NEGRUZZI, l. 66. S'a 
coborit intr’o ocnă părăsită [pe) cam i-o arăta.'ie. o 
babă vrăjitoare, și... s'a tot dos..., până a ajuns ta 
poarta mdului. idem, ap HEM. 2273. [Mă tem de 
mama-pâdurilor], o babă bătrână și urită, care. ínibtó 
prin intpărăfia mea, de mârtă cu furtuna. EMINE
SCU, N. 7/,5. Imbbi din babă in btibă, cu descântece, și 
cu oblojele. creangă, p. 111/,;. Astfel se explică ex
presiile proverbiale: Baba e calul dracului. Baba e 
talpa taxiului. Unde, babti face. Dracul nu desface. 
zanne, p. ii, 3. I în credințele populare se găsesc mai 
multe figuri mitologice de femei bătrâne, cărora li se 
atribue diferite Însușiri; astfel: (.Știrba) baba Cloanța 
(o babă urttă, dar binevoitoare) cfr. reteganul, 
P. I, 51-59; ZANNE, p. VI, 57; alecsandri, p. 1,9.! 
Kaba-Coaja (spirit necurat șt răuvoitor care, după 
credința Românilor din Transilv., omoară copiii ne
botezați). Cfr. marian, n. 33. | Babn-lloclila. numită 
astfel după Sf. Eudohia (I Martie) s., in Basara
bia, Baba«Mai'ta (in numele căreia trebue recuno
scută numirea lunei Martie) e cea dintâi dintre 
cele nouă (In Muntenia și Ardeal) s. douăsprezece 
(In Mold.) babe, care, după tradiția populară, perso
nifică Intâiele zile ale lunei Martie (numite xllele

babelor: „giboiilées de Mars, jours d'emprunt"). Fe
meile și fetele iși aleg dinainte câte una din aceste 
nouă zile, tn care să fie „babe". Eu sânt Jmbă'* tn 
siwr de 2 .)iartie. Cfr. HEM. 2278-2282; marian, se. 
II, 34, 94,132. Nu ti'ecă mtdt. cam intre sfârșitul lui 

; Eăurar și începutul Babelor, p'un gtr în neștirea 
' fiTCscului... delavrancea, ap. HE.M, 2279. Zilele ba- 
I belor nu fost urite, dar, la ci-en trei sile după Mu- 
I cenici. Bărăpanul întinerise, sandu-aldea, săm. VI, 
I 1072. (Cfr. moș). | Baba-oarba. MARIAN, t, 17; cfr. 
' HEM. 2274. | Baba Paraseliiva. marian, se. ii, 34. i

Bnba-rea. șez. vii, 9. | Raba*Relea. sbiera, p. 56. 
(Jocuri de copii) l>e-a haba-gaia, s. „de-a inama- 

gaia“ 8, „de-a puia gaia“ (Mold.), „de-a trei colăcei'* 
(Muntenia), „de-a cloața** (Oltenia), „de-a cloșca și 
puii** (Transilv,), e un joc In care un copil face pe gaia 
(uliul, eretele), iar altul pe cloșcă. Acesta din urmă 
apără Împotriva atacului gâii pe ceilalți copii jucă
tori, care se țin la spatele lui, unul după altul, for
mând un lanț s. un șir, ce se mișcă după mișcă
rile ce face cel din frunte („cloșca**). (Descris la) 
pamfile. J. ii, 289-291. , „Copilul zice că se dă de-a 
Itabn-huța, când se pune pe stinghia ușii, împinge 
ușa ca să se deschidă, cu mâna răzimată In părete, 
și, cănd ușa s'a deschis, o închide, răzimându-se cu 
mâna de cevă și Împingând", pamfile, j. i, 325. ] 
De-a baha-oarha e un joc de copii, numit pe aiuri 
„de-a mâța-oarba". Nota caracteristică a acestui joc 
e că unuia dintre copii i se leagă ochii, și, fiind astfel 
„orb", dibuește să-i prindă pe ceilalți : „colin-mail- 
lard". Cfr. pamfile, j. ir, 289; marian, î. 221. Iată șl 
Nicu. [iul mieu... .\u-ti adftci aminte câ/td te {/iucai 
cu dinsul de-a-oabfi-oaroa-' ALECSANDRI, T. 339. Dă- 

j nilă leai/ă strâns, c'un șterfpiriu '/ros, de căiți, ochii 
j și urechile dineului, ca la Jtaba-oarba", creangă, 
' r. (Expr. prov.) De rând er/l lujml cățel și 
! se- juc'i de-ci baba-oarba cu mielușeii. ZANNE, P. l, 530

(adecă do mult, pe când se puteau întâmplă Încă mi
nuni, ca In povești, și eră posibilă chiar o prietenie 
între lup și miel). Par'că ne jucăm de.-a baba-oarba. 

: ZANNE. P. IV, 248 (se zice când ne ocolim cu cinevă, 
cănd nu ne putem Întâlni, deși avem intenția să ne 
găsim). ! (Joc la priveghin) „In jud. Tecuciului se 
joacă, la priveghiu, de-a halta și unclilașnl, care, ră- 
t'lciți fiind, se caută prin lume unul pe altul și po
posind prin casa cu mortul, se tocmește uncheșul la 
coasă, și atâta co8e.ște uncheșul c’un ciomag prin 
dreapta și stânga, de cotonogește pe cei de prin 
prejur. Tot așâ se joacă șl In Bucovina (cfr. marian, 
i, 209-210).“ pamfile, j. ii. 2.'J).

3’. „La ,moașa* care moșește in părțile Reciței [In 
' Ban.) se zice Iwz&îV. ap, HEM, 2272. /Îa5ă = „ob8le- 

trix". ANON. CAR; LB. Babele, ce slujesc la naștere... 
PRAVILA de govora, ap. TDRG. în Banat, moașa, 
numită altmintrelea șl hahâ de buric, după ce a 
tăiat buricul pruncului nou-născut..., il invălește 
intr’un petec de pânză, marian, NA. 420.

4^ în unele părți ale Țării-ungurești se între
buințează cuvântul acesta In loc de .marnă'. LB. 
Acest sens 11 atestă viciu, gl. pentru comuna Bociu 
(unde mamă însemnează „bunică").

II. F. ext. se dă numele de babă la diferite ani
male, pla nte, sau obiecte, fie că acestea prezintă vreo 
asemănare cu babele, fie că numirile acestea sânt nu
mai metafore glumețe și ironice, adesea de origine 
obscenă.

1’. (Iht.) (In Ban. .și in Mold., pepăraele din valea 
Bistriței, pe Trotuș, Asău, Uzul, Ia Dărmănești, etc.) 
Feștele „Cotus gobio", cunoscut mai ales subt nu
mele de zglăvoacă (v. c.). In Oltenia subt numele de 
moacă. Cfr. antipa, iht. 40. „Baba e un pește scurt 
și lat cam de 0.6 dm. (în Garaș sânt și mai mari); 
are solzi; oamenii noștri cred că peștele acesta este 
făcut din scoică". (Măidan, comit. Caraș-Severin), 
ap. HE.M. 2276. Cfr. babușoă.

2®. (Entom., în Bucov.) Babă = „larva cărăbușului 
(Melolonta vulgáris)", marian, numită pe aiurea
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ciormag (Bucov.), clormă b. oiorman (Maramu
reș), vierme-alb (Bucov., Muntenia), marian, INS. 
20-21. Cîi(i)nele-babei v. câne.

3®. (Bot.) Un fel de ciuperci comestibile. „Babeie 
[sânt] de aceeași formă și mărime ca „urechiușele**, 
dar, pe partea concavă, de o culoare roșie, iar partea 
convexă, albă; cresc pe crăci uscate, putrede; se mă- 
nâncă“. (Vânju-mare, în Mehedinți), ap HEM. 2277 
(cfr. babiță). || Urechea-babei v, ureche. || Colțul* 
babei v. colț, i Dințibbabcl v. dinte. || Babă - știu- 
letele porumbului când are boabe foarte rare (se mai 
numește șl sterp; numirea aceasta e deci o aluzie 
sau Ia imposibilitatea babelor de a mai face copii, sau 
la lipsa de dinți a babelor). Cfr. damé, t. 63; ȘEZ. 
II, 126/,o; PAMFILE, J. I.

4®. (Tehn.) Cu sensul fundamentat de „bârnă spriji
nitoare**. „Trunchiu sau căpătâiudelemn de sprijinit 
greutăți sau corpuri voluminoase**, costinescu. ]] 
(La moară) Cele patru bobe (s. „stâlpi**) sprijinesc 
„podul** (In care e „coșul**, prin care se toarnă grăun- 
^le de măcinat) și alcătuesc ,,ursoaica** morii, damé. 
T. 151, I (La moara de vânt) Babale, „babalâcul**) e 
un stâlp gros de lemn care trece prin „talpa morii**. 
(Mar.) Bârnele aplicate la partea dinainte a corăbiii, 
spre a ținea funia ancorei. DDRF.

5®. Cu sensul fundamental de „gaură (In pământ)** 
sau de „cheutoare**. „O bortă in pământ, la jocul de-a 
untu"^. ȘEZ. II, 124Í/1OÍ cff' II, &9/18, „R^â,
gaură, când se joacă [copiii] de-a popicul și de-a 
cotea, mingea** (Agrișteu, comit. Târnavei-mici). vi
ciu, GL. 11 „Gaura de bumbi Ia veșminte**, viciu, GL. 
Cfr băbușcă. „Femeiușcă** unei copci, ibid.

6®. (In Mold.) „Un lemnuș ce slujește la băgarea 
bărnețului In izmene**, pamfile, .i. i. Rârnețul se 
scoate, când izmenele se spală, și se bagă din nou 
prin ajutorul babei („Baba e cam de l',',-2 din, In 
a cărei cârlig se pune firul Inodat șl se trage bata 
izmenei, Increțind-o**). șez. ix, 38. i

7®. (Țes.; la plural) Babe = „căpătâiele de fire care ! 
rămân pe sul fără a mai putea fi țesute, piedin**. 
CANDBEA, Ț. o. Cfr. uruioo.

8®. (In Bucov.) „Femeile, fetele și copiii, dacă culeg 
fragi, zmeură, ori afine, și le pun cu vârf In cofă, 
leagă vârful cu o năframă, pentru a o piiteâ duce 
In mână fără de a vărsă vârful. Acest ,vârf legat' 
11 numesc babă. Se zice deci: oală cu babă". Com. 
A. PROCOPOVICI (cfr. cârță).

9®. (In Bucov. și Mold.) „Un fel de colac cu sta
fide". TDRG. „l.rfi nunțile cele de frunte... este vorba... 
de a coace mai multe cuptioare [de] pâne, colaci, 
cozonaci, mălaie, plăcinte, babe, Învârtite și alte...** 
MARIAN, NU. 231). „Ouăle, untul, drojdiile și cele
lalte ce-i trebueă Ia cozonaci, paște și babe...** CONV. 
lit. V, 103, ap. TDRG.

— împrumut vechiu (cuvântul se găsește și la 
Aromâni: babă „bunică, moașă**, la Megleniți: babă 
„bunica, bătrână, moașă, obiectul de lemn care ser
vește la ridicarea pietrelor de moară** și la Istroro- 
mâni: babe „bunică, bătrână, moașă") de la Slavi 
(paleosl., bulg., sârb., rus., rut,, pol.) haba. în lim
bile slave găsim aproape toate accepțiunile cuvân
tului românesc: 1 „bunică** (pretutindeni; trecut șl 
la Neo-greci: pâ^ui), „bătrână** (pretutindeni;
trecut șl la Neo-greci: {iKápiKo, In Epir și la
Friulani; bobe, și la Triestini: buba), „moașă** (pre
tutindeni; trecut șl la Unguri: búba, bdb(a)~a88song). 
La Bulgari și la Sârbi are și sensul de „nevastă**, 
la Ruși, la Ruteni și la Poloni, afară de acesta, șl 
pe cel de „bărbat laș**. Jocul de-a baba-gaia se gă
sește și la Bulgari: baba, iar cel de-a „baba-oarba** 
se numește șl Ia Bulgari sUporbeba și la Poloni slepa- 
s. ciuciu-btbka. „Zilele babelor** le numesc Bulgarii 
și Sârbii babini dni (tot așă la Aromâni: moașile, 
la Albanezi: pl’aka-te, la Neo-greci: oi fî)i 
PAPAHAGI, P. A. Noi 1). Pentru II, 1®, cfr. sârb, baba 
„un pește mic, de mare", rut. bdbka „mai multe specii i 
de pești cu cap turtit**; pentru 2®, cfr. ung. bdb

Dicționarul limbii române. 18. 1. 1910.

- BABADAM
„Nympfe, Puppe eines Insektes"; pentru 3®, cfr. rut. 
baba „Art Weisschwămme“, sârb, betbina ucha ( = 
urechea-babii, v. o.) „peziza aurantia“; bulg. bd,- 
barka „porumb cu boabe rare“; pentru 4®, cfr. rus. 
babka „stehender Balken, StQtze, Hebelunterlage, 
Böcke (zum Gerü8t)“, babd „Pflicbtanker"; pentru 5®, 
cfr. sârb, bobina rupă (-groapa babii) „o groapă 
săpată de copii In pământ, când se joacă'*; pentru 
8®, cfr. rus. babka „das BUndel, der Aufsatz auf einem 
HaufenvonKornbUndGln*‘;ln sensul9®, cuvântul e Îm
prumutat de la Poloni, de-adreptul sau prin mijlocire 
ruteană: baba „Art hocligebackener Osterkuchen, 
Topfkuchen** (de la Poloni vine șl fran. bobe și nemț. 
Babe). La origine, cuvântul acesta aparține, ca șl 
mama, graiului copilăresc și s’a născut prin re- 
duplicarea silabei bo. El a fost priceput de Slavi, de 
la care l-avem noi, ca o chemare a „bunicii**, pe când 
aiurea el însemnează „tată** (astfel la Italieni bobbo, 
la tiarzi bobu și la Turci babă, unde mai are și sensul 
de „bunic, moș“ și dc la care a trecut apoi la Al
banezi, Bulgari, Sârbi și la Aromâni; cfr. șl la noi 
In Baba-Noaac, babaié și baboed). Este deci posibil 
ca sensul 1, 4® (.mamă**) să nu se ti desvoltat ul
terior, din „bunică, bătrână**, ci să fie, la Români, 
o formațiune nouă a graiului copilăresc, tocmai pre
cum bobK (v. c.) are, In unele părți din Transilv., 
sensul de „nene**.

KABÁc B. m. V. baba<'ă.

BABÁCÁ 8. m. i 
BĂRĂVĂ 8. m. )
Pere, papa. — (Termin familiar, din epoca fa

nariotă, Întrebuințat mai ales In Mold., unde, prin 
servitori, el a pătruns și In limba poporului, care-l 
întrebuințează Insă numai cănd imită graiul boie
rilor. In limba literară aproape învechit, și necuno
scut peste munți). Tată, tătucă. Cfr. babale. Logofete 

I Dinule..., am venit să-ți dau o carte de la băbaca 
d-tale. FILiMON, C. I, 752. „^Isla e o schiță asupra ori- 
(finiișia limbii țiganilor, făCHtăde D. Cogitniceanu, 
tăniruP. — „Cunosc pre babaca D-sdle. Și ce scris 
dumnealui despre țiganii^ C. negruzzi, i, 223. Ditm- 
neafut ii slugeriul Căngu, u» prieten vechiu a ba- 
bacd-tdu. ALECSANDRI, T., ap. HKM. 22.53. (Loc. 
prov.) Traiu, neneaco, cw banii babachii! ; traiu, 
cu banii tatălui, p. ext. cu banii altuia. Braooa, 
musiu Spiridoane, eice; dormi, ce-fi mai pasă! 
Tutun ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la 
aghioaae: traiu,neneaco,cubaniibabachiil UARA- 
oiALE, T. 24. CănldJ o vădiut mnlirlasa basmaua 
cu inelu'... o’nceput a strigă [către tală-său, Împă
ratul]: „BăbacA, hăbacA, iacA cinî o omorift] bala- 
uru'l" ȘEZ. IV, la9/a,. Cum l-o văaut fata [de Îm
părat] di diparti, că uini, nu măi puté di bucurii 
[și strigă]: „títái babacA, că... oini/'‘ ȘEZ. IX, 23. 
[Prin adaptarea formei la genul natural al cuvân
tului, mai rar, și Învechit, șl: babac s. m. (mai ales 
in legătură cu pron.pos.: babacu-său etc ). U sută 
de gaO)eni, de la băbescul său. stamati, ap. ȘIO.]

— Din n.-grec. (jmap.itâxaî (și acesta din turc. 
babă), idem.

BÁBlCHÍE 8, f. T. böbátle.

BĂRĂcrȚĂ 8. m. (Cher, petit} pére ou papa. — 
Diminutivul lui babncA (derivat prin suf. -uf}, (b'am., 
in Mold., dar șl aici rar și aproape Învechit) Ba- 
bacal babaca! o venit băbăcufa! alecsandri, t., 
ap. ȘIO.

BABADÁH 8. UI. Numai tn expresia; De cAnd 
Adam-Dabadam = de când cu Moș Adam, de mult; 
„du temps du pére-Adam, depuis longtemps, de tout 
temps". .Așd ni eră obiceiul ai facem la acildat, de 

i ps cdnrl Adam-Babadam. CREANGĂ, A. 65.
~Din turc, bubadain „vieillard expérimenté“. ȘIO.



BABA-GAIA
Cuvântul a fost adus, prin etimologie populară. In 
legătură cu „Adam*'.

BABA-OÁ1A [de-a] 8. f. V. babă.

BĂBÂicĂ 8. f. Rame. — (tn Tutova, pe lângă Du
năre, și tn Dobrogea) Vâslă, lopată (cfr. opăcină). 
DAMÉ, T. 126.

—- Din rus. s. rut. babáiba, idem.

BABÁIÉ s. m. Papa. — (Fa m.. In Mold., rar; cu
vânt din epoca fanariotă. întrebuințat mai ales la 
vocativ) Tată. Să pot ajută pe babaia... n. xenopOl, 
ap. ȘIO.

— Din turc, babă, idem.

băbăî ță 8. m. (Cher petit} pére ou papa.—(Fam., 
tn Mold.; Învechit) Diminutivul lui b&bale (derivat 
prin suf. -i^). Manolaehi: Băbăiță, băbăi^..! ~ Ma
nóié: Ce este, copile? alecsandri, t, 950.

BABALÂC s. m. P. Vieua;, homme ágé (terme 
rospectueux). 2®. FielZZard, barbon. 3*. l’iuot qui sup- 
poríe la charpente d’un moulin ă vent

P. ț (tn epoca fanariot& eră, la cei ce știeau tur
cește și se adresau către Turci, un fel de titlu de 
respect, cu care vorbeA cinevă b&tr&nilor) Bătrân 
(venerabil). Paeoandoglu au eis către Pașa: „Mă- 
ria-Ta, bc^alâc, ai ieșit în primblare.'" Pașa au ră
spuns: „Așă, fiule!..." dionisie eclesiakhül, c. 186.

2^ (Azi, In Rom&nia, Fiind apropiat, prin etimolo
gie populară, de babă I, 2”, și-a pierdut nuanța 
respectuoasă de odinioară, și a primit, dimpotrivă, 
un sens peiorativ) Om foarte bătrăn s. bătrânicios. 
„Babalâc se zice la un bătrăn, sau și [la un] tânăr 
cu apucături bătrânești [d. ex.:] Ce mai face baba
lâcul cela de moș Ion? Pe Ion nu4 vezi nici odată 
ieșind cu flăcăii de sama lui; ii un adevărat ba
balâc de o sută de ani.'" (Oancea, in Covurluiu), ap. 
HEM. 2254. Tot tmblănd noi din școală in școală..., 
mâne-poimăne avem să ne trezim niște babalâci 
gubavi și oftigoși. creangă, a. 12i. Aici se adunau 
mulți babalâci și pensionari. TELEOR, ap. TDRQ. 
Cfr. moșneag, ghiuj.

S**. (Tehn., fiind apropiat de babă 11, 4^ Baba
lâc ~ „un lemn foarte gros ce se bate In pământ, 
și se așază pe dlnsul moara de vânt, care are la 
centrul său, de desubt, un lemn tare, așezat verti
cal, spre a Intră Într’o bortă făcută In babalâc, cevă 
mai lărguță decât lemnul ce Intră In ea, astfel ca 
să poată Întoarce stăpânul moara, după vânt. Ba
balâcul supoartă toată greutatea morii“. (Oancea, 
In Covurluiu), ap. HEM. 2254. Cfr. damé, T. 162. (în 
sensul acesta, poate s. a., cu plur. -lâce sau -lâcuri; 
In Tecuciu, In Tutova și In Covurluiu... se mai aude 
și forma babalâc. HEM. 2254; 1097/,,. | Cu un sens 
modificat Intru câtvă (și cu o formă ce a rezultat 
prin armonie vocalică): bnbulâc s. m. (In Bacău, 
numit, de pe regiuni, șl taraș, gâscă, bundac, 
bunduc, derec, parmac, urs, popondoc, gor- 
gozan), e un stâlp de lemn, cu capul de jos Îngro
pat In pământ, iar pe cel de sus sprijinind coastele 
prispelor casei. Cfr. damé, t. 95.]

— Din turc, babalyk „moșneag“. Sensurile 2'’-3® 
s’au desvoltat la Români subt influența cuvântului 
babă, de care babalâc a fost apropiat prin etimologie 
populară. Cfr. dubletul băbăluc*.

babalÁu b. m. ) 
băhAlâd 8. m. J
1®. Barbon. 2®. Efféminé, femmelette. 3®. Sorté de 

plante.
1®. (Fam.)(Mold.)Babalâc (2®),babă(=om neputin

cios B. fără energie, ca o babă). Ion al dumitale i-un 
băbălău, un papă-lapte! OHIBÂnescu, ap. TDRQ.

2®. (Fam.) (Țara-Oașului) Muierce, mulerotcă, afe
meiat. Babalău ss „om muieratic", candrea, ț. o.
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3®. (Bot.; la plur.) Băbăiăi: „ou floarea galbenă; 

cresc Inalți". (Cucuteni, In Iași), ap. HEM. 2769. Cfr. 
babă II, 3®.

— Derivat din babă, prin suf. peior. -ălâu (cfr. 
fătălău). în sensul 3®, e, poate, nn alt cuvânt.

BABALiâo 8. m. V. babalâc (3®).

BABALÚO 8. m. \ 
BÁBÁLÚC 8. m. )
(In Ban. și In părțile Învecinate) Numai In expre

sia: ]>ln băbălnc (babalnc) = din moși-strămoși, 
din vechime : „de tout temps“. O poveste din băbâ- 
luc = „din vechime", vicid, GL. A^ ne-am pomenit, 
din băbăluc (= din moși-strămoși}, că acest pă
mânt e al nostru. Com. liuba. Măi muiere, noi 
avem un fin. El ne ckiamă să-l cununăm. Tu să 
te ridici și să te câștigi, după obiceiul din baba- 
luc (= [străjwoșesc/ marian, nd. 662 (din jurul Ti
mișoarei).

—- Din sârb, bábáink (băbaljko, bdbajko} „moș 
(și socru)**, care derivă din turcescul babalyk. Avem 
deci a face cu un dublet al cuvântului babalâc ce e 
Întrebuințat In România.

BÁBÁEÉC s. m. I .«ÂBÂLtCĂ S. t, ) P»P )

Croquemitaine, moine bourru. — (Frin Țara-Ha- 
țegului și prin părțile învecinate) Personagiu ima
ginar (cfr. gogoriță, mama-pădurii) cu care se 
sperie copiii. „Cu băbâlucul [se] sparie copiii, ca pre 
aiurea cu babani și cu bolea**, vicnj, GL. Băbă- 
lucă: „ființă mitologică cu care se sparie copiii. Se 
Întrebuințează șl In imprecațiuni [d. ex.]: du-te'n 
băbălucă! Ave[ajre-ai băbălucă! =ave[a]re-ai ne
voie!** REV. crit. iii, 86.

— Din sârb, baba-mga, cu același sens (apro
piat de cuvântul precedent, care nu are, pentru Ro
mâni, un sens precis, fiind Întrebuințat numai In 
expresia stereotipă: din băbăluc).

HABÁNÁ B. f. )
IIÁBÁ9IÁ S. f. I
neille brebis stérile (qui n’a plus de dents}. — 

(Mold.) „Oaia care e bătrână se zice babană sau 
hâștioagă**. (Taslău, In Neamțu). „Hârștioagă 
se numește oaia bătrână, căria 1: mai zice șl ba
bană, care n’are dinți și nu mai poate produce 
miei**. (Măstăcani, In Covurluiu). „Babane se nu
mesc oile atunci când sânt știrbe**. (Popești, In 
lași), toate ap. HEM. 2255-2256. „Când rămâne oaia 
fără dinți, 1 so zice babană sau boancă**. damé, 
T. 68. Cfr. șl: botoașă, botoșană. [HEM. 2768-2769 
și, după el BARCIANU, dau șl o formă mase, băbdn 
„care trăește... ca o babă, sau are înfățișarea și apu
cături de babă**, neatestată. | Sensul „aorte de oro- 
quemitaine pour épouvanter Ies enfants**, pe care 
II dă DDRF., ca existând In Bucov., se reduce la o 
greșală do tipar: Damé a cetit babană In loc de ba
bană, V. o.]

— Din bulg. babana „oaie Îmbătrânită s. bă- 
trână**.

BÁBA-OÁRBA [de*a] s. f. V. babă.

BABÁK 8. m. )
BÁBÁK s. m. f
Homme d’un certain âge. (Enplaisanterie) Homme 

tnarié. — Nume de batjocură s. de glumă, care se dă 
bărbaților spre a li se aminti vârsta, mai ales atunci 
când săvârșesc acțiuni sau manifestă dorințe ce nu 
se mai potrivesc cu etatea la care au ajuns. „Ce câți, i 
Barbule, la noi? Ori nu sânt fete la voi?" — „Ba 
sânt multe și mărunte: Ale mici ^pentru voinici, 
Ale mari—pentru băbari". șez. ii, 220. Aueit-am 
auzit, Auzit-am o poveste, Că umblă junifi} la ne
veste Și băbari la fete mari, bibicescd, p. p. 225., 



bAbArca
(tn glumă, se dă acest nume șl la bărbații Insurați, 
spre a li se aduce aminte că au ieșit din rândul tine
rilor) .Așd eic și astăei la [cei] insurați: „Ești in 
catastihul nostru, te-am scris in rândul babarilor!„ 
PANN, P. V. II, 145. [Toate celelalte sensuri, date 
de dicționare, sânt posibile, dar nu se pot atestă, 
astfel: „Cui [li] place a stă și petrece cu babele“. 
LM. „Care se adună cu babele”. cOSTINESCu. „Alt- 
weiberfreund“. aleXI. „Qui se (com)plalt parmi 
Ies vieilles“. pontbriant, DDRF. ! „Acela cărui[a-i] 
placea sta acasă ca o babă", costinescu. | „Hőm
mé efféminé". CtHAC. „Der vreibische Mann". BĂR
CI AND.]

— Derivat din babă, prin suf. -ar (care adesea 
dă derivatelor sale un sens peiorativ).

băbĂbcA s. f. Vtetffe femme (terme de mépris), 
oieille médaille, dagorne. Vieillard (terme de mé
pris), borban.— „Băbărcă se zice In chip de batjo
cură muierilor celor trecute”. LB. „in sfârșit, după 
multă hoioană, ajunseră la casa băbărcii. mera, 
L. B. 112. Pddure/uf s’a cam înspăimântat de ce 
cederi, dar, luându-și inima’n dinți, intră in pe
șteră și se tmbié slugă la băbărca. idem, 158. |) 1*. 
ext. „Moșneag cu Înfățișare de babă, mic, slab și 
spân". HEM. 2769-2770.

— Derivat din babă cu suf. peior. -ârcă (care se 
găsește In rus, nemt-yrka „femeie mută"). E pro
babil că la formarea acestui cuvânt a contribuit și 
expresia babadiârca (v. hârcă; cfr. laa.băcharka 
..vrăjitoare", bulg. băbarka „porumb cu boabe rare: 
cfr. babă 11,3»“).

— 403 —

bâbAbeânâ e. f Guérisseuse, empiriqite,diseuse 
de bonne ouenture. — Femeie (de obiceiu bătrână, 
babă) care știe să lecuească boale, să descânte, să 
dea cu bobii etc., „femeie știutoare“. Băbăreasa 
descântă de matrice, cu un ac, in țâță mulsă de la 
mamă. 9ez. iv, 21/,,. la btdiăreasa care o
știe mai meșteră de dat cu bobii, ibid. in, 232/, q. 
Chiar și băbăresele, cănd descântă, tot cu apa y>a- 
rse boalele. ibid. iii, lOl/*. foboreaefe, pentru tușea 
ordinară, recomandă următoarele... ibid. viii, 152. 
|tn Mold., cu pronunț, dialectală, șl: bebareasă.]

— Din bobăreasă (v. o.), prin apropiere de babă 
( femeie știutoare).

BĂBĂBET s. m., sing. fLesJ vieilles femmes. -Co- 
lectivul lui babă (derivat printr’un suf. -ăret, In loc de 
•et, după analogia lui muier-et, tiner-et, etc.). 

dă cu părerea, că băbăretu’ nu poate ni
mic înaintea sfântului. JIPESCU, 0.151. Cfr. băbet.

băbAbi s. m. plur. JÎommes qui chantent Ies 
noSls. — (tn Rușor, comit. Făgărașului) Băbari = 
„bărbați care umblă de colindă, ln ziua de Crăciun, 
seara", vicic, gl.

•— Din bulg. (Bitolia) băbari „oameni deghizați, 
bătrâni, colindători In zilele de 31 Dechemvrie șl 
1 lanuar".

băbâbîe s. f. Sorcellerie ou su/ierafiisonde visille 
femme. — (întrebuințat mai ales la plural) Leacuri, 
credințe s. superstiții băbești; vrăji, farmece, făcă
tură, boscoană, solomonie. Cui i-s dragi tare săr
bătorile, cine-ascultă dö iresuri, d6 băgării, rămâne 

desculț, dator la toți căinifi], mort de foame. 
JIPESCD, O. 76.

— Derivat din babă, prin suf. abstr. -ărie.

bIbârkâc s. a. V. bvbârnac.

bAb^rță s. f. Uégére. — Femeie rea, neagă-rea. 
(Atestat numai Ia algxi) sa „Megăre“.

—- Derivat din babă, prin suf. peior. -ărfă (cfr. 
bulg bdburci „oameni mascați care colindă ln ziua 
de Bobotează; cfr. băbari).

BÁBELIG
bÁbábÚJÁ 8. f. (Bot.) = bujor: Paeonia roma

nica. (In Bistra, ln Transilv.) Pâftdrwje = „rujă". 
VICIU, GL.

— Din ung. bazsarózsa, idem.

babAș s. m. Restes de la cire fondue. — (Rar, 
prin Tutova, cfr. HEM. 2262) Fagurul fiert care s’a 
stors și din care s’a scos ceara (numit șl boștină, 
hoștină, voștină, jintiță). Cfr. marian, INS. 147.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. bábos „pain 
d’épicier, pain de cirier").

BÂBÂșcvȚÂ s. f. Peftî mefo». —(Mold.) „Pepene 
mic". PAMFILE J. II.

Pare a fi un diminutiv (derivat prin suf. -uță] 
din bdbMfcd {*băbușcuță y băbășcuță, prin armonie 
vocalică), care ar fi rus. babiiăfca „gălușca" (culti
vatorii de pepeni fiind, prin Moldova, și In județele 
Brăila, Buzău, Râmnicul-sărat, mai ales Ruși, Li
poveni).

bábAtíe s. f. Fetite vieiUe, bonne viciile (souvent 
comme terme de cares-se). — (Termin desmierdător) 
„Babă mică de stat, dar bună de sfat", creangă, gl. 
Â fo.st odată... o babă harnică și îndemânatică... în- 
tr’o ei, pe când mătură baba prin casă, ...dăpeste 
un fir de chiperiu. îl ia și-l pune pe masă..., dar 
n'a apucat bine a se întoarce iar la mătură, și chi- 
periul a căeut de pe masă. De ciudă — că eră ciu- 
doasă baba, ca toate băbătiile - l-a înghițit, șez. ii, 
49/,j,. Băbătia lui, de la o vreme încoace, nu știw ce 
aveă, că începuse a scârțăi; ba c’o doare ceea, ba c’o 
doare ceea... și tot tmblă din babă în babă cu de
scântece și cu oblojele. CREANGĂ, P. 111. Cfr. băbuță, 
băbușcă, băbică, băbiță, băbuie, băbucă. [La 
BARCIANU și ALEXI șl: băbăcliie s. f. | La barcianu 
și; băbătdle s. f. | La dame, greșit, 5d&â|(6.]

— Forma originală pare a fi fost *băbuchie, de
rivat din băbucă după analogia unor cuvinte ca 
bădie etc. (Cfr. Insă și bulg. babetina, diminutiv din 
baba).

babád S. m. 1 ___sBABÁDA 8. f. articulat • P P)
Croquemitaine, moine bourru. — (In Mold., Bucov. 

și Ardeal) Personagiu imaginar, cu care se sperie 
copiii mici. Cfr. gogoriță, mama-pădurii, cauă, 
băbăluc’, bolea. Când copiii devin prea obrae- 
nici... atunci ti amenință cu babaua, spaima co
piilor. MARIAN, NA. 342. [Părinții să nu zică către 
prunci, când plâng] că vine babau, și-i duce! calen- 
DARIUL (1844), 62. Cu babaul se șparie copiii pe la 
Blaj. Cfr. VICIU, GL. 17*.

—~ Cuvântul acesta e răspândit ln aproape toate 
limbile; astfel, sicilianul babbau „cuvânt cu care se 
sperie copiii", venețian babao, idem, sard. babao, idem, 
rus. babă, idem, germ. Wauwau, idem (cfr. neo-greo. 
p.ffâ)xno(>ka;, Idem, ceh. bobăk, idem), etc. (Poate, la 
început, onomatopee de imitare a lătratului unui 
dulău, spre a speriâ pe copii; apoi, de aci, cuvân
tul a fost personificat, ca numele unei ființe mitice, 
spre același scop.)

BÁBÁD s. a. (Imbrăc.) v. bobon.

rábcá 8. f. (Agrio.) Enclumette des faucheurs, 
chc^Ioir.— (tn Bilcs, Bucov.) Mică nicovală, bătută 
Intr’un țăruș de lemn, care se Înfige Io pământ și 
servește cositorilor să-și bată coasa pe ea. Adă bobea, 
să-mi bat coasal Com. G. tofan. Cfr. batcă*, bă- 
tălăie.

— Din rut. (rus., pol.) babka, idem (cfr. sărb. 
baba, babiea, idem).

BABÉIN t s. a. (ș. d.) V. mabeln ș. d. 

BABÉLIC, -A adj. Ds Babei, comme ă Babek —



BĂBESC
(Rar, formațiune a Iui Alecsandri; cu aluziune la I 
povestea din Biblie despre turnul Babilonului) Ga I 
la turnul Babilonului, de multe neamuri care nu se 
Înțeleg Intre sine, împestrițat și gălăgios, haotic. 
Cfr. babilonie iȘi’n lături și’mprejurul puternicei 
armate. Se ’ndeasă-o gloată oarbă de tipuri variate: 
Nemți, Lefi, Husnaci fi Unguri, babelică mulțime, 
Fătătă, 'nădufită, de neagra Evreime. alecsandri, 
P. in, 337.

— Derivat din Babei (numele evreesc al orașu
lui Babilon), prin suf adj.-ic.

BÁBÉMC.-CĂSCĂ adj. De vieiUe femme.—DQ babe, 
după felul, obiceiul, portul, apucăturile etc. babelor. 
(Se Întrebuințează numai In sens peiorativ) Oare sa
bie... tăioasă iaste?Au tămpăcushirăbăbască, fi nu
mai de covăți răsătoare ia«ie? CANTEMIR, HR. 221/,. 
Dra^oaie șcÂbeascd, cochetărie băbească, gogomănie 
pălcească... și fudulie țigănească! alecsandri, t. 
3âl. I (Mai ales In expresiile:) Vorbe (s. fleacuri) bă- 
&sșfi.’ scornituri, vorbe, etc., cărora nu trebue să li se 
dea importanță: „commérage“. De cuvintelespuroate 
fi băbefti te leapădă, ii. TESTAMENT (164b) (: „ineplas 
autem et aniles fabulas devita“)< ap. HEM. 2760. 
Ziceă mulți că va fi acesta un semn rău, insă 
pre urmă s’au văzut că sănt băbefti cuvinte, mao. 
isr. V, ^6/,,. I Leacuri băbești: precum le prescriu 
babele: „rembdos de bonne fémmé”. Contra [ciumei 
vitelor} leacurile băbefti n'au nici o putere, șez. 
IV, 124/,,. .Așd il învățase jupdneasa .4ibina, care 
se pricepeă la tot felul de farmece băbești, odobe- 
8CU, ap HEM. 2'’81. || Spec. (în Tecuciu) Poamă 
băbească: o varietate de struguri, „i-'oama băba- 
seă este cu boabele mari, negre” (Brăhășești, In 
Tecuciu). „Băbească este o poamă ne&grh, cu boa
bele rare” (lonășești. In Tecuciu), ap. HEM 2781- 
2782. Cfr. poamă crăcană. [tn Mold., cu pronun
țare dialectală, la fem. și: băbască.]

— Derivat din babă, prin suf. adj. -esc.

BĂB^TC adv. Comme une vieille, en vieille fém
mé.—C& o babă, ca babele (mai ales cu o nuanță 
de despreț). Cănd a ajuns cKosă, ș'a făcut de is- 
noaoă socoteala, băbește, cum il taie pe el cc^ul. 
VLAHUȚĂ, ap. TDRG. Ești fată tănără fi totuși te 
tmbraci băbește. Nu mai vorbiți băbește! HEM. 2782. { 
Gu leacuri băbești. M’am căutat cu aleopații, cu 
omeopuții, eu hidropații, și băbește. i. neghozzi, ap. 
TDRG.

— Derivat din babă, prin suf. adv. -ește.

BĂBisT s. m., sing. Vieilles femmes. — (Rar) Colec
tivul lui babă (derivat prin suf. -et). Băbăret. 0 parfé 
din băbetu' satului ș’a măncat credința, jipebcu, 
ap. TDRG.

BĂBĂTE s. m. VietTfe söreidre.--(Rar; In Mold., cu 
sens peiorativ) Babă. Băbetiti dracului, cum o vă- 
deuft] calu', o deis:„. „Se te-apuci să-l tai“, șez. 
IV, 203/^.

— Derivat din babă, prin suf. peior. -ete f - -ețj.

BĂBÎ vb. IV*. 1*. Fiore e» vieille femme. 2®. Exercer 
la profession de saye-femme.

P. (Rar) A ti babă, a trăi ca babă, fiind babă, a 
duce viea^ de bătrână. Mulți ani a mai băbit și 
astă muiere. LM.

2®. (Ban.) A moși. Bebiak „obstetricor”. ANON. car. 
— In sensul P, derivat din babă (1, 2®)j In sen

sul 2°, de-a dreptul din sârb, babitl, idem.

BĂBicĂ s. f. Chbrepetite vieille, —Diminutivul lui 
babă (derivat prin sul. -ică). POLIZC etc. Gfr. băbu- 
că, băbuță, băbușcă, băbătie, băbiță, băbuie.

BÁBIE s. f. (Bot.) Semence d'ail. — Băbie = „se
mințele usturoiului de toamnă, care cresc pe vărvul
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BABIȚĂ
făștinluP. MARIAN. [Șl: bălbă 8. f. „smocul cu se
mințe din vârful cepei s. al usturoiului”. Com. I. PA
VELESCU.]

— Etimologia necunoscută. Cfr. baib.

BABILÓNIÁN, -ánA adj. líabylonien. — Din (s. 
de la) Babilon, a(l) Babilonului; cfr. babilonic, ba* 
belic. Cidtura ÍMbiloniani, regii babilonieni.

— N. după fran.

BABILONIC, -Ă adj. Babglonien. — De Ia Babilon, 
din vremea Babilonului (Se zice tn deosebi despre 
robia babilonică; timpul exilului Iudeilor In Babi
lonia, In vremea Iul Nabuhudonosor); cfr. babi
lonian, babelic.

— N. din lat. babylonicus, -a, -um, babilonian.

BABiLONÎE s. f. Galimatias. — Vorbire s. scriere 
confuză, amestecată, încurcată. 0 mai ciudată ba
bilonie, fără metodă, legătură și scop, decât în ca
pul călugărului acestuia... -cu greu se poate în
chipui. lOROA, L. II, 347. [învechit și: ravilonîe s. f.]

— Derivat din Babilon (învechit: Vavilon), prin suf. 
abstr. -ie (cu referire la cele spuse In Biblie despre 
amestecul limbilor Ia clădirea turnului din Babilon).

BĂBițĂ s. f. P. Pélican: Pelecamts onocrotanus. 
2°. Limace. 3®. Agaric (du chăne, du saule, etc.) 
dont on fait l'amndou, amadouvier: a.) Fomes fo- 
mentarius ou Polgporus fomentnrius; b.) Fomes 
igniarius ou Polgporus igniarius. 4®. Pterre d chaux, 
pierre calcaire. b®. Scie <l bras. 6®. Petit morceau 
de bois qui sert ă fixer le ros (peigne) du métier â 
tisser. 1“ = „babițe“.

P. (Omit.) Pelican. (La scriitorii bisericești, și alte 
păsări acvatice.) Cea mai mare pasere notătoare 

I cunoscută Românilor este pelicanul, numit in unele 
I locuri incă și bobită și batcă. marian, o. ii, 400. 
I Ș'i struțul și ciuhui și babița și coruiul ș* cei asea- 
I mene lor. biblia (1688), ap. CCR. î, 190/,,. Pe osú-o- 
I vul învecinat, un stol de beĂițe sta adormite. ODO- 
j BBSCU, 1,142/,. f/nfura de babifă [se întrebuințează] 
I pentru durere de gât cu răgușală. leon, med. 79. 

Cfr. batcă.
î 2®. (Zool.; mai rar) Moluscă gasteropodă, cu trup 

lungăreț, acoperit cu o materie băloasă, care îna
intează tărăndu-se; melc fără casă. Băbiță = „Weg- 
Bchnecke” TDRG. [Și: băbițe = „Árion, limace, Weg- 
schnecke”, MARIAN.]

3®. (Bot; mai ales la plural) a.) „Ciupercă din familia 
' poliporaceelor, pălăria de forma unei copite de cal... 

acoperită do o coajă lucitoare foarte tare; Inlăuntru 
are un miez brun-roșietic, moale ca bumbacul, porii 
sânt lungi, subțiri, și de culoare brun închisă. Cre
ște pe fagi bătrâni și pe mesteacăn!”. — b.) „Ciupercă 
care se distinge de precedenta prin pălăria acope- I 
rită, la început, de un strat de perl alipiți, care-i dau 
un aspect alb, devenind mai târziu brun și la urmă J 
negricios, coaja pălăriei este foarte tare și zgrăbun- [ 
țoasă, miezul este brunlu, tare și compact, porii 
foarte mici, stratificați, sânt cenușii, devenind brunii. 
Crește mai cu seamă pe meri, pe pruni și pe sălcii.— 
Ambele aceste ciuperci sânt întrebuințate pentru a 
prepară productul vegetal cunoscut subt numele de 
iască”. PANȚU, PL. Băbițe = „un soiu de ciuperci 
ce cresc la rădăcina nucilor”. rădulescu-CODIN. „Ba- 
bițe sânt un fel de bureți care se mănâncă și din 
care ciobanii scot, prin fierbere In cenușă, așă nu
mita iască, ce le servește la scăpărat. Din băbițe 
nefierte, pe la munte se fac fitiluri pentru candelele 
de la biserici: sânt mult mai durabile decât cele de 
bumbac sau cânepă”. (Ghiojdu, In Buzău), ap. HEM. ' 
2285.

4®. (Miner. La Moți și prin părțile Grișului) „Băbiță, 
prin Munțli-apuseni, e piatră de var. viClU, OL. 
Băbiță = „piatră de var sau de marmură”, șez. 
VII, 177.
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6®. (Tehn. în Bouțariu, In Hațeg) Fierăstrău mare, 

ce constă numai din lama dințată, la capetele că
reia sânt fixate două mânere de lemn; cu el se taie 
bușteni; ti mișcă doi oameni trăgând alternativ do 
câte un capăt al lui. Bdbiță = „un firez { fieră
strău] mai mare, pentru doi oameni", viciu, OL. 
[Tot prin Țara-Hațegului, In Clopotiva, cu o formă 
asimilată limbii românești: băbiță: „firez lat și mare, 
cu care (sel taie lemne groase (groși)", viciu, QL.]

B®. (Țes. In Ban.) Bucată de lemn care ține spata 
In vatale. Spata constă din dinți de lemn prinși 
cu ață intre procilă (marginile spetei) și din ba- 
bițele de la capăt, care țin spata, ca să nu se des
facă. LIUBA-IANA, M. 116.

7®. cfr. babițe.
— în toate aceste cazuri se pare că avem a face 

cu slav, bablca (citește: babița}, diminutiv din baba. 
(Pentru sensul 1®, cfr. bulg., rus., rut, baba „peli
can", rus. șl bdba-ptica, propriu zis „baba-pas^e"; 
pentru 2*. cfr. sârb, babica „un rac de mare", bulg. 
bdbur „melc"; pentru 3®, cfr. rus. babica „un fel de 
burete"; pentru 6®, cfr rus. bdbkapodviznaja „Spitz- 
docke, Reitstock", bulg. babica „un lemn strâmb, 
înfipt Ia capătul din nainte al proțapului").

BÂBÎȚĂ s. f. 1®. Chbre petite vieille. 2®. = babiță 
(6®). 3® = babițe (1®).

1®. (Rar) Diminutivul lui babă (derivat prin suf. 
■4ță). Șesâ (cutare) ‘n sat Cu strigoii, cu strigoaicele. 
Cu moroii, cu tnoroaicele... Cu băbițîle... (Descântec 
din Ștefănești, in Vâlcea), șez iv, 154/,<. Cfr. bă
bătie, băbică, băbucă, băbușcă, băbuță, bá
buié.

2®. V. babiță (5®).
3®. V, babițe (1®).

BĂBiȚE B. f. plur. tant. (Med. pop.) 1*. Diarrkée 
infantile (qui accompagne la premiere dentitionj. 
2°. Vertige, tournniement de Mte. 3’ =» babiță (2’).

P. „Un fel de morb pe care-l capătă mai cu seamă 
copiii cărora nu le-au crescut Încă toți dinții... Li 
se umflă pântecele, capătă dureri crâncene de storaah 
și păntecare mare“. marian, na. 338 (349, D. 32 și 
38). [După GRIÜ0RIU- RIGO, M. p. I, 10, numirea 
aceasta nu e cunoscută in Muntenia, Oltenia și Do- 
brogea. După marian, na. 398, cuvântul se găse
ște șl la sing.; băbiță, cu pronunț, diai, baghiță, 
babyhi^, baighifă, iar la plur. ar fi bdbifi (bdghifi, 
bafghifi). marian, d. 38; șez. iii, 194/5. După LB. 
s’ar accentuă bâbiță. | La grigoriu-RIGO, m. p. i, 
10, se citează șl forma; boâghiță, născută, probabil, 
prin apropiere de cuvântul boaghe ]

2°. (în Mușcel) Bdbițe = „boală cu amețeli și urlete 
prin cap". | Fig. Xre bdbi^: se spune „de unul ce 
se supără de orice lucru“. RÂDULESCD-CODIN.

3®. V. babiță (2®).
— Din buig. bâbicy (citește: „dureri ga

strice" sau rut, bâbicja (citește: bibi/la) „o boală".

BAnuiĂiș s. m. Petit poieson blanc, blancknille, 
fretin. Petite perche. — Diminutivul lui baboiu (de
rivat prin suf. -aș). Știuculifa — cinci parale, Ba
baiadul — opt parale. Peștidorul ăl mai mic — Ocaua 
e’un firfiric, teodorescd, p. p. 299'’.

BÁRÓID 8. ra. 1®. Perche: Perca fiuviatilis. 2®. 
Poisson blanc, bktnchaille, fretin.

1®. Pește de apă dulce, cu notătoare țepoase, nu
mit șl biban (Muntenia) și costreș (Mold.). Ba- 
boiu— [paleosl.] jperA;» [ lat, perca], glosar (secol. 
XVII), ap. HEM. III, A. XXX. Costrăș sau baboiu. 
(Cârjoani, în Tutova), ap. HEM. 2286.

2®. Pește de orice specie, când e mic sau necre- 
scut încă. SiUenii consumăpeștelein formă de ciorbă 
și friptură... Peștele fript, in genere, este cel sărat, 
și anume cosacul... Un baboiu de cosac, cu o ceapă 
și cu un codru de mămăligă sânt... singurele sub- 
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BABURA 
stanțe alimentare tn traista țăranului, hanolescu, 
I, 269. Am prins numai doi baboi de pește. LM. Pe 
cheiu, amestecătură de tot felul de lume:... cete de 
leneși, stărmocinrl pe malul apei, cu ochii pe pluta 
undiței, tn așteptarea vre-unui baboiu ce nu pică. 
[8ANDU-]aLDEA. 8ÂM. II. 68. [în comuna Ciobanul, 
in Dobrogea, după HEM. 2787, „se aude șl: băboin".: 
După unele dicționare, ar aveă și sensul de „pești
șori întrebuințați capodmet", cfr. DDRF,, sau chiar 
cel de „plevușcă", poienaru subt „alevîn".]

— Din bulg. baboi „perca fiuviatilis".

BÁRÓID s. m. iléchanie vieille (femme). — hug- 
mentativul lui babă (derivat prin suf. -oiu) având, 
de obiceiu, șl sens peiorativ. Cum s’a depărtat bá
báiul de acold, nenorocita drumeați a ingenutKhiat 
lângă patul soțului ei și a tnceput a plâttge cm 
amar, creangă, P. 97. Niță: Dababu Jrina fost-a 
la voi? — Ilinca: A fost,băboiul, ieri, contempo
ranul, VI, I, 482.

BAKÓLNIC a. m. (Bot.) V. baboriilc.

BABÓN s. a. (Med ). Búbon (particuliérement in- 
guinai, d'origiue sgphilitique}, poulain. — Inflama- 
ție (mai ales de origine sifilitică) a ganglionilor lim
fatici (îndeosebi a celor incvinali), búbon. Cfr. udmă, 
uimă, scurtă.

— N. după fran. búbon, idem.

BABÓRD s. a. (Mar.) — Partea stingă
a unei corăbii, cănd privești Înainte. Cfr. tribord, 
[Plur. -borduri.]

—“ N. din fran.

BABÓRNIYÁ S. f. (
BÁRÓRNI'I'A 8. f. I
Vieille femme laide et möchante, vieille carcasse, 

vieille m^aille. — Babă bătrână, urită, rea, arță
goasă, supărăcioasă, etc. Leonil; Nu-i e rușine bă- 
borni^i să nebunească la bătrânețe, și să vree să-și 
facă unblestem,caai8ta...,să te cAlu^rească! ale
csandri, T. 357 (In glosar: „babă bătrână", pag. 
1761). Băbornița, cum aude aceasta, pe loc trimete 
s’o chieme. creangă, p. 99. Băbornița dracului. Ce 
ie [ -la] mana vacilor, Eni calul dracilor, marian, 
SA. 72. [DDRF. mai cunoaște șl sensurile: „tout ol- 
seau vieilli qui ne chanto plus" (cfr. băbușcă 3®) 
și „able, ablette" — suspecte.] Cfr. marnom Iță, ba- 
fiorniță.

— Pare a fi o fuziune intre sârb, babúrina (aug
mentativ din baba} și beșniță.

RĂRD s. m. => nene. (în Săliște. Com. banciu).
— Pentru etimologie cfr. babă.

băbvcA s. f. Chbre petite vieille. — Diminutivul 
lui babă (derivat prin suf. -ucă). Numai băbuea ti 
poate face bine. șez. i, 120. Cfr. băbătie, băbică, 
băbiță, băbușcă, băbuie, băbuță.

BÁBUIK s. f. Chére petite vieille. — Diminutivul 
lui babă (derivat prin suf. -uîm). (Rar, tn Mold., 
unde poate fi format după analogia lui „duduie"). 
HEM. 2785. Cfr. băbătie, băbică, băbucă, bă
biță, băbuță, băbușcă.

RÁBIIRÁ s. f. Grosses gouttes de pluie entremő- 
lées de grile, grisil. — (In Ban.) „Babură se zice la 
picăturile de ploaie mari, care une-ori sânt ameste
cate cu grindină; iar, când timpul e așa, se zice că bă- 
burează''. (Măidan, comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 
2287. Băbură = „Regen und Hagel untermischt". 
JAHREtiBER. III, 313. Cfr. sloată.

— Etimologia necunoscută.

uÁRVKÁ s. f. Gramíe flamtne. — (La Moți) Bo-
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botaie, vălvătaie. Babură = „flacără foarte mare". 
frâncu-candrea, r. 52. Cfr. gălgară.

— Etimologia necunoscută.

BÂBURĂ 8. f. I
BĂB^RĂ 3. f. t
Cheminée.—(Prin Țara-Hațegului și prin Ungaria) 

Bdbură = „urloiiil pe care iese fumul In pod, la ca
sele țărănești (se mai numește șl capră sau ur- 
soane)“. rev. chit, iii, 86. Bd5Mrâ=„Rauchfang“ 
(In Buteni). JAHRESBER. IV, 326. Cfr. bageac.

*— Din sârb, bábura „fornax simplicissima".

BĂBtiBKÂzĂ vb. unip. Zfpîeut â grosses gouttes 
entreméláes de ffréle, il ^sille. — (In Ban.) Plouă cu 
picături mari, amestecate cu grindină, jahresber. 
111, 313.

— Derivat de la babară‘.

BABUȘcĂ 8. f. (Iht.) Gardon, rotengle. Érythropk- 
thalme. - Prin delta Dunării și la Galați, babusa, mai 
precis babușca-albă este peștele „Leuciscus rutilus", 
numit șl țărancă (mai ales In comerț), bălos, 
taran, taharău și, mai ales, ochi ană (când e mic, 
i 86 zice șl ocheniță, țărăncuță și goghie). E 
un pește de apă dulce, gustos, dar de valoare infe
rioară. Se vinde. In cantități mari, ca pește sărat. E 
cam de 25—30 cm. de lung. Capul li e mic, spina
rea cenușie-albastră, laturile argintii, pântecele alb, 
aripioarele roșii. Cfr. antipa, iht. 179—181. Cu 
acest pește se confundă adesea peștele „Scardinius 
erytropthalmus", cunoscut de obiceiu subt numnlo 
de roșioară. 1 se zice, spre deosebire de celalalt, 
babnșcă-roșle sau babușeăcn pana roșie (tradus după 
rus. baboska krasnoperca). ibid. 177.

— Din rus. baboâka (în limba Lipovenilor; șl bul
gărește babuska), idem. Cfr. băbășență.

BABFȘVĂ 8. f. 1 
băbC'ișvĂ b. t / 
1*. Chbre fpetite) vieiUe ffemme).2'‘. Boufonniére. 

3**. Petit oiseau vieilli qui ne chante plus. 4°. Borte 
d'herbe.

1*. Diminutivul lui babă (cu o nuanță desmier- 
dătoare foarte pronunțată). Cucoana Nastaaiica, o 
băbușcă sbărcită, imbrobodită cu un bares negru, 
șade grămădită in fundul unui divan, i. negbuzzi, 
I, 125. Sus, băbușco! SANDU-ALDEA, D. N. 197. Babo, 
babușcă, scoăl' de-mi dă cevă de mâncare, că mă 
sfârșesc de tot. ispirescu, ap. HEM. 2786. | (Se zice, 
ca și babă, în mod glumeț-desmierdător. șl „neve- 
atii") Germana băbușca mea! Fie bună, fie rea. Am 
să țin casă cu ea. creangă, p. 135. Uiuiit, băbușca 
mea, Ce mai cauți pe-acoleil. sevastos, c. 309/,,. 
(Fam. (la vocativ) prescurtat, și: biișcă s. f. (Lu- 
dești, In Dâmbovița). la, taci, bușcă, din gură! Com. 
I.PAVELKSCU.J Gfr. băbătie, bă bică, bă bucă, bă
biță, băbuță, băbuie.

2A (Transilv.) Băbușcă (la veșminte) = „gaura In 
care intră bumbul, butoniera (Benic, Teuș)“. viciu, 
GL. 149. Cfr. babă II, 5«.

3”. (Omit, pop.) „Sticletele, scatiul, și orice pasăre 
îmbătrânită, oare nu mai cântă". TEODORESCU, p. p. 
123, nota. Pene adunate... De lababuști scăpate, ibid. 
123. iși pierd vremea... umblând... să împuște și ei 
câte vr'o băbușcă de nu știu care păsărică, ispire
scu, ap. HEM. 2787.

4*. (Bot.) „Băbușca este un fel de iarbă crescând 
foarte deasă, până la Înălțime de II cm" (prin Tu- 
tova, Covurluiu și Tecuciu), ap. HEM. 2787.

[Flur. hdbu^i].
— Din slav. babnSka (diminutiv din baba; cfr. 

bulg., sârb., rus. babuska. In parte ou alte sensuri).

babÎ'iși 8. m. plur. tant. Babouches. — Papuci. 
Nici o pereche de babuși întregi, alecsandri, proza, 
395, ap. RUDOW, XVII, 385.

— N. din fran. (sau din rus. babnál, idem). Cfr. 
dubletul papuc.

KÁBÚT subst. Lisoir, piéce mobile de l’avant-train 
d'une charrue. — (Mold., prin Vasluiu și Botoșeni) 
Bucată de lemn mobilă așezată orizontal de-asupra 
perinocului (gresiei, scaunului din nainte, mesei, ba- 
argicului), de pe osia carului țărănesc. Se numește 
aiuri, pretutindeni, „vărtej“. Cfr. dame, T. 9, 14.

— Etimologia necunoscută.

BĂBUȚĂ 8. f. Chirepetite vieiUe.—Diminutivul lui 
babă (derivat prin suf. -uf), întrebuințat mai ales In 
sens desmierdător. /ntraiu... Găsiiu o băbuță sbăr- 
cită. c. NEGRUZZI, I, 68. Und' te duci, băbuță? — La 
bisericuță, teodorescu, p. p. 198. Câți flăcăi n» sd 
ridică. Tot băbuțăle i-apucă. sevastos, c. 154/, 
Cfr. băbătie, băbică, băbuoă, băbiță, băbuie, 
băbușcă (P).

BAC adv. Baceara, bac. — (Cuvânt orășenesc, din 
limba jucătorilor de cărți) La jocul de cărți numit 
bacarăs. maca, se zice că un jucător ere bac, când 
suma punctelor de pe cărțile ce i-au picat este o sumă 
fără nici o valoare (zece, douăzeci, sau figuri, care au, 
la acest joc, tot valoarea de zece „ochi"). Carte.— 
Cinci.—Bac! DELAVRANCEA, S. 123.

— N. din fran. (prescurtare din baceară).

BAC (Navigație) s. a. Bnc. - (Franțuzism) Pod 
plutitor (s. pod umblător) pentru trecut oameni, ani
male, trăsuri, de la un mal al unui curs de apă la 
celălalt mal (fie că e tras de un remorcher, fie că 
alunecă cu ajutorul unui seripete, pe un otgon în
tins Intre cele două maluri). [Plur. bdcuri.J

— N. din fran. (<oland. bak „teică").

BÂc s. m. Pire (dans le parler des enfants). - 
(In graiul copilăresc) Tată. Nea Uitrane, ai vdeut 
pe bdcn'f'ffi „bâCH“ i-erd tatăl sdu^. delavrancea, 
S. 216. Cfr. băcă, bică.

— Formațiune a graiului copilăresc (probabil, 
contragere din „bătic" =» „bunic").

BACI interj. Cest bien fait! — Săc! Săc! „Când 
cinevă, bucurăndu-se de nesuccesul sau [dej dauna 
cuiva, i-arată aceasta bătând In pumni, exclamă la 
fiecare lovitură b&c t“ (Țara-Hațegului). rev. crit. 
III, 87. (Cfr. și TEODORESCU, P. P. 193 și 193**/,).

— Formațiune spontană. Cfr. săc!

BÂC s. a. Numai tn expresia; zl-» umblă cuioă în 
bâcuri=„a căută să-i faci pe voie, a-1 răsfăță" (Za- 
gra, lângă Năsăud) Com. CORBU: „chercher ă satis- 
faire Ies désirs de qqn., gâter qqn."

— Sensul original pare a fi „a face cuivă închi
năciuni"; In acest caz, cuvântul vine din ung. bók 
„compliment, închinăciune". Cfr. bâca.

BĂCAi t interj. Certes! Bien sări — (In Ban., 
spre a întări o afirmațiune cu care se răspunde la 
o Întrebare) Vezi bine! „Toți Turcii sănt frați unii 
cu altul?“ — „Baca! cum nuar fl?“ ră^unse sul
tanul. ȚICHINDEAL, F. 279.

— împrumut (probabil, literar, fără să fi pătruns 
șl In limba poporului) din sârb, baka ( < turk. bâJea) 
„ian’vezi!"

BĂCAI interj. Tu vas tomberl Prends garde! 
(pour avertir Ies enfants quand ils commencent ă 
marcher). Terre (dans le langage des enfants). — (In 
Munt.,Mold. și Bucov.) Părinții Întrebuințează acest 
cuvânt spre a avertiză copiii la timp, să nu cadă. „Bă- 
ca! se zice copiilor când stau pe pat, ca să se astâm
pere, căci cad jos: șesi, băca!“ [ șezi binișor, să nu 
vii bâca]. pamfile, j. ii. „Cu cuvântul bâca! se fac 
atenți copiii mici, ca să nu pice" (Zaharești, In Bucov.).

I
I
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Com. I. GRĂMADĂ, i A da (s. a face) baca = „a cădeâ“. 
„Dacă un copil se apropie de vre-un obiect, de care 
ar puteâ aă se Împiedece și să pice.... Româncele 
din Bucovina, făcându-l atent ca să se ferească, spun: 
băca! Feri, că-i da bdcal Nu ie sui, că acuși ii 
da bdca.'‘‘ marian, na. 340 („se zice numai copiilor 
celor mici, care învață a umblâ“. marian). Chirița 
[care vorbește afectat, In felul copiilor mici]: Car- 
nacsi! că eră să fac băca! ALECSANDRI, T. 441. 
Pentru copii, care mai ușor concep noțiunea con
cretă „pământ”, decât cea abstractă „a cădeâ“, ex
clamația aceasta ajunge să însemneze „pământ”, 
„în Zaharești (Bucov.), pământul se chianiă, In limba 
copiilor, bdca*'. Com. i. grămadă.

— Probabil, onomatopee care imită (ca și bufi) 
sunetul produs de o căzătură. S’ar puteâ Insă admite 
și o apropiere de ung. bólé „compliment**; In cazul 
acesta a face băca ar fi „a se ploconi”, o expresie 
glumeață-metaforică pentru „a cădeâ”. Cfr. bâc’).

bÂcă s. f. Ăfâre (dans le parler des enfants).—(In 
graiul copiilor)Mamă. Agățănflu-se de sânul., mă-sei, 
ti eice: „Dar tu, băcă, ai două fuioare^. DELA
VRANCEA, 8. 167. Cfr. bâc*, bică.

— Formațiune a graiului copilăresc (probabil, va 
fi însemnat la început „bunică”, nu „mamă” și, In 
acest caz, ar puteâ fi contras din bătică= „bunică”),

uAcĂi vb. IV“ i
BÂCĂf vb. IV“ )
1®. Tinter 2®. Batire (en parlant du cceur).
1®. t (Despre trâmbiță) A (ră)sunâ. Și dragoste 

nu am, făcutu-m’am aramă răsunând, au tâmpănă 
băcăintl. BIBLIA (1688) (: „aut cymbalum tinni- 
ens”), ap. HEM. 2814.

2*. (Despre inimă) A tică). li bâcâe inima. JIPR- ' 
acu, ap. TDRG.

— Formațiune verbală din tulpina onomatopeică 
băc(a), prin care se exprimă o lovitură. Cfr. bâca.

RACÁB s. m. (ș. d.) v. băcan* (ș. d.)

BACÂ1.Ă s. f. Chose ennuyeuse ou embStante. — (In 
Mold.) „beleâ pe cap, de care nu te mai poți
descotorosi; [d. ex.] C(ule bacalâ, pkici { = pici) ba- 
calâ = „cade necaz pe capul omului”, șez. II, 126/,,; 
bacote „lipcă, beleâ pe cap”, ibid. 111,69/,,.

— Etimologia necunoscută.

BACALAUHEÁT s. a. Boccalauréot. — Examen de 
maturitate pe care tl treceau absolvenții liceelor noa
stre, in fața unei comisiuni de profesori universitari, 
spre a aveâ dreptul să se înscrie, ca studenți, la o 
facultate. Bacalaureatul a fost desființat, la noi, prin 
legea din anul 1898. (Pronunț, -îa-«-re-ai și 4au~ 
re-of,]

*— N. din fran. (Iat.-med. baccslanreatns. derivat 
din baccalaureus, cuvânt prin care. In evul-mediu, 
membrii universității franceze traduceau pe bachelier, 
punându-l, pe nedrept, In legătură cu âocca lauri 
„boabă de laur“).

bacalaukeăt.-A subst. Bachelier, bacheliére. ■ 
Cel B. cea care a trecut examenul de bacalaureat. 
Patru copiști aveă cancelaria parchetului Curții: 
trei bacalaureați... și, în sfârșit, un nebacalaureat,... 
poreclit „Microhul‘‘. brătescu-voinești, î. d. 140. 
[Negativul: nebacaianreát, -ă. [ Pronunț, -la^-re-at 
și -lau-re-at.]

— N. după fran. (din v.-fran. bacheler < lat.-med. 
boccalorem, cuvânt de origine necunoscută, care de- 
signâ, la început, un personaj de rang inferior).

BACĂLBA^Ă 18. m. (Comerț) Prévötdes^iders,— 
(In epoca fanariotă) Starostele breslei băcanilor. Dat
am cartea Domniei mele lui Bagi Daniil, pre carele 

I i-awt făcut Domnia mea bacalbașa peste toți băcanii 

din București, ca să aibă a fi purtător de grijă și 
ocărmuitor breslei acesteia, doc. (a. 1783), ap. ȘIO. 
Niculache sin George Murailul, bacalboișa din Eși 
[ — iași], au tras in giudecatăpe căpitanul Ivancea 
Popa. (a. 1803). uricariul, xxii, 162/,. In secol. 
X.Vn, neguțătinrii debăc&lii se organizează tn „brea- 
slă“ sau „isnaf", tn Moldova „rufet“ al băcani
lor, având ca coulucător câte un „bacalbașă‘‘. FUR
NICĂ, i. c. XV. [Și: bacalbașa, și când erâ nearticulat.]

— Compoziție (probabil turcească) din bacal „bă
can” șl bașa „cap” (cfr. baș-). Cfr. băcan*.

BACALivĂ 18. f. plur. (Comerț) Articles d’^icerie, 
denrées coloniales. — (Grecism, cuvânt din epoca fa
nariotă) (Articole de) băcănie, coloniale. Lucrurile 
de bacalica... de peste Dunăre... doc. (a. 1792), ap. 
ȘIO.

— Din n.-grec. [iitaxâX:*» (plur, dinw fiitaxâkixov 
„épicerie”, derivat din jjiMxâĂtjț „băcan”, din turc. 
bakleăl, iăem. Pentru formă cfr. zaharicale). Cfr. 
băcan*.

bácáeíe s. f. (Comerț) v. băcănie.

bácAlíb s. f. (Bot.) = babițe (babiță .8®), (ciu
percă de) iască: Fomes fomentarius (Polgporus fo- 
mentarius); fomes igniarius fPolyporus igniarius}. 
(In Mold.) PANȚU, PL.

— Etimologia necunoscută (poate „articol de 
băcănie”).

BÂcĂM s. m. Épicier. — (In Munt. și In părțile 
mărginașe ale Transilv. Cuvântul a devenit literar) 
Negustor de comestibile (mai de mult, cu deosebire 
de legume proaspete și uscate, de orez și de unt). Unt, 
ce au dat băcanii, care s'au trimis la Dărstor. doC. 
(a. 1693), ap HEM. 2812. Am dat la jupâneasa Ana, 
a jupânului Coman bdcan/ulj, un sac de lănfă]. 
doc. (a. 1730, Giurgiu), ap. iorga, s. d. xii, 34. Verîce 
băcan sau neguțător să fie slobod a vinăe sare tn 
politie, condica (a. 1813), ap. ȘIO. Na, ține asta și 
mergi coleă la băcan. Să-ți dea mezelicuri, pâine 
și o carafă de vin. pann, p. v. ii, 8. Toată noaptea 
a fost masă mare labacanuldin colț, caragiale, 
T. I, 95. Fumicele strâng, economisesc ca băcanii, 
bob cu bob, firimitură eu firimitură, delavrancea, 
ap. HEM. 2812. [In Mold.: bacál s. m. Bacalii să-l 
cumpere [unt-de-lemnul] câte 51 parale cu totului 
cu tot de la cei ce l-aduc aici. (a. 1792) uricariul, 
IV, 131/4. Am să-l dau calfă la vr'un lipscan sau 
la vr'un bacal. c. negruzzi, l, 297. Și eu amgiucat 
hora tn colț la PetreabacalHl(\n glosar, pag. 1747 
„băcan”). ALECSANDRI, T. 39. Avurăm și noi vânză
tori de zaharicale, condimente și aromate, cărora, 
după cuvântul turcesc. Moldovenii le ziserăbacali, 
iar Muntenii băcani. IORGA, CH. i. II, 176. Până la 
înc^utul secol. XVII, toți cei ce făceau comerț se 
numeau neguțători. In secol. XVII vedem a se face 
deosebirea comerțului cu băcălii de cătră neguță
tori „bacati‘‘, numiți și „băcani‘‘, mai ales în Mun
tenia și Ardeal, furnică, i. c. xv.]

— Din turc, babkâl „épicier, marchand de légu- 
mes frais ou secs, de riz ou de beurre; il vend aussi 
certains plats tout préparés; (quelquefois) droguiste” 
(Bărbier de Meynard); poate, prin mijlocire neo-gre- 
cească: pnaxâX-qț, idem. Forma primitivă: bacal, pă
strată In Mold., s’a schimbat. In Muntenia, In băcan, 
subt influența lui „lipscan”.

uĂCÂN 8. a (Comerț) Bois de campéche. — Lemn 
dintr’un arbore ce crește In America centrali, In 
Columbia și In India occidentală, Întrebuințat In 
medicină ca astringent împotriva diareei, iar la noi, 
In popor, mai cu seamă pentru Inroșitul ouălor de 
Paști (conține principiul colorant numit „haemato- 
xylina"), scorțiță (In Bucov.). Băcan de 14 ocă 1 
lén vechiu. tarif (a. 1761), ap. ȘIO. Numai iaca, se
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fra?eșfe... cm jupAn Ștrul..., negustor de băcan, iruri, 
^itefM, sulimineală... creangă, p. 112. In Vine
rea din nainiea Băștilor se incondde ouăle șt se 
roșesc cu băcan, teodorescu, p. p. 585 (nota).

Din turc, bakam, idem (bulg., sărb. baJeam, 
n.-grec. pAaxâpi). asimilat cuvintelor In -an.

BACANĂi,, -A (Antich.) adj., s. f. BoecAanaf. — 
h dj Consacrat lui Bacchus. USubst. Bacanală: ser
bare dată In cinstea lui Bacchus, caracterizată prin- 
tr’un amestec de entusiasm religios, și de beție și glu
me destrăbălate. | (Astăzi) Fig. Orgie zgomotoasă.

— R. din fran. (lat. bacchaualls, *e și bacchanal, 
idem).

bAcÂncA s. f. v. bocâncă.

bAcAmeăsA 8. f. 1®. Épiciére. 2’. Femme d'epi- 
eier. — (întrebuințat rar și atestat numai in dicțio
nare). (tn Munt.) Cfr. băcăniță,

I*. Femeie care ține o băcănie.
2®. Nevasta băcanului.
— Derivat din băcan', prin suf. moțion. -easă.

bAcAn^mc, ■KĂNCĂ adj. D'^icier.appartenantă 
un épicier. —Adjectivul lui băcan*, derivat prin suf. 
-esc. (întrebuințat rar) De băcan[i|. de băcănie. Lu
cru băcânese. Socoteală bă^ănească. HEM. 2816. [tn 
Mold.: băcălesc, -eăscă. TDRG.]

bAcAnî, vb. IV*. fSeJteindre en rouge avec du 
6ots de campSche. -- (Puțin întrebuințat) Trans. 
A vopsi cu băcan’. A bicăni ouăle. HEM. 2816. i| 
P. ext. Refl. „A se drege cu roșu, a-și da roșu pe 
față (se zice de muieri.)" LM.

— Derivat din băcan* 

bAcAnîf. b. f. 1®. Profession d’^icier. 2®. Épice- 
rie. S*. Épices, ^icerie.

1*. Prolesiune de băcan. Din Istoria Comerțului 
la Români. Mai ales băcănia. FURNICĂ, I. C. (ti
tlul.) De... vor să trăească bine Apuces’ de băcălie, 
Că-i mai mare boierie, (a. 1178), let. Ili, 285/,.

2®. Prăvălie, dugheană in care băcanul vinde marfa 
sa, magazin de coloniale („băcănie și spițerie erau 
la început același lucru, depozit de mărfuri coloni
ale" lOROA, Cll. I. II, 174). Clăcașul să nu poată să 
deschisă băcănie pe moșie, de nu se va tocmi cu stă
pânul. CARAOEA, I.., ap. HEM. 2817. Ble nestrică gu
stul și trista lor manie Barnásul il preface tn proa
stă băcănie. ALEXANDRESCU, M. 257. Ăfasfic (un găsit 
la băcălie. alecs.aNdbi. t., ap. ȘIO. Șofran nu poți 
găsi in orice băcănie, zanne, p. iv, 125.

3®. (Mai ales la plural) Mărfuri coloniale. La Brăi- 
la’n vale, Șapte boloeate Și șapte sandale Descarc’ la 
eamboate Șt’ncarc' la stamboate, Descarc' băcălii 
Și'ncarc' dimirlii, Tot de grâu mărunt... alecsandri, 
p. P. 116/g. Băcăliite stau vărsate pre ulițe, de erau 
sătui șicopiilif-.strafîde,smochine, alune... neculce, 
ap. ȘIO. Așijilerea și pentru o dughiană cu băcălii, 
ce ar aveă la fața târgului..., mai mult decăt un 
galben să nu dea. DOC. (a. 1740, Mold.), ap. FURNICĂ, 
i. c. 12. [Judecată] pentru un isvod de IJ2 tei dato
rita lui Andreiu..., ce-au luat din dughiana Brocăi 
bacalului, bărbatul Brocutesăi, băcăliîa și altile, 
ș'au rămas neplătiți, doc. (a. 1762, Mold.), ibid 20 | 
Spec. Substanțe vegetale, aromatice și gustoase 
(precum piper, șofran, scorțișoară, ghimber etc.) care 
se întrebuințează spre a drege cu ele bucatele, „dré- 
Buri". Mielul il băgă intr’o groapă plină cu jăratec..., 
unde-l lăsă pănă pocneâ ca un tun; atunci il sco- 
ted... și-i ungeâ cu un fel de salți inventată de dinsul, 
făcută CM vin amestecat cu usturoiu pisat și cu bă
cănii, cu lâmăie și cu sare, qhica, s. 67.

[în Mold. băcălie s. f.]
— Derivat din băcan’ (băcal), prin suf. abstr. -loc. 

-cot -ie.

1 BACCELIT
bAcAbiímk s. f. Épiciers. — Colectivul lui bă

can' (derivat prin suf. -ime). Totalitatea băcanilor 
dintr’un târg sau oraș. Întunericul se’ntinde, nu se 
mai cunoa^e nime, Lehăescu dă'n profesori. Pă
tlăgică ’n băcălime. I. negruzzi, i, 158. [în Mold. 
băcălime.] 

bAuAshoAkA 8. f. Petite épicerie. — Diminuti
vul lui băcănie (2®) (derivat prin suf. -nor, -ioară). 
Arenda unei băcănioare, 180 taleri. DOC. (a. 1827), 
ap. HEM. 2818.

bAcAnițA s. f. 1®. Épiciére. 2®. Femme d'épi- 
cier. — (tn Mold.) Băcăneasă.

1®. Femeie care ține o băcănie. Dădură peste două 
fete b^răne: cumpătarea și precieiunea, băcălițe 
care vindeau cu dea íMícd. contemporanul, iv, 504.

2® Nevasta băcanului.
[în Mold.: băcăliță.]
— Derivat din băcan', prin suf. moțion. -iță.

bacăntA b. f. Bacehante. — (Antich.) Femeie 
care celebră sărbătorile lui Bachus dedăndu-se la ve
selia pasionată care caracteriza aceste sărbători. 
Fig. Femeie de petreceri, care pune multă pasiune 
In veselia ei. Fu imi pari ca o bacatdă, ce-a luai 
cu 'nșelăciune De pe-o frunte de fecioară mirtul 
verde de martir, eminescu, p. 43.

— a. din fran. (lat. bacehans, -sntis, participiul 
prezent al verbului 6acc6ari „a celebră sărbătorile 
lui Bacchus").

BACARĂ s. f. Baceara, bac. Joc ae cărți, in care 
nouă „ochi" (9) este cartea cea mai mare, iar zece, zis 
bacară, ori (scurtat) bac, este echivalent cu zero; se 
joacă Intre mai mulți jucători, dintre care unul, care 
dă cărțile și plătește sau Încasează, este „bancherul", 
iar ceilalți „pontează", Intr'unul sau In două „ta
blouri"; cfr. macă. [Plur. bacarăk.]

— R. din fran. Cfr. bac'.

bacAu s. m. în expresiile: A-și găsi Bacăul = 
„a-și găsi cineva omul care să-i pună la loc și să-1 
învețe minte, a cădea cinevă Intr'o nevoie din care 
învață minte". LM.: „trouver son maltre". (Mal rar) 
A arătă Bacăul cnivă: „a-1 amenință cu bătaie": 
„promettre ă qqn. une volée". Cfr. ZANNE, p. vi, 
449, și Toată lelea își are Băcăul ei: „a da peste 
omul său", ibid. p. v, 383. Răspunde curat, cum 
te’ntreb, c’apoi îți ifăsești Bacău’ cu mine, ale
csandri, T. 236 (in glosar: „a da do beleă", pag. 
1753). „Cănd amenință pe cinevă cu bătaie, popo
rul zice: Lasă că-ți voiu arătă eu Bacăul acușaB 
(Șendrești, In Tutova), ap. HEM. 238.

— După Hasdeu, Btym. Magn. 2291 ș. u. avem 
a face cu numele orașului moldovean Bacău, unde 
odinioară eră una dintre vămile cele mari moldo
venești. Neplăcerile ce le sufereau călătorii din par
tea vameșilor de la Bacău ar ti dat naștere la ex
presiile citate. După cihát, ii, 477, biicău ar derivă 
din ung. bakó „călău".

BACCEÁ 8. f. Vieux décrépit, ramolii. ~ (Fam.) 
B&tr&n nevoiaș, cu idei Învechite, ramolit, cfr. ba
balâc, căzătură, hodorog;, udpot [tinerii întorși 
diu Franța] n'au pus ps iscodit porsete bătrAnilor : 
6a siri^ot, ba baccete, ba ciocoi, ba retrograd... EMI
NESCU. I. 25.

— Etimologia necunoscută.

BACCELÍ vb. IV* refl. Vieillir et devenir réfrae- 
taire aux idées nouveÜes, se ramolUr. - (Fam.) A 
deveni bacceă. Te-ai baccelit.

— Derivat din bacceă.

I

baccelit, -Á adj. Ddcrej)!/, ra»»vUt. — (B'am.) 
Participiul verbului bacceli, devenit adjectiv și In-
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trebuințat mai ales ca substantiv. Ramolit, învechit 
In idei.

BACVKVĂN t 8 m. FrMtiier,c0(;Hasaier,tHarcAa>u2 
d’heritoffes, marchand des quairesaisons. — (Cuv&nt 
din epoca fanariotă, care n’a fost niciodată popu
lar) Negustor de legume. Că boierul de divan A 
s’offiunifă baccevan, Și ac strige pe soeac, Vdnadruf 
tot prăji spanac. LEU. III, 284/,,.

— Din turc, baccevan ,jardinier“. Cfr. bagceă’, 
bascei.

BACCÍL 8. m. și s. a. V. bacii.

BÁCHIC,-Ă adj. V. bahic.

BĂcÎE s. f. (Păst.) Laiterie, fromagerie, búron. — 
Stână (In înțelesul mai restrâns al cuvântului). Bd- 
c»e SB „coliba în care locuesc ciobanii și unde se fa
brică brânza** (Izverna, în Mehedinți), ap. HEM. 2819. 
Sus la Țara-rumănească, La băcia ciobănească, 
Este-o masă... ȚIPLEA, p. p. 33 (= „stână** glosar).

— Derivat din bacin, prin suf. loc. -ie. (Cuvântul 
se găsește și la Sârbi și Bulgari: bocija „locul unde, 
vara, se mulg oile și caprele**).

BACÎL s. m., s. a. (Șt. nat.. Med.) Bacille. — Micro
organism (microb) de natură vegetală, iungueț, în 
formă de bastonaș, bacterie. [Șl: baccil s m. și s. 
a. (formă necorectă). | Plur. baclcjili și bacfcjile.}

— N. din fran. (lat. bacllins „bastonaș**).

bAcióiu b. m. (Păst.) Mt^re-ierger (de brebis), 
(maitre-) fromager. —Augmentativul lui bacin (deri
vat prin suf. -oiu). (tn Ban., unde apare subt forma 
băconu) „Stăpânului peste ceilalți ciobani, carele ia 
de la oi, adecă strânge și încheagă laptele, îl zic bă- 
cioniu". (Teregova, In Ban.) „I'rimui între păcurari 
se numește vătău; cei ce mulg: mulgași; cei ce mână 
oile la muls; strungași; proprietarul laptelui se chia- 
rnăbdctontu**. (Borlova, In Ban.), amândouă ap.HEM. 
2821. [Pronunț.: b&-cloíü.]

HĂciT s. a. â’aîutredu maitre-berger,dit (mailre-) 
/romager. — Partea care i se di baciului drept re
munerare. BăcitulbaciMhti ede ’/i^dinsumă. DbRP.

— Derivat din bacin, după analogia participiilor 
In -ii. devenite abstracte verbale.

BĂci-pĂ 3. f. (Păst) Fémmé qui aide aux ber- 
gers ă pr^arer le fromage, fromagire, femme-mai- 
tre-berger. — Femininul de la bacin (derivat prin suf. 
moțion. -iță), (tn unele părți ale Transilv., și In păr
țile învecinate ale Munt.. pe unde șl femeile ae ocupă 
cu păstoria) Apoi, femeile noastre, ca băcițe, ne 
ajută la lucrul economiei de vite, vin cu noi mai 
peste tot locul, afară la stdni, pe șes și in munți 
și ...fiind ele... mai indemănatice in ale lăptăriei < 
și în facerea ca^lui și a brămei..., toate le fac 
mai bine și mai cu folos ca bărbații. ...4ș<'î trăim 
noi [In Poiana, comit, bibiiului]; lucrăm laolaltă cu 
femeile noastre la economia de vite, tdbcu, e. 78. 
La moară, la Sărățel, H'o ’necat o babă’n aăr. Și-o 
copilă de băciță Intr o oală eu jintiță. mândrescu, 
L. p. 166.

BACIU s. m. (Păst.) 1®. Berger qyiiprepare le fro
mage et surveille la bergerie, fromager (maitre-ber- 
ger). 2®. Celui qui eommence lejeu (aux osseletsj.

1®. „Baciul este Însărcinat cu facerea brânzei, a 
urdei și a untului... £1 ține cheile și Îngrijește de 
stâna oilor**. F. S. aUrelian, ap. HEM. 229Ó. (tn unele 
părți, d. ex. prin Ardeal, baciul e totdeodată cel mai 
mare peste ciobanii unei stâne; cfr vătaf). Bocs 
„opilio**, ANON. CAR. Unii fiind cu slugile, baci, pă-

slorfi] intr'ncolo,pe la vite.,. DOC. (a. 1712), ap. lORGA, 
B. R. 142. No», viind aici, la Bran,... ne-au [spus] 
&crc»M[l) de la eășărie, că Miercuri sora a vsfút 3 
Aof[i]. (Ze aw lo[a]t 13 cașcavale. doc. (a. 1760), ibid. 
225. Căteva saiele și olumuri pentru vite, o ceată 
de dulăi țepeni, lătrănd cu invierșunare..., iată tot 
adăpostul și streaja ce le poate oferi baciul de la 
Rădana sau cel de la Renciu. odobescu, iii, 18. 
Ciobanii și baciul habar n'aveau de asta: numai 
86 întorceau pe ceea parte, in țipetele mele, și ho- 
răeau mereu, creangă, a. Io/*. Raciul de la stă- 
n&... a aduncd laptele de la oaia finului, l-a făcut 
brâmă. ispirescu, l. 209/,. în Vicovul-de-sus [Bu- 

. cov.],.. mai există încă fl oced datină, ca la fe
ciorii holtei..., mat ales la baci și ciocni, să se 
năimească fl marian, î. 118/g. „Mto-
riță laie. Laie, bucăluie, Be trei sile ’neoace Gura 
nu-ți mai tace! Ori iaiba nu-ți place. Ori ești bol- 
năvioară. Drăguță mioară?" — „Drăguțule bace, 
Dă-ți oile’ncoace... alecsandri, p. p. 1. Bacilor, 
voinicilor, Vot la turme să-mi tot stați, Bine seama 
să-mi luați... TEODORESCU, p. p. 513.

2®. P. anal, (tn limba copiilor, la jocul de arșice 
„in armean**) Cel care dă întâi în jocul cu arșice. 
Teodoros eră meșter de frunte tn toate jocurile de 
copii... Potriveă [caprele] așă de bine, că „buful" că- 
dct totdeauna pe ceilalți jucători, și rămâneă tot 
el „baciul". GHiCA, ap. HEM. 2299. Al cui ichiu cade 
mai intăi beiu, este baciul, oflecă cel ce trebue să 
dea întâi, ispirescu, ap. HEM. 2299.

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul e de sigur 
străvechiu în limbă - ca nume propriu e atestat, 
la HEM. 2296, In acte din secol. XIII și XV — căci 
se găsește șl la Aromâni: baciu și bagiu „cama ma
rele cașar“ și la Megleniți: baciu — „baciu**, și e 
răspândit pe tot domeniul daco-român. £ deci ex
clusă derivarea cuvântului din ungurește (ciHAC) 
sau din turcește (șAiNEANU, löbkl). Prin păstorii 
români cuvântul a fost răspândit la popoarele în
vecinate: bulg. bacu, sârb, bac „Senner**, ceh. baca 
„Oberschăfer**. pol. 6«c««, ung. bacs, bacsó, bocsa 
„Scháfer**. In sensul său original, cuvântul pare a 
6 fost un termen de respect prin care se adresează 
cinevâ unui frate mal mare sau unui om mai bă
trân, deci un fel de „nene**, care apoi s’a speciali
zat, In graiul păstoresc, adresândn-se cu el ceilalți 
ciobani șefului lor. Dacă albanezul bate „ălterer Brú
der, Geselle" (cfr. șl n.-grec. p.Kâooio; „bătrân re- 
spectabil**) e, precum credeâ G. Meyer, Alb. Wörtb. 
29, un împrumut din românește, el ar păstră încă 
sensul original, care se regăsește șl^ln ung. băcsi 
„nene** (cfr. baciu®) și tn bulg. bacjo „nene**. De 
oare-ce acestea din urmă nu sânt termeni păsto
rești și nu fac impresia de a d luate de la Români, 
s’ar puteă ca la noi, la Unguri și Ia Bulgari, cuvân
tul să de de origină cumano-turanică.)

BACID s. m. (Terme de respect qu’on emploie en 
parlant ă ou d’une peraonne plus igéé, particuliére- 
ment ă om d’un frére alné). — (tn Ban. și In părțile 
învecinate din Ungaria și din Transilv. Fam.) Ter
men de respect, întrebuințat în vorba către sau de
spre un frate mai mare, o rudă sau un cunoscut maiin 
vărslă; cfr. bădle, bădiță, nene. Baciu = „bade : 
major natu fráter...; der áltere Bruder“. LM. Iarăși 
cae la fața dumnalorvoastră și mă rog iarăși eu 
plecăciune, cum, de ni să va cădeă ceva-ceva di la 
rămășița jupănului baciul Coman Băcanul..., să 
stea supt măna jupănului birăul. DOC. (circa 1700, 
Alba-lulia; pare a ti scris de un Ungur), ap. iorga, 
8. D. XII, 9. [La vocativ: bace care apoi a devenit șl 
formă a nominativului: bacse = „fráter major natu**. 
ANON. CAR. și se articulează — ca nene: nenea — 
bocea: „Cei cu căte puțini ani mai tineri zic celor 
mai bătrâni „nenea** și bocea, iar femeilor „dotfa**. 
LIUBA-IANA, M. 4.]

Din ung. bacsl, idem; cfr. baciu'..



BĂCIUCA
BÁO1ÚCÁ s. m. (Terme de caresse) Peftf maitre 

berger ou fromager, —(Fam.) Diminutivul lui bariu 
(derivat prin suf. -mc). Baciuca de la oi. LM.

BĂCici vb. IV* intrans. 1®. Pr^arer le fromage 
(en qnalité de maitreJierger). 2®. TrouotWer lente- 
ment (comme un maltre-berger ă la préparation du 
iait). 3®. Trafner e» longvenr, tarder, demenrer long- 
temps quelqne part. Rester (A causerf longtemps 
dane le mérne lieu, chee la mérne personne, hanter 
qqn.; importuner qqn. de ses soUieitatioi^s. 4®. De- 
meurer, habiter, loger.

1®. Á prepară brânzeturi (ca baciul unei stâne). 
Pe cănd băcined Dada, storced UnM dintr’un 
caș... MARIAN, SA. 329.

2®. (Scoaterea untului, a urdei etc. o face baciul 
foarte Încet și cu deosebită precauție — cfr.: „Ba
ciul, după ce se încheagă cașul, Iși răsfrânge mâ
necile până ia umăr... și începe a sfărâmă cu de
getele clăbucul, adecă cașul închegat, bine, bine, pâ- 
nă’n fund. începe acum cu mare Îngrijire și 
foarte Încet a apăsă cu amândouă mânile cașul 
spre fund, astfel de încet, încât 11 trebue mai 
un ceas, până II strânge din toate părțile la mijloc 
și-l face un glob, scoțându-1 din putină, In care ră
mâne numai zărul curat". Povestiri de-ale lui Mo.ș 
Barbă-Albă. Brașov, Mureșianu, 1909, ii, pag. 72— 
De aci:) P. anal. „A lucră încet de tot, fără spor, 
a mocăl [d. ez.] De când tot bâciuițipe casa aceasta 
și n’o mai gătați! (Abrud)", viciu, gl.

3®. (Din sensul precedent pare a se fi desvoltat 
apoi) p. ext. A zăbov', a sta mult la un loc. îna
poi spre Vama, printre cârciumile unde băeiuesc 
aceeași oa^eți, pe care i-am gâsit la sosire, iorga, 
N. R. B. 106. I Fig. (despre animale). Peste un veac. 
Suceava a fost un maldâr de ruine, unde cânii 
fârâ stăpân băciueau prin pivnițeie de piatră ale 
caselor ce se dărâmaseră, iorga, N. r. R. 19. || (De 
aici apoi) „A sta, a se opri des la o casă, la o fa
milie, la o persoană oarecare". COSTINEscd. i Spec. 
A sta de capul cuivă, a stărui Intr'una pe lângă 
cinevă, pentru cevă, A băciui = „a tot veni la 
altul într’o afacere [d. ex.] E o săptămână de câml 
băeiue". rădulescu-codin.

4®. (Din sensul de „a stă mult timp la un Ioc, a 
frecventă mereu un Ioc" s’a născut) prin gene
ralizare înțelesul de „a locul", pampile, j. II. Bi- 
csiuesk = „villicor". ANON. CAR.

— Derivat din baeln, prin suf. verb, -wi (cfr. 
bulg. bocvom „ian din lapte și din altele partea ce 
so cuvine, după datină, celui Însărcinat cu îngrijirea 
turmei", ap. HEM. 2819).

— 410 —

bAcivlík s. f. Bulbe. TSte (de pavot etc.); ftow/e, 
pelote. — Bdciutie = „căpățâna usturoiului ce crește 
In p&m&Dt“ (Bucov.). marian, ap. HEM. 2827. Bă- 
ciulie = „măciulie : căpățănă mică, d. e. la mac 
și la alte plante care fac la vârf o capsulă"; p. ext 
„orice altă formă asemenea“. (Tara-Hațegului). rev. 
CRIT. III, 87.

—— E același cuvănt ca bociulie {v. c.)și bociu- 
lă (v. c.), și toate s’au născut prin fuziunea sino
nimelor bocioacă (boe*oc7 și măcinlie.

BACLAVA 8. f. (Culin.) 1®. Găteau oriental feuil- 
leté, préparé au miel, aux amandes ou aux noix, 
et divisé en tranches de forme rhomboidale. 2®. Lo- 
sange.

1®. Un fel de prăjitură din foi de plăcintă, foarte 
dulce, de origine orientală, umplută mai ales cu 
migdale s. cu nuci, dreasă cu scorțișoară și alte 
aromatice, muiată In sirop de miere, și tăiată In 
bucăți de formă rombică. Niște agale din Diiu au 
trimes generar isoi» poclon o baclavă foarte fru
moasă și cu gust bun și mirositoare. DIONISIE ECLE- 
SIARHUL, c., ap. ȘIO. Baclavale și dulcețe de Țari- 
grad. filimon, c. ii, 59. Seralii, baclavcM, plăcinte, 

bAcsire
: invârtite, ș. c. l., se ingropau tn stomahul lui, ea in- 

tr’un abis fără fund. c. negruzzi, i, 286. S’a trecut 
timpul baclavalelor, pentru voi. alecsandri, t. 138.

2®. (Baclavalele se taie In formă de mici romburi, 
deci, rar) p, anal. Mic câmp împărțit In romburi. 

, 0 plapomă de cit verde, cusută tn baclavale. D. zam- 
FIRESCU, ap. TDRG.

[Șl: t paclavă. alecsandri, t., ap. ȘIO.]
— Din turc, bakiawa „găteau d’amandes, pâtisse- 

rie assaisonnée de sirop ou de miel et divisée en tran
ches de forme rhomboidale" (bulg., sârb, baklava, 
n.-grec. fiKaxkapăț).

BACON s. m. (Bot.) = tutuu-turcesc: Tabac rus- 
tique: Nicotiana rustica, brandza, pl. 344; panțu, 
PL. (Foarte rar) Cfr. baconiță.

— Din rus. bakúnű, idem („Cuvântul pare a fi 
străbătut la noi cu ocupațiunile rusești". HEM. 2300).

BACONIȚĂ 8. f. (Bot.) = tutun-tnrcesc: Tabac 
rustique: Nicotiana rustica, rrandza, pl. 344; pan- 
ȚU, PL. (Foarte rar).

— Derivat din bacon, prin suf. -iță, foarte des 
întrebuințat pentru formarea de numiri de plante. 
(Poate există șl In rusește o formă diminutivă ba- 
kunica.)

BĂCNĂiu s. m., 8. a. 1°. Homme (ou enfant) trapu, 
court et ramassé. 2®. Galette de farine de mais (en- 
duite de 8aindoHx}. — {R&T; Întrebuințat prin unele 
părți din Ardeal și, pe alocurea. In Mold.).

1®. Om 8. copil scurt, gros, și Îndesat. Un băcsaiu 
de fată = „o fată scurtuță și groasă"; un băcsaiu 
de băiat. (Șipote, In Iași), ap. HEM. 2829. Cfr. bon
doc. [Șl: bnesăin s. m. =„un om mic, gros ; vir 
quadratus; ein untersetzter Mensch". LB.; „copil gras 
și urițel". pamfile, j. ii; „copil îndesat, gras și 
scurt". eosTiNESCU. La pontbriant și la DDRF. se 
dă șl o formă bucșaln, noatostată de altminteri.]

2®. Băxaiu „mălaiu dumicat și prăjit In un
soare, ca gâgăul de mămăligă". (Sântioana, lângă 
Gherla) viciu, OL. Băcsaiu = „mămăligă friptă In 
unsoare; se zice șl găgău". (Orlat, In Transilv.), ap. 
HEM. 2829. [Și: bocsăia 3. a. = „turtă de mălaiu 
copt, de-abiă scoasă din cuptor, ruptă bucățăie, care 
se ung cu grăsime de porc". POMPILIU. BIH. 1005. 
Forma bocșalu la DDRF. pare a fi greșită.]

[Și: băcsaiu, scris și băxaiu (băxaiu, boxaiu, bu- 
xaiu}.]

— Derivat din bácsi, prin suf. -aiu.

BĂcsi vb. IV*. (SeJ bourrer,enfoncer enpressant.- 
(Se întrebuințează mai ales subt forma participială, ca 
adjectiv. Rar, întrebuințat prin Ardeal și, pe alocurea. 
In Mold.) Trans. A umpleâcevâ prin Indesares. tic- 
sire, a băgă cevă s. pe cinevă cu forța undeva, a în
ghesui, „a îndesă" LM., „a ticsi" HEM., „a ghionti, a 
buși [pe cinevă]" rev. cRit. iii, 87 (Țara-Hațegului). | 
F i g. A Îndesă pe cinevă cu vorba, „a vexă [pe cinevă] 
cu vorba", REV. CRiT, ni, 87. |] (Mai ales) refl. „A se 
îndesă, a se lipi, a intră unul Intr’altul [d. ex.] Mi 
s’a băcsit păruP. LM. A se îndesă, a se Înghesui 
(In cinevă). S’au băcsit tn mine și m’au strâns de 
nu mă puteam răsuflă. (Sirca, In Iași), ap. HEM. 
2831. [Și: băcsl vb. IV*, bucși vb. IV* = „tasser, 
serrer, colier l’un contre l’autre". DDRF. | Scrise une
ori și: bâxi, băxi, 5ud^.] Gfr. Îmbâcsi, (I m)begsi, 
bucși, bucși®.

— Etimologia necunoscută. (Pare a fi o contami
nare din băgă și ticsi, tn cazul acesta, forma ăucai 
se datorește trecerii obicinuite a lui ă > o, u dufiă 
labiale).

BÂvsÎKK s. f. ActioH de bonder, de baurrer. — 
(Rar, Înlocuit aproape pretutindeni de compusul 1 m - 
b & c B i r e) Infinitivul verbului bâcsl, devenit abstract 
verbal. [Șl: băcsire, scris șl bAxire, bdxirs.]
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BACȘifȘ 8. a. Prix (d’un service rendű), r^muné- 

ration, codeau. Pourboire; pot-de-vin.—(Cuvânt tur
cesc, intrat de vreme ln limbă și devenit popular 
chiar șl peste munți). (Mai de mult) Premiu, remu
nerare In bani (adesea considerabilă), cu deosebire 
pentru servicii militare. Făgăduită eră plata Tăta
rilor la Hotin, de la sultan Osman: care va aduce 
cap de Căsac, să iee căte 50 galbeni de aur bacșiș. 
M. COSTIN, LET. 1, 260. Inicerii... n’au vrut să dea 
răsboiu Șvesiîor; au făcut-o, ori că nu se indura 
de Craiul, că le da mult bacșiș, ori că agiunsăse 
Craiulcu daruri la capetele Inicerilor. axintie dri
carul, ap. HEM. 2300. | (Mai de mult, In parte, iar 
azi exclusiv) Mică recompensă, mai ales In bani, ce 
se dă cuivâ care face un serviciu de altminteri da
torit ori plătit (cu deosebire servitorilor, birjarilor, 
chelnerilor, factorilor poștali etc.), adesea (când e , 
vorba de funcționari) pentru un serviciu ilegal. [Iliaș > 
■âlexandru] eră și darnic, bacșișuri da mari, că eră ' 
ombun. NECULCE, ap. HEM. 2300. Au sosit [Domnul] 
la Copou..., dând și bacșișuri in destul, la oamenii ' 
Pașii. E. KOGĂLNICEANU, LET. III, 197/,. El le făgă
duise foarte mult bine și un bacșiș mare, dacă i-07- ' 
puteă prinde aceă pasăre, de vie. sbiera, r. 68/,,. . 
Cuscri, surori, veri, ori rude de aproape ale miresii... 
apără sestrea; câwl vreunul din flăcăi dă să puie 
mâna pe câte cevă, ele-i îndepărfeasă... și tot ur- 
measă a apără straiele, până ce mirele... [le] dă un 
bacșiș, de obiceiu papuci, tulpan sau barié. SEVA- 
STOS, N. 161/g. După strângerea banilor pentru ti
nerii nou-căsătoriți... se mai strâng bani pentru 
lăutari. Această strângere, numită „bacșișul lăuta- 
rttor“,se fctce in următorul mod: Nuna-mare pune-o ' 
plăcintă pe-un talger, inplântă tntr'însa un grițar 
[- creițar] sau doi, și o dă mai depart'"... marian, nu. 
727. într’unele țări, sânt funcționari care așteaptă 
bacșișuri pentru servicitle ce sânt datori să facă. 
[Plur. -șișuri și -ștșe.]

— Din turc. bahglS, idem.

BAC(ți9liÎT,-A adj. Gorrompw par dona, 
pots-de-vin,—(Rar. Pop.) Mituit, cumpărat prin bacși
șuri. .<4(2mtniatra/(a, bacșișuită da răii arendași... 
JIPESCV, ap. TDRG.

— Participiul, devenit adjectiv, al unui verb bac
șișul (pe cinevă), aproape neîntrebuințat.

BÁCSIT s. a.= bâcslre. (Rar, Înlocuit aproape pre
tutindeni de compusul îmbâcsit) Participiul ver
bului bácsi (băcsi), devenit abstract verbal. [Șl: bác
sit, bocsit, scrise une-ori șl băxit, băxit, buicit.] Cfr. 
Imb&csit.

BÁCSIT, -A adj. Retnpli de, plein de, bowre. — 
Participiul verbului bácsi, devenit adjectiv. „Plin de 
cevâ [ce s’a adunat s. a fost băgat, umplut, Înde
sat așâ, Încât mișună s. zace tn straturi groase acolo] 
[d. ex.] Hainele eran băcsite de păduchi, de praf, 
de noroia'^. (Țara-Hațegului) rev. crit. iii, 87. 
Cdrctttwa eră băcsită de lume; podul eră băceit 
de șoareci; era cu nările băcsite de colb; eră cu 
urechile băcsite de lănă. (Sirca, ln lași), ap. HEM. 
2831. Dar să nu uifi, maica mea, O perniță de 
subt șea... Cusută eu pietre multe, Băcsită cu pie
tre scumpe. TEODORESCU, P. P. 521. Cfr, Îmbâcsit, 
buoșit.

[Șl: bácsit, *â, bocsit, «ă.]

BACTÉB1E B. f. (Șt. nat. Med.) Ractdrie. — Micro
organism (microb) din cele mai primitive, de ori
gine protistă, având, ln mare parte, caracterul ve
getal, de formă lungueață, ca un bastonaș. | P. ext. 
Orice microb de origine vegetală. Cfr. bacii, mi
crob. [Pronunț, -ri-e.]

— N. din fran. (grec, paxțfjpia „baston").

BACTEBIOLÓG B. m. (Șt. nat., Med.) Bact/riolo-

bAdăiu
ffve. — Gel care se ocupă cu studiul bacteriilor. (Pro
nunț. -rt-o-.]

— N. din fran.

BACTCRIOLOOÍB B. f. (Șt. nat., ^ed.) Bactériolo- 
fjie. - Știință, care are de obiect studiul bacteriilor, 
microbiologie. [Pronunț, -r»-o-.]

— N. din fran. (format din ftacfííríe și K6țoî „vor
bire").

bAciteAțA b. f. Taie d'oreiUer employée comtne 
sacăefțets. -(In unele părți ale Transilv.) „Băculeață 
se zice la fața de perină, când este folosită [ -Întrebu
ințată] In loc de sac, cum fac muierile, când merg la 
târg; căci merindele, cioboatele și cevâ haine, ele le 
pun Intr’o față de perină curată, cusută, pe care o Iau 

, sub-suoară ori pe cap, iar la caz de lipsă(^de nevoie] 
I scot din ea cele trebuincioase; numai pe căt timp face 
' serviciul sacului, fața de perină se chiamă băculea^^.

Gom. I. POP-RETEGANUL, ap HEM. 2834-2835. [Pro- 
' nunț.: -cu-la-.]

— Din ung. bakó „Seitentornister" (■=un fel de 
' traistă), apropiat de cuvântul săcuieț.

bAbábAí vb. IV. 1“ Aller ă l’aventwe, errer pa 
et lâ, vagăbonder, fiăner. 2®. Parter deraisonnable- 
mcnt. — (Mold.)

1®. A umblă fără scop, a rătăci; cfr. a hoinări, 
a horhăl. iȘ't de-atunci, ca mai ba să-l vadă ci
nevă bădădăiiul pe ulițele lașilor, creangă, a. 142. 
Ori casa asta nu-i curată, ori s’a cutremurat pă
mântul. de mi-a sărit perna de sub cap, și eu umblu 

' bădădăind ca un nebun. Idem, p. 302 ( „umblu In 
neștire, horhăesc". glosar).

2®. Bâdâdâi^„u spune vorbe fără rost“. ION. OR. 
II, 134.

[Prez, indic.: bădâdăiu șl bădădă^so.]
— Etimologia necunoscută. (Gfr. ung. bódoloffni s. 

bódorogni „a rătăci"; pentru trecerea de sens: „rătă- 
; C6sc“>„vorbesc prostii", cfr. bâigui.)

bAbÂii' s. a., 8. m. ) 
bAbAiv s. a., s. m. )
Sorté deseille, de baquet ou de baratte. — (Prin Ba

nat, Transilv. și Moldova) Vas de lemn, de obiceiu 
de mărimea unei cofe, In caro se adună smântână 
din care se scoate unt. Gfr. budâiu (budău, budié, 
budâie, buduin, budarcă, budașcă, budac(ă), 

1 budereu, budalău), putineiu, botorog, bo
tică, hârdău (hurdoiu, h urda iu), șteand, che- 
gorniță, bărbință, boșcă, boște, balercuță. 
„Laptele... 11 bagă tn troce, unde se alege smântână; 
smântână luată de pe lapte o bagă In bădăiu și acolo 
o bate de se alege unt din ea; iar care vrea să o pă
streze o bagă In botice" (Gugieru, în Transilv.). „Bă- 
dâiu este un fel de vas cât o cofă de mare" (Bistri- 
cioara, In Neamțu), ap. HEM. 2836. (Loc. prov.) 
Ca hârțul [—șoarecele] din tărîțe și ca mâța din 
bădâiu. ȚICHINDEAL, P. 59 (: „cu mare băgare-de- 
seamă". zanne, p. iv, 143). [Prin Ban. se pronunță 
bdkfdHM: Iiădânlu= „vasul în care se pune smân
tână spre a scoate untul din ea" (Srediștea-mică). 
„Bădâniu (cu n muiat) se numește la ciobani hur- 
doiul In care se bate zara și se alege untul". (Hațeg; 
Borlova, In Banat), ap. HEM. 2836. „tn casă se află... 

, un bădâniu cu mătcă, de bătut smântână pentru unt".
LiUBA-iANA,M. 100. Bădâhiu(plur.-e) = „putineiuîn 
care se adună laptele pentru a se scoate unt". (Țara- 

, Hațegului). REV. CRiT. iii, 87. Seintâmplă însăcăin 
unele locuri colindătorii nu capătă nimic. Atunci iși 

I bat JOC de acela care ii lasă săplece cu mâna goală 
[dorindu-i]: Rădăcina socului în vatra focului, Mâți 

' [ pisici] boldăni Prinbădăni, Lupii sbiară Ib-in 
ctu5arâ...(Banat), ap. PAMFILE, j. 11, 361. | Pe la Jiu, 
se găsesc șl formele: bâdiln (bădinu) = „botorog, 
hurdoiu, ce se bate ou mâtca, ca să se aleagă untul", 

i VICIU, OL. 1 Prin Transilv. se găsește șl .forma bă*
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dán B. a. „Zărul se fierbe și se alege din el urdă 
dulce; din aceasta, băgată In bădâu aavi hurdaiu, se 
alege untul". (Orlat și Vaidarecea), ap. HEM 2836. 
Prin Bihor, cu schimb de gen și cu un sens cevă 
deosebit: bădanie s. f. =s„vas de lemn. In care se 
strâng prunele", rev. CRIT. IV, 337.]

— Din ung. büdöny „putină mică", oare, In Mold, 
și Bucov., a fost împrumutat subt forma budâiu. 
Cfr. bădan și buduroiu (budureț, buduleț).

BĂuÂiV 8. m. (Bot.)=mtgdal: Amandier: Amyg- 
dalus communis. — (tn Ban., unde se pronunță bă- 
ăănu.) „Pe la noi migdalului i se zice bagim și bă- 
dânîu". (Srediștea-mică), ap. HEM. 2843.

— Pare a fi înrudit cu badim (^sârb. badem 
tuo. bâdem, idem).

BADALIÚRCE 8. f. plur. (Bot.) Pommes de terre.— 
(In unele părți ale Transilv.) Cartofi. BARCIANU; 
ALEXI.

— Etimologia necunoscută. Cfr. bandraburcă.

BÁDÁN s. a. Cuce fou l'on depose le marc de rai- 
sin ou Ies prunes pour en ptvparer l’eau-de-oiej, 
grande cuve de vendange, dont le fond est piua 
large que le haut. - (Prin Banat și Oltenia) Vas, cadă, 
sau cazan mare, mai lat la fund decât la gură, In care 
se prepară vin sau rachiu; cfr. tocitoare, zăcă- 
toare. După ce a fert vinul și s’a Umpesit, se trage 
de pre logor. Din logor... sefacer&chie...; rămășițele 
cliucului ce au rămas in teasc... septin in căsi sau 
bădane, și dintr’ittsele se ferbe răchia de loeă. Bă
dan, [plur.] bădane, se eice și la naște vase mari in 
care se pun prunele spre fei^ere. (Srediștea-mică, In 
Banat), ap. HEM. 2837. [tn Mehedinți] culesul viei se 
face strângând strugurii cu mâna, puindu-i tn har- 
dău și edrobindu-i... Toate Itardaete cu mustuitură 
se varsă in streasa sau badan, adecă intr’un casan 
mare mai larg jos decât sus. i. ionescu, m. 371. [Și: 
badân. I Cu schimb de gen și cu sensul do „pu
tină". In părțile Beroteuluî, In Ungaria: badânâ s. f. 
«„Wannc". jahrbsber. vi, 75.]

Din sârb, badan „labrum, cadus". Cfr. băda
niță, bădâiu.

BAUANÁ s. f. v. bidjneă.

BADÁNÁ s. f. V. hAdau.

BĂDÂHiȚĂ 8. f. Petite cuve pour y conserver de 
la farina. — (tn Banat) Va-s mic de lemn. In care 
se păstrează făina. O bădaniță de lemn, ori un bur- 
duș din o peîe pănu-șită pentru păstrat fănina. (Măi- 
dan, comit. Garaș-Severinului), ap. HE.M. 2837.

— Derivat din hAdan, prin suf. dim. -iță.

BÁBÁRÁDT, >CĂ subst. (Terme de mépris donné 
surtout aux campagnards ou aux citadina de ma- 
niăres rustiques) Homme ou fatnme de maniéres rus- 
tiques, fviUageoisj grossier, rustre, rustaud, bútor, 
maroufte. — (Fam.) Mojic, om fără maniere. [Sensul 
fundamental al acestui cuvânt batjocoritor pare a fi 
fost: „unul care vorbește lucruri fără rost“, apoi „unul 
care spune lucruri neconvenabile", prin urmare „om 
fără maniere, mojic, necioplit", spunându-se, azi, cu 
deosebire de către orășeni celor ce trăosc la țară (căci 
aceștia sânt deprinși a vorbi fără incunjur) și, mai 
ales, celor veniți de la țară la oraș și care au păstrat 
maniere grosolane, și, îndeobște, oricărui om gro
solan] De unde știe ciobanul, Mojicul și bădăranul, 
Ce fel să te primească Și ce fel să te cinstească ? 
PANN,P. V. III, 144. Peciorul: Domnul Hie Rogojină! 
[un răzeș bogat]. Zoița; Iată bădăranul! i. ne- 
GRUZZI, IV, 237. [Vorbește Don Ranudo, un „grande 
d’EspaSa", ruinat de n’are ce mâncâ, Insă tot mân
dru] Mă țărănoiule, ce faci tu acolo?"... — „Gtcafa»» 
ți eu cevă, stăpâne". — „Ce gustai, mă?" — „Niște
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brtt»wiă, fiăria-Ta". — „Ce fel de brâmă ? la să văe 
ți eu, ce fel de brâmă. Știi, nobila mea consocurtă, 
că mâncările bădăranilor ăstora au câte-odată gust 
bun, mai ales după plimbare. Ia să-ți văe brânea, 
moeofane!“ caraotale, n. s. 96. Bădăran boierit = 
„homo novus, parvenu", LM,

— S’a născut prin înlocuirea terminațiunei -ău 
cu suRxul peior. -an ic& In jidan < *jidău < ung. 
zsidó, țofcZa» *șoldeu ung. sQldo), din forma bădă- 
rău (păstrată numai ca nume de familie, In Moldova, 
cfr. HEM. 2845), care e ung. hadaró „einer, der unver- 
stăndlich, ungereimt, kauderwelsch redet" (din &a- 
darni „a vorbi fără rost").

bădărXnksv.-kâscă adj. /íttötowd, radíré,gros- 
aier.—(Fam. Rar) De bădăran, a(l) bădăranilor. For&e 
bădărănești. Purtare bădărăneaacă. Obras bădără- 
neac. HEM. ( P. ext. (insă nu In sens rău, ci cu un fel 
de înăndrie țărănească) Țărănesc, a[l] mojicilor. Am 
avui in ffâwl să fiu ințeiea de orășanii, care, poate, 
nu mai știu bine limba bădărăncască. JIPESCU, ap. 
TDRG.

— Derivat din bădAran, prin suf. adj. -esc.

uâuăkAnî vb. 1V‘. refl. PrenJre dea maniérea 
ruatiquea. — „A. deveni bădăran" LM., a Începe să ai 
apucături bădărănești. Te-ai bădărănii cu iotul, de 
când trăeșii la țară!

Derivat din bădăran.

bábábAníe s. f. Action ou parole de rustaud, 
rusticité. giossiéreté. —(Fam.; întrebuințat mai ales 
la singular) Abstractul lui bădăran, derivat prin suf. 
-te. Acțiune, faptă, vorbă de bădăran; mojicie, groso
lănie. e o bădărănie. Cfr. mădărănie, mo- 
doronie.

kAoákánús, -oásA adj., adv. I. Â ta maniire 
d'un rustre, d'un rustaud. II. D’une mauíére rus- 
taude, irrossidre.

I. .4dj. Ca de bădăran, ca a(l] unui bădăran; 
cam nocioplit, nemanierat, grosolan. Expreaiuni cur
tenitoare ca: „domnule", „d-ta, „d-v.“... sânt... pre- 
tutiwlcHe înlocuite prin bădărănosul „măi" și fa
miliarul „tu". CONV. LIT. XVII, 106, ap. TDRG. Pe 
cât e de bine crescut..., de ușor in mișcări mrxlelul, 
pe atâta ucenicul e de stângaciu, de brutal, de bă- 
dărănoa. iorga, l. ii, 506. Nu fii bădărănos! HEM. 
2847.

II. Adv. (Cam) ca un bădăran. Vorbeștebădărănos.
— Derivai din bădAran, prin suf. adj, -os.

RĂiiÂu s. a. (Păst.) Ddfon qui sert ă broger le (lait) 
cailU destină ă la préparation du fromage. — (tn 
Moid.) Un lemn cu care se sfărâmă cașul. „Laptele 
cel închegat, baciul II rupe cu mănile și-l tot strânge 
grămadă până când se formează un boț, apoi scurge 
zerul, [din care]... iese urda, iar cașul cel rămas In 
budacă II farmă cu un lemn ce-i zice bădâu". (Hangú. 
In Neamțu), ap HEM. 2840. Cfr. m ătcă, brididău.

— Etimologia necunoscută (cfr. ung. bödö „țoa- 
vă“). Cfr. budălău’.

bAuÂv i. a. !. bAdâiu.

BÁBÉ s. m., sing. 1<'-2°. Terme villageois d’amical 
respect envers un homme plus ágé, un frére alné, 
son mari, son fiancé ou son amant. 3°. Erére ainé.

P. Cuvântul bade erâ odinioară, când Românii 
trăeau In comunități mai mici, și, prin urmare, cei 
ce se Întâlneau zilnic se șl cunoșteau, terminul ge
neral prin care cinevă se adresă unui bărbat mal 
In vârstă —a spune unui om mai bătrân numai pe 
nume, a fost totdeauna o lipsă de respect—decâte- 
ori, nefiindu-i rudă, nu-i puteă zice „unchiule", „fine" 
etc. sau, neavând un rang anumit, nu i se puteă adre
să cu ,jupâne", „stăpâne" etc., sau, nefiind destul de
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bătrân, nu-i puteâ spune „moșule". Odată cu des- 
voltarea vieții de oraș, terminul acesta a pierdut ' 
din răspândirea sa, fiind înlocuit, la oraș, prin „dom
nule", și păstrându-se doar In cercurile restrânse 
familiare. La țară Insă, el se aude până azi, core
spunzând întocmai cuvântului lele, căndevorba de 
o femee, iar orășanul II întrebuințează ca termin de 
binevoitor respect, considerație sau politețe, când vor
bește cu un țăran sau despre un țăran. Tot astfel vor
bind țăranul cu un orășan despre sine, se poate numi 
bade. (Se Întrebuințează apozițional. In legătură cu 
numele, de obiceiu cu cel de botez, sau absolut, la 
vocativ) GeorgheȘtefan-vodă,trecăndcuoastea...prin 
Roman,...unbivolarbătrânalHi au ic.șit inaintedin- 
ir’o crâșmă, fiind bat [ beat],... aw început a ride 
și a bate în palme și a eice: „Dragul badei, Ștefan- 
vodă, mai bine îți șede tn domnie decât în boierie. 
Aști să mi teporți!'‘ neculce, lkt. ii,206 „.Boierul 
lamandi, ce au fost vomic-mare de țara-de-sus și cu 
giupâneasasaMaritt, audăruit tothiaceă mănăstire 
o parte de sat,.., carde au avut-o cumpărătuiă de la 
b^ea Li-mbovici. (a. 1814, Mold.) URICAKIUL, il, 8/5. 
Tertufe;... Domnica ta-i cuminte. Doamne ferește! 
He, he, ke!—Domnica (inpnrtej: Aș'i,bade Terintei' 
Te-oiu face eu de-i da cârlanii. Așteaptă! c. ne- 
ORUZZi, III, 14/,. Jidanul: Ei vei! bade surugiu, ce 
să facem, mă rog? alecsandri, t. 48. (Un țăran, 
către un Sas). Bună vremea, jnpăne. — No, bine ai 
venit, bade toane. - Bucuroși la oaspeți, jupâne? 
— Bucuroși, bucuroși, bade ioane, ispirescu, ap. 
HEM. 2305. Aho! aho! Plugul badii cu 12boi... S’a 
dus badea să vată Grâul de-i răsărit... teodorescu, 
ibid. I (Une-ori bade devine un fel de atribut stabil pe 
lângă numele unor anumite persoane marcante din 
sat sau dintr’o familie). Dat-am scrisoarea mefa} la 
mâna dumisede vărul mieu, badefaj Ursului Burchi 
i dumisale nepotu-mieu, Oprișan Burchi. (a. 1778). 
URICARIUL, XIV, 41.' Badea Ion a devenit figură ti
pică a unui țăran cam prostănac, așâ In cât s’a nă
scut loc. prov. Vorbește (șij baclea ion, Căși eleom 
(„se zice, tn bătaie de joc, pentru cei ce grăesc vorbe 
proasto, socotindu-le de vorbe mari"), zanne, p. 11, 
842 (cfr. varianta: ț’’or&i fl (nejnea ion. Că este fi 
el om. lORD. golescu, ap. zanne, p. 11,842). (Adesea, 
la vocativ, cu o nuanță de ironie și de amenințare; 
cfr. bădișor) Jia, ha! Măi badeo, mi-ai căsutla 
mână acit!? alecsandri, t. 234. [Epistatul cătră 
Stan, covrigarul] ian ascultă, măi bade, poartă-fe 
bine cu boierii, c’apoi o împlinești cu mitie! idem, 
T. 142. Hei, hei!... nu te-am știut eu că mi-ești de 
aceștia, că de mult iți făceam feliül!... Dar, trăind 
și nemurind, te-oiu sluji eu, măi badeo! creangA, p. 
236/,4. (In opoziție cu „domn“=„boier, om de la oraș") 
Țăran. Domnule cu’n bou de funie, să fii cu doi, ți-aș 
tice „bade‘‘! („se zice. In bătaie de joc, când se dă nu
mele de ,domn‘ celui căruia nu i se cuvine"), zanne, 
p. IV, 352. II (tn opoziție ou lele, In limba țăranului) 
Bărbat, om. Dacă badea ar aveâ cosițe, i s'ar tice lele. 
zanne, p. IV, 249. Nici lelea cu bâmeață, nici ba
dea cu altițe ( : „bărbatul să fie bărbat și femeia, 
femeie"), ibid. iii, 25. Strigă badea dinpârlas,pân‘la 
lelea din grădină, să mă apere de-o găină, că de câne 
numătem. GOROVEI, c. 316. Cfr. bădiuc.

2®. Tot ca termin de respect față de un om mai 
tn vârstă sau de un superior trebue explicat cuvân
tul bade In gura femeilor s. fetelor, când se adre
sează bărbatului s. iubitului (p. ext., cănd aceștia 
din urmă vorbesc despre sine cu nevasta s. iubita 
lor). Tu te duci, badeo, sărace; Eu cu dorul tău 
ce-oiu face? jarnîk-bârseanu, d. 109. De cât să 
iot vii la noi. Mai bin’ meri, bade, la boi! ibid. 460. 
Draga badei, Năstăsie, Prea iubită mi-ai fost mie. 
ibid. 253. y Astfel, bade a putut să primească. In 
gura nevestelor și a fetelor, un înțeles apropiat 
de „bărbat" și, mai ales, de „ibovnic, drăguț, iubit". 
Eu cunosc firea badii, Că cu mine s'ar iubi, Dar 
nu cuteată-a grăi. Dorul a-și destăinui... Culeasă,
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bade, grăește, Și cu mine t« iubește t ibid. 50. Ba
dea vine și se duce, Dor tmi lasă, dor imi duce. 
ibid. 143. Pe câmpul eu seminic. Ară badea și’un 
voinic. MkniKV, NA. 117/,,. Droir»-»»*-* paharul 
plin Și badea nu prea bătrăn. ibid. 240/,,. (Mai 
ales In legătură cu pronumele posesiv) Badea mieu, 
tânăr băiat: 'Nici mustața nu i-a dat, Badea mieu 
tânăr copil: Roșu ca un trandafir... Cum e bradul 
arătos, Așă-i badea de frumos; Cum e bradu' nalt 
din munte, Așâ-i badea mieu de frunte, jarnîk- 
BÂrseano, D. 39. (Adesea pus In opoziție s. In le
gătură cu „măndră“, mai rar cu „lele") Badea eice 
că se duce. Mândra iese ’n drum și plânge; Ba- 
dea'ntinde hamurile. Mândra șterge lacrimile, ibid. 
252. Badea’n deal, Ca și-w» pahar; Mâtiăra'n vale, 
Ca și-o fioare. DOINE, 236. Badea 'nalt cât un cireș, 
Máidra căt un fedeleș; Badea 'nalt cât o prăjină, 
Mândruța-i toată'n țărână. Mă mir ce se mai iu
besc, Că nici cănd nu se’ntâlnesc. jarnÎK-bâbsea- 
NU, D. 429. Badea 'nalt ca și-un husar, Lelea până 
la pieptar; Badea mândru și voinic, Și mândruța 
de nimic, ibid. 431. Rău e dealul cu cucute Și ba
dea cu mândre multe! ibid. 407. Floricică din ogoară, 
Dortd badii mă omoară, sevastos, c. 129. Cfr. bă- 
dic(ă), băâicuț(ă), bădieș, bădiță, bădluliță, 
bădiuluț, bădiței, bădițică, bădișor, bădiuc.

3’. t La șiNCAI, HR. III, 21, 11 Intălnim cu sensul 
de „frate mai mare“. Dr^t aceea loan-vodă s’au 
dus... în Moldova, unde eră vodă badesău, Moise... 
și de acolo [trecii]... la al doilea bade al său, la 
Petru-vodă, carele era om de biserică mitropo
lit in Kiovia... loan-vodă acesta au fost frate dulce 
cu Gavriil-vodă; porecla le au fost Moghila, și au 
fost din vechia familie domnească, frați cu numiții 
.Moise 0 Petru. C!i. bădieă (3®), bădie, bădiță 
(3°), bădițică.

[Guvăntul e atestat, ca nume propriu, de timpuriu: 
la 1440 In Munt. și la 1443 In Mold. Cfr. HEM. 2306 
ș. u. I Pronumele posesiv și adjectivele care l-Insoțesc 
au genul mase tn legătură cu pronumele posesiv, 
se întrebuințează de obiceiu articulat, dar sănt șl 
construcțiuni ca: Traiulafir ii bade-mieu. jarnîe- 
BÂRKEANU, D. 137. j La vocativ, găsim formele: bade 
(mai ales cănd urmează numele), badeo, și. In legă
tură cu pronumele posesiv, rar, și: Badea-mieu (cel 
supărat, Da Ciseură ce-ai cinat ? jarnîk-bârseanu, 
D. 54). ăe găsește șl forma scurtată: bai: Bai„Da- 
vide"", [zice popa] „domniata ții cu mine^. Eu am 
eis; „Aș țineă, dar alțifij să tem, nu țin niminia 
fi pentru aceia nici eu nu îndrăsnesc‘‘. doc. (circa 
1765, din Grid, comit. Făgăraș), ap. lORGA. S. D. Zlll, 
255. I tn sensul 2®, cu deosebire In Transilv., cu tre
cere la deci. II, din pricina genului bărbătesc, șl: 
bâdiu 8. m. POPOVICI, R. D. 164; jahresber. v, 189, 
adesea alături de forma bade sau de diminutive ale 
ei, ca In următoarele poezii populare: Foaie verde 
de duplău, însoară-te, badiul mieu. Și trăește, ba
deo, 'n bine Și gândește și la mine. jarnîK-BÂR- 
SEANÜ, D. 404. Bei, bădiță, badiul mieu, Badiul 
mieu, drăguțul mieu. De cănd noi ne-am despărțit, 
Pân’acum, când ai venit, Tot cu altul m’am iubit! 
ibid. 240. Bădișor ca badiul meu Nu-i cât ține Dum- 
neeeu, Făr’ ntai este un brad a-mutite Ca bădițul 
meu, de frunte. Dar nici bradul Nu-i ca badiul. POP. 
(Oriat in Transilv.), ap. HEM. 2865. Foaie verde-a 
macului. Pentru voia badiului, Dat-am trupul dra
cului Și sufietul iadului, ibid. 11. Esta-i bodiu , câ
nele, Ce-wi luâ inelele.... reteganul, tr. 15l/„.
Răsai, lună, de cu sară. Să văd bodiu' unde’nsa^. 
POP. (din Vâlcea).]

Etimologia necunoscută. (Pare a fi Înrudit cu 
bulg. bate, cu aceleași sensuri ; cfr. sârb, baca, 
bato, ung. bătga, bátyó, etc. berneker, sl. wb, 
45-46).
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baihăn b. m. (Bot.)= anason : 4»»8 (wrt): Pim~ 

pinella LB. etc., PANȚU, PL. [în Ardeal cu
vântul a devenit popular, planta aceasta fiind între
buințată pentru fabricarea unui rachiu. Se găsește 
șl subt forma mai asimilată a limbii; bădeăn panțu, 
PL. și, prin etimologie populară (la Brașov), Badea* 
Ion. Com. Lacea.]

— N. din germ. Badian, idem.

BÂitic 8. m. sing. tant. l". Fer de fonte. 2". Soite 
ă graiese, en fer-blanc, — (Ungurism).

P. (Prin Ban.) Tuciu, cfr. schijă. BARCIANU, 
ALEXi. în chilii sânt cuptoare f= sobe) de bădic 
f= fier turnat) sau de pdwdwf. LIUBA-IANA, M. 97.

2’. (Prin jurul Aradului) Vas de tinicheă In care 
se ține untura. Com. Dr. i. bodea.

— Din ung. bádog „tinicheă**.

BĂDÎc(Â) 8. m. sing. P-3”. (S’emploie dans Ies 
mémes sens que bade, ayant cependant une nuance 
plus accentuée de caresse). — Diminutivul lui bade 
(derivat prin suf. -ică). Se Întrebuințează In aceleași 
cazuri ca bade, exprimând Insă mai multă desmier- 
dare decât aceasta. Cfr. bădiță, lelică, mândru- 
leană, mândruliță.

P. (Mai ales In Mold. Fam ) Se zice, In graiul ță
ranilor, unui om mai In vârstă, iar de către orășeni, 
unui țăran, ca apelație de stimă sau prietenie. Cfr. 
nene, neică, nenișor; lele, leliță. Bracul s’a 
prefăcut intr’un băiet ca de opt ani, îmbrăcat cu 
sh-aie nemțești și tmblA egribulind pe la poartă. 
Stan erâ acasă... și numai iată ce vede că se ră- 
ped cănii... Aleargă la poartă sicănd: „fibă! lior- 
mus; na!Salon; nea! Aurean; dați-vă'n laturi, co- 
tarle!... Ba de utide e.ști tu, măi țică? și ce cauți 
pe-aici, spaima cănilor?" — „Be unde să fiu, bă
dică P Ia, sânt ș4 eu un băiet serman... șt vreu să 
intru la stăpăn". CKEANuă, p. 147. (tn colinde În
tâlnim adesea; bădica Troian; cfr. TEODORESCU, P. 
P. 146; ȘEZ. III, 181/,.)

2”. (tn Mold., Bucov., Transilv., Ban.) Țărancele 
se adresează cu acest cuvânt spre desmierdare, băr
baților sau iubiților lor, așă Încât cuvântul se apropie, 
mai ales la vocativ, de sensurile de „drag(ă)“, „iubit, 
drăguț, ibovnic**, totdeauna insă cu nuanța unei afec
țiuni de la unui inferior sau mai slab căire altul mai 
mare sau mai puternic. Cfi. bade(2®), bădicuță, 
bădieș, bădiIu că, bădișor, bădiță(2*), bădiței, 
bădițică,bădiuliță, bădiuluț. Terinte: Voichițo, 
Voichițo! — Voichița: Cum îi bădică?, ialămă-s! c. 
NEGRUZZI, III, 17. b'n Somán: Taci, nevastă, că-mi 
rupi inima cu cânticul ist de robie... — O Somănă : 
Cănd ar fi numai atăta! Bar a să ne scoată Leșii din 
țara noastră, bădică, și să ne ducă robi peste hotar! 
ALECSANDRI, T. 1015. Soaba babei s’apropié de el și-i 
eise încet, străngându-l de mână: „Eu știu că tu ești 
Făt-frumos... Ba, bădică, măne ți se’mplinește anul, 
ia-mă și pe mine cu d-ta, că ți-oiu fi de mare folos." 
EMINESCU, N. 21. Initna-mi de dor e arsă, Că bădica-i 
dus de-acasă. alecsandri, P. p. 267/,. Fă-măpasăre 
măiastră. La bădica pe fereastră; Să aus al lui 
suspin, LcKrămile «d-t alin, jarnîe-bârseanu, D. 
134. Vat demine, cesă fac? Mi-a căsut bădica drag 
Și n’am cămașă să-i fac. hodoș, c. 86.

3”. Copiii de țărani numesc astfel pe frații lor mai 
mari. Cfr. bădie, bădiță(3*’), nene, nenic(ă), 
nică; dadă, țață, țățică. „Măducsă-i deschid!" 
— „Bădică, bădică", sise iarăși [fratele] cel mic, 
„ascultați-mă și pe mine!" creangă, p. 22. [Spec. 
(Obiceiuri pop.) Sotesând un frate sau [o] sord la 
un alt frate sau soră, ei nu se numesc mai mult 
[^^ nu se mai numesc] „frați" sau „bădică" și „lelică", 
ca mai nainte, ci „cumătru" șt „cumătră", .marian, 
NA. 172.

[Gen. -dat. bădichii și bădicăi. TEODORESCU, P. F. 
144”. I Cu trecerea la deci. II, din pricina genului 
bărbătesc, mai rar, și: bădic s. m. „Dumneavoastră
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vă dMcelt pe tărfărie?" — „Acolo, acolo, bădicule". 
— „Bumneseu sd vă ajute!" marian, nu. 702.]

BÁDicÚT(Á) 8. m. sing. (Mérne sens que bădică, 
mais avec une nuance plus accentuée de caresse).— 
Diminutivul lui bădică (derivat prin suf. -u/), ex
primând un grad mai intensiv de desmierdare de
cât acesta. (In Mold. și Bucov. îl Întrebuințează 
mai ales femeile, fetele când Iși mângâie bărbații 
sau iubiții.) Miron (către Terinte]: Dă-mipace, dă-mi 
pace, mă! n’am chef de joc, — Domnica; Bărbățele, 
drăguță! — Miron: Lipsește, scorchie! { = scorpie] 
că intru ’ntr’unpăcat! fO amenință), — Bomnica: 
lartă-mă, bădicuță, am greșit! c. NEGRUZZI, III, 38. 
(tntr’un bocet din Bucovina, „La un bărbat**) J3d- 
dicuțul mieu iubit! Frumușe.1 mi te-am gătit. La 
lung drum mi te-ai pornit. Scoală, bădicufii, scoală, 
Și-i ieșire păn’afară. Să vest oile cum ebiară. ma
rian, î. 522. [Cu trecerea la deci. 11, din pricina 
genului bărbătesc, mai rar, și: bădicuț s. m. sing.] 
Cfr. bade (2®), bădic(ă), bădie ș, bădilucă, bădi
șor, bădiț(ă), bădiței, bădițică, bădiuc, bă
diuliță, bădiuluț.

BÂitÎE 8. m. (Terme de respect et de caresse qu'on 
emploie en s’adressant â un frére alné; cfr. bade.)—- 
(tn Mold. și Bucov.) Se spune de către un frate (s. o 
soră) mai mic(ă) unui frate mai In vârstă (și, tn gene
ral, unei persoane mai In vârstă). Corespunde lui „ne
ne**, cuprinde Insă o nuanță mai desmierdătoare ca 
acesta. Cfr. (ne)nică, dadă, țață. Pamfile se lăsă 
pe scaun. |Soru-sa] i-a<îuse măncareaîn farfurie, dar 
el sta cu ochii in jos și nu ^uneâ nimic. „Ce nu 
mănânci, bădie?" dunĂreanu, cm. 147. [Rar, neo- 
biclnuit, și: bădie. pamfile, j. ii.]

— Derivat din bade, după analogia unor cuvinte 
ca duduie etc. (Cfr. băbătie).

iiADiÉBÁ ț B. f. V. bandieră.

BĂBiiș 8. m. sing. (Mérne sens que bădie, mais 
avec une nuance de caresse en plus.) — (tn Mold.) 
Diminutivul Iui bădie (derivat prin suf. -aș, care, 
In Mold., se preface, după palatale, In -eș). Măi bădiță 
Ghergkieș, Sragu’ (aței bădieș... șez. viii, 190. [Pro
nunț. -di-eș.} Cfr. bade (2'’), bădic(ă), bădicu- 
ț(ă), bădilucă, bădișor, bădiț(ă), bădițol, bă- 
dițică, bădiuc, bădiuliță, bădiuluț.

RĂBÎic s. a. V. bădâiu.

BĂuiLVCĂ s. m. sing. (Terme de caresse qu'em- 
ploient Ies jeunes femmes ou ies jeunes filles ă la 
campagne en s’adressant ă lours maris, fíancés ou 
amanta). — (tn poezia pop., In Mold., ca o variantă 
mai desmierdătoare a lui bădiță) Exprimă o nu
anță mai intensivă de deamierdare decăt „bade“. îl 
Întrebuințează mai ales femeile și fetele cănd se 
adresează. de.8mierdător, bărbaților sau iubiților lor. 
!tlăi bădiță, bădilucă, Sac'ai avut gând de ducă, 
Se ce m’ai prins ibovnică? șez. iii, 19”/,. Cfr. bă- 
dic(ă), bădicuț(ă), bădieș, bădișor, bădiț(ă), 
bădiței, bădiți că, bădiuc, bădiuliță,bădiuluț.

— Derivat, prin suf. dim. -mc, dintr’o formă bă
diță (< (loJe și suf. -nlă}, păstrată azi numai ca 
nume de familie (cfr. HEM. 28Ö8).

s. m. (Bot.) = migdal: Amandier: Amyg- 
dălus communis.(1.n ban., unde se pronunță badiiint}. 
„Pe la noi migdalului i se zice bogim". (Srediștea- 
mică), ap. HEM. 2843. Cfr. bădăiu.

— Din sărb. badem ( < turc, bâdem), idem.

uÁnióív s. m. sing. (Măme sens que bade, mais 
avec une nuance d’ironie). — Augmentativul lui bade 
(derivat prin suf. -oiu) cu o nuanță de ironie. (Har, 
In opoziție cu bădică) Bărbat s. ibovnic bogat, dar
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neiubit. De cdtcu badea bădioin Și ocolv,' plin de 
oi, Hai bine cu badea bădică Și’n ocol nimiai. 
(Ivești, In Tutova) zanne, p. iv, 249. [Pronunț. -<îi- 
o<â.]

bAdiș0r 9. m. sing. (Terme de caresse qu’era- 
ploient Ies jeunes femmes de la campagne et surtout 
Ies jeunes filles en s’adressant & leurs maris, fian- 
cés ou amants. Employé par Ies hommes, le mot 
a une nuance d'ironie). ~ Diminutivul lui bade (de
rivat prin suf. -tșor), exprimând o nuanță puternică 
de desmierdare. E Întrebuințat, aproape exclusiv, de 
fete (mai rar de neveste) când se adresează iubi
tului (s. bărbatului) lor. (tn poezia populară, il aflăm 
adesea precedat de „bade** sau „bă.tliț[ă.]“: ca o în
tărire și o gradație a acestora). Ară badea cu plu
gul, Alăturea cu drumul, Merge măndra cu prăn~ 
sui. „Hai, mândră, să odihnim Și mai tărsiu sd 
prdneim“. - „Bade, bădișoml wteu, N’am venit 
săodihnesc...^ pop. (Transilv.), ap. HEM. 2860. Bade, 
bădi^oru' wieu, Drag imi este portu' tău. marian, 
SA. 8. Trandafir verde, frumos, Bădișor la graiu 
duios, Eu din fire mi te-am scos, jarnîk-bâkseanu, 
D. 29. Mă bădiță, bădișor, Nu-mi trimite-atăta dor, 
Pe gurile tuturor ...Trimite-mi mai puținei, Și vin 
dumtteata cu el! ibid. 116. (Variantă: Bădișor de- 
părtișor. Ce-mi trimiți atăta dor...? eminescu, l. 
P. 42.) P. 6 xt. (tn afară de apelațiuni directe) Flăcău, 
voinic (frumos, iubit). Bă^lișor ca badiul meu, Nu-i 
căi ține Dumneseu, Păr’ mai este-un brad a-munte, 
Ca biUlițul meu, de frunte, pop. (Orlat. In Transilv.), 
ap. HEM. 2865. Erunsă verdedebujor, Eost-a fost un 
bădișor: El de tănăr s’a ’nsiirat. Mândră fată și-a 
luat. POP. (Transilv.) (In varianta din ALECSANDRI, P. 
P.: Foit-a fost un crăișor... „Aici bădișor pare a in
dică că acea variantă se datorează unei fete“). HEM. 
2860-2861. II (Întrebuințat de bărbați, acest cuvânt 
primește o nuanță de ironie s. de amenințare; cfr. 
bade(l®). „Cât ceipe car, bade?“ sise Oșlobanu, cd- 
ruta nu-t eră a cumpără lemne, cum nu mi-e mie 
acum a mă face popă. — „Trei husăși, dascSie'". — 
„Cespui,bddișorule,'pentru unbrațde lemne?Dacă 
le duc in spate pe toate odată pâii a casA?“ — 
„Dacă le-i duce, dascăle, ți le dau de geaha’-. — „Zău, 
nușuguești, bade?“ — „Nici o șagă, dascăle‘‘. CREAN- 
OÁ, Á. 83. bătlișoruleexprimă iubire
din gura unei fete, dar cevă desprețuitor din par
tea unui bărbat". HEM. 2859).

[Vocativul: bădișorule! miii adesea insă se între
buințează nominativul șl in apelațiuni directe, chiar 
șl cănd nu e urmat de pron. pos.] Cfr. bădic(ă), 
bădicuț(ă), bădieș, bădilucă, bădiț(ă), bădi
ței, bădițică, bădiuc, bădiuliță. bădiuluț.

itĂuÎȚ(A) 8. m. P-3°. (S’emploie dans Ies mămes 
sens que bade, ayant cependant une nuance plus ac- 
centuée de caresse). 4®. Belle-soeur (l’épouse du frére) ?

Diminutivul lui bade (derivat prin suf. -iță). Se În
trebuințează in aceleași cazuri ca și bade, dar ex
primă mai multă desmierdare decăt acesta. Cfr. bă
dică, nenio(ă); leliță. (Alături de forma bădiță, 
se găsește șl bădiț, cu trecerea la deci. II, din pricina 
genului bărbătesc).

(Fam. în Mold., Bucov., și Transilv.)
1*. Se zice. In graiul țăranilor, unui om tănăr dar mal 

In vârstă decât cel care i-adresează cuvântul, iar de 
către orășeni unui țăran. Ș’apoi si fi văsutpe neobosi
tul părinte, cum umblă prin sat, din casă incasă, îm
preună cu bădița Vasile a Ilioaei, dascălul bisericii, 
un holteiu sdravăn, frumos și voinic. creangă, a. 2. 
Am o rață șugubață. Singură coada negoață. Și cu 
ciocul cigălește — Pas, bădiță, de ghicește! {=- „Pun- 
ga“). GOROVEi, c. 307. „Copiliță, stai să beu, Bă- 
cori-te-ar Dumneseu.'"—„Ba, bădiță, ba, nu vreu. 
Că mă tem de dragul meu!" alecsandri, p. p. 5.

2®. (Cu deosebire) Țărancele se adresează cu acest 
cuvânt, spre desmierdare, bărbaților, logodnicilor sau
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iubiților lor, așă Încât cuvântul ia cam aceleași Înțe
lesuri ca „drag(ă), iubit, drăguț,ibovnic**. Cfr. neică. 
(In poezia populară, mai ales la vocativ, Întrebuințat 
apozițional, lângă numele de botez al iubitului, sau 
precedat de bade, care-i mai puțin desmierdător, 
sau urmat de bădișor, care exprimă mai multăde
smierdare). Măi bădiță Onule, Sămăna-ți-aș numele. 
Prin toate grădinele...! jarnîk-bârseand, d. 94. Bă
dița cu șase boi N’are ce cătă la noi. Dar bădița cel 
cu-o vacă Nici o seară să nu-l treacă! Bădița cel să
răcuț, Zău, acela mi-i drăguț. jarnîk-BÂrseanu, d. 
38. Câte care cupovară. Toate suie și coboară. Nu
mai carul bădiții Șede’n dealul Bistriții, ibid. 127. 
Bată-te, bădițo, bată, Inima mea cea stricată! ibid. 
262. Pasăre de la graniță, N’ai văsuț pe-al mieu 
bădiță? ibid. 122. ...Că satul cAtu-i de mare, Nime 
bădiț ca min' n’are. Și cătu-i satu’ mereu, Nu-i bă
diță ca al meu. ibid. 29. Vecină, măndruț'aleasă. 
De bătlițu’ meu te lasă! ibid. 278. De unde vii, bă
diț dragă? ibid. 104. Pentru badea, bădițu’, Bucu
ros mi-aș da șurțu’. ibid. 9. Măi bădițo, bădișor. 
Dar de mine nu ți-i dor? ibid. 69. „Desfă, mândră, 
ce-ai făcut. Că eu sânt băiat pierdut!"... — „Bădiț, 
bădișorul mieu. Nu ți-am făctd să-ți desfac. Da 
ți-am făcut că mi-ești drag". marian, nd. 26. Bă
diță, dragă bădiț. Tot in gură mă săruți! DOINE, 
3/,. Dragu-mi-e bădița spân, Că-i și tănăr și 
trăn. zanne, p. ii, 741.Cfr, bădic(ă), bădicuț(ă), 
bădieș, bădilucă, bădișor, bădiței, bădiți
că, bădiuc, bădiuliță, bădiuluț.

3®. „Nene, neică, neicuță. Astfel zice fratele [s. sora] 
mic[ă] celui mai mare, vrând a-1 mângâiâ**. COSTINB- 
scu. Cfr. bădie. Ajungând in sat, se duse drept la 
frate-eău, ca să-i ducă bucurie. „Bine v'am găsit, 
bădiță!" „Bine-ai venit, frate D&nilă!" creangă, 
r. 44. Soră-nnea Catrina sice atunci cu mierare: 
„I-auei, bădiță! [că pupăza a Început să cânte] 
Doamne, cum sânt unia, de năpăstueso omul chiar 
pe sfânta dreptate!" „Mai așă, sorioară!" idem, 
a. 59.

4®. t (In Ban.) Cumnată (nevasta fratelui). Ba- 
= „uxor fratris**. anon. car. (Suspect).

[Vocativul, de cele mai multe ori, e egal cu nomi
nativul. Se găsește Insă șl: bădițo șibădițule.HEM. 
2866. 1 Rar de tot e pluralul: Doi bujori și doi bădiți, 
Ști-vă dracu’ ce gândiți, Cantăndoi mă’nceluiți. 
jarnîk-bârseanu, d. 277. Odată (In rimă) găsim pro
numele posesiv care-1 Întovărășește subt forma fe* 
min. inpoalabădițiimele,Șede-o lele de muiere.DOi- 
NE,154/,. Prescurtat, In Mold., biță (din b[ăd]iță)ș\ 
băță (din băd’țS). „Und’teduci, bi^ Vasile?" — „Im 
crâșmuța din pădure", șez. i, 171/,,. Bița calu-și 
potcovește. De grea cale mi-l gătește, ibid. i, 46/,,; 
cfr. III, 22/„. Vin doi nourași din sus Ș'amăt^oi 
vin cu răspuns Di la bița mieu cel dus. ibid. ii, 
ISS”/,,. Cărărușă din pădure, Bătuhită cu alune. 
Cu alune mărunțele, Să meargă băța f bădițaj pe 
ele... ibid. i, 73/,g. Cfr, jahresber. ix, 224; ȘEZ. v, 
37/„; PAMFILE, J. II.)

BĂuiȚKL s. m. sing. (Terme de caresse qu’em- 
pioient Ies jeunes filles ou Ies jeunes femmes de la 
campagne, en s’adressant â leurs fiancés, maris ou 
amants). — Diminutivul lui bădlțță) (derivat prin suf. 
-el), exprimând mai multă desmierdare decât acesta, 
(in poezia pop., în Mold., Bucov, și Transilv., adesea 
precedat de bădiță) 11 Întrebuințează mai ales fe
meile tinere și fetele când Iși mângâie bărbații s. 
iubiții. Măi bădiță, bădițele, Mi-ai furat mințile 
mele Și cu dorul m’ai lăsat. Tot în jale și bănat. 
pop. (Transilv.), ap. HEM. 2866. Cfr. bădic(ă), bă- 
dicuț(ă), bădieș, bădilucă, bădișor, bădiț(ă), 
bădițică, bădiuc, bădiuliță, bădiuluț.

bădițÎcA s. m. sing. (Plus caressant que bade, 
s’emploie, â la campagne, quand on s'adresse â un 
frăre alné). — Diminutivul lui bădiță (derivat prin
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suf -tc^, mai desmierdător decăt acesta. (Fam., la 
țăranii din Moldova) Se spune unui frate mai mare 
și, în general, unui om mai In vărstă decăt cel care-i 
vorbește. Cfr. pamfile, j. ii. Frunză verde siminoc, 
Dragă bădifică, of! Nn am parte nici noroc Să șez 
cu puica ’MSr’uH toc, La o vatră, la nn foc. ȘZ7.. I, 
73/,o, Cfr bădic(ă), bădicuț(ă), bădie, bădieș, 
bădilucă, bădișor, bădiț(ă), bădiței, bădiuc, 
bădiuliță, bădiuluț.

BÁniii 8. ID. aing. v. bade.
DĂD11DC 8. m. (Plus caressant que bade s’em- 

ploie, ă la campagne, quand on s’adresse ă un homme 
plus ăgă.) — Diminutivul lui bndin bade (derivat 
prin suf. -uc), exprimând mai multă desmierdare 
decât acesta. (In graiul țărănesc, In Transilv.) Se 
spune unui om mai bătrân. „Dumneavoastră vă du
ceți pe tărfări6?“ — „Acolo, acolo, bădiucule.'“ — 
„Dumnezeu să vă ajute!" sevastos, n. 327/,,. Cfr. 
bădic(ă), bădicuț(ă), bădișor, bădiț(ă).

bAdiulîtA s. m. sing. (Terme de caresse qu’om- 
ploient Ies jeunes fliles et Ies jeunes femmes de la 
campagne en s’adressant ă leurs fíancés, maris ou 
amants). — Diminutivul lui badiu {- bade, derivat 
prin suf. dim. -uliță), exprimând mai multă desmier
dare decât acesta. (în Maramureș) tl întrebuințează 
femeile tinere și fetele când Iși mângâie bărbații s. 
iubiții. Bădiuliță =s= „bădișor, iubit, drag", țiplea, 
p. P. (glosar). (îfr. bădic(ă), bădicuț(ă), bădieș, 
bădilucă. bădișor, bădiț(ă), bădiței, bădiți- 
că, bădiuc, bădiuluț.

bAdici.Cț b. m. sing. se bădiuliță. (Prin Mara
mureș) Diminutivul Iui badln (- bade, derivat prin 
suf. dim. -ui»t). Bade, bădiuluțul mieu. De ți-i voia 
să mă lași, Spune-mi verde in obraz, bud, p. p. 3U. 
Cfr. bădi(că), bădicuț(ă), bădieș, bădilucă, bă- 
dișor, bădiță, bădiței, bădițică, bădiuc, bă
diuliță.

BABOÁCÁ s. f. P. Nécessaire. 2°. Jj«eK ou Veau 
est pUtsprofonde, trou danger6^^x dans une riviére 
(spéciatement sous les racines d’arbres).

1*. (La Moți) „0 cutie de lemn pentru mărunți
șuri". prâncu-candrea, m. 98.

2®. P. anal. (In Transilv.) Bolboacă, loc „unde-i 
apa mai afundă, mal ales pe subt rădăcini. (Bou- 
țari)“. VICIU, GL.

— Pare a fi ung. biidke „cutie".

BABÓO 8. m. Bec, museau. — (In Transilv.; rar, 
fam., pop.) Fleancă, Ueoancă, fleură. Numai în ex
presia familiară și batjocoritoare: Ține-ți badocu'! 
= țlne-ți gura! (Ghirbom) VICIU, GL.

— Etimologia necunoscută. (Poate e același cu
vânt ca badoacă; „gura" ar fi comparată, în acest 
caz, cu o „cutie").

BAUBAGÁNIE s. f. Enflure, gonflure, abcbs, tu^ 
meur. — (tn Suceava, In Mold.) „Bolfă, Imflătură pe 
corp". ȘEZ. IX, 155.

— Etimologia necunoscută. Cfr. băzdăganie.

BÂuiiGĂ s. f. Expectoration, pneumofnojrrhée, 
flegme. Pns. — (în ban.) Flegmă „ce scuipă un of
ticos, hără“ (Măidan, comit. Caraș-Severin), ap. HEM. 
2868-2869. „Furoiu“. Com. liuba.

— Etimologia necunoscută.

BAS... V. baie...

BÁFTÁ B. f. Chance, veins (au jeu); prestige, con~ 
sidération, honww. — (Învechit, fam La joc de 
cărți, etc.) A (nu) aveă baftă: a (nu) ave& noroc.: 
Noroc, trecere, cinste. (Adesea In exclamări, une-ori 

eu sens ironic) Lelița Safta știi că n’are așă mare 
baftăpe lAngă bădița Ion. GHICA, ap. TDRG. Ilinca... 
ii îngreunată... cu Ghiță al dumitale, fi-ți-ar in 
baftă să-ți fle! vlahuță, cl. 61. Dascălii și popa 
insă... laptele l-au deșertat. Iar cu lapte pe la gură 
au uns sflnții și-au plecat... Deci a doua zi. țiganul... 
..privind spi-e sfinți (zise|: „Aferim de bafta voastră, 
zău! Dar mi-e rușine mie. Sfinții să se'nfrupte'n 
posturi, contemporanul, I, 291.

— Din turc, baht „noroc, cinste, vază" {Zenker 
178, trecut șl la Sărbi, la Bulgari și la Albanezi: 
baht (la aceștia din urmă, tn diai, gegic baft}. Pen
tru trecerea lui ht > fl, cfr. piftie < turc, pghtg).

B.1OÁ s. f. (Comerț) Écaille de tortue. — Țea
stă de broască țestoasă Întrebuințată In industrie 
spre a fabrică din ea diferite obiecte de lux (piep
teni, brățare, tabachiere, prăsele, etc.). Unelte ecle^- 
ustice mai mici... nu se executau mai niciodată în 
piatră, ci, mai adesea, in metale de preț..., in fildeș, 
in sidef, tn bagi, ori tn deosebite lemne, odobescu, 
I, 461. Hânile-i albe și slabe netezesc inconștient 
penele de struț ale unui evantaliu cu plăselele de 
bagă. VLAHUȚĂ, D. 8. [Plur.: bagăle, nelntrebuințat.]

— Din turc, bâgha „écaille de tortue".

bA«â vb, I, I. I ’. Hetire dedans, fairé entrer, pas- 
ser, introdnire, fonrrer; verser. Hetire dans un lieu 
cac/u!. Enfoncer, flcher. 2® foire entrer, introăuire, 
mener, amener, conduire; attirer (par ruse); cocher; 
placer; enfermer. 3’. (Refl.) i'nfrer, s'introduire; se 
cocher; se perdre, disparaitre; e«irer(par hasard), 
iomderțqquepart); enirerfunpeu, pourpeudetemps), 
se fourrer (parmi...), se méler (ă... o» de...), se faufiler, 
se glisser; se fourrer, s'immiscer (dens...), s'ingérer, 
inierve»ir(dans...). II. 1®. Introduire; engager,placer 
(son argent dans...);/"oire (une réclamation), porter 
(plainte); semer (la zizanie, etc ), meiire (la discorde, 
etc.). 2’. Placer (qqn. dans une fonction ou service), 
foirenomwer (qqn. â une fonction), acc^ter,engager 
(qqn. pour une fonction ou un service), (refl.) entrer 
(en service), se placer, s’engager (com tao domestique). 
3®.iS’enpa3er(â exécuter qqch ), idcAer (de..). 4’.j4»«6- 
nar, pousser, inciler (qqn. ă...), jeter, fourrer (qqn. 
dans...). Ő*. (Construit avec „seamă") Considérer,esti- 
mer, appr^cier, faire cos (de...), avoir de la consi- 
dération (pour...), tenir compte (de..), donner ou 
priter atteniion (ă...), remarguer, observer, s’aper- 
cevoir (de.,.), faire attention, aooir égard, prendre 
garde (ă...). Calculer, compter, faire Ies comptes, 
supputer le prix; sesoucier (de qqch.); apparaitre 
(ă qqn ) ou foire (ă qqn.) l'impression (de...).

1. băgă Însemnează: A face să intre cevă s. ci
neva intr’un spațiu mărginit, In care poate Incăpeă. 
Exprimă deci o noțiune mai generală decăt a vări, 
care e o băgare cu puterea, o Inghesuire a cevă (mai 
mare intr’un recipient mai mic) — și conține ideea 
opusă verbului a scoate: Trufa amu intru pro- 
paste bagă omul, iară smerenia de in cAdeare scoate 
el. coresi, e. 4/„. A băgat măna in buzunar ?», 
scoțând niște metanii..., începu a se jucă cu ele. 
C. aEORUZZI, I, 18.

(Se coDstruește, de obiceiu, cu prep. în, mai rar 
cu alte prep.)

1°. (Despre obiecte, mai rar despre vietăți) A pune 
cevă (s. pe cine vă)lntr’un spațiu mărginit, Intr’un reci
pient etc. și a-1 lăsă acolo. Aiîecă amü cailor zăbalele 
in gură lă [ = lej băgămu. cod. VOR. 122 (-iată cailor 
le punem zăbală in gură. N. testament 1648; și 
iată că șl cailor frănile In gură le punem, bi
blia 16^ : „nous mettons des mors dans la bouohe 
des chevHUx"). Scuipa jărtoa ceata ce-i băgă in 
gură cu sila, mineiul (a. 1698), ap. GGR.1,321/,. 
Hoșneagul... ilbagă [pe purcel] in traistă, așă plin 
de glod..., cum eră. creanoâ, p. 75/,. Neguțăto
rul băgă degetul in gaura inelului, ispirescu, L. 
26/,<. îl băgă in cuptor și-l arse, reteganul, p. iii,
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Bt)/,,. Spune-i să-și bage bumbac in urechi, șez. ix, 
150. Nici o mândră n’ei află Care să grăeasc'așă: 
Batfă-ți banii in cureâ! [ strănge-i, nu-i cheltui], 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 372. Ungurene, Țuțuiene.Bagă 
cămașa’n ismene! [se zice, in batjocură. Ardeleni
lor, care se poartă cu poalele cămeșii afară], zanne, 
P. VI, 431 Â băgă [ața] in ac = & introduce firul 
de ață prin gaura acului : „(eine Nadei) einfâdeln". 
LB. L-a bă^t mumă-sa in ladă și l-au mâncat 
moliile („se zice... despre acei care, de mici copii, au 
fost cocoliți și alintați de părinții lor"), zanne, p. 
I, 555. Bag vreun clin la vreun veșmâid: „adecă 
inădesc : sutura adjungo; stUckeln, erstUckeln". LB. 
Au băgat răchiul pe fereastă îh grajdîH. sbiera, p. 
256/j. Ca țiganul, care bagă degetul prin rara casă 
De năvod — cu-a mele coate, cit cerc vremea de se'n- 
moaie. EMINESCU, N. 42/,,. Plin de bucurie, luă Pe- 
trtt pușculița, o băgă sub șerpar, și plecă. RETE- 
OANUL, P. II, B2/„. Cu degetul cel mic a ridicat 
curțile, de și-a putut mă-sa băgă pe sub ele țâța, 
să-i dea să sugă. idem. p. v, 10/^,. 1 (Construit cu 
adverbe) Poganici l-ați îmbătat, Și tare rău a 
tminat. Carul cotiș l-au băgat Și foarte rău l-a 
răsturnat. SEVASTOS, N. 205,,. || 1*. ext. (Recipi
entul e omul) într’o si, bătui mai fără cumpăt, 
culică băgând intr'însul [ bând] duh d’al lui Ba- 
cus,precât nuputeă să ducă... ISPIRESCU, U. 104/,„. 
Aduce apă vie. de l-învie, și apă tare, de l-iidă- 
rește. bagă in el puterea de la trei bivoli, apoi shoară. 
RETEGANUL, P. III, 45/,o I’. anal. (Ca recipient pot
fi închipuite „apa“ și „focul", care „înghit" oare
cum ceea ce introducem In ele) Ch>» băga ră pe.ștele 
in apă, el învisă [ inviă] și să dusă in iesăr. 
ALEXANDRIA (a. 1784), ap, GCR. n, 134/; .Mâna'n 
culuri c<l băgă, .Vreana n mănă-o apucă. áLEOSAJí- 
DRI, p. p. 29/,. Parid găteji, de băga în foc. moxa, 
ap. GCR. I, 58/,p Cum am făcut, cum n'am făcut, 
destul că, din negrijă. am băț/at și pielea ta în foc. 
RETEGANUL, P. II, 47/,. -bn băgat hârtiile în foc 
,J'ai Jeté ies papiors au feu". DDRF.^ț: A-șlbăgă pen
tru cinevă mâna in foc a sta chezaș, a garantă 
peiiiru cinevă (In mod foarte energic), a nu aveă 
nici cea mal mică îndoială de.spre cinstea cuivă. 
A-și băgă Diâna'n sânge a face moarte de om. 
Dinul... Niiși băga mâna în sănție pentru vreo 
aprirare. KONAKI, P. 296. A-și băgă nipnl în 
foc și (eliptic): n-șl băgă capul (pentru cinevă) 
a-și pune viața în primejdie (pentru cinevă). 6'tij- 
gur el a tot sorit Să-și bage eapu’n foc : S’omoare 
pe fiăcău la joc. I^i-i dus de-atunci. fugit. COȘBUC, 
F. 72. Puseste voevoda Chiovschi strajă de ai lui, 
de nu putea nitne. nici merge, nici veni: și pre cine 
triinuiieâ tjeremet, îi tot prinileă voevotla, de-i tăia, 
sau îi inchhleâ. far i^eremet au dat o sută de gal- 
bini unui Hloldovan, de ș’au băgat capul, țpiechnd] 
eu cărți, pentru voia banilor, și au făcut cum au 
putut, și au mershi pașade Tíí/Ztirte. neculce, let.ii, 
382.1 (Ubiectul pasiv e un lichid, p. ext. drésuri) A 
turnă, a vărsă (Inlr’un vas), a pune In cevă ea să se 
amestece (cu el). Buțile... in carescbagă mustul să nu 
[w. mucetle. economia, HHI. .ii băgat spirt in vin. 
DOINE, 210/, 1- Ai băgat ••xare in bucate-' (Loc prov.) 
Cine are piper mult, bagă și în terciu. ZANNE. P. 
IV. 7.'i. (Rar, neohiclnuii) llagapăpe mâni, LB., LM. 
(('niiipliiiit prin „la loc") A pune (cevă) iarăși acolo 
unde fusese inainte de a fi fost scos. .Ire să ia.să din 
[nucă]... vite multe: vinde din els, taie, fă ce știi; 
iar CC rămâne, bagăde. ta loc înapoi, plesnind din 
ăd biciu. STĂNCESru, B.29/3. || (Când cinevă sau cevă 
e închipuit ca însuși recipientul, se întrebuințează 
construcția a-i băg i cuivă ceva) .Sfăi, neagră, să-ți 
ba.g bandoliul.' ( „Ciubota și piciorul"), sbiera, p. 
321',,. (In astfel de cazuri se întrebuințează șl re
flexivul, cu sens pasiv) Ace-astă boala... se vin
decă.., dâiul vitei, in tărițe..., frunsele. unei buru
iene numite ,.arm urai-, tie ia[uj foile, jdantei..., se 
hăcue mărunt și se dau vitei în tărițe. Dacă vita nu

Dicționarul limbii române, il. III. I!)li>.

Za ini/hite, i se bagă pe găt cu mâna. șez. iii, 145',,. 
(Une-ori, a cevă. undeva se face cu scop de
a-l sustrage vederii noastre) A ascunde. Bayă, Doa
mne, Inna’n nor, Să mă duc unde nii-e dor; Ragă, 
Doamne, luna'n ceață. Să mă duc la má/wlra’n 
brață. RETEGANUL, CH. 23. |1 E1 iptîc.
eu (subînțeles: grăunțe) tu coș (de moară) - „am 
început a măcinâ, am căpătat rănd la moară". LM. 
Omul care-i urtt Xici la moară n'are rătul, Dar 
omul care-i frumos, Rând ajunge, bw/ă’n coș. IJO- 
noș, p. p. 58. Tot astfel: Am băgat Ut mașittă (de 
treerat), la vânlurătoare, etc. = am început (s. mi-a 
venit răndul) la mașină, etc. | Am băgat la sapă, kt 
seceră, la coasă = am băgat oameni In țarină, 
pentru săpat, secerat, cosit, am Început munca să
patului, etc. II (Cănd recipientul e o materie solidă, 
băgarea a cevă In ea e posibilă numai In urma unei 
izbiri puternice; sensul e In acest caz) A face să 
intre, ll isbi de pătnânt și-l băgă in țărână pă- 
nă'n glesne. eminescu, n. 10/,g. || (Când avem a 
face cu vârirea sau trecerea unui obiect tare prin- 
tr’unul mai moale, imaginea e adesea intervertită 
și obiectul pasiv devine recipient) A înfige. A băgat 
puiul in frigare. .1 băgă în țeapă „empaler". DDRF. 
(Astfel se explică șl construcția cn prep, pe) Luă... 
un ghem de sfoară și făcit un țăruș ascuțit..., băgă 
capul sfoarei pe țăruș [și] bătii țărușul in pământ. 
STÁNCESCU, B- 357 ./-.. Se bagă ochiul praștiei pe de
getul cel mic. ISPIRESCU, ap. TDRG. 1‘re lemnul cel 
de muncă il ftiî'/ani. dOSOPTEIU, V. S. 12O.4Î(i''«i m.) 
A băgă in gură (In glumă, și; (pe) subt nas s., 
mai rar, subt nări) a îmbucă (din cevă) a muncă, ifes 
la masă să mănânc. Bag în gură cu sus2>in, Pun la 
inimă i’enin. ȘEZ. I, lOT^/j. Omul trăe.șiecu celtagă'n 
gură. ri)M.\nulglu.meț,i, 7 /iotnânul,cu ce poartă 
și cu ce. baț/ă'n gură, cu aia s’ale.gepe lumea asta. Jl- 
PESCU, ap. HEM. 2318; cfr. zanne, p. ii, 304, .309. A 
băgă in (.s. Iu) nreclii a ascultă cu luare-a-minte și 
a ținea minte. Băgați în urechi cui’intele tneale! bi- 
BLtA (1(188) ( :„auribu3 percipite verba mea"), 
ap. HEM. 2320. Băgați bine la urecite, codáneifij 
tatii: limba asta d’o vorbiți voi acuma, așt am 
apucat-o eu dă l»i părințifij miei. .TIPESCU, ap. HEM. 
2320- Socri '>nari, ascultați St’n urechi băgați: Când 
o da soarele'n de se.ară, .Mare oaste vă'mpresoară. 
TEODORESCU, P p. 1 va**. I A băgă in (s. la) cup a-și 
insemnă cevă vrednic de ținut minte, a luă-a-minte, 
a pricepe bine, a se pătrunde (de cevă). Iată dar, 
iu sculă, ascultă iȘi re-ți sic. bagă la cap: Oâlceavă 
și vorbă multă De. Inc la mine, nxt’ncap. pann, e. 
ll. 58. APu șed la grajdlA nedeslipit și să îni/rijești 
de ralul mieu, ca de doi ochi din cap, că, de-niu 
veni pe-acoln și n’oiu găsi trehile făcute, după plac, 
vai <le pielea fa are să fie....' Băgat-ai in cap vorbele 
mele.^ — .Da, stăpâne!‘‘ CREANGĂ, P. 208. Boierii 
iiseră unii una. alții (dta; iară ^ihaiu adună toate 
sfaturile, lor și le băgă în cap: apoi se puse pe lucru. 
ISPIRESCU, M. V. 10/,f. A-și băgă mințile in «•ap = 
a se cuminți, a-și da bine seama (de urmările fap
telor sale), a reflectă bine (la cevă): „âtre raisonnable, 
fairé bien attention, prendre bien garde“, DDRF. 
Acum ești mare; nr fi vremea să-ți bagi odată mințile 
in cap și să te lași de năsdrăvănii. A-șl băgă in cap 
(s. in minte) = a-și propune, a-și pune In gând : „se 
Illettre, se fourrer o-i se bouter dans la tété". DDRF. 
’j'i-ai bă<faiu-ț[i] îh mintea ta, gândind să atnă- 
gești -Și ințălepții! Dnș,QFTElv,v.3. 124,,. Doară l-ar 
puteă întoarce dintr'ace ': netlreaptă socoteală ce-șfi] 
bă'.iasă incfi]!... cante.mIR, ap. HEM. 2317. (Cfr. arom. 
și-u bagă (cu iiiindea) = iși propune; n.-grec. ^âCiu 
si; tóv VOÜV p.0’> = „se mettre dans la tété, se pro- 
piiser*, alb vț,‘ nd^r mjnt = ,J’ai l’intention, je 
pense") A băga cuivă iu cap (ccvâ) = a-l face să 
creadă (cevă, ce nu e adevărat), a-i suggeră (, evă). 
Lui Euristeu, ii băgase în cap Junona, că Ercule.... 
are să-l dea jos de pe scaunxd împărăției. ISPIRE
SCU, u, 33. .\ b știu rine băgase in cap acestui ne-
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Igricit că rtr /i aiacat. TDRG. I-n hăț/af îti’ cap 
„il lui a foiirré dans la téte“. DDRF. (Cfr. n -grec, toi 

cîi; ti xtfâkt = „on lui mit dans la t^te; on lui 
fit croire: on lui insinua*'). ! (Faiu.)A-șl băgă nasul, 
V. nas. I (Kam.) .4 o liAgii pe inâiiecA, cfr. m&necft. 
A bâgii (cevă) in (s. la) buzunar = a fura, a șterpeli : 
„empocher". DDRF xVaten frrijă, lasă hicrurile, pe, 
Hiasfî, cArt n ani să Îs bar/ iii bni'imar.' ( s& le fur. 
să le duc cu mine). | Fig. (Despre cel care a fost 
„rămas** într’o prinsoare, mai alos pe parate) A băgii 
(pe clneiă) in (s. la) buzunar s. in puiigă = a.) a-l 
rămânea, a incasă de la el prețui prinsorii, propriu: 
a băgă In buzunar banii câștigați de la el prin rămă
șag; de aci, p. ext. b.) a rămânea pe cinevă într’o 
discuție, a-l înfundă. (Despre omul care ți-e drag se 
zice că l-ai băif'i in săn). Măi băcliță Gheraifim, Kn 
fie flraif te-a.ș bă{i<t’n săn! JARNÎK-BÂRSEANU, D. 7. 
„A’M’wceieai ilea-l ncárí". — „Ki, ba nu cutnvâ ai vra 
să-lboi! in sin jt* să-l cocolasci^ ALECSANDRI, T. 600. 
(In ironie) ,4șd »»i-t (le tiran, l-<^ bănă în săn, 
(la nu'ncape (le urechi, șez. n, IJnde-i [aren
dașul]? sA-l boff in sin, ăac’ar încăpea de urechi, 
ALECSANDRI, T. 860. De dran ce mi-e, l-aș bănâ de 
păr în sdw. pann, ap. HEM. 2318.

2®. (Despre oameni s. animale) A face (cu voie- 
bună, cu șiretenii s. cu sila) să intre undevă (tn casă, 
curte etc.), a aduce, a conduce, a mână In lăuntru. 
Mă năstăviră fi bă{/ară-mă împădurea sfăntă a ta 
fi in sfatele tale. psal. SCH. 134, CORESI, PS. 113 (: 
.((uelles me conduisent, qu’elles m’aménent sur 
ta montagne sainte, vers tes tabernacles**). Atunce 
cent sfăntul, de (frăi preotului: <!e (htrmi, de nu te 
scoli, să bani pre împăratul in casă? moxa, ap. 
GCR. I, 61 „. -Vm puteâ să batje inlăuntrul ogrăzii... 
dobitoacele. drAo.iici, r. 101. (Loc. prov.) A băgat 
pe dracul în casă cu lăutari, și nu poate, să-l seoafă 
cu sute de arhierei [: se zice când unul a luat de 
nevastă o femeie rea.} ispirescu, u. l02/,i; cfr. 
ZANNE, P. IV, 417. (Loc. p ro V.) î)acă ni pe cine srt 
te bage in baie [ să te scalde, să Ingrijască de tine], 
te faci sănătos, zanne. p. iii, 1.5. A atrage pe ci
nevă (prin ademeniri) f-cm amăgit [pe l..eșil ai no
ștri, de i-(ui băg(tt la codru: fiind copacii Ințânați 
pre lăngă drum, i-au suipnt asupra lor. OH. URE- 
i*uE, ap. HEM. 2.321. .Vn fi-e. milă și păcat? De la 
părinți m'ai furat, în răi codri m’aibăipit, M'ai 
iubit și m'ai lăsat! doine, 302; Ai.ECSANDiti, P. 
P. 17“,',. A’ârncd dragoste, dulce, lY strimtă 'ale 
ite duce: .Sărcică draifoste. dragă, De. strimtă cale ne. 
bagă! reteoanul, cii. 1ó.'> (Prin prep, pe se indică 
de obiceiu deschizătura prin care e introdus cinevă s 
cevă Intr’un spațiu mărginit). Dracul suflă groaz
nic de tare, așă că [atunci] cAnd răsufiâ, înăiuipe 
băiat înainte, încăt îl băi/fi pe ușa borde.iului... Când 
mai răsuflă odată, împinse pe băiat, de-l băgă toc
mai in fundul bordeiului. ȘEZ. Ill, 96/,„,Dra
gostele necestești Mi te bagă pe. ferești !Și te scot pe 
unde pot, 1‘e sub strașină. prin pod! jaRNÎK-RÂk- 
HEANU, D. 3H3. (Prin prep, subt se indică mai ade
sea locul ascuns, in care se introduce cinevă s. cevă 
spre a fi sustras vederii altora) „Trebue să vă ascunz 
foarte, bine, căci, cum o simți fiul mieu..,, că otnoa- 
ră‘‘. Zicâiul aceste vorbe.... îndată sări după sobă 
o pasăre... și-i băjfă sub aripi pe amândoi. FI'NDE- 
.scu, L. P. 48 , . # A băgă (pe cinevă) snbi
covatâ s. subt masă (expresia aceasta din urină fiind 
luată șl In sensul propriu, la Întreceri de băutură: cel 
care n’a putut rezistă cade subt masă) a-l lăsă cu 
mult In urmă intr'o Întrecere, a-l Învinge, a-l birul, a-l 
rămânea. Ibăcighitoarea, prin căn tul ei, a băgat sub 
covată pe ceilalți doi cântăreți, marian, O. I, 247. 
(Construit cn pe la) A așeză. In anul dintâi a domniei 
luiNicolai-vodăeră, muliăttevoie, in țară, de oamenii 
heșilor,.., orânduiți la ținutul llom<(n,uiui, a Neam
țului și u iSucevei... !Și aceasta eră din neascultarea 
luiNicolai-vodă.că boieriiîlsfăiuc.'i să-i baifeaiceîn 
târgpre la ipizde,precum au făcut câml eră Dimitra-

șco-vodă. și să le deeproviant, să nu-i sloboază prin 
țară; iară el n'au vrut. MO.STE, LET. Ill, .b?/,. i A lăsă 
să intre, a primi la sine. (Prov.) De cât să bagi un 
chiriaș rău in casă, mai bine un mărăcine, și s’o 
ții închisă. ZANNE, P. V, 168. | A pune să stea, a În
chide (pe cinevă undevă). Maica s’o supărat, Și'n 
cămară m'o băi.iat, Și trei zile, m’o lăsat, De măn- 
care nu mi-o dai. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 187. .S'e (w/h- 
nară cu mulți părinți și ...să duseră... la avva Da
niit și, rugându-l să bage pre. Athanasia ia o mănă
stire, o trimise la niănăsfire. MINEIUL (1776), 51'/,. 
(Sensul acesta II are mai ales expresia) .4 băgă pe ci
nevă in (s. laj temniță (închisoare, prii^oare, ocnă), 
s. fam. lagross. la răcoare^a-l Intemniță, (mai pu
țin energic decât) a aruncă (pag. 277“) pe cinevă In În
chisoare (dar mai puternic decât) a-l pune ’n temniță: 
„incarcArer, détenir ou s'assurer de qqn". PONTBRI
ANT. („Expresiunile: « băifă în închisoare și a băgă la 
închisoare, difer Intre sine ca și expresiunile a scăpă 
de la închisoare și a scăprt din închisoare. Cel ce 
scapă de la închisoare nu a fost încă in Închisoare, 
ci numai pe cale de a fi pus in Închisoare; pre când 
cel ce scapă din închisoare, a stat de fapt mai mult 
sau mai puțin la Închisoare. De asemenea un jude
cător decide prin sentență să baife pre cinevă la în
chisoare, dar prin sentență nn-l și bagă de fapt iu 
închisoare, ci numai executorul sentenții baț/ă pe 
condamnat in închisoare''. L.M. Deosebirea aceasta 
nu se face Insă totdeauna, și, după Mă băfpiră fru
mușel la umbră. RETEGANUL, P, v, 83',,, se spune 
șl ll hăgară la pușcărie, ispirescu, si. V. 7/,, cu 
acela.și sens ca „in pușcărie'*.) Că eu eră [ eram] 
cele, ce-i băgă | • băgăm] in temniță și-i ucide-i 
[ ucideam] prin gloate, ceia ce cr^eâ intru tire. 
COD. VOR 42/, ( am tras In temniță și am bătut 
prein sinagoghi pre ceia ce credea Intru tine. N. 
TESTAMENT 1618; eu eram puind In temniță și 
bătând la adunări pre ceia ce credeă Intru tine. 
BIBLIA 1688: „egoeramconcI udens incarcerein**...; 
,je mettais en prison el faisais fouetter dans tes 
synagogues ceux qui croyaient en toi**). Deci pre 
densa o băgară în temniță. MOXA, ap. Gt.'R. I, .'ib 
Să-l ba;te. în ocnă. PRAVILA .MOLI). 19, 7* băj/ură
in butuci și in lănțuje. no.SOFTBIU, V. s. 28. Și-l 
bagă in pușcărie, gavuil. nif. 10. Nici is fată, nici 
itecastă, Cis o floare de pe nuire. Mulți voinici bag in 
prinsoare[ Inchsoare], bibicESCU, p. p. 293. A ieșit 
fíujor in țară! Date, pradă, nu omoară. De ciocoi îi 
bagă'n fhiră. ALECSANDRI, P. u. 156/ . Trimisă de.-t 
băgă la’nchisoare. DOSOfteiu, V. 8. 141. Eliptic. 
.4 băg'( secerători (subînțeles: in holde) = a angujă 
oamoni să secere. Să n'aibă cu slacerea'n ce trage 
Săcerători ce vor 'tLî săhage.... dosofteiu, ap. HEM. 
2329. Un om aveă trei plwguri deboi. .semănătrei 
obrocKe. de griu. băgă doisprezece secerători, patru 
treierători și ieșiră tot tre.i obroace. de grâu (: Omul 
este Dumnezeu; treipluț/nrisânt treimea ; seinănța, 
cuvântul lui Dumnezeu: doisprezece secerători, apo
stolii; patru treiei'ători, evangheliștii). teodîire.-'CU, 
P. P. 251“. ó’e-aít mărturisit Lungul luiintea jude- 
căției, cum n’au băgat nici el. nici frate-său, pre 
Stănilă în moșia Moldovean ului ( nu l-au tocmit 
să are In moșia altuia], ci fără lucru an Intiat et 
într'aceă moșie, DOC. (a. I.j91), ap. HEM. 2316. țț 
(Fam. Agric.) A bilgă (subînțeles: boii, vitele) la (s. 
in) plug (s. în cârd) eii i*liievi'i = a se întovărăși cu 
cinevă (spre a face arăturile s. spre a-și paște vi
tele 111 comun), fig. a se asocia, a-și face cu cinevă 
de lucru. Tei ști că Vultureștenii nu s’au mai în
voit anu-ăsta la arend((șulde-aici. din pricină că 
le-au pus învoieli prea grele și s’au dus la Căldă- 
rușa, Tat-tău i-acum acolo, ară. -I băgat la plug 
cu Detrea Mazălu. 8ANDU, D. N. 229. (Prov.) Dănă 
nu bagi cu omul in plug, nu-i cunoști itărnvul lui 
(„adică, până nu ne întrebuințăm cn oarecine la 
vreo slujbă nu-i cunoaștem năravul lui**) lORD. GO- I 
LESCÜ, ap. ZANNE, P. V, .VH-öOó (: „nu poți cunoaște
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iese iiiaint&i fecioru-^iău, pt altă cal6, și se. bar/ă sub 
un pod. câwl să freacă fiu-său pe acolo, nuntai 
iaca, la capătulpodului il tntăinpină mh urs mor~ 
ităiiid. CREANGĂ, P. 185. /yH»a se harfă după nor, de 
rttșitte. liF.TEiJANUL, P. I, 30,',,. 1 (Când locul In care 
intră cineva e o pădure, un codru ele., avem sensul) 
A dispărea, a se pierde (ln...). liăinăi, brazdă, după 
pluif, Că e» de astăzi tnă duc, .5* ^aă bai/ in codri 
verzi; De astăzi nu mă mai vezi. JARNÎK-BÂR.sea- 
NC, D. 28.5. ile^'i/i, în codri de te baț/ă. Ori in apă 
dete'>iea,i ă. Dacă nu ți-i!urnea draț/ă.șț;?.. ilj, 160/,. 
(Construit cu prep, la) A intră (iindevă) ca din În
tâmplare, a nimeri (la...). Xsearrl plecaiu la fine, GrC'- 
șiiii calea, cai de mine, Mă băr/aiu la altăcasă. Ciule 
e mătidra frumoasă. Cu bărbații' dus d'acasă. HO- 
i)oș, p. p. 195. i (Construit cu până la) A intră puțin, 
ln treacăt (la cinevă). După ce se’nseră, porni c^ră 
casă, dar. fiinrl intunerec și {îindu-i frică să meargă 
acasă, se băgăpAnă la nașul, reteoanul, P. T, 70/,.! 
(Construit cu ln sau Intre, printre, cănde vorba 
de o mulțime de oameni s. de lucruri de același fel) 
A se vâri, a se amestecă (printre...), a se strecură 
(printre.,.). Vai de mine, cum nu poriii .Să mă duc

mándrifi] care-i place. Cu două, cu trei patace. mân- 
I DHESCU, L. P. 124/;. fVînfrc lume se băi/a. De măsa 
I s'apropiă. Simeni seamă nu-i băga. TEODOKESCV, 

P. P. 525**. -Icoîo, când ajunse, rAzti o mulțime de 
' oameni, care așteptau să rină fata împăratului. 
' iSe băi/ă i» el in midțime. reteganul, p. iv, 45/,,. 
I î’it, care fată mare, nu te băgâ intre copile'

LM. Se baț/ă in toate = „il se méle de tout“. iS'e 
i bat/ă pretutindeni — „11 se fourre pariout'*. DDRF 

(Frov.) Cine se baijă intre lupi, trebue să urle,. 
ZANNE, P. I, 511. Cine se bagă in tărățe.. il mănâncă 
porcii, idem, P. iv, 137. | Eliptic. .1 îîc băgâ a 
se amestecă. De. nu va țineri mente nemică să fie oă- 
dzut in vis, atunre să va fi băi/at diavolul, de-i va 
fi făcut pacoste, șapte taine (a. 1644), ap. HEM. 2329. 
Amu primam' zice că et nusebagă.căsă-miiauhăr- 
tia inapoi. VLAHUȚĂ, ap. TDRG. faceți ce știți; eu 
NU ii»»ț ba//, nu mă ame.stec : ,je ne m’en măle 
pas; je m'en lave Ies mains“. DDRF. (Fam.) A se 
băgă în ochii cuivă = a se vâri tn cinevă, a sări la el 
(cu (țura), a fi îndrăzneț cu vorba către cinevă. 
„Ce gândești dumneata, moșule r Te joci cu marfa 
omuluir... Nu-ți paie lucru de șai/ăf l^i mă bă
găm in ochii moșneagului, și fiiceam un tărăboiu, 
de se strânsese lumea ca la comédie, împrejurul no
stru. creangă, a. 57/,j. ; Ase băgă în sufletul s. (pel 
subt pielea cuivă, mai puțin energic: in (s. la) cine
vă a sevărl, a se îndesă In cinevă (căutând, mai ales, 
a-i câștigă cu tot prețul încrederea s. a-l descoase), a 
nu-l mai slăbi, a nu-i mai da pace, a-l omori cu 

i dragostea: „entrer sou.s la peau de qqn., ne pas Ie 
I quilterd'unesemelle; accaparersaconfiance“. ZANNE, 

.. .. ,g’insinuer aupres de qqn.“ DDRF. (cfr.
i intră pe subt pielea cuivâ“). Florin: 

, (luâtul dulcețij
_ . nu te bă{/â așii în siiftetu' meu, că doar n'ai 

I să mă’nghiți...; stăi colef'ij... și te deprinde a sluji 
; CM»» se cade. ALECSANDRI, r. 923. Ce te bagi in mine'i* 

LM. Când s’au arătat aceâ măgueață neagră pe la \ ..„4,.. ... ..4
,------ A au fugit. SBIERA. P. 148/,,. C'i»»» nu-i

_  ..  . .. ! dorul mare câne.^ l'esie câte dealuri vine'i' Și nu 
indică deschizătura prin care pătrunde I vine cum se vine. Că el vine dr^t la mine Și se 

" ■.... •...............iiea pe care o ! boi/ă’n sin la piele Și se face foc și jele De-asupra
’ * ■ inimii mele, hodoș, p. p. 36. | (Mai ales In bleste

me, despre dracul) Mergi, dt-ace, ’n cancelărie Și te 
bagă'n cel ce scrie Feciorii la cătănie; Bar/ă-te

firea unui oui, până nu Iaci afaceri cu el, |se spune] 
in deosebi despre căsătorii, tovăiășii etc.“ Cfr. Intre 
multele variante citate acolo șl: „până nu intri In 
plug cu omu', nu cunoști ce fire are“; „până nu 
pui In plug cu omu', nu-l știi cine e“). (Loc. prov.) 
Ține minte, tu tot vacul, Și nu-ți băț/i'i n cârd cu 
dracul. PANN, p. V. iii, 25; românul glu-MEȚ, i, 54/,„ 
ZANNE, P. VI, 596 (: „fréquenter, s associer ă...**. Va
riantă: „nu te pune cu dracul**). I t .1 băgă (pe 
cinevă) la mijloc = a-l Împresură, a-l Incunjură de 
toate părțile. Agiiinsără un cerb și. băgâiulu-l la mi
jloc. aruncară cu fușturile.T>O3WtiHV, V. rt. 117. 
t* A băgă pe cinevă la mână = a-l prinde, a pune 
mâna pe el. Kmilian atăt de bine și vitejeaște s’au 
purtat, cât in mare dragostea slujitorilor întrâftd, 
îndată l-au numit împărat, in potriva căruia liallie 
cu ojajste mergând, siliîi'i să-l bage la mână: ce oa
stea. părăsind pe ihtllie, încă nepliniwl doi ani a 
impărățiii, în unul pomenit, de slujitori fu omorît. 
i-ANTEMiB, IIR. 210 ,„. j (învechit, rar) A băgă pe ci
nevă in mânlle cuivă = „a da In puterea cuivă, ia 
discreția lui |cfr. a-l da pe mâna cuivă], a-l pâri; 
a-l înșelă, a râde de cinevă pe care-l știi prostănac". ......... .. .
ZANNE, P. 11, 263. Și Saul au socotit să huț/e pre , în târg la Moci, -Sft mă bag intre cojoace, S'aleg 
Havid in mâniliicelorstr6inidefeattu.u\M.îi.\\ti^S}, - 1 ----- • . z.- ±
ap. HEM. 232t> (: „cogitabat i nj icere euiii in manus 
alienigenarum"). | (Făstor.) (Refl. = pasiv). Oile se 
bagă in lapte = 11 se iau mieii și încep să fie mulse. 
Bărbații ús la câmp, la stână. Astăzi se înțarcă 
mieii, și oile se bai/ă in lapte. EMINESCU, N. 142/,,. 
Be cum se hăi/au oile in hipte, Cula Mereuț umbli'i 
cu sterjiele. agâRbiceanu, d. ț. 37. Oile se bagă în 
măsură se aleg mieii de Ia oi. economia, 86.

3°. Refl. (Despre oameni s. animale) A seduce 
să stea s. a se vârî intr’un loc (Închis) spre a rămăneă 
acolo (câtvă timp), deci: a intră. (Se construește de 
obiceiu cu prep. In) Când in casă băi/i'i. Bună 
.seaia toțt mi-i da. reteoanUL, tr. 37/,,. Sebăgri 
in mâneca .'atmaniilui, la ut'taț!, idem, P. V, 60/,,. 
Intr'al cărui ocol se va băi/i'i [bourul], al aceluia să 
fie! sbiera. p. 1/„. S’o băgttfîn ip-ajd. șez. hi. 242/,,, 
Fiul craiului... se /"^ti'ioește spânului și se ba^ 
in fântână, creangă, p. 2O.'> Fl de mână-o a 
luat Și in crâșmă s'o băgat. BIBK’ESCi', P. P. 282 
Poale albe ridică Și'n Mureș că se băț/i'i. idem, 204. 
în cursă sănutebagi. doine, 66/. i P ext. (Prov.) 
Dacă te-ai băi/at iu joc. trebue să joci! CREANGĂ 
A. 94 (cfr. varianta: Dac’ai intrat In horă, trebue 
să joci!). , (Construit cu adverbe) Strii/âwl, întreb: 
Cine este. Cine.-aice s'a hă;/at. Cine-aici fără de 
vțjite A'ndrăznit de a intrat'^ l. vAcăresCU, P- 
11. -lit trimit să se baț/e mai afund. în co
drul celdes. sbiera, p. 66/„. Plecară pe cale, erâml 
.să se bat/e undeva, să doarmă pe noapte. RETEGA
NUL, P. II, 34 „ De,te. de-o ospătărie; aci se băgă'nlă- 
untru și măiică, băit și trăi cum t[-ij pofti inima. . 
idem, p. 1, 70/,. /târbafit-adu auzvi, Da ea’n casă | p. ii, 853; 
se băgi'i. bibice.SCI', p. p. 168. (Fig.) Dorul... Peste varianta: „ ........ , . . .. ,___
multe dealuri vine Și se bagă’n sân la mine.Ș'E.Z- > îas:a dulcețile, cucoană! Florica 
I, 46”/,,, Și la crâștnă se băgă Și vin cereii o ocă. i Da ' <■
BIBICEBCU, P. P. 286. Pe la nobili se băi/ară, Diy)ă 
vin, 2)Ane și sare. Ca să ducă de mâncare. RETE
OANUL, TR. 47/,. l’acft mea suiaie n'a vrut să se „ .
culce afară, ci s’a hâ'/at sub coperiș, idem, P. lll, ' miezul nopții și se tot băi/â la dinsul, s'ai 
.84/,,. A'Z... are nărav, că cum intră în casă, mai ! coșat foarte și au fugit. SBIERA. P. 148/,,. C'i 
întâi se bai/ă după cuptor, idem. P, v, 41 4 (Prin ! ' ‘ -..........................................

• prep, pe se i..2:,I __ '*—
cinevă Intr’un spațiu mărginit s. csL- . 
face intrând undeva). Când pe mșă se bă{/â, Fl ișli- 
cul dezbrăcă, bibicescu, p. p. 333. Prin această 
bortă, te băț/ai în Lumea-neoi/ră. SBIERA, P. 84/,, I .. . .
(Când cel ce intră undevă vrea să se sustragă ve- printre cărți, Bagă-te în domni, in tâți. RETEGA-
derii altora, avem sensul) A se ascunde. Frântul... NUL, cu. 135. Cine, crede la muiere, Bage-i-se dra-
.--•'aM băgat în sobă, tocmai unde dormeă boierul și . cu’n piele! BIBICESCU, P. P. 208.
au fosăit puțintel. Jm vuetid acesta, s’au trezit bo- A (se) băgă (de vin) in inorniiint (in groapă,
ierul. HBl'ERA, p. 2^/^. Craiul însă, vrând să-l ispi- p. ext. in pământ) = a (se) omorî eu zile, a(-și) 
tească,... se îmbracă pe, ascuns intr’o pielede urs..., pricinul moarle(din cauza unor supărări mari). Don«Z
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al me.K are de {fătul să mă hiiife ile vie in mor
mânt, cu apucăturile lui. cum năd eu! CREANGĂ, 
A. 32/,. O. nu eșM. mâiulro. creștină, De mă itreț’ti 
fără vină. Că nimic nu ți-am iireșit, Mândrufo, 
nici c'un cuvânt; Că dacă fi-nș fi (freșit, De viu 
ni’aș b&u't ’n pămănt. HOROȘ, P. P. Năcasul j'» 
voia rea S'au pus Iu iniiita mea Și s'au pus cu-așe- 
sământ, /"ână m’or Ităc/â ’n pământ! JAKNÎK-BÂR- 
SEANU, D. 215. Alt »•»»*♦’ badea la noi. Da io știu 
de ce nu vine. ...Că nn-l lasă taică-său. Băgă-s'ar 
in copărșeu [ - sicriu], RETEGANUL, tr. 158/,,. | (Cu 
deosebire In Transilv.) A (se) lulgA dupA masă = a 
(se) așeză la masă, .lupăneusa... l-auseă, Făclii in 
masă i-tiprindeâ, >'?'* ittainfe-i ieșeâ. Di susuori il 
luă. După mnsd îl bă//ă.... Și bitié [i]l uspătă. De- 
ucolo l-o luat Și ’n cămară l-o băsfuf, La lelița cea 
frumoasă... MÂNDRESCU, P. P. 221. ,(iata-iprâmu’, 
pus pă masă : Slobosi-ne ifastlă’n casăi^ Iar să
racii ii primiră Și in lonfru-i sloboziră. După 
masă mi-i băgată Și uși le cuvântară: .Hata-i 
prânzu' puțin [ In scurtă vreme] ilaidați cu 
tăț să prânzim-. ALEXICI, L- 1’. 170. Și s'o dus in 
'fărigrad, Sus, la birtul satului, La crâșma ’tnpă- 
ratului; După masă s’a băifat .Și-a cerut vin cu 
firia [ vadra], C’a da bani cu chivără, șez. I, 
108,

li. Fig. Nu mai avem a face cu imaginea con
cretă a introducerii a cevă sau a intrării cuivâ în- 
tr un spațiu mărginit, ci cu imagini abstracte: fie că 
recipientul e un abstract, tn care ne Închipuim că e 
introdus sau intră omul, fie că obiectul pasiv e o ab
stracțiune Închipuită ca intrând sau fiind introdusă 
In om.

Se construește ou prep. In, la, Intre.
1*. A aduce (cevă undeva). Aproape de fricoșii 

lui .spăsenia lui, să bage slavă în pământul no
stru (: ut inhabitet gloria in,.), corksi, ps. 233. i 
A introduce. (Românii] o« lipsii din bisericile lor 
limba cea slove.nească, băi/ând iarăși cefaj româ- 
neuscă, p. MAIOR, IST, 251). -Ă angaja s. a vâri 
(cevă Intr’o întreprindere), Jlotăriiu ca să baff in 
vreo tte'fufătorioară acei puțini bani, gorjan, ll. 
II, <». yiarfa.... in care-și băgă tot capifalu'... idem, 
H. IV, 134. (Cfr. n.-grec. xp’iiP'f'u = placer de 
l argentl. | A face, a înainta (o plângere, la cinovă). 
Om bîgâ ponos și lăcrămarv. la i'ilat. ALEXICI, L. 
p. I, 251/,,. (Obiectul pasiv e un abstract cu sen
sul de neînțelegere, zavistie, intrigă, zizanie, ceartă, 
etc.; construit cu prep. Intre, printre, sau tn mod 
absol.) A face (intrigi), a produce, a ațâță (vrajbă). 
Fi n’au lipsit a nu băgă câte cevă sizanii. PRAVILA 
(a. 11)52), ap, GCR. I, 158/,,. Celelalte zeițe băgară 
zizanie. printre toți craii Ele.nilor. ISPIRESCU, U. 
10/,,. tot nn pociu ineă să ba/f intre (Zbtyit 0 
intrigă mică și să-mi răz de dinșii. Pann, ap. GCK. 
II, 36/,,. A băgă zizanie, iscoadă =„a umblă cu in
triga, cu fofârlica". Com. i. pavp;lescu. (Cfr. n.-grec. 

5*âvi«î.a-„seuierlazizanie.intriguer"), ]] (Con- 
struitcu dativul persoanei șiun abstract ca obiect pa
siv) Itni bag omenia pentrti cinevă — „pun crcdilal 
mieu In joc pentru cinevă. răspund s. mă întrepun 
pentru el”. LM, cfr. îmi pun obrazul pentru cinevă: 
,,caveo cuipiam, me interpono pro iiuopiam: gut ste- 
heii, sich darzwischen legen (einsetzen] fiir Jenian- 
den‘‘. LB. 1 (în Transilv., rar) Bar/ despre cinevă s. 
asupra c.uivi vorbă rea: „adecă-l defaini, li stric nu
mele cel bun:difaino, infamia adspergo quempiam, 
inale de quopiain loquor; .Imd. schiinpfen, übles na- 
clireden, anschwărzen“. 1>B. | (Poet.) A băgă zitui 
în noapte=a continuă cu lucrul până noaptea târziu: 
„opus diurnum usque ad nocteiii protraho; mit sei- 
ner Tag(e].sarbeit sich bis in die Nacht verspăten“. 
IjB. (Cfr. a face din noapte zi s. noaptea zi.) 
(tn loc do a se exprimă recipientul, avem construcția 
cu acuzativ dublu) Bag cevă iâio^ = zălogesc: „op- 
pignoro; verprânden, versetzen“. LB., „engager, mel
lre en gage“. DDRF.

p.

' 2®. (Când e vorba de cineva care intră Intr’o
slujbă s. Intr’o funcțiune, care se duce s. e dat la o me
serie, etc.) Tran s. Așezs. dau pe cinevă (Intr’o slujbă, 
la o meserie, etc.), refl, intru (Intr’o slujbă etc.). 
L-am dus pe frate-mieu. de l-am băgat in slujbă la 
un croitor. S’a băgat în slujbă la un croitor. '. (Mai 
adesea „In slujbă" e înlocuit prin „slugă", astfel 

, că se naște construcția cu acuzativ dublu:) bag pe 
citievă slugă (etc.) (s. mă bag slugă, etc.) la cineva 
(s. Hiulevă). Vrând să să bage slujitoriu la ’mpă- 
ratul... DOSOPTEIU, V. S. 115,,. 0 femeie sărtică veni 
la curtea împărătească, să se bage slujnică, ispi
rescu, L. 184/,,. Șă-mi hagibovnicu' slugă,... săpuiu 
mâna pe arme,... ș'apoi să-lomorim. 8TĂNCESCU, B. 
2.37/,,. Du-te și te ba<fă utvlevă slugă. RETEGANUL, P. 

V, 3/,j. l’uică,sprâncenele tele, M'tsș băgă slugă la ele : 
Nici simbrie n'aș luă, De la mine ți-aș mai da. ȘEz 
1,174”/,;. Unchiașulse băgă văcar la sat. FUNDESCU, 
L. P. 97 ',. Frunză verde, lapte, acru. .Vă băgaiu slugă 
la dracu'. Dar ladracu' nu-mi prea place: Cat’ sAșez. 
că n’am reface. JARNÎK-BÂRREANU, D. 193; cfr. doi
ne, 72/,,. D'ar veni luna lui 3Iaiu. Să mă baț/ stă^ 
var la cai! BIBICE.SCU, P. P. 163; cfr. DOINE, 293/„.i' 
(Construcțiunea aceasta se găsește exprimată în mod 
eliptic în mai multe feluri; cfr. „Am venit, zise fe
ciorul, să mă bag slugă‘‘. —„Bine, zise baba, am 
lipsă de slugă, să umble la capre; bagă-te. la mine“. 
RETEGANUL, P. III, .36/,,): A băgă slugă = a angaja 
8. a primi pe cinevă ca slugă. Sfânta... ii zise să 
rămăie acolo și fata a prins bucuros. Atunci a in- 
vățat-o sfânbi ce. are de făcut... Când veni sfânta 
de la biserică, îi ieșiră toate lighioanele. înainte și-i 
mulțumiră, că a băgat așă slujnică bună. srAW- 
CESCU, B. Í5O/,5. [Expresia aceasta se găsește șl la 
Aromâni: bag huzmikar, la Neo-greci: ^â^tu órc-qpt- 
T-r](v), la Albanezi: ve iie huzmefiar .și ta Bulgari: 
túrjam sluga, p. papÂha'gi. p. a. No. 335.] | B. ext. 
Cin’ m'o dat pe. min' cătană N’are ce-și mai da 
pomană, Că pomana și o dat, Când cătană m’o 
hăifat ( când m’a lăsat să intru în armată). RE
TEGANUL, CH. 44. Bag]>re cinevă credinc.er = „spon- 
sorem do, vadem constituo; Biirgo stellen". LB. || A 
se băgă sltfffă (etc.) = a se angajă ca slugă (etc.), a 
intră ca servitor (la cinovă). yiergi..., doică de te. baifă. 
PANN, p. V. III, 43. ' P. ext. 0n Transilv.) iiă ínig 
soUlat (s. in soUlăție) = „militiam amplector, do 
nomen; Soldat werden". (Transilv.; rar) se băgă 
<7afoj=,.aes alienum, debita contraho; Schulden iiia- 
chen". IjB. De^ii fi, mândro, hterătoare, l'recum 
ești de băutoare, Fu tc-ai mai băga datoare Pe. sare 
și pe. fuioare. RETEGANUL, cil. 197. yiă bag diesaș 
(cretlinceriu JyB., nispunzător LM.) /pentru cinevă) 
= iau responsabilitatea, răspund, cbezășuesc, ga
rantez, girez (jientru cinovă): se porter caution, ga- 
rantir. „répondre, cautionner pour qqn “ pontiîri- 
ANT. Hi să nu se tapede. ce să stea de față, la vreame 
când treliw. să se.bage.vhezași. i’RAVlLA(a 16.52),ap. 
HEM. 2329. Fii-I táiö [poiniil], că mă bag chezaș 
că la anul va face poame. FRÂNCU-CANDKEA, ap. 
TDRG. II .1 ,se băgo = e. se angajă s. a se tocmi s. 
a intră ca servitor. Mâncă bine cu gura, i'e litcru i 
HU ie băgă. DOINE, 289/,,. (Pro v.) Ciiie se. bagă fără 
tocmeală, lese- fără socoteală. ZANNE, P. v. 630. |

, P. ext. Dați câte-o leturghie, Ca să scap din cătă
nie. Dar voi liturghii nu dați, Și'n cătănie mă bă- 
i/ați [ mă înrolați s. lăsați să mă ia la oaste). RIBICE- 
SCU, P. P. 125. Decât m'arbăgâ ( m’ar luă] la oaste, . 
Mai bine-aș zace pe coaste, alecsandri. p. p. 238”/,. 
A se băgă la cinevă = a se angajă s. a intră la cinevă 
în slujbă. „Ai venit sd te bagi iar la «ot — „Da!‘‘ 
SANDU-ALDEA, SĂM. VI, 883. Se băgă la nașu-său, 
care eră rumân, reteganul, p. i, 64/„j. Ccwe uce
nic va ave''i a se băgă la meșter, să aibă a reni la 
sfarostile, cu stăpânul sSu. üRICARlüL, Xiv, 2/,. | 
P. ext. Frunză verde, nucă sacă, Ait í/dse-sc bade 
să-mi placă; Că bailea de. mi-a fost drag, în că-

• tane s’a băgat [ a intrat in armată). IIODOȘ, P. |
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P, 215. țț A te băgâ la stăpân = (propriu) a te 
tocmi (ca om de serviciu) la cinevâ; (fig.) a luă 
angajamente care te supun voinții altuia (fără să 
fi băgat de seamă aceasta, de la Început): „entrer 
en service, se piaeer comme domestique" DDHE. 
(ed. 1905), „se donner un maltre“. zanne, P. V, 667. 
Pentru bani, luaiu bătrân >11 mă bărțaiu la stăpân. 
PANN, ap. zanne, p. 4".

3®. P, ext. (In Mold. și Bucov,) .1 se băgă la 
ceva a. a se bățțit (urmat de un verb la infinitiv sau 
la conjunctiv) = a se prinde (să săvârșască cevă), 
a se angajă la cevâ, a încercă cevă. Nu te băgă a 
ispiti jte tuorețul tău! dosoi'TEIU, v, s, 81,, ( pre 
cel ce te-au zidit, mineiul 1776, 137 •/,). Să mă fi 
băfțat și eu să trec apa, mă prăpădeam cu totul! 
SBIERA, p. 227 ,. I Absol. t A se angaja, a se În
voi, a luă o deciziune botărltoare pentru toți. Se te- 
ineii de .fidovi, că așă se. băgase Jidovii: cine va 
ispove^ll liristos, lepăilatsă fie de besearecă. coresi, 
ap. HEM. 2330. || Construcția: Mă bag (la cinevă} 
să... poate, In anumite împrejurări, primi sensul: „în
drăznesc să..,“ Atâta ip oază le-au dat (Petru Rareș 
Ungurilor], căt ( - Încât], la vreme de primejdie, 
ce eră ^pribag la dinșii,... Ungurii, necum să se 
bage să-i jăcuească. ce incă i-aupăzit. GR. URECHE, 
ap. HEM. 2330.

4®. Trans. A aduce, a duce, a împinge pe cinevâ 
(intr’o stare oarecare), a-l îndemnă la cevă, a-l vâri 
(în...). A băgă pe cinevă in datorii a-l aduce să 
facă datorii : „plonger dans Ies dettes**. UÜRF. (cfr, 
n.-grec. aâtiț ibv c'est lui qui l’a poussé...),
(mai ales refl.) a se băgă in datorii = a con
tractă, a face datorii : „s’endetter, contracter des 
detles", PONTBRIANT. Muierea luxoasă bagă pe băr
bat in grele datorii. LM, S’a băgat în datorii pâ- 
nă'n gât. Bag pe cinevă la rău, la nevoie „qu- 
empiam ad roalum redigo, molestiam cuipiam con- 
ilo; Jeniandem einen Verdruss zuziehen, ins Übel 
stUrzen". A băgă pe cinevă in gura diregătorilw 
= „11 părăsc: accuso, incuso, defero; anklagen, ver- 
klagen**. LB.: „déférer ă la justice, accuser-. DDRP. 
f’e boieriu l-att băgat in beleii. sbiera, p. 236/,5. 
.U’n» băgat intr’un bucluc = „tu in’as fourré dans 
une inauvaiso affaire**. DDRP. Au bagat pe mănă
stire la atâta cheltuială și supărare-, cu jwlecățile... 
URICARlUL, X, 199/,. Acîasta băgă pre svfâjntul in 
mult featiu de țțănduri. dosofteiu, V. .s. 43 (: „ia 
multe gânduri", mineiul(1776), 19’,,). Cit limba’n- 
șală. Să bage la greșală. Dosofteiu, ps. 42. t'ii 
hun și nu mă băgă in asemenea î/iritrcâiitril.'LM. 
Ba vrea să-l bage in wpifd. ISPIRKSCU, u. 97/,. .1» 
pofti Să mă bagi in nebunii. Da eu hm nu oiu 
face. BIBICESCU, P. P. 80. Acuma căutii utră, in tot 
feliül să-l bage in alt necaz și mui mare, că nu 
puie 'i privi cu ochi buni starea cea fericită a băia
tului. SBIERA, P- 77/y. iți mulțumesc că m’ai scos 
din nenorocul in care m’a bSițat mama. RETEGA
NUL, P. IV, 58 ,5. Se pricepeți lordachi vornicul să 
bage pc alții in nevoie, ș» să fie, numai el slobod. 
N. COSTIN, LET. II, 88/,;. Dragul meu tovarăș, la 
grea nevoie m’a băgat iar spânul. CREANGĂ, P. 234/^. 
.‘^ulți voinici bagi in păcate! Astăzi, mâne, ori poi- 
mâne. .Mă bagi, măndro, și pe mine. HODOȘ, P. P. 
161. M’o băgat mândra la pâră ( m a pârit], Că 
n'am fost să-mi de-e gură; De m’o băgi și la lege 
[ la judecată], Io la ea tot n'oiu mai merge. RETE
GANUL, CH. 135. Trage-ți, lele, cununa, Cam pe ochi, 
cam pe sprincene-. Că mă bagi in multe rele. JAR- 
NÎK-BĂRSEANU, D, 18. Ce lucru poate sft fie. Să mă 
bage, in robie. Nelegat, nevinovat ?... Numai mândra 
m’o bălțat! ibid. lOl. | Refl. Căiul eram la mama 
fată. Mâneam tartă căpătată.... Dar dacă m’am 
măritat, Dt mari scârbe m’am băgat, Mănânc pâne 
tot cu vin. Trupul meu varsă venin. BIBICESCU, 
1*. p. 175. țț .V băgâ pe cinevâ iu boală (mai ener
gic: in boală cănească s. in toate boalele. în nâ- 
hădâl, in alte alea) s. a-i băgâ cuivâ bonln iu oase
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a-l Iinboln&vi, (fig.) a-l face să-și piardă cumpă
tul, să-și iasă din fire, f'âtul se i it'i In cinev'i, nt 
nchii ei ceia tnnrii ^i nejjri cn tuureie, il biiți'i îh 
bimle. ISPIRESCU. i.. 78/,, lifip, lelița, lelișoarii, Oehii 
tăi mă banăl'nj boală.Sprâiu-eniJe mă omtmră. MÂN- 
DRESCU, L. P. 89/,4. Dimineifiu să te fere/iscă Dedra- 
ijusten fonieiască, Că dr<’..<niste(t f(>ineia«:ă. Te ttscă. te 
face Mișcă, Te bai/ă'n boală r.ăinească. ȘE2. I, 111/„. 
Măi bărbate, blnstnmiite, (.'ăiiepă mi-ai isnniaaaK 
Boala'Il oasemi-ai hin/iit. Vai, ia coasa ș’o cosește. })e 
boală mă mântueșie! ibid. Il, 214/5. Refl. C'w»« l-aa 
sărit popa, s’au băi/at in toate bonleie iși g'au temut 
să-i deschidă poarta. SBIERA, p. 11 .Spitiie-», bade, 
maică-Ui Să iiit-fi bai/e boala'a otise f să nu se 
Îmbolnăvească singură], Că nw i-oiu fi noră'n cu.sn ! 
RETEGANUL, TR. Wify || A(-l) băgă pe ciiievâ in fri
că s. în groază, s. in (toate) grozile s. spaimele 
morții 8. in ceasul inorții, s. in friguri, s. (fam ) 
iu răcori, s. în toate răcorite, s. (in Mold.) in 
tușă, 8. in (toți) sperieți(i) s. a-i băgă cuivâ frica 
în oase = a-l face să aibă maro teamă, frică s. 
groază, a-l speria, a-l Infricâ, a-l îngrozi : „épou- 
vanter, terrifier, jeter qqn. dans ies transea“. Măn- 
dră. măndrulenna mea,... Ochii tăi mă bm/ă’n boală. 
Sprăaceiiile iar mă scoală: Ochii tăi mă bai/ă’ii 
frică, .Sprâncemile mă ridică. JARNÎK-UÂRSEANU. 
D. 23. Se năpusti asuj»ra ei un lup. cu ni^te ochi 
turbați iâ s^iți. de. hăi/ă fiori în oase, ispire
scu, L. 17. Ce ipoasă .strașnică a bă(/at ifarlata- 
nul ÎH va''arHl satului! ȘEZ. Il, 141/;. 7<i, m'ai 
bălțat in toate ițrozile tnorții, căci, cuprins de ame
țeală. nu mai ^tieam unde mă ifăsesc. CREAN
GĂ, P. 196/,;. -1 bălță în ceasul morții = „effrayei ". 
ZANNE, P. îl, 8.‘)3. .1 băi/â pe cinevă in friipiri 
„a te răsti la el, a-l amenință, a-l speriă“ (Vâlcea). 
ZANNE, P. 11, ŐŐ9. De ce a băynt el în răcori, ițdn- 
defii. pe toți impărații ifi pe Papa de la Borna ■' 
CARAGIALE, T. I, 80/,,. DocA i'oefii să ba{/i pre un 
Bomăn in tonte răcorite, e de ajuns săn amintefii 
numai, ci ni auzit o cucoveică câiitănil pe casa sa. 
MARIAN, O. I, 196. Din mănușă se făcii o mâță 
mare. care, cătul se incărtiprintre șoareci, ii hSțții 
in tușă, inghițiiulu-i pe '•reo rățloa. ȘEZ. II, ,. 
.1 fosf o i'reme, cănd rerizorii școlari nu tnțeleițeau 
că pot ave.â alt ro! in imățămănt de căt să baițe 
pe inoățăfori în .•qierieți. I. V. RĂDULESCU (Picior- 
de-inunte. In Dâmbovița). In tribuna învățători
lor, a. IV, nr. 74. Refl. Dracilor li s’au cam bă- 
ițat fricn'n oase și au trimes pe altul la dinsul. 
.să-i .■ipiiie că i-or da un coreț de ițnlbini, numai 
dacă n’a face et mănăstirea acolo, pe. trecătoarei 
lor. SBIERA, P. 259/,;. (Pop., fam.) A băgă pe 
cinevâ in (irsici (s. in toți dracii) s. a băgă draci 
iu cinevâ = „a-l necăji (foarte), a-l întărâtă rău; a-l 
face să știe de frică'*. ZANNE, P. VI, 618. A(-i) băgă 
cuivâ vină s. (mai rar) a băgă pe cinevâ in vliiA= 
a acuză pe cinevâ, a-l face vinovat de cevă, a-l în
vinovăți, a-i impută cevâ : „accuser (qqn.), incrimi- 
ner, inculper; imputer ou reprocher (qqcb, â qqn,).“ 

s’au piiiiaf, impărăfeasă fiiiul.cAt nimeneau 
putut n-i bălță vreo cină. șiNCAl, HR. I, 3/,,. W 
baiță cină tot .lidovului, pentru-că nu i-a făcut 
lucrul datorat, i. lONESCU, l). 214. r«m, măndră, 
prin ițiădină, /.mulițând râte-o bod)otină. Să nu-ți 
baițe miî-ta cină. șez. I, 142*’/,;, Nimărui vină nu-i 
bag, Numai prostului de cap! RETEGANUL TR, 144/5. 
jarnîk-bârseanu, d. 180. •>'» iaca un om acolcii, 
nvăiul mâna uscată, și intrebară pre el, zicând: 
-oare cmlesă in Sâmbătă a cinilec ica să-l baițe 
in cină. N. TESTAMENT (a. 1648), ap. HEM. 2323 
( : „ut accusarent euin“).

b'>. (In legătură cu subst. seamă avem următoa
rele expresii:) A băgâ în senină (cevâ s. pe cinevâ) 
a da (mare s. deosebită) atenție (ta cevă s. cuivă), 
a luă aminte (la..), a țineă seamă s. socoteală (de 
cevâ 8. cinevâ), a ascultă (de...), (mai ales la nega
tiv: a desconsideră, a nu ținea socoteală de ceva.
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Bnu nnmn = ..păzesc, iau samă: attendo, rationem 
habén rei; achten, acht geben“. LB. 1 s'nn ilitîst, 
n'an băijut pravila mold. 42. Îni'ăf^nriiile,
au nu bn;ii sama că periin? N, TESTAMENT (1(148). 
ap. GCR. I 128',, ( : „inaltre, ne te soucies-tii 
point que nous périssions?“). Intru iiemică nubă:/<'i 
namă bătăile, dosofteiu, V. s. 7. Nh hăiiâ xamă ile 
flnrori. idem, V. s. 20, .. [mai] fiindu-i {jinere. 
il urină: i’i sdee-â (Brăncoveanu), că [dacă Con
stantin Duca nici] când ii er'i nincre,, și nu l-ascul
tă, dar acum, dacă va ieși lit domnie, nice l-ar 
băijâ samă, NECULCE LET. ll, 294/,,. Oatnenii cre
știni, pentru o vistierie ca aceasta a fecioriei, 
bayă seamă de nimic. MINEIDL (1776), 11 *!,. xYe ftd- 
ilând samă încotro mergea, se intofajrre cănd în- 
tr’o parte, când intr'alta. DRĂGUICI, R. 160.
tru străinul bruitet, el păreă că nu bagă samă că 
e lângă o frumuseță, șt Hit se uită. c. negruzzi. i. 
37. xViMient seamări luă. Afară de-un cerb.,., Kl sea- 
mă-i băgă l^i mi-o întrebă, ÎȘ’astfel îi grăiă... TEO
DORESCU, P. P. 59. Printre lume, se băgă, De mă-sa 

' •• •’• - nu-i băifă. TEODORESCU,a vedeâ dacă o bagă in seamă cei de prin pnjur. 
ISPIRESCU, u. 2l/,g, Vorba nu mi-ai ascultat. In 
seamă nu m'ai bdgftt! TEODORESCU, P. P. 289. Șter- 
ge-și ochii cu-o năframă, Dar plânsul nu bagă’n 
seamă; Și-i tnai șterge c'un ckindeu: Lacrime.le curg 
mereu. JARNÎK-BÂRSEaNU, d. 119. A nu băgă în 
seamă pericolul, opiniapublică : „affronter le dan- 
ger. se moquer du qu en dira-tron“. pontbriant.
t (Rar, construit cu prep, de, prin analogie cu „a 
țineă seamă de...“) d'ă nu bage în wiuia de nă- 
pășii. DOSOFTEIU, V. S. 126. f (La Cantemir și:) A 
băgă a s(e)amă, cu același sens. Lucrul mic a samă 
a nu se bă;//i. sau a mândrilor, sau a neiunilor 
lucru easte. cantemir, ist. 146. | (Azi, In Mold., 
rar) A băgă la s(e)amâ. Aici n'am văzut nimic ce să 
b<tg așă la seamă, sevastos, povești, ap TDRG.
A băgă seamă aveă odinioară Înțelesul de „a face so
coteala (ta cevă 8. cuivă), a socoti**, f (Construit cu 
dativul) Adurâ-și [ Iși adună) cărțile și le ardeți 
intre toți și băgară samă prețului lor și afiară cinci 
inturearece de argint, cod. vor <>',3 ( și cărora 
băgândQ samă prețurile lor, afiară samă ca 
do cinci zeci de mie de denari n. testament 1648; 
și socotiră prețurile lor și aflară de argint cinci 
zeci de inii, biblia 1688 : „et quand on en eut 
supputé ieprix, outrouvaqu’i! montait ă cinquante 
miile deniers d’argent**: „et computatis pretiis 
illorum, invenerunt-..**). (Construit In mod absol.) 
Asamănă-să inpărățila ceriului omului craiu. ca
rele vru (irt baț/e samă cu slugile lui. Deci începând 
el a băgă samă... N. TESTAMENT (a. 1648), ap. HEM. 
2326 (la margine: „să le ia samă*': „c'est pourquoi 
ce qui arrive dans le royaume des cieux est com
pari' ă ce que fit un roi qui voulut fairé coinpte 
avec ses serviteurs. Quand il eut commencé ă 
oompter...**: „...qui voluit rationem ponere cum 
servis suis...**). Sensul acesta II găsim încă In LB.: 
Bag sama: „adecă trag .sama cu cinevă, fac so
coteală : rationem ineo, duco, puto...; Rechnung 
machen**. | (Cu timpul, Înțelesul s'a schimbat Insă, 
după analogia lui „a luă seamă**, care are și sen
sul de „a luă socoteala de la cinevă** tn expresia 
„iau scama cuivă s. de la cinevă**, dar are și înțe
lesul „observ, consider, sânt atent (la...)'*. In construc
ția „iau seama la cevă**, așă că azi avem numai 
sensurile) A prețui s. a pune preț pe cevă, a da impor
tanță s. atenție unui lucru, a luă In seamă cevă, a luă 
seama, a consideră cevă, a observă cevă, a se îngriji 
de cevă, a-i păsă cuivăde cevă (mai ales ia negativ: a 
nu da nici o importanță, a desconsideră, a nu da cuivă 
nici o atenție s. ascultare, a nu se îngriji de cevă, 
a i păsă puțin de cevă. a nu luă In seamă, a nu luă 
seama la cevă, a nu observă cevă. a nu ști s. vedeă 
că se întâmplă cevă), (Intrans. construit cu dativul 
s cu prep, de, mai rar cu la, sau trans., construit 
adesea cu că, une-ori Întrebuințat in mod absol.)

a nu da atenție cuiva, a nu observă pe cinevă etc.). 
Aceastea toate băgă-le in seamă și le socofilă. co- 
RESi, E 7 ',,, Iie să vor află de în cei răi. cum am 
zis mai siui, nici intr’un chip să nu li să Imgeîn 
seamă pâra și utdí íurio ior. pravila (a. 1KŐ2), ap, 
HE.M, 2324. Oameni, de carii să nu-i bage nime 
nice intr'o sdmă... pravila mold. 84 A’/t băgămâ 
«I sam>f Dum/iedgău ce’nvață. dosofteiu, ps. 37. 
Am oot» băgă in samă mila lui, nice vom luă a-mente 
ituîelungă râbdarla lui. vaklaam, ap. HEM. 2324.

én samé= „aestimo“. anon. Car. Puii, nebă- 
gând-o 'n seamă, „Cale bună,--i eic, „miidamă. Noi 
nu știm ce ne vorbești-, alexandrescu. m. 341. A’i 
se d^rinseseră cu aceste, cârtele și porecle așă de 
tare, cât mm fe mai băgii în samă: le socotea M așa 
de ird)uin}ăcașiorî și ce vorbă a cătărilea. 3BisB.fi, 
P. 2Ö2.',,. Tot omul are un dar și un amar, și unde 
prisosește darul, nu se tnai bagă în samă amarul. 
creangă, p. 269. Ochii ei sticleau, și eră pieptă
nată și pomâzuită, de-i stă părul lins; se tot uittt 
asupra ei mereu [și\ trăgett cu coada ochiului, spre , _ _ _
„ ..-,1.,-. :...............  . s’apropi'i, A’iMtciti seamă________________________

P. p. 62Ö. De lacrămi n'aș băi/f'i. .se.amă, Că le șterg 
cu-a mea năframă. Dar mi-e. mila de obras. Că 
rămânefript și «rs. JARNÎK-BÂRSEANU, o. 101 („Dar 
la lacrimi nu bag samă..“ doine, 234/,,). | Iinpers. 
xYr se bagă seamă = nu se observă, nu face nimic*, 
„man inerkt es nicht, es inacbt nichts“. POLIZU. 
't* A i se păreă cuivă cevă, a aveă impresia (că e...). 
Întâi o spândsurară și o arsără cu făclii de cânt, 
și ia băgă .srt-utA focul ca apa, și aileverilă la toți 
cum vîade pre sfântiil înger roorândii-o și răco
rind para făcliilor. DOSOFTEIU, V. s 94, ; Trece
rea de sens: „socotesc“—„dau cu socoteala'* -„ini se 
pare, bănuesc, Îmi vine a crede că..." (cfr. pasă-mi-te) 
o intălnim și In locuțiunea (cum) bag-seamă (s. 
bag-seama), prin care povestitorul vrea Intru câtva 
să slăbească o aRrinare, dănd a înțelege că ea co
respunde unei păreri subiective a sa : „ă ce qu'il 
paralt, selon Ies apparences, apparemment** : „fors. 
forsitan, ut adverto, ut opinor, ni fallor, mihi vi- 
dotur; mir scheint, wo ich nicht irre [aliem Anscheine 
nach]“, LB, Cum bag seamă, i-a fost teamă .funo- 
itei ca să nu se apuce fiul său de suflet de ber
bantlâc prin cerul lor. ispire.scu, tr. 7!)'^. S’au po
runcit... arhiepiscopului... să-i dea care., să se.poată 
mută, bag-samă, in íHanonia. șincaî, hr. lll, 139/, 
Bag-seamă, căpitanul și-a ii^rueit reperior/i/ul. 
VLAHUȚĂ, ap. TDRG. Dar, bag-sama,precum e scris 
așa are să se întâmple, mera l b. 83. Bag seama, 
lumea asta n'a fost nici odată fără împărați: așă 
a rânduit Dumnezeu, ca unii oameni să fie mai 
mari, alții mai mici. retegaNUL, p. ll, .3 ,. i’rumă 
verde și iar venle. Ce mi-i dor nu se mai vede, !iu 
se vede, nu s’aude, — Bagseamă, n’are <le unde ; 
Că s'au tare depărtat Și de mine și-a uitat, lio- 
DO.?, 1*. P. HÖ. II (După construcțiunea substantivală 
băgare-de-seaină, s'a născut o formă nouă:) A 
băgă de seamă = a luă scama la cevă, a da aten
țiune s. importanță unui lucru, a fi atent la cevă, I 
a remarcă, a observă. (Trans., adesea cu o propo
ziție secundară drept complement, s. construit In 
mod absol.; rară și învechită e construcția in trans. 
cu prep, de, greșită cea cu dativul). (Poarte rară Ia 
scriitorii vechi, lipsind cu desăvârșire In literatura 
populară, construcțiunea aceasta, „a băgă deseamă**, 
devine tot mai uzitată la scriitorii moderni, Înlocuind 
aproape cu desăvârșire pe „a băgă .seamă**, tn timpul 
mai nou pare a se stabili In uz și o diferențiare de sens i 
intre „a băgă In seamă pe cinovă**=a-i da atenție, și „a | 
băgă de seamăcevă‘*=a fi atent la cevă.) Pentr’aclala, 1 
Doamne, le. trimite spaimă, (’ând nu li-a hi ’n 
vîaste să ba'fe de samă. DOSOFTEIU, PS. 41. Care 
nu va băgă de seamă hi bună vreame de lucrul 
cel trebuincios, aceluia i se va piiarde binele din- 
naintea ușii. ȚICHINDEAL, ap. HEM. 2328. Lumea 
este vicleană, poți singur să socotești; Când vede

sami prețurile lor, aflarâ samft ca 
:i de mie de denari n. testament ]H48;

3BisB.fi
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pe oarecine urcând și coborînd fles, Be uită, bagă 
de seamă, unui tânăr mai ales, pann, E. I, 8. El 
nu prea băgă de seamă aș i bine pe ceea ce Ieși- 
nașă. GORJAN, H. II. 167. Arvinte: Tu ești, antihăr- 
țule? Ce câți aciif Pepelea: Nnbăgâ de samă, giu- 
pâne! îmi întind rufele ca să se usuce, alecsan
dri. T. 834. /ia Hirte, pr»» lupi trece, făr’ a-i băgă 
de samă, își ia copilu’n brațe, la «trt plângând il 
strânge, Și pleacă... idem, p. iii, 244. Bagă de sea
mă că ai a face cu un membru al Acailemiei! ODO
BESCU, ni, 24/,g. Bag însă de seamă că devin din ce 
in ce mai exigent, idem, ni, 38/,,. Vei fibăgat dt>. sea
mă, o împrejurare: cartea mea, cetind-o în șir, ră- 
»«l«e neințileasă. eminescu, n. .55/,. El supărtd 
plecă înainte, fără a băgă de seamă că barba și pă
rul ii albise. ISPIRESCU, L. 9/,, Uncheșul nu băf/â de 
samă lucrul acesta și mergeâ înainte, șez. 1, ÎGl/^. 
[In expresiile acestea, cnv*“*."! "7.
gurească, a înlocuit de sigur un alt cuvânt vechiu, 
precum dovedește arom. bag oara „observ, bag de 
seamă“, l’i bag semnu „observ**, cfr. n.-grec. ^âjtu 
7VW01V „fairé attention”, sta' ' Z.
nir compte de”, Șâiu» „compter sur”, alb. vg
nderinț ,j’estime, J’apprécie” )

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul e de sigur 
foarte vechiu, căci se găsește șl In dialectele din su
dul Dunării, In parte cu sensuri necunoscute la noi; 
astfel (la Aromâni) „a pune, a (se) culca; a se sil), 
a se strădui; a începe” etc. dalametra, 38; Papa- 
HAGi, B. A. 048 etc. E foarte probabil că avem a 
face cu un cuvânt moștenit de la strămoșii noștri 
neromani. Etimologiile propuse până acuma nu sânt 
acceptabile, Cihac ll, 637-638 îl derivă din n. grec. 
JiâCw, (v.-grec. Jtâkkiu) „niettre, placer”, in. grec. 
3âCci> „mittere, ponere, immitere, injicere, addere, 
adjungere, imponere, exequi. adimptere, adhibere,ttujuugoiQ, iiiipuiiolv, UAequi, auiuipieie, aUlUUere, » v v c o, uit» nun 
apponere”. G. Meyer, Indogermaniscke Eorsckun- ; gare-de-seamă. 
gen vi, 115, 11 aduce In legătură cu cuvintele ro- . » tnnt np.iTutm- 
manice reprezentate prin v.-fran. bague „legătură”, ; 
n.-fran. bagage etc; pentru alte etimologii, oare nu j 
pot fi luate In considerare, cfr. HE.VI. 2331 2335. 
Multe din locuțiunile românești au analogii izbitoare 
In limbile balcanice; afară de cele citate mai sus 
amintim următoarele: arom. bag baste „mă rămă- 
șesc, fac prinsoare” = alb. vț bast; n.-grec. gafu» 

arom băgă s-angiură „incepii să Înjure”: 
alb. u vuri tg sarțtg; n.-grec. tgakî vâ. arom.
bag mâna = alb. vț dory „Încep (lege Hand an), pun 
mâna (la...)“: arom. bag boațe „țip”: n.-grec. ^áju» 
xa'.ț >j.wva;ț. PAPAHAGI, P. A. pag. 155; G. Meyer, 
Etgmol. Wörterbuch der alb. ói«'acfce,469; Vlachos, 
A£;ix6y, 167-168 etc.)

KAUARÓNT 8. 111. V. Yațrahond.

KAUAUÉiXÁ) subst. V. ba^atebi.

KAUÁJ 8. a. Bag(tffe. I.ucnirile pu care le*aluat 
cineva cu sine Intr'o călfitorie (s. pe care le-a luat 
0 armată la drum, Intr'o expediție), calabalâc, (f) 
a g â r 1 â c. Dwpií un trup de lănceri..., eened duiuntul 
oastei; trăsuri, baffaje, pedestrași. C. NEGRUZZI, l, 
167. Cefe tnai muúe vorbe sfeive,,.. au venit in to~ 
vărășia buchilor sau tu bagajele vlăjlicilor de alt 
neam., iorga. l. II, 303. [ Fig. (după fran.) Suma 
cunoștințelor ce are cinevă Intr’o știință oarecare sau 
a producțiilor proprii cu care se Infățișază publicului. 
Bagajul literar aflj lui Negruesi este... puțin volu
minos..., insă că^igă in calitate ce^ lipsește in că- 
tinie. ALECSANDRI, ap. C. NEGRUZZI, I, LXI. S... 1‘... 
se ridică in cotdra teoriei barbare a lui D..., cu un 
formidabil bagaj de argumente științitice. CARA- 
GIALE, M. 192.

— A', din fran.

B.4GARE
Mort?, d'enfoncer, (enfoncementj: de (se) fourrer, de 
(se) méler, de (s’)engager, (engagemenf), de pousser, 
(poussee), d'inciter, etc.

Indnitivut verbului băgă, devenit abstract verbal. 
Exprimă noțiunea opusă lui scoatere. Băgai-ea vi
telor in ocol. Băgarea degetului in gură, etc.

Spec. I{Agare>de*scamă=a.) luare'a-minte, grijă, 
precauție, atenție : „précaution, attention**, foarte 
adesea negativul: Nehăgare-de> (sau, mai rar. in) 
seamă (f șl nebăgarea săntii) lipsă de atenție s. de 
precauție, neatenție, neprecauțiune, negrijă: „manque 
de précaution ou d'attention, inattention, inadver- 
tance“. (IjOC. adv.) Cm băgare de seamă = „aveccir- 
conspection, (ă chaux et â sabie}, doncement, délica- 
tement, avec égard“. pontbriant. Üíh nebăgare de 
seamă = „par mégarde“. DDRF, .4 fi cm

...........____ ,,___ .vettirtd; »préterattention, faireattention, étreenéveii, 
vântul seanța, de origine un- étre attentiP*. DDRF. (ed, 1905). /«/rd la mare bă-
■’ .... . . .. gare de seamă, ca să vaeă șielînsu-și,chiarcuochii

săi, această minune. GQRJA.N, ii. i, 62 Ant tiMcăefM^ 
. __ p-,_ ddale.pecare am să-lstudiescu marebăgare desea-

lai tóitcv „estimer, te- mă. C. NEGRUZZI, l, 98. Calul... spuse băiatului să fie 
cu marebăgare de seamă. lUPlRESCö.í. 163. .liurtc» 
ea... se uită mai cubăș/are fie întlatăcunoaște
podul. CREANGĂ, p, 90. Cm «e6ă/A*r« fie samă, bănd 
odată apă pe osteneală, ou căpătat oftică. drĂ- 
GHICI, r. 3. Sd nu trecem cu nebăgare in seamă 
pe lăngă Bălănești. C. NEGRUZZI, l, 195. 7>t» »«- 
băgare de seamă și fără de voia mea am călcat 
pe coprinsul tău, și n'am nici un gănd rdii asu- 
pră-fi. ISPIRESCU, L. 42. I b.) (pozitiv) Considerație ; 
„considération, appréciation, prévenance"; (negativ) 
lipsă de considerație, desconsiderare, despreț : „inan- 
que de considération, mé.sestime, dédain. mépris“.77d- 
gare dese«»td=„cinstire: aestiinatio; (ung.) számba 
vevés; die Achtung“. LB. (Loo. ad v.) Luănd inbă- 
_ ' ț... = „considérant, vu que. attondu que,
á tout prondre**. pontbriant. Luaí-i.ti in băgnre-de- 
seamă atătea mari faceri de hinei' drăghici, r. 1,ó2. 
Luând ocara pre tine și nebăgaria sămii... doso
fteiu, V. s. 146,, imperfitorul ar rămăne.'i mai 
mult mulțămit, câmlar face piiceacu Turcii acuma, 
decât cănd s’ar intămplâ a face curăml vreo rup
tură cu Franția sau cu altă crăie, căci Turcii atunci 
ur răspunfle cu măreție, și nebăgare-fle-seamă. E. VĂ- 
CĂRESCUL, IST. 272 Voi toți, cei ce la niște cuvinte 
deșarte văsuputteți.sltreacețicu nebăgare-fle-seamă 
pricinile ceale tlintre împărați, să nu socotiți că 
din pricina nevredniciei voastre mă veți privi in
tru osândă, BELDI.MAN, N. p. II 19:1, Toate aceste 
daruri îți vor câștigă, inimile acelora care acum te 
privesc eu nebăgare în seamă, marcovici, d. 10/j.
c. ) (pozitiv) Observare, observație : „observation, 
remarque**; (negativ) neobservare. neluare In seamă, 
neurmare : „manque d’observation ou d'obéissance”. 
Observații sau băgări dă seamă asupra regulelor 
țft orânduelelor gramaticii românești, adunate... de 
lanache Văcărescul. [Râmnic, 17H7j. [ioan-vodă Ca- 
rageă] după băgarea de seamă ce au făcut in anul 
de’ntâiu..., in al doilea an se dezbracă de ficleana 
și lingușitoarea pete a vulpii. ZII.OT, CRON., ap 
HE.M. 2869. Se sui iarăși pe munte, ca sd iee in 
băgare de samă tnai bine mișcările dușmanilor. 
drăghici, r. 166. xVeA'ti/'trea tnseuMtd ceZor hotărîte 
și așezate tn legi și inpravile... ANTI.M, ap. TDRG.
d. ) t învățătură, precept, normă, regulă ; „en.seigne- 
inent, précepte, norme, regie”. Povestiri... pline de 
băgări de seamă și de întâmplări foarte frumoase 
și minunate. GORJAN, h. i, I/4. Ca opilflă a rămas 
ajl] lor amor Petdru băgare de seamă la oricare 
cititor. PANN, E. IV, 49/g. [Azi, pare a se stabili tot 
mai mult distincțiunea următoare: Băgare fie sea- 
»td = atențiune, observațiune; băgfire in seamă = 
considerațiune. Cfr. COSTINESCU, b.aRCIANU.J

Băgare de viuă = acuzare, învinovățire : „culpa- 
tio, accusatio, incusatio, insimuiatio: die Bescbul- 
digung, Ausstellung*’. LB.

HÁuÁUb 8. f. .JchoM de meltre (dnns), (miite), tle 
eittrei-, fentreej, de(s')introdnire, (iniroduc- '
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UÂUĂT 8. a. = băgare. Participiul verbului băgă, 

devenit abstract verbal. Ifi stâlpii i-an ferecat cu 
aur, și verigile lor le-au făcut de aur la, băgătulă 
druțfilor. biblia (1688), 66,, ( : „et on couvrlt d’or 
Ies ais, et on 6t leurs anneaux d'or, pour y fairé 
passer Ies barres“). | Spec. (Joc de copii) De-a- 
băgatnl s. de*a-băgatele (la arest): Jucătorii fac un 
șir de ronturi; fiecare și-alege căte unul și pune 
In el o bucată de piatră, etc. Apoi se lasă cu ichiu- 
rile (tot de piatră, numite șl tărși) la o distanță 
oare-care și Încep să dea. Dacă vreunul lovește și 
răstoarnă o piatră din ront, cel căruia li aparține 
acel ront iese din joc. împărat e jucătorul care 
reușește să-i bage pe toți la arest. Com. i. pave- 
LESCU.

(Un băgat in seamă nu se aude, dar se Întrebuin
țează negativul :) Loc. adv. Pe nebăgate de (s.. 
mai rar, în) seamă = fără a băgă de seamă, fără 
a observă s. a fi observat: „sans s’apercevoir ou 
sans ătre aperțu, sans avoir remarqué ou sans étre 
remarqué**. Pe nebăgate de seamă, mă depărtam de 
țintă. D. ZAMFIRESCU, ap, TDRG. Vânează ici, vâ
nează colea, se depărtase de oamenii săi pe ne
băgate în seamă. ISPIRESCU, L. 389. Mireasa, pe 
nebăgate <le se^imă, pune un picior pe al ginerelui, 
ca ea. să fie mai mare... in casă. G. lONEANU, ap 
TDRG, 

băuĂT,-Á adj. Mis (dans), introduit, enfoncé, 
țiche, fourré; méné, conduit, ame,né; miié, immiscé: 
engtiyé (au service de), etc.—Participiul verbului bă
gă, devenit adjectiv (păstrându-și totdeauna sensul 
pasiv). (Despre obiecte) Razele unei lumânări de seu. 
băgată in gâtul unui clondirfiu)... EMINESCU, N. 
41/„. liordeiu... hă{pd in pământ... STĂNCE8CU, B. 
71/,,. Să șezi toată ziua'n pmg, Cu ațti bă;/ată'n 
ac! DOINE, 212 (Loc. prov.) in sacul legat. Nu știi 
c.e-i hăfpit. ZANNE, p. III, 349. [ (Despre oameni) 
Inălțrde împărate. Putie pace, nu te lutte, Că-s re- 
gute [ recruți] litierele., Nu te băgti'n foc cu ele. Ai 
avut nuli învățate; .lumătate-s împușcate ^i Ifi isjd- 
tal I spital] ăilf/rtfe.'JARNÎK-BÂRSEANU, D. 317. 1 In
trat 3. tocmit Intr’o slujbă. (Loc. prov.) Cel băgat 
fără tocmeală Iese fără socofe.ahi. zanne, p. V, 631.

Spec. Biigat in aeamă=observat, remarcat, consi
derat, prețuit, stimat, cinstit; „remarqué; considéré, 
estimé, apprécié**, mai ales Întrebuințat la negativ: 
nebăgat în seamă (ț* și: nebăgat seamă)=neob8ervat, 
neremarcat; neluat In considerare, de.sconsiderat, 
desprețuit: „inaperv»; méprisé, dédaigné, méses- 
timé, pris en dédain**. Pă-i ca apa cea vărsată. Ce 
nu-iin«imăbăipttă. DOSOFTEIU, P3., ap. HEM. 2870. 
Ni mai fost-au poftiți încă: ci-ai, crăiese și'mpă- 
rafi, oameni in samăbă(ptfi. CREANGĂ, P. 279. roio 
ți îmtinleAi lui ca un nebăgfită în seamă. BIBLIA 
(1688), 19,,. O invăfă tot ce trebneâ să știe...., ca 
să ntt fie urită și nebăgtttă in seamă de ceilalți fii 
de împărat. ISPIRESCU, L. 13. 1‘entru ca cinev<i să 
nu fie urit de lume, și nehugat in sumă, se duce hi 
o apă curgătoare... ȘEZ. II, 165/,Lăsând itebăy^de 
ft'awid toate lucrurile pe/nintești... DOSOFTEIU, V. 8 
64, ,. pusă a sluji la mănăstire nebărpită samă 
ș» defăimat, idem, v. 8. 14,,.

KĂuÂT, >A adj. V. bogat.

KiokiÉLÁ s. f. liuifittelle. : (plur.)
rtciis. 2®. Sorté tle tlentelle.

1°. Obiect de mică valoare și de puțină trebuință, 
neînsemnat. Căpitanul i-au inroit să cumpere oare
care ba;i(tteluri, pre/ium: foarfeci, cuțite, săcitri. DRÂ- 
(înici, R. l6/,„. -li inoentarinl tuturor baya-
telelor ăia colonadă, c. NEGRUZZI, 1, 329. (Ironic) 
Calbeni, stupi, oi, coi. boi și alte bayateiuri de al 
de (Kxste, prefăcute in parale, trebuiâ să ducă 
tlascălii poclon catihetului. CREANGĂ, A. 8J/g. || Lu
cru de puțină importanță; lucru de nimica, (o) ni

mica toată; cfr. fleac, moft, alimojdii. Jtoi 
feciori nu-s bațpt,tele. I. VĂCĂRESCU, P. 317/,,. 
0 t'orbă, o baț/atelă, le ilă prilej tle sfadă, c. NE- 
GRUZZI, n, 242/p. in sadar mai deunăci, -Iw orni 
prin poezie să scap d'o bagatelă, d'o mică tlatorie. 
ALEXANDRESCO, M. 2.54/g. Insă aceasiid iMran foaríe 
însemnată și economică pentru colza și napul de- 
iarnă, este o bagatelă pentru .soiurile- cele de pri
măvară. 1. IONESCU, C. 85. Coif .- Trii-zăci și iloi 
de i/albini. — Lunătescu: 0 bagtiteld... Eată hanii. 
ALECSANDRI,!. 1111. „Trrtftó’íioawio"... reproduce 
anti-critica „î'amiliei’‘ din Pesta, care este de opi
nie că erorile limbistice criticate de noi sânt numai 
niște .bagatele^. MAIGRESCU, CR. I, 260. [Și: bagatél 
8. a. Nu e lucru mic, Inse pre lánya aceasta ce vom 
sice e bayalel. ȚICHINDEai., f. 407, ap. HEM. 2337. 
Plur. -télé și. Învechit, -teluri. || f (cu o formă incultă, 
apropiată de cuvinte vechi din limba noastră) și: 
băgăteiă b. f. Atâta numai ifi zic, öá. n’o numeri 
drept nimic ifi drept băyătelă chiar, A mă omori'n 
zătlar. A. VĂCĂRESCU. ap. HEM. 2336. Nu vă stă 
bine, vă aude lumea și este rușine: i^ntr’o bă- 
yătelă doi sofi să se bată. PANN, ș. II, 28. i f (cu 
o formă apropiată de cuvinte ca stea stele, acadea, 
-dele, etc.) și: bagateâ b. f. Aceasta nu este decât o 
baspitéfaj, au zis Eros: și de socotești și acestea niște 
bayateale... CRITIL și andronii’3 (a. 1794), ap. HEM. 
2336. |l (învechit s. în comedie, impropriu) băgă- 
tél, bagadél, adj. mase. luptă o să-i pară că
6 M» Joc băyătel. PANN, p. i, 82/,,. Ce te yănde-ști 
dumneta, că a fost așa, un hayarlel lucru? cara- 
OIALE, T. I, 79,'„.]

2®. (Pop.) Dantelă ușoară, făcută cu măna, horbotă. 
|Și: bngadel(ă) s. a. (b. f.)]

.V. din fran. (ital, bugatella „scamatorie, ca- 
ragbiozlâc s. faptă de comediant'*).

KĂGĂTMK, -oĂitb adj. și subst. Celui ou celle giii 
introduil, enfonce ou fait entrer (qqch, qque part), 
qui enyage ou place (qqn. dans un service), etc.—Ad
jectivul verbal al lui băgă (derivat prin suf. -ător}. 
Spec. Care se amestecă In toate, îndrăzneț. Om bă- 
ifător cu frale-meu, nici nu s’a pomenit. Com. I. 
PAVELESCU. (Se întrebuințează mai cu seamă in 
construcția:) Băgător-de-seamă = atent; cu ochii In 
patru, precaut, circumspect, prudent, rezervat: „at- 
tentif. circonspect, prudent, réserve**. țMai ales nega
tivul:) NebăgAtor-de-seam A = neatent, neprecaut, ne
circumspect, neprudent, imprudent, neglijent; „inat- 
tenlif, inappliqué, insoueiant, imprudent, négligenl"; 
DcbăgAtor îii seamă = desprețuitor; care nu merită a 
6 băgat in seamă, neînsemnat, fără importanță, neim
portant : „dédaigneu.x; (|ui ne merite pas d’étre consi- 
déré; sans importance, insignifiant**. Omul băgătoriu 
de samă și înțelept, carele toate mai nainte le pre- 
jiulecă ...când pleacă tle acasă, bitie leagă sacul și 
așâ mijlocAri aleage. i>cntru lxKruriles(ile.,carecătră 
bun sfârșit ilpoaiiă. ȚICIIINDEAL, F. 282. iiăspunsiil 
ace.stei întrebări așteptăm a-1 dobândi de la gospo
darii cei băgători de samă. I. IONESCU, C. 89. Nu fi 

i mândru și nebăgător in .seamă, ci cercetează-fi ami
cii și prietenii. PANN, A. 19. .Isemenea chiar și mie. 
s'u ’idâmplat acest amor. Prea mic i-ri fost începutul 
și’n seamă iyd)ăgător. idem. E. I, 12.

itĂGĂTl'KĂ s. f. 1®. Action de fourrer (qqch, qque 
part). Knfoncement. 2®. <rousset(decliemise).3°. ^lar- 

: que. ou grain de petite oérole prés de l’oeil.
1®. (Rar) E.xprimă acțiunea și mai ales efectu 1 

' acțiunii cuprinsă In noțiiineu „băgă**. JiegiturS „im- 
positio". ANON. CAR. Dăgăturâ „Înfundătură**. LM. 

I 2®. Concretizat. Partea aceea de pânză In formă 
, de triunghiu care se bagă la mâneca unei cămăși, 
■ când se coase; clin. Bi'g/âturâ (adecă, in vreun ve.șt- 
! mâni. d. p., la cămașă subsuoară) „cuneus; der 
I ZwickeI**. LB. 7i<i^dford = „clin de veștmânt**. L.M,

3®. (tn Ban ) (Med. pop.) Semn do vărsat, la ochi.
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iiéi/SturS „laesio oculorum propter variolas". anon. 
CAR.

(Plur. 4uri.]
Derivat din băgă, prin suf. abstr. -fUitrU.

kAuAu s. a. V. Heste ile tabac au fond tl'une jupe, 
eulot. 2®. Nicotine en sirop (résidu de nicotine au 
fond d’une pipe ou dans I'intérieur d’un porte-ci- 
gare). — (tn Transilv. și Ungaria).

1°. Tutunul rămas In fundul lulelei, prefăcut. In 
parte. In scrum, pe care unii țărani 11 „pun la mă- 
seă**. înlocuind astfel fumatul. Băgău ~ „ultima 
rămășiță a tutunului dintr'o luleă**. zanne, p. iii, 
207. Fetele, din Arpăt(tc Mereu pipă la tainic, Iar 
cele din Satu-nou Se întrec după băgău. jarnîk- 
bArseanU, d. 452. „Scrum se zice la băgăul din 
lulă luleă}**. Com. biDBA. (Prov.) N'ajunge nici cât 
o lulă de băgău (Galșa, comit. Aradului) = (mai 
ales despre oameni) n’are nici un preț, nu valorează 
nimic; „il ne vaut pas une pincéé de cendres**. zanne, 
p. III, 207, 683.

2®. Materia cleioasă, de culoare galbenă-murdară, 
conținănd multă nicotină, care se adună pe pere
tele dinlăuntru al lulelei sau al țigaretei, după mult 
fumat cu ea.

(Plur. băgăuri e neuzilat.J
— Din ung. bagó „rămășița intr'o pipă care nu 

a fost fumată Întreagă".

BAtiVKĂ s. f. V, basceă.

BA«i»Ai>ÎE 8. f l’Ulfnnd. Plafftnd d'éylitie nrne- 
tnsnlé. (In Mold.) Tavan, fíaydttdia se sparse, și 
kuru,iinl bulgUrilor ce răpăe-mi pe scănduri se ame- 
stecfi intr’iin vuet nsureitor de i/lasitri. vlahuțA, 
N. 204. O siilițH intre două odăi pwlite cw scd»»- 
duri de stejar, fntul nti intac c'n ferestrnie ce 
dă in livadă, păreții și baydndiile albe,... acnlo-i 
IfKttă copilăria inen. idem, SĂM. I, 290. Un itor de 
fum se ridică letteș in bandadia crăpată. dunĂ- 
REANU, CH. 43. I Spec. (In Ardeal) „Tavan de bise
rică ornamentat**. (Atestat numai la) ȘIO.

— Din turc, bagdadi „stuc ou plătre ăla mani- 
ére de Bagdad. (De la mAme origine: esp. htiblaqni, 
iHiblaiinin, ital. baUlacchinn, v.-fr bttwffețwiw, n.-fr. 
hablaiinin, de l’it, Bahlaco. nom de la viile de Bay- 
tlad (arabe bayiliali), oti ces étoffes précieuses, ces 
brocarts se fabriquaient)*'. CIIIAC, ll, .54,5. Cfr. bal
dachin.

babeAc a. a. hucarne., ceil-de-bceuf (servant sou- 
vent d’)iasue pour la fumié.. —Deschizătură, ca o fe
restruică, In podul caselor țărănești, damé, t. 98; 
in unele regiuni (Mold.), btigeacul Inlocuește coșul 
casei. Cfr. cubeă, (h)ogeac|, fuinar, cucuvaie, 
ochiul-podului, ursoaie, marchioță, cam- 
padură, cucumeă. „Bagîagă este locul pe unde 
iese fumul In pod**. (Mircești, In Vasluiu), ap. HEM. 
2338. Băi/iag = „bogeag, coș**. (Munții Sucevii, In 
Mold.) ȘEZ. V, 37. Teatrul represintă o curte cu ea- 
plaz... în dreapta o șură cu bai/eacă (glosat prin; 
„gura de jos a coșului**) spre, scenă. Florica:... Fb>- 
rine., hăi!—t'lorin(scoate capulpe bageacă) Ce este? 
alecsandri, t. 895; 1767. 1‘e-o bageagă iese și spre 
tfurgprivește, contemporanul, iii, 707. [Și: bngeăcA 
8. f., bageâgă s. f, băgeăgă s. f., bageâg s. a. (scri.se 
și: hagiacă, hăgiacă, bugiagă, bayiag), bageâ 8. f.. 
(bage/luă) s. f. ȘE?. V, 37,]

— Din turc. bâg;a „lucarne, cheminée'* (poate prin 
mijlocirea limbei bulgare: Imdia „ogeac** Cuvântul 
se găsește și la Sărbi, Iu Albanezi și la Neogreci, 
precum și la Aromâni: băgeâ „deschizătură In ta
van, prin care intră lumina In casele fără ferestre**). 
Forma corectă e Isigeă (după forma articulată, șl 
Imțieană), care, după analogia (sinonimu)lui ogeac. 

oiieaii, s'a prefăcut In hayeuc, boifenii sau, cu men
ținerea genului de la origine, bar/eacii, biift&uifi. 
Cfr. l?10.

raueávA S. f. 
BAUEÁti 
haokAuA S. f. 
bA«eâvA g. f.

1. a.

BAGHETĂ s. f. Hayuette. ~ Bețișor (subțire, mai 
mult s. mai puțin lung și flexibil), vergeă, vărguță. 
vergelușă, nuelușă; cfr. arbiu, rftstoc, climpuș, 
(Aproape numai In expresiile) BaylteM mayică: nue- 
lușă vrăjită (de corn tn basmele noastre, de alun -) 
cu care. In povești, se fac minuni, se transformă fiin
țele sau lucrurile ce sănt atinse de ea -și bagheta 
Hnui șef 'le muiică. vergelu.șa cu care conduce or
hestra sau corul.

— N. din fran, (< Ital, hitcchetta, diminutivul lui 
ftoccAto „băț“ < lat. /xtcMÍMs, idem.)

rabhiunétÁ t 8. f. V. baionetă.
BÁtiHifA s. f. V. babilA.

BAtiHiUMBTA t s. f. V. balouetă.

KAUIÁC- s. a. 
baoiAcA s. f. 
bAuiăcâ s. f. 
bauiAuA s. f.

j V. bageac.

t 8. a. V. bal^i-baMlâc.

K1ULANÁ t 8. f. 1 . , .
t. I '■

bAwkÎK 8, m, (Bot.; Ban.) 1’. î’mmj: acucia ou 
robinier: Hobitiea psewlonccacia. 2’. Fauxébénier 
ou cytise cotnninn: Ijaburnum vulgare ou Cytisiis 
Ijaburnum.

1®. = salcâm, panțu, pl. bade, tle mă trece
Peste Bunărea cea rece, iji păeii [ - păzește] să nu 
mă’neci. Că n'ai bani să mă plătești. Nici băgrin 
(nota: „acaț, salcăm"), Să-mi faci sicriu, Nici măr 
dulce, Să-mi faci cruce, iionoș, C. 61. Pe coasta 
cu fragile. Mână-fi, mândro, vacile; Prin lăstarii ile 
băgrin, Să m’aștepți, măinlro. că vin. ibid, 70.

2®.=:salcâDi-galben. 7jd.r/rtn=„laburnum vulgare**. 
(Com.) LIUBA. In grădină se. ma i află pomi: pruni, 
meri.... bațp'ini itentrn ars și foarte, bnni ile, buciiiini. 
LIUBA-IANA, M. 102.

[După HEM. 126 și 2339 se mai zice șl; bragbiii 
B. m. (formă metatezată) și iiiagrhi s. m., acesta din 
urmă atestat șl la DDRF.]

— Din sârb, bagreiin (Mgrem), idem.

BÂU'NEÂMÂ V. băgă.
bÂhA s. f. (La scriitorii vechi), numai In expre

siile fa prinde bâha(s bâbă), a se apucă de bâbâ= 
a nu spune cevă cum este de fapt, a tăgădui, a con
testă, a tăinui (cevă); a negă, a persistă In negarea 
unui fapt: „se défendre (de qqch.) nier (qqch.), con- 
tester (qqch.), disconvenir (que...)“. -Im, nebun ai 
fost, și aceasteft a cnnoaște infelepciune n’ni avut e' 
Unrile a tăgăelnt și bălță a prinde nn veiputîă, căci 
fie ințelepcinnea dukálni... fi s’au dat. cantemir, 
ap. HEM. 2872. (Postelniceasa Elena și fiii ei II In- 
vinuesc pe vornicului Stroie l..eurdeanu de a fi fost 
autorul omorirei postelnicul Cantacuzino] Apncăit- 
du-se de băka, cutn nu este el nimic vinovat f/e 
sângele acelui creștin. Constantin postelnicul, nici 
au stătut el impotrivu lui să l-omoare, vrând să 
se ascunsă, ca Cain desâtigele frăfăne-său.lui Avei. 
Iar Dumneseu, jutlecătoriul cel drept, nu l-au în- 
ffătluit, (căci s’augăsit niște scrisori care dădeau la

scri.se
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iveală vinovăția lui] de s'au citit in divanul cel mare, 
și le-au văzut singur Straie vornicul și n’au mai pu
tui prinde băha, că erâ scrise de mâna lui. mag. 
IST. V, 4. II (Azi, In Oriat, Transilv.): „Dă bâha Însem
nează pe aici: nu vrea să meargă", ap. HISM. 2872.

— Din bulg. chvastam ( -iau, apuc) s. cinja (- fac) 
8. lovja ( prind) bXcli „nu spun cum este, ascund, 
cevă, fac tăgadă, tăgăduesc, deszic, neg, contest".

■<ahai>Ák(já s. f. 1“. Femme {frande et lourde 
ou courte et grosse. 2*. VieiOe Mjueule.

(tn Mold.; termen de batjocură.)
1*. „Femeie mare și greoaie", pamfile, j. ii, „scurtă 

și groasă". ȘEZ. Il, 126/,,.
2<’. Femeie bătrână care face pe mironosița, pe 

rușinoasa, pe ispășită. „Vielle bégueule = hahtt- 
dârcă‘‘. CODRESCU. Cfr. băborniță.

IȘl: bahudâi'că).
— Cuvântul e Întrebuințat, de-bună-seamă, în 

ironie, căci sensul fundamental de „eroină" nu se mai 
găsește. I./-am primit de la Ruteni: bagatirka (cit. 
bakatirka] „femeie bogată", sau de la Poloni: boha* 
târka „eroină". Poate a influențat asupra Înțelesu
lui și cuvântul lialtaraucă.

XAHAMÉT 8. III. V. baliRiet.

iiAhAwii: s. f. yíon8tr6,épouvant<iil. — Monstru, 
ființă urită și grozavă. Este o băhanie = „c’est une 
horreur", atestat numai la) pontbriant (DDRF., 
ALEXI, HE.\1).

— Cfr, bidiganie și dihanie (din care pare a 
se fi născut prin fuziune).

iiAHÂKÂt'C'Ă a. f. yewwe íjrassf., cnrpulenle ou re- 
pléte. - (In Munții Sucevei, Mold.) Bahardăeă =s 
„femeie groasă, Incalată'*. șez. 11, 126/,,. Cfr. ba- 
hadărcă.

— Etimologia nesigură. (Pare a se fi născut prin 
substituire de sufix din pol. bnchf'o^ruck't „femeie 
groasă", din bachtir „pântece, burtă". Cfr. HEM. 
2«74). Cfr. baharoasă.

iiahakoâwA 8. f. = baharaucă. șez. ii, 126,,7.
— £>esigur un adjectiv tn -os, substantivat subt 

forma feminină. Conține aceeași tulpină hahar- ca și 
baharaucă. In care recunoaștem cuvântul pol. 
biiohnr „pântece, burtă".

11ÁMIV, -A adj. Backique. — De al lui Bacus, zeul 
vinului. Cântece bahice, cântece de băutură. (Scris 
și: backic.]

— N. din lat. bacciiicns, «a, «uni, idem.

iiÂHLÎ vb. IV* refl. CroHpir(en parlant do l’eau).— 
(In Mold. și Bucov.; despre apă s. alte lichide) A 
se strică prin stagnare, a se cloci, a se Impuți. Bor
șul finnt ín crîldură se bâJde.ște, adecă se impufe.ște 
și se întinde, șez. vi, 64. Apa se hâhlește. Cfr. 
bâhlit.

— S’a născut din fuziunea verbului buhnî cu tul
pina balk-, bahl- pe care o Întâlnim In cuvintele cu 
sens analog: băihuiu (Bahiuiu), bălhac. băi- 
hoacă, bulhac.

BÂMl.ÎKt: s. f. Croupisseittent (en (larlant de 
l’eau). — (in Mold. și Bucov.) infinitivul verbului 
bâhh, devenit abstract verbal. Impuțire, clocire (a 
apei, a borșului, etc.).

KÂMLÎT.-A adj. Croupi (en parlant de l'eau).— 
Participiul verbului bâhll, devenit adjectiv. (în Mold. 
și Bucov.; despre apă, borș, etc.) Stătut, clocit, îm
puțit. „BâhJit = stătut, Învechit și puturos, [se zice d.
e. despre] apa stătută intr'un vas necurat", (Munții- 
Sucevii, Mold.) șez. ii, 149/„. Apa erâ hâhlită și 
ne-nm fipatat îmbolnăvi. CREanuĂ, p. 204 (.-se zice
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de apa care, șezând multă vreme Intr'un vas, capătă 
un miros greu și displăcut. Apei stătătoare din mla
știni 1 se zice de asemenea: băhlită‘‘. GLOSAR). Apă 
băhlită — „apă puturoasă, care a stat multe zile". 
(Bilca, In Bucov.) Com. G. tofan.

RÂHl.lțA 8. f. V. bahnlță.

B.AKHRTs. m. Chevaltartare. - (învechit; aproa
pe ieșit din uz; se găsește numai In balade populare 
din Mold.) Cal tătăresc. El în grabă se duce.â, Chiar 

grajdiul hamdui. Hanului Tătarului. Când, la 
grajdiu el ce aăreâ? Un bahmet ce. tot sărea, Un 
căluf cam pătrărel, Eșeâ’n vară cincărel. ALECSAN
DRI, P. P. 79. Ifi’n Bugeac eu am intrat, Mulfi Tă
tari. său, ți-am .stricat..., -Și Buge.acu-am pustiit 
De bahmefi l-am sărăcit, ibid. 78**/,. (Nota: „bahmet 
sau buAitmei, cuvânt de origină tătară, ce denumește 
caii din Bugeac.") [Șl: bábámét s. m. Și te du in 
ifrajdiul meu. De fi-alege-unpuiu de smeu, Din cinci
zeci de bahame^i, Bahamefi cu perii creți, ALE- 
GSANDRI, P. P. 149**/,,.]

— Cuvânt de origine tătară (intrat și la Ruși: 
Itahmatü, la Ruteni și Poloni: bachmat), pe care Mol
dovenii l-au primit de-a-dreptul de la Tătarii din 
Bugeac.

bAhnA s. f. Mnrécage, marais, bourbier, — Loc 
mlăștinos sau mocirlos. Cfr. mlaștină, mocirlă, 
smârc, băltoacă, băltău, bolotău, bălăști- 
oagă, băl tărie, bulhac, șleaf, no mol, turbu- 
cală. Bnhnă = „loc mlăștinos, pe care crește papură 
și stuf". (Zăpodeni. In Va.sluiu), ap. HEM. 2342. iS"au 
aflat trapul lui intr’o bahnă întinat. N. COSTIN, 
LET. I, A. 43/,,. Acolo veselie, pasărilor, odăi de 
turme de trestie, și bahnă ( : „ibi laetitia avium, 
caniae arundinis et paludes"). BIRLIA (1688). ap. 
HEM. 2342. [Hotarul merge] pe din
rada vornicului, peste bahnă. în coiful siliștii. 
(a. 1667) ÜRICARIUL, XXV, 68/3. [Măgarul] cu scumpa 
tui harșe.lâ], in bahnă au intrat. DONICI, F ll, 
32. Apele cete mai bune pentru topit [inul sau câ
nepa] sânt... toate. bălfUe. toate btihnele-, bulhucu- 
rile și apele stătătoare, i. ionescu, c. 153. Stejarul 
cel drept crește j>e munte, in aer viu și'n făliită să
nătoasă, iar nu in Inihnă. ALECSANDRI, T. 1351. 
Erinseră a se ascunde prin stuităriile iazurilor, la
curilor și ale bahnelor. MARIAN, T. 17',.. .4/ să te 
faci cocostârc și vei îmbla prin toata bahnele și 
pâreele și până ce nu vei aduna iarăși la un loc in 
sac pre toate, jigăniile..., până atunci tot cueostârc 
să rămâi. MARIAN, O. II,.313. [Plur.ft/iAne, t&rbâhnuri 
s. băhnuri: aceastoa două din urmă au sensul de 
„câmpuri băhnoase, mocirloase, mlăștinoase"; cfr. 
băhniș. -4 arat Lunile grădinile, Marfile fânafele, 
Miercurile b^thnurile... șez. vi, 164. „Deosebitele 
câmpuri lucrate și nelucrate pe aici se numesc: la
nuri, pârloage, sărături,... băhnuri, plajiște etc“. (Bri- 
liuești. In Botoșeni), ap. HEM. 2877.]

— Din rut. bahnw, idem.

uAhnAk s. a. = băhniș. „Se aude mai ales In 
Moldova de jos". HEM. 287.5.

— Derivat din bahnă, prin suf. col.-loc. -ar.

HÂHsi vb. IV* refl. = bâliR. DDRF. (Acebta mai 
citează, după ciliAC, ii, K și sensul „devenii inaré- 
cageux“, care nu se poate atestă aiurea). Cfr. băh- 
nit.

— Derivat din bulină.

kAhnÎUI:: s. f. = băhlire. Infinitivul verbului 
bâhnl, devenit abstract verbal. CihaC, Ii, 8.

kAhnîîș s. a. Lieu marecaffenx, chaiitp plein 
ile marécages. -- Loc cu multe bahne, regiune cu 
locuri mlăștinoase, mocirloase, băhnoase. „Locul...
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unde crește rogoz (se numește] bahnă sau băh- 
nișf. (Călinești, ln Botoșani), ap. HEM. 2876.
riidă, dacă au sosit la Praova, știind den limbi 
[ din cercetași, iscoade] tle gătirea lui Male.iu- 
vodă impotriva sa.... nu făcut sfat, acolo la Ojo- 
geni. socotind trecătoi^e apelor, și locuri tn- 
chise cu păduri den toate părfile, >1 biíAní^Mri. 
M. COSTIN, LET, I, 280',,. Și apa Iordanului de'n- 
coace și de’ncoleâ, și băhniș și rfuinbrrti’d. ( : „aqua 
vero lordanis hinc et inde et palus et saltus"). bi
blia (1688). ap. HEM. 2876. [Plur. -«»?»( ».]

— Derivat din bahnă, prin suf. col,-Ioc. -iș. Cfr. 
băhnar, bahniță.

iiÂHNÎr.-Ă adj. = bâhlit. Participiul verbului 
hăhni, devenit adjectiv. Mirosind apa din urcior 
[și] văzând că ea e. răsuflată și băhnită, presupuse 
că bătrânul trebueâ să fl murit. EMINESCU, N. 128.

MÂHNlțĂ s. f. = bAliuiș. „Ifi-Tiulfirp, cătan'i. Tu 
(le.ffrab’, frate,8ă mergi, J»ii‘.,prpuiute, fiiiplf>d, Mânn 
pe vatlrii să pai. Apă rece să ne-adaci-". Ist Tadnr 
î» nscultâ. Mâna pe vadră pune/t Ș'o luă prin bah- 
nifa, i^'urcd la crucen de piatră. De nudte, heliie 
dată. Că-in fântână ca apă, (Jare. muncitori adapă. 
ȘEZ. II, ’îl/i. (Nota culegătorului fertZtM»i4 = „Intu- 
nerec mare" arată numai că cel ce i-a spus cău
tarea nu cunoștea sensul cuvântului, cănd i-a dat 
această explicare. E posibil ca Bahnifa, In această 
poezie, să fie numele unei localități; Intr’adevăr 
cuvântul acesta se întâlnește adesea ca numire to
ponimică. Cfr. HEM 2342).

— Derivat din bahnă, prin suf. instr.-loc. -niță.

BÂHNi'i'Ă s. f. și s. in. SwrnoiM donné aux bo- 
he^niens. — (Munt.) Nume desprețuitor dat Țigani
lor; cfr. baragladină, cioară, cioroiu, etc. 
Feciorul de boie.r, cănd tși aduse acasă nevasta, 
ti dete., pentru trebuințele ei, o fată a unei bah- 
nife de țigancă ce-și finea zUeie prin curtea boie,- 
rului. ISPIKESCU. L 63/,tatăl fetii că se 
tntârzie. tiinpid și cresâiul că balaurul ii va fi mân
cat fata, trimise un țigan cu vadra să. aducă apă... 
Dacă ajun.se la fântână, se sjierii, bah nița, văzântl... 
pe balaur, idem, l. 343. Când pe biata fată o fură 
somnul, bahnifa [e vorba de o „țigancă bătrână"], 
o puse in car și. bătâml .să omoare boii, o aduse 
tu tronul iinpărăfiei.UELkVRAVCEA, s. 256. [In Mold.; 
bâhlită 8. f. Să să facă nuntă: fata'mpăratului cu 
bâhlița de. țigan. ȘBZ. iv, 11'0',,•]

— Etimologia necunoscută. (Sensul original ar 
puteă 6 „om lăudăros, fudul"; In cazul acesta am 
aveă un tip slav *bachnica (cit. bahnita), fem. de la 
*bachnik, iar acesta de la bachati „a se lăudă" și cu
vântul ar fi înrudit cu bahorniță).

KÁHKÓN. -»ÂNĂ adj, .Uur«c«^M.c, bourbe.ux. — 
Mocirlos, mlăștinos. 74î»tfîn<Mri/e cele băhnoase ilin 
părfile unele pătura de lut ««n humă este la su- 
(p)r(a]/a/(î e.jcpun oile la gălbeasă. I. lONEgcU, D. 
274. Conachiftirița e o gujulie ce trăește. pe. la lo
curi băhnoase- și grase. ȘE7. i, 120.

— Derivat din bahnă, prin suf. adj. -os.

kahouÂkcâ s. f. V. bnbndâvcă.

KAUÓKSli-fA 8. f. Vieille söreiére. - (In Munt) 
Vrăjitoare, șișcă (întrebuințat mai ales ca termen 
de injurie către femei). Cânți e ’ndârjit Jiumânu' 
pi făme.ia lui, ii sice. ce-i gbiiie [ vine) ’n gură, 
adică:... calu-dracutui,... scorpie.,... bahorniță... Jl- 
PESCU, o. 56. Cfr. baborniță.

— Din sârb, bâliornica (cit. babornița) „vrăjitoare".

RÂiiTisi + vb IV* refl. H'eimuger. - A se plictisi. 
(Cuvântul nu a fost niciodată uzual și e atestat nu* 
mai Ia POLizu, de la care l-au primit celelalte dic- 

ționarc. POLIZU mai citează și derivatele: hâlttisire 
8. f. „das Langweilen". bâlitisUdr „langweilig", 
bâhlisedlă „die Unzufriedenheit, Langeweile".)

— Din (turc, bykmak „se dégoúter" prin Inter
mediare) bulg. bi;htis(n)vAm. idem.

liii s. a. V. baiu.
■lAi s. m. V. hâde.
BĂf vb. IV*. I. 1®. Fxploiter une mine. 2®, Tra- 

vailler dans une. mine. îl (Refl.) tíe baigner.
I, (Băieș.) 1®, (La Moți) „A exploata (o mină de 

aur, etc.)" frâncu-candrea, m. 43.
2®. „Băiesc = lucru la vreo baie : fodinam colo; 

hergbauen". LB.
II. (Rar) Refl. A se scălda, a se Imbăiă, a face 

baie. Trândavi, lacomi, mândri, se scaldfă] și se. 
băescin lacrimi fie afle] mulțimei. CONTEMPORANUL, 
I, 205. (Zmulți, în Govurluiu). Intri în baie, trebue. 
să te băiești! (Cfr. Intri în horă, trebue să joci!), 
ap. ZANNE, p. III, 15, Cfr. (tm)băiâ.

[Pronunț. bă-(i)l.]
— Derivat din baie.

bAî vb. IV* V. bălă' (I»).

HĂf Ă vb. I. (I*) trans. 1«. Mourrir, aliuiter (un en~ 
fant). 2’. Passer doucement la main sur la joue d’uu 
enfant, flatter (de la main), caresssr. 3®. Accoucher de, 
me.ttre au monde, donner la vie. ou fe jour (ă...).

(Prin Transilv., prin Ungaria și prin Banat)
1®. „Băiez vreun prunc la țâță: adecă, cresc, hră

nesc [lăptez]: infantem nutrio, educo; verpflegen, 
versorgen, erziehen (ein Kind)". LB,, cfr. și LM. Cfr. 
băietoriu, băietoare. [tn acest sens, după LK. și: 
băl vb. IV*.]

2®. „A hăi'i Copilul = a măngăiă cu mâna, pe 
obraz, un copil". Com. COCA, Căndplâng copiii cei 
mici, mcima ii baie, adecă H ne.tezește pre față, cu 
mâna, zicând: „taci, țuced mamn!“ (Măidan, In 
Ban.), ap. HEM. 2896. „A băiâ= a aduiă, a ciuciulă, 
a gugull, a măngăiă". fkâncU-CANduea, R. 48.

3®. A naște. Krâ o muie.re leneșă, lene.șă, de-i luă 
furnicile bucătura din mână. Și, cu lenea ei, ajun
sese de. nu mai aveă să tragă [ să poarte] măcar 
o treanfă pe ea. Zăce 'i goală, cum o băiase (nota: 
născuse) mă-sa. rev. crit. i, 236.

— Cuvântul românesc e o dovadă pentru exi
stența unui verb *haiare In limba latină, care pare 
a ii aparținut graiului copilăresc, ceea ce ar explică 
neatestarea lui la scriitorii clasici. E Insă atestat 
derivatul baiulare „a purtă", spunându-se cu deose
bire despre femei însărcinate că „poartă" sarcina lor, 
(„uterus, quo mulier baiulat partum") și despre femei 
că „poartă in brațeun copil" („puergenetricismanibus 
baiulatur")și, prin extensiune, având sensul de „acre
ște un copil" („sex annos a parentibus male baiula- 
tum"). Sensurile acestea se regăsesc șl ln limbile roma
nice (cfr. portg. bajMZor=băiâ 2®: „flatter, caresser") 
și mai ales sânt răspândite In ele cuvinte care se reduc 
la un substantiv baiula (Thes. linguae lat.) ou înțele
sul de „moașă, doică, mancă, crescătoare": ital, balia 
„doică, moașă", n.-prov, baila „doică" (cfr. n.-grec.

^aia „doică"). în limba română, verbul 
băiâ abia se mai găsește ln unele regiuni, pe când par
ticipiul său, băiat (băiată), e răspândit pe Întreg te
ritoriul daco-român. înțelesul fundamental al lui băiat 
nu se poate stabili. Dacă el a fost „copil mic, abiă în
țărcat" (cfr. băiatH) se leagă de-adreptul de sensu
rile verbului românesc ftiîtd.-dacă Insă înțelesul lui 
original e „om care n’a ajuns încă vârsta adolescen
ții", „copil care se găsește încă subt îngrijirea s. subt 
tutela părintească", II putem apropia de expre-siuni 
analoge In celelalte limbi romanice (cfr. ital, tener 
in balia „a ținea pe cinevă subt stăpânirea sa", fran. 
[In vechiul drept] bail „garde ou tutelle d’un enfant

ajun.se
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mineur“, n.-prov. fi.issir í/e htiilia „devenir niajeur** — 
a ieși din copilărie, bailfissa „gouvernante“, etc.). De 
la înțelesul fundamental de „a purtá“ al lui *haiare,. 
avem șl c&tevă derivate cu sufixe instrumentale: ast
fel e atestat un baionula „lectus qui in itinere baiu- 
latur“ (Thes. linyuM M.). deci un diminutiv din 

-fiwiH „purtătoare" (cfr. runcare „a plivi“ — 
runco, -onem „săpălugă"). Prin sufixul instrumental 
-itiiun,-idn (cir. cin!/~itla etc.) s’aderivat un 
sau „obiect care poartă cevâ“, fie că este un
„sprijin" (ital, baiffjiolo „sprijin s. proptea care se 
pune subt stane de marmură") fie că e un instrument 
de care se acață obiectul pe care voim să-l purtăm 
(sopraselv. huila „funie scurtă și groasă", mantuan, 
pávián, parmigian basol. cremonez, milanez, pia- 
cențez bassul. etc., „cobiliță", cfr. CDDE. nr. 127). In 
acest din urmă Înțeles, cuvântul se regăsește șl In 
românește, subt forma haier s. baierU, care e, propriu 
zis, „sfoara, fâșia, etc. care ține cevă atârnat de ea". 
—Cuvântul băiat și verbul bniâ a fost adus In legă
tură cu baiuiarc.. hnitdn.t încă de Diez (subt „ba- 
ilo") și etimologia aceasta a fost susținută de LM., 
CIHAC, I, 21; Meyer-LUbke, Thea. lint/iuie. lat. 
(Etimologia lui H asdeu, Mgni. inagn. 2891: băiat 
„{copil] scăldat" nu e posibilă. Intre altele șl pen- 
tru-că In Banat se spune băiat, nu *hănat, precum 
ar trebui să se rostească, dacă ar sta In legătură 
cu baie, In Banat bane). Etimologia cuvintelor baier 
și biliért a fost dată mai întâi de G. Crețu, Itexi- 
cnn slava-roniAn. .307, și a fost primită de A I, Phi- 
lippide, Zeitschrift f. rnm, Pkil. xxxi, 295 și de 
I, Candrea, In Camlrea-Densasiantt. Dicționarul 
etimolanic td Hnibii ritmăne, nr. 127,

HĂIÂ vb. I“, Baigner. fairepre.ndre un hain. (Refl.) 
Se. baigner. pre.ndre. un baiu. Trans. și fact. 
(Mai ales despre copii) A scăldă Într’o baie anume 
pregătită, a face cuivă (m. ales unui prunc, unui co
pil mie) baie, a face pe rincvă să ia o baie, l'e fiul 
tău l-ai băiatn și l-ai înfășat și l-ai aplexat. VAR- 
LAAH, C. II (15 August). De. când mă-sa l-a băiatu 
fji popa l-a botecatu, De toc nu s'a mai spălatu. 
MAKIAN, NU.4ir> Mâiulră maică-am mai anuti Copil 
mândru m’a făcut. M'a băiat cu fiori de. munte. 
Toți gura să mi-o asculte, ilândrele să mim sărute! 
JA«NÎK-BÂRSE.)NU, D. 3I>2. Maică, măiculița mea! 
Căml pe mine, m ai băiat. Hău, maică, m'ai ble
stemat. BiBiCESCU, P- P. 95 (poate că ar trebui citat 
la băiă', cfr. .iarnîk-bârseanu, d. 183). )| Refl. 
A se scăldă (In baie), a luă s. a face o baie. 'A rău 
ife vin cin' mi se. scăldă’r Icea bunul Dumneseu 
Scaldă-se, băiexă-se. Ín apă se limpege.ște, LV ve
șmânt alb se primenește. Cu mir că se miruește. 
TEODORESCU. P. P. 29.

— Derivat din baie. Cfr. Imbăiă, bâl (11).

kÂiai interj. Cabrâle! — (tn Bucov,) Interjecție 
prin care se fac atenți copiii să se păzească de foc 
(Arde! Frige!), p. ext. (In limba copiilor) foc. Cfr. 
(b)ârși! „Bâia! sinonim cu bâja! [se spune spre] a-I 
feri pre cinevă ca să nu so frigă [d. ex.] Bâia, că te-i 
frige!’ marian. _Bâia!sau bâja! Cu acest cuvânt se 
avertizează copiii cei mici să nu pună mâna pe foc. 
Tot odată și,focul* se numește In limba copiilor mici: 
bâia’. (Zaharești, în Bucov.) Com. i. grămadă.

—~ filtiinologia necunoscută. Cfr. bâja.

KAiAi>i:it 8. a. (tinbrăc.) v. Iiaidir.

HAiAMÉHÁ s. f. Bagadere. — Dănțuitoare indi
ană, Mai departe este Delhi, cetate- fără rivale... Vin' 
de-mi vezi țara de atâte, minuni plină... Vino, de 
privește danțul tinerelor baiadere, c negruzzi, ii, 
131/,,. I P. ext. Dănțuitoare (de teatru, etc.). Nobi
lul poet [lenăchiță Văcârescu] știuse a .se înconjură. 

o rafinare adevărat orientidă,... de toate, de.sfă- 
tările simțurilor. 0 mulțime de fete, tinere -și gin-

bAiat
!/așe. nimfe și bainilere, îmbrăcate cu cele, mai lu
xoase i'eșininte, cu rochii ile șaluri..., ti slujeau, 
unind pe lângă serviciul casnic și talentele desfă
tătoare, al danțului, al cântării și al musicei in
strumentale.. ODOBESCU, I, 292.

— -V. din fran.(<portg. hailaileira „dănțuitoare", 
cuvânt din aceeași tulpină eu bal, balerină, etc.) Cfr. 
baidir.

uÁiÁLÁ s. f. .Z'fií»íe,(Zéwif<röHi«ní.—(Ungurism; rar. 
In Transilv. Cfr. baiu'^) „Necaz, sup&r“. bddai-de- 
LEANU, ap. HEM. 2882.

— Derivat din haiu, prin suf, abstr. -«alá.

KAiAUAVTÁK t s. 11). hiüractar.
a.

I
uĂiÂș 8. m. I. Gurpo/t de bains li. = băieș.
I. Servitor (care pregătește baia) într’un stabiliment 

de băi (II) (Atestat și Intr'un glosar slavo-român din 
secol. XVII, ap.HEM. UI, A. 35). Cfr. băieșiță.

II. = bAleș.
— Derivat din baie, prin suf. nom. agent -aș.

hAiât 8. m. I. 1®. Knfant (en général). 2®. A'h- 
fant iiuUe, (/arțuiH, fils. 3®. (iiufnn, adolescent, jon~ 
iviuiean, jenne. homttie, t/ars. Cnnrtatul de boutique., 
apprenti ou ciiininis (inarchand); r/arfon (d’Mfel, 
etc.) 1®. (tíon ou pauvre, etc.) țiars. (au vocatif) nuiii. 
fcherjaini! 11. Enfant serré.

1. 1®. (tn Transilv., unde se Întrebuințează și cu
vântul ,băiată‘) în sensui cel mai larg al cuvântu
lui, pluralul baiefi se poate întrebuința, ca și „copii", 
spre a arătă pe oameni In întâiul stadiu al vârstei ior, 
fără deosebire de sex ( - germ. „Kind"). Un biet om 
rănuise năduc... eu doi copii, en o fetiță... ifi c’nn 
ftciora/f... Odată spun copiii tatălui lor, că iată ce 
muiere, butul e lelea Sofe și că ar fi bine să o ia 
el de muiere... ^li se.'iulnplecă omul nostru... Dar 
ile la n săptămână, de la doiul, leie.a .Sofe incepii 
a uri copiii... Die.ții băieți bine retleau, dar nu i/ră- 
inuiplau nici țiț. știind bine că numai ei făxufse.fră 
pe. tată-său s'o aducă'n casă. RETEGANUL, P. l, 43. 
fte-a băieții s. de-a păpușile e un joc {„.Se fac 
doi copii din draniță: un băiat și o copilă și se 
îmbracă In forma păpușilor..." etc. marian, î. 208).

2®. De obiceiu Insă, cuvântul generic spre a arălă 
pe om In întâia vârstă a vieții sale e „copil" (pe 
alocuri „prunc"), pe când cuvântul băiat înseamnă 
„copilul de sexul bărbătesc", deocamdată fără să se 
precizeze vârsta ( germ. „Bube"). I’nde sânt moașe, 
mai multe, liămâne bietul băiat Cu buricul nefă- 
int. PANN, ap. ZANNE, p. V. 431 (aici se citează o 
mulțime de variante populare: In toate avem Insă 
cuvântul „copil" s. ,.prunc“. E evident că Pann a 
întrebuințat pe băiat din cauza rimei; proverbul lui 
devine astfel impropriu, căci orice Român Înțelege 
pe băiat aici: „copil de sexul masculin"). „De băieți 
nu mai trap năite.jde. penfrn-că baba mea e o ster- 
pătură...' - -Xu te. supără, moș .\ichifor.... pen- 
tru-că așâ scrie șl la noi in cărți, despre unii, că 
tocmai la bătrânețe, nu făcut copii’. CREANGĂ, P. 
118 (Moș Nichifor se gândește de sigur la „fii" — copii 
de sex masculin nu la „copii" In deobște). (Desi'i- 
HOi'ățire.a copiilor:) .1* mai răxut o'un băiat cu
minte și babă frumoasă P' ȘEZ. II. 74/,IDi băiet de 
țipun... cu depe.tele. uscate mișcă niște coarde fcdse. 
EMINESCU, N. 34. BAiat dlii flori -copil (masculin) 
din flori, copil nelegitim (cfr. floare). Un paj ce 
poartă pas cu pas .Vmpărătesii rochii, Băiat din 
fiori și de. jiripa.s, Dar indră:;npț cu ochii... EMINESCU, 
P. 270. I (Când se pune în opoziție cu „fată") Fe
cior. Tot sânfeți fete, și numai un băiat m'ar 
scoate din nevoia in care, mă afiu. ISPIRESCU, 
L. 12. N’aceă băieți, ci numai trei fete, idem, L 
11. Du oiu sta de o parte, cu băieții, iar dumneata
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sfî te prinzi în joc lăngă o fată. CREANGĂ, P. 163, 
(Când e vorba de raportul între părinți și copii) Fiu. 
Căzuse basmaua jos..., și băetul morariului imlată 
ți-au adus-o. drĂghici, r. 8. Merg cătanele tot rând. 
Merg mumânile ge.măiul. Și din graiu așă grăind: 
„Vai de mine., rău mă tem, C’am un băiat tine
rel, Ș’o*» rămânea fără el. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 
304. Pe băiatul mieu am să-l fac popă!

3°. De obiceiu, față de „copil", nu indică
numai o mai marc preciziune cu privire la sex, ci 
intre aceste două cuvinte există șl o altă deosebire 
de sens. Prin băiat înțelegem de obiceiu pe un om 
care a trecut de vârsta copilăriei și nu e încă băr
bat ( germ. „Knabe"; une-ori „Bursche"). în înțeles 
mai restrâns băiat e numai tânărul de sex masculin 
în vârsta pubertății, dar adesea cuvântul acesta se 
întrebuințează și pentru „adolescent". Deosebirea 
între „copil" și băiat e mai precisă, decât cea In
tre băitit și „flăcău" sau „fecior". Școală de băieți stă 
In opoziție cu școală de fe.tfițje,; școala frobeliană, 
frecventată de copii mici se numește grădină de 
copii (după germ. Kindergarten). Despre o fată, spu
nem că are față de băiat, iar despre un om trecut de 
vâr.sta copilăriei zicem că are față de copil. Văzând 
pe stradă un copilaș, întrebăm: al cui copil e? văzând 
un băiat de școală: al cui băiat e? văzând un ado
lescent, (de obiceiu): al cui fecior e? Eram, băiat de 
vre./> treisprezece ani. când am învățat .vd dau cu 
pușca, ODOBESCU, III, 21. 8. jliracul s’a prefăcut în- 
Ir’un băiet ca de opt ani. creangă, p. 147. Se adu
nase împrejurul lui [van tot satul, ca să vadă... 
Oamenii ce priveau, și mai ale,.s băieții, leșinau de 
râs. idem, p. 306. Șapte, ani, ile câtu! plecat-ai, zbu
rător cu negre piele, Ș'ai uitat de soarta mândrei, 
iubitoarei tale fete! Și pe câmpul gol el vede un 
copil, umblâiul desculț... „Hună vreme, măi băie.te! 
— „.’Hulțumim, voinic străin!'' — „Cum te. cliiamă, 
măi copile?“ - „Ca petntă-me.u: CălinP EMINESCU, 
p, 191. Badea meu, tânăr băiat: Nici mustața nu 
i-a dat! Badea meu tânăr copU, Ho-șu ca un tran
dafir. jarnîk-bârseanu, D. 39. Când de-acasăam 
plecat. Eram tinerel băiat. Tinerel fără mustață; 
Și acum: barbă stufoasă, ibid. 300. l[ei. mare, apă 
sărată. Mai lasă-măafar’odată. Să inai văz pământ 
uscat, Să nw-ifiuodat' băiat! ibid. 321. || bpec. Uiliat 
(de 8. iu prăvălie) — tânăr care slujește tntr’o prăvă
lie spre a Învăță negustoria (corespunzând lui uce
nic și lui calfă la meseriași; astăzi, „băieții de 
prăvălie" mai mari încep a se numi, din ce In ce mai 
mult, cu termenul impropriu de „fun cțio nari co
merciali"). Un țăran, viiml odată cu trejibă la Bucu
rești, Și trecâtul pe diniutintea bolților bogăserești. 
Băieții ce stau la ușă și unii alți se'nlrec Ca să 
citeme și să’ndemne pecâți pe uliță trec, Începură... 
a-l strigă... PANN, ap. HEM. 2893. Pe-atuncea... liin 
băeți de. prăvălie nu ieșau bărbați de stat! oi.LĂ- 
NRSCD, ap. TDRG. (De oare-ce mai de mult pră
văliile de mărfuri coloniale erau, de obiceiu, In ace
lași timp și birturi, băiat a putut deveni sinonim 
cu) Chelner (azi numirea aceasta de băiat se gene
ralizează și subt intluența franțuzescului „garșon"). 
Băiete, <ulă o bere! TDRG.

4®. In sfârșit, mai există o deosebire Intre „copil" 
și băiat prin nota sentimentală pe care o conțin ace
ste două cuvinte (cfr. germ, „.lunge"). Precum arată 
derivatele copilărie, copilăresc, copilăros, etc., 
cel dintâi cuprinde șl o nuanță de sens peiorativă: 
vârsta fragedă e considerată ca vârsta judecății ne- 
desvoltate, a lipsii do judecată. Conținutul sentimen
tal al lui băiat e, dimpotrivă, meliorativ, și-1 Între
buințăm când voim să scoatem In evidență iubirea, 
simpatia, compătimirea sau sentimentul de mândrie 
ce l-avem față de cel pe care-l numim cu acest cu
vânt (de obiceiu un inferior, un om mai tânăr de 
cât noi, p. ext. chiar și un animal iubit nouă. Prin 

' firea lucrurilor, reiese că sensul acesta va fl mai 
pronunțat atunci când cuvântul e la vocativ, sau 

când e întovărășit de atribute ca „viteaz“, „voinic", 
„bun“, „de treabă", sau „sărman", „strein", etc.). Din~ 
tiis er'i hrif.t sărne. EMINE3CD, N. 36. .1»»* văzut, tnA- 
nați <te snartea Vremilor,băieți xârmani, Alenjâtvl pe 
la ilHșntani, Ca să-și afle woartea.'COȘBUC, f. 126.1)6 
frica ocnei, s’a răsnit, Și-i dns de-atnnei. Mai știti 
și en? ^șâ i-a fost menit. Bar ban băiat! Be-o fi 
murit, Să-l ierte Bumnezeu,! idem, F. 73. Eră odată 
un flăcău stătut, pe care4 chienvl Stan. Și flăcăul 
aceala, din copilăria lui se trezise prin străini, fără 
să cunoască tată și mamă... Și, ca băiet străin ce 
se r/ăseă..., s-’a oploșit de la o vretne Intr’un sat tnare 
și frumos. CREANGĂ, P 139. .zlieoilor... era băiat vi
teaz și de treabă, și ii tei/ă [corbului rănit) «rtpo. 
ISP1RESCÜ, I.. 44. Bujor: Bați-i cep, băieți.' aEECsaN- 
DRi, T. 23H. Bncd pe sărmantd surugiu vreo jitie Ü 
copritule. cine ua fi mai simțitor la a sa durere decât 
caii săi credincioși, cărora le spune el fugind: 
..Mișcă, băiete, mișcă...'.~ ODOBESCU, I, 379. la ve^i, 
colea,ce strașnice fete! ilai după ele de grabă, băiete! 
GORUN, F. 37. -litii/i, băieți, ghinărarul poruncește să 
inerifem la sat! OIIICA, ap. HEM. 2892. Be va ureo 
Dumnezeu, astăzi să putem (ca) să scăpăm Bepri- 
mejdia aceasta intru care ne. aflăm. Să știi. Purice, 
băiete,că nu-i mai fl mușinoiu. Ci spre, vrednică ră
splată, movilă->i te face. roiu. c. NEGRUZZI, l, 129. 
(Adese băiat stă ca apozițiune după un nume, spre a 
relevă calitățile, mai ales voinicia sau istețimea cuivă; 
sau cinevă se numește cu mândrie pe sine băiat; în 
sfârșit, întâlnim vocativul Inîiete! în monoluguri, cu 
deosebire In legătură cu imperative sau interjecți- 
uni ca du-te, tule-o, pârle-o, tiva! etc.). „Pot 
•să am nădejde în uoir^ „Să n’ai nicio grijă, 
mămucă"^, apucară cu gura iuainte ce» mai tnari. 
„Noi sântem odată băieți, și ce.-<un vorbit oilată, 
vorbit rărnăne'. CREANGĂ,?. 2t). Apa* lasă-ți, bă
iete, satul, cu tot farmecul frumuseților hti, și 
pasă de te du in loc strein și așă- depărtat, ^dacă 
te lasă pârdalnica de inimă! idem, a. 118. Iși ia 
cojocul intre umere și biciul in mână, și — tioa 
băiete.! idem, P. 114. A’» însă, cum au văzut pe jidan 
înșelat și in cănd. au șl tulit-o la fugă, și să te 
cam mai dud, băieute! SBIERA, P. 212. Toți se.strâng 
grăniezi împrejurul maJirameior așternute pe iarbă 
-și așază o mulțime <le->de gurii. Pe urmă, înghite și 
bea voinicește, hăete! rădulescu-niger, ap. TDRG.

II. t (în Transilv.) Gopil înțărcat (cfr, bălă*; dacă 
cumva In acest singur exemplu nu avem a face cu o 
expresiune improprie), Se nu ptecaret măndriUi, 
ce inălțaiu sufietul mieu, ca băiatul spre masa. 
PSALT. son. 234',; CORESI. PS. 334 (ca InțărcatulO 
la maică-sa. psai.t. 1631; ca Ințărcatulâ supra 
maică-sa, DOSOFTEIU 1680 : „si je n’ai pas rangé et 
fait taire mes deșira, tel qu’est un enfant sevré â 
l’égard de sa mérő..."; „sicut ablactatus super 
matri-in suam“).

|In Mold. băiet (scris .și: bdet).)
Pentru etimologie v. băiâ^. Cfr. băiată.

iiÁiÁTÁ s. f. Eille. fiUetle. (In Transilv., mai rar 
prin Mold., d. e. în Dofteana, în Bacău jahresber. 
IX, 224) Copilă, fetiță, fetișcană, Ședea băintele la 
uliță.pe laviță. RARAC, T. 8. (ihițule, drăguțule, Jiă- 
sărl-ți-<ir numele. Prin toate grădinile. Să răsară 
florile. Să le strângă fe.fe.le, Petele, ne.vestete, Mai cu 
drag băietele. BIBICESCU, P. P. 32. [Pata] incepă a 
plăwge ca o băiată mică. GOS'i. LIT. XV, 111, ap. 
TDRG, De eră v'una mai avută..., aruncă cunfeturi 
peste mireasă... și băeți șf băefe... strângeai, pitiș, 
SCH, 13U, [Plur. t -iate, azi -iefe.]

— Pentru etimologie, vezi băiâ '. (Cfr. băiat).

itÁiii adj mase. (Bot.) (Mold.; rar) Numai In expre
sia ustuniiu baih —usturoiii de sămânță (bulb secun
dar care sedesvoltă sau tn substanța bulbului princi
pal, sau alături, sau deasupra acestuia, și a cărui me
nire e do a multiplică planta): „caîeu d'ail". Baib =
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„usturoiu de 8âraânță“. BARONZI, L. I, 128/,. .Bnib 
se chiamă usturoiul acela al cărui bulb nu e Împărțit 
In căței, ci otova, adecă tot una de la periferie pănă 
Ia mijloc. Cuvântul baib se întrebuințează numai în
tovărășind pe substantivul usturoiu; nsturoin hnib. 
L’ain auzit In impre^iurimile Târgului-frunios“. (Th. 
Speranția), ap HEM. 2354-

— Etimologia necunoscuta(Ha.sdeu. Eti)>n. yimjn. 
2354,11 derivă dintr’un adj lat. *i»<ifte.(ti([din*6«5<z, cfr. 
bale), al cărui sens ar fi „bălos“. într'adevăr. la 
Spanioli găsim terminul bahosu (derivat de aseme
nea din baba „bale“) care, la origine trebue să fi 
fost adjectiv, cu sensul de „băloasă“, azi Insă Însem
nează: a.) „babiță“ (2°) (după balele pe care te lasă), 
b.) un pește, numit fran. b aven se, germ. Schleim- 
fisch și c) mai are încă tocmai sensul românescu
lui .,baib“). Cfr. babie.

BAIHAFÍK t s. a. Pil d’or pur. (Numai In 
poezia populară, in colinde din Munt.) „Fir de aur 
bun, excelent, de prima calitate'*. TEODORESCU, P. 
P. 3P (nota). Pitiainteu cestor curți, Cestr/r curți, 
cestor domnii, l'limhă-mise, mise plimbă, Măi
cuța Săntă-itărie, C’o furcă duihă tn brău, Caier 
verde, de mătase, Tot cu'mpletitura'n fuse. Pun 
fuscior De aryințel Trape, fir De bnibafir. (Buzău) 
TEODORESCU, P. P. 3P. Toată lumea dărneă: Unii 
boi Și alții oi, Unii bani, -ilții juncani, Unii vii. 
Alții mofii, Buedu{/fine pentru fin. Și miresii bai- 
bafir (București), ibid. 620'*. I Cu funcțiune adjec
tivală. Și mă poartă bine. Cam mi se cuvine: Că
mașă de in, tiuler baibufir. Nasturi de ari'infi. Cu 
fir potriviți (București), ibid, 80'’. Și: bașliafir + s. 
a. Și te.-a dăruit Cu cioltar de, fir. Pir și bașbttfir. 
ibid. 46. Și frumos se poartă: Cămașet de in, Cusută 
cu fir Și cu bașbafir. (Buzău), ibid. 79. | Și: bașfir f 
s. m. Cu yuler de fir. De fir chiar bașfir. POP., ap. 
ȘIO. I După HEM. 2668, și: halbazâr f a. a.)

— Toate formele citate se găsesc In turcește : 
baibaflr „o haină lungă In felul bi ni șui ui Turcilor, 
purtată de prinții tătari**, (basfirj, balțvafir ,.co- 
periș de cap țesut cu fir de aur și purtat de emiri, 
In timpul lui Djenghizan și TimurlonL', baibnzyr „un 
fel de pieptar împodobit cu giuvaergerie sau cu 
fildeș, al cailor călăriți de prinții tătari**. Liibel, 
Contribuții, 11. E evident, că In limba română ele au 
fost apropiate de cuvântul fir (de aur) și că acea
stă etimologie populară a fost cauza pentru care 
astăzi, cănd cuvântul nu se mai găsește decât In 
poezii populare, el e priceput altfel decât am așteptă 
după etimologic.

kâiuA 8. f. Snije-femine. — (Ban.) Moașă. „La 
moașa,care moșește. în părțile Reciței se zice babă, | 

_______ , tn ale Bocșei baică**. (Maidan, comit. Uaraș-Severin), | 
SortedevétemeHt(decouleurrouye).Soiiedrveston . sp- HEM. 2356. i:

iurt rnuafél nnriá ii In. /•/>' — Etiinologia nccunoscută. (Bare a fi alterat —
poate prin intluența lui maică — din sârb, biibk'i, ' 
diminutiv din baba. Cfr. HEM. 2356).

iiAiDtK (îmbrăc.) 8. a. v. baidir.

HAIHAKÂC S. a. I ,ț . , »KÂiRÂKic 6. a. i ('“brfic.)
conrt (ouatéj. porté â la campaqw (surtont par Ies 
femntes et Ies e.nfants). - (Mai de mult) O haină, pe 
cât se pare, de coloare roșie. Și uhtnce an lei/af 
( au făcut legământ], să dea lliea^-vodă [regelui 
Poloniei] pe an căie 100 cui, -tOO boi, la cuhnea 
crăească, 200 cămine de moron șt 400 băibăruce 
sau Ituine ro.ții. N. COSTIN, LET. i, 1 lO/j,. Baibarace 
iiouă,de T un leu. TARIFA VAMALĂ (a. 1761), ap. 
HEM. 2355. | (Astăzi) „Baibaruc, In Moldova, prin 
județele lași și Botoșani, pe cursul Miletinului, se 
numește o haină scurtecică, așâ cam până la brâu. 
E sinonim cu laibârul, cu aceâ deosebire Insă, că 
laibărul poate să fie și din nou, pe când baibaracul 
se face dintr’o haină veche, mai lungă, care a fost 
scurtată**, „Baitmrac = o haină scurtă, la țărance și 
la copiii de la țară**. (Butoiești, în Mehedinți), ap. 
HEM. 2354. „Băibărac = haină de dimie, cu mâneci, 
și lungă până mai jos de brâu, purtată de țărani**. 
(Șișești, in Mehedinți). Com. n. ionescu. Să călă
torească Și să^ni târyuească Pămuță de in. Pir 
fi ibrifin, Postav de cel bun, Sculuri de mătase îm
pletite’n -șase. Din ele să fac Frumos buibarac, Nunta 

fiă-tni îmbrac St lui ca eă-i plac. (București) TEO
DORESCU, P. P. 659'^. [Cuvântul se găsește șl In 
Transilv, subt diferite forme; buibărăr s. a. Zis-a 
maica, că mi-a face Bnchie 9i bufbărac Și m’a da 
dnp'oHdiac. mândrescu. L. P. 77,',,; VICIU, gl. (de 
pe Târnava-mică). i Din forma aceasta pare a fi re
zultat, prin scurtare, cuvântul bulb s. a. = „mâneoare 
de pănură“ (Milaș-M.) VICIU, GL. | O altă variantă 
e hnibăiăc s. a. = o haină roșie, barcianu. Frnnsă 
(lerde iasomie, Epttsu-ini-(t măicuța mie. Că mi-a 
face buibălac Și m’a da după diac, pop., ap. vaida. 
Cu alt sufix: buibâlâu s. a. și bniheleu = „surtuc 
pentru femei, croit strâns la trup**, vaida. De-aș 
trăi pănă la toamnă, Să mă’nsor, să iau o doa
mnă ( cocoanh); Doamna n’are huilteieu, Are mă-sa 
lepedeuț = ciarșaf) Și i-a face bnibeleu. (Reteag) 
RETEGANUL, CH. 63. (Derivarea acestui cuvânt din 
ung- bnj belé „ascunde-te In ea ( = haină)'* ALEXICI, 
ap. MÂNDREacu, UNG. 50, e absolut fantastică). Pro
nunțat: 5itî-6o-.)

Din turc.-tatar. bni-burak „postav domnesc** 
(format din bai „beiu * .și barak „un fel de stofă de 
lână**). LobeI,Contribuții, 10. („SeaduceâdinCrim, 
prin comerciul genovez, și aveâ In secol. XV un de
pozit In Moldova... Din palat și de la boieri, cuvântul 
a trecut la bordeiul țăranului, unde Insă baibaracul 
cel scump de altă-dată s a prefăcut Intr’o veche haină 
scurtată.** Hasdeu, Etpm. Munn. 2355). Cuvântul 
a pătruns șl In limba rusească (baîherâkă „stofă de 
mătase răsucită, cu mostre de fir**), In cea ruteană 
(batbarak „surtuc femeiesc, un fel de laibăr scurt, 
la Huțuli**) și în cea polonă [bttjborak „un fel de stofă 
de mătase**).

liÂiKÂuAl'ĂK f s. in fabricant ou nntrchawl 
de baiharac e. — Fabricant sau negustor de baiba
race, p. ext. de alte haine, precum antiree etc. (cfr. 
URICARIUL,. IV, 134/,,). Băibărăcarii... bacnlii.... sd 
nn fie mlnici a oinfle prin dnnhenile lor marfă 
•■iupțire. (Mold a 17H3). uricariul, 11, 43/,.

— Derivat din bnibiirac, prin suf. nom. agent -ar

liÂiKAKÂrĂKÎK t s. f. J''abriqne. ou tniiunsin de. 
bai ba race. — Eabrică sau prăvălie de baibarace. — 
Dună fdtutre fitt) Mibărăcărie. CONDICA (1776), ap 
ȘIO. (Cfr. Ulițn Băibărăcăriei, In lașii de odinioară.

■ c. NEGRl'ZZI, I, 301.)
— Derivat din băibârâcar, prin suf. loc. -ie.

itAiKAZ.ÎK t 8. a. V. Iiaibafir.

HAiDEKÂfț s. a. (Petit ou cnirt} cucJie~neg. — 
Diminutivul lui bnider (derivat prin suf. ’fi-ș). En 
[copilița] intr’o rochiță din petici c'un batdent^ 
de lăiiă rechin... VLAHUȚĂ, ap. TDRG.

iiAiitÎK (îmbrăc.) s. a. Cuche-nee,tiehu (delninej. 
(In Mold.J „Legătură de gât pentru iarnă**. (Tuto- 
va) DAME, T. Iii9. pRrtMÎ»r/«/7 e de un metru sau 
doi, făcut din lână moale de târg și cumpărat gata. 
Lățimea e de o palmă Eu am purtat, dar azi poartă 
puțintei băieți (căci numai băieții poartă). Probabil 
că-i adus de la Unguri, de-oare-ce Ungurii, care pe 
la noi sânt văcari și păzitori de țarină, jttari, au șl 
vara bnidire^. (Tecuciii) pămfile, șez. IX, 42. „Ță
ranii. la frig. Iși Invălesc gâtul cu baidir, o lungă 
fâșie din bumbac sau lână colorată**. (Moscu, In Cn>
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vurluiii, lepureni, in Tutova). ap. HEM. 23.57. [Șl: 
haidér s a. (In Mold și in Brașov). nu cusut
hnine ți rufe, ți lu impietiibnidere. VLAIIUȚĂ, ap. 
DDHF. I baedérft^R. f. „îmbrăcăminte de etichetă ce 
piin damele pe umeri, tn loc de șal“. COSTINescu. 
baiadér s. a. „față sau văl de mătase ce femeile pun 
și poartă pre umeri“. LM.]

— Etimologia necunoscută. După .4. Philip- 
pide, Arhioa, XX. 480, derivă din ăoirerferd; dela 
vălul caracteristic al baiaderelor indiene pe care-l 
Învârtesc in tot felul, in timpul (lanțului, moda de 
acum vre o jumătate de veac a dat numele de baia- 
deră la văluri, legălorî sau șaluri purtate ca un lucru 
de eleganță, de femei (cfr. formele și definițiile date 
de COSTINESCV și LM.) și apoi de bărbați.

BAIE- 431 —
1°. Locul unde se scaldă cinevă s. faptul de a se 

scăldă. Cfr. scaldă, SC ăl d ușă, scăldușcă, ciupă. 
tntru txip. ți in scăMăturn apei [se] nduce vintlfl.~ 
enre. coresi, ap, HE.M. 2344. Vurn, vita să se țic 
cel puțin câte 1—2 ceasuri in apă rece, pănă din 
sus de păntece,, făcânduse. baia aceasta ndată pe 
si. șez. IV, 127/5. /Zii» să tneriiein la baie, să iie 
scfUdăM. ' (Cel care se scaldă ia s. face o baie; ce
lui pe caro-1 scăldăm li facem o baie). H'o plitnbi 
o naapte'ntreagă prin odaie fy'i dis-dintineață apoi, 
fă-i baie. GORUN, F 141. JSăi hinienice. »ini ales 
iarna, țăranul nu face de loc. vara ce se. tncti scaldă 
in imuri sau in apă curgătoare... Băile medicale 
sănt mai des usitate, mai ales pentru copii, scăl- 
dâtori de frume. de nuc, de scuturătură de făn, 
bos, etc. LEON, MEI», lőfi. Am luat o luiie de.picioare, 
- de rău, - de mare, - de putină. |J Spec. (Despre 

botez, numit și b<tia de. obște, mineidl (1776), 160 ’/i). 
Unul e t<ităl vostru în ceriu, o mumă pre voi v’au 
născut: baia botejunei. pravila (a. 1642), ap, HEM. 
2.345. Aceștia sănt cei ce vă sfințesc de. a doua oară, 
in baia sfântului botez. ANTI.M, P. 67. 1‘rin balfi 
ce.adumne.seiască dezbrăcăndu-tedeomulcel vechiu... 
MISEIÜL (1776), 45 '/» II (Modern) öníe de aburi s. 
de vapori, rusească, orientală: e.xpiinerea trupu
lui la acțiunea vaporilor de apă s. a aerului Încălzit 
pănă la temperaturi înalte, cu fricțiune și ma.saj, etc. 
(cfr. 3''). I P. anal. (Med.) Baie de soare — expu-

I

i nere a corpului gol la acțiunea razelor soarelui; baie 
de aer expunere a corptilui gol la acțiunea aeru
lui atmosferic, mai ales iarna (In anume stabilimente); 
baie, electrică, etc (Neologic după fran,,ca termen de 
Chim.) Coloare, preparată Intr'o putină, spre a vopsi 
țesături, disoluție a unei sări metalice țde aur, de ar
gint etc.) spre a auri s. a arginti, etc.

2®. 1‘. ext. Vasul, cada, putina, etc., sau lichidul 
in care no scăldăm. Cfr. scăldătoare, feredeu. 
t'erede.u, Iniie. (glosat prin slav, lazebnaja), GLO
SAR (secol. XVII), ap. HEM. III, .â, 35. Aici știde o 
curtezană, care, ziua petrece. în baie, și la oglindă. 
c. NEGKOZZI. I. 323. 1 se părea numai, că’n luciul 

i băe.i, plină de lacrămile. ei. vedea ca'n vis chipul 
; mirelui iubit, eminehcu, n. 28/,. Ea porunci să in- 
' călze.ască baia ți îmjireună cu îmiiărăteasa să se 

imbăie.ze. in lapMe iepelor e.i. ISPIRESCD, L. 31/, 
in haiă te.-oiu imbăiâ. Cu tine că m’oiu scălda, 

: in bată ile lapte, dulce. l)e-<ticea nu t'ei mai duce.
TEODORESCU, P. P. 81)’’. Când fete'e-vtr merge'n joc. 
Tu să pui baia [pentru copil] la foc; Căntl oatnenii 
fân or strânge. Tu-i țedeâ'n casă ț’ăi plángi'; Cdml 

! oamenii-or seceră, Tu in casă-i legănă. BIBICESCU, 
' p. p. 3ö8. Baie.dețezuf ,,baindesiégo“.cosTiNESCU. 
' (Loc. prov.) intr'o baie șibuni și răi .se .scaldă. ZAü- 
i NE, P. II, 298; III, 15. # (De aici, tn Mold.). Tot de-o 
! bale = tot o apă, de o seamă, de aceeași teapă, de 
i aceeași categorie, de aceeași tagmă, de același fel:

„de la mérne treinpe, du mérne calibre". Sânt tot 
' ile-o baie=„]a(el. de o potrivă". (Putna, Suceava, 
i Vasluiul, ap. ZANNE, IX, 441. J)e-ar fi mai diluii 
1 decăt mine ori măcar tot de-o hae, mi-aș răzbună. 
I SEVASTOS, ap. TDRG. Jtoiuânul iți ia M<le.vtuiui ne- 
I vasta ile o bttie cu el. sevastos, n. 31/,;,.
. 3®. 1*. ext. (Sens modern) Stabiliment (public) In
I care. In schimbul unei plăți, poți să te scalzi. Dacia... 
’ ajunse intr'o stare, foarte, infioritoare... Drumuri 
. minunaie., așternute cu piatră, basilicele, templu- 

rile, amfiteatrele, băile., apeductele., ale. căror ruine 
' încă se, găsesc, ne-o dovedesc în destul. BĂLCESCU, 
I M. V. 6/, |. Băile Eforiei. | Baie de aburi s. de u«-

RÁIK 8. f. 1. 1°. yiiM, miniére. 2^ Bnin.v, ther- 
tnes. II, J’-.B'. Boirt. (1®. L’aclion ou le fait de (se) 
baigner, le lieu oii l'on (se) baigne. 2®. I^e recipient 
OH le liquide dans lequel on (se) baigne, baignoire. 
3®. L’établissement ou la chambre oii l'on (se) baigne.) 
4®. Ijatrines,lieuxd'aisances.comtnodit>’s,privé, (vx) 
retraits.

i, 1®. Teren, din sânul pământului. In care se gă
sesc și se exploatează metale (prețioase) sau mi
nerale ; mină. Cfr. ocnă, fmadem, carieră. Ba- 
nyS dS aur — „aurifodina“. - dé argse.nt „ar- 
gentifodina“. - dS aramé „;rrifodina (cuprifo- 
dina)“, * dÖjj/uíuA „pluinhifodina", - (Ză/făr „fer- 
rifodina", - di k/isitor „slannifodina“. anon. CAR. 
Le. tăîară j^znile de la piciorul cel stăng ți-i dîa- 
deră la ocne, la băi, să pață rău. DO8OFTEIÜ, V. 
S, 21. ZVfi cursul apei Bistriță, din .sus de. ce.tate 
patru mile de loc, iaste baia ZZo(/h}[í] cea i'eache. 
GEOGRAFIA .tRPEALULUI [secol. XVII], ap. GCR. I, 
177/,K. .Iu wc«»t la Itodna cea așezată pre munți, 
u>ule sănt băi de aur și de argint. ȘINCAI, HR. I, 
261/s. Acold au fost aurăriile, și alte, băi ile. sare, 
de fier... p. MAIOR, IST, 49. Băile lui ceale de aur. 
BARAC, A, 4. Jjh poalele, despre. menzăzi-<tpus ale 
muntelui acestuia, zice că eră invtinte de șase sute 
de ani o Itaie. de an./int și de. atunci încoace afăt 
păriiul... cât .yi cofunul care, s'ji înființat... se nu
mesc Bette.a. marian, t. 240/,. (Loc, prov.) Itomd- 
nu-i baie de aramă: „adică producălor, harnic. Nu 
are In totdeauna aur sau argint, dar cevă mai mărun
țel [are] veclnic“, (Dobrovăț. In Vasluiu), ap. ZANNE, 
F. IV, 283. Yâlva-hăilor e. In credința băieșilor din 
Munții apuseni, o zână răuvoitoare, care ia aurul 
băilor. „Vidrenii spun că In timpul când și In munții 
Bihariéi se lucrau băile, o găină de aur ieșea din băi 
spre a se așeză In vârful muntelui pe cuibul său, 
In care erau ouăle sale de aur. Vidrenii, atrași de 
frumusețea ne mai pomenită a găinei. In mai multe 
rânduri s’au încercat s'o prindă, ea Insă a fugit In 
jurul minelor de aur de la Roșia. De atunci ne mai 
putându-se găsi aur tn băile din acest ținut. Moții 
au încetat de a le mai lucră, fiind-că găina din po
veste eră Vâloa-băilor, și ea a dus aurul cu sine 
In părțile în care a zburat“. FRÂnCU-CANDHKa, .M. 67, 
(Cfr. șl multele numiri de localități, precum: Baia- 
de-aramă, Baia-de-fier, etc.]

2®. Pe cât se pare, baie mai însemnă odinioară și 
„Inc cu izvoare tămăduitoare". Sensul acesta reiese 
din numiri topografice, precum e Baia din Moldova, 
unde nu s’au găsit niciodată metale prețioase, dar 
care e așezat lângă râul Toplița( „termă"). Cfr 
HEM. 2353. (Plur. băi, Întrebuințat azi in sensul 
acesta, d. e. Băile de. la tilănic, de la (iovora etc. , ............ ,,,, ____ ,......... , ............. ......... . ............
Am fost la băi in streinătate. Vara e. sezonul băi- ; pori, - rusească. - orient/dă: stabiliment cu dife- 
lor pare a fi un sens modern, după fran. „bains" . rite întocmiri, precum camere Încălzite cu vapori sau 
Băile de la Eiiis sânt frecventate de o sațietate, aleasă. ' cu aer fierbinte, masaje, dușuri, basine, etc. (cfr. 1’). 
C VEGUVr.Z},1,326. Însoțeam pe. tatăl mieu la băile I (De aici expresia) A'cnZ«Zc«'wh-’o fente, cfr. etuvă. 
de la Balta-.-Ubă. ODOBESCU, lll, 21/„). ! Odaia dintr’o locuință, în care se găsește instalată

11. Din sensul din urmă pare a se fi născut, prin i scăldătoarea.
generalizare, sensul de „loc unde sescaldă cinevă", 1 4°. f Latrină, privată, umblătoare. Surpară casa
apoi chiar „scăldătură" s. „scăldătoare". ' lui Vaal și orânduiră pre eti să fiebae. BIBLIA (1&Í3),

fi
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274 (: „ils démolirent Ia maison de Bahal, et ils en 
firent des retraits“: „posuerunt eum in latri
nára").

[Scris șl: fcoe].
— Etimologia nesigură. Legătura etimologică cu 

lat. balfifneum, balfijnea „scăldătoare" e nelndo- 
ioasă (ital, baifno „scăldătoare; ocnă [pentru con- 
damnați]**, eng. ban „scăldătoare [tn numiri de lo
calități șl cu sensul de „Ioc cu izvoare minerale]^", 
prov. banh „scăldătoare", fran. hain, spân, bano 
„scăldătoare, ocnă [pentru condamnați]", la plur. „iz
voare tămăduitoare", portg. hanho „scăldătoare"). 
îndoios e numai dacă cuvântul nostru e urmașul di
rect al celui latin fbaie. < bane. <.*haniiea <,balnea) 
sau dacă l-avem prin mijlocire slavă (m.-bulg. 
fninja, n.-bulg. banja „scăldătoare", foarte des tn 
numiri de localități, sârb, banja „scăldătoare", ate
stat In secol. XIV, rus. banja „baie caldă", vochiu 
In limbă, rut. haúa „scăldătoare", pol. bania „scăl
dătoare", ceh. bane „mină"; cuvântul se găsește șl 
la .Albanezi, In dialectul gegic baje „scăldătoare" și 
la Unguri btinya „mină"). Problema aceasta se va 
puteă deslegă numai atunci, cănd vom fí mai bine 
informați despre raporturile dintre Slavi și Români. 
Remarcabil e faptul că sensul „mină" lipsește atât 
In latinește, cât șl la popoarele romanice, iar din
tre Slavi 11 cunosc numai Cehii, și, judecând după 
numirile de localități, Bulgarii. Ungurii tl pot aveă 
de la Români, dat fiind că Transilvania e bogată 
In „băi". Aromânescul bane are numai sensul de 
„scăldătoare".

IIÂIK 8. f. (Geogr.) Date. — Golf mic, a cărui de
schizătură spre mare e strimtă.

— N. după fran.

hÂie adj. fem. Tnute hlancke.. - (Rar) Băie. (plur. 
&i4ie) = „curat albă" [d. ex.] Oaie hăie, lAnă băie. 
MAitlAN. Cfr. băl.

— Etimologia necunoscută, 

itĂiEii 8. a. t
IIÁIEUÁ S. f. I
I. 1®, Tjip.n qiielconqiie (corde, laniére, ruhán, în

cet) qni nerf â ntlaclter un nbjet ou șu» tient la pince 
d'ttne nitse. .UlMlte. 2^. Cdllier. 3®. .l»»í*/eíí«. 4®. A’»- 
trailles. 5®. Prnfnnilenr. fotul. II I®. Lie.n qne.lctn- 
qne: conlf, corilnn, lucet, tirintt, nnnae. 2®. Garceii*’.

1. Sensul fundamental de „ceea ce poartă o sar
cină" (cfr. băiâ’. Gtimoloîiia) s’a păstrat numai intr’o 
accepțiune restrânsă;

1”. (Mai ales la plur.) Partea aceea a unui obiect 
(de obiceiu o împletitură s. o curea), de care acesta 
atârnă s. de caro poate li apucat. Astfel se poate 
vorbi de baierul (baiern) traistei, al găleții, al căl
dării, al ploștii, al unei arme, ai tigvii, ai pungii, etc. 
yjinier = cureaua sau ața de la o traistă, ce se pune 
pe după grumaz?*, t.'oin. liuba. .Hnier= sfoara de 
la traistă" (Oravița). Com. a. coca, „linerile [.sânt 
niște] împletituri de lână colorată cusute cu amân
două capetele de partea deschisă a străițe [ traistei] 
spre a o putea anină de grumaz". (Srediștea-mică, In 
Ban.), ap. HEM. 23.58. „fíturfí = o ață sau cureă ce 
se pune la o traistă .sau ia un săcuiu, spre a putea 
fi luat la gât ori In inână“ (Șișești, In Mehedinți) 
Com. N. IONESCU. ])acii vede <.'i /'etle. Itiie hnierile de 
In truisfd..., >'i face cwiiipnate., de leanA... nârnefid, 
Mn'Zefre6<«'.A.CRE.iNoA,P.12ö „fíne-r(plur.haere) 
ață de lână care servește la găleți, In loc de torți" 
I toarte], .marian. Vasid nude »ml;/elaptele óc nu^ 
mefte nAienfă, pe n cAriin hăieri ată nșesaf un vas 
mic <lelem.itcarese iiwiip.>!tectipA.{a&ni'a,îniie&m\u), 
ap. HE.M. 23(10. Tai[e]-o nhifd [ viță, de păr] din 
ceufâ, Și-ti fă hairi la unleafă. Afifnnrâ la safiiată. 
ȘEZ. II, 5®/^ (nota: ,.fiăeri = șferrle [ sforile] de 
care se ține cu mâna"). De pe tn Sâm-Pietru, eu, 
inii luam i/hiozilanul, ii treceam hnerile pe după 

l/ât... DELAVRANCEA, ap. TDRG. Toartă (s. toarte). 
„Cotaie o căldare maro fără i>aier“. liuba-iana, m. 
99. „Oala cu Mert [se Întrebuințează] pentru du
cerea bucatelor In câmp" (Chiojdu-Bâsca, In Buzău). 
H. II, 32; cfr. băieri, băierit. | Măna sub șea 
că băqă, l‘lf)8ca pe baieri scnfeă, Un pahar de 
vin turnă. TEODORESCU, p. P. 629**. [ La bwidn- 
r/ane men/eă, Un bmduyan și-aleqeă, Numai rle- 
optsécí de ocă, In mână, frate, căd luă, De ba- 
ieră l-apucă, șez. vii, 61. „Brtier = cur<'4ușă În
gustă cu care se prinde iușca [— gârbaciu] de coadă", 
ibid. VII, 185. I (Prov.) Tioț/a nu merge de multe 
firi la apă: Ori i se rup baerile și scapă, Ori .ee 
loveștedecevășierapă. ZASNK, P. iv, 149. | „Baier... 
la pieptare lungi = ațele cele de piele cu canafi, le
gate Ia piept și trase pe subsuori și îmbinate la 
spate prin[tr’) o mărgică". MARIAN, ap. HEM 2358. [ 
O fin legată haerele pungei mele. C. negruzzi, iii, 
94/„. Dă gănsncul [In schimb] pe o pungă... cu 
baerile lungi, de pus in găt. CREANGĂ, P 43/,j. Să 
ini te priitei cu mditeJe Debaerele pungei Și să scofi 
vreo cAflva găJbinași. sevastos, n. 299 /,,. A 
strânge hâierile pungii = a face economii, a se face 
mai econom In cheltueli, afimaistrânslapungă. 
Petcu fcătre Adebt) : Ia veeid, Adelo 'r Chiar acu-mi 
eiceă, că bărbatu-tău te ruinează.— Verdulescu: 
Dar! o spuneam, iitsă tu n’ai decăt .să străngi bae
rile. pungii. ALECSANDRI, T. 1236. Strânse erau pe 
atunci baerile pungii statului! qhica, ap. TDRG. 
A aveă nouă bâeri la (gura de) pungă = „a fi foarte 
zgârcit". ZANNF, P. V, 523. /Sfinfii aceștia] n’au 
avut lyiuă băeri la gura 'le pungă, ca In ziua fie 
(tei. DELAVRANCEA, ap. TDRG A-i tălâ cuivă bâie- I 
rile pungii = a-1 face, pe nesimțite, să-ți pună la 
di.spoziție paralele sale. Să face că-fi dă povafă cum 
să itu ckeltuești, până-fi taie pS nesimfite băierile 
pungifi]. JIPESCU, ap. HEM. 23.59. [] Spec. „Cheo- 
toarea do ață, de sfoară, de găitan, la o haină" (COSTI- 
NESCU), agățătoare. Coase-mi baiera ( agăfătfiurea) ' 
dela palton!

2®. (i’rin asemănare cu băierile traistei, etc., i 
care se atârnă de gât. In Transilv.) Salbă (de bani). | 
Petele mai bogate, au și baier fsalbăj din taleri de 
argint; chiar șt neveste mai tinere poartă baier. 
MOLDOVAN, Ț. {i. &b. f'ă-mă. Doamne, ce mi-i face, 
Pă-mă baie.rifu] de bănuți Si mă’nșiră jteste. munți, ! 
înaintea oilor, in cale.a ciobanilor. MÂNDRESCU, L, 
p. 50. [In acest sens, șl la Aromâni: batr (de Hurii), 
baieră = salbă (de unde utMtrii „Înșir"), mogl. baier 
„lanț, salbă de mărgele".]

3®. P. anal. Amuletă s. talisman (purtat Ia gât, i 
mai ales ca prezervativ împotriva deocbiului .sau a 
altor boale). Cfr. advar. Așijderea ceia ce poartă 
Intere sau nărocul, cesia ce sic oamenii că are nă- 
roc omul..., aceia să se canfinise.ască. PRAVILA (a. 
16.52), ap. GCR. I, 1()2. Chiamă pre draci, și-fi scriu 
Intere, și te. despoaie de. măntuirea ta și te face de 
râs și de batjocură in toată cetatea. MĂRGĂRITARE 
(a. 11Í91), ibid. 291.,,. Atunci el, cu mijlocul rrăji- 
foriuliii despre Crivăț, la vrăjitdrii cei mai de la 
Delta un baertrimejtea.-ie., a căruia descântec... Can- 
TE.Mlit, IST. 34“/„. Unuldin boierii lui, numele, lui 
Tlteoctist. carele aveă un baer la grumazi, și în baer 
e.ră zugrăvit I.sus liristos... HKONOGRAF (a 1798), 
ap. HEM. 2361. .Iw.si copU nreâ un biter atârnat 
de gât. Si dacă îl luă, văzu c t inir’îiyiul eră o 
scrisoare. i.spirkscU, l. 146 ,, „Vrăjitoarele descântă 
o ață făcută din mai multe fire do lână, care are 
a o purtă cel bolnav, la grumaz, și care se nuiue.ște 
ărter". Com. LIUBA. „Daere se mai numesc și niște 
Împletituri mai subțiri de lână, descântate de vreo 
muiere știutoare, care se pun la grumazul copiilor 
bolnavi, spre a [-și] redobândi sănătatea, [d. ex.] ,1»» 
fost la baba Eva. să-mi facă un baer la copU. că 
ehivîag [ = beteag] de gîochiu [= deochiii]”. (Sre- 
di.ștea mică,in Banat), ap. HEM 2358. [[ Loc. adv. iu 
baier=ca (s. drept) amuletă. Iară svântul Orest,
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flioco *4 vădi că-i creșiin șl e}. căce să lovisă de. 
străjiaritd, că având cruce în biieru la piept, i să 
văilzii crtfcîa... dosofteiu, v. 8. 215.

4®. P. anal. Băierlle Inimii (mai rar baierul piep
tului) sânt, la poporul nostru. In graiul familiar și fi
gurat, o expresie prin care se înțeleg diferitele vase 
de comunicație, de care atârnă sau de care este sus
pendat organul principal al circulației sângelui, ini
ma omului (cum ar atârnă o pungă de baierele ei). 
(După o comunicare din Srediștea-mică, tn Banat, 
ap. HEM. 2358, baierele inimii ar fi vaivulele ini
mii : „urechile inimii, nemțcșto Herzklappe’*). 
(Foarte adesea, tn descântece) Să ieși din creștetul ca
pului. Din baerüe inimei. Din măiluva o.sidui. șez. 
III, cfr. I, 253/,4; il, 89“’/,;, 92/„; Vii, 93. Fugi
deochiu Dintre ochi, Din tâmplele capului, Din fapi 
obrazului... Din baerele inimei. marian, NA. 306/,,; 
cfr, 48/,,; idem, D. 327. Ieși bubă de la cutare, din 
dinți, din w-ăsele, din urechi, din creierii capului, 
din măruntaiele trupului, din baierele inimii, teo- 
DORERCU, P. P. 358, I Despre un strigăt puternic s. un 
oftat B. suflat adânc, (mai rar) despre un râs voios, se 
spune că vine din băierile ímíjmü (cfr. din adâncul 
inimii s. din toată inima). „Sărăcuț' de maica 
mea", strigă din băierile inimei Bisoceanul, „s’a 
răpus domnul ininger [ = inginer]!** odobescu. HI, 
189/,;. Simțintlu-mă atunci la largul meu. râdcam 
din băierile inimei. idem, iil, 256/,,. Biata fattt 
stă ’iujenuchi, suflănd din băer'de inimii [in foc]. 
DELAVRANCEA, ap. TDRG. Ofteosă din băierile ini
mii: ,,din adânc“. pamfile, j. ii; cfr. zanne, p. 
II, 216. I Când cinevâ simte o durere internă, când 
ridică o sarcină grea, s. când are un sentiment viu de 
durere, de milă etc., se zice că i s’au rupt băierile 
inimii. „Mi s’o rupt băierile inimei: se zice când 
a avut cinevâ do dus o sarcină foarte grea“. (Bilca, 
In Bucov.) Com. G. tofan. Mi se rupfe), uite, băe- 
rile inimii, de milă. iSPiREacu, L. 54',g. | S’o rup
turii la baierul pieptului și i-o rupt [ năvălit] 
sângele și’n Jos și'n sus. (Munții-apuseni) Com. v. 
CIOBAN.

5®. Fig. (După băierile inimii fundul sufletului, 
adâncul inimii, se găsește In stilul poetic, rar, nu
mai la scriitori care vor să se apropie de graiul popo
rului, dar n'au trăit In mijlocul lui, cuvântul baieră 
întrebuințat cu sensul figurat de) Adânc, adâncime, 
fund. Lin revărsă luceala Argintului, Seiena Pe 
creșteUl(al) stâncei, Ce sprâncenosînalță Spre nori, 
și îi nsfrânge; Asemeni cu mândrie AbtsulMi in 
băieri .idânc înfige pasul, i. VĂCÂBE3CU, P. 27/g. 
Tetis thiemă pe Briareu, ca să iasă din băierile 
adânci ale pământului, odobescu, iii, 272/,,. Te- 
meliilt acelui templu enorial al mahalalei Gorga
nul se afundă în băierile unei movile, idem, ll, 268. 
lAmha măiestriilor e totdauna populară, adesea 
arhaici și ieșită din băierile idiomei. idem, ii, 396.

II. 1'. F. gener. Urice legătoare: ață, sfoară, îm
pletitură, bete, etc., cu care se leagă un obiect do altul. 
„Biieró = o ață împletită și groasă până la un de- 
get“. TAMFILE, j. I. Copiii mici, până sânt la țâță, 
se înfoșie... cu fașia, care e făcută dintr’un baer 
gros de lână, liuba-iana, m. 14. (Cred, pop.) Când 
vine cinevă tn casă, trebue să lase somnul copiilor, 
adică t baieră, sau orice de la sine, qrigoriu-rigo, 
M. I, Ifö; cfr. MARIAN, NA. 360',,.| Spec. Legătura 
de la lufe, haine, de la „gura“ cămășii, eto. „Căpă- 
tâiu de cingătoare ce rămâne afară peste nodul 
de strănsură sau de înnodare“. COSTINESCU. Tră- 
gându-mă și împingându-mă, m’au scos afară din 
besearită, cât [ încât], ele tragerea și tăgârțirea 
lor, o laeră de la dulamă itică mi s’au rupt. (Oră- 
știe, a. 1765). IORGA, a. D. XIII, 253. âfdMecife (ie fa 
iie eră lungi, de, când se'ncheed, mai întâi invâr- 
feă mâseca pe braț și apoi o incheiă cu ,.pumnii" 
de fir, :u băieri. pitiș, i, 111. își puse mânile în 
cap, iș. rupse în urmă băierile cămășii, îi veneă 
să-și soață inima din piept, ii veneă să se rei>eadă

Dlcțbnarul limbii române, si. III. 1910.

CM capul in zid. SLAVICI, N. II. IS9. 71i>j 
prí»ü [pe Ucigă-l-crucoaJcM haierid ismén 
RA, p. 11. Cifma-fa romăneascii nu e îiicrefit 
mmi, e fării uuler, ‘jura cămeși e mică., și fn pi 
în partea de sus, se îitcheie cm dnuii baieri: o baieră 
de o parte, și alta de cealaltă. yiOLnoVAîi, Ț. N. 173. 
i’rM,«4 verde, frunzuliță, Ieși, niăndruțo, la pnr~ 
tiță, Nttma’n baieri și'n cătrința. por. (Oriat, Tran
silv.), ap. HEM. 2359. (Cred, pop.) Să nu~și facă 
fata baieri hinni la iie, că feieșfe nndt. (Oriat, în 
Transilv.) ibid. Mi s'a rujă baiera de la i/hete. Fig. 
7Jm/(îî» câtăva rreame în nănduri stând și la în
trebare fără baere ca aceaia (= „fără nod, fără as- 
cumătură" HEM. 2360, pe care n’ai de unde s’o 
apuci, ca s’o deslegi), ce să răspunsă socotiml. 
mai târziu într'acesta chip ii ziseră... cantemir, 
IST. 268. [La Istro-rom&ni bairc are sensul de „pan
glică care se împletește in păr“.]

2°. (Mar.) Sfoară mică făcută din sfori vechi de
strămate. DDRF.

[Scris și: baer(ă). | Baier, plur. bdiere; bnieră 
plur. (în Munt. și o parte a Transilv.) băieri, (în 
Mold., Ban. și în Transilv. do vest) băieri. Prin Mold. 
șl; bâir s. a. ȘEZ. Il, .5, șl; bâiră s. f. PAMFil.E, J. I, 
335. 1 Prin Sălagiu, se aude șl forma (veche?) Iiâlor 
8. a. (pe lângă baier). vaida. Tri păeurărei, Tri 
turme i/he. uăi (—de oi) S'o suit la muntîe-, Să-și 
vază mai multie: Fată ghe maior, cugalbân baior... 
POP., ap. idem.]

— Pentru etimologie v. baie'. Cfr. îmbăierii, 
dezbăierâ.

BÁiKRÉi. s. m. Petit collier. — Diminutivul lui 
baier (derivat prin suf. -ei). „Băierel de bani = salbă 
de bani, monete de argint. (Jiu)“ VICIU, GL. [Scris 
șl: bderei.] Cfr. băieruță.

RĂIEKÎ vb, IV“. Pourvoir (Qqch.)dc cordons, de 
liens. - (Rar) A pune băieri (la o părnaie s. oală 
in care se transportă mâncare, etc.). Căml ăi băieri 
oalele, să pleci imlată cu demăncai-ela câmp. (Meri- 
Petchii, cătunul Sudiți, Ilfov). Com. I. pavelesco.

kAiekÎt s. a. Action de pourvoir (qqch.) de cor- 
dons. — Participiul verbului băieri, devenit abstract 
verbal. Băieritulpârnaelor m'a făcut să pierd multă 
vreme. (Ilfov). Com. 1. pavelescu.

bAiekÎ'ȚĂ 8. f. Cordelette, cordonnet. — Diminu
tivul iui baleră (derivat prin suf. -upi). „Băeruf<i=B 
lineola, ligulula; das Bindchen, Schntirchon‘'. LB. 
[Scris șl: băerufă.] Cfr. băierel.

8. m. 1®. Ouvrier mineur;possesseur d’une 
miite. Ouvrier dans une carriére. 2®. (Autrefois) bo- 
Mmien orpuilleur; (aujourd'hui) nom qu’on donno 
aux habitants de quelques villages en Transylvn- 
nie, d'origine bohémienne, dönt l’ocupation est la 
fabrication d’ustensiles en bois ou la kbrication do 
corbeilles.

1°. (Azi, numai în Transilv., mai de mult șl tn Ro
mânia) Lucrător (adesea, In același timp) stăpân al 
unei băl (mine). Cfr. ocnaș, ciocănaș. Iară să (ie 
domniei-sale moșie la Baia^e-(îer, însă dinjiartea 
Standului băiașul o fune mare, intr'aceă fune mare 
stânjeni 774. hrisov (de la Mateiu Rasarab. din 
a. 1644), ap. HEM, 2887. Și băiașii carelucră, încă 
OM bani bine'n pungă. FURDUI (a. 1818), ap. GCR. 
II, 223. „Acei dintre munteni care se ocupă, după cum 
se zice pe acolo [InMunții-apuseni], cu băeșagul, 
8. lucrarea minelor, se numesc băeși". frâncu-can
drea, R. 14. Băieșii care au înființat baia aceasta... 
iși vindeau argintul ce-l scoteau din munții Vă- 
zul-mare,VăzvI-mic șiFeredeul, cui puteau și cum 
puteau. MARIAN, T. 240. „Când șede un băieaș mai 
midtîn inunte?“—„Când îi în mormânt*', sbiera, 
?. 322/j,. j P. anal. (In Oriat,în Transilv.)Lucrători

1,28
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care scot din cariere piatră de var. „Aice se află 
cuptoare de var; oamenii care se ocupă cu scoaterea 
pietrii de var se numesc băieși-'. ap. HEM. 2889.

2*. (!n partea de sud-vest a Transilvaniei) Spec. 
(Odinioară) Țigani aurari (cfr. pag. 367**), zlătari. 
Benyesh (=băneș)a!„Zingarus vagabundus". anon. 
CAR. I Ocuparea cu aurirea (alegerea aurului din nisip 
prin spălare) nu mai e de mult rentabilă, de aceea ' 
băieșii aceștia au părăsit-o și se susțin azi din fabri
carea de diferite obiecte de lemn (In satele Câlnic, 
tiârbova, Rodu, Jâna) sau de împletituri (tn Apolda). 
Limba, felul lor de a vorbi tare și rupt, precum șl 
tipul lor, li arată a fi fost odinioară Țigani, deși ei 
azi se dau de Români. Cfr. weigand, jaiiresber. 
IV, 288-289. I (Țigani) lingurari, rudari. „Tot băiași 
se numesc șl un fel de Țigani care se ocupă cu fa
cerea fuselor, lingurilor, trocilor, corfelor [ = coșu
rilor), lopeților, etc.“ (Orlat, tn Transilv.) Bănașii 
fac fuse, lopeți și troci". (Hațeg, In Transilv.), ap. 
HEM. 2888.

[Șl: băiăș s. m.]
— Derivat din baie (1), prin suf. nom. agent. -0$ 

(devenit după palatale -eș prin regiunile tn care se 
mai Intrebuin^ază azi cuvântul).

bAieșâV 8. a. Exploitation de mines, travail dans 
Ies mbies. Bégion ou Von exploite des mines. — (In 
Transilv.) Exploatare de mine s. lucrare In mine, 
băieșit, p. ext. locuri unde se exploatează mine, 
regiune minieră. Șlik... mergâtul la băișaguri și au
zitul că se apropie Berceni cu Karoli, s'au tras la 
Baimoțu..., Berceni... nu prins băile [și] au bătut 
bani de aur și de argint, șincai, hr. iii, 210/,,. 
De la Baia pe Arieș în sus. la gura Cărpinișului, 
înc^ adei-ăratul ținut al băișagurilor. frâncu- 
CANDREA, M. 32/,. Acei dintre munteni, care se 
ocupă, după cum se zice pe acolo, cu băeșagul, sau 
lucrarea minelor, se numesc băeși. idem, R. 14. Epre 
miază-nnapte, în depărtare până la colosul de stâncă 
Vulcan al Munților-apuseni, ni se înfățișază munții 
și dealurile Haramlului, cu băișagurile lor bogttte. 
MOLDOVAN, Ț. N. 411. [Șl: hălșAg, pronunț, bă-i-. ; 
Plur.: -șaguri.]

— Din ung. bânyasăg, idem.

BĂiEșiuc,-EÂucĂ adj. Demineur.— (!n Tran- 1 
silv.) De băieș. barcianu; alexi.

— Derivat din băieș, prin suf adj. -esc.

BĂiEț^ișiTE adv. Â la manibre des mineurs.- 
(tn Transilv.) După modul, obiceiul s. felul băieși- 
lor. „Băieșește » metallice, more metallurgorum: 
bergmănniech, nach Art der Hergleute". LB.

— Derivat din băieș, prin suf. adv. -ește.

băieișît 8. a. Profession de mineur ou d’ou- 
vrier dans une carribre. — (In Transilv.) Meseria bă- 
ieșului (= lucrătorului de mine). | Spec. „Oamenii 
care se ocupă cu scoaterea pietrei de var se numesc 
băiași, iar meseria lor baîesiiuf**. (Orlat, tn Transilv.), 
ap. HEM. 2887.

Participiul, devenit abstract verbal, al unui 
verb băleșl („a fi băieș"), pe cât se pare, neuzitat.

BĂIE^ÎȚÂ s. f. 1. Fille de bains, baignense. II. P. 
Femme d'un mineur. 2*. Óuvriére ilans une mine.

I. Femeie care servește Intr’un stabiliment de băi 
(la cabinele pentru femei).

li. P. Nevastă de băieș.
2". Femeie care lucrează In băi (=mine).
— Derivat, prin suf. moțional -iță. din băiaș (tn 

sensul 1) sau din băieș (In sensul 11).

băiestrâr I s. m. Galopin, trottin.—(in Mold.) 
Slugă mică, băiat Întrebuințat spre a face curse și 
comisioane, băiatde alergătură. Adecă eu Simian 
bucătar, rob a dumisale vel visternic Costachi Bn-

B.\IEȚANDRU

săi. dau adevărat și in credință zapisul meu la 
cinstită mâna duinisale, cucoanei Catincăi Canta, 
precum să fie știut că cu voea noastră am făcut 
tocmală cu dumneaei cucoana, de am luat pe trii 
ani un băesfrar a dumisale, ca să-l învăț bucătării 
in trii ani. DOC. (&. 1820, Mold.), ap. HEM. 2884.

— Pare a fi un derivat cu suf. -ar din băiestru = 
(In Mold.) buiestru, In sensul de „(mers la) trap". 
(Pentru formațiunea cuvântului, cfr. fran. trot: trot- 
tin, galop: galopin}.

RÁií'.NTRL' s. m. V. baiestni.
BÁIETÁN s. m. Grand i/arțon, gars; jeune hom- 

iKC. — Băiat (une-ori șl cu sensul de „slugă") cevă mai 
răsărit, băiat mai măricel (trupește, ca vârstă; cuvântul 
acesta cuprinde, de cele mai multe ori, o notă senti
mentală pronunțată: când spunem unui copil băieta», 
arătăm că ne e drag s. că sântem mândri de el), ade
sea sinonim cu fecior, flăcău s. flăcăiandru. Cfr. 
copilandru, băiețandru, băiețoiu, zablău. 
Erunte[aJ... boltită..... coincide pe deplin cu fața
intr'adet'ăr plăcută a tânărului meu... Uscăcitinett 
neagră și sălbaticii a părului contrastă plăcut cu 
fața fină, dulce și copilărească a băietanului. EMI
NESCU, N. 35. {/mmZ dintre boitari, un băietan ca de 
șaptesprezece ani, intră în cârciumă. SLAVICI, N. ii, 
62. ncmii tie-o mai trbnes și pe țincu' ăsta de 
prezident; putea să ne trimeață un om cu mintea 
coaptă, dar nu un băetan. N. xenopol, ap. TDRG. 
Când ți-oiu da grâul în girezi, să am voie a luă 
numai atâta grâu... cât oiu puteă duce în spate eu și 
cu un băietan al mieu [e vorba de o slugă], creangă, 
p. 157. Baba... poftește pe flăcău pe o punte... Flă
căul se făcea că nu pricepe; balta se duse, să-i arăte, 
și șmecherul de băietan apasă pe bumb și, în loc să 
cază el.... căzii hăzania de babă. șez. ii, ind
iaiul... au închinat [ dăruit, ca un omagiu] impăra 
tului Ipe] smSid [prins]. împăratul n’au șdiut ce să 
facă de bucurie, văzându-se acuma scutit de toată 
i/cija și pe băietanul acesta atât <le voinic, sbiera, 
P. 79/40. 'Ș'gjîo* foaia bobului, Nevăshnca onudui. 
Șede’n capul târgului Și dă sare la juncani. Gură 
pe la băietani. ȘEZ. iv, 233. zicea:
,.AÎilei, cucoana mea... Cu tine m'am cununat. Eu 
ficior de craiu am fost...'- VASILIU, c. 36. [Scris și: 
băetan, ! Brin Transilv., Munt. și Bucov., după ana
logia formei băiețel, și: bălețăn s. m. (scris șl: băețeni). 
intr’o zi, când eră băețttnul cel mai mic la pază, 
adecă fratele cel mic, iară vin doi călători, rete- 
GANUL, p. IV, 70.]

— Derivat din băiat, prin suf. augm. -an.

băiețAn 6. UI. V. báietaii,
nAiEȚĂNDRU a. m. Garțon, gars.—Btiiețaudru 

nu e propriu zis nici form& augmentativă, nici di* 
minutivă a cuvântului băiat, ci e unul dintre acélé 
cuvinte derivate, cărora sufixul (-anilrn) le dă numai 
o notă sentimentală: Miefandru e un băiat care 
ne e drag, simpatic, pe care voim să-l lăudăm cănd 
11 numim astfel, de care săntem mândri (văzându-l 
atât de voinic, isteț, frumos, chipeș, etc ), pe care l-ad
mirăm, etc. Se apropie deci de augmentative, fiindcă 
poate Însemnă un „băiat mai răsărit, mai trupeș", 
dar nu conține niciodată nuanța de sens peiorativă, 
inerentă augmentativelor românești, ci o nuanță de 
sens desmierdătoare, caracteristică pentru diminu
tive (de aceea liuba-IANA, M. 24, li citează alături 
de diminutivul băiețel). Cfr. șl copilandru, flă
căiandru, flăcăuandru, copilandră, fetișca
nă. Și după C6 se sparse adunarea..., rămase nu
mai împăratul cu mai-marele famen al său cu 
un băiețandru rob. GORJAN, H. I, 126/s. Eram abia 
băiefandru ca de vreo optsprezece ani, când m'iim 
scris la Cazaci, cu bietul Tudor al nostru. I. GHICa, 
ap. HEM. 2900. măre, că odată Emule, încă



BĂIEȚAȘ — 4
copilandru fiind, ieși afară la câmp... Cum sta el 
acolo, i se arătară ilou(l femei... De când cea dintâi 
își cătă de tre.abă, cea de a doua, dâtul pricină de 
vorbă băiețandruhti..., ii zise... ispiresco, o. 22. 
Cănd prinseră de veste părinții că băiatul nu e. 
caută-l in sus, caută-l în jos: nu e... Tocmai târziu, 
hei! afiară de la niște drumeți, că au văzut un băie- 
țandru călare, pe deșeîate, pe un călușel care se 
ducea ca vântul, idem, L. 161. [Scris șl: băețandru.]

RĂiEȚÂș B. m. Petit ou clier garfon, j/ar^onnet, 
Immbin, mioclie, moutard. — Diminutivul lui băiat 
(derivat prin suf. -aș; schimbarea Iui tyț ee dato- 
rește analogiei sinonimului băiețel). însemnează sau 
„băiat mic (de stat s. de ani)“, sau e numai o formă 
desmierdătoare s. familiară care se poate aplică șl 
pentru un băiat mare; adesea ca nume de mân
gâiere dat de fete și femei iubiților lor; cfr. băie
țel, bădiță, bădișor, etc. Toată viața lui, nu4 
plânse pe Troilus băețașul, Nu-l jeliră 'n totdeauna 
phrggianele-i surori. Nici părinții... ollAnesco, O. 
141. După ce alejie un săbioiu ce de abia oamenii 
ceilalți îl ținea în mână și un buzdugan năprasnic, 
[tânărul] noi să plece. — „Plătește întâi, băețaș, și 
apoi să pleci!“ ...Dacă văzit că n'are încotri>,cerit să 
slujască fierarului jientru sabie și buzdugan. ISPI- 
RE8CU, L. 137. Bpune-mi, spune-mi, băiețaș, Cnde-i 
drumul la orași' teodorescu, p. p. 489. Trandafir, 
Trandafiraș, Dragul țaței băie^ș, Te-am iubit deco- 
2nhiș, i^'acuma pleci și mă lași iji iei fată de oraș... 
POP. [Scris și: băețaș. | Și: bălțâ.ș8. m. (pronunț, bă-i-). 
I-ar fi murit baba, și i-ar fi rămas un băițâș. ȘEZ. 
VIII, 132.] Cfr. băiețel, băiețică’, copilaș.

BÂIEȚEĂ 8. f. 1-^tite fille. fiilette. - (In Transilv. 
și Bucov.) Diminutivul lui băiată (derivat prin suf. 
•ea). Fetișcană, copilandră, iji mie să-mi dăruiți 
O btiețeă, Sprincinățeâ, Care pe mine m'a vrea. POP. 
(Ceabor, In Bucov.), ap. marian, nu. 323. (Scris și: 
băețeă.] Cfr. băiețel, băiețică'.

BĂIEȚEI. 8. m. 1». Petit OH citer garcon,g(trconnet. 
Immbin, miocke, moutard. 2’. Borte de danse po- 
ptdaire. 3®. Borte de plante.

Diminutivul lui băiat (derivat prin suf. -eZ).
1’. Băiat mic (de stat s. de ani); adesea, numai 

formă desmierdătoare s. familiară, care In unele Îm
prejurări 86 poate tntrebuință și pentru un băiat 
mare: băietan, flăcăiandru, flăcău; spec., Între
buințat tn poezia pop. ca nume de mângâiere dat 
de fete și femei iubiților lor (cfr. băiețaș, bădiță, 
bădișor, etc.). Toți, de mititei, iubesc Lucruri care 
nu-i cinstesc. Toți, de cănd sânt băieței, Inclinează 
lângă ei. MOMULEANU, ap. GCR. Il, 247/,,. „Să-i fur 
și eu băiețelid. Ca să-i arză sufiețelul!“... Pe scă
riță se urcă. In iatac că nimereă Și'n iatac că mi-și 
găseă Tjeagăntd cop'dului fji odrasla Domnului. 
Corbea pe copil IvA íji’n țeapă că mi-l punea, teo- 
D0RE8CU, P. p. 535”. (O zână, către un tânăr) „De ce 
te căinezi, băiețele, și teamărești- „Cumnum’aș 
căină și nu m'aș amărÎ!'... Iată sânt olog, și din 
această pricină am ajuns de batjocura tutulor băie
ților din saP. ispirescu, L. 314. frunzuliță trei 
smicele. Dragă băiețele, Ijeagă calul de zăbrele, Dragă 
băiețele! teodorescu, p. p. 321. Măi băiete, Băie
țele, Vină la noi, Ntt te teme, marian, î. 46. De când 
te-ai dus, băiețele, fam mai pus la gât mărgele. 
POP., ap. LM.

2®. (Cor.) Danț țărănesc cu lăutari („un joc de 
brâu“ ap. HEM. 29(^), jucat In Tutova, Dorohoiu, Su
ceava, iași și Covurluiu, cfr. HEM. 2902-2903; seya- 
STOS, N. 280/,,; pamfile, j.ii, 272.

3®. Un nume de floare. (Serbești, In Neamțu), ap. 
HEM. 2903.

[Scris șhbtîețel. 1 Și: băițel s. m. (pronunț. 6d-t-). 
Măi băiete, băițele. Vin' la maica și mă cere. șu?..

. I, 74‘>/„.) Cfr. băiețaș, băiețică», băiețeâ.

— B.ĂIETORIU
BĂiKf ÉSC, -EÂKCÂ adj. De garșon, de jeune hőm

mé; (en parlant de jeunes filles) //«rfoíiHtére. (De
spre înfățișare, obiceiuri, apucături, purtare) De bă
iat (tn opoziție cu înfățișare, etc. de fată și spre 
deosebire de copilăresc, care conține o notă peio
rativă, referindu-se mai ales la judecata nematură a 
cuivă; cfr. băiat I, 4’), de tânăr. Aveam... niște apu
cături mai puțin băiețești decât colegii mei. N. A. 
BOGDAN, ap. TDRG. {și aduse aminte că portofolitd 
îl cumpărase de la Viena, și atunci alte întâmplări 
îi răsăriră în memorie: lucruri băiețești [ ștren
gării, aventuri cu temei], nimicuri. D. zamkirescd, 
R. 244. [Scria și: băețe.sc.]

— Derivat din băiat, prin suf. adj. -esc.

BĂIEȚ adv. En '/«ircon, commelesnnrțnns.—
Ca băieții, In felul g. cu purtarea, apucăturile, înfă
țișarea s. obiceiuri (ca) ale băieților. cwn ae tn~ 
tâmpla fnnrte rar ca nâ nu se șiie (le indafiî tați 
Hdii veniti. se întrebaseră tați cn ciudă, cine eră 
fata... tnnsă băiețește., brătescu-voinești, l. p. 248. 
j1 se juca băiețește. A petrece, băiețește. HÉM. 29<)3. 
[Scris șl: băețește..]

— Derivat din băiat, prin suf. adv. -eșfe.

BĂIEȚÎcĂ s. f. Petite fille-, filletie, pnmóie. - Di
minutivul lui liăiată (derivat prin suf. 'ică; Între
buințat In Transilv. marian, na. 348). [Pluralul se 
Împrumută de Ia sinonimul băiețeâ: băiețele. j Scris 
șl: băețicăf. Cfr. băiețeă.

BÂiEȚÎcĂ 8. m. (sing. tant.) miocZie,
moutard. (Fam.) ăfon vienj". — (în Mold.) Diminu
tivul lui băiat (derivat prin suf. -ică). Băiat mic 
de stat s. de ani (se întrebuințează mai mult la vo
cativ). I (în glumă, se poate spune astfel șl unui bă
trân) pNa și ție, băiețică‘‘, siceâ unui bătrân bon
doc. vărsândn-i iarbă tn corn și atice în basmă. 
OlilCA, s. 283. [Scris șl: băețică. ' Adesea, In Mokl., 
subt forma scurtată: țtcă s. m. „Da de. unde ești, 
tu.măițicăP l^i ce caiiți pe-aici, spaiina cânilor 
CREANGA, P. 147. „Apoi biM că știu a’ citi ești, măi 
țică!"' idem, a. 58 (țică: formă scurtată din băie- 
țică. idem, GLOSAR. Măi țică - „măi băiețică”. șez. 
II, 45/.).]

RÁíKfinE B. f. Giirfo».?. —Colectivul lui băiat 
(derivat prin suf. -ime). (Rar) fundul fsălii Ate
neului/ eră prins de băiețime., de fete de la conser
vator... D. ZAMFIBE8CÜ, ap. TDRG.

HĂIEȚ0ID 8. m. Gars. f/arc-on (grand ow mal 
élévé). Mal-appris, grand garnement. — Augmen
tativul lui băiat (derivat prin suf, -otit; t ț după 
analógiáiul băiețel), cu o puternică nuanță peio
rativă. Băiat mare și greoiu, dar mai ales: băiat 
obraznic (Îndrăzneț, cu purtări rele, etc.). Din păcate 
pentru dînșii, un băiețoiu de vreo lli ani... îi defe 
de gol. c. (ECONOMU, conv. lit. xxxvi, 968. Mama 
faurii clănțăni numai din dințișori, când îi văzit 
venind..., iar prin creieri ti trecură gâmluri urîte 
despre acest băiețoiu năzdrăvan și isteț, mera, l. 
B. 163. Băiețoilor să le tai nasid, că apoi se prea 
întind. LM. [Scris șl: băețoiu.]

BÁIETÓK1L’,-OÁRE I adj.,subst. (Au fem.) Bonne 
d’enfants, «owrrice fsécAe/ — Adjectivul verbal al 
lui bălă* (derivat prin suf. -ător, devenit -efor după 
palatale) (La mase., numai In expresia) înger băle- 
torlu = Înger păzitor: „ango gardien". Curățîaște. 
fericeaște-mă pre un ponegrit, o! părinte și fiîule 
și duhtde, troiță sfântă! tu-nii dă înger tumină- 
purtăreț, minții șporitoriu, băetoriu și socotitoriu... 
DO8OFTEIÜ, ap. HEM. 2900. !| Substantivat subt 
forma feminină. (Rar, Învechit; In Transilv.) „Dăie- 
More = nutrix; die Kinderwarterin, die Amme“ LB. 
= „ceea ce alaptă sau crește un copll“. LM.



rAiOVTEALĂ
KÂiui KÂl.Â 8- f. 1®. lliuliitfrifi, riuMaf/t^, tUva- 

t/HtioH,nberriiti<>n, absiirilitp, extravanauc^’, inepți»’. 
2®. liélire. 3®. Coii/imion, troitble, ahuriunemeut.

1". Vorbă fără rost, fără șir, fără Înțolea, absurdă; 
inepție, aberațiunc. „.Im î»i locde „nmiubit"
esfe o bâiyiiiulfi ridicolii. ALECSANDRI, ap. TDRG.

2®. Vorbire Intr'aiurea, vorbire în via (mai alea la 
bolnavi), delirate, aiurare. ValHri-caluri de inejifii și 
ife hdiiiiieli bolnave, înșirate. în versuri și tn prosit... 
VLAHUȚĂ, ap. TDRG. „Délire=ftH?í/itirtM‘'. POIENARU.

3®. Zăpăceală, ulueală, năuceală, buimăceală. A7 
siiiifî c'i Ireaba Ie sfă rdii și-și sckiuibit. înbuif/uettlit 
sa, indrturisirea ce făcuse mai înnainte. CABA- 
OIALE, ap. DDRF.

(Și: bulgneâlâ a. f.; ȘEZ. V, SQ/ț,, în Transilv. și 
Ban. și: bulffueâlă a. f. | Scria și: -înM. | Plur. -eli, + 
și diai, -eíí.j

— Derivat din bâigui, prin suf. abstr. -enZfí.
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RÂiuii vb. IV®. 1®. Parter sniis réflécliir; dire des 
cbo.s'M siins rime ni raisoii, dans un état ile trouble 
ou d’oliurissement; divațpier, radoter, batire la cam- 
payne, déraisonner, exfravaijuer. 2®. Dvlirer, jfarler 
en snnue ou dans le délire. 3®. (Refl.) Devenir confus. 
]terplexc ou aburi, (reindre. dans un état d'ahuris- 
sement. 4®. 4bi<rir(qqn.), fairéperdre. la tété (ă qqn.).

Sensul fundamental „a rătăci“ nu se mai poate 
atestă In limba română, ci numai înțelesurile figu
rate „a aiurâ“ (propr. „a rătăci cu mintea**, cfr. „a 
bate câmpii** și lat. „aberratio**, de la errare = „a 
rătăci“)s. „a vorbi prostii** (propr. „a rătăci cu vorba**, 
cfr. germ, „irre reden-).

1®. Intrans. A vorbi alandala, a vorbi lucruri 
fără (nici un) rost s. fără (nici un) temeiu, a spune 
lucruri fără nici un sens, fără șir, nepricepute pen
tru alții, a grăi zăpăcit. Ș'j l-<nt învățat să creadsă 
intru lirisîos și să nu mai dsîcă că-i năroc și 
cîalîa ce-a să ^mță omul, cum buiyuiâ întâi, ce să 
creadsă în adevăratul Dumne.dsău. DOSOFTEIU, V. 
8.154. Nu s'au rușinat, nici s'au siit [ sliitj a bui- 
yul, precum... CANTEMIR, HR. 171. •>'» altele căte 
bui'pilnște, tuturor sânt știute; ce aceste... crude, 
minciuni să fie... s'au dovalit. idem, ap. HEM. 290C. 
Elorin: A! Ți-ai bătut i/ioc de mine-’... Ai cercat 
s<t mă strici cu Florica, pentru ca să tra'ji cenușa 
pe turta ta'i' (scoate sabia). — Colivescu (cu frică, 
tnîiyuintl): Ce tur-tur-turtă'i' ALECSANDRI, T. 930. 
Eliud profetică, făceă comentarii ale bibliei... și 
îndată 2>rinse a InUgui intr'un fel de roniâno-ifa- 
liană pe care n'o mai ceteă nimeni. lORQA, L. II. 
SO. Omule, tu ce ț/răești}' Caută ( bagă de seamă] 
că buiipie^i.' MARIAN, î. 506.

2®. Intrans. (Mai ales despre bolnavi) A vorbi 
fără șir, in somn s. In delir, a vorbi într'aiuri, a 
aiură, a delira. „Bâiiiul = a aiuri, a vorbi într'aiuri**. 
ȘEZ. V, 38 'j. „lîâi<juiesc = \TTo reden, verwirrtreden**, 
JAllRESBER. III, 314; IX, 225. „Buigui a aiura, a 
(leliră, a vorbi în vis, bolnav** (Zagra, lângă Năsăud). 
Com. CORBU. Casele, și zidlurile schimbate și oamenii 
schimbuț/ij: îi păreâ că doară visadsă sau buî- 
nuliiște. IMJSOFTEIU, V. s. 76,,. >^i-I intrealnî ce... prin 
somn băii/u'lâi’ STAMATI, DACIA LIT. 14G. Coiitfn/... 
sare prin somn, buiijuește. ȘEZ. II, 129/s. .S’nit poate 
că bidnavul ii scuturat ca de frii/uri, are țioruri, 
fierbințeli și-i năuc de cap. Sau poate că bâiyite ( 
„vorbe.ște fără șir, Intr’aiurea, spune lucruri fără în
țeles**), f( sărit din tninți, atunci i se descântă de. 
Iele. GRIGORiu-RlOO, M. I, 65. De urit, eac pe. pi
cioare : Șl jtici capul n u mă doare: Băiyuesc, ca de 
lunyoare. ȘEZ. 1,50/,,. .’l/'t trezesc; mh ie ya.vesc, C« 
/terina mă sfăilesc; Văd bine că buii/uesc! BUD, u, 
p. 36. II Fig. (Despre mădulare; neobicinuit) A face 
mișcări reflexe, fără nici un scop. Câml capul să ame- 
țiaște, picioarele dovedesc; și când mătlularele bui- 
yuesc, lipsa crierilor arată. CANTEMIR, IST. 236.

3®. Refl. (învechit) A se ului, a se zăpăci, a se 
buimăci, a se năuci, a se ameți de cap. S’au mirat

nAiGViT
șt .<fHt biitviiiiK tiranul. DOSOFTEIU, V. s. 11.,. M-ft 
seama ce urăcști, că doară oi visat și te-ai bulijuit. 
BARAU, ap. TDRG. | -lid buiifuesc de cni) = „deliro, 
in phantasiam incurro; aberwitzig werden". LB. || A
se văită Încet, amețit. In neștire. Un glas sjieriat 
țijiă: foc. foc!... O fereastră... se. deschise!... 0 femxie 
apăru intre pervasuri, rej/etănd: foc, fo-o-oc!... Flue- 
rături răsunară... Vanlistul și trecătorul se apro- 
piară de fereastră. Femeia hm mai țipă. Se băiguiâ. 
M. I. CIIIRIȚESCU, CONV. LIT. XLII, vol. II, 447.

4®. Fact. (Rar) A zăpăci, a ului, a buimăci, a năuci, 
a ameți (pe cineva) de cap. Până într’atăta pre mu
ritori buiguești, îmbeți și nebunești, căt ( - încât] 
și spre tabăra adevărului desfrânate oștile nebu
nelor sale socoteale a-ș/i} slobozi nu se rușinlasă. 
CANTEMIR, IST. 98.

(Rar: bâigui vb, IV". | Șl: bvâlgui vb. IV". Când 
boala se arată, copiii ard, sânt trainici, bvâiguesc. 
țipă prin somn... șez. i, 255/,.: Șl: bârgni= „a spune 
vorbe fără rost**, lON CR. n, 134. 1 In literatura ve
che (și azi, în mare parte) numai: bnigul vb. IV", v. 
exemplele. | t 9*^ bulugul vb. IV". Ș'» va buiugui 
asH2>ra mea sufletul mieu. BIBLIA (1688) (: „et re- 
oolet super me anima mea“), ap. HEM. 290.5 I t șL 
bulgâ) vb. IV". DDRF; cfr. buigăitură. | In Tran
silv. și Ban. șl: bulgui vb. IV". | •(• la DOSOFTEIU, V. 8, 
șl: îmbuigui vb. IV". JAHRESBER. V, 100. II Se con
jugă, la prezent, și: búiguiu, etc. șez. v, 3^/,,.] Cfr. 
buigat, buigulit, buiguiciune,

— Din ung. bolyo(ii)giil „a rătăci**, lacea. (Tr. 
bădădănl.

KÂioi'ÎRK 8. f. 1®. Irreflexio», dr'raisonnement; 
rndotaue, dioaijalion, exlravaiiance. 2®. Délire. Ex- 
tuse. 3®. Confusion, troMe, nhnrissemeiit.

Infinitivul verbului bâigui, devenit ab.stract verbal, 
i®. Vorbire fără rost, fără șir, fără înțeles. (Jonie- 

die ca aceasta și biiif/uire intr’acesta chip din i/ura 
papanaii î>» mințile tuturor dihaniilor răvărsăn- 
diise.... CANTEMIR, IST. 117. Pildele meale buiyufijri 
ș» cuvintele meale într'aiuri țiiiul... idem, IBT. 157.

2®. Vorbire într’aiuri, vorbire In aomn (mai ales 
la bolnavi) a. în delir, aiurare, delirate, delir. || f P. 
ext. (Stare de) extax. A’» în vis, ce în butifulre să 
i-fblsit la scaun 'le yiudeț șeiisdnd. IX>8OFTEIU, y. 
B. 149. Varub aude acittle ee-au văilsut teremül în 
hiilyuire. idem, 34/,. | Pleonastic. O femîae de 
cinste lumitudă cit flithul lui Dunine.dsău, fu tn bui- 
unire de istăpienie. idem („unde ishiplenie estepa- 
leoalavul iatripljenije = „extase“). HEM. 2909.

3’. Zăpăcite, buimăcire, rătăcire cu mintea. Bul- 
t/uirem’au lovit astăilzfifinu-i acea sta cetatîa,m'afn 
rătăcit... DOSOFTEIU, V. 8. lOIl.

[Șl: bulgnire a. f., îii Transilv. și Ban. șl: bul- 
guire S. f. BARCIANU.]

uâigvît 8. a, = bâiguire. Participiul verbului 
b.'iigul, devenit abstract verbal. 1 Extaz. 4closfî« Ie 
adeverită acel svințit Illustrie, că le-au văiîrut ari- 
domă, au în bitlaiiUw. DOSOFTEIU, V. s. 88,,. (Și: 
buiguit 8. a.]

BÂIUCÎT, -Ă adj. 1®. (En parlant d'un discours) 
Confns, désordonné. 2®. (En parlant d’un hommo) 
Akuri, étrntrdi, ahasourdi. 3®. Delirant. 4®.
5®. Eontastique. — Participiul verbului bâigui, de
venit adjectiv (cu sens pasiv și activ).

1®. (Rar. Despre graiul s. glasul cuivă) Care spune 
cuvinte fără rost, fără șir, încurcate. în picioare, nu- 
niărănd silabele pe deyete, clăpăi, pe nerăsuflate, 
o fabulă, fără să priceapă boabă... (Hasul băiguit 
al școlăriței se contopeă în uândul (dascălu]/Hi cit 
vâjăeala yărlii ce se rostoijoleă repede de vale... CA- 
RAC.IALE, S. 11.

2®. (Despre oameni) Zăpăcit, uluit, năucit, amețit 
de cap, tărbăcit, buimăcit. .Și mai buiijuiți, și mai 
uluiți flit fost. CANTEMIR, HR. 100/„. Du/n se uită



B.\IGUITOR
câtva timp buii/uit, in vâitt. SLAVICI, N. Ii, 236. (Une
ori completat prin de cap) Dar Dumneseu știe cum 
se dese {— cum se întâmplase), că în loc să apuce 
pe calea care o cunoștea el bine că duce către C(w4..., 
din pricina durerilor, ori că eră buiguit famețitj de 
cap, sau cum [o fi fost, nu știu]: o apucat pe alte 
poteci. FRÂNCU-CANDREA, M. 268.

30. (Complinit prin de fire) în delir, aiurând. Au 
căsut în boală foarte grea, lunuoare, care boală 
îndată au priceput doftorul, că trebue să-i ia sânge. 
Ce, n’au ascultat, și adăogâmlu-se boala, și ales 
tonmiM fiind, așă de t/ren l-au cuprins herbiideala, 
cât I încât] până la Tighinea au stătut frănitic, 
aâecă buîguit de kire. M. costin, let. i. 354/,,.

4®. S p e c. Extaziat, tn extaz. (Une-ori complinit prin 
de minte) Ș'au ieșitu-șli] din simțire și ședeă hăî- 
guifă, cu ochii stfâjlpițfi] in stas, la podul cosii. 
DOSOFTEIU, V. 8. 45/,. Ce eu, buíguitü de minte, 
Dsiș (sziseiu] de tot omul, că minte, idem, ps. 
400 (:„B* fi; ixitasn (j.oo).

Ö®. Fantastic. Cată-bs dar acmu. cetitoriule, ca 
intr’o oglindă..., lepădând de la tine toate cealelalte 
basiie, câte unii au insămnat de tine, de ue.știință 
rătăciți, alții de sacistie,... alții den bufi/guite 
scarnituri și deșarte. H. COSTIN, LET. I, 9/,,. Plin 
de i’iswri turburate și bulguite... BARAC, ap. TDRG.

[Și: băignit, adj., și: bniguit,-ă adj.. In Transilv. 
și Ban. și: bulgnit,-ă adj. | t buiaguit,-ă adj. l’etrec 
cu mândrii și cu buiedi, buîuguiți in desmierdă- 
ciunea lumiei. varlaam, C. 13/,. 1 (Prin Reteag, pe 
8omeș) buigât,-ă adj. = „confuz, care nu-i ou firea 
intreagă, [d. ex.] vesi că-i huigat decap!‘‘ viciu, gl. 
Deci umblă ca buigat de cap, prin cea pădure să- 
creată i ar fi voit să deie cevă bidiganie de el și 
să-l mănânce. RETEGANUL, P. II. 77/,. | (în Săcaș) 
biilgnluit,-ă adj. viciu, gl. (subt buigat).]

HÂiuriTOR, -oĂKE adj. I. 1®. Qui dit des cko- 
ses dénu^s de sens, qui parle saim réfiécliir, qui 
radote, qui divague; (esprit) divagateur ou confits; 
radoteur. 2®. Qui rend confus; qui ahurit, etounlit 
ou abasourdit. II. 1®. Ddirant. 2®. fait délirer.
III. Fantasque.

Adjectivul verbal (cu sens activ și pasiv) al iui 
bâigui (derivat prin suf.-itor). substantivat une-ori.

I. 1®. Care vorbește pe negândite, fără șir s. fără 
înțeles; confus. Adj. A mea proastă și acmu, de 
bătrână, buiguitoaresocoteală... cantemir, I8T. 1I8.I 
Substantivat. Cartea a șeapfea, carea dovedeaște 
traiul Uomânilor... și mustră pe unii bufguitori, 
carii, pentru îiicepătura neamului moldovenesc, cu 
basne au inuruit hârtia, idem, iiR. 369.

2®. Care uluește, amețește de cap, buimăcește.
II. 1®. Care delirează, aiurează. „Délirant = bul- 

guitor, care vorbește (Intr’] aiurea", poienaru.
2®. Care te face să aiurezi, să delirezi. Busuioc 

chitat ca noru’, Mă tnâncași, mândro, cu doru’! 
Dar nu-i dor ca dorurile, Ci e dor bulguitor. Că 
tresar noaptea din somn ; Dau cu mâna după tiiie: 
Dau de păreți, vai ile mine! hodoș, p. p. 162.

III. (Complinit prin: in gânduri) Fantastic. Mih- 
nea-vodă. Domnul muntenesc, om fără de nice o 
frică de Dumneseu, fără de nice un temeiu, tiran, 
dirept fantastic, adecă buîguitoriu in gânduri, m. 
costin, let. I, 341/,;.

[Șl: bulgnitdr, -oare adj.; și: bnlgiiitur, -oare adj.' 
t și diai. -íortM.]

BÁiGUiTÚBÁ 8. f. Parole confuse, parole irré- 
fieckie. Divagation, radoterie. — (Rar, aproape În
vechit) Vorbă negândită, fără rost și înțeles, aiurare. 
Basne și blojerituri și buiguituri sânt câte... Simion 
Măsacul... adaoge, cantemir, hr. 458. Cucunosul 
aceastea toate in loc de basnă și in buigăituri de 
bătrâneațe le luă. idem, IST. 97. [Șl: bulguitiiră s. f. | 
t Șl: bnigâitâră s. f. ] Plur. -itură.]

— Derivat din bâigui, prin suf. abstr. -turi.

— 437’ - BAIR
BĂI Mii vb. IV®. S’occHper(ăe,..), avoir so»n(do...). 

- (Ungurism. tn Transilv., rar, învechit) A so înde
letnici, a se ocupă cu cevă (s. cu cinevă), a-șî face de 
lucru cu cevă (s. cu cinevă); a Îngriji do cevă (s. du 
cinevă). Băilw'sc „curarisesc, îngrijesc'*. i.EX. bobb. 
Vara umblă i>e câmpuri, prin păduri, unde știa că 
sânt adunați pruticii a paște vitele și. răsâmlu-i, ii 
stri'/ă la dinsul; carii. cunoscAndu-l, indată aler- 
f/au toți acolo, și el îi întrebă cele ce.-au învățat 
și de nou ii învăță și lumină, având osebită dul
ceață de a băilui cu pruncii, pentru care a tutu
ror eră iul)it. P. maior, ap. iobga, l. ii, 235. Băi- 
luiml cu pomii, ia seama, ca să nu li se taie sau 
rumpă rătlăcinile. ECONOMIA, 137.

— Din ung. bajlódni „a se căsui cu cevă s. cu 
cinevă".

BÁiu! interj, cfr. hain’.

kăioărA 8. f. Petit hain, iietite baiunoire. — 
(Rar) Diminutivul lui baie' (II) (derivat prin suf. 
-ior). „Baie niică“. LM.; cfr. băiță. (Pronunț. 5(i- 
i-oa-j

kaionétA s. f. BaîoHiietle. Bucată de oțel ascu
țită (un fel de pumnal) care, adaptăndn-se la țeava 
puștei, poate fi Întrebuințată ca armă de impuns sau 
de străpuns, mai ales la atac. îii nceâ ini’ălMfîșeală, 
unde, i)e nevdsute, arsura i/loanțelor, vârful baione
telor și tăișul săbiilor ajunțf pe luptători, Turcii... 
.stri'/aw...: „Allak.'‘^ și „nman!'^. ODOBESCU.III, 1101. 
■‘i't’ii rrtUi/itríÍB rupte sbor nloiifii vAjâind, f^i'n ele 
baioneta străpun;ie similienind. ALECSANDRI, P. II, 
168. 8. a.salt) cu baioneta s. frt baionetă.
atacul din urmă, deciziv, întovărășit de sunete de 
goarne, pe care-l face infanteria asupra unei fortă
rețe s. redute dușmane, cercând s’o ocupe luptân- 
du-se piept la piept cu cei ce-o apără și Întrebu
ințând pușca (cu baioneta pusă) numai ca armă 
de străpuns s. de lovit. Curcănarii re.ffimentului 
al l-l-lea... so nruiicaseră a.sitj>ra Turcilor, la Istio- 
neiă; ii ijrăniăiliseră oal-vârtej în redau. D. ZAM- 
FIRESCU, R. 235. I'Personificat ( cei ce poartă 
această armă, armata). Ale.{/ere.a depntafilor... s’au 
făcut prin sila baionetilor. URICARIUL, x, 3. Lini- 
.ștea se. restatornice.șfe... — Sub baionetele, străine! 
C. NEGRUZZI, I, 293. (Pop., In Transilv. și Ban., după 
germ. Bajonnett, și: baioiict s. a., baiiiét s. a. K/iit 
wî doare peste piept, De pușcă și baionet. iiODOȘ. 
p. 1’. 204. tnă doare, inaică,'n piept. De pușcă 
și de baînet. MÂNDRESCU, L. P. 3.). (Prin apropiere 
de verbul ban, sau, mai probabil, cu o formă polonă, 
cfr. pol. bagnet, idem, la scriitorii vechi din Mold.) 
șl : t bagliioiiétá s. f., f bagliinuétA s. f.
Ipsilante... a armat niai întâi pe ostași cu puști 
cu banbionete, pe care le-a adus de la Viena. URi- 
CARIIÎl, XXII, 437. .1/oscraZü, cu mare indrăsnire, au 
început a-i f/oni și a-i (fiunnhiâ cuș/ter/e ( spange, 
sulițe], și cubaahiunete, ce. sânt in ț/ura ființelor, 
și cu stdifile. N. COSTIN, LET. II, 68 ] Cfr. (ș)pan- 
ganet.

— V. din fran. (derivat din Baffonne, oraș din 
Pranța In care a fost fabricată mai întâi această 
armă).

B.iiOR s. a. V. hnicrfă).

BÂI0N, -OÁ8Á adj. Mrtallifére. — (Rar. în Tran
silv. Despre regiuni miniere) Bogat in băi ( mine). 
„Băios = inetallifer ; erzhaltig“. LB.

— Derivat de la baie* (I), prin suf. adj. -os.

BAÍR f s, a. Peníe, penchant, coíftHe.--(Rar. Tur
cism) Povârniș, coastă (rto deal), colină. De acoln se 
încep buiururi, coaste, dealuri, istoria (a. 1715), ap.
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•ȘIO. ha vale este câmpie cu bairuri. idem, ib, [Șl 
baiiir 8. a. i Plur, -iruri, -iKrwri.]

— Cuvânt literar, din turc, baiyr „colină".

BÁIR s. a. ) .BÂIBi ». t. 1
UAIRÁC 8. a. 1®. Drapeau, étemlarrl, danniére. 

2°. Comjiagnie de fatitassins. 3®. Te/ííe foraine (avec 
un dmpeaxi ait soiHWRf/

1®. t (ín epoca fanariotă) „Steag turcesc foarte 
tat, de mătase, ce se purtă înaintea sangiacului“, 
introdus și în armata noastră. ȘIO. Cfr, alem și 
sangiac. Scumpeturi din ordin Vizirului: aMr, 
nrgint, scule inipărăie^ii, arme mărunte, tunuri, 
Ituirace, corturi... 7.n,OT;, ap, ȘIO, Mai anțărț... 
cu nmpurtat bairacul, fi eu amgiueat hora~Unir6i, 
in colț la Petrea Bacalul!{- „steagul", glosar). 
ALECSANDRI, T. 39, 1747.

2®. P. ext. t Companie s. regiment de soldați, mai 
ales de voluntari, ce servesc subt același drapel, f 
steag (de oaste). Cătevă baerace de oaste... DOC. 
(a. 1788), ap. ȘIO. Sub artnașul cel mare sânt bai- 
racurile țării ^i tuiurile domnești, fotino, ap. ȘIO. 
títan al Brutei s'a sculat,... Să facă de-un bairac, 
Să vie la Turci de hac. Foicica ș'o lalea, Bairacul 
cum făcea ? Cimeci voinici că strânffeă... TEODO
RESCU, P. P. 585.

3®. (Azi, după o comunicare făcută do iSPiRESCD:) 
„La bâlciuri, cort cu prăjină Înaltă (.și, probabil, cu 
un steag in vârful ei], unde se strânge lumea să 
petreacă." ȘIO,

[Pronunț, ba-i-rac. | Scris șl: baerac. | Plur,-race 
și -racuri.]

— Din turc. Iiairâk „grand drapeau, pavilion, 
étendard dönt la hampe, terminée par une pi<iue, se 
flche en terrej corps d'armóo irrőguliére". Cfr. ȘIO. 
Cfr. iuruc-bairao și bairactar.

it.tiKAC'TĂK t 8. in. Porte-drapeau. — (In epoca 
Fanarioților) Port-drapel, stegar (care purtă bai
racul). Patru bairaxtari, de la4 steaguri de Ijeoenți, 
câte 7 pol lei unul, pe lună dO lei. (Mold., a, 177K). 
URICARIUL. XIX, 387 '4. [Pronunțat: ba-i-. i Cu o formă 
inetatezată: f baraictăr s. m. Poruncit~au buliug- 
lia^ilor baraictarilor... DIONISIE EGLE8IARHUL, C. 
20G; cfr. 200. | Șl: fbaraiactárlu s. m. iorqa. s. d. 
VI, 268. 1 Scris și: baeritclar, bara^ctar. ȘIO.]

— Din turc, bairâk-dâr, idem.

BAIKÂ.M 8. a. Bairam. — Numele a două mari 
sărbători la musulmani, dintre care una (numită 
„bairaniul-inare" s. „ramazan-bairam") se celebrează 
după postul Ramadanului și ține trei zile, iar cea 
do a doua (numită „bairamul-mic" s. „curban-bai- 
ram") se sărbătorește șaptezeci de zile mai târziu 
și durează patru zile. „Cuvântul s’a introdus la Ro
mâni In secolul XVII, din cauza peșcheșului [numit 
bairam-peșcheș, cfr.bairamtâc, ramazantâc], 
pe care Domnii români .se făcură atunci datori de a[-l] 
trimite totdeauna Sultanului cu ocaziunea acelei săr
bători, când se mai făceau totodată daruri și la atți 
Turci cu vază". HEM. 2365. dat pentru un
cojoc de râs, ce s'au luat de la cojocar, care s'au 
dat poclon Împăratului, la bairam. CONDICĂ (a. 
1694-1704), ap. HEM. 2365. Bară numai trei-patru 
zile de ar fi mai fost vezir Topal-pașa, eră bara- 
iamul Turcilor, și atunce poate ar fi perit jri el. 
NECULCE, let. 11,409/,. N'uu putut să strângă ha- 
ruciul, ca să'l trimiță la vreame la bairamu, după 
obiceiu. MAGAZ. ist. I, 326/,. [Cheltuelile lui Alex, 
loan Mavrocordat:] Baeram-peșclteș: 7.!'>0g lei. Po
lița dumnealui baș-capichihaie, pentru socoteala 
blănurilor ci i-ce] au dat bluni labaeram-peșcheș... 
DOC. (a. 1786), ap. iorga, s. d. vi, 189. Ei an plătit 
în tot unul haraciul, ploconid bairamului, văcă- 
ritul, BĂLCESCU, M. V. 597/„. (La scriitorii moderni,
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cuvânt literar) N'aș vrea să am nici chio.șcuri, 
nici seraiu. Nici să dismiertl, in bairam. Huriile 
din raiu. alecsandri, p. t, 148. (Pronunț, ba-i-ram 
și baî-ram; scris șl: baeram. ' Și: baiarâm s. a. 
BENGEBCU, ap. TDRG.; baralăm s. a.; bariăm s. a. 
(ca sârb, barjam). AMIRAS, LET. III, 136. | Plur., rar: 
-rame și -ramurt.]

— Din turc, bairam, idem.

baibamlAc t s. a. Don que Ies hospodars rou- 
mains faisaient au Sultan ou aux gramls digni- 
taires tures ă l'occasion du bairam. — Darurile obici
nuite a se da Sultanului și altor dignitari turci, 
cu prilejul sărbătorilor Bairamului; cfr, ramazan- 
lâc, 977’/t tal. s'au dat pentru bairamlăcurile ce 
s’au tlat Turcilor de aici, la bairam, condică (a. 
1694-1704), ap. HEM 2366. Au pârit pre Mihai... 
pentru două biruri, și peidru doxtă bairamlâcuri. 
NECULCE, LET. II, 312/,j. [Plur.: -lâeuri. I Pronunț,: 

și bai-ram-; scris și; baeramlâc. I Și: ba- 
ralmlac s. a. Au rămas obiceiu de dă țara baraim- 
lăc, de atunce. neculce, let. ii, 204/,; bariamlac 
s. a. N. costin, ap. ȘIO.J

Din turc, balrâmlyk, idem.

băîre s. f. Travail dans Ies mines.—{^aT, in re
giunile miniere din Ardeal) Infinitivul verbului băî, 
devenit abstract verbal. „Băirede la ziuă lucrare pe 
suprafață, la lumina zilei". FRÂNCU-CANDREA, M. 41.

BĂfișÂti s. a. v. băleșag.

BÁÍT. -Ă adj. (Băieș.; în Transilv.) Atestat nu
mai in expresia: Piatră băită = piatră din care s’a 
scos conținutul metalic: „débris de gangue". Arun
carea pietrei băite = „der Haldensturz". BARCIANU 
(subt aruncare).

— Participiu] verbului băl, devenit adjectiv.

RÁÍTl 9, f. I. Petiffí II. l'p.tite haiyitnire.
1. Baie ( = inini) mică. HEM., TDRG., BARCIANU, 

ALEXi. (Păstrat !jl ca numire topografică).
il. „Btiif(l=un ciubăr tle formă eliptică, cu mar

gini nu Înalte, In care [se] scaldă copiii, Bran“. [Bra
șov, etc,] VICIU, OL.
~ Diminutivul lui bale (1*11), derivat prin suf.-i/ă.

BĂrȚAiș B. m. V. băiețaș.

BĂiȚii. s. m. V. băiețel.

BÂiu: interj. Que non! Pas du tout! Je ne oeux 
pas! — (In graiul țăranilor din Mold., din Transilv. 
și din Ban.) Negațiune. mai puternică decât ,.nu“, cu 
care răspundem la o provocare s. la o invitare ce 
voim s’o respingem; nici-de-cum, nici să te gândești 
(la așă cevă), de loc, ba aia-l vorbă! Cfr. ba. „ia stăi 
puținei, dragă Vochițo!"—„Baiu, baiu, nu se poa
te C. NEGRUZZI, ni, 21/ij. -Î'rt Dochițo, puică albă. 
Vin' cu mine să-ți dau salbă!“—„Ba nu, nu: ba nu, 
nu vreu. Că mi-e drag Bujorul ineu‘^. - „'fi-oiu da 
salbă de mărgele ijipaftale j.» inele'^.—Baiu! marfa 
de la voi A'n se trece pe la ALECSANDRI, T. 228; 
cfr. SEVASTOS, C. 172. „Hai, intră de grabă in lăun- 
tru!" ii sise dracul. „Baiu! nu vreu, ca să nu mă 
oadăP SBIERA, p, 2ÖI/,,. „Bă-mi mie pe finuțu', 
să-l învăț carte". .Baiu, cumetre !“ ȘEZ. lll, 112/,,.

ieși, mândru, păn' la gardP — „Ba io, bade, 
c’am bărbat!" ilODOș, P. P. 151; cfr. doine, 247/,.

axasă!" — „Baio, nu te las!" alexici, 
L. P. 254/,. (Despre oamenii leneși) „ö'coaW, Ioane, 
de fă foc!" — „Baiu, că nu pot". „Scoală, Ioane, 
la mâncare-„Unde-i lingura mai mare'?" zanne, 
P. VI, 163; III, 638. (Despre cei vecinie nemulțumiți) 
S'apoi și vouă, nu știu, zeu, cxim v’a mui intră ci
neva in voie. Vorba ceea: „Hai in car!"—„Baiu!"— 
„Hai in căruță!"—„Baiu!" —„Hai in teleagă!" —
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..Baiu!‘‘ - „Hai pe jos!'’ ~ „Baiu!” creangă, a. 
115/, (variante; PAMFILE, J. ll; ZANNE, P. v, 124; șEZ. 
II, 126/,,). I (Ca și „a zice ba", l, pag. 398^) A zice 
baiu = a se împotrivi, a se opune, a refuză: „(se) 
refuser, s’opposer, fairé opposition, rési.ster". Dar.î 
jm cea mijlocie — mi-o căsut dragă jie foc. Și nici 
ea nu sice baiu! bat-o hâtrul de noroc! eminescu, 
L. p. 136. [Pronunțat: ba-îu, rar (cfr. Creangă) baiii. i 
Șî: biilo I (pronunțat In două silabe). | In unele părți 
so zice și ba io (s. eu), ca și când cuvântul ar fi com
pus din particula ba și din pronumele eu. șEZ. II, 
126/,R, 139/,. I Une-ori, întărit prin său! șez. iv, 226. 
„Măifocule, atsletufa...!'' —„Baioso!'’ ...„Măi tăule 
[ - lacule], stinge focul!"’... -- „Baioso.'“.]

— Pare a fi o variantă a cuvântului ba. (Has
deu, Etgm. Magn. 2251, crede că e pol. ba i „chiar", 
intrat prin Moldova în Transilv,),

itAiu 8. a. 1®. Peine, einbarras, ennui. 2°.Souci, 
derangement, inquiétívle. tourment. 3®. Affaire, dif- 
ftculté, cause, accident, conjoncture. 4®. Mal, mala- 
ilie. ,5®. Accusntion, reproche.

(Ungurism: la Românii din Ardeal și țara ungu
rească sau Ia cei din Țară originari de pe acolo).

1® „Necaz, supărare". ȘEZ. vii, 177; țiplea, P. p., 
candrea. ț. o., „belea" pompiliu, bih., (Mold.) 
„scârbă [ ■= supărare mare, necaz], val [ necaz 
mare]". LB. Au băgat în besearecă pe popa cel 
unit și i-aufeleluit de tot baiul [ -au luat asupra 
lor răspunderea pentru toate supărările ce i s’ar 
face din pricina asta], doc. (a. 1767, Băsești), ap. 
IORGA, 8. D. XIII, 266. -4fdie« baiuri am aout eu 
i:u Nomdnii, Armenii și cu alții de ceștia.' șincai, 
HR. III, 163/15. Fewfru curea apoi multe baiuri și 
neooi au acut, idem, HR. III, 184/,,. Bată-te focu' de 
dor, N’am topor să te omor, Nici săcure să te taiu, 
Să nu-mi faci tu-atâla bai.’ DOINE, 79/,,; cfr. jar- 
NÎK-BÂR8EANU, D. 93; RETEGANUL, CH. 129. Multă 
hibă și mult baiu pe capul nostru. (Năsăud), ap. HEM. 
2366. „Nu-mi face ată(n)ta baiu! = noii tantas mihi 
facessere molestias; mache mir nicht so viei Ungele- 
genheit!" LB. .4 picat un mure baiu pe capul mieu: 
„un necaz, o beleâ mare". POMPILIU, B. 87.

2®. (rrijă, dureri de cap (In Înțeles figurat), preocu
pări. „sinchiseală". MÂNDRE8CU, UNG. 37. Crișmă cui 
ii place, boii 'n jug baiu »w[-i] face [ nu are grija 
boilor, că stau afară înjugați], zanne, p. iii, 504. 
N'are baiu fdej habar n’are, „nu-i pasă, se arată in
diferent, n’are grijă", pompiliu, b. 87. J acea baiul 
cuioă = a-i păsâ cuivă de cinevă, a-1 băgă In seamă. 
Badea, bătrân ca și-un câne încă umblă după mine 
xȘ'i mă feme nu știu cui, Și eu kh am baiul lui: 
Eu, tânără ca o floare. El, bătrăn ca o cicoare, re- 
TEGANUL, CH. 22. JWríwecí de ani imi pare. De 
când pori: spinare, Nitne baiu' nu mi-l
are! idem, t. 164/„. Nu-i baiu, că... s. de asta nu 
(mi)-i baiu=nn face nimic, nu strică, nu mi-e grijă, 
nu-mi pasă, nu e nici o pagubă. Bări)atul nu-i baiu 
că-i puțintel, Să'mi fie mintea la el! zanne, p. IV, 
2ő.j. Hei, tu măitdruluțule, Nu-i bai, nu, că ți-s 
urîtă. Bine că nu-s celuită! țiplea, p. p. 50. Nu-s 
l>opi să ne cunune. Dar nu-i baiu de cununie, 
Dacă-mi place fata mie. marian, NU. 158. Mări- 
tâ-m'aș, mărită. Pită nu, știu frământă. Nici de 
pită n'ar fi baiu. Dar nu știu face mălaiu. ibid. 30/„.

3®. Lucru, afacere, treabă, pricină, cauză, accident. 
Întâmplare (care aduce grijă, necaz, preocupări), 
„price, cioandră, proce.s". LB. Am baiu cu săpatul = 
„am de lucru". VAIDA. Am un baiu cu tine =» am o 
afacere, am de furcă cu tine. Ce-i baiu'?-ce e? care-i 
pricina ? care ți-i păsul ? Ce-i baiu’, bade Nicolae, 
de ai venit iarăr Ce baiu, Mihu, de tăt striji 
[care-i cauza de tot strigi] ? alexici, l. p. 191/,. 
Când o băgat de samă că ieși nu răspuntl cu „mee", 
mintenaș [--îndată] o știut că aici trebue să fie 
cevă bai [ — să se fi întâmplat cevă] și iute-o fu
git după un sac. ibid. 236/,}.

4®. Durere, „boală*'. LB. Ambaiu cu capu’^„mb, 
doare, mi-e rău la cap". Ce baiu ai?=^ „ce-ți lip
sește ? ce-ți pasă ( ce păs ai?j“.TAlDA.

5®. Vină. I)e frumoasă, nu-i dau baiu [ - nu-i 
bag vină că n’ar fi frumoasă]; Că-i cu dinții ca la 
cai. De-o sută cinseci de ai. Nu poate roade mă- 
laiu. marian, SA. 24.

[Scris șl: bai. | I’Iur, baiuri.]
— Din ung. baj, cu aceleași sensuri și in aceleași 

construcții (mi a bajod?= „ce-ți lipsește bajom 
van = „am de lucru" și „mi-e rău", mi a baj?= 
„ce e?“ etc.). Ufr. băiluesc.

itAiÚR f 8. a. V. bair'.
■IÁJA interj. = baia, (tn Mold. și Bucov.) „Bdja 

[se zice] copiilor, ca să nu se frigă [d. ex.j: Feai, 
mamă, bája, c'are să te frigă tăciunele !** pamfile, 
j. II. -Bâja se zice la copii, cănd se apropie de 
cevă fierbinte". (Miciești, in Vasluiu), ap. HEM. 2918. 
,.Băja, în limba copiilor celor.mici, înseamnă .focuV 
(Zaharești, in Bucov.) Com. i. gramadă. 
de-acolo, că~i băja! se spune copiilor mici, când 
vrea să-i păzească de foc, ca un fel de avertisment". 
(Bilca, in Bucov.) Com. G. tofan.

— Formațiune onomatopeică.

BÁJÁGNÁ s. f. = dăsagi. (Pe la Năsăud). BU- 
GNARIU, NĂS.

— B același cuvânt ca dăsagă, luat Insă din vreun 
dialect slav cu silaba inițială be- s. bi- (ca la Sârbi, 
Poloni și Ruteni), tn consonantism arată o apro
piere de ung, ssâk (citește; jac) „sac".

BÂJĂNÎ vb. IV* (ș. d.) v. băjeni ș. d.

KÂJBĂC 8. m. )BĂJBÂC 8. m. / V. bojbâc.
BÂJBÂEÂi.Ă 8. f. Marchi ă tâtntis, dans l'obacu- 

rité; tátouMtMiít.—Abstractei verbal al lui bâjbâl 
(derivat prin suf. -eală). „Căutam a cevă prin intu- 
nerec. pe pipăite, fără a vedeă“. COSTINESCU. ixi 
urmif, imi pusein blatta in spate..., ți după multă 
bojbăială, găsind afară, i. negruzzi,
Iț 341. noaptM nuseam un fel de băjbnenlă
in odaia de alături. HEM. 2920. [Și: bâjbăeâtă s. f., 
liAjbăeâlâ 8. f., bâjbâeălâ s. f. | Șl: bojhâeâlâ s. f.. 
bojbăeâlA s. f. ■ Scris și pronunțat mai adesea; -MÍd.]

BÂJBÂi vb. IV (1V“). I. 1®. BoMn/o»»ter. 2®. Bég<i- 
j/er, bredouiller. II. 1®. Grouifier, fourmiller, pulluler, 
fnisonner, surabonder. 2®. .VorcAer ă tâtons, dans 
Vobseurité; marcher en tătonnant, tátonner; cher- 
cker qqch. â tătons.

I. (Despre sunete)
1®. Intrans. A produce sunetul caracteristic al

binelor când zboară, a băzăl. Merge el cât merge..., 
până ajunge numai la o lioadă întinsă, acoperită 
cu o iarbă moale... i/i presărată cu cele mai fru
moase și mai mirositoare flori, de-asupra cărora 
se păfugau fluturii și băjbăiau albittele. mera, l. 
B. 206. Cfr. bozgoiu,

2®. Intrans. și trans. A scoate (din gură) sunete 
nearticulate s. rău articulate, a bolborosi, a bâlbăi, 
a Îngână (cevă). Când nu știe roM său,... în timpul 
ce-i trebue pentru a ascultă pe suflor, el bojbăește 
tonuri tteînțelese. I. negruzzi, i, 224. „Bojbâc [se 
numește un] om ce vorbește rău, bojbăește. Se zice 
mai cu seamă despre dascăl", șez. ii, 150/,,.

II. (Despre mișcări)
1®. Intrans. A umblă repede Încoace și Încolo, 

mulți de-odată, p. ext. a roi (undevă), a se află tn 
mare număr; cfr. mișună, mișul, forfoti, foj- 
găi,foșcălul,fol,furnică,viermul. începuiu 
a mă gândi despre altă groasă, adică despre a hia- 
rălor sălbatice... ce bâjbăeau pretutindenea. gor-
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JAN, H. IV, 116. i^liusfifac șl CM utetca, De fi ae sbur- 
lește chica, Cândauei dracii șoptind Și prin oald 
bnjhăiiid. ALECSANDRI, T. 10. De/escH... se plecă la 
nreel^ea nevestei sale și îi șopti... iiicet câtevă cu
vinte... ,,Mai încet, ce dracu’! îmi apărui urechile, 
și — lumea bájbáe împrejurul nostru!'‘ delavran
cea, 8.142. -dicea când am intrat, Ce-am văzut, căiul 
m'nm tiitat? Bâjbâiau șerpoaicele Și erau ca ăcele, 
Broaștele ca nucile. Năpârci ca undreJele... TEODO- 
KESCU, p. P. 618*’. I P. ext. (Prin Transilv.) Hăul 
ăsta bâjbăe de pești', e plin, mișună de pe.ști.

2®. Intrans, A umblă încoace și încolo printr'un 
loc In care nu vezi (d, ex. prin Intunerec, prin apă, 
etc.), orbecăind și dibuind cu mânile. Boeriu'... a 
bojbăit toată noaptea prin odăi, ca un strinoiu. 
ALECSANDRI, T. 1144. închise cărfile și se duse în 
dormitor. Eră intunerec și cam frig acolo. Bâjbâind, 
merse la patul lui, își aprinse lumânarea... VLk- 
HUȚĂ, N. 33. Ajunffe la bordeiu, bâjbâieprin intune
rec, de (lăsește b^ciwjurile... emilgar (E. Gârleanu), 
SĂM. IV, nr. 22. Toi bâjbâind ei prin amurff, detepeste 
pnlaturile băiatului celui hubos. ISPIRESCU, L. 389. 
Bâjbâi el și orbăcăp’acoloprinbunget. idem, L. 211. 
iși legă ochii bine, cu un tulpan și începu a bojbăi, 
ca prostid, pin casă, sbiera, P. 272/,5. [ P. est. A 
căută cu mânile, pe dibuite (prin Intunerec s, prin
tr'un loc întunecos, prin apă, etc.); cfr. dibui Pă- 
.sărilă... se lăfește cât ce poate, începe a bojbăi prin 
toate buruienele și, cănd să pună mâna pe dinsa, 
[pasărea] zbâr! pe vârful unui munte, creangă, 
p. 267 {„bojbăesc, băjbâesc = c&yii". idem, gl.). Pe
știi și racii se maiprindși cu mânile,pe sub răulă- 
riiii, butuci și pietrile din apă... Sânt oameni care 
nu-s fricoși, chipue [^ pipăe| cu mânile și, unde 
dă de cotlon, bagă mâna 'n el... Pentru prins scoi
cile, la apă mică băjbâe cu mânile, la apă adâncă, 
cu picioarele, șez. IV, 118/,,. „liăpbzi-te de grabă 
in adăncimea apei și wiă o mână de lut,.lacă 
m'nm repezit!'^ răspunseDucă-se-pe-pustiu, și,cum 
rosti cuvintele acestea — huștiuliuc! de-a-una [ 
de-0-datá] s’a și cufundat în apă. Bar bojbăind el 
încolo și ’neoaceprin adâncimea ape-i și neaftând 
nici o fără de lut, s'a întors iiwpoi. marian, î. 50. 
.W<ijftitJM = caut, mai ale.s po dibuite, [se apune] 
despre hoți, care umblă noaptea". PAMFILE, J. ll.l' 
(Rar) Trans. A pipăi, a căută cevă pe pipăite. [Ion, 
ajungând In pod] mai cată și mai bojbăește vre-un 
toc. să șadă. CONTEMPORANUL, III, 707. Gel mic a ’n- 
ceput s'o bnjbăe [po mama sa] la piept, s. NĂDEJDE, 
ap. TDRG.

[Prez, bájbáésc și bajbălu. ] Șl. băjbăl vb. IV“, 
băjbiU vb. 1V'‘, băjbăl vb. IV®. | Șl: bojbăi vb. IV®, 
bojbăi vb IV®. j La i. ionescu, d. 359, găsim și 
forma bozbăl vb. IV* (poate numai scris greșit, în 
loc de bojbăi): Astăzi nu este permis nimului a 
imblă horcăind și bozbăind in intunerec. j La DDRF. 
se citează și o formă bojdăl vb. 1V“, noatcstată 
aiurea - poate, greșală de tipar.]

— Derivat dintr'o combinație onomatopeică de su
nete: bHj*b(âj), prin suf.-dese. Cfr. bojbăc, boz- 
găndl. (Cfr. și ital bisbigliare „a șopti, etc,“)

iiÂJhÂÎKK s. f. Bourdonnement. bégagement, 
grouillement, fourmillement, tătonnement. — Infini- 
livul verbului băjbăl, devenit abstract verbal. [Și: 
băjbăire s. f., băjbăire s. f., băjbăire s. f. { Șl: buj- 
bairc s. f., bojbăire s. f.]

nÂJiiÂiT 8. a. = băjbăire. Participiul verbului 
băjbăl, devenit abstract verbal. [Și: bâjbâit 8. a., 
bâjbâit s. a, băjbâit s. a ] Șl : bojbăit s. a., bojbăit 
8, a.]

B.iJBĂiT<>R,-oÂRE adj. Qui tâtoniie, tătonnant. 
— Adjectivul verbal al lui băjbăl (derivat prin Buf. 
-/tor). Acela sau aceea care bâjhâe(ște). (Rar) [Și: 
băjbăitor, -oare adj., băjbăitor, -oâre adj., băjbăl-

BĂJEX.ĂRÎ
túr, >oâi'e adj. | Șl: bojbâitur, *uúre adj., bojbăitor, 
•oárc adj. | Diai, -tori».]

BÂJBÂITIJRÂ 8, f AíarcTie âtătona, dana l'obs- 
curité; ííWoaHewenf. — Abstractul verbal al lui báj- 
bâî (derivat prin suf. -»iurd). (Rar) Toaie acestea 
perirfi pe rând, apoi, pe neașteptate, rdsnnarii din 
nddița aldtnratii cdieua șnapte. Pe urmS, «« zțintnot 
depăși și o bdjbâitură. ^S'au scuJat‘‘, imi siseiu eu 
bucuros, „de-aciini nu mai e mult piind la eiuă'^. 
DONĂREANU, cH. 120. [Șl: bâjbâltiiră s. f., bújbál- 
tiir& s. f., bájbáitúri s. f. ] Șl: bojbáltúrá 8. f., buj- 
băltiiră s. f. I Plur. -iwri.J 

răjknăR 8. m., adj, Fuyard ou refugii (avec 
d’autres, en masse, devantune invasion om ă cause 
des exactions administratives); imigrant. (Învechit) 
Fugar (care și-a părăsit locul, casa, împreună cu 
alții, in masă, din pricina năvălirilor streine, cu 
gândul de a se Întoarce îndărăt îndată după trecerea 
primejdiei); (mai rar), refugiat,emigrant (din pricina 
jafurilor administrative). Bintr’acei 12 liștcani, nu
mai unul au scăpat, și, năzuind acela să dea știre la 
Domnie, au rătăcit noaptea lipcanul și, dând peste 
bejenari peste Trotuș, au luat pre unom să-l petreacă 
pănă l-a scoate den dumbravă la Domnești; omul 
acela încă fiind viclean, ai* rătăcit pre lipcan. VIK- 
GAZ. IST. III, 47/,g. Căci sărctcii bejănari n'au socotit, 
n'au gâiulii, 0 așă nenorocire nici cum li-au tre
cut prin gând. Căci așteptă să se ’ntoarcă înapoi 
cât de curând, beldiman, TR. 379. Clasele plăti
toare de dări erau clăcașii, bejinarii hrisovolifi, că- 
pătăerii... i. 10NE8CU, D. 117. Talpă: Să fie vr’un 
tâlhar... nu cred...; a fi, poate, vr’un bejănar, care 
va să între argat bt m ine, alecsandri, t. 607. Auzi, 
să fugi la munte, ca băjenarii! D. ZAMFIRESCU, R. 26. 
Strigă buha din pădure Că n’are unde sepune. S'ar 
pune pe (lealul lat, Bejenarii că~și fac sat; S’ar 
pune pe-o luncă deasă, Bjjemirii își fac casă, ma
rian, O. I, 212. Veniseră odată peste fara asta nea
muri streine și vrăjmașe, puzderie, care mai de 
care mai apucătoare, și biefii Boinâni... se făceau 
băjenari în alte sate, pe unde mm eră prăpădul, orfij 
apucau către munfi, ion CR. ii, 3. || P. ext. Cel 
abiă venit îndărăt din bejenii. încă nu se potolisă 
Tătarii bine cu pnula... Ce Lupul Vornicul făcusă 
atâta cheltueală cu scosul (= răscumpărai-ea] ro
bilor [do la Tătari] și la Poartă, fiind fara beje- 
nită, ce numai i-au căutat de au scos asupra beje- 
iiarilor, la toate finuturile, câte 2 lei de cap. să ia. 
ti. COSTIN, LET. II, 128/,. I In funcțiune atribu
tivă. Lupul Vornicul..., cum au sosit in iași [cai
macam],... au și pus bani pre târg... și au pus de 
tot omul bejănar să dee câte doi lei. NECULCE, let, 
II, 375/,,. [Șl: bcjeoâr s. m,, în Mold. și: bfjănâr 
3. m., (rar) bejinâr s. m.]

— Derivat din băjeni, prin suf. -ar (după analo
gia lui fugi : fugar).

BĂJENĂRÎ vb. IV®. Fuir en masse (dans Ies 
montagnes) ou errer loin de son foger, émigrer, 
quitter son pays, se r^fugier (devant une invasion 
étrangáre ou ă cause des exactions administrall- 
vos). — (învechit) A-și părăsi căminul, împreună cu 
alții, In masă, sate (mai rar orașe) întregi, a se re- 
fugiă (la munte. In codri, mai rar In altă țară, dina
intea uuor năvăliri streine s. a jafurilor administra
tive). Intrans. După stricarea eteriștUor la Dră- 
gășani și la Sculeni, toate căpiteniile ce erau mai 
de omenie fugind care încotro, ferile noastre răma
seră în prada birbanfilor. lașid se pustii. Orășeanii 
bejănăriră în Bucovina și Basarabia, unde găsiră 
azil. C. NEGRUZZI, I, 217. Au băjenărit tofi rumânii, 
de sp iimă. ODOBESCU, i, 163/,,. || Refl. Cu același 
sens. ...De frica birului. De groaza zapciului. El că 
se băjinăriâ ( „fugea speriat") Tot pe Bâsca fără 
cale, Făr de nici o supărare, pop. (Uhiojdu-Bâsca ,
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în Buzău), II. II, 40; cfr. TEODORESCU, P. P. 592”. 
[Și : bejenărt vb. IV* bejânărl vb. IV*, (rar) bc- 
jinărl vb. IV*.]

— Derivat din băjenar. Cfr. băjeni.

bájenXbír 8. f. Fuite (en masse dans Ies mon- 
tagnes, dans ies monastăres ou en pays étrangers, , 
devant une invasion ou ă cause des exactions admi- ' 
nistratives). Șmigration. -(învechit) Fugă (in masă) ' 
in munți, pe la mănăstiri, 3. in țări streine, înaintea 1 
năvălirilor streine s. din cauza jafurilor administra- 1 
tive. „De ce pricină p’aicea nici un locuitor nu-i?’' I 
...„Pricina bejănăriei ș'a jalei obștești tu ești. Hoț I 
turbat și fără lege, care prăzi și pustiești’'. c. NE- 
GRÜZZI, I, 119. I P. e xt. (Mai rar) Emigrare vremel- ; 
nică, plecare in altă țară (din motive politice), cu 
gând de Întoarcere. Un chervan..., plin jtână in ! 
coviltir de siiKturi..,, ducea j>e drumul băjeneriei | 
bogățiile lui Miltnen-vodă. ODOBE8CU, I, 95/„. [Cu j 
asimilare vocalică șl; bâjenerie s. f. Și: bejenârie | 
s. f., bcjănârie s. f., (rar) bejinărie s. f.) 1

— Derivat din băjeni, prin suf. abstr. -ărie. !

BÁJENÁKÍBE 3. f. Abandon de son foyer, fuitefen 
masse) (devant une invasion étrangere ou â cause 
des exactions administrativcs); émigration. — Infi
nitivul verbului bâjeuări, devenit abstract verbal, 
(învechit) [Și: bejenărirc s. f. bejânăriru s. f., (rar) 
bejinărire s. f.) 

BĂJENIE
émignitinn (forcőe). Déin-fitagemcnt. 2®. 
liant lequel on restait lóin de són foyer. Lieu de ré- 
fuge ou de retrăite, asile de réfugiés. Troupe de ré- 
fu;/iés. La familie, les domestiques et les bagages 
il’un réfugiA.

(învechit)
1®. Fugi In masă, spre munți, prin codri, pe la 

mănăstiri s. In țările vecine, înaintea năvălirilor 
.streine a. a jafurilor administrative 5 p. ext. emi
grare vremelnică, cu gând de întoarcere; cfr, bă- 
jenărie. 0 femeae ce o luaseră in goană Agareanii, 
cualți vecini mulți ce fugieă'n bejenii, cătră Soân- 
tul, să scape... dosofteiu, V. 8. 26/,. Sărmană bi
bliotecă! Uitată In secriulei.la bejenia anului 1821, 
toată a slujit de fultuenlă lanicerilor! C. negruzzi, 
I, 11. Butucaș de teiu, Limbă de coteiu. Pe la Bla- 
gnveștenie Pornesc oamenii ’n bejenie ?{— „Albina"). 
GOROVEI, C. 9. Vremuri de bejenie [e titlul unei no
vele de) M. SADOVEANU. | Pig. Pșste flori ce cresc 
in umbră, Lângă ape, pe potici, Vezi bejanii de al
bine, Armii grele de furnici. EMINESCU,?. 112. I (Cea 
din urmă fugă mare din țară fiind Ia 1821, în timpul 
Eteriei s. Zaverei, mult timp după aceea ea se 
numeâ băjenia, fără precizare mai de aproape). Su
rugiul: ...Destul năcaz avem noi cu rădoanul ista, 
anlă-l foca’! -Cliirița: Ba să te ardă pe tine focul! 
Auzi? răiioan! trăsura mea de nuntă, nouă-nou- 
șoară! De abia din vremea hejăniei! klscsakori, 
ir. 394. [| Pig. (astăzi, fam.) Mutare, mutat, schim
bare de locuință. Am intrat In băjeHie=„nons 8om- 
mes en plein déménagement"; grijele băjeniei = 
„Ies soucis d'un transferi ou d’un déménageraent". 
DDRF.

2®. P. oxt. (Unele dintre exemplele ce urmează 
pot 11 interpretate șl altfel și trecute subt sensul 
l®) Vremea In care băjenarii se aflau departe de 
țara s. de casele lor. Bani, argintării, șaluri și 
scide, câte avuseră, le vânrlură și le cheltuiră in 
băjenii. GHICA, s. 497. | Locul ascuns s. sigur spre 
care fugeau băjenarii; cfr. azil. Moblovenii au pur
ces in i^ipă. carii cum puteâ, pre la bejăniile lor. 
NECULCE, LET. II, 865/4. Pomeniții Domni, intor-

rAjenárÍt 8. a. = Itájenárirc. Participiul verbu-

vechit) Tătarii au mas... prin casele cele pustii, fiind j cândusS pre la locurile lor, din bejeniile Ardîa-
lului, cu deosibiie {itulitri... a se au ittceput. 
CANTEMIR, liR. 50/,4. | (’ftrduri, trup© do băjunari, 
In drumul lor spro codri, spre munți s. ț&ri streine. 
Sdnyele curse șiroaie, {fi in piiindiit străin și pe pă- 
mântui iloltlooei....; bejeniile porneau la munte. 
SADOVEANU, P. 2. .4»» răsbit prin coflru și-am ieșit 
la Prut. Acu Prutu’ eră hotar. Cur'/eau băjeniile de 
prin sate. își luau oamenii in probă tot ce mai pu
teau duce cu dinșii din gospodărie și se strămutau 
inconce de pămăniul înstrăinat. COSMOVICI, SĂM. 1, 
37. vertle grâu mărunt, Cobori, Doamne, pe
l>ământ, Să oegi Turcii ce-au făcut: Multe casă-au 
pustiit, Mulfi copii au sărăcit Și femei au văduvit,

plut /tăflurile, Și călugărițele Au zburat ca frunzele, 
t'runză verde rug de mure, Cântă cucul 7» pădure 
Și n'are utule se pune; Ș'ar pune pe-o rămurefn]

lui băjenârl, devenit abstract verbal. (învechit) Dar ' 
spre-a Homanului parte de ce se apropiă, Hroiot, I 
afiănd pustii sate, a ’nțelege nu puteă. Care poate fi 
pricina acelui bejănărit. c. NEGRUZZI, l, 119/,. [Și: 
beJenArit s. a. bejânftrit s. a., (rar) bejiiiărft s. a.)

KĂJENĂKÎT.-Â adj., eubst. Fuyard fă l'occasion 
d'une fuite en masse), refugii (devant une invasion 
étrangere ou â cause des exactions administratives). 
— Participiul verbului bâjenârî, devenit adjectiv și 
întrebuințat une-ori In funcțiune substantivală. (In- j 

oa»KeMt( bejenăriți prin mănăstiri. AMIRAS, ap. 
TDRÜ. Cei mai mulți din cei bejănăriți la țară ve
cină defăima pre Văcărescul. ZILOT. CRON. 345. De 
unde erau, boierii vor j>e toți a-i (uliină. Vor s'a- 
ducă la loc țeara, fiind bejănăriți mulți: Unii in 
locuri străine, iar alții ascunși prin munți. BEL- 
DIMAN. TR. 386. [Și: bejenârit, -ă adj., bejânărit, «â 
adj., (rar) bejinănt, -A adj.)

KÁJENERÍE s. f. V. bâjenâric.

KĂXENi vb. IV* refl. = bAjenârl. Dacă au știut I 
[Tătarii] de moartea Badului-vodă, n’au stricat în I . , , . .....................  , ...................
țeară nimică..., că eră Cantemir fărlat lui Bar- I Mănăstiri a» răsipit. Egumenii, călugării, Au 
novschi hatmanul, și satele lui nice odată den ca- ' ’ * ” ’ ' '■
lea lor nu se bejeneă, când trecea pre la Cernăuți 
ordele in Țeara-leșască. M. COSTIN, LET. I, 259/,,. , . ........ , ,
Țara nu o lăsă săsebejenească; că pe cine ii prindea Și se teme de belefâ], Că-i multă bejănie! sevastos, 
le tăiă nasul și urechile, de sta pe loc, ca să poarte j C. 220/,,. | (Mai rar) Familia, oamenii, servitorii și 
de grijă zaherelei oștilor. NECULCE, let. ii, 261/,,. ! bagajul unui băjenar. .lit wat fost și alte poiade 
Cealaltă țară se băjănise toată, prin munți. MAG. de Tătari, cu Atlan, hanul tătărisc, de a cărora 
ist. IV, 62/,. A venit vestea că dau Tătarii, și [oa- ! nevoe itcest Ștefan-vodă iarăși s'a fost tras la Ar
menii, sătenii] s’rait bejenit! Pe mine m’au lăsat. | deal, apoi, după râdicarea Tătarilor, și Ștefan- 
SADOVEANU, sAm. V, 925. [Șl: bojcni vb. IV“, bejâni ■ vodă, cu bejeniile sale, iară s’au întors la Moldova. 
vb. IV*, băjănl vb. IV*.] ! cantemir, iir. 475/,g. Trimis-au [Șorban-vodăJ...

— Derivat dintr'un adjectiv *bejan (păstrat ca i pre Mănădă căpitanul, cu Saragele, să primă pre 
nume de familie, mai ales prin Moldova și Buco- : giupâneasa lui lordachi Busăt. Deci, afiându-se 
vina—iar in Muntenia subt forma Băjan) „fugar", ' giupâneasa lui lordachi fiusăt, cu multe bejănii, 
iar acesta din paleosl. bézaiiú „fugit" (paiilcipiul- | pe Oituz, la un sat, anume Grozeștii, de frica unui 
adjectiv al verbului bezati „a fugi"). , podgheaz leșesc, ce venîă din sus, au apucat numai

Í ea, lordăchioaie singură, cu răilvanul numai, de 
au fugit și au scăpat, de n’au prins-o Saragele; 

! iarâ altă ce au avut agărlâc, i-au luat tot Saragele.
BÁJÉNIE1®. Fuite loin de son foyer (dans Ies mon- 

tagnes om dans Ies pays voisins, devant une Invasion l tară altă ce au avut agăț 
étrangéro ou â causc des exactions administratives), { neculce, let. n, 258/,,.
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[Și ; hejáuic a. f., bejenie s. f, hejiíiiic s. f. | Pro

nunț. -»«-«.]
— Din paleosl. bézftiiije Cfr. pribeag.

hájenIrk s. f. = büjenárirc. Infinitivul verbului 
b&jcniy devenit abstract verbal. Acefístrí poveste cu... 
bejeiiirea lui f^tefati-vodă... îh Anllal, in Hronicul 
HoUlovii..., de va inool Buinitădzău, 2>relar<i vom 
dsice. CANTEMIR, HR. 475/,,. A’e povestea de ve
nirea Turcilor prin țara Mohiovii, de prăsite lor, 
de bătăliile Homănilor cu 'ei, de innecul Turcilor 
in Dunăre ^i de hejănirea Koniănilor ]trin munți 
și codri. SBIERA, F. s. Ő. JȘi; bftjănire 8. f., bejenire 
8. f., bejănirc s. f.j

h.íjeníts. a. = biijcuărit'. Participiul verbului 
băjeiiî, devenit abstract verbal. Cetatea Bucevii eră 
plină de avere: arginturi, haine, odoare, bucate boie
rești {îi neguțitorești și altor oameni de țară, mi
stuite în vreme de bejănit. MUSte, let. iii, 18/,5. [Și: 
băjănit 8. a., bejeirit s. a., bejănit s. a.]

BĂJENIT. -A adj.= băjcnărit, -ă. Participiul ver
bului băjeni, devenit adjectiv. Nemții tot ședea prin 
cetăți... și jăcueă ce puteă, ștrin pregiuntl cetăților, 
pentru măMare; și Moldovenii sta cu oaste... și 
totdeauna aveă cu dinșii bătaie; și boierimea de 
prin pregiur eră hejeniți de răul lor. neculce, let. 
ii, 230/,. ! P. ext. Iară oastea ce erâ oameni de 
țară toți s’au d/ts cineși pre acasă.... supărați de 
cale, s’au dus citte cum au putut, să-și afle casele 
[ familiile lor] bejenite de grija oștii ce eră in țară, 
cum s’au gis mai sus. MAG. IST. iii, 46/,. De vor 
cere nescariva galierele, muie se putea face îngrah’? 
fiiiul și țara fugită și băjănită. ibid. ll, 226/,,. (Și: 
băjănit) -ă adj., bejănit, -ă adj., bejenit, -ă adj.] '

BAJOC'OKÎ vb. IV* (ș. d.) V. batjocori ș. d.

KAJOCURĂ 8. f. (ș. d.) V. batjocură ș. d.

BAJÓR s. m, (Bot.) V. bujor.

BAI. 8. a. 2iaZ.—întrunire mare do lume spre- .. ........ .. -- ..... . .. . a
dansa (do obiceiu noaptea, Intr'un local s. Intr’o sală 
mare). ,t»«&rt«t(Zori*Z mă {fi pohti fva) să
meri/ la balul ee vrea să dea a doua seară el. după 
obiceiul ce au la carnavaluri, E. vÂcărescul, ap. 
ODOBESCU, 1,281. Amăndoiiiăse^am tăcere, yăndiml, 
el la Dl{ia, eu... la toaleta pentru balul de ta club. c. 
NEGRUZZI, I, 46. iVe f/ăteam să dăm un bal hunului 
nostru guvernator, idem, i, 64. -IfZto, î»t astă sară 
Vom veni cu toți la bal, Să’ngropăm in veselie Acest 
vesel carnaval! alecsandri, t. 425. Gluma groasă 
eră duhul de atuncea [In vremurile mai de demult]; 
galanteria lor nu s'a primi nici măcar intr’un bal 
public din Păcurari sau în vestilul și răposatul 
l^uster-bal de la Pârlita. RUSSO, S. 20. S'a stins viața 
falnicei Veneții, N'ait/i cântări, nu vegi lumini de 
baluri. EMINESCU, p. 55. [ Cuvântul (împreună cu 
obiceiul) a pătruns .și In popor. Brâ un împărat... 
și aveă trei fete... Odată au vrut împăratul să facă 
o jtetrecere,... un joc pentru fiicele sale... 4{frt dară, 
adunându-se toți fruntașii din toate //ărțile, au și 
făcut împăratul un bal foarte mare și vestit. SBIERA, 
r. 129/,». Afară, ticăloșilor, Că-mi faceți balul de răs! 
TEODORESCU, P. P. 122. Mă duceam... la „bal^, săi>ri- 
vesc cum își j/etrec flăcăii. Toți câți umblase cu co
lindul... se puneau pe joc. H. 55 (explicat
in Glosar prin: „petrecere de flăcăi in sărbătorile 
Crăciunului, [ln] Dobrogea"). (Loc. prov.) Dacă-i 
bal, bal să fie: strică oul tot. zanne, p. iv, 249 („Dacă 
petreci, petrecere să fie, și nu te mai uiți la chel- 
tueală. Se zice, intr'un cuvânt, când nu mai e chib
zuință, milă și Indurare". Cfr. „dacă o jaf, jaf să 
fie"). Bat la cârciumă : „bastringue, guinguette"' 
PONTBRIANT. Cfr. complect. 1 Bal-mascut: bal la 

care lumea se duce mascată. Albumul? Bal mascat, 
cutume multă. EMINESCU, P. 296. {Plur.: &<««»•».]

__  N. din fran. (de la verbul baller < lat. pop. 
ballare „a dansă").

BAT. 8. a. (Oomerț) Balle, hallót. — Pachet mare 
de mărfuri (do obiceiu împachetat in pânză groasă 
și legat strâns cu sfori, pentru transport), balot, le
gătură mare. Cfr. boccea. Bănt mărfuri care se 
amhaleasă in cutii, etc. și astfel ambalate se pun 
intr’o ladă mai mare, intr'un bal mai mare, panțu, 
PR. 4- (Plur. MZwri. t Și: t făcut
{îl o hală de jmstavprea frumoasă, de au trămis-o 
la împărăție.. E. KOOĂLNICEANU, LET.’ in, 253.]

__ N. din fran. băile (de marchandises), idem, sau 
din germ. Ballen, idem; format bală din ital, balla, 
idem. Cfr. ambala, balon, balot.

BAT- t ă- Ballotte. boule de vote. — Mică bilă 
pentru votat, p.ext. vot. Cfr. balotaj. După cerceta
rea ce vor face.... asujtra sumei cei cerute [bugetului 
statului] iiitocmai cum ise obicînuește la Kni/lite- 
ra.... atunci vor balotarisi [ '/nr votu] tlcputații ju
dețelor, și, după }nimărul balurilor, drept ce [—după 
cum] vor cădea cele mai multe, așă și se va urmă. 
(Plan sau o formă de oblăduire republicană, de Lo
gofătul Dimitrie de Sturza, a. 1882). URICARIUL, IV, 
286/.,.

— N. din iran, balle „minge, bilă".

BĂL, -A (șl BALĂ, bea) adj., subst. 1.1’. Blond. 
20. .Joii. 3’. ChI're. yljnn«te. 4‘. Parole qu’on adrease 
ă la campagne â une femme quand on lui parle, â 
peu prâs comme on dirait en frantjais; ma chere.
II. Nom donné ă divers animaux domestiques de cou- 
leur blanche.

1. (în Ban. și în părțile învecinate)
1». (Despre păr) Plăviț, bălan, bălaiu, gălbior, blond. 

.li« plecat io supărată Și pS față nesitălată. Și pi 
față și pS brațS Și pé băla cosișoară Și pi dalba 
Itelișoară. ALEXICI, L. P. Tlf,. I P. ext. (Despre oa
meni, în opoziție cu oacheș, bărnuț, bărnaciu, 
smead, negru) Cu părul blond și cu fața albă, 
bălan; cfr. albeiu, albineț, albișor, albuț. 
BSI => „albuș". ANON. CAR. Drag mi-a fost neicu- 
ța-[S]l băl. De trei uni mă fin cu iii. IIODOȘ, P. P. 
168. Prungă verde, calapăr, Doi voinici, maică, mă 
cer: Unu-i negru, unu-i băl. Pruncă verde ile măr 
dulce. După băl, maică, m’aș duce; Pruitcă verde 
tle măr acru, După negru meari/ă dracu'. ibid. 186. 
De-aș trăi cât aș trăi, Pată bălă n’aș iubi; C’aș 
iubi una bărnuță. Bă fiu vara cu drăguță Și toamna 
cu nevăstuță. RETEQANUL, TR. 186/,#.

2».P. ext. (coloarea bălaie a feței fiind conside
rată ca notă caracteristică a frumuseții) „Frumos, 
drăgălaș" (Țara-Hațegului). REV. CRIT. 111, 87.

3®. (Ca apelație a unui bărbat către iubita lui) Adj. 
fem. Dragă, drăguță, mândră. Ce-am augit, bălo, . 
iiu. Că maică-ta-i pare rău. Că te iubesc, bălo,i6u? I 
ibid. 136. D6 nu ți-ar fi, bălo, dor, ÎTai ieșisara’n I 
obor, Tremurând, cit capiul gol. hodoș, C. 54. „Ce | 
crt^t, bădiță, pe lHncă?“—„Cat o vacă ș’o junincă 
Ș’o bală de ibovnică. Vaca vreau să mi-o găsesc. 
Cu mândra să mă iit5esc.'“ jarnîk-bârseanu, d. 
414. I Substantivat (subtforma feminină). (Banat 
și Ungaria) Iubită, dragă, drăguță (a unui bărbat). 
Bălă = „drăguță, ibovnică". JAIIRESBER. III, 314. 
Cine n'are dor in lume Bă vină la mine-anume. Că 
io am atâta dor. De pot vinde tuturor; Că mi-oiu 
pune băla'n poartă, L-oiu vinile la lumea toată, Ș't 
mi-oiu pune băla’n prag Ș’oiu vitule la dor și drag. 
HODOȘ, P. P. 35. Băla care-mi place mie, Gura ei: 
strugur de vie. ibid. 55. Bé luvară, sé iubiră, 0 
gi-doauă că trăiră. Până mi să vescesiră. Voinic 
din i/raiu că-mi grăia: „Pmngă verde de cucută. 
Băla mi-i floare trecută’', alexici, l. p. 116/,,.

4». (Prin Ultenia) Substantivat (subt forma fe-
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minină). Bălă 6. fien esto cuvântul cu caro .se adre
sează cineva unei țărance, corespunzând Iui „surată", 
„lele“, „fa“ s. „dragă". Tmi/c, hălă, bobii bine, I)e-ini 
spune, neică cdtul vine. pop. {conv. lit. x, 212), ap. 
TDRG. Băla ta e sănătoasă, Șeile la umbră yi coasă. 
POP., ibid. „Țărancele din Dolj [și din celelalte părți 
ale Olteniei), adresându-se una către alta, in loc de 
„dragă Mărie" sau „dragă lyoancă" sau „dragă 
Ioană", obicinuesc a zice „blea Mărie", „bîea Leancă", 
„fiîco Ioană". HASDEU, COL. IV (1883), 99.

11. Prin cele mal multe părți locuite do Români 
s’a păstrat incă spre a servi ca nume pentru oi (miei 
și berbeci) albi pe corpul întreg s. numai pe bot, 
in opoziție cu laiu»negru—, mal rar șl pentru 
boi 8. câni (cfr. albii, 4'’. albeiu, albin, alboiu, 
alburiu, albuț, bălaiu, bălan, băloiu, bă- 
lucă, băluică, bălușă, băluț). Mielbel, oaie beiă 
= „alb, albă". BARONZI, L. I, 102, 8. „Bel: nume de 
berbece" (Găvănești, in Buzău). H. il, 87. „Ga să se 
deosebească oile una de alta, ciobanii Ie dau numiri: 
ales bela! ales bucăiaea, buzata, oacheșa!" (Niculițel, 
in Tulcea), ap. HEM. 853/„Coloarea [oilor] se nu
mește după lâna lor: oachlșă, bele, bucălaie etc". 
(Cilibia, in Buzău) H. n, 49 (tot așâ tn Chiojdu-Bâsca, 
Găvănești, Blajini etc., în Buzău, Bălenii-Sârbi. in 
Dâmbovița. ii. ii, 28, 80, 12; iv, 10, tn Prahova Ji- 
PE8CD, O. 48; DA.MÉ, T.). Oaie bălă^„c\i obrajii albi, 
curați de tot". ȘEZ. II, 126. „Băla este [oaia] cu 
botul băl (alb)", liuba-iana, M. 111. „Gaie cu botul 
alb se zice bălă'‘. (Brăila), ap. HEM. 2925. „Vaca albă 
[se zice] bălă^. (Măidan, in Banat), ap. HEM. 2925. 
Apus-o (lupă «șd... »•» rt mâncat-o băla ( cățeaua 
[cea albă]). POP. (Banat) șez. i, 274/,g. De cină 
le-am pus Un miel biel, sui/ărel. bibicescu, p. p. 
241.

[Alături do forma băl, b(tlă se găsește, Ia femi
nin, șl forma analogă bălă, care s’a generalizat 
in Banat. Pe aiurea, avem o formă cu e păstrat după 
labiale: bel, belă, iarln locul formei feminine, prin 
Oltenia, șl bcâ, refăcută din pluralul bele, după mo
delul stele: stea. Hasdeu, (JolumiM lui Triian. 
IV (1883), 99 ș. u. credeâ că această formă din urmă 
ar derivi din lat. billa (femininul lui bSllus), o eti
mologie posibilă din punct de vedere formal, dar 
prea puțin probabilă. Forma biel, Intr’un colind din 
Transilvania, pare a ii influențată In vocalism de 
cuvântul „miel" cu caro e In legătură.]

— Cuvântul pare a fi vechiu in limbă, precum 
arată derivatele lui (cfr. bălan) și faptul că se gă
sește și la Aromâni și Megleniți: (bel „frumos, alb"); 
este slavul băl-b „alb" (luat dintr’un dialect, care 
nu pronunță pe e ca ea). Gfr. beli, bili.

BĂLĂ 8. f. Monstre; étre monstrueux, impur, im- 
pie, immonde ou dégoúfant. Béte sauvage, béte 
fauoe, — (Mit. pop.) Bală (adesea complinit prin 
„spurcat" 8. „a dracului") zice poporul nostru la 
draci, la duhurile necurate, la animalele monstru
oase din povești, sau la unele dintre fiarele pe 
care le crede „spurcate", in special ursului, dar șl 
lupului și cânelui (după TDRG. „spre a nu rosti 
numele acestor dobitoace, de teamă să nu-i aducă 
vreun rău"). Do cuvântul acesta se leagă deci tot 
deauna ideea unei ființe monstruoase și spurcate s. 
necurate. P. ext., la necaz, poporul dă acest nume 
șl persoanelor care i sânt urite sau carc-1 supără, 
femeilor desfrânate și murdare, țigancelor, copiilor 
răi, cam In aceleași împrejurări, când li-ar zice „spur
căciune". Să se u^ureee pământul șt să se cură- 
țească de o spurcăciune șc bală ca tine! QORJAN, 
H. II, 213. Beci, venind (îoliath, ca o bală, asupra 
lui Dávid, grăbi Dávid a-l întâmpină, calendariu 
(1814), 122/,,. Bobuleț de grâu curat, Să nu fii bală 
de drac! mat. folc. 212. Făcu mici fărime pe ne- 
cxiratul de smeu, bala dracului, ISPIRESCU, L. 131. 
Spun păgânii, să se fi născut.., o bală a S(ttanei, 
ce-i siceu Chimera. idem, u. 121/,. „Alte numifri]

bâlăbAnî
ale dracului sânt: Bală. Hală spurcată, Bălosul, 
Micuțul. Gcigă-l-crucea, etc". (Voila, comit. Făgăra
șului). ap. HEM. büS/g,. „Bală = dihanie, sălbătă- 
ciune: bale, spurcate = lupi, urși, etc." (Munții Su- 
cevii. In Mold.). șez. ii, 126. „Bală =s fiară [d. ex.] 
niște bale de lupi, ile ur^ti, de câne; o bală fie copil: 
rău, șiret; du-te’n bală! măncă-te-ar balele! dă-l 
in hală!‘* (Țara Hațegului). REV. CRIT. III, 87. „Bală 
se numește ursul. Se zice: a dat bala intre oi = a, 
dat ursul". (Bucov.) Com. i. piticaricj. ,4 fi altă 
bală = „a nu fi curat, a aveă cevă șl din partea 
drăcească" (Bogdănoști. in Vâlcea); n fugi ca (te 
altă bală = a fugi nebun, ca do cevă rău (jud. Olt). 
zanne, p. VI, 484.

Pare a fi un singular nou din pluralul hale 
și a-și aveă originea In credințele poporului despre 
balele dracilor (v. subt bale). Gfr. Hasdeu, Etym. 
iiagn. 2374-2375.

lEÂLĂ f s. r. V. bal-.
BĂLĂ s. f. V. bâlie.
UAI.AUÁN + 8. m. Sorté de faucon. — (Cuvânt 

literar) Vn fel de șoim, il atestă cantemir. ist. 26, 
care, enumărând pasările răpitoare, citează și bala- 
banul.

— Din turc, balahau „nom d’un épervier ou fau
con blanc" (cuvântul se găsește șl in limbile slave, 
cfr. Berneker, si., wb. 40).

BAbABĂBi 3. m. (Iht.) = eliefalul-mare (s. ehofa- 
lul cu capul mare, s, labanul): „Mugii cepkalus‘‘, 
(Întrebuințat de Lipovenii și Românii din delta Du
nării). ANTIPA, F. 76.

— Probabil, din turc, balâbâii „mare". Gfr. 1 a b a n.

HĂLĂKĂBiEĂLĂ s. f. Braiulille.ment, brimbale- 
ment, vacillement; effort que Von fait pour vaincre 
qqch.; discussion. — Abstractul verbului bâlăhân'i 
(derivat prin suf. -e(dă). barciand, alexi. [Plur. 
-neZi.]

■lĂLĂBĂNi vb. IV“ P. Brandiller, brimbaler, 
l/ambiller, pendiUer. Jacasser, dire des bativernes. 
2’. Ballotter. cahoter. 3». Vaciller, chanceler, titu- 
her. 4’. Se donner bien de la jieine ou du mal, perdre 
beaucoup de temps (pour...); de'hattre (une question), 
discuter longuement (sur qqch.).

P. Intrans. (Despre mâni și picioare) A se mi.șcă 
greoiu, Încet, într’o parte și într’alta, oscilând. Pi
cioarele îi erau a-șâ de lunifi, iitcât bălăbăneau de-a- 
lungul coastelor catârului, mai până la pământ. 
ALECSANDRI, ap. TDRG. | (Când subiectul e omul, 
prin prep, cu s. din se arată aceă parte a trupului 
care bălăbăne^fte) A-i atârnă cuivâ greoiu și osci
lând o parte a trupului, a i se mișcă involuntar și 
greoiu intr’o parte și într’alta. Copilița bălăbăneâ, 
cu amândouă picioarele de pe banca prea înaltă 
a tramvaiului, ap. TDRG. | (Impropriu) A tremură, 
a clănțăni. 0 h((bă... fără dinți in gură, bălăbă
nind din bărbie-, de luircă ce eră. CONTEMPORA
NUL, IV, 504. II „.1 bălăbăni=& trăncăni (din gură), 
d. ex. Ce tot bălăbăneai acolo ?“ Com. I. PAVELESCU. 
(Gfr. bălâlăi).

2®. Faet. (Rar) A face pe cinevă, fără voia lui, să 
se miște s. să se aplece când intr’o parte, când în
tr’alta, a-l hurducă, a-l zgâțâl, a-1 scutură. Câte giu- 
pânese cu testemeluri, câți logofeți cu vipi^/că, tot 
l^u [bricicariulj ii bălăbăne:^, hurdus-burdm, 
l>rin toate rătăcăniile. alecsandri, ap. TDRG.

3®. Refl. A șovăi, a se clătină greoiu, Încoace și 
Încolo (ca omul beat), a da, umblând, când Intr’o 
parte, când într’alta, a se mișcă Intr’o parte și în
tr’alta. Cântând, cu pălăria pe ceafă, se opreă la 
fiecare colț, bălSbănitulu-se și vorbind singur, DU- 
năreand, ch. 66. Veneâ bălăbănindu-se pe două 
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cărări. PAMFILE, ,1. n. Un furnicar de mâni se bă
lăbănesc de-asupra-i prin wgiira de aburi ce se ' 
ridică în sus. M. flórian, săm. i, 387.

4’. Refl, ( X reciproc; construit de obiceiu cu 
prep, cu) A se zgâțâl cu cineva încoace și’ncolo, a 
se aduce, in luptă dreaptă (Insă mai mult In glumă 
decât In serios), când Într’o parte, când Intr’alta. a 
se îmbrânci (In glumă), a se zbegul Încoace și’n 
colo;^fig. a se trudi cercând încoace .și încolo, 
pierzând mult timp, spre a învinge o greutate, i 
a se zbate, a se luptă, a se ciorovăi, a se cion- I 
dăni cu cinevă (pentru cevă), fără a ajunge la un ! 
rezultat. S’au bălăbănit, păită ce an căzut amân- ;

T. 7. A'm H€ face cinste să inșiruim i 
pricinile, pentru care unele sate și unii din seu- ' 
telnici șipo.slujnici oareșfljce se bălălănesc in lume. ■ 
C. ÜOLESCD, ap. HEM. 2977, Calul meu se bălăbă- 
neă cu moartea, de durerea rănii de oslene<dă. 
gorjan, II. I, 112. In loc să-mi mear'fií’nainte. imi 1 
sporește m la rac: Nu pociu de loc să leg două, 
c’una mă bălăbănesc, pann. p. v. i, 140. Până și i 
tradiționalii pigmei ai lui Pliniu, de la gurile Du- ' 
•tării, se bălăbăneau cu cocorii, hasdeu, i. c. 228. 
fu sfârșit, căt s’a bălăbănit mama cu tata din ]>ri- 
cinn mea, tot pe-a mamei a rămas! CREANGĂ, A. 
17. .Merffând corăbioara ])e apă, ea se rugă la Dii-
m.ne.s^eu... ca să o scoață la liman bun... Cătevâ zile 
se bălăbăni ea așâ, cu valurile aj:elor. ispirescu, 
L. 121. Cum d'«r mai îngădui ăi d'au lucrat o 
gkiafă I viațăj întreagă jientru țara-asfa să se 
mai bălăbăniască țărunu’n umbletili dreptăți[i], aii 
adevărului și aii muncifiț sterjie! JIoescu, O.’ 16. 
Se bălăbănește cu nevoile, pámviík, .i. ii. 6’e zMteâ 
-strigoaica și se frământă, ca să scajie din laț... Bară 
Coman, încordându-și toate puterile, ținu și ținu 
bine... Se bălăbăniră ei, se smucea dlnsn, Coman 
n’o slăbi nici in ruptul capului. POP., ap. HEM. 2978.

[pontbriant dă și o formă bălăbuni vb. IV» „se 
toumer et se retourner dans son lit sans pouvoir 
dormir", care e suspectă.]

— Etimologia necunoscută. (E. poate, o forma
ție onomatopeică, cfr. bălălăî, bănănăl. Posibilă 
e șl o legătură cu turc, balábán „mare, gros, nă- 
tăvălos", trecut In .sârbește balaban „mare", bulg. 
ănfaftrtH ..cevă ce e mare", cfr. rus. ftitiaftauA „nă
tărău". In acest caz s'ar putea admite o desvoltare 
de sens; „mare"-„greoiu"—„care atârnă greoiu", 
de undo verbul „a atârnă greoiu"),

■lĂi.ÂitĂNÎBE 8. f, Brandilletnenf, brimbalement, 
ballotleinent: dispute, Action de gambiller. de pen- 
diller; de se donner bien de mal. -Infinitivul ver
bului bâlAbAul, devenit abstract verbal.

BĂLĂitĂNÎT 8. a. = bAlâbAnire. Participiul ver
bului bAlAbAii'i, devenit abstract verbal.

BÁi.ÁnÁNÓN, -oAsA adj. Écarquillé(?(.-(Bar, pro
babil formațiune personală; despre ochi) Gare se 
învârtește in toate părțile? holbat? Boțu’ ...are ...pă- I 
ru’ aspru, nclărăcit și’ntr’una stă vâlvoiu; ochi 
bălăbănoși, gogonați și roșiți dS neodină or/il di 
răutate, jipescu, o. 94.

— Poate, derivat din bâlAbAni, prin suf, adj. -os. 

itAL.ic 8. m. 1’ Turbót: „lihombus majcimus^.
2’ C'oiiseroe d’esturgeon.

1’. (Iht.) = calcan. „BiiZâc sau pește-c’un-ochiu" 
(Obilești, în Râmnicul-Sărat). ap. HEM. 2376.

2®. „Gca mai bună conservă de nisetru este bá
láéul: aceasta se prepară din spinarea peștelui, care 
se pune în sare cu puțin salpetru, spre a se înroși 
carnea, și apoi se așază ia vânt într’un loc umbrit, 
spre a se usca repede", antipa, F. 258. Gfr, batog.

— Guvftntul e de origine turcească (bal j k „poște"). 
In sensul 1’ e scurtat din calcan-balâc'{v. c., pro
priu „pește cu scut"), iar în sensul al doilea ne-a
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venit, probabil, prin mijlocire rusească (halykz, idem). 
<Jfr. balăcdiș.

KĂi.ĂcĂKi vb. IV“. S’injitrip.r, ^ne) /lireile.n nhn- 
cénitéA; (lire du ntnl, médire. (In Transilv.) Trans. 
și refl, (reciproc) „Vorbesc spurcăciuni: spurce, obs- 
coene loquor; zottenreissen“. IjB. 7i<iZfic4»-i=„a vorbi 
de rău pe cineva; refl, a se certă, înjură, batjo
curi". REV, CRIT. III, H7. .,-1 «e brUâeări=& se certă cu 
vorbe proaste. |d. ex.] ei se haldeiirese ca Țignnii''. ' 
(Orlat, In Transilv), ap. HEM. 21180. „A (ae) hdlA- 
cilri = & (se) măscări, a vorbi măscări, trivialități". 
(Merii-l’etchii, căt. Sudiți, Ilfov — colonie de Arde
leni de la ’48). Gom, I. PAVELE8CO.

— Din sârb, bnlakitti „a llecări" (șl rus. 
knih. cu același sens; pentru familia slavă a cuvân
tului V. BEUNEKER, 8L. WB. 40), CU suf. iter, -ÖrBSC.

iiAi.Acárík s. f.=bălăcAritnrA. (In Transilv.) LB. 
— Derivat din bălAcAii, prin suf. abstr. -ie.

■iăi.ăcâkÎKi: s. f. ActifiHd(e(i)'iiijurier, de (ne) 
dire. du mal ou î/c« obscéniten, de tuedire. — Infini
tivul verbului bălAcAri, devenit abstract verbal. (In 
Transilv.)

KĂi.ĂcĂKÎ r 8. a. = bălAcărlre. Participiul ver
bului bAlAcAri, devenit abstract verbal, (tn Transilv.)

KÂi.ĂcĂKÎT, •k adj. Iitjurifl. -Participiul ver
bului bâlAcAi'î, devenit adjectiv, (tn Transilv.)

BÁi.icÁRiTÚK-i 8. f. Obnceiiite, ian^ife obncéite, 
vilenie, exprenniou obscene, injure vile, i/ros ntof. - 
(In Transilv.) „Hălăcăritură = bălii^ărie = obscoe- 
nium dictum, spurciloqium; die Zotte". LB [Plur.

— Derivat din bAlăcAri, prin suf. abstr. -ititră.

K.ai.Âcni^ f subst. Fanon de baleine. — Balenă 
(2*). fialAcdi^, oca âO bani. TARiP (a. 1761), ap. 
HEM. 2376. lialdcdif, dinte de pefte, oca Id Itani 
...sideful, b(dâffdiful țt» fildeșul. TARIF (a. 1792). ap. 
ȘIO. JPronunțat și scris șl; balARdiș.]

— Din turc, balyk diâl,idem (bief^fe „pește", dis 
„dinte", cfr. fildeș).

BĂi.Ăt'EÂl.Ă 8. f. Barbotaye, pa-tanneaíje. Fap
tul de a da din mâni și din picioare In apă, mai 
mult In chip de joc. decât pentru scăldat de-a-bi- 
nele (se zice mai ales despre copii). Copiii cdnd 
vor sd innoate... iebuiesc dtipă multă bălăceală cm 
capul ufuiul. PAMFILE, j. I, 3.30.

— Derivat din bAlAci, prin suf. abstr. -eală.

BÂiAei vb. IV'*. Patamter, ft«rftofcr,pie'fi««r(danB 
laboue),2>niroKt7Zer, gargouiller (dans l’eau); rewiMer 
(dans,.,). Salir (en trempant om en plongeant dans 
la boup). (Kefl.) iJe vautrer (dans la fange). — In- 
trans. A da din mâni și din picioare în apă puțin 
adâncă, a se muia, a. a scormoni, s. a lovi cu mâna 
(s. cu un obiect ținut tn mână) prin apă (noroioasă), 
prin băltoace, mocirle etc., a Înainta cu greu prin 
sloată. (Despre oameni) Par'că văd cold jie uubiet 
vânător, bondoc și pântecos, bălăcind ca vai de din- 
sul.jte ploaie și pe sloată, într’o luitcă noroioasă. 
ODOBESCU, III, 157. iimiley se dusese la eleșteul din 
apropiere și, după ce bălăcisep’în mocirlă, prinsese 
două broscuțe, caragiale, s. 46/„. Cojnii, desculți 
și numai în cămăsfi groase și ridicate până la burta 
lor..., bălăceau prin șuvițele de apă. delavrancea, 
ap. HEM. 2993. Bălăcea cu nuiaua prin apă și făcea 
Ims cum sar(e) stropi de apă. Ispirescu, L. 34. | 
Spec. (Despre rațe și alte pasări de apă) A sco
toci cu ciocul prin fundul noroios al apelor. Am o 
rață: Cu ciocul bălăcește, Cu coada primiteșteî' 
( „Luntrea"), gorovei, c. 214. (Gred. pop.) Când
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rațele hiUăcesi^ innpfî. poporul rreile că csíp a ploaie. 
(Slobozia-Conaclii. In (îovurluiu), ap. HEM. 2993. 
Trans. A turburâ apa (s. alt lichid), umblând cu ma
nile prin ea. Să uu mai bălăcifi npn, că mie~nii 
trebue limp&le. Com, i. PAVELESCU. Ifei, voi, pă- 
pu^ carnpkioase, Acolo fwi, ce bălăciți/’ (: „So sagt 
mir doch, verfluchte Puppen, Was q uiri t ihr in den 
Erei herumi*)' GOROn, K. 104. |j Fig. (intrans.) 
A-și inuiă m&nile Intr’un lichid și a so umplnă pe 
ele. Ai bălăcit in sánpe! hai ile te curăță! CÁRA- 
Giale, 8. 36/„. (trans.) A-și muiâ cevă Intr’o mo- 
cirl&, a-și murdări cevă. Ușurința cu care [acest 
ziarist) iși bălăcește comleiul in toate... VLAHUȚĂ, 
ap. TDRG. II Rofl. A se muiă și a se mișcă prin apă 
p. ext. a se scăldă (Intr’oapă puțin adâncă,mai mult 
In chip de joc, și nu pe tot corpul, a da din mâni 
și din picioare In apă, zicând că te scalzi). Vă bălă
ciți in fiecare zi, și tot nesi/ălați sănteți! Com. i. 
PAVELESCU. Nu știe să tnnoate, ilar se bălăcește și 
el. PAMFILE, J. I. I Fig. A se tăvăli (prin noroiu). 
O, vănturători tle fraze, scripcari sarbezi și smin
tiți, Nu vedeți în ce mocirlă de jirostii vă bălăciți r" 
VLAHUȚĂ, p. 86.

—• Din bulg. halakam, idem (Pentru Familia acestui 
cuvânt In limbile slave, cfr. berxekeb, sl, wb. 40, 
subt bala „mocirlă").

HÂLÂcÎKK s. f. l’atauffeaffe, jutcfinement (dans Ia 
boue), ifarffouillement, barbofement, patrouillage.— 
Infinitivul verbului bălăci, devenit abstract verbal. 
„Bălăceală sau bălăcire: fapta de-a bălăci, spălă- 
tura, scătdătura migâloa.să a unui vas In apă mur
dară; scăldătură nebunatecă In apă", costinescu, 
Fig, Ce sarbădă bălăcire inir’o mlaștină de con- 
cenții și de etichete.' vlahuță, ap, TDHtî,

bAi.ácÍt s, a, = bălăcire. Participiul verbului bă
lăci, devenit abstract verbal, (Dej atâta bălăcit j/riii 
apă li s’a urit și copiilor. HEM, 2995.

BĂLĂCÎT, -A adj. Trouble, brouillé; snfc.-- Par
ticipiul verbului bălăci, devenit adjectiv. (Rar) (De
spre apă) Turburat tn urma bălăcirii cuivâ s. a cevâ 
prin ea. Apă bălăcită de rațe. (Despre ființe) Murdar 
In urma bălăcirii prin mocirle. Copii bălăciți în no- 
r/iiu. HEM. 299.

BĂLĂciTÎiRÂ 8. f. Barbofement, palrouillafie. - 
Abstractul verbului bălăci (derivat prin suf. -itură). 
(Rar) ,SipM>ie copiilor să se lase de bălăcitură și să 
iasă din apă. HEM. 2995. (Plur. -turi.}

BÁLÁciúf^eÁ s. f. Boissontroubleoade mauvaise 
flualité, vinasse.- (în glumă; formațiune personală) 
Vin, rachiu s. altă băutură turbure, de calitate 
proastă (cfr. ho Ier o ă,p o șir că). Șihincă [ fiindcă] 
mă aflu c’o bălăciușcă, țoiu dé rachiu, in mână, să 
be/iu din plin, jipescu, o. 161.

— Derivat din bălăci, prin suf. -ușcă.

BALÂBÂ s. f. Ballade. — Mică bucată tn versuri, 
cu subiect epic (adesea o legendă populară), Îm
părțită în strofe, cu sau fără refren; acțiunea pre
cipitată, iar povestirea adesea tn dialog; (baladele 
populare se numesc la noi cântece bătrânești). 
Cfr, romanță. Anticele ballade serbe numesc, pe 
Mircea-cel-mare craiu de Hațey. hasdeu, i. C. 30/,,. 
Treisprezece bala/le de Ur. Alexandrescu, Alecsandri, 
Bolintineanu... maiorescu, CR. i, prefața, v/,,. E 
plăcut sd stai așa ții să asculți ca pe o Imladă, in 
tristețea toamnei, povestea dragostei mele. SADO- 
VEANU, M, 197.

— N. din fran, (din provens. balfljada, de la ver
bul b/tllar „a dansă", balada fiind, la Început, un 
cântec de joc).

BALABiN.-l-f-subst. Balodin, -ine.—(Franțuzism)

bĂlAior

Bufon din comedie, p. ext, soitariu, caraghios (cel 
care face caraghiozlâcuri pe la comMii, In bâlciuri); 
cfr. paiață, saltimbanc. Lord Clinton:... Regină!., 
ai intoafezilele tn jmlatnl tău comedii, teatre... Zău..., 
bine ar fi cevă mai puțină ve..<ielie la voi și mai pu
țină jale la noi; mai puțini baîadini aicea și mai 
puțini călăi colo. c. negruzzi, iii, 266 (traducere 
din Victor Hugo). Tisbe:... Aceasta e o comediană, o 
fată de teatru, o baladină, cum ne ziceți, idem, ni, 
446 (traducere din Victor Hugo).

— N. din fran. (provens. Madin din ballar „a 
dansă"). Cfr. baladă.

BALĂGitiț f subst. V. balâcdiș.

BĂLĂi vb. IV*. intrans. Beîer. — (In Transilv.) A 
produce sunetul caracteristic pentru animalele de 
rasă ovină, a behăl. [Oaia bolnavă de călbează] 
stă posomorită, obosită, tristă, cu capul cătră pă
mânt plecat, abiă răsuflă..., incet-încet i se umflă 
foalele și biahi oaie, tare bălăiml, moare, calen- 
DARiu (1814), 188/,,. II Fig. (Despre oameni) A vorbi 
(In mânie) Intr’un ton înalt și întrerupt, asemănător 
behăitului oilor. Mergând, l-au găsit pre Ueissler 
turhttrat, de bălăiâ și mănios ca pre. un urs îm
pușcat. .mag. ist. V. 106/jj(dacă nu cumvâ în exem
plul acesta avem a face cu un derivat al cuvântului 
bale, cu sensul „a face bale la gură, a spumegă 
de mânie").

— Cuvânt onomatopoetic, care ode comparat pe 
do o parte cu lat. balare, belare, idem (este posibil 
ca In astfel de cuvinte, oare reproduc un sunet, re
gula fonetică a trecerii lui l intervocalic în r să nu 
fi fost valabilă; șl sufixul -dl denotă natura onoma- 
topoetică a cuvântului), po de altă parte cu slavul 
blejati, idem (rus. blejdtb, rut. brij/itp, bfejătp, bulg. 
blij^. sârb, bléjati; cfr. și germ, blöken, cu formele 
vechi și dialectale; bicejen, blSn, etd.).

b.Ii.ăîcA 8. f. „La Blatiche^ (nom d’une (potite) 
vache ou d’une brebis blanche).—Diminutivul lui bá
láié (v. bălaiu 1®), derivat prin suf. -ică. Bălăioară 
(Nume ce se dă unei oi, vițâlo s. unei vaci albe, când 
e mică de stat s. apro deamierdare. Cfr. marian). 
Cfr. plăvan. O oaie cdbă se zice bălăică. (Homo- 
cea, în Tecuciu), ap. HEM. 2932.

bAi.AiÉi., -ÎuA adj, și subst. mase. Blondinei. 
Blatu: (en parlant d’un animal). — (Rar) Bălăior, 
Substantivat, (tn glumă, fiind vorba despre un 
purcel curățit) Vai, săracu' bătăel! Mult eră el fru
mușel I Cum l-o părlit pe spinare. Și mi l-o pus în 
frigare, Be .strigă in gitra mare:Coviț, coviț, rău mă 
doare! alecsandri, t. 898. [Scris șl: bălăel.]

— Derivat, prin suf. dim. -el, din bâlniu (după 
analogia lui bălăior).

bAlAiÓk, -oAkA adj., subst. I®. Blond. Blon
din. 2’. Blanc (en parlant de la coulour d’un ani
mal). Nom donné aux vaches blanches.

Diminutivul Iui bălan (derivat prin auf -ior, Înain
tea căruia n se pierde In mod regulat).

1®. (Despre păr; rar) Ești tainica vieții floare. Cu 
cosițe bălăioare. i. văcărescu, p. 550/,,. | (Mai ales 
despro femei) Blond, bălaiu, plăviț, băl, bălan (Insă 
In totdeauna cu o nuanță desmiordătoare). Liberta
tea, copilă bălăioară, cu cosițe lungi și aurite... băl- 
CESCU-RDSSO, M. V. 547. Pe cel deal,cel colnic, Tre- 
c.e-o pruncă ș’w» voinic, Puiculi^ lEllăioară, Cu 
cosița gălbioară, Voinicel tras prin inel. Mult e 
mândru, tinerel, alecsandri, p. p. 24/,. Când văd 
fața-i bălăioară, Dorul ei mai mă o>noară. jak- 
NÎK-BÂRSEANU, D. 31. FrumuUță sălcioară. Puica 
neichii bălăioară. Am w» foc la inimioară. MAT. 
POLC. 220. ’S cojnlă bălăioară. Cel ce mă iubește, 
moare, șez. t, 107/,,. || Substantivat (aproape nu
mai subt forma feminină) Femeie blondă. De-uș aveă
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n bălăionrti, A’nîM., wseJă. nș-narfi. Ca nii putu de 
c/iitrioară! AI.ECSANDki. p. r. 4. l)e-i htă n bălîi- 
ioarfl, tí(í dea Dumiteseu să moară! HODOș, c. 72. 
FruHeiY verde sădciaară. /1h» «i’iif o hălăionră, C« 
numele Mărioară. idem, p. p, 101.

2^ (Despre animale, numai la feminin; rar. in 
Bucov.) Cu p&ralb, b&IS, bălaie (II. 1“), bălană (cu 
o nuanță desmierdătoare) Oaie bălăiaară. MARIAN.' 
Substantivat (subt formă feminină) Bălaie 1 (cu 
o nuanță desmierdătoare). „Numele unei vaci cu pă
rul alb“. MARIAN.

|tn sensul P, In Mold., șl: bAlAór, -oâră adj. J? A/n- 
rița cea frumoasă, Că-i frumoasă, băfăoară, Cu pri- 
virea~i mă omoară. 8EVASTO8, C. lîS/g; cfr. 40/,o.)

nÂEÂiV, -IE s. f., adj. I. (Vache oujunient) blan- 
che. 11. 1°. (En parlant de la couleur des animaux) 
blanc, 2". (En parlant dea hommes) blond. III. Va- 
riété tle raisin.

I. (Substantiv feminin) Bălaie e numele obicinuit 
ce să dă vacilor albe, mai rar iepelor de coloare 
albă. Bpre cireadă tot alerg. Pe băiaea sămi-aleg. 
ȘEZ. VIII, 84. (Loc. prov.) Dtică se scuboară babtt 
din căruț, e mai ușor bălaii. (Trușeni, In Chișineu. 
Basarabia). ZANNE, p. ii, 122. Bici lupul pre balai». 
nici halain pre lup. c. NEURüzzi, i, 249; ZANNE, P. 
i, 525 (: „se zice, bunăoară, cănd ne tocmim și ne In- 
voim asupra unui preț mijlociu care nu-i nici cel 
cerut, nici cel oferit" TDRG.), Fam. A înțărcat bă
laia ( a Încetat izvorul de unde-i veneau cuivă mij
loace de traiu In abundanță și fără multă oste
neală din partea lui, s’a isprăvit cu cevă). Văsănd 
cnieul că nu e chip să se scape de el, învăță pe mama 
lui Busuioc să se facă bolnavă și să-l roage să-i 
lase ei cățeii, să-i mai ție de urit; iar cănd o fi el 
fără căței, atât i-a fost, că ințarcă bălaia, na mai 
vede lumina cu ochii, stăncescu, B. 199. || Fig. 
(desprețuitor, pop., vulgar. în Înjurături) Mamă, ijj'» 
tu tot al dracului, ca bălaia care ți-a pus țâța 
in yură. Com. i. pavelescu.

II. (Adjectiv feminin, rar masculin) 1’. (Despre 
coloarea părului unor animale, cu deosebire a vacilor 
și a oilor) Alb, băl, bălan; cfr. plăvan. Am o vacă 
Itălaie, Umblă noaptea jtrin i/unoaie'r ( „Luna".) 
GOROVEI, c. 212. Oaie bălaie, marian. căutnți 
aicea‘r“—„Căutăm pe soru-ta‘'.— „Pe soru-mea nu 
v'oiu da, Bar v’oiu da mietn-i bălăi. Să- cânte vara 
pe văi^. POî"., ap. HEM. 2929.

2*. (Despre părul oamenilor) Blond, plăviț, băl, bă
lan. Ochii ei albaștri clipiră sub lungile-i gene bă
laie. odobescu, I, 113/,. Afironse țiorHe-argintii Si 
cad, o dulce ploae. Pe creștetele-a doi copii Cu plete 
lungi, bălae. eminescu, p. 281. J^rMÎe* bălaiu,ca 
niște sculuri de borangic, ii lumină obrajii, gátul 
și umerii, delavrancea, ap. HEM. 2928. Î7» băiat 
frumos, cu barbă mare, bălae. sadoveanu, M. 120. 
Eu mă ții (= țin] la păr bălaie. Ficiorii imi eic măr- 
haie. reteganul, tr. 16ö/„. || F. ext. (Despre oa
meni) Blond Ia păr și albicios la față. Negri-s ochii, 
cu văpaie. Bar pe fața ei balae Se topesc ca nori 
tle ploaie, alecsandri, p. i, 26. Beșchisesem ochii 
pe o copilă cam de vârsta mea..., Băiaea îi ziceam 
eu, căci eră albă. delavrâUcea, ap. HEM. 2929. Tu
turor li-i cu dulceață. Numai unul are greață: Vot- 
nicel bălaiu la față, teodorescu, P. P.450‘’. Bragă 
mi-i oița laie Și lelița cea bălae. șez. i, 213/,. || ? o e t. 
7zmh<». luna iese ’ntreagă, se ituilță-așâ bălae Și 
din țerm în țerm durează o cărare de văpaie. EMI
NESCU, P. 253. Veneau, cu fața către soare, svâr- 
lind cu dreapta sămânță bălaie de orz. 8andu-al- 
DEA, D. N. 287.

(Foarte adesea In opoziție cu laiu = „negru") 
Că e laie, că-i bălaie... s. ba e laie, ba-i bălaie (și: 
„ba e albă, ba e neagră", cfr. voi. I, 94” și399*): ilu
strează codirea de a luă o deciziune sau pretextele ce 
le dă cinevă spre a-și motivă refuzul ori nehotărirea, 
sau în.șirarea a fel de fel do motive. Gura babei um-

BĂLĂLĂV
biu, cum umblă meliții: că fata lui nu ascultă, că-i 
nșernică, că-i leneșă, ră-i soiu rău. că-i laie, că-i 
bălaie. CREANGĂ, P. 285; cfr. 247; ZANNE, P. v, 371; 
MARIAN. O. II, 64. Ori laie, ori bălaie; „să sfârșim 
Intr’un fel, ori una ori alta, ori In bine ori In rău", 
ZANNE. P. V, 373. Nici e laie-, nici bălaie; nu spune 
(despre un lucru) nimic, nici așă, nici așă. nu se pro
nunță nici Intr’un fel, tace; cfr. marian, o. ii, &4. 
Nici laie, nici bălaie; nici Intr’un fel. „B’apoi când 
or veni ai noștri ?“ — „Atunci voi să vă faceți 
moarte'n popușoiu, să nu spuneți nici laie, nici bă- 
iaie“. CREANGĂ, P. 13. || (De oare-ce &iî/attt=alb, se 
zice și) A intrat bălaia’n sat = „s’a luminat de 
ziuă". ZANNE, p. 1,15 (cfr. alb II, 2®, voi, I, pag. 95“).

III. Substantivat (subt forma feminină) Bălaie; 
o varietate do struguri, jipescd. O. 53.

[Scris, la fem, șl bălae. I Natura substantivală a 
cuvântului se cunoaște șl din pluralul (feminin) bă
lăi, care se Întrebuințează chiar când cuvântul are 
funcțiune adjectivală: ot öd/dí MARIAN, -alături de 
forma mai nouă bălaie.]

— Derivat din băl, prin suf, (care derivă numiri 
de animale domestice de sex feminin) -aie. (După 
analogia lui bălan, care se întrebuințează șl el spre 
a numi animale domestice, bălaie a putut fi consi
derat ca un adjectiv feminin șl s’a creat masculi
nul; bălaiu, cu atât mai ușor, cu cât forma aceasta 
s’a putut simți drept primitivul diminutivului bă- 
lăior).

bălălăeălăs. f. Brimbalenient, balaticement.— 
Abstractul verbului bălălăi (derivat prin sui. -efdă). 
(Plur. -eli. i Pronunțat și une-ori scris: bălălăială.]

BĂLĂLĂI vb. IV* intrans. Brandiller, Irrimbaler, 
gambiller, se balancer. -A se mișcă greoiu și fără 
putere Intr’o parte și Intr'alta. ca un obiect spânzu
rat, In bătaia vântului; a bănănăl (cfr. a bălăbăni). 
(Gând mișcarea aceasta n’o face corpul întreg, ci 
numai o parte a lui, partea aceea se arată prin prep, 
din s, cu). Stenon, ce'n adunare înșiră, ctim ii vine. 
Și vrute și nevrute, ca moara cea stricată,... Bin 
mâni bălălăește, întocmai ca din limbă, c. negruzzi, 
II, 226/„. „Mă cam strAnț/e (livreaua] la coate și'n 
spfite"^. — „Ba ce vrei, să bălălăești (In ea], ca în- 
tr’unsucman?“ alecsandri, t. 426. Ai merită, ber- 
bantule, o spânzurătoare anume făcutăpentru tine, 
la care incă n’abălălăit nici un fiu al lui Adam. 
I. NEGRUZZI, V. 448. FăntâiM părăsită..., asupra 
căria a jale scurțăeă, bălălăind în hătaitt- vântului, 
cumpăna ce tot se mai țineă pe crăcana unei furci 
butucoase. VLAHUȚĂ, ap. HEM. 3002.

— Formație onomatopoetică. Cfr. bănănăl, bă
lăbăni.

BÁLÁLÁÍRE s. f. Brandillenient, brimbaletnent, 
balnncement. Infinitivul verbului bAUlÂl, devenit 
abstract verbal.

BĂrĂLĂir 8. a. = bălălâlre. Participiul verbului 
bălălA'i, devenit abstract verbal.

BĂLĂLĂV,-ÂiE adj., adv., subst. Balanțxint, gam- 
billant, bramlillant. Ixillant; relăcM, flasque, mol- 
lasse. Nigaud, béta.—Atârnând greoiu și mișcăndu-so 
intr’o parte și Intr'alta, bătălăind, bănănăind. Ivan 
atunci se întoarce iar cu faț<i’njos, cu capul bălălăii 
intr’oparte, creangă, p. 322. || Substantivat. Bă- 
lălău(iem.bălălâie) „neghiob,prostănac".pamfile, 
j. II (propriu: care umblă cu mănlle bălăbănind).! 
Spec. Bălălău, un joc de copii; unul din jucători 
(care se face) și-acoperă ochii cu mânile. iar cei
lalți, la spatele lui, zic intr'una „băzz", mișcând !n 
acest timp și mâna dreaptă cu arătătorul întins. Cănd 
unul II atinge cu degetul pe cel caro s’a făcut, 
toți strigă : Ifălălău! Acésta se întoarce, l.și desco
perii ochii și caută să ghicească pe cel care l-a atins.

)
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De-asemonea, se mai strigă bâlălăii 1 șl Ia jocul „ni'a 
trimes unchiul să-ți dau cu trunchiul*', când unul 
lovește pe altul în spate, cu genuchiul. (Ilfov) Com. 
I. PAVELESCD.

— Derivat din bâlălăi, prin suf. -ău.

Bii.AflÁ 8. f, Cliarniére, yoml et penture. — 
(Întrebuințat mai ales la plural) Țâțână (In unele 
părți făcându-se deosebire Intre țâțână=cArligul 
de fier bătut In părete s. In uacior și baln inâ = placă 
mică de metal, care se bate cu cuie In ușă și la capătul 
căreia e o gaură s. un belciug care intră In țâțână 
Cfr. DAMÉ, T. 96. In tot Ardealul, cuvântul ftnfamâ 
e necunoscut), spec. (In Koinânia) aparatul (pentru 
prins ferestrele,ușile, etc.) compus din două mici plăci 
metalice unite pe o axă comună șî fiind cel puțin una 
din ele mobilă împrejurul acestei axe. Fierxd se 
aduce din Austria în cantitate mare... Fierul lucrat 
consistă in cuie, piroane, sape, topoare,... balamale, 
etc. I. IONESCU, M. 735. lEngoIpionul] din Siiaf/oc... 
Ieste] compus și el de două mici ta/iuri metalice ce 
se tleschid pe balanță, (sur charni^e). ODOBESCU, I, 
394 (cfr., tot acolo. In notă; „Acest [engolpion],., e 
format din două tipsii rotunde... ce se deschid pe 
balamale**), tlrlcine l-ar fi văeut tăind cu fieră
străul. ori a.^.sătal btdaiitalele portifii.... nici n’ar 
fi putut bănui de ce lovitură fusese isbit, cu cinci sile 
mai ’nainte. bkătescu-voinești, l. D. 235. Cum
pără unelte de teslărie: două lătunoaie uroase, patru 
ludamale. cátevápiroane, două belciuipt șt un lăcătoiu 
sdravăn, șt .te apucă de-^ face... o... raclă. CREANGĂ, 
P. 321/,j. Cm picioru ’n u.fă da. Din balamale săreă. 
(Șerbănești, In Oltenia), mat. FOLC. 90. || Pig. (Ca și 
cuvântul țâțână, balamă se întrebuințează adesea 
In locuțiuni figurate și familiare, omul fiind compa
rat cu o ușă alo cărei Inilamale nu mai țin, sânt 
slăbite, etc.; cfr. și fran. „sortir des gonds, mettre 
qijn. hors dos gonds**). A scoate din balamale — 
„a necăji, a supără pe cinevă** ; a(-ifi) teși din ba
lamale = „a se supără; a fi ciocnit, țicnit**; a i se 
slăbi B. WMi» [cuivă] AnZatunZefe = „a-și pierde pu
terile, a fi fără putere, a se hodorogi’*; a strânge 
Jpe cineva] în balainale=„el-i] sili să facă oare-ce, 
a(-l] constrânge cu vorba**, zanne, p. ni, 16-17. 
Afrodita: Ce ai? Ce fi-i? — Papă-lapte: Nimica... 
nii-o slăbit balamalele. ALECSANDRI, T, 1183. /xisii, 
bine ai făcut de nu te-ai potricit lui, e om bătrân, 
ț'apoii s'au cam slăbit balamalele capului. GlliCA, 
8. 219. Xăriml ochii fioroifi șt mustăfile fapoșe ale 
haiducului, simfi balamalele slăbind șt pi.stolul 
ii căsu din mână. GANE, ap. ȘIO. (rrecMÎ, îngrosit, 
dă să se rejteasă pe scenă, dar nu-l ajută bala
malele. CARAGIALE, N. 8.92/,,. Pampon:... A! orei 
să mă ’nșeli? (îl sguiluie). — Crăcănel fsfâr^-in- 
du-se de la inimă, se moaie din balamale, șt cade 
pe un scaun), idem, T. ii, 134. Din ce i»ricină fi-au 
sărit fălcile din balamale P D. teleor, ap. ȘIO. ,,A 
li] se înmuiă (cuivă] 5nfn>Mafefe=a piorde puterile, 
a îmbătrâni, d. ex. bietului moșneag i s'au înmuiat 
balamalele, nu mai merge dârs, cum mergeă odată~. 
(Oancea, în Covurluiu), ap. HEM. 2369. [Prin disi- 
inilare și etimolope populară, rar, șl ; balemăre a. 
f. plur. : Cu picioru' că mi^ da, Ușa din bale- 
mare săreă. (Costești, in Vâlcea). MAT. POLC. 151. | 
Rar. învechit, șl : baglamii s. f. Să-m[i} facă ba- 
glamalele de noaosjtrăsece ferefti, câtfe) să oo(a)r 
jmteă mai earife șt fapeue. doc. (Porumbac, In 
Transilv., a. 1805), ap. lORGA, 8, D. Vlil, 41. [ Cu 
metateză, rar, șl; blagamă s. f. Blagamalele ușei. 
DAMÉ, T. 98. I In Banat, din sârb, baglănui, băglâmă 
s. f. = „țâțână**. JAHRESBER. III, 314.]

— Din turc, baglama, idem, (ȘIO. citează șl o 
formă turcească balama).

r1i.A«âi.^țâ 8. f. Fetite c/i«rMtdrc.—(Rar) Di
minutivul verbului balamă (derivat prin suf. -ufiî). 
TDRÜ.

BALAMVȚt
itti.itiiș-it.tf.tii'N V. halmos.

n.Ai.AHÉc 8. a. iíaison d'aliénés, hospice, asile 
ou h6pital d’aliéne's ou <Ze fous. Tainige, tohu-bohu; 
esclandre. — Casă de nebuni. Ztitra de Aprilie 
a anului 1877 érd o si ca toate celelalte,... și 
n’ar fi avut tlarul să scoată pe ulife atâta lume, 
dacă liniștifii cetățeni ai Capitalei nu ar fi fost tur
burați de zgomotul asurzitor al oâmătorilordejur- 
nale, care, alergântl ca scăpați din balamuc, strif/au 
câtie luă gura: .Nomânia liberă' de mâine, cu tre
cerea Hușilor! D. ZAMPIRESCU, R. 5. .4 fibundefdus 
la)balamuc=„a. fi nebun**. (Smulți, In Covurluiu). 
ap. ZANNE, p. VI, 450. Bine, e balamuc întreg casa 
asta! CONV. lit., ap. TDRG. || Fig. șt p^ ext. 
Larmă, gălăgie, zgomot și ceartă mare (ca’n casa 
de nebuni). Ce mai balamuc e p’aci! zanne, P. vi. 
450. I Scandal. De mă vei da afară, îți fac un ba
lamuc, să mă pomenești câte sile-i trăi! N. XENo- 
POL, ap. TDRG. [ Zăpăceală, griji, pacoste, necazuri. 
Dar câtă cheltueală până-i i/ăsește, până i-aduce 
fit Hioștc. cât balamuc nit-șt iVi pe cap cu mân
carea lor! 8ÁÍÍDV. D. N. 211. [Plur. -mucuri.]

— Disimilat din Malamue, „localitate lângă Gher- 
ghița. unde eră casa de nebuni (care, mai târziu, 
a fost mutată la Mărcuța, In comuna Pantelimon. 
județul Ilfov, lângă mănăstirea zidită la 1587 de 
Dan, vel logofăt)**. ZANNE, p. VI, 450. Balamuc este 
deci, la origine, un nume propriu, numele unei lo
calități unde se află o casă de nebuni șl numai prin 
generalizare a ajuns să fio Întrebuințat pentru no
țiunea „casă do nebuni** în de obște (precum aceeași 
evoluție se poate observă azi cu „Mărcuța** In Bu
curești, cu „Petcuț** la Brașov, mai nainte cu „Go- 
lia** la Iași, etc., etc.).

KALAMÚT, -Ă adj., subst. 1. P. Séducteur, men- 
teur, dupeur, abuseur, enjâleur, imposteur, char- 
latan, mAdisant, calomniateur, détracteur. 2*’. Pipe. 
II. I". Muet de ttaissattce. 2**. liégue. bredoxâlleur.

I. 1’. t Amăgitor, seducător, înșelător, mincino.s; 
clevetitor, bârfitor. Mihail, până fu supt ascultarea 
mâne-sa, el eră bunișor..., iară d&ica crescit... și 
veni in v.'irstă, el lipi pre lângă el niște hlapi și 
niște smărsi, și uwhiașu, frate mâne-să, de-l chemă 
Bartla,plin de toate hitleniile, de purtă pre împă
ratul cumu-i eră lui voia... Deaca se văzit Miluiil 
volnic, el curâtul răsipi aceă avuție toată, cum nti 
se cădeă, balamufilorâ, hoților, măscăricilor. MOXA, 
387/,o. Dară voi, balamuților, pentru ce rânjiți spre 
mine? omiliar govora (a. 1642), ap. HEM, 2369. 
„[Slav.] blțdivyi=cel bărfitoriu, balamută". marda- 
rie, l. 286. „[Slav] sepotnic(: „blagneur, menteur**) 
ciocotniță, balamuP. glosar (sec. xvii), ap. HEM, 
HI, Add. XXXI.

2". Spec, (La jocul de cărți) Măsluit. Vn ponta- 
tor, la spatele căruia ședeă Dan in picioare, rupse 
asitl care fusese rău de unsprezece ori: „Par'că-s 
balamule, eu n’am mai văzut așă goană" ; fapoi 
întorcându-se spre Dan, cu un aer dezolat): „Mai 
du-te, te rog, dommde, din x^inarea mea..., pentru 
Dumnezeu!" VLAHDȚĂ, D. 284.

II. (Prin apropiere etimologică de cuvântul mut)
1’, „Gel mut din naștere se numește balamufi'. 

GRIGORIU-RIGO, M. I, 121.
2”. „Bn/ornw/» se mai numesc șl cei bâlbâiți**. gri- 

QORiu-RlGO, M. 1,121. „Balamut bâlbâit, care pro
nunță greu vorba**.

— Din rus. balamútii „Schwătzer, der einein don 
Kopf verwirrt, Klătscher, Zwischentrăger, Zwie- 
trachtstifter; h'ingerkunstgriff beim Mischen und 
Zeigen der Karten**, sau din rut. balamiit „Betrtlger, 
Vorführer**. (pontbriant).

itALAMUți t vb, IV'*. Méilire, pretewlre (faus- 
sement).—N spune lucruri neadevărate despre alții, 
a bârfi, a cleveti, a llecărl, Maibărflă,de ziceăcă
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neufăr^ita wuncă nre sfăr^'enie..., »tfii Ixtlinimf-lu. 
sicănd că Ji» e raiul, itire e făcut de Dnnitifsău: 
mai bărfiâ, sicănd că Adam... rUAXiLÂ (a. Hibă), 
ap. HEM. 2370.

— Derivat din balnnint (cfr, rus. „a
zăpăci pe cineva", rut. &n/n«i«h7i „a înșelă, a amăgi, 
a flecări, etc“.).

HALAMCțiR 13. f. Médisnnee, dénigrement.—C]e- 
vetire, bârfeală, calomnie. Au fost inc^ut a filosoft 
a ijde.rî [= a inventă, a scomij ntttlfe bărfeale șt hule 
împntrioa pravosloviei; drept aceia, acest sfătd să- 
hor stirjtătulu-i balantuțiUe, cn unui eretic, și în
tărind pravoslovia., pre dinsid și pre soții lui dea- 
derăd anathemei. pravila (a, 1652), ap. HEM. 2370.

— Derivat din halamat, prin suf. abstr. -ie.

nĂLĂN, >Ă adj., subst.
1®. Blondin, blonăine. Diahle. Blond {dasse. 2°. Nom 

donnée aux bceufs et aux vaches, aux chlens et aux 
chienneB, aux chevaux et aux juments, de möme 
<|u’aux chévres de couleur blanche. Blanc (en parlant 
de la couleur des animaux domestiques). 3’. Jaune 
clair (couleur paille}.

1’. Subst. Om blond, (bărbat s, femeie) băl(ă). 
blond(ă).Cefacebălamd acesta aice? -1 cui e biîlana 
Hceflifta?MARIAN, i (Prin eufemism s. în ironie; „blon
dul", în loc de „negrul") Drac (în expresiile:) înțelea- 
f/ă-fe Bălan! (Băsești, în Fălciu) zanne,P. vi, 485: 
IX, 542. Balan să-ți alea'iă din gură ce .^tui, dacă nu 
vorbești deslușit! CREANGÂ, P. 151. Dumne.zeu alea
gă, Balan înțeleagă! (Folticeni) ZANNE, P. vi, 687, 
în funcțiune adjectivală. (Despre părul oamenilor) 
Galben-deschis. blond, plăviț, băl, bălaiu. O femeie 
tânără, cu părul bălan, risipit in jurul obrajilor, 
privi drept șt lung la mine, delavrancea, ap. HEM. 
2933. Ieși, copile cu părul bălan, afară și răde la 
soare, doar s’a îndreptă vremea, creangă, a. 34. || 
P. ext. (Despre oameni) Cu fața albă și părul gal
ben-deschis, blond, plăviț, băl, bălaiu (în opoziție cu 
smead s. oacheș). In junia sa, se vetle că fusese- 
bălan, căci ochii lui aveau încă o uș^tre oăpseâ de 
alb-albastru. C. NEGRCZZI, l, 58. Spre ^ară au plecat. 
Cu Marin și cu Ciocan, Cu lÂsandru cel bălan, ale
csandri, P. P. 180,1 Poet, Par'că sânt sugrăvite 
liălanele lui frumseți. PANN, E. ll, 82/,

2®. Subst. Bălan și bălană fhălaie) sânt, pretu
tindeni, nume obicinuite ce se dau Ia dobitoacele din 
jurul omului, când sânt albe; astfel la bou (cfr. plă
van) și vacă, MARIAN, II. II, 49, 59, 79, 131, etc., la 
cal și, mai ales, la iapă (cfr. alba), marian, ii. ii, 
31, 42; IV, 61, etc.; DAME, T. 182; LIUBA-IANA, M. 116, 
etc., la câni și cățele, jipescu, O. 51, n II, 28, 117, 
146; UI, 18, 118, etc., mai rar, la capre (in Bacău) 
II. II, 17, etc., DAMÉ, T. 182, și la oi. Vând și boi 
vacă, și rămân numai cu Bălana, care înțarcă toc
mai pe la Sf. Gkeorghe. slavici, v. p. 76. Ne po
menim intr'una din sile că părintele... ne atluce un 
scaun nou și lung și, după ce-a întrebat pe dascăl, 
care cum t>e purtăm ...apus mime scaunului „calul 
Bălan‘‘ și l-a lăsai i» școală. CREANGĂ, A. 2. Țibă! 
Honnus ; na ! Balan; nea, Zurzan! dafi-oă'n 
laturi, colarle! CREANGĂ, P. 147. De-aș mai trăi 
păn’la toamnă, Cumătră Ioană, Să pun șeaua 
pe bălană! TEODORESCU, P. P. 332. E mâncat, ca 
bălana, de ham (: „se zice despre omul prăpădit 
de nevoi, ca și iapa cea albă, de ham"), zanne, 
P. I, 32Í. Popa eră călare pe bălană și întrebă 
de iapă. ibid. iv, 289. Ciță bălană. Cu bâr
sană, De trei cile 'ncoace Gurița nu-ți tace... TEO- 
DORESCU, p. P. 436. II In funcțiune adjectivală. 
(Despre părul animalelor domestice) Alb. Am un bou 
balan, Paște pe munte de ciolan ? ( — „Ariciul"). 
GOROVEI, C. 32. Vai, mâncatu-s de străini, Ca iarba 
de boi bătrâni, Și mâncatu-s de dnșmani. Ca iarba 
de boi bălani ! jarnîk-bârseanu, d. 191; șez. i 
79/,,. Boi, boureni..,, Pe pănteci bălani. Pe spate

b.4lăngAit
plăvani. ALECSANDRI, P. I’. 102'*/,;. Pruiisă venle. 
de-un lipan. Drag mi-ii fo.d calul bălan. Calul alb 
și șeaua nea/p-ă... șez. i, 73'’/,,. A’ rău când ajungi 
slugă la cal bălan ! ( : „căci caii cei albi se mur
dăresc ușor ; trebuo mereu să-i cureți") zANNE, P.
IV. 594 (unde se citează variante cu „cal alb").

S^In funcțiune adjectivală. (Despre plante, în 
special despre cereale : grâu. orz). De coloare de
schisă, galben bătând în alb. Bălan (ca] spicul grâu
lui (s. orsului}. zanne, p. ix, 216 (cfr. „Miorița": 
„Mustăcioara lui: Spicul grâului").

[Prin Mold-, șl: balân, -ă. La feminin, forma bălană 
în multe locuri e nelntrebuințată și înlocuită prin 
bălaie, cfr. bălaiu.]

— Derivat din băl, prin suf. calificativ -an. (Cfr. 
rus.- împrumutat din românește?—bylanyî „blond", 
bglânko,-a „cal. Iapă albă".)

itALÁxcÁ s. f. V. baliiiigií.
Kli.ÂNCÂwi vb. IV" (ș. d.) V. bălăngăni ?. d.

uÁi.ÁNÉi,, -f.A s. -ÍCÁ adj., subst. I. ,,7Le Blnnc‘^. 
,.Tja Blanche" (bceuf om vache de couleur blaiiche; 
terme de caresse). il. Jilotuftuei.

I. Subst. Diminutivul substantivelor bălnn și bă
lană (in sensul de „bou“ și „vacă albjă]", derivat 
prin suf. -el, la fem. -twî. Bou s. vacă alb(ă), de sta
tură mică. Bou 8. vacă alb(ă), In sens desmierdător. 
MARIAN. I „Bălanei = numele unui vițel, al cărui 
păr e de coloare albă". „BáMnícá = numele unei 
vițele [albe]", marian.

II. Adj. Diminutivul adjectivului băban, -ă (deri
vat prin suf. ef; Ia feminin, mai rar -eii, mai ales 
-ică). Bălan, in sena desmierdător s. cu sensul 
„cam bălan, aproapo bălan". Dinsa e femeie naltă, 
hălănică, i/răsulie și știe și limbi. JIPESCU, O. 1(X). 
Bu te-oiu mărită După Harap bălănel. Să samini 
șl tu cu el. VA8ILIÜ, O. 23; ȘEZ. vi, 116. Bate văntu’ 
salcia. Se pornește tabăra. Tabără de soldăței, .Așâ 
nalți și subțirei, S* ta piept cu năsturei, ifi la față 
bălănei, Dă-mă, maică, după ei. SEVASTes, c. 121. 
(Forma se aude, mai mult In glumă, șl
ea subst. masculin: Am un hălănică de fecior, 
de-i {/ol mă-sa

Cfr. bălan, bălaiu, bălăică, bălăiel, bălăior.

nAi.ÂNo(A)-nAi.ÂNti(A> I interj. Di«ir l Dint) ! 
Drelin, drelin! Drelin, diwlin! — Cuvânt care imită 
sunetul unui clopot mare; cfr. baml linca! De-o- 
dată nu2iiu: balanija! balanual Ies la poartă: eră 
căruța. ISPIBESCD, ap. DDKF. Balang-balang-lta- 
lang.'... face clopotul. PAMFILE, J. l.

— Formațiune onomatopeică.

kalíituá 8. f. Clochette fattacMe «» com des 
bestiawc}, clarine, sonnaitle.~„Balangă = clopotul 
ce atârnă la gâtul calului", baronzi, L. I, 101 cfr. 
talangă. [Șl balăncă s, f., în numirea unui joc co
pilăresc: de-a halanca. alecsandri, p. p. 393 (tipărit 
greșit: bulanea), stamati, ap. HEM. 2371.]

—. Din interj, balaug(a)! Cfr. talancă.

BĂLĂNuÂi vb. IV“=bălăugănl (2°). pamfile, J. 
I. [In jocul ,de-a clopotul'] se pun tot toți tnkoră, 
umăr la umăr, îndesați bine, iar in mijlocul lor 
stă ,limba de clopot'... (Băiatul care face pe ,limba'] 
iși scoate căciula din cap, iar ceilalți toți îl apucă 
de păr și-l balangăesc. ȘEZ. vin, 121.

Derivat din balnngt, prin suf. -ăesc.

rălănoăît s. a. Bourdonnement, tintement (des 
cloches OM des vases d’mrain) — Participiul verbu
lui bălăngăi, devenit abstract verbal. Un bălănyăit 
depărtat, de clopote. DELavrancea, ap. HEM. 3ütö. 
Zi/Mnotul sec ul roatelor fără șini, bălăayăitul ară
murilor, cu niște clopote dogite, împrăștie destu'Î-
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dăjduirea tn lungul ținuturilor, idem, s. 202. Cine 
n’ar fi ascultat cu plăcere întoarcerea vitelor de la 
pățit ne, cu bălăur/ăitul lor depărtat...? idem, ap. 
HEM. 3006.

bAi.ănoĂnî vb. 1V“. 1®. tiiiter. 2®.
Sonrier (une cloche d’une maniérp irréguli^re).

1®, Intrans (I)Pspre un clopot mare, ohalangi) 
A sună (tarp). •’M<w trecu ce trecu ș’tipni ansi băl^n- 
căiiinftă lin clopot ilă ncioiiie. JIPESCÜ. O. 154.

2®. Trans. „Bălâuifilnesc = trag clopotul nere
gulat*. PAMFILE, J. I.

[Șl: bftlftne&nl vb. IV®; cu schimbul sufixelor -ănesc 
și -ăresc șl: hălăngărl vb. IV®.] Cfr. bftl&ng&l.

— Derivat din balniig (haUinc)!, prin suf. -ăneac.

bái..4ngánít s. a. Dourdonnement, tintenient.^ 
Participiul verbului bălăngăni, devenit abstract ver
bal; cfr. bălăngăit. [Și: bălăiigărlt s. a. Un bălăn- 
f/ăril a.<icufit [de clopot). N. REV. r. r, Supl. ii, 185.)

h.4i.ánuákÍ vb. IV® (ș, d.) V. bălăngăni ș. d.

HALANXÁ vb. I“. lialancer.
1®. Pact. A cumpăni, a face să 8t>a In cumpănă 

(în echilibru), a eoliilibrâ. j Spec. (Comerț) Ralan- 
sănd acum sumele de bani din Debit ți din Credit 
cu interesele lor, se capătă un sold neneral ți se bo
nifică. FANȚV, FB. 89. Cfr balanță (2»), bilanț. 
P. ext. (impropriu) A țineă cumpăna (la cevă), 
a contrabalansa. AV [Radu-cel-mare] cercă atunci 
n balansă puterea boierilor. BĂLCESCU, M. v. 14.

2". Pact. A face să oscileze ceva câtva timp îm
prejurul unui centru de echilibru (ca cele două ca
pete ale unei cuiupene s. ca cele două terezii ale 
unei balanțe), a face să se plece când într’o parte, 
când Intr’alta, a legănă un corp, adăină (cfr. POIE- 
NARU, COSTINESCU); cfr. clătină, legănă. ] Spec. 
(Dans) .4 bal/tnsă (o damă, la cadril, etc.) = a face 
(pe dama cu care dansezi) să facă un pas de dans In 
care corpul se leagănă, când pe un picior, când pe al
tul. i (în amândouă sensurile .șl) refl. A se balaiien.

3®. Intrans. (Propriu și fig.) A oscilă câtva 
timp (ca cele două brațe ale unei cuinpene a. ba
lanțe). a se clătină, a se plecă, când într’o parte, 
când intr’alta, a sta tn cumpănă, a sta la Îndoială, 
a 11 nehotărlt.

[Șl : balanță ]
— N. din fran. Cfr. balanță.

IIAI.ANNÁKE a f. Balanceinent.—Infinitivul ver
bului balansa, devenit abstract verbal. Cfr. legă
nare. [Și : balaiițăre s. f.]

H.AI.ASÍNÁT, -A adj. Balance.—Participiul verbu
lui balansa, devenit adjectiv. Cfr. legănat, h... 
N.... inait la statură, lai la față -și la piept, cu um
bletul balansat. Cft al inarinarilor,... eră mai întâi 
de toate un oiii bun la inimă, milos... maiorescu, 
cit. n, 333. [Și : balanțiit, -ă adj.]

iiALANNiÉB s. a. (Mecan.) Balancier.
1®. Dispozitiv s. piesă a cărei balansare regulează 

mișcarea unei mașine. Balansierul unui orolo./iu. 
. al unei pe>ulule:\ini\>u sau pendula ceasornicu

lui. Bidansierul unei inaține cu vapori : pârghia 
(mobilă, cum e cumpăna unei balanțe) prin care se 
transmite mișcarea pistonului mașinei la un arbore 
motor, prin ajutorul unei biele și al unei manivele; 
cfr. FONI, F. 165-7.

2". Ceea ce slujește a ținea in echilibru (o țter- 
soană, un lucru), spec. prăjina s. cumpăna cu care 
se ajută jucătorii-pe-funie ca să se cumpănească. 
Să ții balanțierul cu ochi nemlormiți, De frică să. 
nu scapeți de pe. frâniihie. uios. c. negkuzzi, ii, ‘253.

[Și : balanțler s. a.)
— .V. din fran. Cfr. balanță.

Dii ționarul limbii romane. M. IV. lyio.

I - Bălărie

HAbANȚÂ vb. I® (ș. d.) V. balansa ș. d.

KAbĂN-ț.l s. f. Halaiice.
1®. Instrument pentru cântărirea corpurilor, pu- 

nându-le în cumpănă (echilibru) cu greutăți deter
minate, spec. aparat cu o pârghie mobilă (cum
pănă) pe o axă cu două brațe egale, ta ale cărei 
extremități se afiă două terezii, dintre care po una 
se pune lucrul de cântărit, iar pe alta greutățile 
care să-l țină In cumpănă, Balanță de preciziune. | 
Fig. {balanța fiind emblema justiției) A țineă ba
lanța dreaptă ; a fi drept, nepărtinitor. .4 aplecă 
balanța (In favoarea cuivâ): a fi părtinitor; cfr. 
fățări, fățărnicl. P. anal. Cumpăna, conste
lație a zodiacului (reprezentata de cei vechi printr’o 
balanță). Balanța sau Cântarul. Cu el va cântări 
Hristos la jwlecatu de apoi faptele oamenilor, ote- 
SCU, C R. 27.1 P. e X t. Balanță romană = cântar (cu o 
greutate constantă, care se apropie sau se depărtează 
de punctul de suspensiune). Bakuiță (s. cântar) cu 
6H)iCw/<î=as(cântar) decimal, balanța aceea In care 
se cântăresc corpuri (mai grele, în cantități mari) 
cu greutăți de zece ori mai mici (brațul pârghiei pe 
care apasă corpul de cântărit fiind de zece ori mai 
scurt decât brațul do care atârnă greutățile).

2®. Fig. Echilibru (Intre două lucruri); cfr. cum
pănă. Balanța puterilor statului. ! Spec. (Comerț) 
Echilibru între debit și credit, p. ext. diferența care 
stabilește acest echilibru In caz do neegalitate: cfr. 
bilanț. Balanței comerțului (unei țări), echilibrul 
între export și import, p. ext. diferența între țifra 
importului .și cea a exportului.

(Pop., In deosebi pentru „balanța romană** („cân
tarul** propriu zis) și : palánta, s. f. Olteni cu pa- 
lanțele. teodorescu, P. P. 136.]

— N. din fran. «lat.-pop. bllancia [lat. clas, bi- 
lanx. -rtJtcem], din bis „de două ori** și lanx „taler, 
disc, terezie").

n.ii.ANÚj. -Á adj., subst. = băisiiiel. (Har)
I. Subst. Diminutivul substantivului bălan și bă

lană (In sensul de „bou [și vacă] alb[ăj‘‘), derivat 
prin suf. -uț. Ufr. bălaiu, bălăică, plăvan. Bou 
s. vacă alb(ă) de statură mică. , Bou s. vacă alb(ă), 
in sens desmierdător. marian. | Vițel s. vițeâ de co
loare albă. MARIAN.

II. Adj. Diminutivul adjectivului bălan (derivat prin 
suf. -uț). Bălăior. Ijătăuțul... e. de coloare bălănuță, 
cu picioarele cortriffite }>e de-o parte. (Pașcani), ap. 
MARIAN. INS. 309.

xAlAoAcmrș.-A adj. Qui u leteint d’un In-un 
mat. (Fam., formațiune glumeață: se zice. In glumă 
8. în ironie, despre un om care nu-i do loc bălan, 
ci smead la față, cu deosebire Țiganilor, „adecă, de 
bălan ce-i, e negru**. Com. M SADOVEANU. Cfr. bă
lani’) „Mergem la Bețteră?^—‘‘Da, ți... merge șJ 
d-nufl] Dan‘‘.~„N'am onoarea [să-l cunosc). O fi 
tânărul balaoaclieț de aei-dimineață... P* VLAHUȚĂ, 
D. 65 (cfr. ib.. 28 ș. u., descrierea lui Dan ; „păr 
negru și dea, o figură blândă, smeadă..., ochi... 
căprli.... o mustață neagră**). [Și : balaoâcheț.}

— Compu.ș din bălaiu și oacheș.

itAi.AoÂNA s. f. = balaur. (într’o poezie populară 
i din Săcel, in Gorj. varianta cunoscutei poezii despre 

balaur: Voinicul călare rănește „șarpele** și o ia la 
fugă) Șarpele se. năcăjeă... Dup’ăl călare se luă Și 
nii-l gonea ce-l goneă, Bână murgu-i osteneă. Dară 
niiiript ce-mi făcea ?... Dui stăpâită-său grăeă: „O, 
d'idei stăpâne-al mieu..., Neprinde bălăoana Și nc 
.scurt&tsă viațuB .MAT. FOLC. 9.

— Etimologia necunoscută. Cfr. balaur.

kAlAók, >i»ArA adj. V. bâiiiior.

itAbARÍK 8. f. M'iiti'fiise herlte, In-ugcre, brous-
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saille; terrain inculte conoert de mauoaise herbe et 
de bruff^e. — (Mai mult Ia plural) Buruieni sălba
tice. de obiceiu Înalte și cu foaia Iată, care cresc dese 
pe locuri necultivate și părăginite (la câmp); p. ext. 
locul acoperit de astfel de buruieni, pârloagă ; cfr. 
țelină. îl băi/ară în bălării, prin scăieți. PANN, ș. 
II, 12/t. Am auzit azi pe stăpânul viei zicănd : Mă. 
da ce mare afu] crescut bălăriile astea! Săptămâna 
viitoare am săpuiu s’osape. ispirescu, ap. HEM. 
3006. Pe o culme mai semeață... sta... cetățuia lui 
Dracea armașul din Mănești: din zidurile ei îne- 
(frite, veilerea coprindeu toată lunca, cu bordeiele și 
coșarele țărănești, răsipiteprin tufișe și bălării. ODO
BESCU, I, 64/,. Dincolo, la stănua, e o cocioabă de 
easă, in mijlocul unui măidan plin de bălării. SLA
VICI, N. 252. Nu simțiți cum miroase a bălărie ră
scoaptă de soare'r caragiale. m. 100. in fața școa- 
lei, o veche și murdară pivniță plină de ffunoiu; in 
jurul caselor, o curte mare, cu bălării. DELAVRAN- 
CBA, ap. HEM, 30o7. Casa... năruită; nu se mai arătă 
pe locu-i decât un mortnan innecat în bălării. yi.s- 
HUȚĂ, ibid. /ar acum, de când nu vii, Au crescut 
tot bălării, Că, de când iie-ai părăsit, Cărările-ait 
înverzit, alecsandri. p. p. 280'’,: cfr. teodore
scu. P. P. 282'*. Utule văz fetițe’n Jii(u), Cu bor- 
deiu’n bălării.... Aici, mur'/ule, rămâi. TEODORESCU. 
P. P. 306.

— Derivatdin slav, byl’h „buruiană" (paleosl. bylhje, 
bulg, bil'e. sârb, bilje, rus. biUi, rut. hyl'e), prin suf. 
col. -ărie. CIHac, IJ, 7. Cfr. bâlă.

BAL.Á9 -ț s. a. I
bálái; t B. a. 1
/ím6ís balais. — Rubin de coloare roșie mai des

chisă, bătând In portocaliu. dat hani i/afa
!HH)d și o păreachie de cercei cu balaș, drejd hani 

z/iPin (Munt., a. ll>44), ap. HEM. 2372. Zsíjoíí 
de zestrea fiicei noastre Denii, 'lupă cum in jos se 
arată:... I păreclii cercei cu smăraipluri, 1 păreciti 
cercei cu zamfir, -3 iude cu diamant, 1 inel cu bălaș... 
DOC. (^^old.. a. 1780) URICARIUL. XI. 249.^,,. [Peți
torii greci ai fiicelor Doamnei Uhiajna aduseserăj 
sipeturi de sidef, pline cu... lefturi de smarafpluri. 
de balașuri, de rubini, de zamfiri... ODOBESCU. r, 
134/,. [Plur. -foșuri.]

— A', din ital, balaseio, idem (intrat de timpuriu 
in limbă, prin negustorii italieni; cuvântul e de ori
gine arabă .și se găsește în toate limbile europene).

BALÁNT 8. a. BaUa»t.—Nisip, pietriș, pietre sfă
râmate Întrebuințate în marină spre a servi ca lest, 
și la căile ferate spre a se pune subt traversele pe 
care sânt așezate șinele drumului de fer. | Fig. Um
plutură. cunoștințe nefolositoare care Împovărează 
de prisos mintea. Se tmpnoorâ numai nminoriea cu 
Mii bnkiiit dc eunoștinți confusc. sbieră, f. 309. 
|Plur. -Ííisturi.]

— N. din fran. (Împrumutat din engl. bnUiint, 
idem.)

itĂl,ĂțTloÂUÂ s. f. Flunup- (d'e.au), bourhier.— 
(Har. In Bucov.) Băltoacă, mlaștină. Sub podid 
aceasta, BÍC6 că locuește f’eii/ă-l-crucM, mănca-ti-ar 
acolo unde a însărat; și, dacă trece cineva după 
apusul soarelui și mai ales pe la miesul nopții 
peste dineul, fără a-și aduce aminte de Dumnezeu 
și a-și face cruce, e vai și amar de capul lui... j-lșo, 
zice că merf/âwl odată, pe la miezul nopții, un om 
din Mănăstioara spre casă și trecănd peste podul 
acesta, a fost purtat pe tot Horaițul și, in urmă, 
înainte de cântatul cucoșilor, trântit intr’o bălă- 
știoof/ă. nu departe de satul Negriteina. marian, 
T. 34.5. [Pronunț, -șiloo-pd.]

— înrudit cu holătă u. bol o ton. bulătău, bo- 
lo tugă. derivând, ca șl acestea, din rut. bototo „haltă, 
băltoacă**. Se pare că cuvântul acesta a fost influențat 
de mlaștină. Pentru sufix, cfr. băltoagâ fbăltoacăl.

HÂf^L'K
BÂLÂ'țÂw. -Á, adj., subst. v. bănățean.

BÁLÁTBÍ'C 8. a. Égrugeoir (piiee ronde de pietre 
ou de fer qui sert ă âgruf/er le set). — (Prin părțile 
vestice ale Transilv. și prin Ungaria) „Băldtruc = 
piatră rotundă cu care se ,face* sarea pe lespede". 
SIMA, M. „O bucată de fier ori do piatră rotundă și 
mică cu care se pisează sare". (Vașcău, In Bihor). 
ȘEZ. VII, 185, „(tn Vereșmort, lângă Mureș-Uioara, 
în Uacova, lângă Aiud) O piatiă globuroasă [- de 
forma unui globi, cu fu^e zdrobesc sarea pe masă, 
sau ln piuă mică (pre Jiu), [Și] despre un copil mic 
gras, zic că-ica un bălătruc (C&covu, lângă Aiud)“, 
VICIU, GL,; cfr. dolofan. [Weigand jahresber. 
IV, 325. dă și sensul de „lespede pe care se pisează 
sarea"; se pare Insă că a înțeles greșit comunicarea 
învățătorului Sala din Vașcău, căci pentru comuna 
aceasta M, Pompiliu dă înțelesul citat mai sus.]

__  Etimologia necunoscută, (Se pare că avem a 
face cu tulpina bal- cu sensul de „glob** (cfr, sârb, 
balota „glonț** <ital. balotta „glob"] și cu o apro
piere de cuvintele tăvălug, vălătuc, etc.)

BÁi.Áúc, -A adj. Blondin, blondinei. — (Rar, In 
Mold.; fam.) Diminutivul lui bâUiu (derivat prin 
suf. -mc). Ș’o copilă oacheșe Care-ar fi de vârsta mea; 
Fie și mai bălăucă! SEVASTOS, N. IOC/,*.

I

BALÂl'R S. m. 1 
RÁLÁVK B. m. i
I. Dranon (monstre fabuleux). Ilomme. cruel,

monstre. Bohémien. 11. 1°. Dragon (constellation), 
*2*. Crinture (de pla.iches qui entoure l'avant) d’une 
barque.

I. (Mit. pop.) Monstru cu Înfățișare fioroasă, având 
formă de șarpe, acoperit cu solzi verzi sau aurii, cu 
coadă lungă, mai adesea înaripat, cu unul, .șapte, 
nouă, sau douăsprezece capete (încornurate). care 
cresc la loc, une-ori In număr mai mare, când i se 
taie. Are limbi ascuțite și varsă foc din gură, care 
e închipuită atât de mare. încât ajunge cu o falcă 
In cer și cu una’n pământ. în credința poporului 
balaurii se nasc din șerpi, care Intr'o zi de primă
vară se adună tn mare mulțime la un loc, Iși ame
stecă balele și fac din ele o mărgeâ. Acela dintre 
șerpi care Înghite mărgeaua, se face balaur. După 
altă credință, orice șarpe care’n curs de șapte ani n’a 
fost atins de rază do soare și n’a fost văzut de ochiu 
omenesc se face balaur. Balaurii sânt închipuiți ca 
fiind totdeauna dușmănoși oamenilor, și trăind prin 
fundul fântânelor. prin peșteri, prin codri neumblați 
și umbroși, etc., sau sălășluindu-se In nori (și con
duși fiind de solomonari), purtând ln văzduh norii 
care aduc piatră, ruiiându-se uneori împreună cu 
norul care produce puhoiu. (Ufr. HEM. 2951—2962; 
ȘEZ. I, 244 245); cfr. smeu, ală, bală. Balaurul f 
mitelor noastre populare se confundă cu „dragonul" ' 
cărților sfinte. Aproape de acel loc eră o pădure 
mare, și într’aceă pădure eră ascuns un șearpe ■ 
mare, și de multă vreme lăcuiă acolo, până să fă
cuse bălaun't strașnic, și nime nu cuteilză să trîacă 
pe aclalla căi, că și copacii aceiîa ( acelei] pă
duri eră roși și beliți pre unde să trăgefăj acel 
șearpe, cât [ - încât] și mulți oameni de frica lui 
ș-lăsase țarinile, varlaam, g. ii, 58,,. Is'aucolă- 
cit pregiur dinsul un băltiură mare. DOSOFTEIU, v. 
S. 5Ü,,. Aspide, bălduri și ehidne... idem, v. S. 79. 
Sculăndu-să bălaurulii pre coadă, și-au deșchis 
gura, idem, v. s. 82. Pripi pre un bălaură întrând 
în peșteră, groznic, cadedzeace stânjeni, și-i dzisă: 
sosît-au, o bălaurule! asupra ta sabiîa lui Dum- 
nedzău; și făcând svânta cruce asupră-i, sufiă svăn- 
tul; îndată cr^ă bălaurulR. idem, v. S. 116. în dzua 
acîala va supraaduce Dumnădzău sabiîa sa ceja] 
svântă și cefaj mare șt tare asupra bălaurului, 
șlatpele cel îmlărăpnic. idem. ap. HEM. 2948 (: „su
per dráconem, colnbruin fugientem" : ,,en ce jour-
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lă l’Eternel punira de sa dure, grande et forte épéé, 
Léviathan, le grand serpent"). Și iată doi bă- 
lauri mari gata veniră înainte amândoi, să să 
lupte. BIBLIA (1688), 355 ( : „et ecce duo draco- 
nes magni..."); cfr. 4 pr./,; 43, 151; 366; 371, ,
etc. Acest necaz de moarte, acest foc necontenit. 
Balaur cu limbi de pară, ce arde n^otolit... KO- 
NAKi, p. 118. Dormeii in liniștire Bosforul fără 
valuri, într'a Europei mâiutre ș'a Asiei versi ma- 

i luri. Ca un balaur verde, în lupte ostenit, alecsan
dri, P. 1, 236. La sfârșitul cărței eră sugrăvit Sf. 
tiheorgke in lupta cu bălnurul. eminescu, n. 45. 
Zămbiml, s’așasă fata aproape de fântână, Pe-o 
lespede de marmur,privind cu gămlul dtis La gura 
tle balaur ce-asvârle apa ’n sus. COȘBUC, B. 14. 
Iaca șt Dealul Bălaurului, jupâneșică. Ia aici a 
cAeut odată un bălaur grozav de mare, care vărsă 
jăratec pe gură, și, când șueră, clocotea codrul, ift- 
meau văile, fiarele tremurau și se băteau cap in 
cap, de sp<timă; și țipenie de om nu cuteză să mai 
freacă pe aici. CREANGĂ, P. 121. Pădurea fojgăeă 
de-o mulțime de balauri, idem, p. 289. Tată-său... se 
făcu un balaor mare eu douăsjiresece capete și 
se ascunse sub acel pod. Când fu ca să treacă fata 
pe-<icolo, unde îi teși înainte balaurul, plesnind din 
coadă și incolăcindu-se: din gurile lui ieșea văpaie de 
foc. și limbile ti jucau ca niște săgeți arzătoare. 
ISPIRESCU, L. 18. Balaurii, care, aici se mai nu
mesc și ,ale‘, sânt crezuți de popor a fi niște duhuri 
rele ce se. fac pe cer in timpul ploii... (Plenița, In 
Dolj) ap. HEM. 2960. 1 (Une-ori; balaur de știrpe, 
mai adesea în funcțiune adjectivală: șarpe ba
laur). D-ta nu știi că aici tn fântână este un balaur 
mare de șarpe, care hántw omenirea ? ispirescu, 
L. 341. S’au tras un șearpe mare băhlurii pre-a- 
furișul ș’au intrat in visteariul cel împărătesc. DO
SOFTEIU, V. 8. 128,.. Așeă, f/t« zi în zi, balaurul acest 
vavilonesc ingrășindu-să și ingroșindu-să,... schiz- 
mitu-s’au, ca cum chipul și firea cea de șearpe bă
laur invininat și-ar fi lepădat, însă altă de scor
pie au tnbrăcat. Cantemir, hr. 22/,. Din fumlul 
prăpastiei ieșiiâ șărpi băbiuri.yiiURlvl. (1776), 17 ’/i 
Tu șarpe bălaur(ă). Cu solză de uwr. Cu noaoă limbe 
impungătoare. Cu noao cozi izbitoare. Să te duci 
la cutare... TEODORESCU, P. P. 376. Dtn picior mi-l 
legănă. Din guriță-l blestămă: „Liuliu, liuliu, cul- 
că-mi-fe, Puiu de șeutpe sugă-mi-te, Puiu de șearpe 
balaur, Cu solzi galbeni de aur!‘‘ ȘEZ. III, 64. 
(Adesea în legătură cu laur, mai ales în vrăji și 
in descântece) Și te fă laur-ialaur. Cu aripi și solzi 
de aur, Cn 1/9 de capuri, Cu 99 de ochi. Cu 99 de 
limbi, Cu 99 de picioare, marian, V. 29. Dude, I’etre. 
p’un deal ascuțit. Cât o sânceă de cuțit, Și până 
in Marea-roșie: Acolo este un șearpe Laur-bălaur, 
Cu solzi de aur. POP. (Transilv.), ap. HEM. 2967. 
Brâne, brănișoiul meu, Fă-te șearpe laur, Șearpe 
balaur, Cu solzii de aur. (Mold.) TEODORESCU, P. P. 
377'’. Să fi faci laur-balaur,... Cu 99 di ghiarâ ră- 
câitoarâ. ȘEZ. vi, 92. Iar pe fundul ei trăeșie Șerpe 
laur-băhiur. POMPILIU, B. 57/,; cfr. 44/„. iMur-ia- 
laur. Cu solzi di aur. șEZ. IV. 196/„. || Fig. Om înfri
coșat, crud; monstru. Slăbind[Pasvnndu],axt crepat 
ca un câine spurcat, scăpând țeara și domnii de 
acest bălaur mare. Â$ă știe Dumnezeu biruipre cei 
puternici, că pe, acest bălaur nu l-au puiuț birui 
oștile turcești impărâlești, iar o bubă l-nu biruit. 
DiONIsiE EGLESIARHUL, ap. HEM. 2971. | Ironic. 
Țigan; cfr. baragladină, cioară, cioroiu, stân
că. „lÂpsiți de-aici, btthturilor— „Ian htsă, ju- 
păne vătaje.' Așă sd trăești, că boeriu ne-o chiemat. 
să-i cântăm de zimț 1^.“ — „Minciuni! Boeriulni 
jtH-t pine țirliiturile țigăneștialecsandri, t. 1^. 
Lunăfescu (către lăutarjj: Cântă cu suflet, bălaure ! 
Alecu (mânios) : Cine ilrucu' au adu.s cioarele aeste 'r 
idem, ap. HEM. 2971. Doi balauri, negri ca dosul 
cetmniilui cântă, unul din scripcă și altul din cobză. 
MARIAN, NA. 249. .Itunci au șl tipărit bălaiirii pe 

mtue, și căt pe ce să mă înghită, de nu eră o clii- 
ramlă mai tânără intre dinșii, să-mi fie parte... 
Atunci lingurarii, ne mai punăndu-.și mintea cu 
miw. s’au așternut pe niâncnre. CREANGĂ, A. 54. 
I)e-mlată auzi niște Imlauri de lăutari, frăifdnddin 
viori. ISPIRESCU, L. 109.

n. P. anal. 1®. (Astron. pop.) Constelație din emi
sfera boreală („are ascensiune droaptă 130-300® șl de- 
clinațiune nordică 50®-80®. Se află între Cefeu, Hercule 
și Liră. Coada și-o întinde șerpuind printre ursa mare 
și [cea] mică; foalele, Ricănd mai multe sucituri, se În
tind împrejurul polului eclipticei. Are la cap o stea 
de gradul al doilea, apoi 11 stele de {áradul al treilea 
.și peste tot 220 [de] stele vizibile", encicl. ROM. i, 
368-369). Cfr. dragon, sineu. „Dragonul, în ge
neral peste tot e numit [de imporul nostru] Balaurul, 
nu insă cu înțelesul de șarpe năprasnic, ci cu înțe
lesul de smeul baladelor populare ; de aceea unii îi 
zic chiar Smeul; cele două trapeze din el .sănt nu
mite tncolăcitura sau Colacul (cel de la mijloc) 
și Capul balaurului (cel de la margine)." OTESCV, 
CR. 10.

2®. (In Dolj) „Balaur = un fel de cerc de scânduri 
care încinge luntrea pe marginea gurei". damé, t. 126.

(Pe alocuri baliior s. m. Șerpile Nistrului, Puiu' 
balaorului... alexici, l. p. 42/,. i Mai rar, trecut la 
deci. III : balâure s. m. Smeul..., transformăndu-se 
in babiure cu aripi..., mă ridică până in slava ce
rului. OORJAN, H. I, 120]

— Etimologia necunoscută (E înrudit, de sigur, 
cu cuvintele obscure etimologicoște; alb. (toscic) 
bote „șarpe mare", (gegic) buuroje-^ „un fel de șarpe 
mare’*, butdr „șarpe acvatic" și cu sârb. (în Munte- 
negru și in Ragusa) blavor, blavur. blaor, babor, 
glavnr, blavorak, blavoritsa, blor, blorusa „un fel de 
.șarpe mare". Cuvântul românesc apare, cu altă ter- 
minație,.și subt forma bălăoană).

uĂLÂtK s. in. (Bot.) V. bAiui*.
HÂLĂi'Kăș s. m. Petit drai/on. — Diminutivul lui 

balaur (derivat prin suf. -aș). (Rar. numai tn poe
zia pop.) Te faci un bălăuraș, Cu solsii de auraș. 
ION CK. II, 94. Cfr. bălăurel. (Pronunț. -M-m-.J

RAl.Al’KÉL S. m.|
ItĂLĂl'KEL S. m.f
Petit dragon. — (Rar, numai in poezia pop.) Di

minutivul lui balaur (derivat prin suf. -ei) cu sens 
micșurător. Chingulița lui: Doi bălăurei,Cu capul 
de smei. De coaile’nodați, La gură’ncleștafi. teo
dorescu, P. P. 92'’; („bălăurei" șez. i, 113'’/29.) 
Prinsoare-am făcut. Mic bălăurei 'Nainte să-i scoți, 
intiits peste drum... Ka că l-o vede>'t ifi s’o’nfrico^i. 
.MAT. FOLC. 448. Cfr. bălăuraș. (Pronunț.-W-u- 
s. -/O-M-.}

HALAVKUÂIVÂ S. f.ț 
KAl.AVROÂlt'A S. f.) 
7>ra.<70»-/em»(e. Femininul lui balaur (derivat prin 

suf. luoțion. -oaică}. Balaur-femeie, nevastă s. ma
mă de balaur. 7-‘âcof de dinsa, că eră uingașă și 
voinică, muiere; ca o balaurnaică iui se sumețeă 
împotrivă, odobescu, i, 82. bucătărie și
o I sita] «a din cuiu*‘, eise mama balaurului, 
ascufiml încă dinții. Nevestei atăta-i trebueâ, că 
ieși ca văntitl..., htă sita.., și pe ici fi-e cnka! Ba- 
lauroaica a.șteptă căt așteptă, dar <le. la o vreme i 
se pării că vecina eăbovește prea mult. MEBA, L. B. 
34. Sâ-»»» aley de-o Popoveancă, Cu ockii băldu- 
roaică. Cu cooiln ca de șerpoaică, mat. folc. 448. 
[Pronunț, -lă-u- s.

uÂLBÂEÂi.Ă s, r. = bâlbâire. iiițelen nimic 
<lin băUiâelik tale. [$) ; bâlb&eâlA s. f, bălbăeâlA 
B. f. Plur. -eli și -efe, | Pronunțat și scris une-ori; -iíitó.]

— Derivat din bâlbâi, prin suf. abstr. -eaíd.
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BÂrBÂi vb. IV. Bégayer,baU>utier,bredouiUer ; 
baroffouiner.—A produce sunete nearticulate s. a 
articulă sunetele nedeslușit (He că orcanul vorbirii 
nu e încă desvoltat, ca la copii, cfr. ganguri, — 
fie că el are un defect natural, cfr. gângăvi, gân- 
gănl,— fie că facultățile omului sânt turburate de 
emoție, de frică etc., s. că, dintr’o cauză s. alta, 
omul pronunță cuvintele nedeslușit, cfr. borborosi, 
mormăi, murmură, etc.). Intrans, (Organul 
prin care se produc sunetele nearticulate se indică 
prin prep, cu, de) și trans. Băiatul ăsta e de un 
an fi jumătale șt abia bdJbăe. Com. lacea. El băl- 
bds,când vorbește.'] Bălbăii't sápéiulsotnnurtisși spe
riat, nu știa unde să se ascunsă de frică. «îHICA, ap. 
HEM. 3009. Cu glasul înăbușit deplâns, Hinca băl- 
hăi: „Mămucă, nu vreau să mă duc în streini". VLA- 
huțA, ap. TDRG. Bălbâind cuvinte neînțelese, s’a de
părtat (le căruță. CONTEMPORANUL, III, 619. Vasile 
dintru'ntâi nii putit să vorbească. Erâ schimbat ta 
față și măinile-i tremurau pe lopeți. „Ce ai, Vttsile'/^ 
întrebă moșiieanul din nou. „Moșule, eu nu mery", 
bâJbăi el și rămase nemișcat. dunĂreanu, ch. 211. 
Cănd... să scoală d$ la masă, își iau căciula orfi] 
pălăria din cap, fac trei cruci, bf'dbáiesc câteva cu
vinte de rugăciune și apăi iar o așasă p6 cap. .n- 
PESCÜ, O. 163. I (Impropriu) A gâlgâl. Capul [rete
zat alj lui liemus ilduce, iartrunckiul rămussvârco- 
lirii, Báfíiáe'n sânge țâșnit. COȘBDC, .E. 171/,. [Prez. 
bálbáésc s. bâlhâiu. ! Șî: (prin Transilv.) bnibăl vb. 
IV®, (rar, de cele mai multe ori numai variantă orto
grafică) bălbâ'i vb. IY“. i Și, cu schimb de sufixe: băl- 
bul vb. IV'. PONTBRIANT. j Și (numai variantă gra
fică?); bolbăi vb. IV". Aceasteaincă ei bolbăiiul, și 
stropii vimtlui din gura unuia in obrasul altuia 
sărind, iată... cantemir, ist. 184. | Prin Transilv. 
(Gacova, lângă Aiud) so găsește și forma motate- 
zată, cu un sens intru câtva deosebit: liHbăi vb, IV" 
= a trăncăni „A'« mai btibăi = nu mai hodorogi și 
vorbi multe verzi-uscate“. viciu, 0l.|

— Formațiune onomatopeică, (A se compară pe 
de o parte cu paleosl, bzbljiji, bulg. blboljam, idem, 
pe de altă parte cu lat, bitîbus „bâlbâit", eng, bal- 
bag „bâlbâit", alb. beFbere „bâlbâit", etc.) Cfr. bor- 
liorosi.

bâlbâîlA s. m. sing. tant. Tgpe de b^gue, tgpe 
de bredouilteur. — „Un este nu numai un
bâlbâit, ci anume un bâlbâit cunoscut tuturor, 
devenit așă zicând proverbial". HEM. 3011. [Și; băl- 
băilă s. in.. bălbăflă s. m.)

— Derivat din bâlbâl, prin suf. calificativ-iieio- 
rativ -Hă.

kâlkâîke s. f. Bvgaiement. balbutiement, bre- 
douillcment i baragouinage. hangage inintelligible, 
buragouin. — Infinitivul verbului biilbâî, devenit 
abstract verbal. „Vorbă stricată, pronunție îngânată, 
Împiedecată", costinescp. [Șt; liâlbâire s. f.. bâl- 
hâire s. f.]

BÂLBÂIT s. a. = bâlbâire. Participiul verbului 
bâlbâl, devenit abstract verbal. [Si; bâlbâit s. a., 
bâlbâit 8. a.)

BÂLBÂIT, .A adj,, subst., adv. I. yiet biigaie, qui 
balbutie, (/ui bredouille. Begue, bredouilleur. II. En 
begayunt, e» balbutiant, en bredonillant. — Parti
cipiul verbului bâlbâl (cu sens activ), devenit ad
jectiv. substantivat adesea și Întrebuințat șl ca 
adverb.

1°. Adj., subst. (Om) care bâlbâe când vorbește. 
Fonfii {rt fiscarii, găgăuții și gușații, Bâlbâiți, cu 
fpim strâmba, sânt stăpânii asisi na^i. eminescu, 
p. 247. Bâlbâit: „gângav, om care vorbește greu". 
CREANGĂ, GL.

2®.Adv. Hâlbâind, cu vorba bâlbâită. „Gramedica 
română este... ce este'r este... este urata... nu ,aratu‘.

HĂLBOAKE
,nrfeo'... nrten... ce... ce... ce ne învață, învață... în
vață..., ce ne învață a vorb't... bi... hi...“ .'^'i iot așa, 
dondănind foarte, răpede. luitbăit și fără pic de. 
cugetare, până la ,a scrie într’o Hmbă corect^ rar 
ajungea, săracul! CREANGĂ, A. 90. Zugrăvescu eră 
doctorul, un pipernicit de om numai cât un baston, 
cu o bărbuță rară, cu un glas pițigăiat, care mai 
vorbea și bâlbâit. za.mfirescu, k. 2Ó3. Bietul preot, 
nu că nu știa să citească; vorbea cam hălbăit 
se temea sd nu râsă lumea de el. ispirescu, ap. 
HEM. 3012.

[Și, bâlbâit,-il, adj., sub.st., adv.. bâlbâit,-ă, adj., 
subst., adv. | bâlbuit,-â adj., subst., adv. Pe Băibu- 
cică l-am cunoscut... îi siceâ Bălbuit u din cama 
anevoinței ce aveă la vorbire, ghica, 8. 325.)

BÍLBÁITÓK. -oÂR>: adj., subst. ă^uie, Qui 
brdbutie, qui breilouille. Bégagant. Bégue, bredouil- 
leur. — Adjectivul verbal al lui bâlbâl (derivat prin 
suf. -ifor), Întrebuințat une-ori ca substantiv. „Care 
bâlbâește, vorbește bâlbâit, care pronunță Îngânat, îm
piedecat. stricat" (CON8TINESCU), bâlbâit. , Acmâ 
in vârsta curea mă a/iu, nu num(ti a grăi, ci nici 
a ascultă cuvinte bălbăitoare nupriimese. cante.viir, 
ap, HEM, 3012. [Pronunț.-bâ-i-. | Și; bâlbăilor,-oare, 
adj., subst., bâlbâitor, -oăre adj., sub.st.)

BÂLBÂiTVKĂ s. f. Bégaienient, balbutiement, bre- 
douiUement.baragouinage. Eiaiserie, belise. • Vor
bire bâlbâită. I P, ext. Vorbă proastă, prostie, fleac. 
Prin multă vreame nu cu puțină dosadă băjbăe- 
turi și buiguUuri ca aceasta de la hameleon ascud- 
iând, mai mult o-Z mai răbda nu putu. CANTEMIR. 
ap. HEM. 3012. [Pronunț, -bâ-i- | Și: bâlbâitiirâ s, f,, 
bâlbâitilrâ s. f. Șl (poate numai o variantă grafică): 
bolbâltiiră s. f. Pietecare dihanie glas de sfat și bol- 
băitură de învățătură începu a da. CANTEMIR, IST. 
32; cfr. «1, 94. ' Plur. -iur/.]

— Derivat din bâlbâî, prin suf. abstr. -itură.

bĂlkăkăs. f. = bălboare-. (Prin sud-vest) „Băl- 
bără =» flacără. (Huniedoara)" VICIU, GL. .S'ăle deie. 
foc și pară, Să iasă bâlbăra’n cer. Să sS vadă pSstB 
țări. POPoviCl, R. D. 158. .S'drmanatniixa mea, Cum 
arde ca bâlbăra, Se frige, mă face iască, Mă ba'iă’n 
boală câinAuscă. POP. (Vâlcea). Com. dRAGU.

—• Dintr’o formă mai veche '"bâlbură, din care s'a 
născut și bălboare (v. c.).

HALHAȘ ■}■ s. a. llgdromel. — (Rar) Mied. Mied 
.tau baU>aș. tarip (1870), ap. ȘIO. [Accentuat, pro
babil : balbăș.} «

— Cfr. turc, bili „miere" CIHAC, ll. .'Gli {ba! hasg 
„miere de calitatea primă". ȘIO.).

kâi.iiAt.Iik b. f. = bălboare-. „Bâlltâtaie = tla- , 
cără" (Și.șești, In Mehedinți). Com. n. lONEsci'. lioșie ; 
cn băJbătaea Gehenii. DDRF. [Plur. -tăi. După pont- , 
BRIANT și ALE.XI .și: bolbotâle 8. f.. poate prin apro
piere de cuvântul bnbotaie.]

— Pare a fi același cuvânt ca vAlvăt/iie. Cfr. bâl- 
boare. bâlbără.

BÁLKÍsÁ s. f (Bot.) 1® Épiaii-e-d6s4>ois ou ftrandf 
•ipiaire ou nrtie pitante: Sttichys síImUch. ,4’lantă 
erbacee din fam[ilia] cablatelor; tulpina acoperită 
eu peri aspri...; frunzele... ascuțite, pe inarifine din
țate și acoperite cu peri aspri; florile roșii, luai rar 
albe.... (Irește prin pădurile «inerte și umbroase. Iu- i 
nie-A«gust“. PANȚfT, pi.. '

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul nu pare a ' 
fl popular și nu e imposibil să avem a face cu o ‘ 
formă coruptă din germ. Wiihlaiest, idem).

BÂI.BUÂCĂ s. f. V. bolboacă.
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BÂLBoĂRE 8. f. GraiuZe fíamnie. — (Ban.) Fla- 

c8r& maro. cfr. bâlbără, bâlbătaie, bobotaie, 
fl&c&raie, hop&taie, v&lv&taîe, v&lvotaie, 
vâlvoare, p&l&laie. Ok! driinosti sbnrătoare. 
Ds tineri stricătoare! Tn aprinei, tu dai dn~
Ifoare, Tu baf/i iniina'n bdlboare (în notă = „fla
cără"). EPURE, p. 13. (Plur.-feori.J

— Dintr’o formă mai veche *fuilbHră, din care a 
rezultat și ödZ&árá. Cfr. vâlvoare.

B.ÍLBÓB 8. m. (Bot,) = bulbuci: Boule d'or: Trol- 
lius enrnpaens. panțu, pl.; brândză, pl. 619; gre- 
CESCU, PL. 37. [Șl: bâlbur LB.; bftlboâre s. f. UAR- 
CIANU, PONTBRIANT („angélique"), DDRP. („renon- 
cuie des niontagnes“), alEXI („Engelwurz"), bulbór 
PANȚU, PL.]

— Etimologia necunoscută. (Pare a fi Înrudit eti- 
niologlcește cu 6uZ6ho sau, ducă numirea plantei e 
de origine orășenească, poate fi o formă coruptă 
din fran. boule d’or).

BĂLKvi vb. IV" (ș. d.) V, hâlbiVi ș. d.

BÂLC 8. a. wore, bourbier, — (Mold.) Băl
toacă, bahnă, mocirlă. Cfr. baracă', bălăștioagă, 
bolotău. smârc. (Hotarul urinează] culmeafn/os, 

p ăn’ [injfr’wn plop, intru carele am afiat boarul 
vechiu. șipân’ in hălcullui Balltic, și apucă ckiciorul 
din mijloc și poyoară in qura Părăului-Băchifii. 
DOC. (a. 1644 Mold.), ap, HEM. 3014. Păstorul trebue 
să o ferească (pe oaie) ca să nu se adăpe din hâlcuri. 
DRĂGHICI, ap. TDRG. /o» Un'jureanu... săpând nu 
de mult in dâmbul de la (iheori/he iiulifă, ca să 
asttipe un băle (lac), a dat peste o țfrnapă arsă. șez. 
III, 112/,. C’ait trimes carăle în jos la Ifârlău îji-a 
fost drumul rău; A fost drumul urumuros Și-au 
picat bufile din car jos, Și-au umplut fundurile un- 
țfhiurile, Și doanelepriloațjcle. Și cercurile, bălcurile. 
șez. I, 38^^: MARIAN, NA. 303"; cfr. marian, nu. 
770. (Plur. iălcuri.}

Etimologia necunoscută. (Dacă e Înrudit, pre
cum crede HKM, 3016 ș. u., cu beucă, ne-am puteâ 
gândi Ia tulpina slavă bUk — cfr. BERNEKER, SL. WB. 
117—, care se găsește In verbe cu sensul de „a urul" 
și In substantive cu sensul do „adâncime, vârtej", 
d. e. in polon, beik „Strudel, Tiefe". tn cazul acesta, 
băle ar fi Însemnat „vârtej" s. „ochiu" Intr’un lac 
și numai p. ext. „lacul" Însuși, și n’ar fi imposibil 
ca șl bâlcă „ulcior" să fie același cuvânt. Sensul 
„adâncime, prăpastie" s'ar păstră In cuvântul beucă 
[bnuod], născut din *belcă, prin vocalizaroa lui I. Cfr. 
Insă balcău.)

bĂlcA 8, f. Cruche. — (Rar) Ulcior. DAMÉ, T. 74.
— Etimologia necunoscută. Cfr, bâlc.

H.Ai.cĂNic, -A adj. Balcanique. —(('wvint literar) 
A(l) Balcanilor, de (la) s. din Balcani, din peninsula 
Balcanilor. Peninsula balcanică. Popoarele balca
nice. I P. ext. (eu referire la starea de cultură mai 
înapoiată a popoarelor din Balcani) înapoiat, primitiv, 
necivilizat, l'rocetlere balcanică.

— N. după fran. (derivat din numele propriu Bal
con < turc, balqan „munte, șir de munți râpoși“.)

BAi.cÂu 8. a. CirOiMfe Jiaque, i/raiid bourbier. Loc. 
— (In Bihor) „Ba/câM=lac, mora.ștină." rev. crit. 
IV, 337.

— Etimologia necunoscută. (Pare a se fi născut, 
printr’un obicinuit schimb de sufixe, dintr’o formă 
*balcân, iar aceasta din ung. btiHulnij „mlaștină"). 
Cfr, bâlc.

BALCÂz, -A adj. Laid, difforme. bouffi.—tjăm ales
In Mold.) Unul din acélé cuvinte Învechite, care se ___ _____ __ _______ ______ r____________ r-t____
dă ca epitet unui om urlt, slut, hâd, cu un de- ' vremurile vechi, când „Urișenii, fiind păstori, ieșeau 
fect fizic oarecare; înțelesul nu i se poate preciza. primăvara cu oile la munte, și soțiile lor i-lnsoțeau

Astfel In CREANGĂ, GL. e explicat prin „mare de trup 
și grosolan", Înțeles atestat și in celelalte dicționare, 
contestat insă de TDR(î. După informațiile luate, ar 
Însemnă: urtt la față și la trup, diform (mai ales 
prin trăsături sau proporții grosolane), spec. „că
ruia i-atârnă pieile pe obraz". Com. A. VLAHUȚĂ, 
„Încrucișat (numai de-un ochiu)“. Com. M. 8ADO- 
VEANU, „cepeleag". Com. M. N. BURGHELE. „Ți-o fl, 
newista Italcăsăi^—„O!că o fi slută sa» frumoasă, 
eă i-o fi nasul dr^)t sau strâmb, că o fi ciacără sau 
oarbă, deosebirea e atât de neînsemnată! Drept ei- 
când insă e frumoasă.^ 1. ALECSANDRI, CONV. lit. 
XIX, 494. Vtcî a lui Costache, ctí răaușit. balcâz și 
răutăcios, nu mai avea stăpânire asupra mea. 
CREANGĂ, A. 7. Avea o fată balcâeă și HUăie., <le 
ți-erâ frică să inoptesi cu dinsa in casă, idem, a. 26.

— Etimologia necunoscută.

itÂi.UEĂN 8. m. Ptr.wnne qui va â la foire ou qui 
en reoient. — (Foarte rar; în Oltenia) Cel ce se duce la 
un bâlciii s, vine de acolo. împărțiră turta cu tofi dru- 
mașii, cu toți bălcenii (Intr’un descântec de obrintit, 
din Vâlcea), ap. HEM. iii. Add, xxxv.

— Derivat din bâlclu, prin suf. adj. -ean.

RAbcl-nÂȘA t s. in. v. halgl-bașă.

B.il.civ 8. a. 1®. Féte. annioersaire ecclesiastiqne. 
urande féted’^alise, file patronale d’une e.'/lise.ker- 
messe. 2’. Foire tenne le joiir d’une féte. 3’. Foire, 
marclié. 4*. Convention pass^e entre le inarchand et 
l’acheteur, mateké, entente.

1®. Serbare bisericească aniversară, praznic, hram; 
cfr. chirvaiu. Să face bulciulil lui, adecă praz
nicul lui, in besenrica sofă/ntului... Petru. DOSO
FTEIU, V. s. 213,,. Ș’au ob<lrșitu-ș[i] pănuăritul biil- 
cf». idem, V. s, 164 (e vorba de un sacrificiu adus 
zeilor). Judecară dirept lucru să-i facă pomeanele, 
dsuâ de btilciA și sărbătoare de. bucurie, idem, 
V. 8. 217,cfr. 77, „ 217, 229, 231, ,,318,,. Și in
tru sărbători și intru bulciuri i'a fi mannă fră- 
mdntături vițelului. BIBLIA (1688). 569,, (; „or, 
dans ces fetea solennellea, et dan.s ces solennităs, 
le găteau d’un veau sera d’un epha" : „et in solem- 
nitatibus etin nundinis,,."). [în Franța] decum .se 
stninif pânile ( bucatele] <(* pănă ce dă friijul, 
neîncetat se țin lanț utut, de alta serbătorile în toate 
satele, și s»M intme de .'iăritătoarea .satului care este 
tot aceeti ce [e] și la noi hramul bisericii, se fac 
ailunări câte de la 10 și 20 de .sate, strănijăndu-se 
lăcuitorii la un sat și pefrecăn'l, precum petrec și 
satele, noastre cele uitgurești la bulciurile lor. Bnl- 
ciurile unei țări sânt cu atât tnai vesele... I. lONE
SCU, 0. 233.4+ Ielele, zice poporul, sânt iiește chipuri 
femeiești care umblă pe vânturi și sânt foarte zbur
dalnice; se serbează o zi a lor, numită Biilciul* 
Kusaliiloi-. (Codinești, In Tecuciu), ap. HEM. 3019.

2®. (La praznice și la hramul bisericile datina, pe 
alocurea, a se țineă târg. De aici, cuvântul a primit, 
prin metonimie, sensul de:) Târg ținut In zi de 
sărbătoare. Tot acolo (adecă In câmpia de la Teiu] 
se mai ținea un bâlciu anual, zis bâlciul Drăgaica, 
in ziua de Sânt-llie. 20 Iulie. MARIAN, SE- II, 82. 
„Crișenii, sub numirea bulciu înțeleg târgurile care 
se țin In zi de sărbătoare; astfel se zice: bulciul 
Șân-Toaderului, bulciul Șân-Barbarei. bulciul Sân- 
tă-ilăriei, etc. Bulciul Sân-Toaderuliii de la Hăl- 

! se mai numește și bulciul sărutatuluH* (fl-
! ind-că e acolo obiceiul ea nevestele tinere, care s’au 

măritat tn timpul fruptului, să sărute in ziua aceasta 
pe rudele și pe cunoscuții lor și chiar pe streinii pe 

' care-i întâlnesc. Acest obiceiu pare a fi o rămășiță din
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până la Hălmagiu, unde, prin sărutat, Iși luau ră- ( 
mas bun de la ai lor". Cfr. ung. búcsúzni = „a-.și i 
luă rămas bun"). frâNCU-candrea, m. 54(-56). Dar t 
bâlciul e mai ales o sáid>iüoare. de întâlnire și de i 
veselă petrecere.. Lumea cea multă, oamenii ce vin 
ca să vaeă și să se. arate, fetele și nevestele tinere > 
gătite ca de nuntă.... întreaț/a lume. ve.selă nu se. 
adună decât Dumiwxă... I. slavici, ap. HEM. 3019.

3®. P. ext. Târg (mai ales Ia sate), iarmaroc, cfr. 1 
zbor. Bea korelcă de la marchitani, măcar să! fie 
fost ocaoa un galbin, dar eră cu îndestulare la mar
chitani de toate, că făceă mare tiegustorie, ca la un 
bălciu mare, ș» câștigă bani tn greu. DIONISIE ECLE- 
SIARIIUL, ap. HEM. 3018. La malurile vadurilor 
stau carăle și căruțele, adunate ca la bâlciu. câte 
o săptămână, așteptând să scasă apa, să poată ' 
trece. I. GHICA, ap. HEM. 3019. „Bilder und Skissen I 
aus der Moldau‘‘ ne dau următoarele copii de pe j 
natură din societatea noastră dintre lbö2 și 1H56: 
o vânătoare în Moldova..., o vizitare a băietului 
sau a iarmarocului din Folticeni... MAIORESCU, CB. 
iii, 22. Sănt șarlatani de bălciu, pun rămășag! 
GORUN, F. 91. Dacă posesorul actual al lucrului 
furat sau pienluf l-a cumpărat la un bâlciu sau 
la un târg, s«h la o vindere publică..., proprietarul 
originar nu poate să ia lucrul înapoi, hamangiu, 
C. C. 486. Un zbor, un bâlciu, un târg, unde stie- 
ini d’afară d6 hotare și dinăuntru iși vând măr- 
furili lor. JIPESCU, ap. HEM. 3019. Dlec S]>re. bâlciu. 
după tocilă. Cu gândul cam pe teșită. Când trecuiu 
la crâșmă’n vale, Crâșmăreasa mi-iese'ncale. ALE
CSANDRI, P. P. 265/,,. .ZW e târg in orașul cutare, 
bâlciumare, numai un ciasfdej departe până acolo i 
liaidați să meri/em înfr’acolo! reteoanul, p. III, 
85/,. Foaie verde ș’o laleâ. Negustori la bâlciu fre- 
ceâ, Negustori bucureșteni. Trec la bâlciu la liâu- 
reni. Dară Păun ce-mi făceâ ? Calea la strâmtori 
ținea. Și d'un nefptstor prindea, mat. folc. 175. 
Uurgule. te-am cumpărat De la bâlciu din Țari- 
grad. ȘEZ. iv, 220/,,.

4®. (Mai rar) (Devenind sinonim cu „târg", a putut 
primi și sensul acestuia de:) Jnvoeală făcută între 
vânzător și cumpărător, tocmeală.FoWid să fie('lă-mi 
o luleâ de tutun), că bâlciu se face, zanne, p. v. 
30,11,826. (Cfr. varianta: „Vorbă să fie. că târg se 
face", idem, p. il, 827; „Vorbă să fie, că t o c m a l a - i 
gata", creangă, ap. zanne, p. n, 827).

[Pronunț, bâlc. ] f și diai, și: biilciu s, a., numai 
cu sensurile 1® .și 2«; La Moți și: bunciu s. a. sla
vici, ap. MÂNDRESCU, UNG. 52.)

•— Din ung. bolcsu (búcsú) „rămas bun; peleri
naj; praznic, hram." CIHAC, ll, 486. ()fr. bulciug.

BÁLCiúü s. a. v. belciug.

BALCON s. a. Balcon.
1®. Platformă cu balustradă ieșind In afară la fa

țada unei clădiri, la nivelul pardoselei, susținută pe 
capete de grinzi s. pe console și comunicând cu inte
riorul printr’una sau mai multe uși. Cfr, foișor, cer
dac, pridvor. Tot orașul eră adunat în ograda 
Episcopiei...; când iată se deschiseră ușile balconu
lui și sfântul se arătă in vestminte arhierești, c. 
NEGRUZZI, I, 231. Bunul bătrân..., abia ridicat de 
jye cumplita boală..., ședea pe un jilț, in balcon. 
idem, I, 293. Singur numai cavalerul, suspinând, 
privea balconul. Ce ’ncărcat eră cu frunze, de îi 
spânzur' prin ostrețe Boze roșie de Șiras și Haite... 
Dintre flori copila râde și se’nclină peste gratii... 
Din balcon i-aruncă-o roză. EMINESCU, P. 252. Ușa 
mare., deschisă în balconul catului de sus, se clă
tină scârțâind tn vânt, idem, N. 37.

2®. (In săli de spectacole) Galerie cu locuri de 
privit In sală, in dreptul lojilor sau, în locul lor, 
de jur împrejurul sălii. [în acest înțeles, după nem
țește, (rar) și: altán s. a. Begele Francisc așteaptă 
Ua să vază cum se’ncinge. între fiare lupta... Pe bal-
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connl nalt se’nșirn dame, ’n veselă cunună... 0 fru
moasă mână scapă, de jte margine de-altan. O mă
nușă, drept la mijloc, intre. tigru și ’nlre Jeu. EMI- 
NE3CÜ („Mănușa", trad. din Schiller).]

— N, din fran. (<ital. balcoue, idem < v.-gerin 
haJcM (azi Balken\ „(frindă“.)

BALCUWÂJf 8. a, Petit balcon. — Diminutivul lui 
balcon (derivat prin suf. dim. -a?).

BÂ1.C0S, -OÂsĂ adj. M.arécn!ieux, bourbeux. - 
Mocirlos. (Atestat numai la) alexi.

— Derivat din bnlc, prin suf. adj. -os.

BÂLi»ÂitÂC interj. Onomatopee exprimant 1’ le 
bruit d’un corps lourd qui tonibe dans l’eau, 2® le 
bruit d’un corps qui tömbe â teire: patatras, v7an, 
paf! pouf!

1®. Imită zgomotul produs prin căderea s. azvar- 
lirea In apă a unui corp greu. (L'n neghiob] aevării 
securea, să dea într’o rață. Nu înneinereștej rațele 
zbor, scapă, l^i securea cade, băld(U>âc, în apă. 
PANN, P. V. I, 87. Alergă calul ce alergă, și, bâl
dâbâc! dete în fântâna in care căzuse Siminoc. 
ISPIRESCU, L. 385. Și nu se mai gândi mult, ci: 
bâldâbâc! s’aruncă și el in apă. STĂNCESCU, ap. 
HEM. 3022. PáMíHcn luă kh bolovan de piatră, și. 
bâldâbâc! il aruncă în puț. ispirescu, ap. idem, 
3022. mjowmuî spurcata’ s’aru/ică, bâlfăltâc, tn 
baltă. CERCEL, SĂM. III, R64.

2®. Imită zgomotul produs prin căderea unui corp 
de la o Înălțime oarecare. (Nu exprimă sunetul pro
dus de lovirea do un corp tare, ci numai zgomotul 
căderii Însăși). Hoțul de păgubaș — in pod. pra
voslavnicul — pe casă. Când să sară, (zise:] „Șl 
șchiopii vor sări ca cooorbiiiP, și: bâldâbâc jos! 
lyr.LiiVRkVfC^A., V. V. 231. Tldirtful s’o ferit repede 
in lături, și odată : bâldâbâc și sdrong! CARAGIALE,

[Si (prin apropiere de cuvântul baltă): bâltâbiicl 
Dicționarele mai dau formele: bâldăbsH'! BARCIANU, 
DDRF., bâldăbac! barcianu ]

— Formațiune onomatopoetică (cfr. rut. bglvbg- 
Ibkati „a lovi cu cevâ în apă"). Cfr. băltâc, hâl- 
hâc, hâldăbâc, hușliuluc, bâca!

báI-uAbkálA s. f. Affaissement ou abaftement 
phusiqup â cause d’une clialeur excessive. — (Rar) 
„BilWfi7âenM=81ăbiciunea sau ne'ndămâna[rea] pe 
care o simte omul vara după o căldură prea mare". 
(Chioara, in Ialomița), ap. HEM, 3024. Cfr. sfârșală. 
[Atestat numai cu pronunțarea dialectală, caracțeri- 
.«tică in partea locului: băldăgheală, plur. -gheli.]

— Derivat din bâldftbi, prin suf. ahstr. -enlă.

BĂi.iiĂBÎ vb. IV“. Étivdans un état fZ’nffaícís -I 
ment ou d’abattemeiet phgsique d cause d’une c/iaZenr)! 
excessive, languir â cnnse de la clialeur. — „fiăMă-) 
7/icsc —[sânt cuprins do] slăbiciunea sau ne’ndămâna 
pe care o simte omul vara după o căldură prea mare". 
(Chioara, în Ialomița), ap. HEM. 3024. [Atestat numai 
cu pronunțarea dialectală, caracteristică în partea 
locului; băldăghi, in loc de bălflăbi.j

— Etimologia necunoscută. (Cfr. bulg. bladam, 
bTihlatn „aiurez, am fierbințeli".)

B.ALB.iC s. a. V. bâltiig.

B.ALOACHÍn 8. a. líal'luqnin.
1®. Coperemánt (făcut pentru ornament) susținut 

pe st&lpí și împodobit cu perdele de stofe scumpe, 
de-asupra unui altar din bisericele catolice, a unui 
catafalc sau a unui mormânt, „uranisc” (poenaru). 
Sânte [ sfintei Gofred,... de vei face CeteruMm. 
b’n mormânt falnic fi-oin inâlfâ, L'n corn de fwief 
.'^'■nn baldachin De stofă nonă I’oîh hărăsl. C. NE- 
IIRVZZI, n, 9S. 1 p. ext. Lucrare de arhitectură in
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■< bronz, lemn sculptat, etc., slujind de coronament 
de-asupra unui tron s. unui amvon. Sala de audiență 
[tn palatul împărătesc din Viena)... are un Iaht 
I - tron] cu baldachin tot de aur lucrat; penleaoa 
ce se spânzură de la baldachin și cloșurile ( șnu
rurile] sănt tot de sârmă (— fir de aur] și cu mărifă- 
ritar. E. vAcărescul, ist. 290/,,.

2“. Un fel de coperemânt de care atârnă perdele, 
de-asupra patului (coperemânt spânzurat de tavan, 
sau Înțepenit In perete, sus, ori susținut de stâlpi). 
O cntneiă bogat îmbrăcată cu roșu și cu aur. Intr’un 
un.jhiu,... un pat ■•drălucit, așternut }>e o stradă 
[ estradă] și subt un baldahin ce stă pe coloane 
sucite. De tus-patru colțurile baldahinului spânsură 

. perdele roșii care se pot închide și [pot] ascunde 
1 patul, c. negruzzi, iii, 427. | P. ext. (Rar, iinpro- 
.1 ptiu) Pat portativ cu baldachin, lectică. Eșl-va 
Îla plimbare purtată ’n baldachin? alecsandri, ap. 

DDRF.

[Plur. -chine și-chinuri. | Și: baldniiiii s. a.]
— N. din ital, baldacchino^ idem (propriu : „stofă 

de mătasede Bagdat ita!.B«/(Zocco),Cfr.bagdadie.

bai.b.Ar s. a. I 
BAI.BÁB -A subst. * 
kAi.băk, -a subst. )
J. Estomac des animaux ruininants, panse. cen

tre. II. Ohése, ventnt. pansu, pansard.
1. „Băldir se zice, în Ilfov, la stomahul votelor". 

Com. n. ȚINCU, ap. HEM. 3025. Cfr. burtă. (Plur. 
băldăruri, băldire. HEM. 3025.]

II. P. ext. (Despre un om pântecos, burtos, gros, 
mătăhălos) „Figurat, cu ironie, [se zice] șl la un 
om gras [d. ex.] câtă bălliru’ are!” id., ap. ib. i „în 
București se aude șl la feminin: baldâră sau băl- 
dără, cu sensul figurat ironic de „femeie mare și 

ț grasă". HEM. 3025. Cfr. balcâz.
[Șl: biUdir s. a., s. m.]

; — Din turc, baldyr „mollet, gras de la jambe, chez
j Ies animaux". Hasdeu, Etym. tnugn. 30215 (poate 
|prin mijlocire bulgară: baldâr „pulpă"). Trecerea 
• de sens se explică, poate, prin apropiere de cuvân- 
tul bandor.

i
1

I

< HÂLOiK 8. f. V. beldie.
j kAi.bîk s. a., s. IU. V. baldâr.

I bAm>oâik s. f. (Bot.) Varietédé ruisin. — (Rar) 
Io varietate de struguri. JIPESCU, 0.53. (Șl; bâldo- 
-văie 8. f. JIPESCU, o. 53 ]

— Etimologia necunoscută. (După Hasdeu,Etym. 
Magn. 3025, ar fi femininul numelui propriu Bălde, 

tfííildoitfinl, derivat prin suf. inoțion. -oaie; Înțelesul 
primitiv ar fi fost dar: struguri din viea Băldoaiei).

uÁbnovÁic a. f. (Bot.) v. b&ldoale.

bAle 3. f. plur. Bave. — Salivă spumoasă, scuipat 
cu spume, care curge din gura copiilor când le cresc ; 
tlinții. a unor bolnavi (d. ex. epilepticilor), din gura < 
(botul) animalelor, etc., p. ext. materia vâscoasă pe ‘ 
p&Te o lasă melcii. Balele lui cura preste barba a 
tui. BIBLIA (1688), 212, j (: „et salivae eius de- 
iluebant in barbam eius"). Ca cum de duh rău tul- 
purof ar fi fost, eu fălcile căscate, cu husele lăsate., 
fi cu balele aspumate, cuvinte cu stropi... a impră- 
«»<* incep w. cantemir, ap. HEM. 2372. Ș'î voi, muieri 
Infernale, Cu gura plină de bale,... Deschideți ace- 

porți. C. negruzzi, II, 123/4. storceă in față 
Mre)i plini de bade de om și de bou. Clain, ap. HESi. 
^383. ieși scorpia din smârc și năvală la Ercule, ca 
să-l umple de balele sale cele veninoase, ispirescu, u. 
85/j. Vita, când e bolnavă [de febră aftoasă; boala de 
gură și de picioare], face lâni pe bot, pe buze, pe gin- 
gini;iicurge hale din gură; nu poate măncă. ȘEZ. 
IV, 125/4. (Cred, pop.) Balaurii iși amestecă balele la

BALERCÂ 
un loc și alcătuesc o piatră scn>n2)ă. ibid. I, 
(Glumă) I>ece-iCM»77 boului balele!' f—Că nu poate 
scuipe.} TEODORESCU, P. P. 249/,. Cănd îmi dă o să
rutare, Mă umple pe piept de bale, doine, 146/,,. Nici 
ei. cu toată eeirea lor, nu se puteau cortorosi de balele 
vrtijbei. ispirescu, U. 7/,. , (Omului li curg ftalefe, 
face, scoate s. lasă luale). { Despre cel care are 
mare poftă de mâncare, care rămnește, p. ext. care 
dorește fierbinte ceva, se zice că ii curg balele (după 
ceva) (tot așă la Aromâni : il’ cură bălili, la Bul
gari : tecat mu ligltű și laNeo-greci: rásákia
xo'j. PAPAHAGi, p. A. nr, 354; cfr. „li lasă gura apă“. 
voi. I, pag. 185*). L-au cuprins o poftă de mâncare 
de-icurgeaubealele[ecneTe etimologică greșită. In loc 
de öfííefe) din gură, w« affcecn. sbiera, p. 283/,,. Í

A lăsă pe cinevă in balele lui = a-1 lăsă să-și 
facă mendrele, In toată voia (cfr. „a lăsă pe cinevă 
In banii lui"). Trebue să 'ncepem a fi cu băgare-de- 
seamă, că. dac’otn lăsă copiii tot în balele lor, au 
să ni se urce ’n cap (Brașov. Expresia aceasta tre
bue să se fi Întrebuințat la Început numai despre 
copiii mici, care se umplu adesea d» bale pe la gură, 
mai ales când le cresc dinții), j Poporul are diferite 
credințe deșerte despre halde dracilor și ale altor du
huri rele, care, curgând pe pământ, aduc oamenilor 
fel de fel de rele. „Dracii care au rămas spânzurați 
cu gura In jos. In văzduh, leapădă mereu la bale din 
gurile lor. Aceste hale se numesc balele vrăjmașu
lui... Când ele se brodesc de cad In fântâni, in ;>ârae, 
In izvoare, etc., și oamenii, bând apă din ele, beau cu 
apa șl tnilde vrăjmașului, să bolnăvesc, de zac până 
șl mor". (Bogdănești, In Vâlcea), ap. zanne. p. vi, 
484; cfr. șez. iii, 79ș. u. „Tusa din sfinte o capătă 
omul când se duce și bea apă din bălți ori părae; mal 
cu seamă noaptea se’ntâinplă de Inemerește ori ba
lele sfintelor ori scaldele vrăjmașului". GitlüORlü- 
RIGO, M, I, 178; cfr. leon, med. 150; șez. iv, 2G'’/i#- 
[Rar, se găsește șl un singular nou: bală, cu sen
sul de „o cantitate oarecare de bale". Bala spurca
tului (s. ffmcMÎMj) în i/ura săracului? ( „Țigara"). 
PAMFILE, CIM. 34. Stelde, când vă<l că vr’un diavol 
a sloboeit vr'o hală din gură, se ripéd după ea, d'o 
prind(e). șez. iii, 79. Despre sensurile nouă desvol- 
tate din acest singular, v. bală*.]

— E pluralul analog (după modelul ideii: stele} 
al unui singular pierdut *5a din lat.-pop. (In limba 
copiilor) *baba : ital, hava, sard. (log. și gal.) baa, 
spân., portg. baba (cfr. fran. bave, baver, bacard 
etc.; do la noi au Împrumutat cuvântul Sârbii: bale). 
Etimologia adevărată a fost dată Întâia oară de 
Laurian șl Massimu. Cfr. imbălă, Imbăloră.

baleuA s. f. (ș. d.) V. baligă ș. d.

BU.E.nÂKE s. f. plur. V. balniiiă.

iiALÎiNÂ s. f. (Zool.) 1". Buleine. 2". î'iihoh (de

1®. Mamifer ce trăește In mare, de o mărime uriașă 
(cel mai mare dintre animalele de astăzi), din or
dinul cetaceelor, fără dinți, având insă in falca de 
sus, de o parte și de alta, un fel de lame de sub
stanță cornoasă, lungi, subțiri și flexibile; chit. Când 
venea seani, mergeam la acâldătoare, in oalnrUe line 
n tnărei niâ bftffani; Călare pe balene, cn-n tnele lungi 
picioare Bpumoasele et unde pănă’n fund iurburam. 
C. NEGRUZZI, n, 72/15. II Fig- (Astr.) Constelație din 
emisferul austral. Con^elațiunea Chitului sau a Ba
lenei. CUI.IANU, C. ŐÜ.

2®. P. restr. Lamă cornoasă de balenă, Întrebuin
țată la corsete, umbrăle, etc., spre a le țineă întinse; 
(t) balâcdiș.

— N. din lat. balama, idem.

BALÉRcA s. f. Baril, petit timnea,u.~-{Cn deose
bire in Mold. și Bucov.) Mic butoiaș In care se țin 
băuturi. Cfr. buriu, buri aș, fedeleș, hudie, tisă. 



balerguțA
Stinge l~au împărțit, puindu-l prin Inilerce. AM1- 
RAS, LET. III, 133/,,. [Tatăl meu]»MuH,4Mpdce mdtiCfS 
trei oi fripte și Mü o balercă de pelin, c. negruzzi, 
I, 2^1. Petcu fcătră fecior): Spune stolnicului să 
scoată din pivniță o narafă de Contawlaria de cea 
bună... (cătră Ștefan) Am adus-o eu insu~tni de 
la Chipru... ține opt sute de lei baterea, alecsan
dri, T. 1243 (Glosar: „butoiaș", ibid. 1776). Vat/nî 
cti vadră face balercă, ttalercă cu balercă face antal. 
idem, ap. TDRG. Al nostru tănăr împăiat... la vânat 
aplecat, Avămî, pentru oșteni, Buțicu vin Șibalerce 
cu rachiu... (orație din Moldova) TEODORESCU, p. p. 
163^ I-QH adus o luilercăde vfol^ ocă.plină cu vin. 
marian, t. 330. Aveți d-voasfră a vă [/ăti De conac, 
buți de vin, Balerci de rachiu. Cu colaci de i/rúu. 
ȘEZ. iii, 42/,,. Tja vremea de-apoi... toți [oamenii] 
se vor boci de sete: atunci Antehrist va eeni cu o 
balercă cu apă. trasă de-o iapă albă. (Neamțu șiVa- 
sluiu), ap. HEM. 1233/,zlm o vacă cu buricul in 
spateP ( ^alerca‘‘,} șez. i, 21. vin și holercă 
Tot intr’o balercă ?( „Oul“). GOROVEI. C. 262. (Loc.) 
j4 /ace Hátul letcă [ pâlnie] și pântecele balercă: 
„&6 zice de unul care bea mult“, ZANNE, p. v, 331 

.(cfr. idem, p. ii, 392; șEZ. II, 72',,. Cfr. fran. „bőire 
comme un tonneau"). [Plur. -lerce și -terci, c. NE- 
GRUZZI, III, I95/„. Și: balireă : „mic vas de lemn, 
ca un buglănaș de 3—4 cupe, pentru a purtă beu- 
turi (Valea Hațeg)", viciu, gl,; și (forma nemeta- 
tezată) barik'ă s. f. Ciuberele cu care tulăpâ caii 
erâ de arffint. și cofe și barilce și ținte la hamuri... 
tot de argint. M. COSTIN, LET. I. 254/,. Implând 
toate vasele câte aveă, barilce și altele, cu pământ... 
AXINTlE URICABUL, LET. II. 163 (Scrierea Mfercd, 
la SBIERA, P. 323,',. e numai variantă ortografică).)

— Din rut. barilka, idem (rus. barylha, polon. 
barelltH, buryika; cuvântul e. la Slavi, Împrumut ro
manic, cfr. BERNEKER, SL. WB. 44),

itALKRCi'i'Â 8 f. Barillet, tonnelet. — Diminu
tivul lui balercă (derivat prin suf. -uță). Am o bti- 
lercuță, ^Cu două holcrcuțeP [ „Oul“.] gorovei,
C. 263. Închin și la yurifa mea. fJă ea știe cum a 
bea. Și voiu face bmele leîcu^ [ = păinioarăj Și 
pântecele balercuță, Și n’a cur te nici o lecuță. vor., 
ap. GGR. II, 318/„.

b.alerÎnA 8. f. Balterine. Dănțuitoare de băiet, 
de pDifesiune.

—- .V. din ital, balleriiia, idem. Cfr. bal. baladă 
și balet.
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H.LLÉT 8. a. Ballet. — Danț figurat, executat de 
una s. (mai ales) de mai multe persoane (de obi
ceiu femei, cfr. balerină), la o serbare și in deo
sebi intr’un teatru, ca „intermezzo" la o operă C'w 
vremea,... reyisorul ajunge a fi foarte pătruns de 
însemnătatea lui.... Pentru dinsul, orice dramă nu 
e decât un h<det. MAIORESCU, CR. I, 328. Im Passau, 
el a părăsit pe L... și a urmat călătoriți cu o Ita
liancă de ta trupa ile Imlet a operei din Vienet. sla
vici. N. II, 341. I P. ext. Compoziție muzicală, după 
care se dansează baletul. A scris o operă și un balet. | 
Corp de balet: trupă Însărcinată cu executarea unor 
asemenea dansuri. [Plur. -tete și -leturi.]

— N. din ital, balletto, idem (diminutiv din bollo 
..danț").

bai.etistA 8. f. = balerină.
— N. din ital, ballettista, idem.

BALBÚTÁ s. f. 4u.'/et. — Diminutivul lui balie, 
derivat prin suf, (în Bucov.) Albioară, covată
covățică. Bădicănd nioaș<t cftpilul și ținândv,-l dea- 
ntpni unei txtieufe snw covUfele, twimă detisupra 
Itiiapă rece, marian, na. 53. (Șl: băliiiță. e. f.TDRG.|

RÁLi'Éi’ s. a., 8. m. V. bulfeu.

BALHUIU
bAloăk f s. m. V. bulgar.

BALOHF.MÉZ t 8. a. V. bslieniez.

BALul-RÂșA ■)• 8. m. 1". Fonctionnairc de la Șu- 
blime Porte, qu’on envoyait dans Ies ihincipautes 
Boumainespourpercevoir le tribut en miel et en cire. 
2®. Fonctionnaire du khan des Tartares qui per- 
ceoait en Moldavie le tribut e»» miel.

(Turcism)
1®. „Trimisul Porții pentru strângerea cantității de 

miere și de ceară, trebuincioasă seraiului", ȘIO. (cfr. 
balgiu). .141 cântare de miere împărătească s’au • 
dat l(t halgi-bașa..., ceară împărătească oca dOOO 
s’au dat iar fa balyi-bașa. condică (a. 1693), ap. 
ȘIO.

2’. Trimis al hanului tătăresc care luă tributul ' 
de miere de la ^íoldoveni (cfr. balgi-bașiăc). Au 
prins atuHce și pe balgi-btișa Hanului. MUȘTE, let. | 
in, 29. Acelpodglteaz... au tncunjuratgazda Turcului 
noaptea, alții gazda balgi-bașii. idem, let. iii, 290. | 1 
(Cu funcțiune atributivă) Se făcuse aice în lași mare ' 
gâlceavă intre Turci și intre Tătari balgi-bași. N. 
costin, ap. ȘIO.

(Și: halci-bi'wa, ap. rudow, xvii, 387, abalgl-bășa. | 
N. costin, ap. TDRG. | Plur. -bași. ( Probabil, accen- ' 
tuat și: balgi-iașă.]

— Din turc, hal|y*ba§i „șeful balgiilor". ȘIO. |

BALtit-BAȘi-Âc f 3. a. Tribut en miel quelesPrin-i 
cipautés Boumaines versaient uutrefois au 
ou /'en Moldavie) «ut khan des Tartares.—Ttihut dej 
miere care se da odinioară Sultanului și (in Mold.)t 
Hanului tătăresc (și pe care-1 incasă balgi-bașa'l 
2®). Au plătit și birul lîeplin și Imiramlâcid «ceZitilI 
an, și balyi-hașlâcurile. ș» mierea și ceara ce să 
la mutpacul împărătesc. ACSINTI URICARUL, LET.E 
II. 137/,. Ne vetle însă ușor că avem « face cu ita! 
scriitor mai posterior, cuie... — după ce ne Dorbeșisj 
de plata b'il!/i-beșlicnlui către Tatari.... trece pe /ar//! 
la evenime.ntele petrecute cu mult după moa^a /««! 
Nicolae Costin. iorga. l. Il, 81. [Și; balgi-be.șlic s. a. |l 
balci-bașlac s, a. Irimia-vodă... îndată au a^puna 
cu flctruri hi Hanul,... au legat atunci șl mierea cal 
sădă in toți anii Inilci-lmșlâc... N COSTIN, LET. I, aJ 
112 balci-beșlic s. a., bagi-beșlic s. ii. n. costinJ 
ap. TDRG. I La hAlcescu, ap. ȘIO., șl forma greeiJ 
zată halți-pașulichi. | Plur, -lâcuri.] ’

— Din turc, bal^y-baslyk, idem, TDRG.

BAL<iii-uc^i,ic t s. a. V. balgi-bașliic. i

R.ti.tiiv 18. in. Turc tpti achetait (în miel dans /edi 
lidncijMutés Boumainespour eu approvisionner /<i' 
Suhlime Porte. — ,,Turci... cumpărători de miere, cara, 
umblau prin districte pentru a aprovizionă cu mieraj 
Poarta otomană". HEM 2390-2391. Jit chemat pri 
boierii cei mari ., și pre călugări, și pre neyuțifori 
și pre balyii. NECULCE, LET. II, 46I/5. [BoiérüJ sȘt 
îndatoriră pre la Turci și preia balgii. magaz. IStI 
IV, 311 I,. 1 (Cu funcțiune atributivă) fttriyorie-voilăl 
pre Turcii babfil din țară foarte ti înfrâiuise. și sș 
temea de dinsul, de nuputeâ face sapt intru nimică^ 
NECULCE, ap. HKM. 2390.

— Din turc, bal^y, idem.

RAi.HVii' 8. a. ilarécftiie, hourhier. — ^BulhniUi 
sinonim cu mocirlă și cu nămol, numește popo
rul pământul Înmuiat peste măsură cu apa ce vin( 
de pe scursura unei văi mari sau mici; cănd oamenii 
trec prin astfel de locuri cu carul sau numai cu vi
tele slobode, se innomolesc sau se scufundă, incăl 
abia cu mare greutate ies afară. Cănd balhuiul na 
e adânc, ci numai de 1-2 decimetri, atunci se chiamfl
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șieaf sau turbucală." (Drajna*âe-sus, in Prahova), 
ap. HEM. 2340. (Plur., probabil, -hwíurt.]

— Etimologia necunoscută. (Pare a conținea ace
eași tulpină balh-, care, metatezată, se regăsește in 
numirea locală Sahluiu, și care se mai întâlnește 
șl in cuvintele bălhac, bâlhoacă, bulhac, cfr. și 
bfthll. Sufixul ar putea fl -itiu, prin care, In limba 
română, se derivă diminutive.)

BÁi.iE 8. f. ou á lamr le linge, cn-
vier. — (Vold. și Bucov.) Albie de spălat rufe. Matna 
ș» cnpikt muncesc nmei cămătar evreu, pentru ca 
să-ț-i plătească n datnrie învechită. Mama îi siu- 
je^e în bucătărie, iar fata ii spală rufele... De-n- 
dută un i/einăt sfă-'^ietar spintecă liniștea bordeiului, 
îngrozită, fata scoate mânile din balie ifi se rdpéde... 
p. HÂNCU, N. REV. K. II, Supl. II, 96. Aora lui lio- 
manciuc e o frumoasă fentee oacheșă,... care spală 
kftrnic rufe într’o balie. lORCA, N. R. B. 230.

— Din rut. bálija, idem.

HÂi.ii: B. f. ) 
BÂbÎK S f. I
1". Herbe. 2°. T/'/e (du mais, de tu pomme de terre, 

de l’he'lMnlIte ou soled). (In Mold., Bucov., și prin 
nordul Transilv.)

1’. Buruiană, ierburi. La nalte oârvuria muncilor 
au sosit yiapustiei iievoi bărităteașie răhdănd, vara 
pălit, iar IUI de răceală și iteger căznit, iară hrana ii 
eră s<imorasle balil. DOSOFTEIU, V. s. 12,S’nfiant 
intr'insut nice o rădăcină de bă/ie. idem. ap. TDRG.

2”. Spec. Cotor, tuieiu, vrej, beldie, cocean.strujan 
(de obiceiu uscat) de la diferite plante. închinătorii 
lui (Pérura] făcea focuri și se petrecea peste dinsele. 
inchipuiiul ca cum s'ar da singuri pre sine jertfă 
acelui idol JVrum. ylce/e'»,*» închipuiri fac și unii 
din creștini, până in ziuti de astăzi, adecă focuri in 
bălii. in stoa de Joi-mari și se petrec jteste dinsele. 
MSS., ap. ȘEZ. VI, 126 (e vorba despre focul ce se face 
la Joia-niare din ,.bozii uscate'*, bălării, etc., pentru ca 
să se Încălzească .sufletele niorților, cfr. MARIAN, be. 
II, 271). „Bălii (in țara Oașului) =jipi de cucuruz 
(păpușoiu) [D. e.) Dă la vite un snop de bălii'.'Se 
mai numește șl tuieiu (rârnave)." VICIU, Gl.. 1 Co
torul iloarei soarelui, (tn Sălagiu) „l’e Ia Giorocuta 
(Sălaj^in) [se] numesc bulii cotoarele de la iloarea- 
soarelui". VICIU, GL. ./iălă (plur. băle] = vițele sau 
cotoarele, tuleielo barabulei [ = cartofuluij“. marian. 
[Șl: bulié s. f., bălă s. f.]

— Din rut. bjfl’e „cotoare" (la Dosofteiu, probabil. 
Împrumut literar din paleosl. byll»je „ierburi").

K.Ai.iE.'HÉz I s. a., 8. m. (Armată) £<»i»6anle, mor- 
tier, canon ile gros calibre. — (Turcism) Tun de ca
libru mare. cfr. + falconet. „Cele dintâi bucăți, de 
artilerie numite tn Europa bombarde, la Români 
se numeau baliineeuri‘‘. bălcescu, m. v. 614. (Ii bă
teâ pe Cazaci cu] (IÜ de pușci... tot de cele mari, ce se 
zic hnlvsinezuri. M. coSTiN, let. i, 251/,.. Jh lăsat 
tunurile care adusăse. intăi, șt au ailus și mai mari 
baliemezuri șt cumbarale, șt au mers asupra cm- 
iului. ACSINTE URICARÜL, LET. II, 164[Șl: ballméz 
s. a. ‘Să se i/ătească. să nieari/ă... cu cătevă părechi 
de bivoli, șientru rătlicarea balimesilor. NECULCE, 
LET. II, 21)0.',,. it't/tflB... cubalimezuri de cele tnari, 
numite dotddes fatdeonneaux. duplices falcoties. 
trăneâ neîncetat asuprti creștinilor. BĂLCESCU, M. 
V. 172. I Șl: balgheméz s. a. ijease tunuri eraufoarle 
mari, din cele cele eic balghemezuri. ISTORIA OȘTI
RII (a. 1715), ap. ȘIO. | Și; baiiiméz s. a. Toate tu
nurile. fiiml tunuri mai mici 13<), și mari ce le zic 
banimezuri. CRONICĂ, ap. ȘIO. ( Plur. -mezuri, rar 
-mezi.]

— Ilin turc, bal-yemez, idem.

hAliuá 8. f. 1®. Kjccréments (les yrands anúnaux 
(tels qup le bteuf, le cheval, l’&ne et le mulet, l’ours,

baliga 

le porc, le cerf): fiente, bouse, croite, crottin, bou- 
sard. Excremente del’hnmme.2'‘. t'umier.3^. homme 
mou, privé d’énernie ou moffasse.

Excrementele animalelor mai mari, cu deosebire 
ale boului (vacii) și ale calului (măgarului, catâru
lui), dar șl cele de urs, de cerb și de porc (adesea 
precizat: baligă de cal, de vacă etc.', animalul face 
baligă). Cfr. căcărează,găinaț, căcat. Baliga se 
Întrebuințează adesea in medicina populară, iar ame
stecată cu lut, baliga (de boi s. vaci) dă o materie cu 
care se lipesc, la țară, păreții și podeala (în Ardeal 
„fața") caselor, grajdurilor, etc. Purttițfi] iwlestri 
de-acei fărărăndmuncitori-30dedzile, șitrașfijprin 
gunoaie și prin baligi, dosofteiu, ap. HEM. 2383. De 
cu sară și până după mieztd nopfei, am stat nu
mai într’o fumărae de baligi, ca la carantină, și 
tot ne-au coșit țânțarii, creangă, a. 125. Tot mai 
Itine să plecăm, iS’ajungem și să ’nserăm l'e la bor- 
deele noastre Cele mici șt tupilate Și cu baligă li
pite, Și cu stele-acoperiie. pop, ap. GCR. 11,337'’',,. 
(Cred, pop.) Cănd urechea văjie cuiva, să se afume 
cu baligă lipită in ziua de Mărina. ȘEZ. III, 12Lj. 
(Med. pop.) De ea [beșica cea rea] fe lecuești... prin 
descântece, in care timp l>aba afumă împrejurul bu
bei cu un șumuiag de petecă... in care se pune baligă 
și boancedin Ziua-Crucei, ȘEZ. 1,55(Loc. șiprov.) 
4 trăntit-o ca baliga în gard-, „se zice [celui ce] spu
ne... vorbe nepotrivite". ZANNE, p. III, 165 (cfr. „ca 
n iica’ii perete"). Im baligă moale,puținfficjă apă 
(s. ploaie^ trehxte (spre a o face bună de lipit], pann, 
p. V. II, 101 („adică pe cei slabi de tot, mici Întâm
plări ii topesc". GOLESCO, ap. zanne, p. i, 322). l 
„Bufe'/i=8tercus juinentorum". anon. car. Alții ii 
umplea nările de scârnă ( excremente de om] și de 
Imlegă. clain, ap. HEM 2,383. Trebiten, sărmanul, să 
coacă baligă de vită ca să-.și hrănească copiii, sbiera, 
P. 187,,,. (In glumă, fam.) Balegă de vită botezată — 
„excremente de ora". LM. (Uiiitiarea ugerului vacii 
provine] ilin multele biüegl și alte necurățenii ce i se 
acață pre țițe. CAI.ENDARIIî (1814). 183/,,. .Sc descânfă 
[de jungliiu)... .>■! în bale'fă de iHică... [care] coace 
in spuză și se pune fie. partea bolnavă sau umle 
ține pe om junghiul. I'inezeala cuhlă a băligei face 
mult bitw. bolnavului. șEZ. in, 194/,,. Iară căr
nurile vițelului și pialea și baleipi vei artle cu foc 
afară den tabără. BIBLIA (1688), ap. TDRG. (; „carnea 
autem vituli, et pellem, et fimuin combures igni 
extra castra"; „mais tu brOieras au feu la chair 
du veaii, sa peau et sa fiente, borș du cliamp"). 
(Loc. prov.) Vițelul după Indigă se. cunoa.șie ce 
bou o să (se/ facă = „omul se vede, de mic copil, 
ce o să fie mai târziu (se zice mai cu seamă cu un 
înțeles defavorabil șl despre cei proști)", zanne, p. 
I, 693. .Ităta i-au fost <lragi caii (lui Copronim], cât 
mai multă vreame au fost iiefrecânil in grajd și in 
baleca (greșală de tipar?) cailor, și, șezând la masă, 
in câteva tepsii au fost puind balef^ de ca/, zicând 
că mai friimos miros decât baliga ctilului altul nu 
mai poate fi- CANTEMIP, IIK. 345/,^. Am un cal c’un 
dinte.: 'Poată ziwi mănâtw.ă paie șt balifpl nu face? 
( „Cârligul de paie"), pamfile, cim. 19. (Copiilor, 
când plâng și le vine, in același timp, să și râdă, 
li se zice, ca să li se facă ’n ciudă) Hâs cu pbtns, 
Bali:/ă de mâne: Iapa fuge. Mânzu! suge! (Crlat. în 
Transilv.), ap. HEM. 2383. Creând pe plaiu, am dat 
<le baligă de urs. (Brașov, Bran, etc.) Com. lacea. 
.Se ia scârnă fl>aligăg de porc negru., se amestecă 
intr'o stracitină cu o lingură de unt-dedemn fran
țuzesc, se btde și se fărâmă bine, apoi se pune oblo- 
jeală pe locul unde au ieșit scrofurile. grigoriu- 
RIGO, M. P. l&j. Baligă de cerb ; „bousard". PONT- 
BRIANT. ,P. ext. (Impropiu s. in glumă) Excremente 
de om. Nu (m’au trimis Domnul] la otunenii ceia... 
(care] șă<l pre zidu ea să mănânce btUega lor și să 
bea udid lor împreună cu voi oilată? BIBLIA (1688), 
281 (: „ne m’a-t-il pas aussi envoyé vers Ies hommes 
qui se tiennent sur la muraille, pour leur dire qu'ils
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mangeront leurs propres exeréments, et qu’iks 
boiront leur urine avec vous?"), Aniihăr.s o să 
strângă în saci biüigi de vite și de oameni. șEZ. 
III, 98/,,. (Loc.; fam., pop.) S'a aprins balega in et 
(Galșa, comit. Arad, Ungaria), zanne, p. ix, 542 (: se 
zice, in glumă, despre un om moale care s’a înfuriat 
șl el odată). Când te mânii, faci sănge ’n baligă! 
CREANGĂ, p. 253 (: se zice, ln glumă, omului care se 
laudă că atunci când se va mânia are să facă lucru 
mare, dar despre care știm bine că nu-i In stare să 
facă nimic).

2®. P. ext. (Impropriu) Gunoiu. I^riră de tot 
in Aendor, făcură-se ca balega pământului, bi
blia (1688), ap. HEM. 2383 ( -ca gunoiul pămân
tului. CORE,-!!: „disperierunt in Aendor, facti sunt ut 
stercus terrae"; „lesquels furent défaits â Hen- 
Dor, et servirent de fumier â la terre"),

3®. Fig. B o baligă de om, se zice despre un om 
slab, fără energie. Ce mai baligă de om! = „quel 
homme mou, sans énergie !“ DDRF. (De aici, me
taforic) Om moale. făi4 voință și fără energie. LM 
POLIZU; ZANNE. p. I, 322, etc. Cfr. băligos.

(Plur. bălige, băligi și băligi. | (Mai cu seamă ln 
limba veche) și; balegă, plur. brUege DOSOFTEIU, an 
HEM. 2383, și bdlegi}

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul apare șl la 
Aromâni și la Megleniți : bfiiigă [de asemenea ver
bul băligâ}, la Albanezi: bâige, bage, bdgele, Ia Sârbi: 
balega, bataga, baloga și la Ruteni [la aceștia, pro
babil. Împrumut din românește) baigga, beiega, ba- 
ioh. Hasdeu, C'mu. d. bătr. I, 269 și Btgm. magn. 
2384, compară cuvântul cu tătăre.scul balgas, bol
hás, bulgas, cu același sens, fiind do părere că avem a 
face cu „una din vorbele (cele) ciobănești lăsate la Du
năre prin invasiunile popoarelor turanice din veacul 
de mijloc". Pe lângă dificultăți formale (am așteptă 
alt accent, cfr. ȘIO. i, 268), etimologiei acesteia i se 
opune șl faptul că Ia Bulgari cuvântul e necunoscut. 
Răspândirea geografică [română-sârbo-albaneză] ne 
Îndreaptă mai degrabă spre vest. Și, de fapt, cu
vântul se găsește și la Sissano, In Istria: baligola ] 
(ap. Densusianu, Jlist. d. l. langue num. 385, I 
cfr. Meyer-Lübke. Literaturblatt f. germ. u. rom. j 
Phil. XII, 240). După G. Meyer, lmlo;ierm. h'orsch. 
VI. 116, avem a face cu cuvântul bagola [diminu- i 
tivul lat. baca „bob"), trecut din Italia nordică, unde [ 
e foarte răspândit (Breseia, Bergamo, (’omo, Mantua, : 
Milano bagola, Pavia bagof etc.) la popoarele din pe- [ 
ninsula balcanică. Am aveâ deci a face cu un cu- ! 
vânt venind din vest ln ovul mediu și ajuns la j 
Dacoromâni prin contact cu Românii din sudul Du- ' 
nării; cfr. fără.)

iiÁLioÁ vb. 1.1®-2®. Pienter (en parlant des grands 
animaux). Souiller (qqch. ou qqn. ile fienie). 3®. lien- 
dre (qqch.) par l’ori(ice unna!.

(Fiind vorba despre animalele mai mari, ale căror 
excremente se numesc baligă, cu deosebire însă de
spre boi, vaci și cai, p. ext. In glumă s. ironie, și 
despre oameni) A face baligă, a lepădă baliga, a 
da afară din sine excremente; p. ext. a da afară 
din sine cevâ prin orificiul anal; sau (mai rar): a 
umplea (cevâ s. pe cineva) de baligă, fig. a-l 
Improșcâ, a-l murdări (cu vorbe urlte, etc.).

V. (Mai rar) Trans. (atât sensul, cât și forma) 
A face baligă. „Baliga stercus emitto". anon. car. 
A da afară din sinp cevâ prin orificiul anal (Întocmai 
cum se excretează baliga). Calul mânca jăratic și 
bâiiga galbini. sbiera, p. 4O/„. 1 Fig. A umplea s. 
a improșcâ pe cineva cu murdării. Mă 'ntâlnUu cu 
vrujnicii mei. Cu chismașii ( - pizmașii] mei... Cum 
m’au văsuț, ín dos m’au întinat, în față m’au bă- 
ligat, In mare urit m’o băgat. ȘEZ. Il, 94/„.

2®. (De obiceiu) Refl, (ca formă, intrans. ca 
sens, cfr. a se ouă, a'se bășl, a se pișă, etc.) 
A excretâ baligă. După ce s’au uitat bine, s’a în
credințat curat Că peste ‘grinda aceea vro cucă s'a

BÁLIGAR
hMiyat. pann, n. Q3I,. Toți cei <le foța aii început 
a-l răfle și a-l batjocuri, că la aceasta i-au chemat 
el jie rlinșii. si prineoscfl cum se Italină asinii ? 
SBIERA, p. Ii)6. Am o cad nen'jri; Căn>l se bnli'/ă, 
toți alearnă? { „Ceaunul"). OORovei, c. 71. Am un 
bou: el mănânci, el se bnli'/i. ri mituri ? ( - „Sfre- 
delul“.) TEODORESCU, p. p. 245.

3®. (Vne-ori) Refl, (ca formă, trans. ca sena). 
A scoate prin oriflciul anal, in loc de (s. pe lângă) 
baligă, altceva, [Muscalii] u» nici came, nici 
piti; și caii inci himnesisS,... se bile.r/n fot apă, 
ci altă n’acei ce bilegâ. neculce, let. ii, 364/,.

[t și: bălegă vb. I.]
— Derivat vechiu (postsubstantival) din baliiră. 

Cfr. linb ăliga.

HĂi.iuÂR 8. a. P. HjKr-'ments en tas des (p’ands 
animaux. 2’. tas de fumier. 3". Braisin.

P. Baligă multă strânsă la un loc. grămadă de 
baligă (de vite). L-nu târît de picioare [pe Hanger- 
liu] cape un căne. din case, de sus, jos, în mijlocttl 
cuinii domnești, aruncăndu-l pe siipadi amestecntă 
cu noroiu și băli'jar de cai. ZILOT, ap. HEM. 3027. 
Câmjnile din țara BliiUt atât se incircase de gu- 
noiu și de bilignr, incit nici iarba nu mai cre.șfeâ. 
ISPIRESCU, U. 41/,5 .,,. <>'t cimașa i-am spilat-o. Pe 
mărăcini i-nm uscfit-o, C’« băliiinr i-am frecat-o. 
TEODORESCU, P, p. 342. (?rov.) Cine se- ia după 
muscă, ajunge la bălegar. ZANNE, P. I, 562. (Cfr. 
„Cine se ia după muscă. II duce Ia scârnă", s. 
„Ii’te după muscă, că le duce la c[ăca]t". ibid.) 

2° P. ext. Baligă multă călcată de vite, ameste
cată cu paie, 2u ogrinji, adunată la un loc, și care, 
după ce putrezește, se poate intrebuințâ sau ca În
grășământ pentru câmpuri sau la făcut focul; cfr. 
ti zic. Gunoiu de vite. P. ext. Locul (groapa) ln care 
se ține gunoiul de xite, movila de gunoiu de vite. De 
la grajdul boilor, arenilașul dobândește pe. si câte b 
care de gunoiu (bătigar). I. lONESCU, D. 271. Ți
nerea turmelor de oi, a boilor de îngrășat, a cai
lor ce se scot din herghelie., a boilor de pluguri s’au 
or./anisat a se face astfel cât [ Incâtj să sepoată 
■strânge hăli'ptrul lor și cu dinsul să se ingritșe 
pământurile inoechite. idem, D. 319. Cum văsii co
pilașii așă de frumoși, rpișperița de cioară... se duse 
numai decât și ingmpă copilașii in băligurul de la 
gr<ijd. ISPIRESCU, L. 63 ( : „in băligarul cailor^. 
PUNDESCU, L. P. 57/,). Dar in dosul grajdului. în 
main’ balegariului, Âlică tainiță făcea lf>i pe fioșu 
[cal] l-ingropâ. mat. POLC. IHl.

3^ Baligă (de obiceiu de vacă), amestecată cu lut, 
Întrebuințată, la țară, la lipitul s. bulgâritul case
lor, al grajdurilor, etc. Noi arem nește bonlee tu- 
pHate. Cu băligar de exil sânt lucrate. (Bistricioara, 
in Neaințu), ap. HEM. 3027.

[Și: băleițar, + și diai, -gdriu. LB. | Plur. -gare, 
rar: -garuri. LB.; POLIZC.J

■— i)erivat din baligă, prin suf. loc.-instr. -ar.

BĂLiuÂK a. 111. (Entom.) Col4oplere f^micole ou 
scarabée itedcau: Ijeotrupes steivorarius. Bousier 
ou grand pilulaire ou mange-menle ou stercoraire : 
Scarabceus limentarius. .^rin baligele vitelor..., 
și mai ales prin cea de cai, foarte adese-ori se poate 
vedeâ ln decursul verii un gândac de 15-24 mm. 
de lung și do coloare neagră sau Intunecat-albastră, 
care, după ce a răscolit ln toate părțile baliga,.., 
Iși face.,, o borticică perpendiculară in pământ, ln 
care se ouă apoi femeiușcă câte un ou. Acest gân
dac se numește, in Bucovina, băligariu sau bSiega- 
riu, gâza-boului, trânduș, trânt, trânz, lle- 
nuță sau llenuța-cea-păduchioasă, lnMoldova 
trânz [și bălegar; cfr. HEM. 3027), In Țara-ro- 
iiiânească bălegar și băligar, in Transilvania gâză, 
gândac-de-gunoiu, goangă și goangă-de- 
baligă", MARIAN, IN8. 31-32. || Băligar-cn-vern = 

"irvele acestui gândac, earaban : Oryctes imsiornin (lai

,1



BÂLIGARE —
„petrec Intr'un fel de... ghemuș, făcut dintr’o materie 
ca baliga"), marian, ins. 3-10. [Diai, șl; bălegar 
a. m. ( Diai, și -gariu.]

— Derivat din baligă, prin suf. nom. agent, -ar 
(propriu; „cel ce petrece In baligi", cfr. numirile 
franceze, germ. Mistkafer, și atributele sterco- 
rarius și fimentarius ale numirilor savante).

BÁLIGÁRR 8. f. .4ch'on (li fienter ou r^e soHiller 
(le fiente, de rendre qqch. par l'orifice nnnal. Infi
nitivul verbului b&llgA, devenit abstract verbal [f șl; 
bAlegfâre.] Cfr. linbăligare.

I

BĂI.IGÂT s. a. = bâligare. Participiul verbului 
băllgă, devenit abstract verbal. Sfete-Ilie... blestemă 
[ulmul]; „...sd fii, ulm, 4e cioplit, De tăiat, De’n- 
găwrit, De părlit, Și de bălei/at fmănjitf. șez. iv, 

(t bălegât,] Cfr. tmbăligat.

bAliuAt,-A adj. Souillé de fiente. — Participiul 
verbului băligă, devenit adjectiv. [Șl; bălegât,-ă adj.] 
Cfr. linbăligat.

bAliuúm, -oAsA adj. P. Plein de fiente ou 
(le fiente. 2®. Paible, mou, privé d'énerqie. ntolfasse, 
apatkique. Flasque. — (Rar; pop., fam.)

1®. Plin de baligă. Amestecat cu baligă. Cfr. LM.
2’. Fig. (In glumă, fam., despre oameni) Slab, 

fără energie, inolău. moleșit, moale (ca o baligă); 
cfr. baligă 3®. Cfr. POLIZU. Cfr. căcăcios. Lenn 
bălegdsul, MISEIVI. (1776), 23'/,. (| (Ca epitet al une] 
spețe de prune) Moale (ca baliga). Prune băUgoase. 
Com. I. PAVELESCU.

[j- șl; bilegos.]
— Derivat din baligă, prin suf. adj. -os.

bAliovțA 8. f. Petit eavnfment des grawls ani- 
mttujc', petiie quantite de fiente, de bmuie, de (írottin 
ou de bousard. — Diminutivul lui baligă (derivat prin 
suf. -ufă). LM.: TDR(i. (t și: bălegâță. LM ]

BAi.i.Héz t 3. a. V. ballemez.

KALÍRCÁ 8. f. V. balercA.
BAi.ÎNTÂ s. f. (Anticii.) .fia/tsie. — Ma.șină de ră- 

sboiu de care ae alujau cei vechi spre a aruncă Îm
potriva vrăjmașului proiectile (mai ales pietroaie); 
cfr. catapultă. Aindndouă cetățuiele le-au Mărit 
cu stre^eari [ strejari ] și cu batiste anglicești. șiN- 
CAI, HR. I, 337/,

— A’’, din lat. ballista, idem (din grec. Șâkktt? 
„a aruncă, a azvârli").

BALISTIC,-A adj, 8. f, Bulistiqiie. - Adj. Pri
vitor la mișcarea corpurilor grele aruncate I n spațiu. 
Știința balistică substantivat (subt forma fe
minină) balistica: .știința care se ocupă cu studiul 
mișcării proiectilelor.

— N. din fran. Cfr. balistă.

bAliîțA s. f. V. băleuță.

balivéknA s. f. Baliverne. — (Franțuzism; în
trebuințat mai ales la plural) Fleac(uri), mof(turi), 
vorbe puțin serioase. Ei, cum iți vine dumitale să 
crezi așă baliverne? CARAGIALE, si. 65.

— N. din fran.

balhAj s. a. v. balmoș.

BĂi.nAji vb. IV". 1. 1®. Mélanger, brouiller, em- 
brouiller. 2®. Étourdir, embrouiller ((pin.). 3®. Parler 
d’une maniére embrouillee, divaguer; 6« arder, ba- 
biller. 4®. Cftanuer, jeter un sort (sur qqn.). ensor- 
celer. II. (Refl.). Devenir mou, s'amollir. perdre 
de son energie.

bălmAjiturA
I. Trans. (Propriu zis; a face ca un balmoș, a 

face cevă talmeș-balmeș, deci:)
1®. A amestecă (mai multe lucruri) unele cu altele, 

a Încurcă lucrurile. „Bălmăjesc s. băltnășesc = per- 
misceo, turbulente; untereinander miachen". LB. 
„Bălmujesc = încurc". CREANGĂ, OL. „Bătmăjăsc = 
riihre durcheinander" (Borlovenii-vechi, în Banat). 
JAHRESBER. III, 313.

2®. (Despre oameni) A încurcă (cfr. CREANGĂ, GL.), 
a zăpăci, a ameți pe cinevă (cu vorba). Du-te. omule, 
și fii mai cu inimă, nu te mai lăsă să te imbolmă- 
jascS CM vorba. VLAHUȚĂ. CL. 64. Vesfeo asta nu-i 
căsăbinelui Ion... Își aminti cu groasă de câte se 
ziceau de oaste... Gânduriled bolmojiră mai rău. 
C. CONSTANTINESCO (Iași), N. REV. R. II, 225.

3». (Despre graiul s. vorbirea cuivă) „A bălmăji 
»» a vorbi Încurcat [d. ei.j Ce tot bălmăjești ?“ rĂdu- 
LE3CO-CODIN. | „A bdlmtl/î = a vorbl In neștire, fără 
rost". (Șișești. In Mehedinți). Com. N. ionescu. „Băl- 
măjăsc = plaudere viei" (Borlovenii-vechi, în Banat). 
jahresrer. iii, 313.

4®. P. ext. A ztpăcl pe cinevă prin vrăji a. far
mece. Badeo, nu te-am bolmojit. Cum maică-ta mi-a 
stârnit. Că bolmoaja mea nu pică , Dacă pică, Ea 
nu strică. ȘEZ. viii, 82. Cfr. bolmoajă.

II. Refl. (în Transilv. Propriu zis: a deveni moale 
ca un balmoș, prin urmare) A se muia, a se moleși. 
„S'a bălmăgit [pronunțare dialectală = bălmăjit] = 
s’a muiat" (Drlat, In Transilv.), ap. HEM. 3058. C’h»m 
dai de treabă, te bnlmnșești! = „te moleșești. Iți 
pierzi enerva". (Brașov). Com. c. lacea.

[Și: bălmăș'i vb. IV", bălmăji vb. IV", bălmoșl 
vb. IV" (Brașov): (cu trecerea lui d>o după la- 
biale) și: holinoșl și bolmoji vb. IV; (compus cu 
prefixul in-) și; îinbolniAjî vb. IV*',]

— Derivat din balmâj (balmuj balmăș, balmoș).

bAlmAjît,-A adj. I. 1®. Embrouillé, brouilló. 
2®. Mou. sans energie. II. Qui parle indistinctement, 
d’une manihre embrouillé ou prócipitóe, qui parle 
grasoa en sf^sagant. qui ănonne ou bredoitille; ba- 
vard. babillard.

Participiul verbului bălmăji (bălmujl), devenit 
adjectiv.

I. (Cu sens pasiv) 1®. încurcat. Astn-i asta; din 
ciaslov și psaltire, și acele bălmujite rău, ca vai de 
ele, să treci la gramatică! Și tncă ce (fr(tmatică! 
CREANGĂ. A. 88 (explicat de Creangă prin „Încur
cate". șez. viii, 156).

2®. (în Transilv.) Moleșit, moaie, fără energie. Ce 
mai om bălmoșit ești! (Brașov).

II. (Cu sens activ; despre oameni) „Bălmăjit = 
Încurcat In vorbire, peltic; se zice și unuia car»> vor
bește prea mult". rĂdulescu-COUIN.

{Și: bălmujit,-A adj , bălmoșit,-ă adj., bolmo- 
șit, -ă adj.]

uAlmAjitoh, -uÁKKadj., subst. Quiparle d’une 
inaniére embrouill>^e; babillard, bavard. — (Rar) 
Adjectivul verbal al lui bălmăji (derivat prin suf. 
-itor). (în let. i\ 110, găsim și o formă bălmejultor 
s. m., care e adjectivul verbal al unui verb bălmejui, 
neatestat altfel; Acel Ungur, au ce va fi fost nu 
știu, de au băsmuit și au visat ca acelea a zice, 
se vede că de puțină știință și socoteală au fost..., 
bobești basme și nesărate vorbe la... oameni lăsând 
in poveste. Ci, ca să nu fiu prea lung, in vorba 
acestora bălmejuitori, cu atâta fiecare gânditor... se 
poate domiri, cum acdea ce au sis n’au fost, nici 
nu putut fi.]

bAlmAjitúuA s. f. Sm&roHiTfemenf, embronilla- 
mini, confusion, galimatias. — Amestecătură, în
curcătură, arabahură, talmeș-balmeș. „Bălmăjitură 
= colluvies, mixtura; das Gemengsel, Mischmasch". 
LB. [Plur. -tur».]

— Derivat din bălmăji, prin suf. abstr. -itură.



BALMAȘ
BirnAiș 8. a. i . , 
hălmAș 8. a. /

bAemA^î V, b. IV* {ș d.) V. bălmăji ș. d. 

bAemAtrécA 8. f. V. bălmătucă.

rAi-hAt^cA s. f. Meta paysan (sorté de bouiltie 
dans laquelle il entre du fromage, du beurre et un 
peu de farine). —(In Hațeg și In Banat) Un fel de 
balmoș. „Bălmătrucă se face, In ținutul Petroșenilor 
din caș cu apă și făină puțină; alții ii zic și unturnș“. 
(Hațeg). „£â/»»atHcâ = caș, unt și puțină făină, fiert 
tn căldare”. (Lugoș). „Bălmătucă un fel de mân
care din brânză". (Păucinești. în Banat), toate au. 
HEM. 3058. [Și: bălinătriică s. f.J

— Etimologia necunoscută. (Probabil, înrudit cu 
balmoș, care In ungurește pare a fi un adjectiv sub
stantivat, derivat prin suf. -os. Hasdeu, Etym. 
Maț/n. 3059, II apropie de alb. bűimet „unt, untură".)

bAl.vieji'itob. -oAke adj., subst. v. bălmăjitor.

BÂEMEjș 8. a, (Cui.) V. balmoș.

iiAitioJE 8, f. V. bolmoajă.
BÁEMON 8. a. (Cui.) Mets paysan (sorté de bouillie 

dans laquelle il entre du fromage Uanc, un peu de 
farine de mais nu de blé, du beurre ou de la créme 
et quelquefois des oeufs). Owefeffepaysanneuu fro- 
maye. Bnlmnșul e o mâncare (ciobănească), a cărei 
pregătire variază, (după weigand, ja.iieesbes. xvi, 
220, rețeta balmoșului e următoarea: „Se ia o parte 
de unt și trei părți de caș, se pun In tigaie să se în
călzească, sărându-se puțin, apoi se amestecă până 
formează o masă subțire, peste care se presară mălaiu 
(făină de |>orunib); în acest timp, se tot amestecă, 
până ce 80 îngroașă. Când e gata, se răstoarnă pe 
farfurii, și pe de-asupra .se toarnă smântână"). „Pă
curarii [ • ciobanii] fac balntăj, care se face din caș 
dulce fiert în lapte dulce și în care fierbând se pune 
și puțină fănină de cucuruz, ca să se îngroașe"
I.IUBA-IANA. M. 111. Cfr. • — — •>.*'»»
2387. „BiUmăj = c .a.uiu «u. caș
de oaie. (Mai mulți cași do oaie se fierb mult, până 
ce se alege balmăjuldin ei). (Oravița)" ('om. a. COCA. 
„Bdlmuș= un fel de mâncare ciobănească care se 
face ca mămăliga, din făină de păpușoiu fiartă In 
jintuit și [In] smântână. Balmușul e foarte gras". 
MARIAN. „Biilmuj = o mâncare aleasă țărănească 
La stână se face din jintuit ( scursură grasă din 
cașul dulce frământat) și făină de păpușoiu, fier- 
bându-se și inestecându-se ca mămăliga. în sat, se 
pune smântână In loc de jintuit. iar pentru copii 
mici se pune groșcior, adică smântână cea mai 
bună". CREANGĂ, GL. Cfr. ȘEZ. VIT, 152,115. „Balmoș 
= o mâncare de predilecțiune a munteanului, pre
gătită din groșcior (smântână) și fărină de mălaiu". 
FRANCÜ-CANDKEA, R. 48. „La ciobani, balmușul se 
compune din unt pus pe foc sau jintuit și la fier
berea lui se bagă făină de păpușoiu și sare și se face 
întocmai ea mămăliga". (Bistricioara, in Neamțu), 
ap. HEM. 2387. | „Balmușul se face din lapte, f%ină 
de grâu, unt și câte odată și grăsime." (Smulți in 
Covurluiu), ap.HEM.2387; cfr. coleașă. .Balmeșul 
este unt cu brânză și cu ouă". (Aliinănești, în Olt), ap. 
HEM. 2387. De Ib-aiu maipwne[duleețile]po jaratec, 
mă tem că, din belté, s’orpreface in balmuș (Glosar: 
„mâncare ordinară"). ALECSANDRI, T. 323,1754. Acum 
se puse titan la păndă, în staur, în mijlocul oilor, 
de-bună^seamă după ce cinară un balmoș păcură~ 
resc RETEGANUL, p. IV, 16/,, ,5. (Loc.) tie îmbie, 
ca figanul la batmaș (Hunedoara), „adică la chi
lipir, mai ales la mâncare și băutură [bunăj fără 
plată." ZANNE, p. VI, 392. (Balmoșul sein tinde când 
II scoți din blid), Muearea... deșartă, (ifrășită, eă-

~ ~ BALNEOTERAPIE
darnică, și fără de lucru, carea eu șușeirea hainelor 
de mătasă i se întorc și crierii, sloboa^le graiurile 

oalmoșu’; unde nu se vordieaște rău de 
alții, aeold nu rămăne ea, tichindeal, f. 400. 
(Balmoșul fiind o mâncare în care se amestecă 
diferite substanțe, el a putut fi Întrebuințat în sens 
figurat, pentru însăși noțiunea de „amestecătură, 
arababură"; cfr. babilonie. în sensul acesta apare 
însă totdeauna In legătură cu cuvântul talnuis 5 
talmeș; cfr. bălmăji). Tălmoș-bălmos s. tálmes-ÚI- 
meș « amestecătură; zăpăceală; „mélange. 'gali
matias". PONTBRIANT, „embrouillamini". DDRF. în
trebuințat mai cu seamă ca loc. adv. A face pre 
cineoă talmeș-balmeș = „a-l rupe in bătaie" LM = 
„a(-l) omorî". BARONZI, L. p. i, Jól: „rouer <i<in 
de coups". DDRF. Cfr. harcea-parcea, tercea- 
percea. >1 face un lucru iaimeș-baiineș = „mettro 
une chose sens dessus-dessous". DDRF. Frebue să 
mă urmezi... inlr'o lungă controversă, tn care filo
logia are să se amestece cu istoria naturală și să 
se facă un talmeș-balmeș pe căt se va putea mai 
doct șt mai erudit, odobescu, iii, 24',,. Jpa din 
ciaun fierbeă așă de tare, căpeștele se făcuse talmeș- 
balmeș. contemporanul, VI, I, 27.

(^^i: bâlmuș s. a.; biilmuj s. a.; biilmâș s. a.; băl- 
maș 8. a.; bâlniăj s. a.; bâlmeș s. a | Șî; balamis- 
balmiiș s a. A făcut un balumiș-balmuș= o ame
stecătură". MARIAN. (Cu aluzie la o anecdotă popu
lară despre un Țigan care a scăpat în apă balmoșul 
primit in dar de la cumătră-sa) .li fost și fu, cănd 
ai fost, pe cănd te hrăneai cu balamiș-balmuș de 
fttCKwdfrn, ALECSANDRI, T. 60; cfr. 671. .Șl; hâlmej 
8. a. (Loc.) {<aceca Țiganul cu halmejul (Bi'oscari, 
în Mehedinți), zanne, p. vi, 392 (care explică pe 
ha/mej pnn: „un fel de mâncare" și trimite la 
(talnieș-)balmeș]. în loc de talmoș-balmoș, mai rar 
șî; liflluioiș-bnlumiș a. a. De atăta frămăntătura, s’o 
făcut glodul și apa halumiș-bnîumiș. N. A. BOGDAN, 
ap. TDRG.)

— Etimologia nesigură. Cuvântul se găsește și la 
Unguri: bdlmos „mâncare preparată din făină de po
rumb și din caș" și, judecând după accent, e foarte 
probabil că Românii l-au primit de la Unguri cillAC

ți cași do oaie se fierb mult, nâoă nus ,,mămăligă cu smântână"; șl In sensul figurat:

.. . . I
L MARIENESCV, ap. HEM. ,

auiinui ii^lliai. 
pnötti tia balmua „a bato po cinová zdravăn, a-t 
schinjjiui’*) il au dp la Roinăni. (Cii tjrpu să existe vreo 
înrudire — precum pretindeă Hasdeu, Etym.
2389 intre vorba rninănească și buZamnc „une 
soupe épaisse et sfluante. bouillie" din tlialectiii dja- 
g;ataic, care so găsește șl la Turci: bitlamag, de la 
care a străbătut la Bulgari: bulamac și la Sârbi: 
fcMÎH»*ac, bulitmac. Tot astfel e tndoios că ar există 
o legătură etimologică Intre rom talmeș și fran. 
țalinouse „pii'ce de pătisserie sucrée, dans laquelle 
li entre do la crâiiie, du froinage et dos eeufs"; mai 
degrabă e posibil ca forma talme? a& fie luată și 
ea de la Lnguri, la care o transformare a cuvântului 
bfilinos In tdhnos, prin apropiere de t'il „strachină 
blid“, ar fi ușor explicabilă). Cfr bolinoajă.

itÂbqu.-și ob, IV ' (ș. d.) V. bidiiiâji ș. d. 

u.ki.Hi-J s. a. V. halmos.

BĂi.ut'ji vb. IV" (ș d.) V. bălmăji ș. d.

BÂLHi'ț ș. a. V. balmoș.

KA1.MEÁB, - A adj. Balnéaire. — De băi (1, 2® și II, 
1®, 3®). Beste oară, e o (ulevărată emigrație spre lo- 
ealitățile balneare-fi clinuiterice din văile Carpatilor 
-MEHEDINȚI, R. 12.

— N. din fran.

kalneutekafíe s. f. (Xfpd.) Bahiéothf^npit. -
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Tratarea boalelor prin întrebuințarea metodică a 
băilor.

— A’, din fran. (compus din lat. balneum „baie“ 
(1. 2’) și grec, d-îpantla „tratare, îngrijire, cură 
(medicală]".)

BĂLOfL' 8. m. Boiuf blanc. — (în Banat, unde se 
rostește bălonu) Bou bălan, alb. „BSlony = bos 
albus“. ANON. CAR. „Băl și băloniu e un bou alb“. 
LIUBA-IANA, M. 115.

— Ar puteâ fi un derivat din băl, prin suf. augm. 
-oiu (cuvântul se găsește însă și la Sârbi: bijdoiia 
„bou alb“ și ar fi de cercetat dacă Sârbii II au de la 
Koinâni, sau din potrivă).

■<

BALON, 8. a. l®-2®. Ballon.
1®. Aerostat (mai nainte, de obiceiu, sferic) alcătuit 

dintr’un înveliș de stoRi subțire și impermeabilă, 
caro SG umflă cu ajutorul unui gaz mai puțin dens 
decât aerul atmosferic (aer cald, gaz de luminat a. 
hidrogen). O călătorie cu balonul. Balon captiv, 
balon ținut de o frânghie care 1-îinpiedieă de a se 
urcă mai sus de cât lungimea ei. Balon de încercare, 
mic balon căruia i se dă drumul înainte de o ascen
siune aerostatică, spre a cunoaște direcția vântului; 
fig. știre ori faptă cu care se încearcă dispoziția 
sufletească a oamenilor.

2®. (Chim.) Vas de sticlă, de formă sferică, cu un 
gât. Luăm un balon mare prevăzut la itât cu un 
robinet. PONI, E. 69.

— A’, din fran. (derivat din balle .,minge“).

BALON 8. a. (pop.) v. landou.

kalunAt,-Á adj. /ÎMÎZo«»e. — Gniflat ca un ba
lon. I Spec. (Med. Despre pântece) l’intlat de gazele 
gr&niădite In intestine

— A', după fran.

BĂL0S, -uĂMÂ adj., subst. 1. 1®. Couvert de bace. 
Baveux. 2®. Dégoütant, sate. 3®. Saliveux, glaireux. 
(Vin) qui file. 4®. Ulissant. II. 1®. Nom d’une plante 
employée en médecine populairo. 2®. Epithéte des 
esprits malins, du diable.

1. Adj. 1®. Plin de bale, cu bale, căruia ii curg I
balele. „BÖlos = biliosus, phlegmaticus’*. ANON. Car. 
„ii&Uis salivosus; geifrig**. LB. [Gel ce s’a boln&vit j

că fi-s băloase: Sărotâ-ie-aj, și 
P. P. 59.

2®. I’. ext. .Scârbos' (RĂDULESCD-CODlN). murdar: i 
cfr. îngălat. Nu vreau să beau după un bălos ca 
tine! (Brașov). Gom. LACRA.

3®. Ga balele. Unii pești scot prin scame sau piele 
o materie bățoasă. LM. (Din organ] curge o materie 
băloasă și sângeroasă. P. alexandre.scu, ap. TDRG. | 
Spec. (Despre vin) Care se întinde. Vinul poate fi: 
acru, dulce, pietros și bălos. (Mânzați, in Tutova), ap. 
HEM. 3060. „Vinul(uiJ greu la băut ae zice öiífos". 
(Slobozia-Gonachi, In Covurluiu) H. III, 399. || (Bot.) 
Hurete-bâlos v. burete.

4®. (Transilv.) Lunecos (b'iind vorba de gheață 8. 
zăpadă) „(Se zice că locul e] bălos, când îngheață 
zăpada,de-ilunecuș. (Gura-Râului, comit. Sibiiului)*'. 
VICIU, GL. ,Poleiu‘ nu se zice pe la noi, dar se zice: 
gheață liștftvă șipolighiță, sau: ebăloslocul. (Griat, 
in Transilv.), ap. HEM. 3060.

II Substantivat. 1®. (Bot. Substantivat subt 
forma feminină) „Băloasă [se numește o iarbă ce] se 
întrebuințează pentru dureri de spate". (Lupești, în 
Covurluiu), II. III, 261.

2®. Duh necurat. (Substantivat subt forma feminină, 
la plur.) „tn descântece se Întrebuințează, Intre al
tele, epitetul: „voi,bățoaselor^. către duhuri rele fe- 
meești". HEM. 3061. | (Substantivat subt forma ma
sculină) „între epitelele poporale ce se dau dracu-

de plecate, are] limbăbăloasă, cleioasă și galbenă. ___............. .............. .......................... .. . .
PI8CDPE8CU, o. 213. Ijeliță cu buze groase, Șterge-le, ; ritatea absolută a voturilor. La aleț/erea colegiului 

i.- - i , - . - groază! BUD, | al doitea de Ilfov s'a declarat balotaj. | P. ext. Scru-
' ținui car*.* trebue să decidă intn* candidații lămași 

iu balotaj. La balotaj, nu s'au mai prezenM toți 
candidații. [Plur. -tagii, -taje și -tagiuri, -tajui-i.] 

tV. din fran. (derivat din batlotcr „a pune o bilă 
de votat ]balotte] in urnă").

I tui este șl acela de bătosuU. (Făgăraș), ap. idem,
I 3061. Gfr. bală, bală-spurcată.
I — Derivat din bale, prin suf. adj. -os (cfr. ital.
I bavoso, sard. baosu. fran. baveux, spân, baboso,
1 portg. ftaftoso, cu același sens).

bÂi.b^A vb. l*. 1®. Baver. 2®. (Kofl.) Se coiturir 
debave. - (Cuvânt nelntrebuințat și suspect; atestat 
numai la COSTINESCU).

1®. „A curge bale, a lăsă bale“.
2®. (Refl.) „A se umplea de bale“.
(Tot la Costinescu se găsește și un verb A desbă- 

loșă=& curăți de bale, de materii băloase; „iiter Ies 
baves. Ies salives.“J

— Derivat din bălos.

bAloșÂl s. in (Bot.) Rus.sule fótide: Russula foe- 
tens ou Agaricus foefens. — (In Mold.) „Ciupercă 
suspectă, cu un miros caracteristic foarte neplăcut, 
din fam(ilia) agaricaceelor, pălăria galbin-roșietică;... 
piciorul... alb. gros;.,, carnea albă, grețoasă, are un 
gust acru. Crește pe pământ, In pădurile de brad' 
,și de fag. [Se mai numește:] burete-bălos „(din 
cauza sucului său cleios*'. HEM.) (Mold.)“ PANȚU, PL.

— Derivat din bălos, prin suf. dim. -el.

BAl.VT 8. a. (Comerț) fíállot. —Pachet maro de 
marfă pentru expediat pe căile de comunicație (do 
obiceiu Infă.^urat In pânză groasă și legat cu sfori 
sau cu cercuri de fier); cfr. bal*. Tnute baloturile, 
lăzile, și piicheturile... să fie îndreptate la vama cen
trală din Inși. (a. 1«83). uricariul, vii, 224/,,. 
ifnirozit corăbiei și cărătorii sau hamalii portálni 
umblau in sus și in jos, scoțdnd... baloturi și butoaie 
cu marfă. ODOBESCU, III, 24H/„. L'nii luară balo
turile uriașe, le inălțarăpe umeri... N. DUN.KreanU, 
CH. 49. [Plur.: -loturi.]

— A’, din fran. (derivat din balle „minge^).

BA1.OTÁ vb. 1‘. Ballotter. — (Franțuzism) A tri- 
luete mereu de la o parte la alta (ca pe o minge, la 
joc); cfr. balotat. Gfr. bălăbăni.

N. din fran.

K.AI.OTÁUIU s. a. I
BALOTAJ S. a. i
Ballottage. -- Alegere rămasă nehotărită între mai 

mulți candidați, fiindcă nici unul n’a întrunit inajo-

BAEOTÂKt: s. f. Jlalbittemsiit. - (Kranțuzisui) In
finitivul verbului balotă, devenit abstract verbal; cfr. 
balotat. Cfr. bălăbăneală.

BALOTAT, -A adj. Ballott'i. - (Franțuzism) Par
ticipiul verbului balota, devenit adjectiv. Trimes, 
printr’o mișcare, când intr’o parte, când intr’alia (ca 
o minge svârlită, la joc, de la o parte la alta). în fur- 
tune și in intrigi balotați fără'ncetare, Am uitat 
noi vechea cale și frecutul glorios, alexandrescu. 
M. 162/,,.

BÂi.KAM s. a. 1®. Bauliie. 2®. Orfeur a!ir<‘able, par
fum. 3®. Baume.

1®. Substanță mirositoare, rășinoasă, care se scurge 
subt formă lichidă din anumiți copăcei, iar la aer 
se îngroașă și se întărește. [Intre tropice] lăcră
mează zmirna și fămăea, bdlsamul și sacâzul. Pi- 
scuPEâCU, O. 62. (Se Întrebuințează mai cu seamă la 
Imbalsamarea morțiior) Și pânză cumpără și cn 
unsori de balsamii unse trupul. OMII.Iar de i.a GO-



bai-samA
vuRA (1642), ap. HEM. 2391. înfășură eu păndsf 
curate, cu unsori de mirosuri scumpe (pe marine: 
boteame). dosofteiu, ap. HEM. 2391. De t/răbd i 
s’au tămplat moartea și, urijindu-i trupul cu bal
sam, l-au dus la tara lui. acsinte Uricarul, let. 
II, 182/,j.

2®. P. ext. Miros foarte plăcut (cfr. fran. „odeur 
embaumée"). De miroase immulfite Dalsam viu din 
ele dând, Zefir dulci sufidri trimite. I. vĂcărescc, 
ap. HEM. 2392. 0 atmosferă de bălsame răcoroase i 
inviă sufiarea. odobescu, ap. HEM 2392.

3®. P. ext. (Med.) Numele a felurite preparate 
farmaceutice uleioase și balsamice Întrebuințate ca 
medicamente externe In potriva durerilor fizice. Bal
sam de copai { fran „copahu"). costinescu. [Pen
tru] orice supărare de boală ascunsă in trup ia pi
cături de revent amari, de la spifărie, sece dramuri, 
bfUsam vite ofman {b. vitae Hoffinann, așă zisul 
„balsam de viață“] un dram. PISCUPESCU, ’o. 291. 
Șă iei balsam de micas de la spițerie și să bei in 
toate silele, șez. viii, 154. »H«t reeontandă ase
menea [ca leac împotriva herniei] unt de piatră și 
balsam unguresc luat de la spițării ori băcănii. 
ibid. IV. 25/,,. Fig. Alinare (a durerilor morale), mân
gâiere, consolațiune. Nici firea dar, nici spirite di
vine Vreun balsam să yăse^tscă n an știut? GORUN, 
F. 112. Dulce somn, tu, al căruia balsam mântui
tor ușureaeă natura suferitoare, undefuyi? mar- 
COVici, c. 6/5. Da rana lui Erotocrit vorbele lui Po- 
lidor îndată se prefăcură inir’un balsam vindecă
tor. PANN, ap. HEM. 2392. -S'df strănn draua ta mână, 
să simț a ta durere Vărsâii'lu-se asupri-mi cabal- 
sow fericit, alexandrescu, m. 59 4. De/jorfe de toți 
ai mei și cu sufletul adânc întristat trăiam intr’un 
colțișor al Franciét..; in toate serile un sunet de corn 
răsună de pe malul opus al răului... Cât voiu trăi, 
nu voiu uită ce dulce imi eră ttcel balsam inelodio.s. 
ODOBESCU, in, 97/,. (Are ca atribut subst. mâmfă- 
iere) Isus binevoi a se cobori intre noi, și ca un 
doftor milostiv, ne dete Intlsumul mâniiâe.rilor sale. 
MARCOVICI, D. 404.

[Accentuat mai rar. și : balstlm. Plur., rar: -same, 
-«amuri. Cfr. TDHG. La Românii din Austro-Un- 

garia, cu pronunțare nemțească : bâlzatn (.■’i bed- 
i'i»»).]

— .Y. din lat. balșamuni „(copacul de) l>al8am“ 
( <grec. •sâXsap.ov, idem).

RALSAMA vb. I* (ș. d.) V. liălsAinâ ș. d.

BÁl.sÁ.ifÁ vb. I‘‘. l’-2*. Embftuiner. (întrebuințat 
rar, in locul compusului „imbălsămâ").

1®. A unge 8. impregna un cadavru cu balsam s. 
p. ext. cu alte substanțe aromatice, dessicative și 
antiseptice, spre a-1 prezervă de putrezire. [Antioh 
GantomirJ cerit catrupul său, bălsămându-se, să fie 
dus in Busia și depus in mănăstirea unde eră ta
tăl «Alt înyropat. c. negruzzi, n, 156,',,.

2®. P. ext. .4 umplea (aerul) cu miros foarte plă
cut. Elisa e viața ce toate ’nsufiețe^e; Zâmbirea-i 
e cerească, privirea ei amor; ,4 sa dulce suflare ast 
aer bălsămește. alexandrescu, m. 106/,,. Iasomia 
bălsămeasă aerul cu miros de fu'juri albi, dela- 
VRANCEA, 8. 70.

[Șî: balsamă vb. 1'; bălsâmi vb. IV’'; f halsaniui 
vb. IV*. PANN, E. IV, 113/,,.]

— Derivat din balsam.

— 462 —

BALSAMÁnt: 8. f. EtnhauineiHeiit.—Infinitivul ver
bului balsanin, devenit abstract verbal. Cfr. îmbăl
sămare.

nAi.MA.MÁT 8. a. = balsaniare. Participiul verbu
lui lialsamâ, devenit abstract verbal Cfr. imbăsă- 
inat .

BAI.KAUÁT, -A atij. EiiiIhiuhh'. -Participiul ver-

BALȚ 
bului balsamă, devenit adjectiv. Cfr. 1 m b ă 1 să m at,-ă. 
[Șl (Învechit) : bălsămlt, -ă. îmi pari un silf, ce 
vitte, pe raea unei stele. Din sfere luminoase, din 
aer bălsămit. alexandrescu, m. 77. Ümbrtíe căl
duroase și bălsămite ale nopții de vară ascunseră 
...pe fericiții miri. ODOBESCU, lll, 202.]

bAlnAví vb. IV* (ș. d.) v. bălsAuiă ș. d.

BALNÁHIV, -A adj. Balsamique.—(Ca) de balsam. 
Odoare aromatico-halsamică. Qrecescu, fl. 310. 

— N. din fran.

BALSAMÍU, -ir. adj. Embaume. — (Rar) Ca de 
balsam; cfr. balsamic. Teii, salcâmii și pomii ro
ditori erau tocmai tn floare, umplând văeduhul... 
cu miros dulce și balsamtu. e. Grigorovița, n. rev. 
R. I, 65. [La Românii din Austro-Ungaria, cu pro
nunțare nemțească, șl : balzamin, -ie.]

— Derivat din balsam, prin suf.-nt.

RAI.SAMVÍ t vb. IV* (.ș. (1.) V. halsaină ș. d.

BAI.Ț, (-A) s. m , 8. a-, subst. 1®. Lacei, lacs, filet. 
Maille. Cordon. (Au plur.) Cordons d’un sac. Cercle 
(de roite). 2*. Votfe. Poile, voile de marile. Voile dont 
on couvre. le mort. 3®. Nom d’un animal qui a le cou 
blanc ou qui est bigarré, rayé.

1®. (Transilv.) „Laț, ochiu, fășie cu care se prinde, 
86 lea^, se încinge și se strânge cevă.“ LM. „Balț = 
la<iueus; die öchlinge.“ I.B. „Balț = legătură, chio- 
toare, baeră, laț sau oehiu." (Țara-Ha^gului). rev. 
crit. III, 87. ! (La plur.) Daf|t=băerile sacului. BAR
CIANU. I Spec. „Cerc de fier cu care buțile roate
lor se leagă la capete sau pre la mijloc". LM. Cfr. 
zbalț, zbanț.

2®. (în Sălag'iu, prin părțile Năsăudului și prin 
munții Bucovinei mărginași cu Ardealul) „Balț [s. 
balțul miresii] ® vălul de mireasă, peteala albă ce 
Împodobește creștetul miresei." (Nadișul-roinânesc, 
districtul Cehul-Sălagiului). VAIDA. Cfr. zăbranic, 
hobot, nimiteț, nimitez.sovon.zovon. von, 
potiiat, procov, tulbent, turbent. „In Sălagiu 
duce mireasa In presără cununiei balțul, cu care are 
să se imbălțeze mireasa, la ca.sa mirelui șl aice II 
dă ea nunelor ca să-I tivească. Nunele... II tivesc cu 
primă mierie. Fac apoi din altă primă tricoloră, pre
cum șl din sasăn sau bărbenog ( Vinca minor)... o 
cunună pe care o cos pe ba/ț astfel ca, atunci când 
vor pune-o miresei pe cap, să vină tocmai de-asupra 
frunții.'* MARIAN, NU. 251. „In ținutul Năsăudului..., 
unde se întâmplă tmbălțarea, adică inhobotarea, 
cam cătră miezul nopții, copilul care o Inibălțește 
[pe inirea8ă[, când li aruncă Întâia oară bttlțul pe cap, 
strigă: [Să ai] Feciori și fete !“ ibid. 546. „[In Sălagiu 
șl tn Zarand, nuntașii] se pun cu toții la masă după 
poziția socială pe care o ocupă In sat și anume: mi
rele eu pălăria In cap, ca semn că e rege încoronat, 
iar mireasa cu balțul tot pe cap stau In fruntea 
mesei", ibid. 651. (Urmat de atributul miresei.) Că 
ne-om duce tare și vârtos, Cu putereti lui liristos, 
în vârful munților, în crucile brasilor, în cununa 
fetelor, în balțul mnireselor. marian, nu. 249; pâr- 
VESCÜ, c. 82. II Vălul de pe obrazul mortului. Cfr. 
nimiteț, păioară. „Se pune de-asupra mortului o 
bucată de pânză cât dinsul de lungă, iar peste acea
sta une-ori și păioară (nimiteț, balț). marian, î. 246. 
frățiorul meu iubit. De ce șesi așă mâhnit Și cu 
balț acoperit? (Mănăstirea-Humorului, In Bucov.) 
ibid. 552. [Cfr. la Aromâni: balț= ,.eșarpă albă ce 
o pun femeile fărșiroate la ( pe) cap." dalametra.]

3. V. anal. Nume de animal cu gâtul alb 8. pe
striț, alb cu negru. „Balț= alb și negru, pistriț". 
POPOVICI, R. d. 164. „Bălță (plur. bfilțe)=numele unei 
oi care e bălțată, adică la care grumazul e alb, 
iară încolo neagră." marian. Cfr. bălțat.

[In sensul 1® e masculin, cu plur. bălți. BARCIANU;



- 4B3 —BALTA
In sensnl 2", ambigen, cu plur. bfilfttri. bakcianu; 
in sensul 3”. e masc. a. fém., după sexul animalului, 
cu plur. balfi și

— Din lat. baltens și balteum „cingătoare”: ital, 
bafaa „bordură, falbală” {mantuez hals, urbinez bufs’, 
bresrian bnlsa „partea de jos a unei haine, bordură”, 
ferrarez bale „snopi de paie“, parma bals „bordură", 
trientin uausa; abruzzez valie „curmeiu de salcie"), 
friul. bo/a „snop, legătură de paie", spân, halso „nod”. 
CIHAC, I, 21. Pentru Înțelesul 3®, cfr. bălțat. Cfr. 
imbălțâ, Imbălțl.

HÂLTĂ s f. 1°. ă'eau iloritMide, nvtiv.
étang. 2". EatiJ: tlorniuntes farmra et (tlimeiiiées 
pur le déhordenteni <les {/rands fieuveii. Marécane 
(auprí‘8 du Danube). 3®. Flaque ou mnre d'eau, for- 
mée pár la piaié; tnasse d’eait (de sang, etc.) re- 
pandite sur le sol.

1®. Cuvântul baltă are în limba română acelea.«i 
accepțiuni ca lat. „palus" (v. etimologia); însem
nează deci „o Întindere mai mare de apă stătătoare”. 
Numai rare-ori se confundă In limbă cu lac (s. iezer, 
iazăr, tău), care e mai mare și mai adânc; „0 sco
bitură a pământului plină cu apă se chianiă baltă, 
când e mică; când e mare se chianiă lac". MEflE- 
lUNȚI, P. 3. Se deosebește de asemenea de iaz, ieză- 
tură plin faptul că &a/fa e o formațiune geologică 
naturală și apa ei nu s’a adunat prin iezire arti
ficială. Deși bălțile sânt de obiceiu bogate In pește, 
totuși cuvântul nu se confundă cu pescuină s. he- 
leșteu care, precum arată etimologia lor (ung. ha
lastó = tac cu pește), Însemnează „un lac (mie, adesea 
făcut de oin) In care se cultivă pești". Adâncimea 
bălfilor nefiind mare, ele sânt de obiceiu năpădite de 
vegetațiune acvatică Din cauza aceasta, de cele mai 
multe ori sânt mocirloa.se, și apa lor, care nu are scur
gere, e bâlilită; totuși, de obiceiu, se face deosebire 
precisă intre haltă și bahnă, balhuiu, bălhoacă, 
bulhac. piștelniță, mlaștină, bălă.știoagă. 
smârc, turhucală, șleaf, mocirlă, etc. Cfr și 
băl toacă.bolotou (bolătău, bulătău), bolo- 
tugă. Trimise-^i isooarele in bnlte. psal. SCH. 336 
( In iazere. CORESI, PB. Cuvântul e Întrebuințat in 
sens impropriu: „c’est lui ijui conduit Ies fontaines 
parIe8vallée8“:„in conva!libus“).d wlnduf « 
tM dreaptă ocină... cit vecini șt cu bălți de pejaj^te șt 
CM tot cenitnl. DOC. (a. 1655, iași), ap. TDRü. Și o 
am adaos [Cartea-de'Ar'je^] și cm bălți cu pea^te, cu 
sate șt CM Țigani. DOC. (a, 1(»B2). ap. HEM. 2397. Să-i 
fielui ocin^ toată ino^^ia satului Uhnulețului ot sud 
Teleorman, cu vii șt cu halte, doc. (a 1693), ibid. 
Voia pune răurile spre, ostroave șt bălțile voiu uscă. 
BIBLIA (1688), ibid. (: „ponain ilumina in insulas, et 
paludes siccabo"; .Je réduirai les ileuves en lies, 
et je sécherai Ies étangs”). De u[r]ei să aibi pu- 
ținteă măn'iălare ta sufietut tău, nu mean/e la sbor 
i^i la Jocuri, numai ( ci) merț/i bi i/rătlini, la râuri 
șt la bălți și In livesi și la porneturi. de ascultă pre 
tffiert, carii cântă toată sioa. ORECEANU (a. 1691), ap. 
GCR. 1,291/,,. August Chesarul... trimetea ș-i el boierii 
cei greșiți la închisoare, — cum sic Turcii, surgun — 
la Cetatea-AJbă. unde și pe un doseai, anume Pu- 
hlius Ooidius l-au trimes..., care au și murit in Ce- 
tatea~Albă. Și o baltă ce este acolo, Vidou, pe nu- 
tnefe acelui Ovidius este. yt. costin, let. i, 23. Apoi 
.singur Inn~uoăă cm uw 6‘W tfe oameni s'au lipit la 
baltă la Cahul, unde eră oastea turcească., ureche, 
LET. I, 195/,. Dintr’acesfe.a a lui Procopie. cuvinte 
curat poate cunoaște cineva că ceale vechi a Goți
lor lăcașuri, după ce s'au coborit de la Șeandinneia, 
să fie fost pe lângă marea Âsnadui. adică balta 
Meotis ( -.„palus Maeotis"). cantemir, HR. 261,,. 
Ap<t ievorului, ilin curgerea sa, in piștealniță și in 
bălți stătătoiire opritulu-sé. sé strică și grea pu
toare de glfoajd sau de alt miros neplăcut sloboade. 
idem, ap. GCR. I, 359/,,. Turcii să nu mai șaeă cu 
case.le lor în Țara-rumâneascâ, nici moșii sau bălți

BALTÂ
să nu fie slobozi a ținett. DIONISIE ECLESIARHUL, C. 
165. Tot feliül de pește de țară, atât de heleștee, cât 
.fi de bălți... TARIF (a. 1792) ORICAriul, IV, 133/,. 
Ba (căpitanul Turculeț] încă a pus prin bălți 
niște ierburi veninoase. C. neoruzzi, i, 171. Pe de
asupra Ifălții naffâții se'nuârtesc. alecsandri, p. 
iii. 27. Văd cloșca păscând bobocii de rață pe malul 
bălții. ODOBE8CD, III, 13 „. .ytiitcit se uâttează oara 
CM cârligele, și iarna înbălți, cm cotețe. DAMÉ, T. 127. 
(Murgul) a băut apă din Imită, Guglod negnt-ame- 
steodă. ALECSANDRI, P. P. 248. Mândra... ține (caii) 
de căj>estre Și-i adapă la izvor, Că la bălți să bea 
nu vor, Că se prăpătlese și mor. ȘEZ. iv, 2I8/„. 
(Cred, pop.) La opărituri, e bine să mai pui șt 
măireață din Itelți, că-i foarte bună. ibid. iii, 176/,s. 
Vat de mine, mor de cald, Și n'am haltă să mă 
scald, ibid. i, 10t/„. Mierla iar zbură... Peste cap 
se da Și mi se făceă, Se făceă d’o Italtă Cu i>apură 
mtllă. Cu papură groasă. Naltă și stufoasă. TEO- 
DORESC!’. P. P. 455 **. Toată fata Sare balta, Numai 
știrba Scoate limba. jaR.NÎK-BÂRSEANU, d. 434. Iu
bește, bade, iu!>ește. Trestie tnăndră din haltă, Sub
țirea, verde și naltă, ibid. 47. Multe cântece popu
lare se Încep cu: Frunză verde (s. foae lată s. foi- 
liță, etc.) (Ze pe baltă. Cfr. HODOȘ, P. P 149; TEO- 
DORESCIT, ap HEM. 2396; ȘEZ. I, 72”/,. (I’rov.) Pi
cătură cu picătură face baltă. ZANNE, P. I, 57 (cfr. 
Picătură cu picătură face lac. ibid.). Averea e ca o 
baltă: cum faci un șănțuleț, toată se scurge, ibid. 
V, 24. Cine seacă balta, prinde broaște..’ ibid. ix, 441. 
(Loc. Cu aluzie la bogățiain pește a bălților noastre) 
Pește’n baltă, caș la stână! „se zice despre acélé 
lucruri care se află neapărat și cu bel.șug In anumite 
locuri". ZANNE, p. III, 512. Are balta pește!: „știu 
că se află In maro număr, se va găsi, se va face 
neapărat!" ibid. I, 117: mai ales eu Înțelesul: are 
avere (cel de caro e vorlia), Hâde odrșa de baltă și 
dracul de porumbe(le) ttegre: „se zice despre cei ce 
râd de alții și [po aino) nu se văd". ZANNE, P. IV, 684; 
II, 690. # A da cu bâta’ii baltă: a face o muncă 
zadarnică, „donner un coup d’ópée dans l’eau". idem.
I, 117. I (Poporul crede că In bălți se aciuează spi
ritele rele; cfr. smârcul mărilor) „în fundu’ apelor 
mari.. Iși au dracii, ăi d’au căzut In apă, casete lor, 
căci d’aia le și zice lor lumea: ăl din baltă, (și de-a- 
ceea se zice] .fire-faji in baltă!'“ ȘEZ. III, 101/,,; 
cfr. ZANNE, p. VI, 574; cantemir, ap. HEM. 24<X). 
Fot, leîdor, Măiestrelor,... Vă duceți in locuri de

părtate, în baltă, trestie, pustietate, pop, ap GGR.
II, 338/,,. Eig. (prin hiperbolă). (Sfânta Vineri) 
plânse, și baltă de lacrămile (ei) se feace. cuv. D. 
BĂTR. II, 150. Lucrămile-i curg mereu. De face baltă 
și tău. BIBICESCII, p. p. 93. I (Din astfel de expresii 
s’a născut construcția adverbială) baltâ=(roarte) 
mult. ,4m căzut multe mere, de furtuna asta ? — 4m 
căzut baltă. Cfr. și .diit o vacă moartă’n șură, Ii 
șade untul baltă’n gură? ( „Fântâna.") GOROVEI, 
C. 143; cfr. C. 34. || (Bot.) larba-bălții v. păiuș. 
PANȚU, PL. I (Zool., Iht., Omit.) Bou-de-baltă, boul- 
bălții, bnhnlu-de-baltă v. bou, buhaiu.

(Cu apa stătătoare a bălților se poate com
pară stagnarea unei întreprinderi; cfr. lat. stagntire 
din stagnum „baltă", in loc de a se face Insă o 
comparație completă din punct de vedere sintactic, 
printr’o propoziție construită cu o particulă compara
tivă, se Întrebuințează construcția eliptică, în care 
haită ere funcțiune adverbială:) A stă (lucrurile) 
baltă— a sta pe loc, a stagna, a nu mai Inaintă, a nu 
mai da înainte, a rămâneă neisprăvit: „stagner, rester 
stagnant, étre abandonné ou remis"; p. ext. apoi: a 
rămâueă (mai rar, a zăceă) haltă, p. ext. ațioi (pentru 
ideeatransitivă): a lăsă baltă = a lăsă cevă neispră
vit, a nu se mai interesă de... s. a nu se mai ocupă cu 
ceea ce s a Început: „laisser tout en plan". DDRF. -4m 
rămas lucrurile Imită = .,tot încurcate .și date tă
cerii". PAMFILE, J. n. Vremea trece, flăcăul începe 
și el a se trece..., și însurătoarea rămânea baltă

mocirloa.se


baltacBALTĂ — 46
CREANGĂ, P. 142. liUtnea umblă in multe părfipen
tru sărbătorile apropiate și drumul tneu e in mare 
primejdie de a rămăneâ baltă. IORGA, N. R. B. 93. 
Trebile sac baltă : „lesaffaires languissent". CIHAC, 
II, 8; „die Unternehinungen, die Sachen stocken". 
BARCIANU. N'ausi alta decăt forme. Uniforme și ■ 
reforme. Toți croesc. fac și prefac, Ca să ne vie de ' 
hac, Teri o lege, astăsi cdlă, Șt, cănd cafi, lucrul ' 
stă baltă. Ci-că-uist I e progi^?... Na-ți-l frănt, că 
ți l-am dres, alecsandri, t, 40, Fost-ai {d d-ta ta 
tiiwrețe, nu sic, dar acum ifi cred: dâ, bătrânețe 
nu-s'r Cumn'orsta trebile baltă? creangă, p. 230. 
Țoale interesele ne stau baltă „toate operațiile de 
comerciu au Încetat, stau în nemișcare". coSTiNESCU. 
Vă poruMesc... să lăsuți orice lucru a' cămpului 
baltă și să vă duceți ca să cărați lemnlej. ale
csandri, ap, TDRG. în urma urmelor, se văsură 
siliți să lase baltă planul de răscumpărare. CONV. , 
lit., ibid. La Ifi ani, am rămas fără tată și am 
lăsat școcila haltă spre a da ajutor mamei la tre
burile moșiei. SANDU, LUC. VI, 147. „Ca să lese [ci
nevă] o afacere, să nu se mai intereseze [de ea, i 
se zice]; las'o baltă, las’o moartă’n popușoiu, las’o ,______ ____ ...... „ ....... ,
moartă'n cânepă!" șez. ii, 75, las'o moaiiăin baltă! dini și in Italia de nord (lomb, palta, piem. panta 
PAMFILE, J. n. ............................. ...... r.,... .....

2’. Spec. Numirea de bălți o primesc cu deose- ____________ ______  ___........ ...... ............ „
bire întinderile de apă stătătoare rămase pe urma fieă a fócut pe E. Bornoker, SI. U’ö. 70 să pre- 
răvărsărilor râurilor mari și mai ales ale Dunării. De ' supună că a existat la lliri r,. ninr
aceea, voind a arătă toată extensiunea Țării-româ- »• •• ’ •................. *
nești, poporul zice pe alocuroa fie la baltă pănă la 
munte = de la Dunăre pănă în Carpați (expresie care 
trebue să fi fost creată de ciobanii care fac în fiecare 
an drumul cu oile de la munte la baltă și îndărăt). 
Clăcașul să nupoiifă să vănesepe..șfe în heleșteul stă
pânului, dar in bălțile Dunării să vâneeepește, dând 
câte un pește la sece, caragea, l., ap. HEM, 2398. 
Cm toporu’ să arunci in ăl dé i-arda’n gânddracu' 
să-ți robîească națiîeii..,șitraîu'tăndS veacuri așesat 
dé la Ixdtă până dincolo de munte, jipescu, o. 
126. „Când vântul bate despre .baltă', poporul ju
decă că are să ploae". (Găvănești, în Buzău), ii. II, 
92, cfr. băltăreț 2°. || 1*. ext. Locurile acestea după 
ce a secat apa de pe ele. vestite pentru vegetația lor 
îmbelșugată, cu deosebire locurile pe care le inundă 
Dunărea, aproape de gurile sale. Se tindea Rrăilenii 
până la orașul Ftocii, pe baltă in sus... și pusese 
stdstși prin sate și scuttti pe bidtă, de luă vamă din 
toate cete ce ieșeă din bălți, mag. ist. iv, 107. Balta 
a tifiorit de minune'/ LM Mulți mocani din Săcete 
și (lin Bran iernau eu turmele lor de oi pe hfdtă.

3’. P. anal. Apă d» ploaie strânsă într’o afun- 
dătură de pământ s. in gropile de pe drum, apă s. 
alt fluid vărsat in cantităti mai mari pe jos (cfr 
apârie. apăraie); băltoacă, baracă'. [De.spre 
omul beat se zice că] i se oblâncesc picioarele, ca 
cănepacănd o scoți din baltă. (Griat, în Transilv), ap. 
HEM. 2400. Prin bălțile de noroiu, ce improșcau pre 
cutesătoriul ce se încreleă perlulelim unde, treceau 
niște ciubote muri, cărora nu le-ur fi păsat nici de .....................
potop, eminescu, n. 33. Pe strade se formásé mici . intr'tnsu! și 
râulețe și pe alocuri apa se grămădise în tnari bălți 
noroioase. N. XENOPOL, ap. TDRG. Mere nora Iu 
fântână, Cu cămașasoacrii ’n mână l^i-o afuml’- 
odatâ ’n baltă ( băltoaca de apă murdară ce se 
formează lângă fântână din apa ce se varsă pe jos 
din găleată) Șt o țipă J aruncă] peste poartă: 
„Na-o, soacră, că-i spălatăR jarnîk-bârseanu, d. 
455. Vinul, amestecat cu sânge, făcuse o baltă pe 
lespezile salei. c. negruzzi, i, 152. -Ifdfu sânge mo
hárit curse din șpurcăciuwa de scorpie, încât se 
alcătui o baltă, ispirescu, l. 138.

[Plur. bălți, t halte și (Mold.) belți. Râdefâ]... Cum 
im belțfij să tăvăleă ifi de cojoc nici gândea. ȘEZ. 
V, 87“. S’a luat pă din dosul șetrilor, Pă margineit 
belților. MARIAN, sa. 281. Gfr. șez. iv, 137,',. De aici 
gen.-dat. belți. Un prost meri/eă pe inaiul unei belți. 
ibid. 1, 210/,.]

— Cuvântul e vechiu In limbă și se găsește, cu 
. același sens, șl la Aromâni {baltă), la Megteniți (baltă) 

și la Istroromâni (6őf0. Față de paleosl. blato, idem 
(cfr. dubletul : boloVău), cuvântul românesc arată 
aceeași metateză remarcabilă (căci grupul inițial 

■ bla-, ca șl gra- a fost tn toate timpurile obicinuit 
i la Români; deci cuvântul acesta nu poate fi ase- 
' mănat cu slav, diato > daltă) ca și în gard față de 

paleosl. gradi. Aceeași metateză apare la Albanezi 
care au bal'te „mocirlă'* și garb „gard“. Coincidența 
aceasta nu poate fi întâmplătoare, cu atât mai mult 
că baUădtaTte a înlocuit în amândouă limbile pe lat. 
palus, care la*Români (pădure) și la Albanezi (pui) 
-și numai la ei — a primit sensul de „pădure". Ra

portul între cuvântul slav și cel româno-albanez 
nu este încă lămurit: forma metatezată apare șl 
in Dalmația (balta. Jiricek ; Die Románén in den 
Stadten Dalmaliens, 88) și la Greci (m.-grec. 
n-grec, pák-ro? „baltă"), iar dintre Slavi o cunosc 
numai megieșii imediați ai Românilor, de la care au 
Imprumutat-o (m.-bulg. ballina. Archív, f. slav. Phil. 
XXII, 32, rut. balta „băltoacă de noroiu"). Foarte 
probabil este că și palta „mocirlă, noroiu" la La-

Ascoli: Arckioio glott. ital, i, 261) e același cuvânt 
ca cel româno-albanez Răspândirea aceasta geogra-

supună că a existat la lliri o formă *baltom, cu plur. 
*biilta, de la care au acest cuvânt Albanezii, Româ
nii, Dalmații, Italienii și, probabil, și Grecii

lIl'I'Ă s. f. V. balț.

BÂLTÂnĂL'! interj, v. bâldâbâc.

KA1.TÁC s. a. I 
bAvtâC s. a I 
liaciifi lî’arMCS; sorté, de hallebarde. Conp de linche 

il'armes. -- (în tlciiiânia; peste munți, numai in Ma
ramureș și In poezii populare. învechit) O arniâ care 
constâ dintr'o securice cu unul s. cu două tăișe pusă 
In v&rful unei coade mai luntri, de lemn tare. „Armă 
In formă de secure cu două ascuțișuri, bipennis“. 
L^(. „Toporel cu coadă lungă; astăzi se poartă de 
unii călători la oblăncul șelei“. COSTINESCU. „Băl- 
fu^ = topor mic, Indeinănos și ușurel, cu toporiște 
lungă**. țiplea. r/fMÎiW OM /osf băut la o ntaaă cm 

fratele Radului, deci au fost looit pe tfăr- 
hea CM un baltau peste o mână, » s’au useal 
»iűnu. DOC. (1624). ap, HEM. 3065. Dmițn* Sara~ 
ciul, slu^u tui Dimitra^o-vodă,... ou hoit Ideutn 
cu baltacul, de o ou stricat-o și om scos pe vornicul 
hrdach i afară și i-au dat cărfi de ctiitnăcămie. NE
CULCE, LET. II, 332',, (Alcel călare scoase baltaad^ 
Ini și hoi pre săracul uceki in tâmpla capului și-l 
omori. MĂKGĂltiTARUL (a, 1746), ap. CGR. 2(X). (Ro
binson] UM aruncat kahia de pe dinsul, sulifa și 
baltagul. DRĂGHICI, R. 160. -tu tners indatăla co- 
paciul acela... și au ilat cu bălta.'iul de doauă ori 

.,.i au bătui in locurile acele iloauă pene, 
și au aninat ploștele de dinsele. SBIEka, p. 68/,,. 
(i’rov.) Dese lovituri de baltag răstoarnă stejarii 
arieși. ZANNE, P. I. 289. ; „La curtea domnească 
din ^loldova, băltagu! erâ Intr’o vreme semnul ca
racteristic al agăi, Înlocuit apoi prin topuz“. HEM, 
30i)5. Rână la (irigorie-oodă in ilomnia a doua, 
aga purtă baltag..., iar atuncea lârigorie-vodâ... a u 
suit agieii după oel-cnmis, dându-i Domnul cii mâ
na lui semn să poarte topue, adecă huedugun, și de 
cduncea s'au numii ș\ cel-agă. gheoroachi logo
fătul, LET, ni, 292 „. O .Mihneo. Măria-Ta, Nu 
.•iiti ta cap tăiat, Că e lucru cu păcat : Nu grăbi, 
l’ân’ tni-o sosi Caftanul și baltacul (pentru ca să 
se poată legitimă), TEODORESCU, P. P. 476*’/,. (Ral- 
tucul eră una dintre armele haiducilor, care-1 pur-- 
tau, cănd erau călare, la oblânc s. la ciochină Ade
sea eră ,ferecat* s. ,țintuit* și une-ori se țineă in-



băltag
tr’o teacă anume făcută) [Codreanu zice:] Utule vi- 
deatn săracul, îmi ascundeam baltagul. Iar unde 
săream Grecul, Mült imi ardeă sufletul, l^n' ee-i 
retesam capul, alecsandri, p. p. 89®/,,. Dat-a 
frunea fagtdui, Pus-am cruce satului Și coa/lă bal- 
tacului. Că am gândul dracului Asupra bogatului. 
TEODORESCU, p. p. 289. VSlcănaș ședeă întins Și 
cu greu de somn cuprins. Cu baltacul la călcăiu, 
Cu hangerul căpătăiu. ibid. 553®, Cel mai mic din 
poterași... Mâna'n posunar băgă, D’ttn argint că 
mi-ți scoteâ. Pe butuc că-l așeeă, Cu baltac patru-l 
făceă, in flintă mi-l ațeeă. ibid. 589®. Cu baltage 
ferecttte Tot cu petre nestimate, pop., ap. HEM. 3063. 
Până eram ne'nsurat, Purtam murgü ne’nvăfat 
Și băltag înferecat. Dar de când mă insuraiu. Dă- 
duiu murgu’pemălaiu, Băltagu’pe lapte dulce. MÂN- 
DRESCU, L. P. 113. Și-8 volnici inarmafi bine. Nu 
le pasă, eău, de nime, Căci au arme oțetite Și băl- 
tage țintuite, pop., iWd. Din fierul [plugului] cel 
mai lat, Cel mai lat ți'ncnvoiat. Să fac teacă la 
băltag, Și băltagu ’n ea să-l bag. pop., ap. GGR. 
11,306®/,.,. Bistrița, șiroiu de frunte! Ce te făcuși 
Dunăre Și te umftași ttdbure. De nu pot treceprin 
tine Cu baltagul la ciochine? alecsandri, p. p. 
255/,,. I (Astăzi, e, prin unele regiuni, arma cioba
nilor șl a sătenilor Ia drum) „Armele de care se servesc 
ciobanii: pe lângă pușcă și măciucă, mai au un fel 
de toporaș, pus In capul unui băț de corn, ce se 
chiamă, c’o singură numire, bdi/fac". (Chiojdu-Bâsca, 
In Buzău). II. II, 31. „Armele ciobănești sânt: băț 
sau bâtă, cață și baltac'’'. (Maxenu, In Buzău). H. Il, 
131. „Nnmele armelor Întrebuințate de săteni sânt; 
pușca..., baltagul..." (Bereștl, In Govurlniu) ii. iii, 
50. „Marițico din Ploiești, Albă ești, frumoasă ești. 
Cu bărbatul cum trăeșli ?“~„Trăe8C bine, ea cu dra
cul, Că și-aseară mi-a spart capul. Mi-a spartcapul 
cu baltacul." teodorescu, p. p. 316®. [C. NEGRUZZI 
și ODOBESCU n’au priceput bine, pe cât se pare, 
sensul adevărat al cuvântului din poeziile noastre 
populare, de-oare-ce l-Intrebuințează cu Înțeles de 

I „măciucă, ghioagă". Căci tatăl mieu (uriașul] pe- 
atuncea eră voinic și tare... Eu astăsi ii țin locul! 
Bu port armele sale, Baltagul lui cel strașnic Și 
arcul ostășesc. C. negruzzi, ii, 72/,. [împăratul] 
cănd 6 să plece la vănătoare... invoacă pe ocroti
torul familiei sale, pe Ercul rusticul, al Dațiului, 
purtător de baltag, acoperit cu piele de leu. odo
bescu, III, 75/,. Eră îmbrăcat cu un mintean de 
urs lățos .fi ’ncins cu o curcă, de care sta aninată 
o ghioagă nestrujită, cu dinți de fier, adevărat 
baltag de uriaș, idem, i, 173/,,.] |J Pig. (Metoni
mie) Lovitură de băltag. Și Stoian așă grăiă... 
„Cântă-mi, mândro, cântecul. Că mi-e drag ca su
fletul!" — „Alei, frate, dragul mieu, Nu mai pofti 
să cânt eu... Eu dacă fi l-oiu cântă.... Văile or ră
sună Și pe noi ne-a’ntâmpinâ Păunașul codrilor. 
Voinicul voinicilor..." - „Las' să vie, că nu-mi 
pasă, Eu că l-oiu pofti la masă. Și de-a mai vreă 
altă hrană, I-oiu da trei baitagi pomană". ALE
CSANDRI, p. p. 98®/,,. [La c. NEGRUZZI, I, 24, se gă
sește Întrebuințat șl cu sensul —suspect -de „basto
nadă la tălpi"; cfr. băltăgaș. Veți luă fiecare câte o 
sută [de] baltage chirjaliești pe talpé. C. negruzzi, 
I, 24.]

[Plur. -tace, (rar din cauza ritmului) -taci. , Și: 
báltág s. a.; baltăg s. a. , tn Teleorman, șl: baldâc 
a. a. [Codreanu] Vindeă calul, armili, Hămâtien cu 
baldacü. mat. folc. 152. Ș'oiu plecă din sat in sat. 
Să-mi găsesc omü bogat... Să-i trag măciuci dxtpă 
cap, Ș’unde-oiu găA omhătrân, Să-idau lutldace... 
ibid. 387®.]

I| — Din turc, bálink „bache. hallebarde".

băltAc 8. a. V. băltoacă.

BÂLTÂC interj, = bâldâbâc. (Rar) Interjecțiune 
tare „exprimă căderea in apă sunetul ce rezultă 

liicționarul limbii nmiăiitf. .ti. V. laiu.I. V.

— BÂLTAG
din aceă cădere**. L\f. in apă = piatech ins
Wasser !“ POLIZU. iíííKíic, Báltól, De barbÍ4 duo P 
{ „Fedeleșul.") GOROVEI, C. 145 (Variantă: Hur
duc. hurduc,...). Cfr. hălbăclhăldăb&clhăltăc!

— Formație onomatopeică (ca și băldâbăc! Se 
pare că aceastÂ onomatopee a fost apropiată de cu
vântul baltă, cfr, băltăbăc, ca șl cănd ar imită su
netul produs de căderea unui corp in baltă. La LM. 
se dă șl expresiunea — suspectă — a tnetye băltăc 
-bâliăo: „g;reu și scăpătănd din lac In Iac“ [con
struit, probabil, după „a merge șontăc-șontăc"j. 
Cfr. șl rus. hultych ! cu același sens, do la care derivă 
verbul buUychath „a aruncă In apă").

BÂi.TÂCÂi vb. 1V°. Tomăer ă Timprovtafe datm 
l'eau. — Propriu ; A face băltăc ! In apă, (deci) a 
cădea s. a scăpătă pe neașteptate (cu picioarele) In 
apă. Caii au bálideáit întâi cupicioarele de dinainte-, 
apoi ci( cele dinnapoi; ghiațapárái..., ți nania 6că- 
piUă in apă. Și cai și fugari s'au dus pe supt ghiață. 
fÁüDV-kWEA, Ü. P. .37. [„Forma bdltâcit, In SĂM. III, 
763/,, unde novela aceasta s’a publicat mai Intăi, e 
greșală de tipar". Gom. sandu-aldea. tn dicționare 
i se atribue lui bâffdcdi. In mod greșit, sensul lui 
„băltăcl".]

—- Derivat din hâltâcS prin suf. -ăesc.

BĂi.TĂciiJL s. a. Uachette d’artnes....Diminutivul
lui băltăc' (derivat prin suf. -el). Gfr. băltăgaș. 
Bă-tni dai ftu) cărligelul tău, Să-fi dau băltăcelul 
mteu. .MAT. POLC. 211. /n nouă vătîurele Sănt cant 
iu)uă corăbiele, Și stegari cw stegărele, Căpitani cu 
băltăcele. teodorescu, p, p, 52^ [Șl; háltágél (dimi
nutivul lui baltag'). Din ciocan un băltăgel. Să 
intru 'n codri cu el. POP., ap. ȘIO. il.]

BĂi.TĂci vb. IV® intrans. 1®, Former des fiaques, 
sejourner {en parlant de l’eau) 2®. Piétiner dans un 
marais, barboter, patauger, patrouiller, patouilier.

1®, (Rar; despre apă) A se strânge Intr’un loc, for
mând (ca) o baltă, a stagnă, a (se) bălți. Scurge
rea acoperițului trebue să fie repede, ca apa să nu 
băltăcească pe invelitoare. gazeta săteanului, ap. 
TDRG.

2®. (Numai In dicționare) „A merge prin lacuri 
sau tină, a sări, a se aruncă, a săltă, a se bate 
prin apă; a merge greu printr’un loc băltos sau ti- 
nos“. LM. (După costinescu, șl cu sensul spec. do 
„a zbură cu pieptul pe de-asupra și [cu] picioarele 
prin apă. Se zice de pasări". HEM. 3069 face deo
sebirea următoare Intre a băltăci șl a bălăci: „Bă
lăcește cinevă, jucăndu-se, cu plăcere sau de bu- 
nă-voie, pe cănd hăltăcețte cu desgust, de nevoie șl 
cu anevoie").

— Derivat din băltăc" (In sensul 2°, născut printr’o 
apropiere a verbului bălăci de subst. baltă s. de băl- 
tac- ; „a bălăci prin baltă").

Í. a. IbAltăo 8. a' i

iiÂLTÂo s. m. sing. Nom d’un vent violent. — 
(în Copăcel, comit. Făgărașului) .J^a văntul-cel-niare 
se zice pe la noi băltaguP. ap. HEM. 3066.

— Pare a 6 derivat din baltă, prin suf. -ag; ar în
semnă deci, propriu zis, „vântul ce bate de ta baltă 
(3®), băltărețul". (Hasdeu, Etyni, tnagn. 3066, 
crede că avem a face cu o Întrebuințare metaforică 
a cuvântului băltag'; „vânt puternic = care bate, 
lovește, doboară ca un băltag". împotriva acestei 
explicări vorbește faptul că băltag' e necunoscut 
prin Transilv.; dimpotrivă, Românii din Țara-Păgă- 
rașului cunosc bălțile Dunării, din migrațiunile tur 
cu oile, la iernatic. Șl sensul de „vânt de la răsă
rit" ce-1 are derivatul băltăgan prin părțile Brăilei 
arată că avem a face cu un „vânt ce vine din spre 
bălțile Dunării".)



bAltAgan
UÂI.TÂGÂNs. in. sing. leucile Pest. (Rar) „Vân

tului de la răsărit i se zice băltăgiiiT'. (Ceacâru, in 
Brăila) ap. HEM. .3066.

— Derivat din bAltag^, prin suf. augm. -an. Cfr. 
băltăreț.
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bâltăgA^ s. a. Hackette d’armes. Coup de ha- 
chette d’armes.—Diminutivul lui hăltag* (derivat prin 
suf -aș). Gfr băltăcel. (Rar) Lovitură de băltag. 
Mă luaiu seara pe lună, Cu fiintuța mea in mână. 
Când fiintuț(t mea plesneă, Un ciocoiu se prăvăleă. 
I~aș mai da ș'un pumnuț bun, Să-i sară punqa 
din sân; I-aș mai da ș’un băltățfaș, Să-i sară 
vr’un găibenaș. POP. (din Bucovina), ap, HEM. 3070.

RÂLTÂGEi. s. a. V. bftitâcel.

BAi.TAGÎ-nAșfA) f 8. m. V. baltagtu.
KAi.TAGiL' t B. IU. Soldat armé d’une kacke 

d’annes, pionnier, sapeur (dans la garde du sârail). 
— (Turcism din epocaFanarioților, cunoscut numai Ia 
Românii ce steteau In legături cu Turcii) „Soldat 
pionier care serveâ odinioară în garda saraiuiui (com
pusă din 400 de oameni înarmați cu securi sau baltace 
și care erau puși subt ordinele imediate ale lui Câzlar- 
aga“. ȘIO. împăratul, sigureosit spre vreme, in sa
rain, supt paea bostangiilor și baltagiilor, se temeă 
de toate cele întâmplătoare. E. vAcârescul, ikt. 
273/,,. Marți, Aogust 1, au mers Domnul Moldaviei. 
cu vornficul} Cusa, oornficulj lordaohe Rășcanul 
și poetfelnicvîj Greeeanul.de auhereiisitpe patri
arhul, tn două caice, cu un baltagiu șt cu slugi 
fleștecare. let. iiP, 447/,. [Căpitanul baltagiilor se 
numeâ turcește baüagyjjcÁy, cuvânt ce se găsește 
șl la noi, subt forma baltagi-baș(a) s. m. Ieșiseporoncă 
de la împăratul, la baltagi-baș, de i-au călcat casele 
până in trii ori, cercându-t. n. costin, let. iP, 92. 
Gomandantul suprem al corpului de baltagii se numea 
turcește haltagglar-kehayasi, cuvânt întrebuințat și 
do unii scriitori români, subt forma baltagilar-clielia- 
iasl B. ni. 1.50 talferij s’au dat, de s’au trimis la 
Odriu, pentrupoclonul lui baltuyilar-cheltaiasi, care 
nu i s’au dat la bairam. condk^A (a. 1693), ap. ȘIO.)

— Din torc, bâltajlțy, idem.

bÁltAí vb. IV“. Dire des bétises. (In Șișești, în 
Mehedinți) „A bdUdl = a spune prostii”. Gom n. 
IONESCU.

— Etimologia necunoscută

hAltâkĂV 8. a. V. hâltău.
iíÁltábeAscá s.f. Nom d’une danse populairo. 

(Prin Teleorman, Dolj, Râmnicul-sărat, Buzâu și Co- 
vnrluiu) Un danț ț&r&nesc. HEM. 3073; ii. ii, 82; 
in, 154.

— Probabil c& dan tul acesta a pornit și a primit 
numele de la vreo comună cu numele Băltăreșfi.

BĂLTĂHfeȚ.-eâțA adj., subst. 1’. Paii^stre, ma- 
récageux. 2®. <Feny qui uient desmaratsfdu Danube), 
pa/weldsn, miután. 3®. Ifoöitant d'uns contrée couvert« 
d’étanga ou ntar^cof/euse; palüdicnlf-

1®. De baltă, de pe baltă, de lăngă baltă, din regi
unea bălților; cfr. palustru. Pasările băltărefe. LM. 
,J’orcli se deosebesc In porci do țară șiporcibăltăreți 
Porcii băltăreți sânt mai mari decât cei de țară, însă 
sânt foarte plăpânzi. Ei au urechile lungi șiblegoșate, 
astfel că nu văd în lături". (Chiojdu-Bâsca, In Buzău), 
ap. HEM. 3071. Dar o parte din fân eră plouat >■»' 
caii nu-l mâncau bucuros, iar altă parte eră băl
tăreț, amestecat cu șovar și cu mâneoc, și nu-l 
mâncau bucuros boii. SLAVICI, v. p. 55.

2®. Spec. (Despre vânt; une-ori substantivat) 
(Vântul) care bate dinspre bălțile Dunării, deci, pen
tru Românii din Muntenia: vântul de sud,de iniază-zi; ;

> bAlțat
cfr. băltag*, hăltăgan. „Săltărtițuf [e] vântul po
lului miezii zileji)*-. Pisctii-Escu, o. 70. „Băltărețul 
suflă despre sud; e cald; se mai numește șl vânt 
de la nimeazi". (Alimănești, In Olt), ap. HEM. 
3071. „Vântul care bate despre sud se numește băl
tăreț. Băltărețul este privit ca vântul cel mai ar
zător; e însoțit mai totdeauna de o ploaie caldă; nu 
e bun pentru recolte. Este în opozițiune cu vântul 
despre nord, numit munteanul”. (Socariciu, în 
Ialomița și Grăciuua-de-sus, In Olt), ibid. 3072. Gfr. 
H. II (Buzău), 5. 15, 22, 50. 106, 127, 134, 156; III 
(Govurluiu), 1.57, 316; iv (Dâmbovița), 15, 47, 68, 
77, etc. Vântul băltăreț suflă de la Dunărea (de
spre mează-ei). i. ionescu, m. 62. Nu eră insă 
primejdia atât de mare cum și-o inckipuiseră ei. 
După apusul soarelui, băltărețul s’a oprit, slavici, 
V. p. 104. cfr. ibid. 98. Când baie băltărețul, la-^ 
toeoi/ul șt săculețul, fof , ap. HEM. iii. Add. xxxvi..V., * V* , u.|/. IIJ, AUU. AAAVl.
[In sensul acesta, cu obicinuitul schimb Intre sufl- i| 
xele -ețsi-es, și (rar): băltârcz s. m. fundescu, L. ‘ 
P. 168/,.]

3®. Substantivat. Locuitor de pe lângă baltă, 
din regiunea bălților, h'ră băltăreț, crescut pe mar
ginea apei, ca bobocul de rață. M. i. cniRiȚESCU, 
CONV. UT. XLIII, “^23. Săltărețele ( -muerile bălță- 1 
rețilorj știu mâna luntrile ca și bărbații lor, LM. J

— Derivat din baltă, prin suf. adj. -ăreț. |

káltAhéz 8. m. V. băltăreț.
bAltAkîk s f. = băltiș. „Băltărie este o mare I 

întindere de pământ acoperită cu ape stătătoare". 
HEM. Gfr. băltină. j

— Derivat din baltă, prin suf. col.-loc. -ărie. J

măl'cAt, -A adj., subst. 1®. Biyarré, bariolé, dia- í 
pré, tacketé, ragé, griceU; marqueté. (üheval) pie. U 
Distingué. 2®. (jui a une detd proéminente. 3®. J^eini Î 
sans goüt. Bigarri, bariolé, etc. (Au fig.) (jui mán- | 
<2H€ d'unitr. 4". Ifabillé en bourgeois. Incerttiin, I 
cbangeant, inconstant, variable. V

1®. (Despre animale, mal ales despre bou și vacă) 1 
Gu păr care nu e de aceeași coloare peste tot trupul j 
(nu e sadeâ), ci e întrerupt de una s. mai multe 1 
râșii 8. balțuri (cfr. dungat, vărgat, zăbrelat) 
s, pete mari (cfr. pătat) de altă coloare (spre deose- | 
bire de pestriț și tărcat). (Adesea substanti- I 
vat, însemnează animalul care e bălțat) „Bălțăt [e| 
numele unui bou, care e vărgat pe spate, adică 
care are o pată sau,dungă albă și una neagră; băl- 
țâtă [e] numele unei vaci oare e vărgată pe spate, 
adică care are o pată sau dungă albă și una neagră”.' 
marian. ,J)upă fața părului se dă ( dau) boului 
[și vaciij felurite denumiri și anume;... Bălțat (fem. 
bălțatăi, când are pe spate pete mari mai deschisei 
printre părui mai Închis", damé, t. 28. „Bălțată (ejl 
numele unei vaci care e la păr împestrițată șif 
cu o pată albă presto nas”, marian. „Bălțatfă]-. vilăf 
cu părul alb preste mijloc șl Încolo roșă, neagră, po-'' 
rumbă sau plăvană”, șez. ix, 157. Puii de gâscă... 
sânt... bălțați. (Jorăști, in Govurluiu), H. ili, 244. „Băl
țat : care are o vargă preste trunchiu”. (Hațeg, In 
Transilv.), ap. HEM. 3081. „Bălțat [se zice] despre 
culoarea vitelor, [și însemnează] jumătate negru, 
jumătate alb. (Urlat, în Transilv.) ibid. 3081. ,.La boi 
bălțați li se zice floreni; când le este numai coada 
bălțată — cudalbi". (Smulți, în Govurluiu; Gopou, 
In iași), ibid. 3081. Ia, voi, Turcilor, să-mi dați Uro 
cincizeci de boi bălța.ți, Cu vărgi ne/tre pe ^inare, 
Itotogoale pe sub poale, teodorescu,*?. ?. 481. Când 
[nevueta.jdăcâteogură, Vacafuj^, BoHlmuge.—„iio, 
balțato.' na boiastră! Stați cănue boala voastră 
tȘi 6 dtiar nevasta noastră, Mi-e pereche, Nu vi-i 
strechealecsandri, ?. p. 352®/,. U rămas un giunc 
balțat Ș’o luat portița’n cap. șez. vii, 42. Merg cu 
toanta la obor, Pug vacile, se omor, Cândeso că e 
boala lor. D'apoi un vițel bălțaty A rupt funia ș’ai

Greeeanul.de
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BÂLȚAT 
scdpai. TEODORESCU. E. E. 335; ȘEZ. I, 139/,j. Taur 
băîfat, La spatele mă-tii tnvătat ? ( „Cojocul.") oo*
ROVEI, C. 91. (Loc.) A umblă după boi bălfați s- 
a vrea boi bălfafi » „a dori lucruri a-nevoie de că
pătat" (fiindcă,, boii... bălțați sânt mai rari"). LM. De 
acum înainte, nu o să mai fac boi băieți = „de-aci 
Înainte, n’o să mai facem trebi Însemnate, n’o să ne 
mai pricopsim". ZANNE, p. J, 332. P. ext. Do seamă, 
ales (nu numai despre boi, ci șl despre oameni: 
cfr. breaz). Nu ești tu mai băl^at ca alfii! LM. 
Șl despre alte animale; astfel, despre cai („După fața 
părului, calul poartă diferite numiri... bălțat, cănd arc 
mari pete albe ln alte pete Închise". DAMÉ, T. 43. „La 
cal bălfat se zice pag [s. peag)". Heriueziu, in lași, 
ap. HEM. 3062); despre oi și berbeci, damé, T. 67; 
H. IV, 9; despre capre și țapi, H. ii, 28; despre câni,
II. II, 99; despre porci, h. lil, 130; despre pisici, H.
III, 130; despre porumbei (,b<fÎ/a|» pe roșu,pe negru, 
eic., Însemnează eă coada, penele mari ale aripilor, 
fulgii de pe gât și de pe cap sânt albi, iar rostul sau 
numai roșu, sau numai negru". Com. i, pavelescu; 
cfr. BARONZi, L. I, 95), etc. Tot ee nu va fi bălțdt și

întru capre și murg intru miei, furat va fi, cătră 
mine... Și împătri întru zioa aceala (apii cei băl fiți : 
și cei alin și toate caprele ceale bălfiite și albe, biblia 
(1688), 22 ( tot ce nu va fi bălțat Q și alb in capre 
și săin ln miei... biblia din blaj 1795: „omne quod- 
cumque non fuerit sparsum et subatbuin in capris, 
et fuacuni in agnis, furto ablatuin erit apud mo... Et j 
separavit in die illa hircos sparsos et subalboa, et 
omnes capras sparsas et stibalbas"; „tont ce qui ne 
sera point picoté ou tacheté entre Ies chévres, et 
tout ce qul ne sera point roux entre Ies agneanx, sera 
tenu pour un laroin, s’il est trouvé chez moi... Et en ce 
Jour-lâil sépara Ies boucs marquetés et tachetés, 
et toutes Ies chévres picotées et tachetées*'). 
Să-mi dai căciulă de fup bălțat. MAT. FOLC. 211. Pe
ste dealulpădurat, Puge-un i^ure bălțat r ( „Soa
rele"). OOROVEI, c. 350. ilrau unsprezece bursucei..., 
unii negri, alții murgi și alții bălțați. ODOBESCU, 
111,42. Pentru dineul, toate zburătoarele:... piipăze 
cu creste bălțate, grauri pestriți,... toate picau ca fer
mecate, căndieșeăel la vânătoare, idem, iii, 181/,. Să 
nu ceri nimica, fără numa găina a bălțată. ȘEZ. IX, 
114. Crăul înfrățise pe brazdă, trecuse d'o șchioapă, 
și, de s’ar fi dat afumi ciocârliile in stuful lui, și-ar 
fi ascuns și trupul cât un pumn, șl ciocul limbut, și 
moțul bălțat ca și cum ar fi încondeiat de mâna 
omului. DELAVRANCEA, ap. HEM. 3082. loan/i:.... ;

, {imităiidpe Bălașa (cănd o ocăra pe ea]) Bată-te-ar 
. gardu’, coțofană. Numai la zbănțuituri ți-igămlu’..., 

ghidi, ghidi, pupăză bălțată! ALECSANDRI, T. 938. 
Alecu: O, Aglăiță, Aglăiță.' Dumnezeu trebueá să te 
facă împărat, ca să scapi lumea de creditori... Acum 
sântsigurcă nu m'or mai opripănă mâni.-Aglae: 
Ba Bău, nu prea..., că bute nu știu cine la ușă. —

I Alecu: încă o lighioae bălțată! idem, ap. HEM. 3083. 
a 5Tetaforă. Dar,casă scurtăm, l'ed-ooastră văru- 
I găm,Cu ciuta moțată, Sub harl>ă bălțată { mireasa), 
I Cm țundră neagră'mbrăcată. Cu cisme roșii încăl- 
I țață. Să ne-o urătați. teodorescu, P. P. 178; MA

RIAN, ap. HEM. 3082; cfr. MÂNDRE8CU, E. E. 203/, 
2®. (Neobicinuit; numai in LB.) „Colțat : cui dens 

deformiter proniinet; dem ein Zahn unförmlich her- 
vorragt". Cfr. colțat, zâmbat.

3®. 1'. ext. (Fiind vorba de stofe, de pereți, de 
tablouri, etc.) Cu prea multe colori amestecate, îm
pestrițate, p. ext. fără gust. Covorul acesta nu-mi 
place, pentru că e prea bălțat. | Fig. (Literar) 8e 
zice „de opere și producte ale spiritului. In caro intră 
idei luate de la răsărit și de la apus, fără nici o le
gătură Intre dlnsele". LM. Lipsit de unitate. || (Har) 
A fi cu mațele bălțate = aR pestriț la mațe („rău 
ca șarpele cel pestriț care, după credința poporului, 
este cel mai veninos dintre toți șerpii;... fățarnic").

4®. (Desprețuitor) îmbrăcat ln haine boierești s.

I Vt'X XIXUl VCiXXiXI
ZANNE, P. II, 271.

BĂLTI 
nemțești (care poporului li par bălțate). Cfr, al
bastru (39. Frunzuliță, lemn uscat, Aoleo, ciocoiu 
bălțat, SAnt trei ani de când te cat. teodorescu, 
p. p. 383.

5®. Fig. (Despre noroc, lume, etc.) Nesigur, sohim- 
băcios, nestatornic, In care nu te poți Încrede; cfr. 
In doi peri. Fie, maică!... Eu mă duc După ăst 
voinic haiduc. Că mi topesc după el, Mult e mândru, 
voinicel, Ș’o să-mi facă norocul! —Arde-l-ar, să-l 
arză foeud! Norocul lui e bălțat. De l-aș vedea yiân- 
zurat! POP (Gorj), ap. HEM. 3083. Sân-Văsiiu bălțat, 
Adă-mi uii băiliăt, Câtde blistămat, Dar bine’ntră- 
mat. MARIAN, SE. I, 123. Apoi se cununară și trăiră 
o viață fericită, cum se țrăeș'e pe lumea noastră 
asta bălțata. iseirescu, ap. HEM. 30.83. Lui popa 
Toader nu-i păsă. îi venise feciorui, care eră sol^t 
în Dobrogea, și nu se mai sfârșeau chefurile, de 
trei zile și trei nopți. Ifei, dar toate au capăt pe 
lumea asta bălțată. După ce trecură ale trei zile, ca 
trei ceasuri, feciorul popéi se porni iar la Dobrogea. 
K.AOULESCU-NIGER, ibid. 3083.

(în Mold. se pronunță șl; balțăt, -â.]
— Din lat. baltentus, -a, ■am „Încins" (cfr. ital. 

; balzano; v.-fran. baușanf; prov. baussa» „tacheté, 
pie“ <*balt€<inus). Cfr. balț, Imbălțat.

HÂLȚĂȚ^i. adj. mase. Bigarré, bariolé, taclíeté,gri- 
veié. - Diminutivul lui bălțat (derivat prin suf. dim -el].

i (In Oltenia; numai despre grâu) Pestriț, pătat. Urâu 
curat sau grâu bălțățel. (^imnic, In Dolj). Numirile 
grăitelor sânt: grâu de Banat, ghirca, arnaut și 
bd/^fl/eî.țCoțofoni, In Dolj). La grâu bă'țăfel se zice și 
peatriț ((iostaveț, In Homanați). Toate ap. HEM. 3087.

iiâIxȚAtÎ'KĂ s. f. 1®. Iligarrure, bariolage. 2®. Tache 
(sur le corps d’un animal, sur une parol om sur une 
robe), halzane. 3®. Animal bariolé, ckose tacheteei 
bousillnge. 4®. .darrube blanc: „ilarrubium vulgare''.

1® (Har; cu sens peiorativ) „Amestecătură fără pri
cepere și fără artă do diverse colori ce nu armonizează 
intru sine (d. ex.j Bălțltura ce se observă în acest 
tablou face ochilor o impresiune dureroasă." LM.

2°. Pată mare do altă coloare pe o suprafață sa
dei. cu deosebire „pata sau cureaua de altă coloare, 
care face ca un animal să se zică bălțat". HEM. 
3086. I (ăfai ales cu sena peiorativ) Pată care bate 
la ochiu, jignind armonia de colori a unei supra
fețe mai mari. „Bălțăluri se chiamă... atunci (Ând 

; pereții casei se coșcovesc și se strică, iar petele se 
dau cu lut și apoi eu var" PAMFILE, J. ll, 335. Băl- 
țătură = ga.t& pe haină, dame, t. (glosar), { Spec. 
(med., neobicinuit). Un fel de pete albe pe piele 
(traducând pe grec, kiwij) piru-tesalianul, me
dicina practica (a 1849), ap. TDRG.

3®. (întrebuințat rar șl numai cu sens peiorativ) 
Animalul s. obiectul bălțat. Bălțătura aceea de vacă 
=s „vaca aceea bălțată". Asta e bălțătură, nu pic
tură! LM.

4\ Spec. (Bot.) =s uugurus. panțu, pl.
(Plur. -ÍMí-í ]

— Derivat, prin suf. abstr. -ătură, dintr’un verb 
*billță, nelntrebulnțat (și atestat numai In dicționare).

hAltáii 8. a. tírand étawj, yrand amim d'eau 
(lormante. (irande fluque oii mare (d’eau épanchée 
pár térré, de sang, etcj. - Augmentativul lui baltâ 
(derivat prin suf.-4»), Baltă mare, b&ltoiu. „Bul- 
hac = lac, bâ?W»“. ckeanga, ol. || (Cu deosebire ca 
augmentativ al lui baltă 3“) Cantitate mare de apă 

I (sânge,etc.) vărsatăpo jos, băltoni; cir. băltoacă, 
lăcăraie, lăcărie. Când (Împărăteasa] ujMnse lo
cul de luptă, «n băltău de sânye. iseirescu, L. 
134. [Flur. băltăie. i DDRF. dă șl o formă cu sufixul 
-ătău: băltiîrău 8. a „marais', neatestată aiurea.]

BĂ1.TÎ vb. !¥■* refl. 1®. He courber gruduellement 
par le milieu. 2®. S’écrouler. - {in Muscel)
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1°. „A se bălti = & &(< Îndoi de la mijloc puțin câte 

puțin [d. ox.| Nu vezică se hăltejștei^ Com. uAnc- 
LESCU-CODIN. Cfr. (a se) scovftrdâ.

2®. „A se bălti = a se surpă (cevă), aștemându-se 
la pământ". rAdulescd-codin.

— Etimologia necunoscută. Cfr. bălți’.

bAt.tî vb. IV* I
BĂLȚi vb. IV* j
Former des marais, des nutres ou des jiaques; se- 

journer (en parlant de l’eau). — Intrans. și refl. 
(Rar; In Mold. și peste Carpați; numai despre apă) 
A se strânge multă la un loc, formând (ca) o baltă, 
a stagnă, a băltăci (11). Oile de munte sânt ferite 
de ifalbasă căci yálbasa se face numai pe ta șăs, 
unde bălfește apa. ȘEZ. lll, 147/,.,Fdcdnd așă, 
apa curge de-a-lungul șanțului, numai unde se 
strămtează locul, aproape de riroai/ă și aproape 
de moară, iar mai d^arte, în burtă, ea se bălțește 
și aruncă podmol. SLAVICI, V. P. 47. i'ăcuse tocmai 
dincolo, unde apa se vărsa tn matcă, un pleter în
tărit cu capre și cm yorduri, șt viroaga s'a podmolit, 
fiindcă apa se bălți se, oprită de acest pleter, idem, 
V. P. 110. Cfr. ibid. 127.

[Dicționarele mai citează șl o formă derivată prin 
suf. -Mese: băltuî vb. IV* cu funcțiune re fi. „Ifiî băl- 
tuesc = inundo, exundo ; austreten, überströinen 
oder «achwemmen" LB., „sich stauen". barcianu, 
„se répandre en deliors (en parlant do l’eau), inon- 
der, se déverser, s’étendre en flaques". DDRF. După 
atâtea ploi, răul s'a hăituit, ieșind din moluri. 
HEM. 3076 ~ și cu funcțiune trans. : „A băltui «= 
inondeF*. PONTBRIant. După atâtea ploi, ieșind din 
maluri, răul a băltuit tot împrejurul său. HEM. 
3078. Tot In dicționare so mai citează șl derivatele; 
hăituire s. f. „dăbordement, inondation, action de 
débordeF*. pontbriant; băltuit s. a. și băitiieAlA 
8. f. HEM. 3078.]

— Derivat din baltă.

bAl’cí vb. IV* refl. Se relăcher, se délemlre, se 
lăeher nu milie.u. — (Mold.) A se destinde, a se lăsă 
la mijloc, a se slăbi (despre o funie Întinsă, despre 
împletitura unei site, a unui scaun, etc. TDRG ); cfr. 
scovârdâ. Cfr. bălțit.

— Pare a fi un derivat din balț, cu sensul de „ochiu, 
laț“. Funia întinsă s'a bălțit a putut însemnă la 
Început; s’a destins atât de tare, încât a formația 
mijloc un ochiu. Cfr. bălti'.

RÁLT1C, «A adj. Halfique. — (Numai In nuinelp 
jiropriu) ilareu, baltică = germ. „Ostaee**, marca 
dintre coastele Danemarcei, Suediei, Germaniei și 
Rusiei. I Spec. fieffiHni'ebultice.prooiMiilebaUicc: 
provinciile rusești do la marea baltică, Intre golful 
Finlandei și granița germană.

—- N. din Iran.

KĂLTÎvĂ a. f. se; bAltiță. Diminutivul lui baHft, 
derivat prin suf. -ică. HEM. 3076. (Jfr. băltucă. 
bălticică, băltiț&, băltuță; băltoacă.

BÁLTICEÁ 3. f. V. I
bAitjcîcă s. f. 1
= băltlță. Diminutivul lui baltă, derivat prin suf. 

-teică (-iceă). Cfr. băltică, băltucă, băltiță, băl- 
tuță; băltoacă.

RALTÎe s. a. V. băltoacă.

bAltÎNÂ f 8. f. Terrain tnarécageux prés d'une. 
nvíére. — „Loc mlăștinos sau mocirlos lângă un râu 
Un fel de băltiș, dar de o natură mai permanentă‘\ 
HEM. 3075. Cfr. băltiș, băltărie, padină, rovină. 
Pământuri 4 arătoare dr^tu taleri 4, anume unul 
in lazul Pardeiftilor, altul la curmătura^ Attoei, altul 
tn băltine pe malul Tăncabei, altul tn gnryane. DOC.

1 - bAltoacA
(a. 1672 și 1699), ap. HEM. 307.5. Și de acolo, Șie la 
capul moșiifij, spre amimă-nnapte direpl în ulmi, 
tn crănrpd lui Epure: și de ncol^ drept in băliină 
tn hotar; de nciea pe băltină in jo.s, pe lănț/ă [hjo- 
tarul Bereștilor. DOC. (a. 1749), HEM. iii. Add.xxxvi.

— Formațiunea cuvântului e slavă, și cuvântul 
nostru pare a fi o românizare a paleosl. blatina 
„baltă" (cfr. rus bololina „loc mlăștinos". Cuvântul 
românesc a pătruns însă la Medio-hulgari subt forma 
hnltina, cfr. Archiv f. slav. Phil. XXII, 32).

RÂi.TÎ^ s. a. Eaitx dormanfss r^attdues sur un 
terrain marécar/eux (form<ies et nlimentées par le 
d^ordentent des grands fieuvesj. Terrain maréca- 
!/eujc; mnrécaí/e. - (Cu sens colectiv) Mai multe 
bălți (mici) ce se găsesc la o mică distanță una de j 
alta, pe un teren apătos; (cu sens local) teren '| 
băltos, loc acoperit cu bălți, cu deosebire In apro
pierea râurilor care se răvarsă când vine apa mare. 
„Băltiș se zice la un câmp mocirlos". (Țigănești, In i 
Tecuciii). ap. HEM. 3076. „Băltiș însemnează tot I 
una cu stuhărie". (Corbu. in Râmnicul-sărat). ibid. | 
Cfr. băltărie, băltină, bahnă, băhniș, bah- 
niță‘, rovină. O luptă destultle crâncenă se încaieră , 
acolo, printre rovinele și băltișurile de pe malul Du- | 
nării. ODOBESCU, in .574,',. Un covor de iarbă fra- ' 
iierlă și măruntă, scăldată p’alocurea de băltișe răs- ! 
Iățate,ce8eadunasedinapeledeploaie.iâem,î,3n/f,. 1 
[Plur. -ftșe și -fișwn.] .1

— Derivat din baltă, prin suf. col.-loc.-»ș. jj

B.ii/fÍT, -.4 adj. Desserre, déientlu, relăche; bnissé, U 
pliă, - Participiul verbului bălți’, devenit adjectiv. 
„[Când] o funie întinsă sau o ață s’a lăsat în jos de 
mijlocise numește] bălțitfăj”. ȘEZ. IX, 1.57. „O frân
ghie bălțită : une corde reláchée". cihac, i, 22. 
„Bălțit —lăsat, slăbit într’o parte", șez. ii, 126/,,. 
Cfr. scovârdat. [Diai, și: bălțit.]

BĂLTiȚÂs. f. PetitéUtny. - Diminutivul lui baltă 
(derivat prin suf.-iță). Băltuță,băl t ică, bălticică, 
băltucă, cfr. băltoacă. Aceeistă liveade mearge... 
in lat... dinbăltițăjiâ.nă in mărăcinii de preste drum. 
DOC. (a. 1751), ap. HEM. 3076. Să începe moșiia de 
însta parte fie Prut, din mijlocul șesului din balta 
Simți din ifiumătafe tle toană și cuprinde o băl
tiță Hăjdeu și altă băltiță nouă din sus de liăjdeu 
ce s'au făcut, și în gios până in crăcii Lungului. 
DOC. (a. 1752, Mold.) ibid. Apa [care iese printr’un 
cep. dintr’o bute]... vine de se aruitcă, prinftr'o] ca
scadă de opnlmă de. naltă, într’o băltiță, unde mier
lele, cintițile și f/anyurii se scaldă. C. negruzzi, i,j 
96. (Din bulătău] au fost rama.s numai o leaci fZe 
băltiță, din care o ieșit o broscuță. .ȘEZ. I, 177/,,. ,
(Poetic) Am in inimă un spin Ș'o băltiță cu venin. Ij 
MARIAN, ap. HEM. 3077. | (tn poezia populară, dimi-| 
nutivul acesta se întrebuințează une-ori fără înțeles" 
de micșorare, ci numai spre a da cuvântului o notă 
de duioșie) N'am nici mămuță, nici tată, Trăesc ca] 
frunza pe haltă; Și băltiță mi-a secă, Frumița mi 
s'a uscâ. Și băltiță mi-a scădeâ, Frunzița mi-a nî-1 
mânea, Săraca viața «len.'marian, NV. 288.

bAlțitchA s. f. Détente, reîtichement. — (Rar) 
Slobozire, slăbire de la mijloc. CIHAC, 1,22. Cfr. sco- 
vârdare. (Plur. -iitr».]

— Derivat din bălți, prin suf. abstr. -itură.

kAltoâcA 8. f. Mare, patrouillis; flnque, -Băl
toaca este o „baltă mică". Cuvântul acesta se deo
sebește Insă de celelalte diminutive ale lui baltă 
prin faptul că in et se cuprinde totdeauna o notă pe
iorativă, fie că apa băltoacei e murdară, stricată, etc., 
fie că băltoaca e primejdioasă prin afunzimea ei, fie, 
In sfârșit, că e nefolositoare prin lipsa ei de pești 
de soiu. E deci firesc ca băltoacă să se Intrebuințezei 
cu deosebire in Înțelesul lui bal tă 3’, adecă in cel do



bAltoagA 4(51) bAlurA
adunătură s. scursură de apă de ploaie prin văgău
nile drumurilor s. de apă (sânge, vin, etc.) vărsată 
In cantități mari pe jos, lăcăraie, lăcărie, apă
rate, apărie. (Din cauza acestui sens peiorativ, care 
In limba română e caracteristic pentru augmenta
tive, nu pentru diminutive, lexicografii li consideră 
adesea, greșit, ca augmentativ). L'n pAlc de soldctți 
trecii pe suo ferestre, mergând drept prin băltoacele 
de apă. d. zamfirescu, R. .37. Dă fitifa in sus și 
tn jos Și bea din orice băltoacă. Și roade mușcând 
furios Și tropăe, sare și Joacă, Dar nu-i folosește 
de loc (:„Sle (die Ratte] fuhrheruin, sie fulir heraus 
Und sofT aus allén PfOtzen.,."), gorun, p, 89. (în 
ironie) Căutând să schimbe vorba, se întoarse cu 
fața spre canal, unde apa curgea liniștită și întrebă: 
„In băltoaca asta se prinde pește mult'r" dunărea- 
NU, SĂM. VI, 373. Am scăpat tntr'o băltoacă, tn care 
eră să mă înnee! LM. Când a fost lănipi sat, dă de 
niște Țigani, pescuind tntr’o băltoacă. Bl... se băgă'» 
băltoacă și prinde pești cu Țiganii... Dar cănd merge 
acasă, cu câțiva pescuți, insă fără de pungă, căci 
o scăpase'n băltoacă... reteganul, p. iv, 23. (Loc.) 
Cocostărcul și barza tot în băltoace trăesd: „fiecare 
viețuește unde-l trage firea; se zice mai ales de acel 
cărora le place a trăi In murdărie sau In locuri 
rele", zanne, p. i, 426. (Cu variantele obicinuite la 
sufixele in -c, șl: bălbic (diai, baltdc} s. a. „baltă mică, 
mocirlo[ajs(ă]". costinescu. Cănd umbla pe uliță, 
n u băga de seamă, unde calcă, ci intră de-a dreptul 
în toate baltacele. odobescu-Slavici, ap. TDRG. O 
ploaie mare de o noapte și o zi... n sămănat băl- 
tacc, curate incă. IORga, n. r. b. 9. Daca ajunse 
la fântână, se șperib bahnit^i, văzând fata vie-ne- 
vătămată, iară pe Imlaur mort, intr’un băltac de 
sânge, cât pe colo de mare, ispirescu, L. 343. (TDRG. 
crede că băltac s’ar fi născut din bahic prin apro
piere de cuvântul baltă, o părere cu greu de admis, 
dat fiind că vorba de origine turcească batac nu 
parc a fi fost niciodată uzuală). | băltig s. a. (atestat 
numai la DDRF.: „marécage"). ( băltoc s. a, (atestat 
numai la DDRF.: „maro, bourbier"). | băttoăgâ s. f. 
„Poporul rostește d’o potrivă : băltoacă și băltoagi". 
(Teutești, In lași), ap. HEM. 3077. „Băltoage^upe, 
bălți mici .și adânci", liage-un bou tntr'o grădină, 
le.s’o fată și-l îngână. „Taci, fată, nu mă’ngănă! 
Cât îmi trăeă soția. Beam apa izvoarelor. Pășteam 
iarba munților, Da de când ea mi-a perit. Beau apa 
băUoayelor; Pasc iarba priloagelor. ȘEZ. I, 236'®/,.] 
băltog 3. a. „baltă mare, mocirloasă și urită“. pam
file, j. II.)

— Derivat din baltă, prin suf. -oc (-ac, -ig, -og}.

BĂLTOÂUĂ 8. f. I .... .
BAlTÓO .. a. I balto.câ.

BĂLTOID 3. a. tirand étang, urând amas d'eau 
dortnante et puante, grande flaqueou mare (d’eau. 
de sang, etc.). — Augmentativul lui baltă (derivat 
prin suf. ~oiu). Baltă mare, băl tău, (adesea cu o 
nuanță de sens peiorativ) baltă cu apă murdară și 
puturoasă. Satun afurisit, Cu a sa jertfă se aruncă 
în băltoiul mucesit. alecsandri, p. i, 13. ó'e adu
nară intra ei toate broaștele la un loc, intr’un băl- 
toiu mare, marian, o. II, 314. (Ca augmentativ al 
Iul baltă 3®) Cantitate mare de apă (sânge, vin, etc.) 
vărsat pe jos, băltău; cfr. băltoacă, lăcăraie, 
lăcărie. G’d»d să ducă copaia in celar,8ă dea dru- 
mid câinelui [Închis acolo], acesta o băști pe ușă, 
pe lăngă ea, iar cepul pe care-l scosese o isbi peste 
glesna goală, tn celar, eră tot un bălțoiu, de luase 
toate pe de desubt. T. CERCEL, SĂM. iv, 767.

bAlțoiv b m. Nom de ebien taoheté. — Augmen
tativul lui balț (3®) (derivat prin suf. -o»u). «Nume 
de căne) La un câne bălțat, ciobanii ti sic bălțoiu. 
(Doinni^ în Rămnicul-Sărat). ap. HEM. 3090. Cfr. 
bălțuie, bălțuică.

. RĂi.Te.t, -(»ÂNĂ adj. 1®. liicl^e en étungs, couoert 
[ d’etangs, marficageux (en parlant d’un terrain). 2®. 
Í Qui forme, par ses débonlemenis, des marais; dont le 
i rivage est riche en marais (en parlant d’un cours 

d’eau). 3®. Qui oit dttns le8marécages,maréeageux, 
palackén, palustre (en parlant d’une plante).

1®. (Despre un loc) Plin de bălți, acoperit de multe 
bălți; cfr. băhnos, mocirlos, mlăștinos. Pd- 
măniul este băltos, mocirlos. In vecinătatea bălții. 
I. lONESCU, p. 4S. (Un om) aveă o moșioară Și 
dracu’ o fâșioui'ă, îns’a omului lucratăCa o gră
dină curată, Iar a dracului băltoasă, (rlodoroasă 
și ghimpoasă. PANN, P. V. Il, 119/,. (Balaurii) se 
așează cu locul [ cu locuința] tn ziduri spatie și 
părăsite..., prin locuri băltoase, cu deosebire în făn- 
t&ni și lacuri rare. SBIERA, P. 316/,,.

2®. (Despre un râu) Care, In urma deselor răvăr- 
sări, formează bălți pe locurile apropiate; ale cărui 
maluri sânt bogate în bălți, i'ăcuse Itumănii două 
poduri, Moldovenii iar două, peste apa Tismenul, 

; ce eră lăngă CeJirin, băltoasă și noroioasă, mag. 
, IST. II, 15/,.
; 3®. (Despre plante; rar, nelntrebuințat) Do baltă,
■ băltăreț. T/ifalictriamJ țtavum (crește în] ...locuri 

josnice palustre, stufuri băltoase. gbecescu, PL. 25.
— Derivat din baltă, prin suf, adj, -os.

BĂLTiiuĂ 3. f. =» băltiță. Diminutivul lui baltă, 
derivat prin suf. -ucă. HEM. 3078. Cfr. băltică, băl- 
ticică, băltuță, băltiță, băltoacă.

BĂLTci vb. IV“ (ș, d.) V. bălți' ș d.

BĂLȚUICĂ s. f. Nom de vache tachetee. — „La 
o vită bălțată, ciobanii li zic șl ădi/uted." (Bistrița, 
în Mehedinți), ap. HEM. 3090.

— Derivat din bălță (cfr. balț 3’), prin suf, dim. 
-uică. Cfr. bălțuie, bălțoiu.

bălțîie s. f. Nom de chévre tachetée. — Nume 
de capră bălțată, „Caprelor se dau numiri de: ciută, 
roșie, sultănică, uiuscurică, băițue, etc.“ (Boteni, In 
Muscel), ap. HEM. 3090. Cfr. bălțat,

— Derivat din bălță (cfr. balț 3’), prin suf. 
dim. -ute. Cfr. bălțuică, bâlțoiu.

băltvtA 3. f. =biUtițA. Diminutivul lui baltă, 
derivat prin suf. -w/d. Cfr. b&ltiț&. b&ltic&, bil- 
tucft, bilticici; băltoacă. Doao broaște petrecea 
într’o băltiiță, inși aceaîa Mcându-sA vfejara de 
căldard, aw pornit mui departe, sA caute apă. ți
chindeal, F. 136.

bAlÚCÁ adj. r. B{o»c7e. — Diminutivul Iui bAl 
(derivat prin suf. -t*c), Întrebuințat, pe cât se pare, 
numai la fem. „BAlttcă = balaio, blondâ“. ȘEZ. Ii, 
126/,,. Cfr. băl&ior, b&lânel.

bílúicá a. f. „La Blanche^ (nom d’une vache 
blanche). —„Numele unei vaci bălaie", marian. Cfr. 
bălaie, bălncă.

— Derivat din băl, prin suf. -uică.

BĂLIIK 3. m. (Bot.)
1« = costrei : Borgho d'Alep ou Herbe de Buiike'. 

„Sorglmm halepense ou Andropoyon halepensis ou 
Jlolcus halepensis". panțu, pl.

2® msltnre ; iliUet ă balais : „Sorijhum vuluure 
ou Holcus Snrghum". panțu, pl.

[Numirea e atestată de HEM. 3091 pentru Dolj; 
tot acolo se citează din Olt și Teleorman varianta: 
bălădr s. m.] Cfr. bălură'.

— Din bulg baliir „Sorghum halepense".

uÁLÚKÁ s. f. (Bot.) = brândiișâ-de-toamnă: Tne- 
chien, veilltusf. „Cokhicum au,tumn(ile‘‘. PANȚU, pl,

— Probabil, același cuvânt ca cel precedent.
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hAll'KĂ 8. f. Terrain ylissant,mou.—(Rar; înțo
lea nealgnr: poate o interpretare greșită a celui ce 
l-a auzit, Înțelegând pământul In loc de planta ce 
i-o va fi arătat cinevă) Pământ lunecos și moale 
„BdÍMrá = glatter, woicher Boden**, (Titești, In Ar
geș; atestat numai în) jahresber. vii, 82.

— Etimologia necunoscută.

uĂLii^A 8. f. „La Blanche‘‘ (nom de brebis ou de 
chévre blanche). - „Numele unei oi cu totul albă“. 
MARIAN. Nume de capră bălaie. Cfr. damé, t. 182, 
cfr. băl, bălaie, băluț. (Diai, bălușe.]

— Derivat din băl, prin suf. dim. -uș.

uAlÎ'^câ s. f. (bot.) Dame-d'ome-heures, Belle 
d'onze-heures: „Ornithogalum umbellatum fOrnitho- 
galum tenuifoliumj‘‘.—„Mică plantă erbacee din fa- 
m[ilia] liliaceelor...; florile albe.. Crește prin fânețe. 
locuri cultivate umbroase, prin grădini și păduri. 
Aprilie-Maiu, (Se mai numește: ] ceapa-cioarei a. 
oeapă-ciorească, găiniță, găinușe, laptele- 
pasării,pIiBC-pă8ăresc**. panțd, pl ; H. iv (Dâm- 
bovița), 9 (Bălenii-Sârbi), 52 (Bilciurești). (Și subt 
forma prescurtată : liișcă s. f. panțd, pl. Lușcă = 
ceapă dorească. ECONOMIA, 47. I Pluralul : liisle s. 
f. = gliiocebbognți : Nivéole d’été: .ieucojum aesti- 
vum" et Nivéole printanlére ou Grelot blanc: „Leu- 
cojum vernum“. panțu, pl. „LMyfe : niște floricele 
ce cresc primăvara prin băhnuri și arinișuri**. ȘEZ. 
vn, 116.]

— Derivat din băl, prin suf. dim. -ușcă. (Numi
rea aceasta s’a dat plantei, din pricina florii sale 
albe; cfr. germ. Vogelmlloh șl Schneeglöckchen).

iiAi.VNTKÁHÁ s. f. Balustrade. — Șir do balu- 
ștri uniți la partea de sus printr’o grindă, formând 
astfel o rezemătoare (la o scară s. ia o galerie) sau 
o apărare (la un pod), sau o împrejmuire de po
doabă (la o clădire), parmaclâc; cfr, parapet, 
primblă, rampă. Îmi răzimasem capul pe mâni 
și mânile pe balustra<la punții și mă uitam tn apă.
l. NEGRDZZI, III, 434.

—— .V. din fran.

llALÍ'MTRr s. in. Jiiilustri'. Mic stâlp (do lemn, 
de piatră, etc.) până la Înălțimea niânei, fasonat (cam 
In formă de popic) și formând, împreună ca alții 
la fel, o balustradă sau parmaclâc (la o scară, 
împrejurul unei clădiri, la un pod, etc.); cfr. par- 
luac. IȘI ; baliistrâ s. f. l^niru bază, s'a prs.iătit 
|la mănăstirea Curtea-de-ArgoșJ aceă prispă caM 
teșită împrejmuită cu mari bntustre de piatră, 
pe care o reclamă... mărturia... iliacnnjului! Paul 
din Alep. ODobESCV, il, 5()4.j

— N. din fran. (<ital. balaustra, idem < lat. Iio- 
laustium < grec, gakaóstiov „rodie, fructul rodiului 
sălbatec'*, bulbucătura baluștrilor aducând aminte 
forma florii de rooiu.)

RĂLVT< *Ă adj. 1». S/onrftn, blondinei. Nom do 
brebis blanche. 2**. Sorté de danse paysanno.

1°. (Adjectiv, adesea substantivat) Băl, bălaia, 
plăviț, blond (cu o nuanță mai mare de desmierdare). 
(Despre oameni; mai ales despre fete) La făntăna 
de uiagă, Vine dorul de. mi ’nlreabă: Care fată 
mi-e mai dragi, Cea cu chica lată, neagră? Ba 
mai bine cea băluță, DOINE, 128/,j; ofr, ibid. 152/,ș; 
239/,. (Banat) Substantivat (subt forma femi
nină). Drăguță, ibovnică (cfr. băl 1,3®). Pe picior de 
caprăsură, Î)ă-m[iJ, bălu(ă, câtă gură, epure, P. p. 
46. Aid, băluță, să fugim, Bă fugim, să pribegim. 
POP,, ap. HEM. in. Add. xxxvi. || Nume ce se dă, 
prin Banat, oilor albe (s. cu botul alb). ,Jja oaia 
albă se zice băluță^. (bucova. In banat), ap. HEM. 
2926. „Băluță este cu botul băl (alb)**. LiUBA-iăNA, 
M. 111. „Oaia cu botul alb se zice băluță". (Zăpo- 
deni, in Vasluiu), ap. HEM. 2926. Păeurariu cu oi
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bălufe, Nu țineă multe drăguțe, Că tu, cu mândru
țele, Nu mai sporești oile! reteoanul, CH. 147; cfr. 
HODOȘ, P. P. 121. Cfr, bălaică, bălăiel, bălăior. 
bălan, bălăncl, băloiii, bălucă, băluică, bă- 
lușă.

2®. (Cor.) Substantivat. Dans țărănesc cu lău
tari, numit șl hora lui Băluță, pe murea (Dolj) hora 
lui Băloiu și (Vâlcea) mânioasa (descris la) HEM. 
3092 ș. u., și la pamfile, J. ii, 272; cfr. ii. iv, 90, 259.

— Derivat din băi, prin suf. dim. -uț. (în sensul 2®, 
după vreun Băluță oarecare, probabil vreun lăutar)

HÁLVÁN 8. m. r. Bloc de bois, poutre, poteau, 
pieu. 2®. Bille. 3®. Poutre du pressoir d’huile. 4®. Se- 
melle d’a.ssemblage, sabliére. -(Prin Oltenia și Banat)

1®. Butuc mare de lemn, bârnă, grindă, stâlp 
„Băîoan = un lemn inare“. (Măidan, în Ban.), ap. 
HEM. 3095. „Băloan = grosses Stiick von Holz“. (Ti- 
tești, în Arge.ș) jahresber. vii, 83. Casăle șipimni- 
țile depilatră și toată curtea, cumu-ș laste. în;frădită 
cu hălcnni. DOC. (Mănăstirea Hurezii, a. 1656), ap. 
HEM. 3096.

2®. Trunchiu do arbore curățit de ramuri, destinat 
aii tăiat In joagăr, numit șl (in Muntenia și Transilv.) 
buștean, (In jnd. Suceava) butuc, (In (3orj) gros 
(atestat, subt forma 5 ttZvnn, pentru Vâlcea,de) dame, 
T. 17.')—176, lemn gros, din care se taie
scânduri (Clopotiva,ln ținutul Hațegului)**, viciu, gl.

3®. Spec. bârnă la teascul de uleiu. „Buloan = 
Balken bei der Olpresse** (Caransebeș) jahresber. 
ni, 314.

4®. Spec. (Arhil. pop.) bârnele care se pun ori
zontal pe fundamentul ori pe tarașii casei, purtând 
stâlpii caselor țărănești; se numesc de obiceiu talpa 
casei, tălpoiul. tălpile prispelor, tălpile 
târnatului, tălpi lungi, (prin Prahova) teine- 
1 ei u, (prin Constanța) teme iu. (Atestat, subt forma 
bălvan, la) dame, t. 98, = grinda ce se așază
în temelia casei". (Gorj), ap HEM. ,3095. „Pro funda
ment se pun butoanii de gorun, caro sânt de 20-30 
cm. de groși, iar de lungi, cât eato șl fundamentul", 
lidba-iana, m. 94. „Părțile do lemn ale casei sânt: 
bulvanii, cari* so pun pe fundament; In btilvani se 
bagă .cățeii*, Intre ,căței* se pun bârnele...** Com 
liuba, ap. HEM. 3095. Cfr. babă 11,4®, babalâc 3®.

[ȘhbâlrâuB. m. Cu prefacerea lui d^wdupă la- 
biale, și: bulvăn s. m ]

— Din sârb halvan „bârnă". (Formează dublot cu 
bolovan, bolohan și, probabil, și cu bolocan. 
Dacă cuvântul slav, care la origine insomnâ „statue, 
idol**, e împrumutat, precum crede Korsch. ap. ber- 
NEKER, SL. WH. 41, din pors. pafdaoăn „erou", atunci 
avem a face și cu iin dublet depărtat al vorbei 
p ehlivan).

RAM! interj. Interjection imitative du tintement 
d’une grande cloche: Binf-dinf, ding-dang! — (Ex
presie literară) Interjecție care imită sunetul unui 
clopot mare,Cfr, balang! bangi (Mai adesearedu- 
plicat; une-ori, poate după germ. „bim-bam“. In legă
tură cu un element blm-) Bam, bam! Linca! lin
ca !... răsună aerul de glasul clopotelor mari și mici! 
URECHE, ap. TDRG, Popa clopotul trăgea, Clopotul 
„him, bum^ făcea, marian, SA. 306. [tn loc de bim- 
bam șl; bimba 1 Ca el [ clopotul] așâ-a cântă, 
Văile d'or răsună:„Bimba, bimba, măi ciobane, Meri 
la dracul, măi Țigane‘‘! marian, 8a. 212.]

— Formațiune onomatopeică.

HĂ.viRÂr s. a (ș. d.) v. bumbac ș. d.

RAnRAKÎK 8. f. Bout d’komme, nabot. — (Rar, 
fam.) „Se zice, în sens batjocoritor,... mai ales 
de un om mic. D. ex. O bambarie de om". (Săliște, In 
Transilv.) Com. a. bancid. Cfr. bondoc, ghindoc
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— Etimologia necunoscută. (Cfr ung. buiubn, 

bambu „cască-gură, prostălău"). Cfr. ftawftttriî,

I

1

KĂnBL' s. m. (Bot.) Bambou. Plantă graminee 
arborescentă, din a cărei scoarță se Împletesc coșuri 
și rogojini, iar din tulpinele tinere se fac mobile, ba- 
.stoane, etc. [Fără plur i La Românii din Austro- 
Ungaria, subt forma germană: hámhus s. m]

— iV. din fran. (împrumutat din malaeznl bamhu}.

hAmbuhA s. f. (tn Hațeg) Numai In locuțiunile: 
A bate l)ambDra = „a Imblâ haimana s. a bate lela, 
a bate poduri[le]‘‘: „vagabonder, flaner, battre le 
pavé"; A sări bambura =» .,a sări In sus (de bucurie 
sau de durere)"; „sauter en Pair (de joio ou de dnu- 
leur)". REV. CRIT. III, 87. Cfr. a hoinări, a umblă 
In geambu rli.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. bamba, 
bnmbu „cască-giiră, prostălău".) Cfr. hiimbarie.

KÂiie s. f. plur. (Bot.) Gombo. Gombo comestible, 
come grecque: „Hibiscus esculentua ou Abclmoschua 
esculentus." (Obiectul și cuvântul necunoscut In 
.Ardeal) ,J*lantă erbacee din fam[iliaj malvaceelor...; 
frunzele mari. .. verzi-lnohise pe partea superioară, 
puțin cenușii pe cea inferioară; florile.. galbene eu 
centrul brun sau violaceu...; fructul capsulă... cu nu
meroase semințe cenușU-verzui... Originară din ...In
dia, cultivată ca plantă alimentară. lunie-Iulie.*' pan- 
ȚU, pl. Grădinarii seamănă mai cu osebire... varza 
și ceapa, după aceea praz, ardeiu..., bame.. i. io
nescu, M. 367. P. ext. Fructul acestei plante (care 
se Întrebuințează In bucătărie). Bam>' mari 2ö, trei 
bani. DOC. (a. 1792), ap. ȘIO. Angltenara, conopülifa, 
bămiile... hrănește nevri'e. piscupesco, o. 194. Ba- 
miile încă, loboda și știrul, Să ae afiefațăsă ’mpli- 
neaacă șirul. PANN, ap HEM. 2403. Am mâncat cu 
mare poftă bnmii cu puiu. teleor, ap. ȘIO. Ba- 
inefle]... ae intrebuințează și în contra oătămăturii 
și a lingoarei. leon, m. 23. [Și: bâmii s. f. plur. 
(Poate prin apropiere de boamhă), și; bâiiihe. panțu, 
PL.; LEON, MED. 23.]

— Din turc, bamia, idem (neo-grec. p.K4p.i'z. bulg., 
sârb, bamnja, alb. bumje).

liAnii s. f. plur. (Bot.) v. bnnie.

H.inpÎH 8. m. v. vampir.

KAN 3. Ul. Ban (titre correspondant á pou prés â 
celui de margrave, qu’on trouve d’abord ponr Ies 
cominandants niilitaires des provinces frontiéros du 
royaume de Hongric, puis pour un haut dignitaire de 
Ia Valachie (aorte de gouverneur de la petite Va- 
lachie), le premier des boyards valaques. En Mol- 
davie, haut dignitaire intermédiaire entre le grand 
porte-épée et le grand-échanson. De nos jours: gou- 
verneur de la Croație)

Titlu, conferit de regii Ungariei Întâi unor nobili 
de rang inferior din Transilvania (tradus in latinește 
prin magister), apoi comandanților unor provincii 
de graniță [tradus In latinește une-ori prin coines, 
alte-ori prin banus; In această din urmă calitate 
se găsește Întâi (secol. XII și XIII) ca titlu al gu
vernatorilor (s. comandanților militari) al provincii
lor sud-estice alo regatului ungar s. al stăpânito- 
rilor unor ținuturi sârbești (Croația, Bosnia, Sla
vonia, Dalmația, banul de Macloa); mai ales Insă 
banul Üeverinutui: „banus Sewrinensis"]. Prin lua
rea In stăpânire a unei părți din banatul Seve- 
rinului de către Domnii Țării-romănești, aceștia 
Iși adaogă In titulatură șl titlul de „ban de Seoe- 
rin‘‘: Weyuodtt transalpinus et hanua de Zevrino. 
DOC. (de la Vladislav Basarab, a. 1368) In Docu
mentele Hurmuzaohi, i’, 144. Vajfooda triinaalpi- 

nits et bánna <le Zeiverino, neo non ăux de Fo- 
qaraa. (a. 1369), ibid. 148. Wainoda tranaalpinfnsj 
han de C2»vrinio ( Severin] (a. 1390, titlul de pe 
pecetia lai Mircea-cel-mare). ibid. 322. Titlul de ban 
al (Severimilui), mai târziu (de pe la Începutul se
col. XVI) ban al Craiovei, trece apoi asupra Întâiului 

' dignitar al țării, după Domn, administratorul suprem 
al Olteniei, care aveâ și semnul său deosebit, „grapa“ 
și pecetie deosebită; chiar mai târziu, când bănia 
nu mai erâ decât o treaptă In ierarhia boierească, 
hanul (ilare-ban s Vel-ban) rămase cel dintâi Intre 
boieri. în Moldova, bănia se introduce pe la sfâr
șitul secol. XVII și se statornicește pe la Începutul 
secol. XVIII, când banid fu așezat după marele spă
tar și Înainte de marele paharnic. Astăzi, când ve
chile boierii românești sânt de mult desființate, titlul 
de ban nu se mai întrebuințează decât pentru banul 

. Croației, care stă In fruntea guvernului autonom 
al Croației și al Slavoniei. „Ban = prorex'*. anon. 
CAR. S’au pârit aceifti boiari ce scrie mai sus, cn 
părinții den mănăstire, înntiintea Hrisei, bunul. DOC. 
(a. 1643, Tismana), ap. HEM. 2407. Ștefan, cu mila 
Ini Dfumne.Jzeu arhiepiscop i mitropolit,... cu cei 
de bună rudă boiari, cittstiți și socotiți vrednici 
dre'jători și judecători... : intâi jupân Ghiarma ce 
nu fost ban-inare... (a. 1642) mag. ist. i, 126/,,. Până 
astăzi. Banii in Țara-inuntenească, măcar că supt 
ascultarea și voia Domnului sănt, însă după pri- 
vileifhiile — poate fi — carile d'inceput au fost având, 

i și la boierie sănt mai de frunte-, și altăpuiere au 
I peste Olt, nu numai a (/iu^că, ce. și cu moarte pre 

rinovați a căzni, și tot acel veckiu titlu de Ban tși 
' țin. CANTEMIR, ap. HEM. 240Ö. [Slujbașii] trecea 
, [Ia socoteală] intcit câți hani au dat lui Vodă, câți 

banului, câți vornicului, câți logofătului, câți vistie
rului, câți spătarului și celorlalți. ZILOT, CRON. 78. 
Ban^ mare de Craiova, mai marele giudecătoriu 
al țării și apărătoriu hotarelor. URICARIUL, IV, 220/,. 
i^i cetatea Severinului, și banul de acolo... vin de 
lll Unguri, cuceritori de pământ românesc tn acea
stă parte. lOROA, CH. I. Il, 147. Odinioară, tot ți
nutul din dreapta Oltului aveă inai-marele său, 
care se chemă ,han' și care sta la Craiova. mehe
dinți, p. 40. Slujește-mi, .alujește, Pân' la Sân-Văsii 
Să ’mpart boierii, Că te-oiu ridică Ban hi Craiova, 
Și tu că-i băni, De t'ei ferici, teodorescu, p. p. 48. 
Bunii Suverinidui, Cuimacanii Oltului Și boierii 
târgului Stau la dreapta Domnului, Cam in fața 
cortului; Iar la stânga Domnului, Domnului și ba
nului, Șed Buzeștii și Căpleștii. ibid. 478. (Loc.) 
Aseară mă culcaiu bolocan, iȘt azi iafă-ină maré
ban ! („arată repegiunea cu care putem trece dintr’o 
stare proastă Intr’alta strălucită'*), ap. zanne, p. i, 
68; ofr. 11, 471. A trăi ca un ban (ofr. ca un Îm
părat, ca un prinț, etc.) = „a ti^i bine, nesupărat, 
a trăi domnește'*, ibid. iv, 250. (Cu aluzie la unii 
ilintre vestiți! purtători ai acestui titlu) Voie la dum
neata, ca banul Ghical: „poți să faci tot ce-ți 
place". HEM. 2406 (corespunzând. In Mold., cu: „voia 
la d-ta ca la armașul cel mare"). 4^: Banul-Mâră- 
ciue e un vestit joc național, cfr. pamfile, j. ii, 

[ 283. I [Antioh Cantemir] pre Lupul Bogdan iar l-au 
pus hatman..., pre Savin vel-^n; și de atunce se 
așăză această boierie, cu temeiu, in Moldova, de este 
așezată la rând; că tnai înainte vreme, deși erâ la 
vreun Domn, une-ori ședeă mai sus, iar alte-ori mai 
gios..., iar de aici înainte i s’au așezat rândul după 
spătarul cel mare, și i s’au făcut și venit boieriei, 
câte un ban de drobul de sare de la Ocnă. NECULCE, 
LET. II, 313; cfr. gheoroachi logofătul, let. 
iii, 292. [Vornicul] llârzobeanu : Poftim, arhon 
bane! (ii arată un scaun) — [Banul] Vulpe: Sărut 
mânile! ALECSANDRI, T. 1333.

— Cuvântul acesta, a cărui origine Încă nu-î lim
pezită, se găsește șl la vecinii noștri Slavi (bulg,, 
sârb, ban), și la Unguri (bdnj. La noi a venit, după 
toată probabilitatea, dimpreună cu instituția, de la

L
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loc oeslit, cum are ți in mijlocul tâigului, să vailză 

'< treile, sft aibă chip ș* scriptură cinstită 
și frumoasă...; al patrul, iarăș să fie și la cum
pănă deplin, nemică să nu-i lipsească, pravila, 
MOLD. 40, j. Ei fi banii mirului vria să înghiță. 
VARLAAM, ap. HE.M. 2422. AtAț[i)a mi-s banii și-i 
bdgu tn piei. DOSOFTEIU, V. 8. 134. El le.-au dat lor 
70 galbeni, bani de aur. ureche, let. I, 162/,o- Un 
ban de alamă galbăn iarăși la aceă cetate năruită 
am aflat, cât un ori de mare. M. costin, let. i, 17. 
într’unrânrl, mi-auadus Teodori, pârcălabul de Ga
lați, un ban de argint. CANtemir, ap. HEM. 2417, 

I Făcut-au Dabija-vodă șl 6(l»<în« de bani de aramă, 
j if» â'iiceavd. N. costin, let ii, 5/,. Pdpd»»» Ișt cum- 
i pdrd robi pe bani, și in al șepMea an ti iartă, id. 
' ib II, 47/,. Hămăind asupra lui, din banii țării, 
! mâncați multe pungi de bani... id. ib. Ii, 38/j,. Mie 

să-mi dați ceva bani de cheltueală, cât vă veți în
dură voi. SIMEON dascălul, ap. GCR. 1,144/„. Când 
este mânie de la Dumnezeu, atunce nici mintea nu 
slujește, nici prietenii, nici banii, neculce, let. 
n, 277/j. Ce vor săisprăveascăpravilele, [acoloj unde 
domnește lăcomia banilor ? MUȘTE, let. iii, 35. [In- 
vățăturaj nimenea nu o poate vinde pe bani, áütití, 
ap, ÜUR. II, 6/,,. într'această vreame (a. 17981 a« 
îmbiat bani de hârtie. DOC. (Șercăița, In Transilv.), 

I ap. IORGA, 8- D. XIII, 171. Aceastăsffânt&j Biblie, am 
' cumpărat-o eu, loan Hănteș, cantor, cu 41 de zloți, 
: ban» umblători. DOC. {secol. XIX, Ocna, In Tran- 

silv.), ibid. XIII, 140, Când, tocmintlu-ne, dăm lucru 
pă bani numai, sau pă lucru nufnai, dar prețuit 
în bani, sau și pă bani și pă lucru..., atunci această 
tocntealăse numește txl««ore. caragea, L., ap. HEM. 
2416. li ținuse intr’o robie aspră, ca pe niște robi 
cumpărați cu bani. bĂlgescu, m. V. 393/,. Bani 

_____  ----  ______ ------------- _  i n’am mai văzut de-un secol, vin n’am mai băut 
circulau la Roniăni diferite feluri de bani bătuți I de-o lună! eminescu, N. 42. [BabaJ fei/d paraoa cu 
In țările române (până la mijlocul secol. XVII), sau j zece noduri și tremura după bani. CREANGĂ. P. 3. Am 
streini.Cfr. acceă, albișor, argint, aspru’, băn- I să te ieu cu mine, și-i trăi pe lângă noi, ca banul 
cuță, batcă, burlinc, caragroș,carboavă,cen- i cel bun. idem, p. 175. Simbrie în bani să nu pri- ..i—,_ ---- _  ! . . . - X- _ , ._ ----,j. . .. □!__ 1 .... ..... , . : VO»M

....^___ _______ - da douăzeci de corăbii și
bani ca si cumpăr marfa cea mai frumoasă. ISPI
RESCU, L. 24. Doresc prea mult să văz, la masa ^nea, 
măcar un măr din acest pom care m’a ținut atâta 
sumă de bani, idem, L. 81. Șepuse fata și-și adună 
' ' • ■ ‘ cu degrabă: o leacă de merinde.

Unguri (cfr. Iorga, Geschiclite den luiudnischen 
Volkes, I, 135).

BAN 8. m. 1. 1’. Argent. Pecule, fortune, ricliesse. 
Deniers; confribution en argont; dette. Monnaie. 
2*. Valeur prise pour unité de comparaison, la plus 
petite monnaie. (De nos Jours) Centime;pibee de dix 
centimesoade deuxsous. II. Demi-gramme. iii. Ger- 
me de l’oeuf.

I. P. Ca nume generic, ban Însemnează orice 
monetă (s. hârtie care reprezintă valoarea unei 
monete) recunoscută ca instrument de schimb și 
ca mijloc de plată; cfr. parâ, argint (3*).—Banii 
sânt de aramă, de nichel, de argint, de aur 
(mai rar do alt metal) s. de hârtie (bancnote).- 
sânt mărunți s. mari; aceștia din urmă, ca șl 
banii streini, se schimbă. - sânt buni, când au 
curs (umblă, ț sânt umblători) s. sânt răi, 
cAnd sânt falși (plăsmuiți) și când au ieșit 
din curs.-se dau s. se iau cu Împrumut, cu 
dobândă (cu interese), care poate deveni ca- 
mătă(uzură,taslam); cel ce primește Împrumut 
e datornicul (debitorul), cel ce-i dă e credi
torul (când ia dobândă prea mare, cămătar s. 
uzurar). Se pot luă - Înainte. Se cumpără s. se 
vinde cevăcu s. pe - (f drept atâția -), vânzarea se 
poate face In - , negustorul dă marfa pe - , cinevă face 
servicii de geaba (gratis, de-afetea) s. pe (ori 
pentru)-.Bani de cheltueală sânt cei destinați 
cheltuelilor zilnice.Ceea ce ne C0Btă(s. ține) - mulți. 
une-ori nu face (A, vii, 3®, voi. ni, pag. 17‘’-18“) - (s. 
parale). !n mod figurat se spune despre cinevă că 
mănâncă (bea, Înghite, n u se poate sătură, e 
lacom de) - , cel bogat e vestit din - , altul 
poate fi In strâmtoare (fstrânsoare) de - .In 
diferite timpuri și In diferite provincii umblau s.

ti ma. copeică, coroană, costandă, creițar, di- I mești de la. dtnsul.' idem. p. 146. Slujba... 
nar, ducat, dutcă, fertu n, fiori n, florini, filer, implini-<i, dacă->ni ue» da daudieci de cnr
finic, firfirică, franc, fun duc, funduciiu, gal
ben, gologan, greslă, grivnă, groș, groșiță, 
husăș, icosar, irmilic, left, lețcaie, leu, let- 
ță, liră, inahmudeă. marcă, mariaș, napo- .. ........
leon, nesfeă, olandez, obol, ort, ortiță, pa- i tot ce, biata, putu 
râ, pa tacă, per per, pitac, pițulă, pol, pol tu - ' ■*■** ’ *- —
rac, potor,potronic, puișor, rubiâ, rublă, run- 
gă, șalău’, sfanț (țfanțic, zvanțig). sot' ' 
covăț, stambol, taler, țener, timf, tun_-, 
turaliu, ughiu, venetic, zarmacup, zingirliu, 
zlot, etc. „Ban- nuinmus, pecunia”. anon. car. 
Banii săi nu-i dă in camătă PSALT. (a. 1651), ap. 
HEM. 2415 ( argintul său nu deade intr'uslain. 
PSAL. BCH.; argintul său nu deade Intru camătă. 
CORESI, PS.; arginții săi nu-i deade Intr’aslam. DO
SOFTEIU, PS.: „pecuniam suam non dedit ad ușu
ram”; „qui ne donue point son argent en usure”). 
Bine ^im, că cuvintele trebue să fie ca banii: că 
banii, aceia sânt buni carii imblă tn toate țările. 
N. TESTAMENT (a. 1648), ap. GCR. 1, 126/i,. Banii 
cei răi sântu ilc trei fealiuri, mestecătură ce să 
deice: aurul cel curat ce are fi să fie, ei îl șpured 
șiameastecă, argintul așijdere; unul ameastecă cu 
arome, altul fac chiar de aramé și mtmai că ce-î 
spoesc de-asupra cu argint, aceasta-i una; a doo, 
.s’are fi fi curați o samă de bani, ei fac mai mici, 
de ce nu ajung la cumpănă, ce păgubăsc oamenii 
ceia ce-i iau; a treia, așijilere să chiamă men- 
ciunoșfi] perdru căce chipul și scriptura ce pune 
pre dinșfij iaste minciunoasă, nu iaste făcută 
den svat, cu învățătura cuivâ, ce pre furiș, ca un 
lucru rău... Banii cei buni și dir^ți au patru lu
cruri pre’npregiurul lor: Mâi, mia ce fctce bani 
să aibă puteare și voie de la împărăție sau de la 
Domnul locului aceluia; al doilea, sd sS facă în

pitac, pițulă, pol, poliu- I niște hăinuțe și vreo doi bani ce aved de'ndemână. 
, puișor, rubiă, rublă, run- ' RETEGANUL, P. v, Nici o mândră nufi-areice: 

'r(o)- i ..
nuh,

„Nu~ți bea banii, ntăi voinice, Că banii fi-or tre
bui. Dacă te-i căeători.‘‘ .jaknîk-bâRSEAnu, d. 372; 

gazdă și au«f, Toți ii dau bani itnprutnut. 
Da noi care nu auent, Cerem și nu căpătăm, ibid. 
415. A/wr^wíe^n’ tare-mi place, Spune-mi mie câți 
bani face ? ibid. 487. Spdzwf, badea mi'utreabă, Mă 
întreabă de cercei: Cine-a dat banii pe ei?^Cui 
ii drag de ochii mei. Și mă'ntreabă de mărgele: , 
Cine-a dat banii pe ele? —Cui ii plac buzele mele. 
ibid. 77. Scriscrică de pe ban, Nu m’ai urit de mă- 
gan ( „din indemn propriu”); Scrisoricăpe hârtie, 
Alfi-or sămănat urgie! ibid. 254, 347. Za intră’n 
odaia mea, Umple cu galbini poala, Tot cu galbini 
venetici. De căte-o sută și cinci. Cu mahmudéle tur
cești, Cu rubiéle arăpe-^i, Cugroașe lipovenești, Cu 
dinari moldovenești, Și cu grivne muntene^i; în 
casă cănd vei întră. Să te faci a mătură. Bani prin 
casă cări vărsă, teodorescü, p. p. 541. minte 
cald, la mănă rece, îmi schimb stăș)ănii, ca va» de ei, 
Și n’am odihnă nici in mormânt? {- „Banul,”) ȘEZ. 
I, 28. (Ured. pop.) De primești bani Lunea, e semn 
bun. ȘEZ. III, 100/5. Banul de găsit să-l strângi, că-i 
cu noroc, ibid. ii, 66 „. Dacd te mănâncă ’n palma 
stângă, primești bani; Dacă te mănâncă’n cea drea
ptă, dai bani. (Prov. și loc.) Banii strângătorului 
fintrăj tn mâna cheltuitorului [s. a risipitorului]. ‘ 
G. NEGROZZi, 1, 247. Banul e ochiul dracului. ISPI- 
RE8CU, ap. HEM. 2421; cfr. ROMÂNUL GLUMEȚ, I,
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41/,,; 19/,,; zanne, p. v, 32. C«i» e banul rotund, 
se tot duce d’a dura. RETEGANUL, p. IV, 8/,,; cfr. 
ROMÂNUL GLUMEȚ, I, 25/,j. Han găsit: ban vrăjit! 
ALECSANDRI, P. P. 93. Banul e roata lumii, rete
ganul, P. I, 6y/j,. Bani au și Țiganii: nunnii cin- 
.ițea le lipsește! PAMFILE, ciM. Banul: pasăre cu 
aripi! HEM. 2421. Banul rău nu se pierde (s. «u 
piere)! C. NEGRUZZI, 1,250; BARONZI, L. 1,49/,; CO
STINESCU; ZANNE, p. V, 57-59 (unde se citează va
riante și expresii corespunzătoare din alte limbi. Se 
bazează pe experiența că. dac’ai primit odată un ban 
fără curs, nu mai poți scăpă de el, și la orice ocazie dai 
de el; se spune,cu deosebire, ca o constatare a ne
dreptății din lumea aceasta, unde cei meritoși se pră
pădesc și cei răi trăesc, sau când un om fără merite 
și stricat scapă de o boală primejdioasă, etc.; ade
sea, in glumă). 4 trăi ca hanul in ladă: liniștit, fără 
griji. ZANNE, p. V, 68; cfr. mândrescu, L P. 30/,o. 
fA strânge) bani albi pentru sile negre : a se gândi 
la viitor și a face economii (tot astfel ia Bulgari; 
béli pari za cerni dni, la Albanezi: para te barSa 
per dite te zes, și la Neo-greci: asnpoi napâdt; țcă 
[laupfț pip»?. PAPAHAGI, P. A. nr. 328). Frate, nefrate, 
dar brânsa-i pe bani! (so replică celor ce cer ser
vicii gratuite s. se spune despre oameni incapabili 
de altruism) : când e vorba de parale, Încetează orice 
alto considerații mai Înalte. (Variante: Frate, frate, 
hrânsa e cu bani. C. NEGRUZZI, I, 249; Frate, frate, 
dar pita-i cu bani, fidrbafe.'creangă, p. 38). (De
spre „omul harnic, vrednic", se zice că) scoate, hani 
șidinpiatră. ZMiUE, P. v. 70. 4 umblă cu doi bani 
in trei pungi — „a.) a umblă cu șoalda. căutând să În
șeli; b.) (rar, in Bihor) se zice la muiere cu (mai 
mulți] drăguți". ZANNE, p. v, 68. 4 da bani pe 
miere = a face cuivă o necinste, a-l Înfruntă aspru, 
a-l face de batjocură, a-l batjocori in față (locuțiunea 
aceasta Iși are originea din timpurile când balgiii 
turcești veneau să adune mierea arvunită de la ță
ranii români și, neaflând-o strânsă când soseau să 
dea banii pe ea. schingiuoau cumplit po bieții ță
rani, cfr. MEI.CIHSEDEC, ap. HEM. 2424). 1 (Do-oare- 
ce vânzarea, tocmeala, etc. se poate face și tu schim
bul altor valori, cuvântul bani poate fi Întrebuințat 
atributiv pe lângă suma indicată) Am vândut... drept 
■W de lei bani, și mi-au făcut dumne.alui plata de
plin. ZAPIS (a. 1710. Suceava), uricariul. XVII, 
î96/„. (Izvod de zestre:) U fată ile țigan; lâfJO lei, 
bani; o sgardă faalbă) de .'>00 lei... ibid. xxi, 388/,. 
(Gând plata se face imediat, cu suma întreagă, se 
spune) bani gata (s. - buui. - ghiață, - peșin, - (in) 
naht, - numărați și (impropriu) « nninărătuare): „ur
gent comptant". Aceasta do au văwlut dumisale lui 
Orăgan din Filipești..., dereptu cințisăci taleri bă- 
tuți,banigata. hrisov (a. 1591).ap. GGR i, 38. Aceaia 
o am vândut dimisale fratelui nostru Lupului... 
dreptu cinsăci de galbeni, bani buni, hrisov (a. 1641), 
ibid. I, 91/,, („bani buni - hani ghiață" pamfile, j. 
II). Care fnini au să se răspuntlă acum in naht. URI
CARIUL, XIV, 235/,j. Câte loOO galbeni de. fată; bani 
inakt, împărătești și cu simți, alecsandri, t. 433. 
Iar căwl e la vânsare, O cumpără oricine, Cu bani 
numărătoare. OLLĂNESCU, ap. DDRF.4ț:A luă cevă 
de (8. drept) bani buni = a da crezământ la cevă. 
a consideră ca adevărat: „prendre qqch. pour bon ar
gont. pour argent comptant." „Pentru ce a'aprinde ? 
[‘entru ce să iee De bani buni prostia oricărei femei 
COȘBUC, F. 99. Fecior de bani gata, v. f e ci o r.! (Adesea 
la singular, cu sens colectiv) Toți aceia... Nutnai 
hanul il văneasă și câ-știgut fără muncă, eminescu, 
p. 248. Bea vin nemăsurat Și da Imn nenumărat. 
TEODORESCU, p. p. 310 (Brov.) Banid, prietini Șt 
pS vrăjmași ii face. lORD. OOLESCU, ap. ZANNE, p. 
VIU. 659. (Mai ou seamă în legătură cu pron. pos.. 
având sensul figurat de) Avere personală. Slobod 
e să beau și eu, Slobod e,pe hanul mieu! BIBICESCU, 
P. P. 222. ^i dacă eu cheltueac, Su sinfiur agonisesc. 
Ce aveți cu banul mieu, Juilecâ-v'ar Dumneseu?!

SEVASTOS. c 258. (Și la plural; ofr. v.-it. rZanart. .sur- 
aelvic daiiers, fran. demer#, etc.) Avem în bani (Mai 
ales In locuțiunile) .1 aceâ bani = a fî avut, a fi om 
cn avere s. cu dare de mână, a dispune de parale. 
Ajd sice popa nost, CAnd moara cel fără rost: 
Mar{/efi tare, Că hani n'are. Dar cdml moare vreun 
bo’/at, Unde-ți cântă trăgănat: Pune-(i jos, Că-i 
bănos! jaknîk-băRSEano, d. 488. Pe la noi, cine 
are bani bea și mănâncă, iară cine nn, se uită și 
rabdă. CREANGĂ, P. 279 (Variantă; cine nu, stă și 
se uită). „Are bani strânși [s. are bemi la crorap] = 
il a un boursicaut”. PONTBRIANT. (Despre omul bo- 
ițat tare se zic'i că) Are hani yârlă: că măsură 
banii cu Aimeriia, că se culcă pe bani; că se joacă 
cu banii fca cu fasolele), că e stup {e. dobă e. plin) 
de bani. C'fr. zan.ne, P. v, 11-72. A face bani = a 
câștigă, a agonisi avere (cfr. face A, VII, 2’. voi. 11, 
pag. 17). 4-și sj7une banii — a-.și trădă averea, l'e 
Turci ii purtă tot leyați, pe uli(e, bătându-i, să-și 
spuie- banii, pe la cine sâtd. n, costin, let. ii, 112/,. 
Vătavii... și femeile și fetele, slujnicile din casă, te. 
băteâ, să spuie banii și odoare șt haine... ce avusese.. 
NECULCE, LET. II, 272/,,. (Mold.) A tl (s. a lăsă 
pe cinevă) în banii săi = a fi (s. a lăsă pe cinevă) 
liber de a face ce vrea, a-l lăsă In boii lui; cfr. 
ZANNE, P. V, 70; PAMFILE, CIM. Așă il urisi ele de 
tare acum, că. dacă ar fi fost în banii lor, s’ar fi 
lepădat de spân,ca de. l’ciyă-l-crucea. Dar nu aveau 
ce se face de împăratul, ca să nu-i aducă supărare. 
CREANGĂ, P. 210. II Sumă de bani, iji au zis cum au 
fost sădefa] Oprefa] acei bani. DOC. (a. 1626), ap. 
(iClt, I, 74/„. (Printr’iin dativ se indică destinația unei 
anumite suine de bani, cu deosebire când e vorba do 
o contribuție, o dare s. un impozit) Arătați-mli] 
banul dăjdei. N. testament (a. 1618), ap. HEM. 
2415 (; „ostondite niihi nnmisma ceiisua": „inon- 
trez-inoi la inonnaie dont on paie le tribut“). 
Multă striitsoare. făceâ, pentru rătnășifa bunilor bi
rului. NECULCE, LET. II, 239/,,. Dar'cA-i cer banii 
birului, așă se mânie! PAMFILE, J. II. Atunce. la 
banii steagtdui n'au mai scos altă dajde. NECULCE, 
LET. II, 402 ,0. l-am iertat ca sd fie scutiți de hanii 
peceților. doc (a.l74ű), ap. HEM. 2419. Danii (fi-o- 
sului, de la cei ce se vor închide, cănd se vor slobosl... 
RĂȘCANU, L. ibid. Din banii pocloanelor, să dee nu
mai câte 10 mii lei pe an, iară după trei ani să 
dee fot birul deplin..., până sa împlini rămășița 
cea păsuită, și banii pocloanelor iarăși să-i dee 
deplin. AMIRAS, LET. III, 127. închisăse pe liugină 
sulfferiulșipe Ștefan Luca oisternicul, pentru hanii 
năpăștilor, in viaterie. N. costin, let. II, 83/,,. In 
comitatul Zarantlului, nemijlocit după jocul miresei 
se mai scot încă și „banii verselor'. Ih'e aceștia ii 
scoate vornicul mirelui, de la cuscri, marian, nu. 
729. Vro nouă pui de yraur Ciripesc, vorovesc. Cum 
să scoață, cum să fie Cei hani de oămeșie, Vor trece 
Nistru’, Să prade Pistru’. jarnÎk-uârseanu. d. 517.
(Eliptic, in loc de: ba ni dat ori ți) Suma de bani 

po care o datoreșto cinevă cuivă. Iliaș-vodă..., legând 
priete.șug cu Leșii, le-au întors Pocuția cu toate 
târgurile, și le-au iertat hanii. URECHE, LET. i, 
108/;. II Monetă. Matna-mi dădea un ban de trei, 
ca să-mi iau un simit, delavrancea, ap. TDRG. 
A găsit niște bani vechi.

2®. Valoare considerată ca unitate de măsură, .și 
inoneta — cea mai mică —care o reprezintă.- -Va
loarea piesei de un ban. In vremile vechi, nu se poate 
stabili cu preciziune, căci variă după timpuri și re
giuni; astfel: asprul — 1*/, bani (în Mold., căci 
8 aspri = 1 potroiiic= 10 - ; după socoteala ce reiese 
dintr’un hrisov din a. 1638, ap. GCR. 1, 87/,, asprul 
și banul par Insă afi fost echivalenți; Am vândut 
11 pogoni de țealinfă] și cu 11 stânjănfil di loc 
in dealul Bășiniștilor,pogonul c&te!)0Odea[s]p[ri], 
fac bani üSOO); copeica = 2-/&‘ copeice, adecă Hi 
bani. N. COSTIN, LET. II, 116/,,); costanda (Munt.) 
s. potronicul (.Mold.) =: lO-țcăci 5 costande =

L
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1 ducat=5u - . brăina eră câte un leu, oul câte un po- 
tronic feece bani}, neculce, let. ii, 248-,,); fio
rin tul de argint=20- (căci = 2 potronîcl); duca- 
tul = 50-/200 de bani, care fac 4 ducafi; ducatul 
iaste căte â costande, î.nvAțĂturi, a. 1642. Câmpu
lung, ap. GCR. I. 95 „); talerul =» 112 - fO bute 
de vin, vedre Uf), vatlra câte buni 30, fac taleri îă, 
costande 12. doc. a. 168.3, Munt , ap. HEM. 2427); 
leul = 1'20-(Lei 70, bani fíO, de la 47 Icfecli câte 
Ipolf ]'!,)lenuHid.7>OC,,e.. 1776, Mold , ap. HEM. 
2426); galben ul = ,3.30 - (Lei-o,bani fiO, adică2{iul- 
beni sări, de la fieștecare carte yospod, doc., a. 1776. 
Mold., ap. HEM. 2426); piinga = cam .őRfKX) - (căci 
cuprindeâ 300 taleri). U monetă șl mai mică decât 
banul a existat pe vremea lui Dabijd-vodă, care puse 
în circulație niște bani ,.răi“ s. „proști'*, numiți șa
lăi, care valorau dintr'un ban .,bun** și nu aveau 
curs In alte țări. Făceă șalăi de aramă, carii numai 
aice in țară imblâ, 4 șalăi la un ban bun. Mi'STE. 
LET. III, 10/,,. Bani proști, șalăi, în silele Dahijii- 
vodă. ZAPI8 (a. 1665. Mold.). ap. HEM. 2418. tn vea
cul XIX,până Ia introducerea noului sistem monetar. 
banul eră ' , dintr’o pară. Ijeul se subtmparte in 
40 (de] parale și paraoa tn '2 lăscăi sau 3 bani. 
POPP, A. 35. in liomânia ( Muntenia] precum ș) 
în .Moldávia, unitatea de măsură motmfară este leul, 
unitate de tnăsură fiotivă, ce are 40 de parale butie 
.sau 70 mărunta... ^raua bună se socote.ște împăr
țită in 2 lăscăi sau 3 bani. lARCU, a. s. 21. Astăzi 
(de la 1867 Încoace), banul e */,„, dintr’un leu (nou) 
8. franc, corespunde deci unei centime franceze. 
'Binffurul sub-multiplu al leului este banul. CI.IME- 
scu. A. 210) și se găsește tn circulație numai In piese 
de câte 1 și 2 bani (acestea de aramă, aproape dis
părute din circulație), de 5, 10 și 20 de bani (câte 
trele de nichel; până In unul 1900 șl monetele de 

și de 10 bani erau tot de aramă; monete de 20 
de bani nu erau; la aceste trei monete din urmă li 
.se zice și gologani) și In piese de .jO de bani (ace
stea din urmă numai iu monetă de argint), tn Dltenia 
și prin Muntenia, astăzi cuvântul ban începe a fl În
locuit lot mai înnlt prin parâ, Iti sensul de din
tr’un leu. Intrebuințându-se ban mai mult pentru 
piesa de dintr’un leu. tn Aiistro-Ungaria. începe 
să se încetățenească cuvântul hanțe, diminutivul bă
nuț) pentru moneta de '/,„ dintr’o coroană, numită 
și filer. pe alocuri finic. - E'ră luideatoriu cu o 
sută de bani, n testament (a. 1648), ap HEM. 2415 
(; „debebat ei centum denarios**; „ijui lui dévait 
cont doniers"). Noi acum o fărămâ de pâine sau un 
hună ne scumpim a da. vaRlaam, ap HEM. 2425. Ne 
.fimt[- sânt] datori oamenii numai câte o sută de 
băni, idem, c, 269. cheltueala lui... să i-o'ntoarcă, 
până kt un han. URECHE, ap. TDRG. I s’au făcut și 
venit boieriei, câte un ban de drobul de sare de ia 
ocnă. NECULCF, let II, 313/.. Cfr. GHEOROACHI LO- 
liOFÂTUL. ap HEM. 2404. Alții au cerșut năemă de 
aicea pănă la Brașeov căte 12 banfif de radră, 
iar noi l-am lăsat căte o costfandă]. DOC. (a. 1651). 
ap. IORGA, B. R. 30/,. Să albă a darefa} vamă, de 
cnru' cu peaște buni 7f), și de calul împovărat cu 
peaște, câte banfij 7, iar mai mult nu. DOC. (a. 1719), 
ibid. 375. Cucurigu! boieri mari, Dafipuiignfacudoi 
bani. CREANGĂ, p. 65. Îlîntimpină tn pragul ușei 
ce.rșitoarea căreia ii dăduse et un ban, de pomană. 
idem. p. 21.3. Bu.de-am avut un singur ban. L-am 
împărțit cu tine. C0ȘBUC,ap. TDRG. Maica Dfomnu}- 
lut l-o blăstămat ajd; Să lucri cu anu’, Șt să capeți 
ânnu’. șez. I, 178. (Loc.. In care se face aluzie la 
valoarea mică a banului). Măcar de-un ban = cât 
de puțin, cât de mic. Dar cei ce le vede/i starea, cu 
minte măcar de-un ban, Vw putea să dea tn'esare 
la un așă dosnic plan, bsldimkh, iR. 370. Nufctce 
un ban = nu face nici o ceapă degerată, nu valo
rează nimic (cfr. face a. vii, 3®, voi. II, pag. 18*). 
Acum, o mie de vorbe un ban nu facfe}. ispirescu,
L. 36. Nici un ban (une-ori complinit prin chior) s.

nici doi bani = nimic s „mai nimic.'* ZANNE, P. V, 74. 
Bir să nu dee țara nici un ban. HECVLCE, LET. 
II, Te-nin tomnit [ tocmit] sâ-w» cănți un
un. Nu >ni~ai căutat nici di-uii ban, șez. iv, 135*’/,,. 
A’ViM nici un ban chior. PAMFILE. J. Il (construc
ție mai puțin Întrebuințată de cât „nici o pari 
chioară'*). Mândra, când e rumenită. Cu cinci sute 
nu~i plătită, Dar când se desrumenește, Nici doi 
bani nu mai plătește. jarnîk-bârseaNU, 0. 440. 
.‘tpun e«, iicuș^ucuș, căfi bani cere fs. face) francul 
este o „amenințare", pamfile, J. ii. |1 (Intr’o vreme, 
pare a se fi făcut deosebire intre bun, simplu, și 
ban vechiul Să-și plătească oieritul, de oaie câte 
1Ö bani ceclii. DOC. (a. 17Ó2), ap IORGA, B. R. 380. 
(Un alt soiu de bani erau cei numiți roșii} Înda
torirea Itomânilor către Turci sta intr'un ușor tribut 
anual de 3l/0i> huni roșii. BĂLCE8CU, M. V. '^1,. Sub 
Mircea-celd>ătrăn, tot soldatui priimeă, pe zi, câte 
doi bani roșii, care fac J3parale. Muteiu Bnsarab 
mări leafa și o făcu de opt bani roșii, idem, M. V. .095. 
Bani roșifi) ce mi-au rătMis... DOC. (a. 1778), ap. 
IORGA. s. D. VIII, 81.

II. P. ext. (La băieșii din Munții-apuseni ai Tran
silv.) „Măsură veche [do] 'gram. Ex. Dinftr’Jun tar 
[ sarcină], am făcut doi bani și o batcă ( ‘/^ gram] 
= din 2 coșuri de piatră (auriferă], ain scos 1'/, g- 
de aur.'* viciu, ol. 9R. (Sensul acesta s’a născut, 
probabil, din faptul că prețuirea aurului se făcea prin 
transpunerea imediată a greutății In valoare).

III. P. anal. Plodul oului, „lumina din fundul ou
lui, care se mai numește și bănuț'*, pamfile, CIM. 
.Banil-mâțului ~ părțile cristaline ale creinenei, 
care se pot desface In place [ -plăci] subțiri. (Bou- 
țari)“ vicir, ol.

— Etimologia necunoscută. Părerea că banul ar 
fi fost la origine moneta bătută de banul' Olte
niei. In de obște admisă (LM.. BARONZI, l. i, 102/,, 
HEM. 242.'). TDRG., RDDOW, xvii, 388, iorga, Cii. 
I. II, 147) nu e In de ajuns dovedită istoricește. Ea 
este foarte neverosimilă, având tn vedere răspândirea 
cuvântului pe tot teritoriul daco-român. (Existența 
lui la Megleniți: bani „monete vechi de aramă care 
n’au curs'* nu dovedește nimic, căci aceștia II au, 
probabil, de la Bulgari; ban „monetă do aramă'*, care 
l-au primit prin zarzavagii, bragagii, etc., de la Ro
mâni). Se pare că avem a face cu un cuvânt stră- 
vechiu. și nu este neprobabil ca acest cuvânt să stea 
tn legătură cu aroin. bănă „a tră)“. De la acest cu
vânt, probabil de origine anterouiană (BANN-), no-am 
putea închipui că, afară de aroin. bană, să se fi derivat 
.și un al doilea postverbal: ban, cu același sens de 
„viață**. Trecerea de sens de la „viață** la „vită** an* 
două analogii In limba română ; lat. vita „Leben'*> 
rom. vită „Vieh", iar megl. gafă (- viață] însuși în
semnează azi „viețuitoare, ființă**. Având odată s'’nsul 
de „animal, rită". cuvântul ban a putut să primea
scă același Înțeles ca lat. pecunia „Geld** (înrudit 
cu pecu „Vieh'*), Intr’o vreme când strămoșii no
ștri Încetaseră de a mai face cumpărări In schini- > 
biil vitelor, introducând monetele. (Polonezul (dia
lectal) ban „Pfennig** derivă din românește, și nu 
dimpotrivă, cum credeâ CIHAC, ll, H-9).

ii.ÎN! interj. Onomatopee imitative du bourdon- 
iiement de certains moustiques ~ (Rar) Cuvânt prin 
care se imită sunetul produs de țânțarul numit „inor- 
iiițar“; ofr. bânăi. Cfr. bâz. (Pronunțat; d»»/]

— Onomatopee.

uÂMĂi vb. IV. jS«Mr(Zou»ier. — (Rar; atestat nu
mai la MARIAN, INS. 318) [Mornițarinlj se «iume^ 
astfel, pentru că... mornăește tare, adecă bănăe., 
produce un fel de sunet bănnn! Cfr. băzăl.

— Derivat din bâiil, prin suf.-âesc.

iiANÁL, -Ă adj, adv. Baii'il. Banaletnent.
1. Adj. I).' obștf, cunoscut de toată lumea, ^tiut



BANALITATE
și râsșii'it, lipsit de originalitate, comun, in ceasu
rile de mâhnire... sufletul e împins de sine-și spre ■ 
gâitdiri poetice; mintea zărește natura și soarta 
omenensiă printr'o rază amuT<jită ce-i ascunde i 
amănuntele banale ale oiefei. odobescu, i, 185. Un 
adevăr banal.

II. Adv. (Prea) ca toată lumea: fără originalitate. 
Vorbește buiud.

— A’, din fran. (derivat din 6a« „circumscripția 
peste care se Întindea puterea unui senior feudal; 
vasalii și supușii din această circumscripție").
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IIANALITÁTF. s. f. Banalito. —Caracterul a ceea ce 
p banal. Are un jMlecător două feluri de Iwrări de 
făcut : unele... „grațioase", pe care le îndeplinește in 
camera de chibzuire.... altele .contențioase", proce
sele. Cele dintâi sânt de-o banalitate, de-o seeăciiuie, 
ce nu se poate pricepe, bbătescu-voinești, l. d. i
134. Cine se teme deci de banalitatea munților cu 
fum de locomotivă și fcu/ oțele pănă la vârf, acela . 
poate găsi incă pe culmile și prin văile Carpaților 
românești icoana unor timpuri aproape ca cele pri
mitive. mehedinți, R. 8, I P. ext. Lucru banal, idee 
banală. Trecerea unui corp... din starea gazoa.să în ' 
starea lichidă sau solidă e... o concentrare sau o 
condensare progresivă « atomilor. Această ide-e, care , 
« o banalitate astăzi, e,râ o inovație pe atunci. XE- 
nuLESCU, E. R. I, 227. Mufóe cărți cuprind numai 
banalități.

— A. după fran Cfr. banal.

BANÁN s. Dl. (Bot.) Buiuinier: „^ttsapiirailiaiaca. 
Muaa sapientinm‘‘. - Plantă erbacee din fam. mu-
saceelor; ajunge la Înălțimi considerabile, din care 
cauză are un aspect arborescent; tulpina cărnoasă, 
încoronată de foi lato și lungi de 2-3 metri, din mij
locul cărora cresc păstăi suculente așezate In chip 
de ciorchine. Cultivat In țările calde. „Legendele din 
orient spun că [banannlj ar fi fost arborele științei 
binelui și a răului (pomul cel oprit)". Cfr. panțu, hl. 
finnaitul..., a cărții patrie e Asia de swl, s'a ră
spândit in toate ^ărtle calde, uwle e umezeală de 
ajuns, fructul său, un fel de strugure cu boabele 
lungi in chip de castraveți, e o mâncare totdeauna 
•țața pentru in-ligeni. mehedinți, o. k. 174.

— .V. după fran. Cfr. banană.

■i.iNÂNĂ s. r. (Bot.) /lannne. Fructul bananu
lui, „fruct... cărnos, făinos, zaharos și aromatic". 
PANȚU, PL.

— N. după fran (împrumutat ilin dialectele In
diei).

KÂNÂxÂFÂLÂ s. f. = bftIâldcalA. Abstractul ver 
bal al lui bftnânăi (derivat prin suf. -ealA). |Phir. >«/(. 
Pronunțat și une-ori scris: &{í«á»«ÍinW.l 

t

n.ÁNÁNÁí vb. !¥“ = bălălăî. Intrans. Dtt/xi cd- 
tecâ minute, urcându-i-se vinul tn cap, începu a 
cântă el niște mormoituri, in limba sa, și n bă- 
nănăi din picere, după gâtul meu. gorjan, h. ii, 
63. Cros, roșu-verzuiu ca un ficui,.,. cw ochii um- 
fiați..., mănile ii bănătiăe in toate părțile, dela- 
vrangea, h. t. 167. Se clătină pe picioare, capul 
ii bănănăeă pe umeri, brațele-i curgeau moi și grele, 
de-a-lungul trupului, vlahuță, ap. HEM. 3(JO2. Ca- 
pulii bănănăeâ intr’oparte și într’altu, de par’că 
își rupsese jungkieiura. ispirescu, L. 106. ; Spec, 
La horă, tn unele regiuni, se bănănăește cu mănile, 
adecă jucătorii coboară și ridică de-odată cu toții mâ- 
nile prinse, accentuând astfel Întâia jumătate a tac
tului de 7»- Bucovina ,arcanul‘ se joacă de fe
ciori și fete. Se face o horă, ținându-se de mâni, 
dar fără a bănănăi cu ele. (Sângeorgiu, In Tran- 
silv.), ap. HEM. 141)0/,,. || (Rar) Trans. Popaiși fâch 
cruce, și după dineul toți bănănăiră semnul mân- 
tuirei. delavrancea, 8. 200. (în loc de bănănăește,

BANAT
bănăndiisc, se Întrebuințează la pers. 3 sing. și plur. 
șl ; bănÂnăe.]

— Formațiune onomatopeică. Cfr. bălălăî, bă
lăbăni.

itÂxAvÂÎKE s. f. = b&lKlftire. Iniînititul verbului 
bftii&nâiț devenit abstract verbal 

uAnAnáÍt 8. a.-= bálftIáit. Participiul verbului 
hAnândi, devenit abstract verbal.

kAnâk t s. ni. Einploye ou ouvr/erdfu Moumiie. 
ilonnageur. — Funcționar sau lucrător la inonetăria 
statului, cel care făceă bani. Cfr. f tarapangiu. 
Scriem și mărturisim, cu acest zapis al nostru, c»m 
au fost Knache elfUariul băiinrlu, ș’au căzut Iu 
mare vină domnească la mărita sa Evstratie Ha
bi je-vodă. (a. 1()<)G, Mold,), ap. HEM. 3Ü96. Și
(tu arătat inainte<t noastră niște sapise făcute de 
mărturie, întâi un zapis de la mulți oameni buni 
■ii boiari, anume: Andoca ce au fostu clucear și Pin- 
teapitariul și Pascal Corlai uricariul și Alexandru 
bănarîul domnesc. 7APIS (a. 1670), ibid. I (între
buințat ca nume patronimic) loan liănarul, vel că
pitan. NECULCE.ibid. Iravril Bănarlul.vf)C.(A. 1740), 
ap. TDRG. [Dialectal, șî: öduuriM.)

— Derivat din baii=. prin suf nom. agent, -ur.

HÁNÁKÍE s. f, 1’. Monnaie, hiitel des monnaie.s. 
2’. (zrawde somme d’argent.

1’. t Stabiliment unde se bat banii, monetărie, 
(f) tarapană. făcut-au Dabija-vodă șl bănăriede 
bani de aramă, la Suceavă, y. COSTIN, let II, 
Eră bănărie in cetatea Sucevei... și ficeâ șalăi de 
aramă, carii numai aice in țară tinblă. MUȘTE, LET.
III. 10',,.

2”. (Mold.) Sumă mare de bani, bani mulți, bănet, 
bănărit. CIHAC, II. H; pa.\ifile, cim.

— Derivat din ban", prin suf. loc,-col. -ărie.

hănAkÎes. f lirandfe»,. (In Zagra, lânsi& Nö- 
săud) „Hâ»dr»e = foc iiiar.>“. Com. cokbv.

Etimologia necunoscută.

RĂNĂHÎrs. a. Grandesommed'argent. (Mold.) 
Sumă mare de bani, bani mulți, bănărie. bănet. Au 
lipsit tiranii țării. Domnii greci s'au ridicat, Prrtda, 
bănăritul țării, de la sine-și au picat, beldiman, 
TR. 117. .S’tâw .... Ian privește bănărit, de unde eram 
afif de parale ! alec.sandki, t. 146. Cdie suflete ntt 
«'ren dat diavolului pentru bănăritul ăla! 8. NĂ
DEJDE, ap. TDRG. Boierul acela, de mult bănărit 
ce averi, «u-» mai știâ numărul, creangă, p. 67, 
Care dincoM il rugi: unul să-i dee bănărit cât a 
cere el, altul să-i dee fata și jumătate de împără
ție. id. ib. 228. (Plur. (rar) -rituri.]

— S’a născut din bănărie (2°), prin Înlocuirea su
fixului -drii’. cu -ărit. (Aceste două sufixe, când de
rivă abstracte, sânt echivalente, d ex plugărie = 
plugărit, morărie = morărit, grădinărie = grădină
rit, etc.)

U.ANÁT S. a. I 
BÁNÁT B. a. J 
l". Pays ou circo»tscr(pf*on (surtout marc/te, pm- 

vittce front^re) gouoernee par un ban, banat. Nom 
d'une danse populaire. 2". Fonction du ban. 3". Di- 
gnité ou rang du bogard qui avait le titre de ban.

1®. Țară, provincie sau ținut ocârmuit do un ban. 
Banul, cărmuind .singur banatul Craiooei și fiiinl 
Domnului numai vasal, a trebuit să albă o oștire, 
a sa. BĂLCESCU, m, v. 503. f| Spec. (Astăzi) Regiu
nea dintre Dunăre (miazăzi), Cârpiți (răsărit), Mu
reș (miază-noapte), și Tisa (apus), numită șî Bana
tul Timișoarei. Haid' cu mine la Banat, Că Bana- 
tu-i țară bună. Aflăm popi de ne cunună. MARIAN, 
ap. HEM. 3103. Cântă, mândră, trăgănat. Să te-aud
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de Iti BAnat. jarnîk-bârseanu, u. 290. „Vino, 
la BAnat!“ — „Ba ea nu, cAatn bărbat.’“ ibid. 385. 
(Bot.) Grâu de BAnat s. (atributiv) pnSw Bănat 
o specie de grâu: „variété de froinent". „Subt acest 
nume (adecă: grâu-Bănat) se cunoaște tn agricul
tură, tn comerciul do cereale și’n industria inorări- 
tului, varietatea do grâu care se cultivă de prefe
rință ln Bănat, de unde-i vine numele. Această va
rietate este cu spicul alb, analog cu grâul bălan 
românesc, cu care are multă asemănare, deosebin- 
du-se Insă prin aceea că are un spic cevă mal lung 
și boabe mai rotunde, mai măricele și mai sticloase. 
Este unul din grânele cele mai căutate do morari, 
pentru calitatea superioară a făinei ce se poate scoate 
din el“. p. s. aurelian, ap. HEM. 3186. (Varietăți) 
„Felurile de grâu ce se seamănă In țară sânt: a). 
Grăul Banat aîbin^, cu bobul mare șl spicui cu 
mustăți; b). Grâul Banat roșiatic (ruginiu), de ase
menea cu bobul mare și spicul cu mustăți'*, oame, 
T. 56; cfr. H. ili, 47 (Borești, ln Covurluin). |) (Cor.) 
Un fel de joc țărănesc, ca brâul. HEM. 3186.

2®. (Rar, nelntrebuin^t) „Dregătorie de ban.“ LM.
3®. (Rar, nelntrebuin^t) „Grad s. rang de ban ln 

ierarhia boierească.“ LM., bănie,
— Din lat-med. banatns (derivat din banus = 

ban ' și suf. ~atus).

uAnât 8. a. 1®. Beyret, tristesse, créoe-coeur. 2”. 
Chagrîn,peine, ennui,affliction, eontrariété. 3®. lies- 
aentiynent, rancune, animoeité, colére, emportement. 
dent (contre qqn.), pique. 4®. Accusation, blânte, ré~ 
pri^natle.imputation, reproche, affront. 5®. Boupșon.

1®. (In Transilv, Mold. și Bucov.) Stare de du
rere sufletească, ln care tristețea și jalea sânt 
îngemănate cu părere-de-rău și cu căință. „Du
rere, jale" țiplea, p. p.; BDD, p. p,, „Întristare, În
duioșare" VA1OA, „întristare, regret" POMPlLHJ, BIH. 
1005, „părere-de-rău, greutate (ln Înțelesul locuțiu
nii: mi-a căzut (cu) greu (la Inimă) că...]“ creangă, 
OL-, „căință, părere-de-rău" jarnîk-bârseanu, d. 
525. —Adesea ln legătură cu ,jale", „ciudă", „scâr
bă"; mai ales ln locuțiunile cu Înțeles adjectival s. 
adverbial: eu-s. fără - ; spre a redă noțiunea ver
bală corespunzătoare, se spune de obiceiu: imi este 
(cu) bănat, mai rar trag - = lini pare rău, Îmi cade 
(cu) greu, regret, etc. — Mereu se depărtă de sat Bă
trânul, slab, cu ochii plini De lacrimi și bănat - 
ytergeă de-un gând nebun purtat: Să moară'ntre 
străini! COȘBUC, B. 78. jJ/d tânguesc prunibir. De 
jalea părinților, Și mă vaer braeilor, De bănatul 
fraților („bănat... exprimă ideea despre dor, supă
rare, mâhnire și melancolie''). TEODORESCU, P. P. 
84**; cfr. POMPILIU, B. 41/,. Fata luipopa Vasile s'a 
uitat in fântână și, de ciudă și bănat ( ,j}ărere- 
/le-rău"), că nu s'o măritat, i-o ieșit pe piele vărsat. 
REV. CRIT. II, 350. Arde-te-ar focul, cetate [unde iu
bitul e soldat|„.. Că prea mulți fii în bănate. Fără 
nici o dereptate! jarnîk-bârseanu, d. 313. Be tine 
te-a îngropat Unde-a fost locu’nsemnat, Însemnat 
de bîăstămat. De noi tare depărtat. O, ce moarte cu 
bănat! ibid. 198. Ne-am iubi, nu cutezăm; iie-a,m 
lăsă, nu ne’ndurăm; De luat, incă-i păcat; De lăsat, 
e mult bănat! ibid. 61. „Vină’napoi, vină. Că tu 
ți-ai uitat, Că tu ți-ai lăsat Suyniță [ rochiță] fru
moasă La mine pe masă." — „Ba eu n’am uitat-o. 
Că eu am lăsat-o. De uritul tău. De bănatul mieu 
ibid. 501. Lângă munte, este-o punte. Și la capătul 
punții Scrisu-i doru' mândruții; La capătul cela
lalt, ScrisH-i și-al badei bănat, Că s’a dus și m’a 
lăsat, ibid. 161. D’oi bădiță, bădișor, Ție ți-i destul 
de dor Și eu după tiw mor; Cându-i colea la luat. 
Amândoi tragem bănat! ibid. 280. Mai bine de-aș 
fi murit, Decât să ne fi’ntâlnit, Și mai bine-aș fi 
șchiopat. Când peste prag ți-am călcat. Decât să 
trag la bămtt. POP., ap. HEM. 3100. Nu mai poartă 
nici mărgele. Nici in degete itiele, Și de dor și de 
bănat Și cerceii-i-au aruncat. HODOȘ, p. p. 218. Cm- 

cule cu p'in'i .sură, Mușcă-ți-aș limba din gura..., 
Mi-ai cântat, pe-un ciung înalt. Tot a scârbă și bă
nat! MARIAN, O. I, 25; cfr. MÂNDRESCU, l. p. 15. 
Mi-ar fi, nu mi-ar fi bătutt, Dacă s’ar fi măritat, 
De-aci al treilea sat; Dar ea s'a făcut mireasă De 
la noi a treia casă. ALECSANDRI, r. p. 303; cfr, ma
rian, NU. 7; DOINE, 11/,; (...Și nu mi-ar fl cu bă
nat,,.) jarnîk-bârseani:, d. 99; cfr, vasiliu, c. 97. 
Cănd gândesc la mândrn’n sat, Nn vAfl lumea, de 
bănat; Cănd gândesc, mândro. latine, Suspină ini- 
ma'n mine. DOINE, 24/4. Găseam... mândra tuJor- 
mită. (J-uș sculă și mi-i păcat, 0-aș lăsă și mi-i 
bănat, 0-aș sculă și nu mă'ndur, Că somnul măn- 
druții-i bun. ibid. 230/,,. Plângeți toți, că v'am lă
sat: Tot mă duc cu greu bănat! BUD, P. p. 41- Mu- 
ri-ai { murire-ai] neiiisurat, Cum mă lași tu cu 
bănat! ibid. 34. Care fată-și lasă satul, Mânce-o jelea 
și bănatul, Că și eu mi l-<im lăsat, Multă jeie m’o 
mâncat, reteqanul, CH. 28. Biata tnamă iară în
cepe a plânge și a «e văietă: Dur cum te lasă inima, 
sd mă lași acum, la batninețe, slabă, beteagă, sin
gură f N’am dus și nu duc destul bănat după cei 
(ret [copii, duși ln lumo]? Acum te mai prăpădești 
și tu prin cea săcreată de lume! idem, p. v, 28/,.

2®. (Mold.) Mâhnire, supărare (activ și pasiv) (cfr. 
supăr), p. ext. asuprire. Ideea verbală „a fl su
părat, a se supără (pe cinevă și pentru cevă)" se ex
primă prin : a(-i) fi (cuiva) cu bănat, mai rar : o 
fi cinevă cu -, a-și țineă cu -. a lua -, a-i veni 
cuivă cu -, a fi in - ul cuivă. Expresiunea : (să) 
nu-ți (s. nu vă) fie cu -! = iiu-ți (s. nu vă) fie cu 
supărare! să nu bănuiți! să mă ieT(ta)ți! a ajuns, 
ln Mold., un fel do formulă de politețe, prin care ceri 
cuivă iertare pentru cele ce i le spui, corespun
zând adesea neologÂ^mului pardon—. Băndtvlu, 
carele l-nprind pururea păcatele noastre... DO8O- 
FTEIU, V. S. 88 (; „mâhnire", mineiul 1776).Bard 
de vreaiiu: ce tu, împărate,... luașfi/ bănât,căce nu 
ț[i]-am cinstit pre hiîul tău..., dard cu cât mai mult 
si va mâniîă nemuritoriul împărat și-șfi/ va luă 
bănat, când neeurații pre fiiul svințiii sale... il ocă
răsc și-l defaimă? id. ib. 146,,. Petru-vodă... au do
bândit ( au cucerit] de la Săcui cetateti Bistrița. 
Ce, nu o putu ține îndelung, având grije de Sultan 
Selim, să nu-i vie bătuit. LET. i, 157/„. Niee o 
opreală sau vrun banat despre cirievă n'au avut, 
ce, cum au venit fără grijă, așă, cănd i-au fost 
voia, au ieșit. M. COSTIN, let. i, 305/,,. Priceipdnd 
acum băfMturi despre o sumă de boieri, cărora li 
se didese daniile >■» miluirile acelor Domni trecuți, 
socotind să nu-i mâhnească, [pe acei boieri]..., au 
poroncit să nu se mai ivească acele cărți [prin care 
se stricau daniile domnești], N. co.stin, let. ii, 95/,. 
Ddrtte de pre an, de bună voie, fără lipsă și fără 
bănat [ fără să facă oamenilor supărări s. asupriri] 
străngânriu-le, să le numere, cumpenească, in pungi 
băgămlu-le să le lei/e. Cantemir, ist. 183. De acestea, 
nemărui cu bănat să nu fie, că pentru învățătura Í 
și aducerea-a-minte s’a» scris aicea. MVSTE, mag. ' 
IST. III, 80/,a- Deci noi, spre a hm fi în bănatul ră- 
pousatului Vistier, n’am vrut să iscălim, (a. 1801). 
IORGA, 8. D. VI, (>1. Iară eu, fie fără bănat tutuîora, 
că nu pot să-l laud, áruivá r. i, 155,1! Doamne! 
mulți cuconași zăresc eu aici, cărora le-aș face de 
dragoste, cu ideien..., dac'aș ști că nu le-ar fi cu bă
nat. alecsandri, t. 10, cfr. 529, 715 ( „supărare", 
idem, Glosar). De n'o fi cu bănat. Domnul nostru-ar 
vrea să vază pe măritul împărat, eminescu, p. 238. 
D^arte-i până'n sat? Să nu vă fie cu bătuit, — 
Mreh, că sânt drumeț. coȘBUC, F. 70. Nu-ți fie cu 
bănat, om bun, că am șuguit și eu! CREANGĂ, P. 
127. ^d rog, să nu fie eu bănat, dar ia spune-mi 
cum te cheamă, sbiera, p. 193/,,. Zar d-voastră nu 
vă țineți cu banat, Că al nostru cinstit împărat 
Pe aicea a mai umblat Șt bine sama locului a luat. 
ȘEZ, III, 42/„; cfr. ibid. ll, 126/„, ll, 153/,Cwwpdr , 
pdnea cm oca, Maslinile cu litra. Și le duc Iti pul-
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cuța: Și-i duc vinu' cu vadra St par<ilele cu poala, 
Și ea totu-i cu banat. Că nimica nu i-am dat. șEz. 
III, 160/„.

3®. (Mold.) Luare în nume de rău, mânie, necaz, 
ciudă, pică (construit cu prep, pre s. asupra). 
Bátor Jigmond nu s'au mai ispitit să mai trimiță 
oști in Moldova; ce, având bănatpre Deți, de paguba 
omenilor săi cu Răsvan [Leșii dăduseră ajutor Iui 
leremia-vodă împotriva Ungurilor aliați cu Bâtori], 
au trimis soli cujalobă la Rodolf, împăratul nem
țesc..., jăluind mare pagubă ce i-au făcut Leții in 
oastea lui. M. COSTIN, LET. 1,218/,5. Aveă ți vătămare 
și bănat mare Nicolai-vodă asupra lui Ilie spătariul 
Catargiul, pentru .■supărările ce făcuse, aici tn țară. 
N. COSTIN, LET. II, 84. Au înțeles Jigmond Bátor de 
bănatul cumnatu-său lui Rodolf împăratul, asupra 
sa. idem, LET. i, A, 125. Arătat-au Dumneseu greu 
banat asupra cre^știnilor, pentru multe păcatele ți 
fără/lelegile noastre, neculce, let. ii, 4O8,'i,. Iar 
de nu vor înțetege... ți ni s’a mai jelui Jignicervi, 
f iij vom... ped^si cu certare; ți a.supra d-tale încă 
vom fi cu banale, eă nu i-ai supus să înțeleagă. 
(a. 1762, Mold.), URICARIUL, VIII, 9/„. „Ar t^Ui să 
mă ceri la mama ; atuncea ai puteă veni cât de des: 
ți ea n’ar aveă nemic de bănuit." — „Despre bănat 
nu mi-i teamă; dar vezi, n'am vreme să mă ocup cu 
astfeliu de lucruri." contemporanul, v. ii, 499.

4®. (Mold.) „învinovățire, vină"(creangă, ol.), im
putare, mustrare, Înfruntare, (f)certare. Ii Io vi cu cu
vânt de bămil. dosofteiu, v. s. 177.',,. .Vart bănat 
pentru toate aceste au avut Jalcovschi, de la craiul.
M. COSTIN, ap. TDRG. Și att mers solul de la boierii 
leșești, cu multă miistrare și bănat, id. ib. Pwir»/... 
au scris la căimăcanul, cu bănat, sicând că nu s’au 
căeut să facă una ca aceea, acsinte uricauul, let. 
II, 136/55. pune la- socoteală că «i rnîsMea eră 
tnainiaf in vârstă, bucher de frunte ți tâmp în fe
liül său; că profesorui,.. eiceă: „Luați de ici până 
ici..." - ți poate că nu veți atluce bănat nici gra
maticului, nici profesorului, nici lui Trăsnea, ci 
întâmplărei, care a făcut pe oameni ață rum .sAnf. 
CREANGĂ. A, 89.

5®. (Mold.) Băniieală. prepus. Iară împăratul nice 
un bănat să n» aibă ți nice o îndoire tle prieieșui/ul 
ce l-au legat cu dinsul. N. costin, ap. TDRG. Dar 
un Țigan, unul Toader, veseteu, simțise că feciorul 
cel mare trăețte cu maștihă-sa ți intră el la banat 
că boierul a murit otrăvit, sadoveanu, luc. vi, 389.

[Plur. (rar) -nate și -ttaturi. jarnîk-bAr.seanu, d.
135. In Mold., șl: banat. La unii Moți, șl forma rota- 
cizată: hărăt. alexiCI, p. 144/,.. Din locuțiunile u 
aveă bănat „a. bănui" și a nu ști a-bună seamă (a. 
n-nume),pare a se fi născut, prin fuziune, locuțiunea 
(neobicinuită) A nu ști CMabiUiat = cu siguranță. Cât 
o fi zăcut Țiganul după aceasta, de oase rupte, nu 
pot ști cu ahănat. marian, ins. 204.]

— Din ung, biin.it ,părere-de-rău, tristeto". Cfr 
bănui.

KĂNĂVEÂN,-Á și -CĂ adj., subst. I. Du Banat. 
II. 1®. Sorté de danse paysanne. 2® Variété de rai- 
sin. 3®. Ilubitanf du Banat. Rouniain du Banat.

I. Adj. (De fel) din Banat, iirtiwle bănățene se 
bucură de multă căutare. HEM. 3189; cfr, bănă
țenesc.

II. Substantivat. 1’. (Cor) (subt forma femi
nină) Bănățfejanca: un joc țărănesc (joc de brâu). 
HEM. 3189. Cfr. Banat' (1’).‘

2®. (Bot.) (subt forma feminină) Bănățeană: varie
tate de strugure. „In comitatul .Aradului, strugurii 
au mai multe numiri, și adecă: ..strugure alb, numit 
țâța-caprei, coada-oaiei, boldeană, bănățeană." (Tiii- 
cova. In Banat), ap, HÉM. 3190.

3’. Locuitor din Banat. Sârbii, Ungurii ți Nemții 
din Banat sânt ți ei Bănățeni. HEM. 3189. ] Spec 
Român din Banat s. al cărui neam se trage din 
Banat, înti'e Românii din Bamd se ileosebesc aț>i

BANCĂ
numiții Prătuți de aț<i nutniții Bufani, [și de 
Țărani], cei dintâi fiind Bănățeni de bațtină, cei
lalți veniți acolo din [alte părți], id. Ib, (cfr, WEI- 
GAND, JAHRESBER. 111,201-203), Bănățeanca 86 di- 
sUni/p, intru c&tva, prin port, de Românca din Ol
tenia. id. ib. Scriitorul Ion Popovici-Bănățeanu a 
cunoscut bine viața meseriaților bănățeni. [Femi
ninul bănățeană e Întrebuințat in funcțiune adjec
tivală, iar fem. bănățeancă in funcțiune substanti
vală. (Cu pronunțare dialectală): bănățân,-ă și -că 
adj. subst. .lAiiRE.^iEBR. III, 32.Ö.! | La Românii din 
Serbia, șl: bălățâii s. m. jahresber. vii, 82.|

— Derivat din Banat, prin suf. gent. -ean (la 
fem. -eană și -eancă) 

iiĂNĂȚEÂNCĂ adj. fem., s. f. v. băuățeaii.

BĂNĂȚEL s a. Regret, chagrin. —Diminutivul lui 
banat® (derivat prin suf, -el). (Rar, In poezia pop.) 
.‘Ino, .4no, Soro Ano, Ian deschide tu uțița, Ca să-ți 
vină vecinița, C’a bătut-o bărbățelul. Doar l-a bate, 
bănățelul. corcea, b. 56,

BĂNĂTEMEiSV,-EĂNCĂ adj. Du Banat. — De-al 
Bănățenilor; cfr. bănățean I. Craiul bănățenesc se 
deosebpțU de cel oltenesc. Doină bănățenească. HEM. 
3190.

— Derivat din bănățean, prin suf, adj. -esc.

BĂNĂȚENÎ:!jiTE adv. .4 la maniere des Roumains 
du Banat. Comme dans le Banat.—în felul sau după 
obiceiul Bănățenilor; ca In Banat, ca Bănățenii. Bă- 
nățenețte ( In dialectul bănățean) nu se rostețte. 
„sic", ci „deîc", întocmai ca în Moldova. Am vă
suț la Mehadia o țărancă îmbrăcată bănățene.sfe. 
HEM. 3190.

— Derivat din bănățean, prin suf. adv. -ețte.

BANC s. a. (Joc de cărți) Banque.—(Banii pe care-i 
pune In joc -la bacară, etc,—„bancherul", adică cel 
ce ține jocul Împotriva tuturor celorlalți jucători; 
cfr. bancă’ 2®, banco; de ac), p. ext.) Jocul de 
cărți In care un jucător ține banca® (2®); cfr. ba- 
cară. (TodericăJ a hotărit să~ți răpune..., pun- 
ijintl pre cei mai mari boieri. Pentru acest sfâr- 
țit. i-n poftit... Ut un hal mare, care avea să se 
sfărțe.ască cu un banc de cele mai sarife. c. NE- 
GRUZZI, 1,87. „CinsUte Scaraoțchi,... de socoți că este 
vrednic cel intăi jwător de pe pământ să joace cu 
tine cărți,... să jucăm amândoi..." — „Bucuros" eise 
Scaraoțchi... — „Ce vrei, stos sau banc?..." — „Stos...; 
țfiu că Iti banc se încap multe ,șulerii'" idem, l, 88. 
t'eți-lngofeți de soiul nostru, cu meseria stasului ți 
a bancului, nu pier in lăți. ALECSANDRI, T. 402. 
(Jocul și cuvântul pare a fi pătruns pe alocurea șl la 
țară) Jocuri de cărți .sânt:preferau^,... bancu’. (Bă- 
lenii-sârbi, in Dâinbovița). ii. IV. 12. A da(iin) banc: 
a ținea „banca“ la un astfel de joc. So^ supciul. 
mahmur, că fusese întrerupt tocmai cănd dădeă un 
„banc" norocos, la clwfe. M. CIIIKIȚESCD, CONV. LIT. 
XLII, 448. [Plur. bancuri.]

— N. din fran. Cfr, bancă-.

KANC 8. a. Banc (flc sabie). —Grămadă de nisip pe 
fundul mării s al unui fluviu fnrmănd o Inălțătură 
pănă aproape de supafața apei, primejdioasă pentru 
vasele plutitoare, prag. [Plur. bdneuri. | După rus. 
banlia șl: bancă s. f. Cu fccinrii săi..., se aruMă 
în cea mai mare furtună, ca să scape pe nenoro- 
cifii aruncați de cântul fără milă... pe- năsipurile ți 
băncile acestui țerin pustiu. ST. BASARABEANII, CON
TEMPORANUL, IV, 43.]

— N. din fran.

KÁIÍCÁ a, r. 10-2”. Bune.
l®. Scaun îngust .și lung (cu sau fără spate) pe care 

pot ședea mai multe persoane deodată; cfr. la viță O
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bancă de letnn, o bancă de piatră, o bancă cu spate. 
(Propriu și fig.) Bănciledeputaților. Banca minieri
lor 8. ministerială. Banca acuzaților. Banca apără
rii : banca pe care stau cei ce apără pe un acuzat, ad- 
vocații unui acuzat. { Spec. Scaunele (cu sau fără 
pupitru) pe care șed școlarii In clase Amețiți de limbe 
moarte, de planeți, de colbul școlii. Confundam pe 
bietul dascăl cu un craiu mâncat de molii... Capul 
greu cătleăpe bancă, păreau toate’n infinit; Când 
sună, știeani că Ramses tnbueâ să fi murit, emi- 
NE8CÜ, p. 232. Eră încă pe băncile universității. 
[ ■]• (după fran.) și : banc s. a. Pe bancul acela, lângă 
câțlvA lorzi englezi, șSde generalul rus Engelkard, 
ce. vorbește c’un june ofițer. C. NEGRUZZI, l, 328.]

2®. (Meserii) Suport In formă de bancă, slujind la 
vreo operație; cfr. scaun, masă, tejgheâ, butuc, 
bedreag. [După germ. Bank, șl: banc s. a./nftorșiu 
stă pielea 12 oare, apoi se scoate și se pune pe banc, 
pentru ca să se scoată [părul ?] din față, cu un cuțit 
ascuțit ca briciul. După aceea se spală tn apă și ia
răși se pune pre banc, cu carnea tn sus.pentru ca să 
se curățe cu cuțitul tot mustul borșului, i. ionescu. 
M. 702. „Banc = masa cu sculele, în jurul căreia 
lucrează cismarii**. Goin. I. PAVELESCU.)

[Plur. bănci.]
— y. din ital, banca, idem (In Austro-lîngaria, 

din germ. Kank).

HÁNCÁ 8, f, l’-2’. lianque. 3’. Biliét de bunque, 
papier-moHiiaie.

1®. Casă care face comerțul de bani, negociază 
efecte de comerț, face avansuri pe efecte sau pe po
lițe, dă și primește bani cu dobândă, ușurează schim
bul de la o piață la alta prin ajutorul tratelor, etc. 
.Stăpânilor ul, ca să poată pune pe tot anul cu do
bândă căpitaluri... în bănci străine, calcă legile, (a. 
1848) URICARIUL, X, 3',;. 7?a»ca agricolă, bancă in
dustrială, așezăminte care Înlesnesc creditul agri
cultorilor și industriașilor. Bancă de emisiune, care 
se ocupă in deosebi de valori mobiliare. Bancă de 
eirculafiune, așezământ (public) de credit, autorizat 
de o lege, pu.s subt controlul Statului, și având anu
me sarcini și privilegii, In deosebi privilegiul de a 
emite bilete la purtător, numite bi^te de bancă (s. 
hârtie-mo netă), care se plătesc la vedere și cir
culă ca șl banii de aur și de argint. Banca națio
nală a României e o bancă de circulațiune. P. 
ext. Negoțul ce-I fac aceste case. Un Român n des
chis o casă de bancă in Iași.

2®. (I^a joc de cărți) Banii puși in joc de cel ce 
(ine jocul Împotriva tuturor (la bacarâ, etc.) și plă
tește s. Încasează, după cum câștigă s. pierde; miza 
„bancherului**; cfr. banc', banco. A tăi') o bancă, 
a „tăiâ** s. a da cărțile la un astfel de joc. Să vezi 
ce elegant taie băncile. delavran<!EA, ap. TDRG. 
Un singur scandal a fost, într'o seară, cu doctorul 
Pravăf : tăia el o bancă de stos,și Dimcea, care-i 
știut că n'are niciodată noroc la pontat, se’ncăpă- 
(ânează cu „dama de airo" și pierde trei sute de 
leușori. VLAHUȚÂ, D. 267. .4 .sparge banca, a câștigă, 
dintr’odată, toți banii puși in joc de „bancher* : 
„fairé sauter la baniiue**, [•[șl banc a. a. Așteaptă 
când e fără soț: joacă și tot indoește cașurile [ mi
za] ; trebue să spargi bancu’ la apatrusprezecoi dată. 
C. NEGRUZZI, III, 1 10.]

3®. P. ext. ■]• Hârtie-monetă, bilet de bancă, banc
notă; cfr. băncuță, băncuță’. „BaKcd=băncuță, 
ban de hârtie; Bankozettel**. LB. Bonaparte au po
runcit... să încungiure cetatea Viena și să o ia cu 
răP>oiH, și toată avuția lăcuitorilor cetățeni să fie 
prada ostașilor, numai vistierialmpărăte>iscă,adecă 
aurul, ar^ntul și hârtiele, aăecă bancele,șimărfuri’e 
din fabricele împărătești să fie. pe seama împără
ției sale. D1ONISIE ECLEÖIAKHÜL, c. 215. Și de la 
vlădica ioan Bob din Ardeal nu sântein fără de 
nădejde, că, precum banchele, adecă bunii cei vechi 
de hâiiie,i-au dat afară, așă și banii cei de ar-

bAngilitț.A
gint și de aur, carii. .. mai vârtos până a nu se 
ivi banchele, i-au adunat, după moartea prea sfin
ției sale vor remâneâ climlui. i*. MAIOR, ist. 259.

[Plur. bănci, ■[ banche..]
— N. din ital, banca, idem (propriu; „banca* pe 

care se așezau zarafii'* Gfr. grec. tpanîCitTjC „zaraf** 
din „masă**).

itiNuĂKrTA t f (Ș. d ) V. bancrută ș. <1.

kanchÉK 8. in. IM’. Banquier.
1®. Cel care are o casă de bancă’; cfr. zaraf. Acea- 

sta-i o împuternicire dată de dumneata lui Vurner..., 
casă iae in numele dumitalebanii ceaila bancher. 
C. NEGRUZZI, III, 160.

2’. (IjU joc de cărți) Cel care ține banca’ (2’}, „acela 
pe a cărui sumă de bani joacă mai mulți pontatori". 
COSTINBSCU.

[Scris și; bfi»tc/ó»er.|
— y. din fran. sau din ital, bani'liiero, idem.

K.ANCHKKÎE s. f. 1’. Jîanque (coininerce), 2’. Han- 
que (maison).

1", (Rar) Profesiunea s. negustoria de bancher, 
.,B«Hc/ii6rte= das Wechslergeschâft**. polizu.

2’. (Neintrebuințat) Casă de bancă. „Hanquierhaus**. 
i'OLIZU. [Scris și: ftowcăicrtV.]

— Derivat din bnnch(l)er, prin suf, ahstr. -ie.

■LiNCHKT s, a. lianquet. Uspăț sărbătoresc (dat 
In cinstea cui vă sau luat Împreună de către membrii 
unui corp, unei asociații); cfr. benőhet, ziafet, 
agapă, ii uite știu să cănte ^i voios să'ncănte Noap- 
tea, in bancMuri,pe iubiții lor. alecsanori. p. I. 
227. Un liancitet politic. Banchetul anual al colabo
ratorilor unei reviste.. | Fi g. BancMul viefii (s., mai 
rar. o? Zitwii), plăcerile vieții. Heăanii rcfitatl
d'a luă parte la banchetul lumii, dei.avrance.a, ap. 
TDRG. [Plur. -chete și (învechit) -cheiuri.]

__  y. din ital, baiichctto, idem (diminutivul lui 
banco „bancă*“, banca fiind luată In sens fig., pentru 
persoanele așezate pe ea). Cfr. dubletul benchet.

K.iNCiiKTÁ vb. r‘. liuiuyMe/er. (Fratițuzimn; rar) 
A luă parte la banchete'. Cfr. benchetui.

— y. după fran.

H\NCHérA a. f. Banquetle —(Kranțuziani) Bancă 
mică fără spate (de obiceiu umplută cu păr de ani
male, cu căiți, etc.), spec. bancă sau canapea in va
goanele drumurilor do fier. ^Mititelul... al d-voa- 
iitră?“ înirert&ăcowrfMCiornf [trenului] arătărul [spre 
copilul] core s'a suit cu picioarele pe bancheta de 
canapeA. caragiale, m. 1H8. cu trenul
care inerye spre Predeal... ^i dacă [șezi] pironit pe 
bancheta ta,.., nuzi văjăind, pe sub vagon, o apă 
r^ede. vlahdță, d. 6U. I l P. ext. (impropriu) Șir , 
de lucruri Întinse unul lângă altul pe pământ, for- ' 
inând ca un fel de bancă (s, de brazdă Înălțată de
asupra suprafeței locului). .1 doua ei ridică cără
mizile in dungă, ca să se usuce mai bine, și apoi 
le pune in banchet, adecă in șir de IdOU cărămiei. 
1. IONESCU, M. 706. [ t șl ; banchet s. a.; plur. -cAdte.]

— N. din fran.

UAVC'KÍz.A 8. L JianqniíK’. - (üeogr.) Banc - dt* 
ghiață In m&rlk* polare

— N. din fran.

bAnch.vțâ s. f. Caparașon, housse. -- (Har) Țol, 
pătură 8. cergă ce se pune subt șa. Poaie verde ali- 
mon, h'ft pun murgul la pripon. Să mi-așlem o 
băncilufă („cerga de sub șea“)Șila căpătăin șeluță. 
pop. (Dobrogea), ap. HEM. 3192 ■

— Etimologia necunoscută. j
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kancnótA 8. f. Hank-nole, biliét de banque..

Bilet de bancă, hărtie-monetă; cfr. asignat, asig- 
nație, bumașcă, bancă’(3"). băncuță, băn
cuță*. Un oisitator venit din l'rincipate aruncă, 
printre fășioarele soioase de bancnote austriace.... 
un gvanfiff in mone<lă de argint, odobebcu, i. 469.

— N. din germ. Banknote, idem (literal : „notă 
[ hârtie) a unei bănci*").

HÁNCO s. m. sing. l’-2’. Hanco.
1’. (Comerț) Valoarea (unei nionete) la bancă, du

pă cursul băncilor.
2*. (La joc de cărți) Totalul mizelor jucătorilor, 

alcătuind suma de căștigat de unul din ei; cfr, banc’, 
bancă* (2"). Căpitanul..,, aprins df nădejdea d’aîn
doi cei J30 de lei din banco,... făcu semn că trece 
măna. DELAVRANCEA, 8. 125. $Í CH patru aș fi câ
știgat... S’ar fi făcut 2â0 file lei] i» banco, id. ib. 142.

— N. din fran, (ital, banco „bancă”*').

DANC'KÓT s. III., subst V. hniHTnlil; luiiicrutar.
■lANCHOTÁ vb. I“. í’«»»e banuMroute. (La Ro- 

in&nii din Austro-Ungaria) A cădeă ín bancrutá;a 
da faliment. (+) a mofluzi. [Șl: haiicrntii vb. l’.ț

— A. după germ, baiitrottleren, idein,

KANCBÍ’T subst. V. hancnitar.

uamvkvtA a. f. (Comerț. Jur) Banqueroute.— 
Faliment dat de un negustor și pedepsit de lege ca 
fiind pricinuit din vina sa; cfr. faliment, (t)moflu- 
zie. Te duceai la casierie și nu ți se plătea man
datul... nici tn două luni... Brâ o bancrută deghiza
tă, in care se aftâ administrațiunea publică atunci. 
MAI0RE8CÜ, D. I, 488. Bancrută simplă, pricinuită 
de o rea gestiune și considerată ca delict. Bancrută 
frauduloasă, pricinuită de Înșelăciune (fraudă) și 
socotită drept crimă. [La Românii din Austro-Un
garia, după germ. Bankrott, și : bancrút s. a.; plur. 
-croturi. POLizu, alexi. | •)• (după ital.) șl : bnncă- 
rdtă. COBTINESCU.)

— N. din fran. (<ital. banca rótta, literal: „ban
că ruptă**, fiindcă negustorului ce da faliment i se 
rupeâ tejgheaua ce aveâ In piață.)

HANCKtTÁK, *A subst. Buiiqueroutier. -Cel care 
a căzut In bancrută; cfr. falit, mofluz. D^pida- 
torii de bani publici și bnncrutarii frauduloși, să 
fie de acum înainte jiulecați de tribunale.le ordinare, 
iar nu de curtea Juraților, maiobescu, d. i, 207. 
[La Românii din Austro-Ungaria după germ, bank
rott.bankrutt, bancröt, >â subst. și bHncrnt,-ă subst. 
Am ajuns, la vreme de bătrânețe, ca fetei mele aă-i 
fie rușine de mine.'... Mă doare, cânți văd că pentru 
niște hancroți, pentru niște prăpădiți care au fugit 
din Temișoara de groaza datoriilor, ea nu mă bagă 
in seamă. POPOVICI-bAnățeanu, v. m. 69.]

— Derivat din bancrută, prin suf. nom. agent.-or 
(după fran.).

BÁNCl'bífA s. f. J-'etit örtHc. - (Rar) Diminutivul 
lui hancÂ * (derivat prin suf. bfincuț&';
efr. lă(v)icioară 

kAnuîtA 8. f. milet de hanuue. (Rar și Înve
chit; la Românii din Transilv. și Ungaria) Bilet de 
bancă, hârtie-monetă. ban de hârtie, „In special de 
mici valoare, de zece cruceri". LM.; cfr, bancnotă, 
bancă’ (2®), băncuță’, bumașcă. „Băncuță v. 
bancă". LB. Btau la miite ifalbenii pe gard r Bau 
cresc băncuțele ca sușoarceie'r slavici, ap. TDRG. 
[Și; bancútA s. f. LB.. barciano.)
— Probabil din germ. Banknotte „bancnotă" (formă 

populară, disimilată din *băncntdă).

HÂNi Î!’| A s. r. l'etit Imnc.—Diminutivul lui bancă'

' BANDĂ
(derivat prin suf, -uț): cfr. bănculiță. ia(v)i- 
cioară.

hAnîci ș A 8. f. 1*. Petite pióce de ntonnaie de .5<> 
centimes (en argent). 2®. Petite piéce de ntonnaie (en 
cuivre ow en nickei) ou papier-monnaie de dix ou 
de vin'its kreutzers.

1®. (tn Munt.) Vică monetă de argint In valoare 
de 5Ü de bani, firfirică. „Ue-o fi in oala aceea, al 
vostru să fie.. Ce să vezi! Poli, galbeni, patace, 
Ităncuțe, hărții tle 20, de 100, ha și de 1000, CARA- 
(îtAi.E, N. S. 58. îiegustoru’ încurcă lumea la cânUtr 
și stoarce paisprece câștiguri din spinarea muști- 
rittlui: p6 mine cu trei leife la sare,... p6 Tărcav e’o 
băncuță d'ali dă cimeci de bani, jipescd, ap. HEM. 
3193. [Notele c?le mai bune] nu le aveai decât cu 
ajutorul băncuțelor și n Jumătăților de sfanț, de
lavrancea, ap. HEM. 3193.

2®. (In Ardeal;Învechit) Ban -odinioară hârtie-mo- 
n<’tă (cfr. băncuță), având pe vremea absolutis
mului valoarea de dintr'un fiorin, adecă șase 
creițari (germ. „Sechserl**); mai târziu monete de 
argint (cfr. pițulă, firfirică)—In valoare de 10 și 
de 20 de creițari (Astăzi ieșit din circulație și înlocuit 
prin piesa de nichel de 20 de bani). Cfr. LM., bar- 
ciANV, ALEXI, I’ITIȘ. SCH. 106. üÍMícrtfe plătesc, căce 
lechiaină la botez,Sbăncuțe. 4 băncuțe, da mai puțin 
de 2 băncuțe nu dă. pitiș, conv. lit. XXXVi, 557. 
Primăvara, să iasă la pădure, și șerpele care l-a ve- 
ileă mai intâi înainte de Sffjântul tilh]eorg[h]e, la 
.șeipele aceht să-i taie capul cu un ban de argint, o 
bucată de 40 bani sau o băncuță fpițulă] austriacă 
de 10 sau 20 cruceti. (Avrig, In Ardeal) ȘEZ. ni, 133/,,. 
TiMere/e, hulite scumpe, Cumpărâ-v'aș n'am băncuțe. 
HODOȘ, P. P. 153. Un măr mare frumos, chin- 
disit cu cruceri și băncuțe, (Transilvania) MARIAN, 
xu 753.

— Din germ, liaiikozettel (acest cuvânt figură 
singur pe băncuțele dé hârtie, tipărite mai multe 
pe o bucată, din care se rupeau câte trebuiau omului), 
prefăcut, prin etimologie populară (ca șl când am 
aveâ a face ou un diminutiv In -uț de la bancă), In 
băncuță.

kâni»A s. f. l’-2®. Bande ftroupej.
1®. (învechit, nelntrebuințat) Gcată de soldați puși 

subt aceeași ban dieră, subt aceiași steag; cfr. cea
tă. mână, mănuchiu, roată*, j" steag, compa
nie, trupă 0 bamlă din cavaleria noastră să 
meargă să supere arierț/arda dușmanului. kăLCE- 
SCU, ap. TDRG.

2®. P. anal. Ceată de oameni, Întovărășiți pentru 
un scop (mai ales rău). Dar eforii, epistații bandii 
acești tâUiărești, De vite ce adunase, crede-mă, te în
grozești. liKLDlMAN, TR. 394. Pojarul [ incendiut) 
de la 20 lulieprefăcuse în cenușă mai mult de Jumă
tatea orașului lașii, și fanaragiifi]..., potlogarii, de 
care gemeă orașul, șezând ascunși pintre lisipuri, 
pândeau pe nesocotitul pedestru care zăbovise... in 
zadar imblaustreji dearnăuți...: nu puteau... desco
peri bandele vagabonzilor, c. neoruzzi, 1,16. Bandă 
de hoți, - de tâlhari. (După franțuzește) Banda nea
gră, asociație de speculatori care exploatează tre
buința de bani (mai ales a unor tineri neajunși la 
majorat) luând polițe pentru sume cu mult mai mari 
decât cele împrumutate de ei in realitate, | Spec. 
(adesea absoi.; In Înțeles bun) Trupă (de muzicanți), 
taraf de lăutari; cfr. capelă ’ Pe la piețe, vor sünit 
baiule de muzică. URICARIUL. VIII. 184 ,j. Orașul și 
imprejiirimile erau luminate de mii de focuri -, ban
de d.e lăutari Jucau [ cântau] hore și doine...; toată 
lumea nu vorbe'ijlecăt de nunta domnească, c. NE- 
Qltuzzi, I, 107. In aceste două luntri... șed Jos, cân- 
tănd din niște harpe..., bande de femei muzicante. 
ODOBESCU, iii, IIO,,. Îndată se umplu mfejasa de 
mâncări și beuturi, iar bănzile ziceau, de ^ndeai 
c'atunci e nunta dracului, keteoanul, p. I,
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?■?* căte-un tun slobosean Ș* cu bandei^’, sicfiait..., Să 
tiibă cura{flA trupa, idem, TR. 71.

[Plur. bande, nr (pop.)
— N. din fran, (ital. fea»MZa< gotic bandi „steag, 

drapel"; cfr. bandieră) sau din germ. Bande, idem.

BÂNDĂ a. f. P-2’. Bande (lien). -Fășie (de stofă, 
pânză, hârtie, piele, metal, etc.) ce ae pune (coase, 
etc.) peste cevă, in deosebi pe mărgini (mai ales 
spre a legă sau a țineă strâns cevă); cfr. balț, 
bantă (beantă), fașă, fășie, legătoare, șuvi
ță, zbanț. Un sipet mare, legat tn bande de fier alb 
peste piele de căprioară albastră. KlbiMON, ap. HEM. 
2459. în mănăstirea Govora se vede, lângă chipul 
lui Badu-cel-mare..., o Doamnă cu coroana pe cap, 
cu l/enei de fir pepiept și [cn] lungi cercei. lORGA, 
C. I. I, 70. în camera de alături [a redacției unui 
jurnal]... un băietan nalt și pistruiat, ovreiu, pre- 
'jăteâ benzile pentru expediție, vlahuță, n. 40. A 
trimete o carte subt bandă (mai des subt bantă), a o 
ezpediă, prin poștă. înfășurată Intr’o fășie de hârtie. 
.Spec. Fășie (de o altă stofă sau de o altă coloare) ce 
împresoară sau mărginește, spre podoabă, o haină. 
O rochie cu bandă de postav negru. Pig. Fășie. Stu
diind cu atențiune spectrul solar, Frauenhofer au 
descoperit intr'insul un mare număr de bande negre. 
PONI, F. 383.

‘J**. (La biliard, după fran. sau după germ. Bande). 
Margine. Banda (plur. bandele) unui biliard, inar- 
ginele elastice ale mesei de biliard, de oare se izbesc 
bilele spre a căpătă direcția voită de jucător; cfr. 
inandaneă. || (I^a joc de popice, după germ. IFand) 
.4 da (s. a luă) bandă, a atinge cu bila marginea (de 
scânduri a) șoselei popicelor.

]l’lur, benei, rar bande.]
— .V. din fran. (<germ, vechiu bincla, de la bili

den „a legă".) Cfr. dubletul bantă.

KANnĂJ s. a. (Chir.) l<>-2*. Bandaye.
1*. Acțiunea de a legi, încinge s. lnfăș(ur)â cu 

bande’ (o parte rănită, frântă, s. bolnavă a cor
pului).

2". Totalitatea fășiilor cu care e legată s. Înfășu
rată o parte (rănită, frântă s. bolnavă) a corpului 
(cfr. legătură), spec. aparat anume făcut spre a 
flxi un pansament a. a ținei strâns un organ ce 
tinde a sc depărti de poziția sa normală; cfr. pan
sament. Unde erau ceilalți? fși simți o vână- in 
umărul dr^t și-i veni tn minle că poate se desfă
cuse bandajul și curgeă săngele. D. za.mfirescu, r. 
270. in căsătură, și-a frânt măna : acum o poartă 
in bandaj. Bandaj pentru hernie, cfr. suspenso- 
riu. Ifșl ; bandâgiu s. a.J

— N. din fran. (derivat din bander „a infă.șurâ 
tn bande', a bandajă.) 

■iAliri>AJÁ vb. I* (Chir.) Samler. — A legă strâns, 
a încinge s. Infăș(ur)â (o parte r&nitâ s. bolnavă a 
corpului) cu fașe (bande-) de pânză, a aplică un 
bandaj; cfr. pansă.

— iV. derivat din bandaj.

UAN1>AJÂBE 8. f. Bantlaye. — (Rar) luflnitivul 
verbului bandajă, devenit abstract verbal.

banbajAt, *ă adj. Bandé. Participiul verbu
lui bandajă, devenit adjectiv.

KANnAjiBT s. m. Bandagiste. — Cel care fabrică 
sau vinde bandaje (pentru fracturi, hernii, etc,). [În
vechit, aproape nelntrebuințat, și; bandagist s. m.]

— N. din fran. Cfr. bandaj.

ránbaún s. IU. (Kntom.) v. gftrgÂnii.

bAstbab B. m. (Entom.) K Uoiidar 
BĂNUĂVK s. m. (Entom.) |

BANDOALĂ
BANUÉRIL' s. a. =: bandierâ. (tn Ardeal) GtMtnd- 

tatea oștilor de subt banderiuri să se adune la Ora- 
dea-Mare. șincai, hb. ii, 129,[Pronunț, -de-riu 
și de-ri-M, [ Plur. -rii și -rtur».]

N. din lat.-med. bandérium (forma latinizată 
a ital, bandiera, Înrudit cu germ. Banner „steag [de 
oaste], drapel"); cfr bandă’, bandîeră,banieră.

BANBERÓi.Á s. f. Banderole. - Fășioară .s. ban
dă (bantă) mică de stofă, prinsă la un cap de vâr
ful unui catarg, unei lănci, etc. astfel In cât să fâlfâe; 
steguleț, stegușor; cfr. fanion. | Spec. (In 
pictură și sculptură) Fășioară cu inscripție (o deviză 
a. o legendă) pusă In mâna unor personagii sau în
cadrând figuri. Aceste patru icoane... sânt încadrate 
sus prin niște banderole arcuite, pe care se citește 
o inscripțiune slavonă. Vii. |] P. anal.
(Franțuzism) Fășioară de hârtie lipită cu un capăt pe 
corpul iar cu celălalt pe capacul unei cutii (de ceaiu, 
de chibrituri — acolo unde e monopol —, de medica
mente, etc.) spre a împiedică să fie desfăcută frau
dulos.

— fV.din fran. (ital. Ii.'iiidernola, idem). Cfr. ban
dă’. ba n die ră.

I

iiANiHÉBÁ s. f. Bandiire, banniére. - (Feud.) 
Steag ostășesc subt care seniorul duceă Ia luptă pe 
cei ce-i datorau slujba ostășască, drapel. | P. ext. 
Steagul unei armate a. al unui comandant de oș
tire; cfr. prapor, steag, drapel, banderiu, ba- 
nieră, fiain ură, st i n dard. [Du.șinanii] făcură de 
mai multe ori semne, cu bandierele, că vor să se pre
dea. BĂLCESCU, ap. TDRG. Fin să-ți vestesc că două 
treimi a trenovei îmbrățoifeasă partea ta și jură sub 
bandiera lui Fiesco. I. neqküzzi, v, 519. Steagul 
unei țări Înălțat pe vapoarele sale și pe clădirile unde 
se aflărezidenții ei tn streinătate, pavilion. [Un dă- 
Bcălaș din lași care fusese lăsat să ție locul consulului 
grec] îmbracă haîne cusute cu fir... și o pleacă să 
facă vizită oficială Itocotenentului de Domn, (rlu- 
mețul Costache Sturdsa... il primește cu „ce e asta, 
caraghiosuie i^. Grecușorul... se supără..., se duce 
bl consulat, dă bakiiéra elinească jos și rupe re- 
lațiunile cu guvernul Mohlovei. OHICA, s. XI (intro
ducerea). ! Fig. Toți, ca și mine, veți fi ailmirat in 
trecut un nume ca al dsale, prețios tMțiunii române. 
Dar este cu atât mai mult o datorie, ca să împie
dicăm ca nu curnvit, sul/ bandiera acestor merite 
bine dobândite, să se introducă, fără drept, o mă
sură care n'are a face cu ele. maiorescu, d. i, 150. 
[ f și badieră s. f. Badiera, adică steagud țării, zi- 
bOT, CRON. 70.]

— N. din ital, bandiera, idem. Cfr, bandă ban
deriu.

BANUÍT s. in. Bandit. Tâlhar, hoț de codru, 
hoț de drumul mare; cfr. lotru, haidiic, brigand, 
asasin.

— N. din ital, bnndito, idem (propriu rrlom| pus 
afară din lege"),

II
ll

BANDITÉSC, -EĂMCA adj. De bawlit. - De ban
dit'; cfr. tâlhăresc, hoțesc, haiducesc. Un net 
banditesc.

— Derivat din bandit, prin suf. adj. -esc.

BAWiHTBNTE adv, Â bl maniere des bandits, com- 
me Ies bandits. — Ca bandiții; cfr. tâlhărește, ho
țește.

— Derivat din bandit, prin suf. adv, -ește.

liAXUlTÎSM B. a. Banditisme. Tâlhărie, tâlhărit. 
— y. din fran, 

uânixiAvA s. f. (Anat.) v. bâiidiK-.
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(Rar. Munții-Sucevii, în Mold.) „öí*n</o<t/á = o pă- 
pălugă de femeie, care se tot duce Încotro apucă, 
unde calcă se cutremură“. șez. Il, 126/,,.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. bandură 2®. Șl 
In nitenește e atestat un cuvânt bandölja, cu un 
sens neprecizat).

BÂNiioc 8. m, (Anat, pop.,Cui.) Estomac(duporcj. 
Estomac de porc fard. — (Transilv.) ,£ăndoacă = 
Btomahul porcului." (Țara-Hațegului). rev. crit. 
III, 87.11 „Bămloc = stoniabul porcului preparat cu 
umplutură*', ibid.; cfr. tobă. „/îâ«do«icX = caș de 
porc". (Bouțariu, In Transilv.) VICIU, GL. |Și: bân- 
doâcâ B. f.]

— Etimologia necunosculÂ. (Cfr. ung. bendâ „bur- 
tă“, pol. (diai.) bandoh „stomah"). Cfr. bandor, 
bandură, bandoală.

i

BÁNDOK 8. in. (Anat, pop.) í’ííowac, ventre. Pé- 
ritoine. — (Mai ales la animale) Stoniah; cfr. burt&, 
prapor, mardarie, l. 3786; cfr. 2381. Peritoneii. 
.fíándor, (plur.) -» = inv&lișul intestinelor.'' (Tara- 
Hațegului), rev. crit. iil, 87. /rată eu osăbescu 
i’oao wmâruZ, voiu răsipi brindorupreste nhrasele 
voastre, bdnilorulü sărbătorihtr voastre. BIBLIA 
(1688), 613, Am dat cănelui nește hamlor să mă- 
nătice. (Hra.șov) Com. lacea. P. ext. (Trivial.) Pân
tece de om gras, burtă (maro). Ți-ai umplut ban- 
dorul? (Brașov) Com. lacea.

■— Etimologia necunoscută. (Cfr. bâiidoc).

RÁNIMIKÁ 8. f. V. hftiHlnră.

t

I
Í

R iNhHAUtiKCĂ B. f. (Bot.)—carlof. (Mold.) „Bum- 
rfnjftitrci sau picioci". (Zaboloteni.In Iași), ap. HEM. 
2462. „La țărani, cartoafele, numite ba rab u le și 
bandraburce, se gătesc ou borș, cu carne, prăjite, 
cu usturoiu și cu oțet.” (Rănghilești, în Botoșani), 
ibid. [Plur. -burce brandza, fl. 342; panțu, pl; 
MARIAN; ȘEZ. V, 44. nota 1; și -burci. șEZ. V, 37/„. 
(Prin despărțirea terminațiunei -câ, considerată ca 
sufix) și; baiidrabiiră s. f. CIHAC, ll, 9. ; Și (forma 
nemetatezată); brnndabtircâ s. f. ȘEZ. IV, 44, nota 1; 
BARCIANU, ap. HEM. 2162. | Șl: hndaburcA s. f. 
BRANDZA, FL. 342; PANȚO, PL.; LEON, .MED. 29; BUŰ- 
NAKIU, NÁS.; BARCIANU, ap. HEM. 2462.]

— Numele acesta i s'a dat cartofului după pro
vincia prusiană Rrandenliurg, din care se va fi im
portat, pe vremuri, In țările noastre. Philippide. 
Princ. 109; TDRG. Gfr. dubletul brandebur(g)-

RANhi i.iÉKÁ s. f. (Milit.) Ba»iZouf«ére.—Bantă 
de stofă, de piele ori do fir, pusă peste piept de la 
un umăr la șoldul din potrivă (ca baiera unei traiste 
sau a unei glugi ciobănești), și de care se agață 
sabia (In armatele In care soldații n'au centiroane), 
etc. 1 Loc. adv. în bandulieră = arcește, arciș.

N. din fran. « spân, bandolera)

rânrvkA b. f. 1®. Chiffon. 2®. Dévergondée.
1®. (în Sălagiu) Cârpă. „Băndură, bândoră^^'^n- 

' zătură de calitate dură. In formă de ștergar; se fo- 
< loBește( se întrebuințează) spre a Înlătură pulberea 

ă despre ( de pe) obiecte", vaida. Cfr. bă ndurică.
2®. Fig. „Băndură = muiere cu purtare slabă". 

(Bouțariu, In Hațeg), ap. viciu, GL. Cfr. fleoarță, 
târfă, ranțură.

(Șl; băndură s. f.]
— Etimologia necunoscută. (E, probabil, același 

cuvânt ca bandor).

BÂNDURÎcĂ a. f. Diminutivul Iui bandură (deri
vat prin suf. -ică). Pira le va senate [ierbile]. Le va 
pune toate intr’o băndurică, intr’o cârpă mică, Ș’a- 
poi le va duce... COȘBUC, ap. HEM. 2461.

RÁXEÁRÁ a. f. Femme de 6a»’. —(învechit) Fe-
Dicționarul limbii rominc. 5. XI. 1910. 

mininul lui hun' (derivat prin suf. -e.i.s<t). devenit 
adesea nume patronimic. Nevastă de ban, soția unui 
ban. Această jumătate de sat... fost-au... al lui Șăr~ 
ban postelnic de Coiani și a măne-sa, jupăneasii 
Ancăi bănesiî. doc. (a. 11)46), ap. HEM. 319Ö. -4</ec4 
eu jupăneasa Mariin băiieasa, care au fostu a ră
posatului Barbtűui biv velAjan Milescul. zapis (a. 
1699), ibid. 2408.

BÁNKSC, «F.ÂNCĂ adj., s. f. De ban', qui se rap- 
portp. â la diffnité de ban'. (Subst.) Danse popu- 
laire. - (învechit) De ban', (de-)a(l) băniei. S’au tras 
spre Severin și peste OU, unde și la stăpăniîa bă- 
netiscă unii dintr'inșii au agiuns. cantemir, ap. 
HEM. 3196. S’au dus Mareș banul ta Craiova..., cu 
!/rapă fadecă steag bănescă, așă 8? dee: grapă), cu 
trămbițe... NifiQ. IST. i, Bo’J/,,. 0 mulțime de pan
duri bănești... se răpedră cu săbiile goale asupra 
/ui.ODOBESCU,1,157/,. .Substantivat (subtforma 
feminină) Băneasca ; un joc țărănesc. (Săcuieni, In 
Dămbovița), ap. HEM. 3197.

— Derivat din ban', prin suf. adj. -esc.

b4nîcnc', -KÂNCĂ adj. D'arge.nt.pi’Cuniaire.^ De 
bani’, In bani, relativ la bani. (Acest schit] l-auin- 
sestrat și s’au dăruit... cu un fondos bănesc de 
.'1000 galbeni olandeji. (a. 18.56), URIC aRIUI., iv, 413/,. 
interesul bănesc nu este nici-ileouin scopul nostru 
M. KOGĂLNICEANU, ARHIVA R. I, VIII.

— Derivat din ban’, prin suf, adj. -esc.

RĂNEiȘTK adv. I’. Pn arifent, comptant. 2®. Pecu- 
niaire>nenf.

1®. (Rar) Cu (pe s. In) bani (gata). Țăranii vor 
plăti la hasne[ă] adetiui bănești [ bănește], Uwpâ 
tocmalace osăbit să va ínchié cu dinșii. (a. 1818), 
ap. GCR. II, 221/,,.

2®. tn privința banilor. Stă rău bănește. TDRG.
— Derivat din ban’, prin suf. adv. -ește.

RĂNKT 8. a Forte somme d’argent. — Bani mulți. 
sumă (cantitate s. grămadă) mare de bani, avere 
mare In bani. „Dar bine, mă, ce a făcut atâta bănet 
ce i-a rămas de la Mă-său'r^ filimon, ap. HEM. 
3198. Se teme i, ca nu cumva să4 apuce cineva și să-l 
intrebe, de unde are atâta bănet. SLAVICI. N. Il, 297. 
Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le aveă él mai 
bune, luă oaste cu dinsuî și bănet de ajuns. ISPIRE
SCU, L. 33. Tot mai are Dobrișan... Mult bănet SI 
grea avere. TEODORESCU, P. P. 474*’; cfr. 519'». (Neo- 
biclnuit) liogați putre.si, de. bănet, delavrancea, s. 
241 (cfr. putred de bogat). Putere de bánét a» mulți 
bani, sumă mare de bani. Ajungând Petru acasă, 
tatăl său văeând atâta putere de bănet, eră mai si 
nebunească de bucurie, cătană, p. B. iii, 15. [Plur. 
puțin obicinuit -nețuri, mat. folc. 45.]

— Derivat din bau*, prin suf. col. -e.t.

iiaxuAv 8. m. Personne grande et mince, percbe. 
— (Rar. în munții Sucevii, In Mold.) „Bangău = 
[om] mare, lung." șez. ii, 126/„, cfr. acăstău, lun
gan. deșirat. |Prin Bihor: bniigăhân =* nerod. 
jahresber. IV, 325.]

— Din ung. bangó „prostănac, nerod."

RÂNO0IU s. m. (Entom.) v. bongoin.

BĂNI ■]■ vb. IV*. 1®. Élever (qqn.) « la dignité de 
han'. 2®. Fairé fotKtion de ban', gouverner (une 
province) â titre de ban'.

1®. Fact. (învechit) A face (pe cinevă) ban. a 
ridică (pe cinevă) la treapta de ban. l'odă a bănit 
pe Gol^cu. HEM. 3197.

2®. Intrans. A exercită funcțiunea de ban, a 
ocârmul ca ban. Că te~oiu ridică Ban la Craiova, Și 
tu că-i băni, De te-i feriâ. teodorescu, p. p. 48®.

— Derivat din ban'.

ia
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nĂsi I vb. IV'. Battiv monnuie. — (Rar) A bate 

bani. (Numai la ANON. CAR.:) „Benyiek = nummos 
cudo.“

—“ Derivat din han *.

RĂîii f vb. IV*. I®. Trnffer ou s’entemlre (avez...). 
2». Vexer, tourmenter, importuner (qqn.).

1®. A trată cu cineva, a luă Înțelegere. (Atestat 
numai la ANON. car. :) ^^BSnjisk = ago cum aliquo. 
tracto. curam gero“.

2®. (In Mold.) A nu lăsă pe cinevă în pace, a nu-i da 
pace, a-l săcâi, a-i face mizerii. Păseâ noaptea la 
drumuri... și cine veneă la târg ii prindeă și le luă 
cai, și arme, și altele ce ffăsiă hun: și tncă pre unii 
da la închisori, de-d bănia, apoi iislobosiă. N. co
stin, LET. II, 124/,,. Necontenit... supărați cu închi
derea vitelor, de cătră vechilii stăpânilor moșiilor 
de pin prejur, bănindu-i, incAt nu sănt volnici a-și 
pășună câte o vită, ce au pentru hrana caselor lor. 
(a. 1816) URICARIUL, II. 23/„.

— Din ung. bánni „a trată cu cineva." (In sensul 2®, 
eliptic, din a băni rău cu cinevă = ung. rosszul 
bánni valakivel). Cfr. bântui.

hAnícá s. f. (Bot.) /^ai/JOJiee orbiculaire. (Phy- 
leuma orbicularej. — Mică plantă cu flori albastre 
Închise, rar albe, care crește prin pășuni și prin poieni. 
Se mai numește: spinuță. PANȚU, pl. Cfr. bă- 
nișor (2’).

— Derivat din ban’, prin suf. diin. -ică.

nifiivti. D. ni, fienr brodée sur la chemise. — 
(In Transilv.) Floare brodată pe iie. T’e umeri |la 
f»‘ineile din Rășinari] sAiit bdnicei. moldovan, ț. 
N. 128.

— Derivat din ban> prin aiif. dini.-ice?.

KĂMCKK 8. a. V. bftiih'ioarâ.

HĂNiCKK 8. m. Boisselier. — „Meșter de făcut 
banițe sau văcălii (coșuri) de banițe, din coajă de 
teiu“. PAMFILE, CIM.

— Derivat din bauiță, prin suf. nom agent, ar 
(cn prefacerea obicinuită a grupei -far y -cer).

bĂniuiuăkă 8. f. (Mor.) ('Betitjboisseau. —Dimi
nutivul lui baniță (derivat prin suf. -ior). adesea 
fără sens micșorător. Cn furnicar de oameni tn toaie 
părfile; sus, pe batosă; jos, la bănicioară... SANUU- 
ALDEA, A. M, 217. Cafu'. să-i lovească boala, Să-i 
aduc oreu' cu poala, Boabele cu bănicioara. mat. 
POLC. 316; cfr. H. V, 376 (Plenița, In Dolj). [Cu schim
barea genului, șl: bănlclor s. a.; cfr. damé, T. 1Ö4; 
PAMFILE, j. II; cu alt sufix, și: bănicei* s. a pam
file, CIM-]

rAnîe a. f. Diynitó ou /‘onciie» de ban'. —(înve
chit) Funcțiunea s. boieria de ban'. íVeó'aui» Z»im- 
cilă [l-a pus] oef-ba»; șt de atunce se așăsă această 
boierie cu tetneiuin Moldova, de esteașesată la rând, 
că mai înainte vreme, de^ eră la vreun Domn, une
ori ședea mai sus, iar alte-ori mai ffios, dupre cunt 
le fusăse alte boerii, așă ședeă șt cu băniea la divan; 
iar de ad înainte i s'au așesat rândul după spă- 
tarulcdmare.’HV^cyii.C'Et'L'B.T:. 11,313/,; cfr. gheor- 
GACHI LOGOFĂTUL, LET. III, 292/,. „4t, Doamne, 
măria ta, Să-mi dăruești bănia, Că o să-mi stric 
nășia.“ Domnul dacă aueeă, Bănia că^i jurueă. 
POP., ap. HEM. 3200.

— Derivat din ban’, prin suf. abstr. -ie.

KAN1ÉKÁ s. f. Banniére. — (Har; franțuzism) 
Drapel militar feudal. Jupanii atunci cu feciorii 
lor, ca niște domni feudali, se ridicau cw bantereZe 
lor și cu slujitorii lor, ca să apere moșia, băl- 
CE8CU, M. V. 609.

— N. din fran. Cfr. bandieră.

banița
R.iNiMÉz f s. a. v. bnlicmez.

RÁMi^ÓB t s. m. iSubaZZerne du ban de CraiO' 
va, guijugeaif dans Ies campnejnes les affaires de.pev 
d’importance. — Slujitor de al băniei, de subt as
cultarea marolui-ban. „In vechime, banul (Graiovei 
aveă sub dlnsul binișori, care judecau diferite cer
turi, adultere și alte afaceri, In cele cinci jndeț< 
[ale Olteniei]", fotino, ap. HEM. 3203. („In secol 
XVII, documentele ne arată bănișori .șî pe aiur 
In Țara-româneaseă... Această veche instituțiuno a 
fost desființată... de către... Const. Mavrocordat, cari 
a concentrat atribuțiunile bănișorilor în mănile celoi 
cinci ispravnici." HEM. 3203). Satul Cernețul dit 
județul Mehedinți... de cătră Domnita mea să aihi 
milă și să (ie tnpace de bir... și de bănișorii din 
județ. DOG. (a. 1629), ibid. 3204. Să nuaîbănimei 
nea treabă să judece satul Glodul: nicicămărași 
de la Ocnele ceale mari, nici bănișorii de județ 
nici nimetiea, ci să albă a-i judecă pre dtnșii (li 
toate părinte egumenul cu fot soborul, doc. (a. 1637^ 
ibid. 3205.

— Derivat din bau’, prin suf. dim. -ișor.

bAniișor s. m. 1®. fPetilej monnaie, petit sou. 
argent. 2®. (Bot.) Baiponee fPhîfteuma Vagnerij.

Diminutivul lui ban’, derivat prin suf. -ișor.
1®. (Rar cu sens micșorător. In care accepțiune si 

Întrebuințează deobiceiu bănuț), polizu. Sănedaf 
«M bănișor, Să cumpărăm un bicișor. Să ’tulemnăt 
boii laplugușor. ȘEZ. lll, 244/,cfr. GCR. 11,337/4, 
(De obiceiu, cuvântul acesta conține o notă pronur 
țață sentimentală) Ban bun, ban scump, ban muq 
cit, etc. (întrebuințat mai ales in legătură cu nu 
mele posesorului; iine-ori, rar, la singular, cu son 
colectiv) Den ce vom aveă, să dăm și să-i ajutăm 
au bănișorii, au pâine, au liăinișoare. MSS. (soco 
XVII), ap. HEM. 3201. Săracilor țărani... le <lăi 
fum de areleiu și le punem (ierul roșu pre piep 
ca să le luăm bănișorii din pungă... filimon, a 
HEM. 3201. Nu te pune tn poară, măi omule, e 
împăratul iadului, ci mai bine ia-ți bănișorii 
caută-fi de nevoi! creangă, p. 49. Măi, Dări 
puiu de lotru. Ce ții drumul strAmt din codri 
Șl despoi pe ciUAtori De-avufli, de bănișori? MA 
p.IAN, ap. HEM. 3202. Dar așă, eu dacă beu, in^ 
heu bănișorut meu! sevaSTOS, C. 258/3-

2®. (Bot.) — cărbuni. „Bănișorii li mănâncă țăran 
cu oțet, In loc de lăptuci." (Drajna-de-sus, în Prahova 
ap. HEM. 3205; cfr. H. iv, 83 (Gobia, In Dâmbovița 
cfr. bănică.

■ăti
I...

iíAnü^^okíkț s. f. Fonc^ioti <2e bánikor'.—Funi 
ținnea a. altijba bănișorilor». [Marele-ban] primi 
de la tfiți bănișorii ttniireună suma de âOO |de] j 
an, ceea ce se ve.nit al binișoriei. HEM. 32(j

— Derivat din bănișorprin aiif. abstr. -ie.

BĂNițĂ s. f. (Douhle-jboissenu.—Nui' de lemi 
făcut din doage sau dintr’o vășcălie (fășie lată d 
coajă de lemn Îndoită in formă de cilindru) servi» 
ca măsură do capacitate mai ales pentru cereali 
Banița, In vechiul sistem do măsură din țările n 
înănești cuprindea 20 de ocale — mai demult 
22 (CARAOEA, L., ap. HEM. 2462) — și eră a 20- 
parte dintr’o chilă muntenească (climescu, a. 214 
Corespunde unei dimirlii (Mold.) s. unei ferde 
(Transilv.) s. unei sinice (Dolj) s. unei măsuri (Bl 
nat). Prin introducerea sistemului metric, banif 
tinde să dispară sau numele ei trece asupra ne 
măsuri de capacitate pentru cereale, dublul-dea 
litru (mai mic cevă decât banifa cea veche) și se m 
Întrebuințează cu deosebire In terminologia mori 
ritului, damf, t. 154; h. ii, 29; H. ili, 38, 310,387, et 
După ce se cară cincălăii culeși, cu banițele, ta gn 
madă, nu trebue să stee multă vreme in pănu^
I. IONESCU, C. 163. Când se ducea și el,... prin sat
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mî cuiiippfi'.gri'ixt.. .‘ip'ii nu fi.ră că sp. tocHtpâ. ..
eă răduă bnnifa cum ii p/ăceâ lui, nu e.rn destul că 
luă 21 [dej banițe in chilă, tn loc de 20, apoi se ți- 
ffănfiă..., cerănd să-i mai adaof/e pe de-asupra căte 
I) jumătate de banițtî. ispiRESCr, ap. HEM. 2463. iVi* 
dn banii cu pitni/a. Ci du sacii cu mâna. Lăscăi cu 
ditnirlia, Parale cu banița. TEOPORESCU, p. p. 676. 
„Ia câmp seduc bucatele In sau ferdelă, care
este de lemn, rotundă și cu fund; in aceaata se așează 
oalele cu bucate, strachinele. castroanele și linu
rile, .și 8P duc de femei, in cap“. (Recea, tn Vâlcea), 
ap. HEM. 2463. (Adesea ca termen de comparație 
pentru un cap mare, cfr. „cap cât un butoiu") Nu
mai uitânduse cinecăla capul [leu]ÍMíceí căt ba
nița. In coama aut... zbârlită, ar fi înghețat de frică. 
I8PIBE3CÜ, 17. ii dai cu banița și-l* dă cu ciurul: 
se zice despre unul care uită lesne ajutoarele, pam- 
FII.E, .T. II. ön* CM 6rtM»/a ș* scoți cu lingura : „dai 
banii Împrumut cu grămada și ți se înapoează cu 
țArâita“. ZANNE, P. V, 241; cfr. BIBICESCU, P. P. 197. 
Banița cu care dai. cu aceea primești, „adică după 
ale tale fapte Iți vei luă și răsplătirea; cum vei face, 
a.șâ vei trage", zanne, p. v, Ib. (Plur. fiajit/e și &d- 
niți, mai rar: băniți, teodorescu, p. p. 142'’.]

— în limbile slave există un cuvânt brtnja, cu 
Înțelesul de: vas (rotund), „baie, ulcior",etc. berne- 
KER, SL. WB. 43, al cărui diminutiv bunica (cit. ba
nița) se găsește bunăoară ia Bulgari (cu sensul de 
„baie"). înțelesul special al cuvântului nostru pare 
a se fi desvoltat pe teren românesc.

HĂM0M, -oAsĂ adj. 1. Hiche, opulent. 11. 1°. Lu- 
cratif. 2®. Couteux.

I. (Despre persoane) Care are bani (mulți), avut, 
bogat, cu stare. Banii aceștia, care sânt ineniți 
pentru moașă, însemnează ca copilul să fie bănos 
și norocos, cât va trăi, marian, na. 259. Bând moare 
vreun bogat, Unde-ți cântă (popa] trăgănat: Pune-ți 
jos,Bă-i bănos! jarnîk-bârseanu.D. 468. Demi-aș 
mai găsi o fată, Naș vrea să mor niciodată, Și de 
n’o fi ea bănoasă, Nuiitui să fie frumoasă, bibi- 
CE8CU, P. P. 177. Hop, săracu' nunu'-mare, Bă-i 
fălos. Da nu-i bănos! mândrescu, l. p. 201/,,.

II. (Despre lucruri) 1®. Caro aduce mulți bani, 
mult câștig, productiv, lucrativ. în sfârșit o incre- 
dințuiu (pe nevastă-niea] că [negoțul], de.și mic, [e] 
însă bănos in părțile locului. GORJAN, H. IV, 135. 
Despre hrișcă... zic Moldovenii, că pânea ei scoate 
pe om din tievoie, se vinde bine, și-i bănoasă, i. 
IONESCU, c. 103. Acuma vr'o 2'10 de ani, un țar 
rusesc, văzâiul că neffoțul pe apă e mat bănos, a 
dat poruncă să se zidească o nouă capitală, lângă 
Neva. MEHEDINȚI, p. 10.

2®. (Har) Scump, „care., costă mulți bani." co- 
ST1NE8CU. Mă-sa... mi-o trimeteii .. s'aleagă Scuturi 
de mătase D'alemai bănoase, Fir și ibrișin, l'ostav 
d’ăl mai bun. teodorescu, p. p. 649”.

— Derivat din ban=, prin suf. adj,-os. 

BÁNíjÁG s. a. Ronces et mauvaises herbes{dansun ; 
ftofs).—Vegetația (de copăcei și ierburi) care crește | 
printre arborii unei păduri. Părerea sătenilor e că ' 
unei păduri, de pe la vârsta de 10 ani in sus, ii : 
merge mai biM dacă umblă vitele prin ea. căci o '■ 
curățeștede bănșagul (după o comunicare a auto- i 
rului: „bălării, mărăciniș") acela de pe dedesubt, j 
care o inăbușește. i. v. răuulescu (învățător In I 
Picior-de-munte, Dâmbovița, în) tribuna învăț, a. j 
II, nr. 36; cfr. rădulescu-codin. I

— Dintr’o formă mai veche *băntșag, derivată din ; 
bântui, prin suf. abstr. -șay, cu înțelesul originar de i 
„asuprire, stricăciune" (de unde: „vegetație strică- , 
cioasă, Innăbușitoare"),

nĂNTÂ s. f. Bande, lien: briile, france (aux inan- I 
ches OM au cou d’nne chemise); cercle (en fer); yond; i 
fers, menottes. — (Cuvânt nou) Fășie de pânză, de ,

hârtie s. d-- metal, cu caro S'* leagă, su inTâșură. 
se Invăluește cevă. Lecția ii va ie^ din gură, ca 
scrisă pe o bantă de hârtie. vlahdțA, ap. TDRG. 
în Cherson, unele femei se leagă pe suli fălci cu 
bente („niște bande înguste de pânză albă"). BU- 
RADA, ap. sevastos, N. 153/,,. || Spec. Imprima
tele se trimit prin poștă suht bantă: învăluite Intr’o 
fâșie de hârtie (une-ori In două fâșii Încrucișate): 
„sous bande", i Fășiuța de pânză de la gâtul s. de la 
capătul mânecilor cămeșii, servind pe alocuri, la țară, 
de guler și de manșetă (la orășeni, de această bantă 
se prinde gulerul s. manșeta scrobită), bendiță, ben
tiță. Delenii au cămașa muntenilor, cu această deo
sebire, că ei, în general, obicînuesc benți la mâneci. 
MANOLK8CÜ, 1.172; cfr. 223. Cântărețul se făcu negru- 
verde și răspunse, încheindu-și banta de la mâna 
dreaptă... delavrancea, ap. HEM. 2467. ' Șină de 
fier (s. de alt metal) cu care se strâng pachetele mari 
de mărfuri (baloturile), când se expediază; In general, 
orice legătură de metal. Cfr. obadă, zbanț, po- 
tâng. Pe mijlocul acestor tinichele, [mașina] are 
câte o bantă de metal, albxandrbscu, ap. TDRG. 
Potăncul sau banta... leagă grindeiul cu cârligul 
[la plugj. (Gobia, în Dâmbovița), H. IV, 86. | „Beantă 
țâțână; (de ex.] Să meri ta căuaci ( covaciu, fie
rar), să facă o beantă la ușă. (Șonfalău, pe Tâmava- 
luică. In Transilv.)". viciu, ol. | F. ext. (La plur.; 
neobicinuit) Fiare, cătușe, obezi. De ce nu l-a priiis 
viu, Să-l lege, să-l puie’n bente și să-l ducă la 
zapciup PANN, ap. HEM. 2467.

[Flur. benți și bente ; din acesta din urmă, un nou 
singular; lienntA s. f.|

— Din rus. bautft, idem (rut., polon, hant, toate 
din germ. Bând „legătură"), pontbriant. Cfr. du
bletele bandă și pantă*.

hántálÍ vb, IV* V. bâutui.

n.iNțĂK s. m. (Kntom.) v. bâțaii.

HÂNTĂTl'i t vb. IV* (ș, d.) V, bliilAtnl ș. d.

BÂNTUKÂl.Â 8. f. 1®. VexafioM, H*oÎe«(atio«.2®. ff'x- 
wi.i/e,/liUopi’.. 3®. Tentatinn.

1®. (Corespunde neologismului vexațiune; Înve
chit; cu sen.s activ și pasiv) Supărări, necazuri, asu
priri și prigoniri prin abuz de putere; adesea In opo
ziție cu „pace" și In legătură cu „val"; se spunea 
mai ales despre stoarcerile nelegiuite de biruri și În
călcările dt‘ drepturi, dintre care una dintre cele 
mai aspre eră bântueala de ruinânie (HEM. 3213). 
De căfră Domnia mea vor fi acești oameni in pace 
și iertați de bir de țară, de miere eu ceară, de gă
leată cu fân..., de alte dăjdii și mâncături câte vor 
ți peste an in țara DnmniifiJ menle: de nici wicle 
oal sau băntulală să n’aibă. DOC. (a. 1684), ap. 
HEM. 3213; cfr. ibid. 3212 (a. 1665). MAG. iST. 124/,,; 
IORGA, 8. D. II, 229. Și această pace a țărăi nu veneă 
dentr’altcevă, fără cât impărutul... fiind departe de 
noi, aveam băntuîală. ci pace. mao. I8T. i, 350/,. 
Le răsplăteiiște de bântulăla ce mi-uu făcut, mi- 
NElUL (1776), 47 ■/,. Alți săteani toți câți .sânt și 
să vor ațiâ moșteani din satul Crniooița... de ni
menea băntulală de rumânie să nu albă. DOC. (a. 
1654), ap. HEM. 3213. Pără nici o bântueală: In 
bună voie, neoprit de nimenea, nesupărat de ni
menea. [Lui Antenor și lui EniasJ le-au dat voie cu 
toată casa și familia lor, incătrd li va fi voia, fără 
nici o băntuîală să se. ducă. CANTEMIR, HR. 94/,,. 
Acest domn [Teodor Calimah] cm chiverniselele drep
tății sale, în trei ani au purtat poroncile. împără
tești, împlinindu-le fără sminteală și fără nici o 
băntueală a Porței. caut A, LET. iii, 185/, . De unde 
vine boala șipagttba, de »h CMwoâ e de. la vro du- 
șinattcă dat, ori din sfinte, ori din iele, din rusalii, 
băntueli de zmeu? șez. in, 232,

2®. Jaf. pradă, pustiire (din partea dușmanilor, etc.).
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Clavdie, cm huiuî vitejia sa^inrtíf intrăm^ puterile 
ÎMplÎrăfUi, hotnrăle ei fără bănfuîală | nehân- 
tuite de dușmani] iâsdw/ZM-Ze, la anul 270, i'eiiruarie 
2, (le ciumă au murit, cantemir. hr. 213/,. /'* să 
venim acum iarăși a mai arătă băntueala săracei 
feri, ceau cercat despre hofiipasvangii. zilot, ap. 
HEM. 3214.

3®.t(tn)ceroarG, ispitire, ispită. /|/í7L’e»a<Z»cefí»tt»íf! 
căte au făcut Domnul Dumnezeul tău lui i'arao 
și tuturor Eyhipteanilor, băntulfUele ceale mari ca
rele au văsuț ochii tăi. BlBLlA(lfi88), 131,, (: „...ten- 
tationos magnas quas videnint oculi tui“). iȘ» să 
nu ne duci pre noi în bănfuială, ce ne isbăvește 
pre noi de cel rău. ibid, ap. TDRG. (— „și nii no 
duce pe noi In ispită, ci ne măntue.ște de col rău“).

|Ș1 (adesea numai variantă grafică); bântueâlâ 
s. f. I Plur. -iite/». t -fuele.]

— Derivat din hâiitu'i, prin suf. abstr. -e/M.

BÂNTi'i vb. IV (IV*) trans. 1®. Molester, fairé 
souffrir, tourmenler: importuner. 2’. in/ester (une 
région), «iccflfrer, pilier. Tomber (sur..,), s’^vir. 3®. 
Xproiteer, ienfer (»iqn.).

(Refl. = pasiv. Une-ori, absol. Prin prep, de se 
arătă, In limba veche, in ce constă bântuirea).

1*. (Subiectul e o persoană) A nu da (bună) pace 
(cuivă), a nu lăsă pe (cinevă) in pace, ad face vreun 
rău s. supărări, a se legă (de cinevă), a-i turbură 
liniștea, a-l stingheri mereu intr’un mod supărător, 
spec. a-i pricinui cuivă supărări și necazuri prin fol 
de fel de abuzuri de putere, a asupri, a Împila, a 
prigoni pe cinevă; cfr. Învălui. (Maiales in graiul 
vechiu, undo devenise aproape un termen tehnic ju
ridic, și in cel popular) Vo* să avăfi a vă feri de 
acel sat și de svănta mănăstire, să nu-i băiituifi 
de 'nimic, nice să se plângă calugherii. (a. n>02). 
In pace să lă^safi toate bucatele sfintei mănăstiri 
Nucetul, de vamă, ori câte va vinde in târg, de ni- 
mene băntueală să n'aibăiar cine să va ispiti a 
băutul «au a învălui pre sfânta mănăstire..., acela 
om rău va petrece... (a, 1330), ap. HKM. 3210—3211. 
De la tiămnic, {banul Radul] s’au dus la yhenárariul 
la Sibiiu, care i-au ilat cărfi de odihnă, unde ar vrea 
să șagă, nimenea să nud băntuiască. mag, i.st. IV, 
Gl/,,. Alexandru eise să nu-i bântueaseă nimenea 
(pre pitici], ALEXANDRIA, 92. Milostivul Dumnezeu 
să te întărească tn gândul ce ai pus, de a nu mai 
strică pre boieri, și a bântui norodul, c. NEGRUZZI,
I. 1Ö1. |Al'’xandru-vodă] bânfueă cumplit țara cu 
asuprelele sale, ispirescu, m. v, 4/,, | (Subiectul 
e un spirit rău, un vis urlt, etc.) A neliniști, a în
tunecă mintea (cuivă), a turbură, a chinui, iiibna 
și ficații, de va bântui pre cinevâ drac sau duh 
viclean, aceastea trebue a le afumă înaintea omu
lui sau a fămeii, și nu să va mai bântui. MüLlÁ 
(1688), ap. HEM. 3208. Când [cinevă] viseasă pe 
un mort in mai multe nopți de-n-rândul,... azvâr
lind cu mămi dreaptă o ceapă..., 3i(X: Cine mă 
bântue pre mine noaptea, să n'aibă treabă cu mine, 
ci cu ceapa! mapian, î. 9. | (Despre un miros ne
plăcut. Neobicinuit) A supără. Ca un stârv lângă 
drum mort, carile nările drumeților băntuîaște... 
CANTEMIR, HH. l&O/,.

ă'*. (tn limba literară de astăzi se Întrebuințează 
mai ales cu un sens iterativ, cxprimăndu-se o re- 
pețită neliniștire din partea unui subiect care e mai 
adesea un colectiv a. un abstract; de asemenea com
plementul conține de obiceiu ideea unei pluralități s. 
colectivități) (Despre hoți, dușmani, monștri) A (In)- 
călcă (un ținut), a neliniști (o regiune) prin atacuri 
și năvăliri repețite, prin prăzi și jafuri și a face ne
sigur traiul oamonilor(de acolo). Petru-vodă fiarSș... 
eră neodihnit bdntueâ pre toți vecinii... mag. 
IST. l, 171/,,. îiofii Cărgialâi, care de multă vreme 
bântuîă orașele și satele din fara turcească... ziLOT, 
ap. HEM, 3209. Jn tot cursul verii (posturile turcești 
de la Rahova] ne sădărise..., bântuind tare târgu- 

le.ful nostru Beclietulși impipjmuirilelui. ODOBESCU,
III. 568/,o; cfr. 297/,,. Cliimera... hântneâ nouă țări 
împrejurul ei. ispirescu, U. 121/,,. (Subiectul e un 
rău oarecare: războaie, hoale molipsitoare, grindină, 
etc. Corespunde adesea întocmai germ, „heimsu- 
chen“). A da peste cinevâ, a se Sncuibă undevă. 
Pe când Moldávia se bântueâ de războaie și de răs
coale, |Alexandrn-cel-bun| zidi aproape de biserică 
și un turn de piatră. C. negruzzi. i, 213. Chel
bea bântue plășile. Hăcăciunii, Cârlele și Jiilieștii. 
i. lONESCU. p. 178. Di» valul ce «e bântue, înalță- 
ne, ne mântue. EMINESCU, P. 302. Droflrostert dintre 
ei fugise îngrosită; inimile și trupurile lor erau 
despărțite; ca o suflare de moarte băntueâ prin 
casă. nADOvEștiV, M. 125. .fălania și tristeța hân- 
tueau acuma casa popéi, șez. IV, 186',. Holdile să 
vă rodefiscă, Piatra nu le băntuească, alexici, l. 
P. I, 170/,0.

3®. f (Rar) A cercă (po cinevă), a puno la (în)- 
cercare, a ispiti. (Cfr. băntueală). Că toți oamenii 
carii văd slava mea și seamnele care am făcut în 
Eghipet și in pustiiul acesta, și m'nw bântuit acea
sta a zeacea, și n’au asadtat glasul meu. biblia 
(1688), 106 (: „qni m’ont dăjă tentă dix fois“). ;

(Șl (adesea numai variantă grafică): băutul. | Inii 
Sălagiu cuvântul apare ca împrumut recent (aug-1 
mentát prin același element-al-care se găsește șl], 
în ung. băntalom „ofensă**, bántalmazni „a ofensă"), 
subt forma: băiităll vb. IV’= „a face cuivă supă
rare prin bătaie, șicanare; vatăin, ofensez, jignesc." 
VAIDA.]

— Din ung. bántani „a nu lăsă In pace (cfr. ne 
bánts! -dă-mi pace 1), a chinul (cfr. nyavalya bántja I 
are epilepsie, propr. II bântue nevoia)**. Cuvântul a 
pătruns și la Slavii învecinați (rut. bantuvătg „a[i 
turbură pe cinevă, a se legă de cinevâ", bulg. ban- 
tuvam, siov. hantoniti „a jigni, a supără") și se pare 
că răspândirea aceasta mare a cuvântului unguresc 
datează din timpurile vechi, când Ungurii, prin nă
vălirile și jacurile lor bântueau țările învecinate

BÂNTtÎKK 8. f. Vexation, molestation: pillaf/e 
ravage: Í’'íiíh<ío«.--Infinitivul verbului băutul, do 

; venit abstract verbal. Nlava lui Dávid a ră.-iări 
‘ din... supunerea către Dumneseu, la nenorociri ș 

l«in<M»rL MARCOVICI. C. 137. milostive Doa
mne,... apărătoriul de rele și de toată bântuirea I 

I DRĂGHICI, R. 61. VâadMrf multele supărări și 
. tuiri ce fac ostașii Ieși și svesi..., s’au sculat Ci 

' " ’ ' i-au spart, c. NEGRUZZI, l, 179
B f Di?T nriiAXT 'TU IOV

slui/ile sale... și... » . _____ ________ , .
|Negativul: f iiebăutuire s. f. belot.uan, tk. 422.

bántvít g. a. Participiul verbului bântui, di*-i 
venit abstract verbal. (Rar).

B.ÂNTcfT,-Ă adj. Fex^, molesté. Tonrmenlé.af 
fiigé ou éprouvé (par,..). Infesté, saccag:', ravagé. - 
Earticipiul verbului bântui, devenit adjectiv (cu som 
pasiv). Asuprit, apăsat, prigonit, rx-șii pregoslavnic 
fiind bántuifi la slobosenia legii de către Ijeșii ca 
tolici... E- VĂCĂRESCDL, IST, 279/,. ö'dwt mai multî 
satebântuiteindrepturile.deproprietate. i. lONEscuț 
M. 24. II Chinuit, muncit, frământat (de gânduri, d4 
duhuri rele, de boală, de patimă). Bântuit deacestt 
gânduri, ajunseiu în sfârșit acasă, ti. gane. CONV 
LIT. XVII, 129, ap, TDRG. Ditfeitf lenei, al beției, al li& 
comiei.al curüiei,al clevetirilor și (dte duhuri rele, di 
caresânt bântuiți oamenii cei răi. RETEGANUL, P. III 
41/..,. jicMHtrt, ia să cercetăm pe bolnav mai d> 
aproape; va să sică ești bântuit de două patimi. D 
ZAMFIRESCU,R. lăo. i Ajuns de, atins do (vreun rău a 
vreo nenorocire). Sultan Mustafa... fu... cel mai bâit 
țuit de nenorocire. E. văcârescul, ap. HEM. 3215J 
încercat (de soartă). Cânticele poporului... sepăstreă 
să necontenit, chiar in sânul națiunilor bântuite (t 
soartă. ODOBESCU, i, 184. 1| Lovit, cercat (de...! 
Mai toate țările erau bântuite de războaie grosavi
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BĂNTUITOH — 4H5 — BĂNUI
CREANGĂ, p. 183. [Negativul: ii(>l>nntnit,*âadj. = no- 1 
supărat (de nimeni), etc., deci: de bună voie, ln bună I 
voie, In pace, teafăr.întreg. Venit-fiu Ut Dnmniîa mea ! 
de a lor buttă voe. de. nimenen nesiliți fi nehăntuiți. : 

'DOC. (a. 169.5). ap. HEM, 3215. Iau mărf/ăritare,
nrîcilte voesc, nebântuit de nimica. GOKJas, H. iv. , 

: 112. 7)e-«r ți pretutindene tot asemene, jwlecători
[drepți]..., cei ce n'au dreptate n’ur mai năzui... la i 
jWíZacítííí...; iar societatea hună ar rămdneă nehăn- 1 
tuită. citKANUÂ, A. 1.5Ü. [Erculej se irtfoaraa CM we- ■ 
rele la împăratul lui, teafăr fi nehăntuit, precum 
il făcuse mă-sa. ISPIRESCU, V. Go/,.] '

KÁNTi’iTÓK, *«»ÁUKadj. subst.—Âdjectivul Ver
bal al lui bâiitni (derivat prin suf, -itor), întrebu
ințat une-ori ca substantiv, ycârșni asujtra wtPrt 
ilinfii, săgețile băntuiforMui lui pre mine căzură. 
BIBLIA (16X8), ap. HEM. 3215.

bănukăIjĂ 8, f. I. 1®. Făclierie 2®. Beproche. II. 
1®. Pn-somption, conjecture. 2’. Soupron, doute.

1. (în Mold, mai rar) 1®. Supărare (po cinevă), 
bănat. In limpttri nenorocite l-am întâlnit iarăși, 
după o lungă dișpărțire, șt, departe de a-mi arăta 
vreo bănueală, a știut, ca un arlevărat ombc, să-mi 
aducă mângăiere. i. NEGRUZZI, V, 49. NuedâitM- 
eală, Unde e tocmeală. (Polticoni; cfr. varianta : 
„Târgul mânie n’aro“.iOBD. golbscu), ap, zanne, 
P. V, 626, 630.

2®. (în Mold., rar) Imputare. Nu-ți mai fac, ți-o 
3 spun pe cinste, Bănueli de-acum de loc. T. SPK- 
'^RANȚĂ, ap. TDRG.
< n. (în Munt., Ardeal; literar) 1®. Faptul de a bă- 
iiiui (111, 1®). de a-.și da cu socoteala, presupunere, 

treizeci de ani omul d’abiă începe a se gândi 
că purtarea lui poate fi desfrânată; la patruzeci, 
bănueala se face dovadă, marcovici, C. 31/,.

2®. Faptul do a bănui (III, 4®) s. prepuno (cevă); cfr. 
prepus, (t) propunere. [Gonstriicțiiculnțelos ver- 

hbal ; omul are bănue<tlă (pe cinevăs. asupra cuivă, 
|că...)3=bănuoșto; intră s. cade la (s în) - =lncepe 
-.abănui; bagă cuivă --=11 face să bănuească; bagă 
<po cinevă ln (s. la) - (scoate po cinevă din-) = 11 

■ face să bănuească s. să fio bănuit (il liberează de bă- 
j^nuiri). Cu Înțeles adjectival: f (om) do- = suspect.) 
■íöM nucrează lesne și fără de întrebareprepuneri/e și 
^ârăle fi bănue<Me. pravila munt. (a. 1652). ap. 
bHEM. 3216. Cela ce așteaptă să moștenească ocinele 
Sșt avuția cuivă face prepus și bănuială cum să fie 

pre aceaîa rudă a lui. id. ib. (In pravila 
țMOLD., pretutindeni: propus, cfr. HEM. 3217). A po- 
îjiMeni toate bunătățilepre deplin câte avi â Domnul, 
^umă lasă obiceiul istoriei, pentru ca să nu dau 
ftănitlală de colachie, care rumănește se. chiamă cio- 
IcolntCi'e. MAG. IST. IV, 147/,,. Baiaziil... mergea încet 
1^» ctUătorie....; aceasta poate fu pricină de bănueală, 
'^i zic că i s’ar fi dat otravă. E. văcăhescul, ist. 
Kâfi/,,. Departe de noi o astfel de bănueală! Noi nu 

la sufletul nostru nici o faptă neomenoasă să 
ui săvâr^t! ispirescu, L. 378. Moarte fără bănueală 

ti nuntă fără vorbe, n-nevoie se găsește, zanne, ii, 
>21; cfr. IV, 525. i| Spec. Faptul de a pune (cevă) la 
ndoeală. do a bănui cinstea cuivă (cu deosebire a 
mei femei măritate). Acesif- primblări, aceste caval
cade «[le] domniței cu curteanul, da ocazie de multe 
lănuele oamenilor răi. C. negruzzi, I, 1U7. I^ența 
nea au primit o creștere care o va opri totdeattna 
le-a se abate din calea bunei-cuviinți, și care-o pune 
naipre sus de toate bănuelele. alecsandri, T. 1432. 
5ărbatu'-meu... nu s'a putut plânge că l-am înșe- 
ât..., deși câte-odată erau bănuele și măprobozeă. 
3REANGĂ, P. 4.

[plur. -iiueli și (Mold.) -muelr.]
— Derivat din hăuul, prin suf. abstr. -eală.RÁNCÉI.N'i€, -Á f adj 1’. ó'oMpfonweita;, méfiant. 

tSuspict, doutenx.

(Formațiuneliterară de po la mijlocul vjicului tre
cut, ieșită cu totul din uz și atestată numai ln dic
ționare)

1°. Care bănuește lesne, bănuitor, bănuicios.
2“. Care dă lesne prilej de băuucală, suspect. 
__ Derivat din bănneală, prin suf. adj. -nic.

BĂNCI vb. IV® (IV). I. Kei/rfit/er. IL 1®. Prendre 
en tnauvaise. part, se făciter (contre...), 2®. Troucer 
ă redire 3’. Paire des reproclies, imputer. 4®. Voir 
de. mauoais oeil. enoier. IIL 1®. Presumer, conjec- 
ture,r. 2®. Detiriter. 3’. Croire. 4®. Considérer (qqn.) 
poirtWM l’auteur d’une mauoaise action, se méfier 
(de qqn.). sitspecter.

I. (In Transilv.; mai rar ln Mold.) A-i păreă (cuivă) 
rău (după .. s. de...), a se căi, a regretă (cevă). Ab- 
sol. „BenuiSsk = doloo“. anon. car. Iubește, >năn- 
dră, iubește,. Da ia sama ce iubești. Nu cumvă să 
bănuești. Să nu iubești o nălucă, S'o iubești și să 
se ducă/ jarnîk-bârseanu, d. 251. Vecină, dragă 
vecină, BdttMeșii și-ți pare rău. Că iubești bădițul 
mieui' DOINE, 232/,,. || (Deobiceiu. construit cu da
tivul pronumelui reflexiv; se Întrebuințează sau în 
mod absol,, sau ceea ce constitue motivul părerii 
de rău se arată prin prep, de s. după) De nu le va 
da iTrifforie-vodă giupănesele..., apoi să nu-și bă- 
nuească. CANTA, let. iu, 154/,,. Busuioc cu foaia 
verde, Drăguța’ cu alla-mi șede! f^easă pruhulu- 
ească, Numai să nu~și bămtească! jarnîk-bâksea- 
NU, D. 248. Cine streinul iubește, Căt tră^te-și bă
nuește. BUD, P. P- 15. iț (ln unele părți alo Tran
silv., traducând po ung. „nom bánom"!) Nn-ini băiiu- 
e8Cl = nu-mi pasă! nu-mi pare rău, n’ain nici cea 
mai mică jiărere de rău! ; „peu m’iraporte, je m’en 
inoque". ilăge.rean cu fir ciuntat. Văd, bade, că m'ai 
lăsat; Măgerean verde domnesc, Lasă-mă, nu-mi 
bănuesc. RETEQANUL, TR. 158/,,. I Că-șfi] cunoaște 
păcatele ț'i-^li] bănulaște de eale, psalt. (a. 1651),

i ap. HEM. 3224. Ultăndu-se cm mulțămire la trecuta 
I ei viață, iu care nit are a-și bănui nici de o gre

fată... c. NEGRUZZI, I, 289. De lacrămi nu-mi bă
nuesc, Da-mi bănuesc de obraz, Că-i de tânăr cu 
năcaz, pop. (Transilv.), ap. HEM. 3224. De cumvă 
o vei luă, de tnare năcaz ne-ar fi; iară de nu 
o veiluă,ți-ibănuidupă ea. keteqanui„ p. lll, l"/,,-

II. (Mai de mult și în Munt., astăzi numai In Mold., 
necunoscut In Transilv, Se construeșto ln mod ab
sol. sau cu un dativ, une-ori și cu prep, pe, asu
pra, prin caro se arată persoana asupra căreia se 
Îndreaptă băn ueal a; căto-odată găsim și construcția 
cu dativul pronumelui reflexiv).

1®. .4 luă (cuivă cevă) In nume de rău, a fi ne
mulțumit (cu cinevă s. cu cevă), a-i purtă cuivă mâ
nie (pentru cevă), a se mâniă, a se supără (pe ci- 
nevă), a se indignă (de cevă sau împotriva cuivă), 
a certă (pe cinevă.) Nu bănui asupra șearbei tale! 
DOSOFTEIU, V. S. 56; cfr. 288,,. Mai marele sinago- 
gului, bănuitul căci ( fiind-că) o vindecă Săm- 
băta Isus, ziceă... biblia (1688), ap. HEM, 3222 
( mâniindu-să căci o vlndecasă Isus Sâmbăta... 
biblia, a. 1795). Tare i-au bănuit [lui Șeremet) 
și t-au mustrat, neculce, let. II, 371/-. îmi îm
plinesc datoria, nu-mi vețipute.ă bÂnui. BBLdiman, 
TR. 362; cfr. 386. :[:ț (Formulă do politețe, foarte 
des Întrebuințată In Mold. și In Bucov.) Să nu bă- 
unești! s. (să) nu băiioițl 1 — să nu fie cu bănat, să 
nu fio cu supărare, să nu mi-o luați ln nume do 

I rău; „no vous en íiéplaise". Vă rog să nu bănuiți 
că vi le spun aceste! c. neghuzzi, i, 199. Bahtșa: 
Adeluța nu-i de obraztV d-voastră..., adică să «it 
5â»Meșit.' alecsandri, t. 948. Stăpâne, să nu bă- 
wtești, da atn să zic ș-l eu o vorbă. CREANGĂ, P. 
154. Co/ăceii is cam mici... Dumnealor se roagă 

, să-i primiți Și să nu bănuiți. ȘEZ. I, 36/„.
2®. A aveă do cârtit (Împotriva cuivă s. a cevă), 

I a cârti, Prosticeă mâncare acea ce mânca, eră plină 
‘ de țânțari; aceasta o răbda Irei uni inciteiuțfi] și

f-
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nemică n'au suspinat, nice ș[i]-au bănuit. DOSOF- 
TEir, ap, HEM. 3225. Pl patru și eu două ; mi se 
pare că n’are ce bănui! alecsandri, t. 1296.

3’. A face (cnivă) mustrări s. imputări. a(-i) im
pută (cuivă cevă), a-i găsi (s. băgă cnivâ) vină, 
-dyd a trebuit să se întâmple și n’ai cui bănui. 
creangă, p. 223. lepele erau ale lui și, când le 
grijeă, grijile erau, iară când nu, n’aveâ cine să-i 
hănuească. id, Ib. 107 (=„cine să-i reproșeze, cine 
să se supere.** Glosar). [Mama ta] m’a mustră. 
Că te-oiu desmierdâ, Și mi-a bănui, Că te-oiu prea 
iubi. Ai.ECSAîii)Ri, p, p. 8/„; cfr. 7/,,; ȘEZ. II,

4®. t (T^r) A privi (cevă) cu ochi răi, a pizmul. 
a invidiă (pe cinevă). (Construit cu prep, pre) Și 
eră Saul bănuind pre Dávid, den eioa aceala în- 
nainte. BjsiăA (1688), ap. HEM. 3222 ( : „et erat 
Saul invidens Dávid ab illa die et deinceps**).

III. (Munt., prin Transilv. — nu Insă prin Sălagiu 
(vaida); literar)

1®. (Construit eu o propoziție obiectivă introdusă 
prin că) A da cu socoteala (fără a ști cevă pozitiv, 
numai după oarecare aparențe), a socoti (aproxi
mativ), a fi In credința că..., a crede, a gândi, a-și 
Închipui, a presupune (cevă). Bănuind noi cum că 
ne-ar fi mai rămas șl nouo moșie..., alunecându-ne 
după niște terfeloage de scrisori vechi, ne-am scu
lat cu toții, de am dat mare jabibă. ZAPis (Buzău, 
a. 1745), ap. HEM. 3220. Cronicarul polon Heiden- 
stein bănuește că comandantul Sucevii... (tr fi tră
dat cetatea, bălcescu, m. v. 431; cfr. 474. Eram să 
vă într^, cine e domnișoara care cântă l(t pian; 
dar bănuesc că nuștiți. brătescu-voinești, l. d. 3. 
Surorilor, bănuesc că s'a luat cinevă după mine, 
că uite, simțiiu că m’a călcat oarecine pe rochie. 
ISPIRESCD, L. 236. Mă baie gându’ să bănuiu că 
ne'nșală ca pi ccipii și ne papă banii, jipescu, 
ap. HEM. 3226. (Mai rar, construit cu dativul pro
numelui reflexiv) Cine ș'ar fi bănuit că eu voiu fi 
vr’odată tatăl a trei copii... voinici și nebunatici? 
delavrancea, ap. TDRG. Zinele celelalte începură 
a-și bănui cevă. dar iară se îmbărbătau [zicându-și]: 
e fată ca și »o». reteqanul, p. ii, 13/,..

2®. (Construit cu complementul la acuzativ) A ghici, 
a prinde de veste, a simți, a află (In urma unor do- 
ducțiuni logice). întemeiațipe această credință, voim | 
acitm să cercăm a descurcă ițele istorice..,, și ast
fel poate vom ajunge a bănui fl țara yi ej)oca, in 
careflej cântulelenic yt-a făcutloc în limba română 
ODOBESCU, I, 214.

3®. (Construit cu acuzativ dublu s, cu un acuza
tiv și o propoziție obiectivă; despre persoane) A so
coti pe cinevă (drept cevă), a-1 crede s. socoti (cevă). 
a aveă prepus că e cevă. Pe servitorul mieu îlbă- 
nuesc că e hoț.

4°. Spec. (Al doilea acuzativ poate fl omis, ca do la 
sine Înțeles) A socoti (pe cinevă) ca autorul unei fapte 
rele (fără a ști pozitiv, ci numai după oarecare apa
rențe s. indicii), a prepune, a aveă prepus (pe ci
nevă). Orbul,adoiMzi, cercetândacolo, nugăsibanii, 
și, bănuind pS vecinul său, să socotea cu ce me^eșiug 
ar puteă să-ș[i) găsească banii. OOLESCU, ap. GCR 
II, 257 g. Cel căruia'is'afiiratcevă,bănueștepetoată 
lumea. (Construit cu dativul pronumelui reflexiv) 
Nu socotea că au venii bătaia lui Dumnezeu, de 
le plătește după faptele lor, ci și-au bănuit pre o 
sor a măne-sii..., că ea ar fi făcut fermece. radu 
POPESCU, ap. HE.M. 3221. (Turcii] băuuindu-și pe 
boieri, că ei au pricinuit ^aima tor, au chemat pe 
toți boierii și i-au jurat să ție credința cu ei. DIO- 
NISIE ECLESIARIIUL, C. 178. || Speo. A aveă pre
pus (pe cinevă) că are relații cu o femeie, a prepune; 
a teme (pe cinevă), a fi gelos. Cine se va vădi întru 
curvie, măcar de nu va ieși de față, acela nu poate 
să o ia muiare, că l-au bănuită oamenii că au înblat ' 
cu dinsa, ca să nu se adeverease bănuiala, pra- 
VILA (a. 1652), ap. HEM. 3220. Tragi cu ochiul la ! 
neveste..., Da te-or bănui bărbații, Și-o pățești, co- '
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ȘBDC, F. 87. cusut n'are chef, Ci-mi icse-afară 
pe prag, Sfí vasă pe cin' i-e drag. Oac’o’ntrebi, 
dac'o cdrtești, Pa eice c’o bdnuexfi. teodorescu, 
p. p. Stó*». II ?. ext. A pune la indoeală (cinstea 
cuivâ). a ave& Indoeală despre sentimentul, despre 
purtarea, despre credința cuivă; a aveă Indoeală de
spre un lucru, despre cevă. Bănuesc foarte credința 
acestui seroitor. costinescd. Ce cru^me poate fi 
tnai mare decăt aceea de a bănui cinstea unei fe
mei ce ți s’a dat cu cea mai mare dragoste ? fili- 
MON, ap. TDRG. ATm-»»» bănui buna~credință!

[Derivate: băiiaire s. f., bănuit s. a.]
Din ung. bănui „a-i părea (cuivă) rău (de ceva), 

a se căi, a-i păsă (cuivă de cevâ)-‘ (cuvântul a pă
truns și la Slavi, cfr. berneker, sl. wb, 42). Cfr. 
bănat’, băni’.

nÁNCiciós, -UÁSÁ adj. ó’owpfOttíieMj:, imífiant; 
/aioiwî. — Bănuitor prin temperament, din fire. 
(Pronunț, -nu-i.]

Derivat din bănui, prin suf, adj. -icios.

«ĂMOÎT, -Ă adj, 1®, Qk» (qqcli ). 2’, i’dc/ie,
affiigé. 3®,

Participiul verbului bánni, devenit adjectiv (cu 
Înțeles pasiv și activ).

1®. (Transilv.; rar) Regretând, părându-i rău după 
cinevă, „cu părere de rău**, țiplea, p, p. Cine ’n Iu- 
me-a mai văsuț Mireasă mândru gătată, Și ea ^de 
supărată, Mireasă mândru tocmită, După lume bă
nuită? .MARIAN, î.

2’. (Mold. și Maramureș) „Supărat’* (ȚIPLEA, P. P.), 
mâhnit, A'u fii, bade, supărat, Plugul că ți s’a stri
cat, Nu fii, bade, bănuit, Ți-a fost plugul kârbuit. 
ȘEZ. I, 176/,. Cfr. ibid iii, 156/„; M.îrian, ap. HEM. 
3227-8. /oid^e, unde-am sosit: Să triesc din crâ- 
ifmărit. Cu sufletul bănuit. JJOD, P. P. 21.

3®. (Munt., Transilv.; literar) Presupus. (Colonelul 
Slăniceanu] fără de a fi văsuț sau măcar bănuit 
de gamisoana turcească, ifi așeză pe la 10 ore cele 
două tunuri ca la 2000 tnetri in fața tabiet. ODO
BESCU, III, 573. I Luat la ochi, suspect. Că mulți si- 
ceam: Mânui Grecul, ba uncliiu' lui Ipsilant, 
Bănuit la Turci urmeasă, deci nu scapă de gelat. 
ZILOT, ap. HEM. 3227. I Pu.s la îndoială. Cu 'toate 
că credința lui (Csoinortany] erű bănuită lui 4»»- 
dreiu, il tnsoji <« fuga sa: dovadăputemtică desitre 
ufurința ce pun une-ori oamenii in bănuelik lor. 
BĂLCESCU, M. V. 393/15-

[Negativul: uehăunit, -ă adj. Șl cu Înțelesul de: pe 
care nu l-ai fi putut bănui, neașteptat. Secolul al 
lU-lsa a adus o civilisațiune... nouă, nebănuiiă șt 
nevisată de timpii anteriori, giiica, ap. TDRG.]

BÁNi'iTÓK.-oÁUKadj.iS^onpponHeKj;, méfiant.Ja- 
loux. — Adjectivul verbal al lui bánni (derivat prin 
suf. -itor). „Care e aplecat a bănui** (LM ), „care bă- 
nuește lesne, care se Indoeșto despre cevă, despre 
cinevă** (costinescu). Coprinți de frică șt temăn- 
du-se de privirile cele bănuitoare ale Jidovilor, nu 
indrăzneă a sta lângă învățătorul lor răstignit. 
WARCOVICI, D. 130. [Agenții Împăratului] se întoar
seră foarte întărâtați șt cu inimă bănuitoare, lângă 
împăratul, căruia îi insuflară aceleafi bănueli. bĂl- 
CESCU, M. V. 422. Nu fii așă bănuitoare, soro; cine 
să fie aci, ori să se ia după noi ? isPiREscD, L. 236. 
^onstruit cu prep, de; rar) Să nu mai fii temător 
Șidetoțibănuitor. teodorescu, p. p. 119“'/,. j Spec. 
Cel care bănuește pe soție s. pe iubită că are relații 
cu altcinevă; gelos, temător. Grecul, bănuitor și în
tărâtat, smulsepe biata Ancuță din sadarnicele in- 
grijirialejupănițetorcurtence. ODOBESCU, ap. HEM. 
3228. Dragoste bănuitoare, Bea copilă ești subt soare! 
POP. ib.

iiÁNÍ'fs. in. 1. Petitf. twinnaie, peiit nou. Piéce 
(le (leiu; centimes. Ci^títe soinme (l’/anjent. (Peiile)
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Jortune. II. Germe (de l’oeuf). III- 1®. Păquerette ou 
: Fetite Marguerite (Bellis perennis). 2®. Buis (Buxus 
sempervirens). 3®. Fetite pervenche, violette de ser- 
pent (Vinca herbacea).

Diminutivul lui ban-, derivat prin suf. -nț.
I. Ban mic, piesă s. monetă mică, bănișor’. [Un- 

! gurii] scoaset^ la iveală niște derizorii bănuți de 
' aur. ODOBESCU, III, 538/,5. Scoase punf/a; se uită

in ea; dar ce să vază ? în loc de dimon, bănuți de 
. aur, ce luminau ca jeratecul. delavrancea, ap.

HEM. 3230. E datinăca să se puie in partea de dina- 
iinte a căiței... un bănuț, marian, na. 90. || Spec. 
.(în România, ni. ales in Mold.) Piesa de ] ban s.
do 2 bani. Cănd omul moare și-l duce la groapă, 
i se dă pe druin, de pomană, bănuți de 2 parale. 
ȘEZ. III, 237/,j.! (in Ungaria) Monetă de un ban s. de 
un filer, a suta parte dintr’o coroană. Bănuți sau 
'creieri, calendarid (1814). 151/,. || (Cu o notă 

; sentimentală, in care Înțeles se Întrebuințează mai 
mult bănișoU) Bani buni, scumpi, etc. (Numai la 
plural) Ba de voie nu m’oiu da, Nici povara nu 
mi-eți luă. Că mi-am dat bănuți pe ea. TEODORESCU, 
P. P. 292. Și căți ani l-am tot slujit. Bănuți mi-am 
agonisit. Avere mi-am întocmit, ibid. 595. Dar bă
nuții i-am mâncat, Cu puicile după cap; Dar bă
nuții i-am băut. Cu puicile după gât. ibid. 313'®.

II. P. anal. Qermenole oului (fecundat), lumina 
din fundul oului, numită șl ban ' (III, 1®); cfr. pam
file, ciM. Cănd e săpue ouăle sub cloșcă, atunci mai 
întâi le cearcă in zarea luminei... Cele ce au „bănuț"

* in partea rotundă și nu sânt „ciuruite* acelea sănt 
■bune, iară celelalte nu. marian, o. ii, 256.

III. (Bot.) 1°. Mică plantă ierboasă ale cărei flori 
micuțe și rotundo sânt albe sau trandafirii pe la 
margine și galbene la mijloc. Crește prin livezi, fâ- 
nețe și pășuni; Înflorește de primăvara până toamna. 
Se mai numește; bănuței, bănuțele, bumbușor

, (Bucov.), butouliță (Transilv.), fioare-frumoasă, 
floricele-frumoase (Transilv.), frușiță (Tran
silv.), părăluțe (Muntenia), scânteuță (Bucov.). 

[panțu, pl.; dame, t. 185. (Floarea, rotundă și de 
'mărimea unei piese de 2 bani, a servit ca termen de 
comparație).

2®. — cimișir. LB.; PONTBRIANT; LM.; DDRF., 
^TDRG. 487; cfr, bănuței (^II, 2®) (Lipsește la PANȚU, 
. pl.; frunzele, rotundo și de mărimea unei piese do 

un ban, au servit ca termen de comparație).
3®. (La plur. bănuți} saschiu. Iau căte două frun

ze de bănuți și le pun in vatra focului, de vrăjesc. 
i(București, comit. Zarand) viciu, gl.

BĂNUȚUL 3. m. 1. Fetite monttaie, șietit sou. II. 
1®. Făquerette ou petite marguerite (BeUisperennis). 
2®. Buis (Buxus sempervirens). III. Sorto de păte 
aiimentaire.

Diminutivul lui băuuț, derivat prin suf.-el.
I. (Rar ; In poezia pop.) Monetă măruntă, ban 

j mic, bănuț. Zis-a mândra că mi-a face 0 peană
de bănuței, Frumoasă ca ochii ei. jarnîk-bârsea- 
NU, D. 43.

II. (Bot.) 1®. (La plur, bănuței}^ bănuț (III, 1®) 
PANȚU, PL.; BARCIANU; DAMÉ, T. 185. (In acpst În
țeles și cu schimbarea genului, șl ; băunțele s. f. plur. 
PANȚU, PL.]

2®. = cimișir s, bănuț (111, 2®). LB.; barcianu.
III. (Cui.) Aluat tăiat mărunt. In patrat; se fier- 

Fbe In zeamă de carne de vită. (Grădiștea-mică, In
Ungaria), ap. HEM. 3232; cfr. trahanâ.

RÁSiZÁí vb. IV (IV“) V. búzái.

bânzAk 8. m. (Entom.) 1®. Bourdon (bambus ter- 
restris). 2®-3®. Taon (tabanus bovinus et gastro- 
pkilus egut).

• 1». = bărzănn. marian, ins. 193. „Bămarul este 
un fel de insectă care arc multă asămănarc cu albi
nele, dar este cevă mai mare“. (Smulți, în Covur-

4H7 — bAr
luiu) H. iii, 426; cfr. 263 (Lupești, In Covurluiu). 
Cfr. bondar, bonzar, bânzoiu.

2®, = tănn. marian, ins. 347 (Bucov.), Cfr. bon
zar, bonzălău.

3®. = musca cailor, numit șl : bânzar de câmp 
(Bucov.). marian, ins. 365. Cfr. bonzar.

— Derivat din bânzâl, prin suf. nom. agent, -ar.

BÂNK»(ii B. m. (Entom.) (Variété de) bourdon 
(bambus lapidarius). — (în Munțil-apuseni și prin 
Ungaria) Varietate de bondar, numită șl bonzar, 
bondar-negru, viespe țigănească; cfr. bân
zar. FRÂNCU-CANDREA, M. 98; MARIAN, INS. 194 
ș. u. I Fig. „în Ungaria... se zice bânzoiu unui om 
care are o căutătură Inholbată și fioroasă, care vor
bește arțăgos, Îndesat și [este] nesimpatlc. De aici 
apoi și zicala: Uite cum stă modoroiu. Gândești căe 
un bănzoiu. id. ib. Tot In Ungaria [se zice despre cel 
ce cântă urit, că] Cântă ca un bămoiw". marian, 
INS. 198.

— Derivat din bânzâl, prin suf. -oiu.

KÁPi'Á t 8. f. V, batcá'.
BAPTiHTÍ*,Rrii s. a. Fonts baptismaux. Baptistire. 

— (Mai ales in bis. catolică) Vasul In caro se bo* 
tează copiii la biserică, cristelniță, colimvitră; 
p. ext. capela In caro se află cristelnița, alcătuind 
adesea (la bisericile catedrale) o mică clădire deo
sebită, alipită de biserică. fZ» baptisteriu foarte cu 
meșteșug făcut din argint, șincai, hr. lii, 116/,,. 
„Cantorul'^ sau baptisteriu! din fața bisericei (de 
la Curtea-do-Argoș] -- un grațios accesoriu al tu
turor vechilor catedrale bizantine de la muntele 
Athos — ăhiâ se mai țineă pe stălpii lui sdrobiți și 
cufundați. ODOBESCU, ap. maiokesgu, d. i, 268. ira 
Bistrița fu dus trupul Doamnei lui Alexandru, Ana, 
o ortodoxă,... pe cănd... cea dintâi soție a ooevodului, 
o catolică. Margareta, eră așezată subt baptisteriul 
bisericei latine din Baia (1410). iorga, c. i. i, 31.

— N. din lat. baptisterluni (< grec, {jarenovri- 
pwv, idem). Cfr. botez.

ii.iR s. a. (Joc) Barre.—(Franțuzlsin) Hotarul (de
semnat printr'o linie trasă pe pământ) do la care 
aruncă copiii pietrele sau ichiurile (cfr. pamfile, J. 
II, 295, 3U0), sau care deosebește câmpul fiecăreia 
din cele două partide (Ia jocuri cu mincea); spec. 
un joc de alergare pentru copii (Impărțiți în două 
tabere; vezi descrierea lui la ionescu-teodosiu, 
j. ș. 49 și 79).

— N. din fran. Cfr. bară \ barieră.

HÁK! interj. I. Brr! (cri d’appel d’iin berger á ses 
moutons). II. 1’. Exclaniation de dégoQt. 2®. Excla- 
mation pousaée pár «tqn. qui est saisi pár le froid. 
III. Interjection imitative du son du tambour.

I. Strigătul ciobanului rumân de pretutindeni, cu 
care chiamă, Îndeamnă, mână a. alungă oile, marian, 
V.3Ő; PAMFILE, j. II, c.;HEM. 853/s. Cfr. tár! bár! 
băști! „£dr este o exclamație ciobănească; d. ex. 
băr! finiato, la strungă! băr, ctolo, înapoi! băr, laie, 
bâr! băr, băr! bucălaie,bâr!" (Cărlomănești, in Tu- 
tova). ,Sitrr. oaie, de-aeoleă! saw bărrea, oaie, ăe~a- 
coleă!'" (Găiceana, In Tecuciu), ap. HEM. 3233. Are 
tata o oaie laie $i~a fătat âoi miei tn paie; Eu 
sic bărrr! Ea face hârrr! Eu sic: bărrr, oaie la 
stdnă! Și ea face hap! de mână ? (= „Cățeaua.") GO- 
BOVBIU, C. 56; cfr. 57j ȘEZ. I, 296. (Adesea, un fel 
de refren In poezia populară) Frunsă verde peli- 
niță, Băr, oiță, băr, Dragă mi-e oaia plăviță, Băr, 
oiță, băr... ALECSANDRI, T. 613; cfr. ibid. 63. | Bâr 
oiță! e numele unui joc țărănesc. Cfr. SEVASTOS, n. 
280*®/,,. [Se Întrebuințează, spre a alungă oile, și 
forma amplificată: bârrea! șez. iii, I88/21, iar spre 
a le chemă: bârcabâr! MARIAN.]

II. 1®. (Mai rar) Exclamație reflexă a omului când

1



BARA

simte desgust sau greață (de-o mâncare). Borșul 
mi-a înăcrit stomahul; mămăliga mi s’au prins in 
gát șicurechiulceleu rață... foțe.rindu-se) brrrrrr!... 
de-aș aoeâ un pic de coldnie, să-mi mai dreg mi
rosul! alecsandri, t. 1007.

2®. Exclamație retlexă a celui cuprins de frig. , 
Brrr..., da frig ii!... da frig ti... Bărrr...^ par'că-mi i 
curg sloiuri de gheață pe spinare! alecsandri, t, I 
1006. Br!că frige! pamfile, j. 11. (Când exclamația i 
aceasta e scurtă, imitând oarecum un singur fior |
de frigce-l trece pe cinevă, avem forma {rară): brtJ ' 
Friy ii...brrrt!...par'că-io ghețărie! alecsandri.
T. 645.J * ” '.......................... ..

Iii. (Rar) Interjecție oare imită sunetul tobei. Tal
pa iadului face üde o dcurabană... ș» începe a o 
bate ca de. ră^oiu: brr... brr... CREANGĂ, P. 310.

— Unomatopee. (Exclamațiile reunite aici Intr’un 
singur articol se pronunță deosebit. în Înțelesurile de 
subt II avem a face, de obiceiu, cu un singur sunet: 
un r lung și fonic bilabial; In sensul 111, eu un b 
urmat de un r lung dental; In sensul I, mai adesea 
cu grupul băr(r). Deosebirea mai este șl In Înălțimea 
tonului. Exclamații asemănătoare se găsesc șl In alte 
limbi. Despre un r bilabial ca sunet reflex al omului 
cuprinsde frig și de greață vorbește Jespersen. 
Grundsilge der Bhonetik, ir>. Brrr! ca strigăt al 
ciobanilor către oi e atestot și pentru unele regiuni 
din Franța, cfr, HEM. 3234, iar ou prrr! (r bilabial 
afon) l.și Îndeamnă adesea vizitiii caii.]

bAkA 8. f. Bourbier. ~ (Prin Banat și prin Un
garia) „Bară 80 zice la un locbăltos, ou imală, ce 
se află In drum; de ex.: Să nu bagi carul in bară, 
că nu-l scoți nici cu patru boi-‘. (Maidan, In Ba
nat), ap. HEM, 2486. „Bară = mocirlă**, gr. BĂN. 
Dae'or face de tri uri cruce peste cárpú, ti-i face 
o bară desdn{te. alexici, l. p. 258/,,; cfr. ibid. 243.

— Din sârb, bara, idem.

■iAbA b. f. Barre. — (Pranțuzism) Drug de lemn 
ori de metal. 0 bară de fie.r. | Spec. Drug care 
desparte, la instanțele judecătorești, pe judecător(i) 
de advocați și Împricinați. Toți aoocații, mari și 
mici, cari eilnic ș'au fr^oat coatele de bară... vla- 
HOȚĂ, ap. TDRG. Fig. (în graiul advocaților) A i 
apăreă la bară: a se înfățișă Înaintea judecătorilor i 
Cfr. barou.

— N. din fran. i

RAUAHAN a. a., 8. m. P. TanUiour (inatruinont). i 
2®. Tanibour (criew public). — (Rar, Învechit, și ne- i 
cunoscut peste munți). I

1’. Tobă (Ințelegăndu-se mai ales toba care se 
bate la ținerea licitațiunilor, la vânzarea la mezat j 
a unor lucruri, etc.). LM. [ (Elipti c) A bate toba. | 
Ce fact, pilă? — ilid o țâră. — Dar tw, ciocan?_
Hei! Heilbaraban. pann, p. v, 494. (Șl: barabâuA 
8. f. CIHAC, II, 9, barabâueă s. f. Vardi^i națio
nali, cu coade de cocoe... și barabance. delavran- 
CEA, ap.TDRG.]

P. ext. „Toboșar care, la un mezat, cheamă 
pe mușterii**, pontbriant. Cfr, tambur, dobás 
(Plur. -öawi.j

— Din rus, barabanú, idem. Cfr, darabană.

bAkAbAbt adv., subst. (ș. d.) v. bârftbar ș. d.

bababânâ 8, f. 1 
bakabAncA 8. f. /

BĂRÂBĂNi Vb. IV* (ș. d.) V. birăbări ș. d.

bAbAbák adv., s. a. 1*. Parafféfemení, l’un ă cote 
(le l’auire, au mérne niveau. 2®. Marche uniforme des 
bestiatue.

(în Banat; serbiam).
P. Adv. Egal, asemenea, de-o-potrivă, la aceeași

- — BARABUIU
Înălțime, unul ca altul, paralel, la rând, Com. liuba, 
COCA; VICIU, OL.; JAHRESBER. 111,313. „Apa e bă- 
răban cu țărmurele =s asemenea. A merge bărăbar=: 
a merge unul lângă altul**. Com. coca. „Lemnele tre- 
bue puse bdr(lăar = In rând**. RüDOVV, xix, 420.

, 2®. Substantivat. Bărăban = umblet uniform al
I vitelor. JAIIRESBER. III, 314.
] [Șl: bârăbâri, adv. viciu, gl. | Cu disimilare: bă- 
; răbăn adv., s. a. Com. coca.]
I — Din sârb, bnrabar „Intr’o linie. In rând** (cfr. 
' barabarenje „mers Intr’un rând, In aceeași linie**; 

cuvântul e de origine turcească). Hasdeu, Btiiin. 
.¥0^.3242. Cfr, poroboată.

K.ĂKAuABÎvb. IV*. 1®. Aligner. Comparer. 2®.Étre 
pareil ou égal (ă un autre). Se comparer. S’entendre..

(In Ban.; serbiam)
1®. Trans. A pune in rând, a așeză unul lângă 

altul, a aranjă. Cfr. rudow, xix, 420. | „A asemănă** 
liuba. ap. HEM. 3242.

2®. Refl. A fi de-o-potrivă (Ia mărime, la pu
tere, etc.). „Se bărăbănesc boii= sânt unul ca altul**. 
Com. coca. „S’or bărăl>ărit in luptă, adecă s’au ase
mănat, sânt egali, unul ca altul, nu s’au putut trânti 
unul pe altul". Com. liuba; cfr. jahkesber-iii,314. [ 
A se asemănă, a se compară, Aoe/t patrii fericite, 
care cu însuși pământul Hanaan se pot bărăbări 
(a. 1830), ap. iorga, 8. D. xiIi, 19. | (Despre oameni) 
A se potrivi (la obiceiuri, la păreri, etc.. deci) a se 
Impăcăbine unul ou altul, a se Înțelege, a se nă- 
răvi. Cfr. liuba, ap. HEM. 3242. „Nu ne putem bă
răbări = nu no putem Împăca, nu ne putem înțe
lege". Com, coca.

(Șl: bărâbâni vb. IV*.|
— Din sârb, barabariti se „a se așeză In aceeași 

linie**. Cfr. bărăbar.

BABA BOII' s. m. (Bot.) I®. Cerfeuil-bullteujc {Chae- 
ropkgllum bulbosum). 2®. Pomme de. terre fSolanum 
tuberosum). Bagatelle, rien. 3®. Terre-noix fBunium 
buVtocastanum). 4®. Arachide, pistache-dederre. 5®. 
Baiponce (Phyteuma Vagneri; Campanula Ilapun- 
culus: Phyteuma orbicuJare).

I®. Plantă ierboasă cu rădăcina In formă da bulb, 
cu peri aspri la baza tulpinei și cu florile albe. Cre
ște prin tufișuri, prin locuri necultivate, pe lângă 
garduri .și prin păduri umede. Se cultivă din cauza 
rădăcinilor salo cam de mărimea și de forma mor
covilor, care sânt cărnoase și au un gust plăcut 
aromatic. Se mai numește: alunélo (II, 2®. Trans.) 
și gușnică (Năsăiid, In Trans.). Cfr. panțu, pl. 
„Când baraboiul e tânăr, rădăcina lui e dulce; co
torul și frunzele seamănă cu ale tinerei cucute. 
(Oancea, In Covurluiu; Drajna-de-sua, In Prahova), 
ap. HEM. 2474. Multe cântece populare se Încep 

J cu: frumă (s. foaie) verde (s. frunzuliță s. frun- 
sulsună} baraboiu. alecsandri, p. p. 250/,; cfr. 
idem, T. 908; 243; sevastos, c. 219',; jarnîk-bâr- 
SEANU, D. 67; ȘEZ. I, 75, etc. Frunzuliță bărlăboiu, 
Și la dreapta câte doi s. numai barahoiu e nu
mele unui joc țărănesc, numit și „nuneasca**. Cfr, 
JIPESCU, ap. HEM. 2475; SEVASTOS, N. 280/,«; PAM
FILE, J. 11, (Băleni, In Covurluiu) u. in, 5. (In Munt. 
și Ban. ți: barlabóiu s. m. teodorescu, p. p. 111“;și Ban. 8^1: barlabóiu s. m. teodorescu, p\ p. 111-; 

1 329; 340“; biiriaholii s. m,; după ciiiAO, ll, 479 si: 
I barbóiu s. m. (suspect).]
I 2®. (tn Mold- Bucov. și prin unele părți ale Tran

silv.) Cartof. Cfr. panțd, pl; mândrescu, UNG. 76; 
viciu, gl. 104. Un evreu cu lungă barbă... stă de 
vorbă cu privire la un sac de cartofi, cu „barabule‘‘ 
Bice el moldovenește. lORGA, N. r. b. II. Unde vor 
fi fost odinioară biserici mărețe și case frumoase, 
astăsi e țărină pe care orășenii din Suceava sa- 
mănă păpușoiu și barabule. marian, t. 288. Bara- 
bulele tăiete felii incă-s bune de durere de cap. ȘEZ. 
III, 14/1,; cff- MARIAN, ap. HEM. 2480. Ce pui una, 
găsești două? Ce pui două, găsești nouă? { „Ba-
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rabule!^'). șez. iv, 44; gorovei, c. 19. Câte fete-spi 
la noi, Nu plătesc un baraboiu. mândrescu, L. p. 
]41/„; ȘEZ. I, 105'’/,. I P. ext. (Din expresiuni ca: 
nu plătește un baraboiu se explică sensul, puțin 
obicinuit, de) Lucru fără preț, bagatelă. LB., LM.; . 
cfr. nici o ceapă (degerată), [Pe lângă baraboiu, 
intrebnințat in Transilv. și Ungaria, șl; barahiiscă ' 
8. f. MÂNDRESCU, I'NG. 76; ȘEZ. IV, 44; prin părțile 
Năsăudului (reconstruit din plur. baraboij: barnbun 
8. m.; prin Mold. ai in Bucov. numai: barabulă s. f.] 

3».»alnnéle (II, 1®). Cfr. costinescu; TDRG.;
BARONZI, L. P. l, 128/,,; POLIZU; PONTBRIANT; DDRF. 
(Numirea de baraboiu se dă mai ales bulbului co
mestibil al acestei plante. Cfr. MANOLescu, l. 256 
și 271).

4®. = (Rar) alune americane (v. voi. 1, pag. 128“). 
BARCIANU; TDRG.

5«. = (Rar) cărbuni. POLIZU; Rarcianu; DDRF.I' 
«= clopoțel. POLIZU; barcianu; DDRP. || bănică. 
DDRF.; ALKXI.

— Cuvântul se găsește la Unguri (bnrnboly „chae- 
rophyllum"), la Bulgari (barabol „cartof') și la Ru
teni (barabolja, barabonja „cartof") și se pare că 
in românește a pătruns din câte trele limbile acestea.

BABABÓu 8. m., bakabi:lA s. f. (But.) V. ba
raboiu.

!

RAKABi riișTr. B. f. CAamp depommes de terre.— 
(tn Bucov.) Țărină cu cartofi, marian, ap. HEM. 2480.

— Derivat din barabulâ, prin suf. col. -iste.

bauabÎ'N 8. a. Pichu. -Tulpanul, marama, ba
ridul. etc., cu care se Îmbrobodesc femeile. Adu-mi 
barabunul, că nu-mi vi>te să ies in lume cu capul 
gol! (Ludești, In Dâmbovița). Gom. i. pavelescu.

— Etimologia necunoscută.

bakabí'í^cA s. r. (Bot.) V. harahniu.

BAKÁr, -A subst. Cilién poilu (surtout au mu- 
aeau), aorte de barbet; limier. — (Rar; numai despre 
câni) ,.Barac (și bărac) = câne flocos la păr și cu 
mustăți mari la bot." (Paraschioiu, In Constanța). 
H. II, 289-290. „Cânii de vânat se numesc: Baroc, 
Gealap, Neamțu". (Văleni, In Muscel), ap HEM. 2480- 
„llarae, baracă figurează aci printre numele cânilor 
de vânat". (Socariciu, in Ialomița) ibid. Spec. Co- 
poiu (Rasova, In Constanța), n. ii, 299. [Și: bărâc 
subst.]

— Din turc, baraq „ebien poilu; ebien do chasse, 
grand épagneul originaire de Tartane et de Sibérie". 
Hasdeu, Etgm. Magn. 2481.

B AKÁC As. f. Baraque, — Construcție (vremelnică) 
de scânduri, slujind drept adăpost soldaților (răniți), 
pescarilor, negustorilor pe la târguri, etc., fig. șau- 
dramâ, „coșoi'o, casă proastă", poenaru; cfr. șatră, 
colibă, magherniță, cocioabă. Acum vede c»- 
nevâ în locul barocelor și a colibelor... niște căsuțe 
de moda „bourgeoise**. c. negruzzi, i, 70. Doamna 
[se supune) cea dintâi, tn baracele-spitale ce și le 
alcătuise la Cotroceni..., tuturor îndatoririlor, maio- 
RE8CÜ, D- II, 134. „Baracă = filegorle, casă de vară 

j (din scânduri) în grădină și in curte", viciu, GL.; 
ș cfr. argeâ (1,1’), chioșc, foișor. [(In Mold.) și: ba* 

rătcă. Fu îndrumat către o baratcă de scânduri 
.’ ridicată in pripă de unul din miile de indivisi ce 
(î se țineau după armate, D.ZA.MPiaESCU,R. 190. Școala 
•' e o baratcă joasă, scundă, umedă. IORga, n. e. b. 50.]

— N. după fran. (ital, baracea, idem.)

BÂKÂcÂ vb. I. l'^.Grimper fsur un arb 
der (qqn.) « grimper fsur un arbrej.

1». Refl. A se cățără (barcianu), mai ales 
arbore (SIMA, m.).

2®. Trans. (fact.) „A 5dr(tcd = a ajută cuivâ să 
se urce intr’un arbore". (Rășinari, in Transilv.) Com. 
I. PANȚD.

[Și: bărâcâ vb. I; la PONTBRIANT și ALEXI: bă- 
rifâ vb. l.|

— Pentru etimologie, v. aburcă. Cfr. imbârcă, 
burică 

bAkÁcb s. f. V. bărăcle.

bAkAvie s. f- l*etite mare. — „Bărăcie sau bol- 
bochiță numește poporul o micuță adunătură de 
apă in oare se scaldă rațele și gâștele. Bărăcia e 
făcută de oameni Intr’adins. Tot b(^ăcii se numesc 
șl micșoarele bolbochițe ce se văd pe drum sau prin 
alte locuri. In urina unei ploi zdravene". (Drajna- 
de-3U8, In Prahova), ap. HEM. 3242. „Sii’Âcicțplur. 
băracii se numește un loc apătos. In care te cu
funzi când intri și care nu are o Întindere mare". 
(Auzit in Bran, Transilv.) (Atestat ca nume local, la 
1589, cfr. HEM. 3242). [Accentuat in Brașov: bărăcii 
(plur.), la Bran. bărăcie. | In Țara-Hațegului: bârâce 
s. f.. cu sensul de „mie pârâiaș curgător, vălcică". 
REV. CRIT. III, 87.]

— înrudit cu bară'. Cfr. băracă*, bărăciune.

bAkAciúne s. f. 1°. Marais, eau stagnante. 2°. 
Tourbillon fdans une rioiére).

I®. Baltă mocirloasă, băltoacă, (p. ext.) apa mo
cirloasă dintr’o astfel de băltoacă. „Bărăciune se zice 
la o apă stătută, Împuțită, de ex. Nu lăsă să beie 
jitele (--vitele) din bărăciune; sau: tătă aina am 
băut și io bă^ciune d'aceea, că nu-i p'acolo nict 
fântână, nici iaoor, apa aceă cu bărăciune'*.
RETEGANUL, ap. HEM. 3243.

2®. „Ochiu [In râuj. (Bociu, In Huied, in Transilv.)" 
VICIU,OL.;cfr.anaforniță, bolboacă, vâltoare.

— înrudit cu bară* (pentru sufix cfr, mărăcine, 
mortăciune). Cfr. băracă®, bărăcie.

B.ÂBÂEC 8. m. Agneau. — (Rar, in Mold.) Miel. 
„Am aiieit că frumoșibărâeci mai ai la stănă; de 
Arminden, negreșit, üti vr'o doi..."* — „...Să fii Sfîn- 
ția-ta sănătos! Mieii is vănduți lui lordache brân- 
sariul'*. CONTEMPORANUL, V, 98.

— Derivat din bârâi, prin apropiere de cuvântul 
berbec.

BAKAEVTÁK ț B. m. v. halractar. 

babAuA s. f. V. baraugă.

b.iuaulâbinA s. f. Appellation injurieuse des 
TîoMmtenâ. -- Expresie apelativă, de ocară sau de 
despreț, dată Țiganilor. Cfr. bahniță, balaur, 
cioară, cioroiu, etc. Câte odată dădea pavați lău
tarilor: „iíáí baragladină, să-mi cântați cum și-a 
pierdut ciobanul oaia**, i. nbgruzzi, i. 320. Ișalâ!... 
am îtichis barațiladina! ALECSANDRI, T. 352. [La Ji- 
FESCD, 0.15 găsim șl forma neobicinuită: baraglâdiii 
8. m. Dac'ar plecă toți Țiganii, baragladina, cio- 
rănglavii, odată din sate, nu te gândești, cin’ți-ar 
mai căntâ de joc ?j

— Etimologia necunoscută. (Pare a fi rezultatul 
fuziunii a două cuvinte, dintre care cel dintâi pare 
a fi baraon, iar al doilea ar puteă fi bulg. 
„flămând").

bArácA s. f. bărftcle. (Prin Rucăr, in Mușcel).
— Derivat din bară', prin suf. -ac. Cfr. bftr&cio. 

bârăciune.

BÂKÂi vb. IV (IV*). 1.1®. Grier „bár*' aux moutons, 
mener les moHtons. 2®. Séparer les agneaíue des 
brebis. II. l®, Parler d'une wia: enrottás. 2®. Bre- 
douiUer.

I. (Oierit) 1°. Intrans. A strigă oilor „b&r, bár!“

L
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(ca Bă Ie faci să meargă, să fugă, să apuce Intr’o i 
direcțiuneoarecare).|[Tran8.(Complementul e„oaie, I ( 
miel, etc.") A mână oile, strigându-le „bâr!" Cfr. ' ; 
REV. CRIT. III, 87, I Spec. A mână oile In strungă, 
la muls. LB.

2®. A alege mieii dintre oi. Cfr. bugnariu, nă8.
II. 1®. Intrans, A vorbi răgușit, a hărâl. Am băut ; 

apă încălsit, șt acum abiă bărăiu. (Brașov.) Com. 
LACEA.

2® P. ext. (Efectul pentru cauză) A vorbi nede
slușit, a bolborosi, a blodogori, a mormăi. In- 
trans. Cu dînsa să nu grăească, Eă nu bârâească. j 
marian, n. V. 34. (Nota: „a bârâi = a borborosl sau 
a șopti", ibid. 35). Femeie, ce toi bârâi? caragiale, 
M. 304. I Trans. (Impropriu) A spune cevă repede 
și po negândite, cfr. trăncăni, bălăbăni (din 
gură); torăl, turui. Școlărița îi bârâeă [învățăto
rului] mereu lecția pe de rost, caragiale, S. 10/,j.

[Șl (Transilv,): bârăl.]
— Derivat din bâr, prin suf. -ăesc. Cfr. borăî, 

bornăi, zbârnăi.

itARAiĂn f s. a. (ș. d.) v. bairam ș. d.

BARAICTÁB t s. m. V. balractai'.

báráitá vb. 1* V. bărâtă.

HAKÁJ B. a. Barrage. — (Franțuzism)
1®. închiderea unui drum printr’o barieră.
2®. Zăgaz, iezătură, stăvilar. Uprirea apei din râuri 

și páráé de a intră in pământul ce are a «e cultivă, 
se face prin baragie, ieșituri, i. lONESCU, M. 323.

[Șl: barâglii s. a ]
— N. din fran. (derivat din iiurrc „bară"). Cfr. 

bară’, barieră, barou.

liÁRÁH adv., conj., interj, v. barim.

liARÁNGÁ subst. 1*. Ft'eua; loup, qui hurie le 
jtremier. 2®. Taureau ou roche qui marche á. la tété 
d’nn troupeau. 3®. liraillartl.

1®. ,.BaraMí/á este lupul bătrân care urlă întâi,
când lupii încep a urlă". (In Argeș, Muscel și Vâlcea), 
ap. HEM. 2484. La lumina .ftelei, stelei cobitoare.., 
Lupul cu capul înălțat in vânt Urlă, când baraga 
(explicat prin „căpetenia lupilor") întâi a urlat. DE- 
PĂRĂȚEAND, ibid. 2185. „Intre ocări se aude la noi; 
Baranga lupul să te ia, dragul mamei(Movileni, 
in Tecuciu), ibid. 2484.

2®. „Tot barangă se mai numește și taurul cel mai 
puternic și mai voinic, care conduce cireada și că
ruia i se atârnă clopotul; de asemenea so zice vacei 
care merge in capul turmei și e.ste de ordinar stear
pă". (In Argeș, Muscel și Vâlcea), ap, HEM. 2484-5,

3®. P. ext. „Epitet dat unuia ce face gură mare". 
RĂDULESCU-CODIN. BoraMi/d „zice țăranca copilului 
care țipă tare: Ho, barun^, ce sbieri așâ?^ (In Ar
geș, Muscel și Vâlcea), ap HEM. 2485,

[Șl: barăgă s. f.; burăgă subst. „om al cărui plân
sei sau răcnet se asamănă cu răgetul vitelor". șEZ. 
II, 151/,;.]

— Etimologia necunoscută. Cfr. boroagă.

BÂRĂNoi vb. IV®. Braifler. — „A strigă In gura 
mare, fără rost. [D. ex.] Bo, cretine, ce tot bărăn- 
gești?^ RĂDULESCU-CODIN. (Refl.) Ce tot te burăn- 
gești ? PAMFILE, J. II (explicat prin : „plâng tare, 
urlător**).

— înrudit cu baraugă.

bArănî vb. IV®. Insister. Aspirer (â...). — (Mold. 
și Transilv.) „k stărui cu tot dinadinsul" (Creangă, 
GL.), a sta de capul cuivă, cerându-i mereu cevă, 
a nu-I mal slăbi pe cinevă cu gura. Poate că tu ii 
bărăni atunci să-mi iei siifletul din mine, ori mai 
știu eu ce dracul ți-a veni in cap să ceri ? CREANGĂ,

BARATCÂ
p. 151. [Soacra] nu-ieiceâitemic nurorei de-a-dr^iul, 
ci tot mai pe departe, hărăneA hojmn: „Că nime 
Hu face neniic‘‘, ori „că gospodăria nu-i floare la 
ureche și ae (ine greu"", contemporanul, v, i,103. | 
A tinde, „a năzui" (LB.), a aspiră (la, spre...). Pati- 
mile-fi măsoară, omule, și le slăbește, Dacă cătră 
fericire inima ta bărăne^e. konaki, p. 279.

— Etimologia necunoscută.

RiHÁN’fÁ s. f. (Bot.) = otrățel fOnosma are- 
nariumj. — Se fierbe înădușit baranțn fotrățelf îm
preună cu ursică și pelin, apoi seama se bea. GRi- 
GORIV-RIGO, M. P, I, 176. [întrebuințat șî ca plur. 
tant, bărănți, ibid ]

— Se pare că avem a face cu o alterare a cuvân
tului boranța (altă plantă din familia borraginace- 
elor) subt influența numirei slave (rusește) harannyj 
jasykz = limba-mielului ( boranță). Gfr. TDRG.

daraobt s. IB. Appellatlon injuricuse des Bohé- 
miens. — Nume dat Țiganilor. In batjocură sau ca 
despreț. (Neobicinuit, atestat numai la ISPIRESCO). 
Mergând el, ce-i plesni baraonuluiprin cap, că în
cepu aă votiiească cu uneltele lui. ap. HEM. 2486.

— Alterat din faraon (II).

BARÂ^Nic s. m. Courtier. ~ (in Mold.; rusism) 
Samsar, misit. [Și: barișnic s. m.]

— Din rus, har/ănibă, idem.

BĂRÂ^TL'i vb. IV V. bărătu).

I

i.
kArăt f s. a. V. berat.
bArAt f 8. m. Prétre calholique.--Pieot catoEc 

(mai ales din România). Este a baratului din târgul 
BdcdwfK*. (lași, a, 1662), ap. IORGA, 8. u. 78. Toată 
obștea cuvioasă [din Sibiiu], muieri bărbați, a- 
scultă căutările latitteșli ale băratului și răsunetul 
măreț al organului. ODOBESCU. i, 101/,. jfoora asta 
e «ecfce și se apune că pe riremuri a fost proprietatea 
,popilot^, a „băraților^ cum le ^un bătrânii, a unor 
călugări franciscani, i. agâBBICEAnu, luc. ix, 432. 
(Cu funcțiune apozițională) Este pe lân:/ă părin
tele băratul. (Târgoviște, a. 1691), ap. iorga, s.D.22fi- 
Preoților burați. (București, a. 1717) ibid, [Șl; barát.]

— Uin ung, barát, idem (propriu: „prieten'*).

RÁRÁTÁ t s. f. V. baretă.
bAkAtA vb, 1®, Groiuler, vociférer. Fairé des 

remontrances. --(Munt,) Intrans. A spune, In- 
tr’una, cuvinte de mustrare la adresa cuivâ, a nu 
mai tăcea din gură (ocărind). ] Trans. A mustră 
pe cinevâ Intr'una, a-i face imputări, a sta cu gura 
pe cinevâ (se spune mai ales despre bătrâne care 
ocărăsc mereu pe copii). (Și: bărăitâ vb. 1*; bărăți 
vb. 1V“ Tot strigântl Și bărățind, Strigă tare ‘N 
gura mare. POP., ap. HEM. 3247. Mihnea-vodă că 
dormeă, Și apoi mi se treseă. El slugi le bărățeă 
Și din gură-așă grăeă... pop., ibid.; bârătăi vb. 
IV®. Tu nainte să te dud, Drttmul drept să nu 
apuci; Eu în urmă am să viu. Tot răcnind, Bă- 
rătăind. Și din pistoale trăsnind, pop., ibid.]

— Etimologia necunoscută. Cfr. bărăt ui, bă răni.

râkătăî vb. IV* V. bărătă.

bărătAt, -A adj. Destine, pr^destine.— (în Dolj) 
Ursit, menit, sortit. „Bărătat = destinat. De ex. 
e bărătat: omul să mufuxască pământuF. (Secuiul) 
H. V, 147.

— Etimologia necunoscută. (Sensul originar ar 
puteâ fi „blestemat". In care caz am aveă a face cu 
participiul-adjectiv al verbului bărătă).

i.iKĂTCĂ s. f. V baracă.
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BĂRĂ-ff vb. IV“ V. bârâtâ.

kAkátík 8. f. sing. Éylise catholique. -(învechit) 
Biserică (s. mănăstire) catolică (din România). Vnde 
stai dum neata ?—Ijâtigă bărăție, cocoșelul maîckii,... 
o căsuță mică și roșie. BRĂTESCU-VOINEȘTI, L. D. 62. 
<Sfd ca proasta ’n bărăție: năucit (cfr. varianta: „a 
rămăneâ ca vițelul la poarta nouă“). zanne. p. vi. 
485.

— Derivat din bârat, prin suf. loc. -ie.

uAKĂTii vb. IV (IV*). 1®. Acheter (ipich.) apres 
avoir longtemps marchandé. 2®. Espérer obtenir 
(qqch.) d force de .«ollicitations.

(în Transilv.)
1®. „A bărătui: a răzbate la târg câud se toc

mește marfa“. (Orlat, In Transilv.), ap. HEM. 3248.
2®. „Bărătuie și bărăștuie = umblă, trage nădejde 

la eevâ“. prâncu-CANDREa, m. 98. ((Poate, prin 
apropiere de nădăjdui) șl: bărăștai vb. IV.)

— Din sârb, barâtati „a neguțâ“ (acesta din ital. 
barattare „a schimbă").

li.ABĂi; 8. s. V. baros.
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kâkrA 8. f. 1®. Harbe. 2®. Barbea d'vpi ou e/e 
plume. 3®. Jien^oN. 4®. Pârtie antMeiire. dw corps 
fie la charrne.

1®. Părul care crește la oamenii adulți (bărbați) pe 
bărbie, pe gât și pe obraji, — Despre barbă se zice 
că iese, dă, răsare, încolțește, mijește, cre
ște. G'ei dintâi peri, moi, ce cresc tinerilor se numesc
fulgi s. (in glumă)tuleie. - so poartă plină, se 
tunde 8. se rade (cfr, barbișon, barbetă, bar- 

- bișă, țăcălie, favorite, (barbă’n-)cioc, inu- 
X sci, etc.); - nerasâ de câtevâ zile te mănâncă și 
? Împunge. Raderea bătl)iieră, in țările românești, 

mai nainto vreme, o pedeapsă (cfr. canta, let. iii, 
179, HEM. a. nr, xxxiii) și a rămas până azi, tn 
limba poporului, ca simbolul răspopirii. - e deasă, 
rară, mică, mare, lungă, pieptănată, zbur
lită, ötc., - se cănește s. se cernește, se piap
tănă, se netezește; - Încărunțește, devenind 
mai întâi sură, apoi albă; In cazul din urmă se 
zice. In glumă și pop., că perți gâscă in barbă. (JI- 
PESCL’, o. 56), 8. că fi-a ieșit hrănea in barbă (zanne, 
P. III, 491). Țăranul român, câte (june) neinsurat, 
de obiceiu nu poartă barbă; mai de mult (secol. 
XVIII și Întâia jumătate a secol. XIX) purtarea 
bărbii lungi eră un privilegiu al boierilor de divan 
(din protipendâ, cfr. GOLESCU, î, 112); In vremii® 
mai vechi Insă, barbă-mare pare a fi trecut une
ori drept un epitet injurios (cfr. pravila mold. 123). 
Bă nu faceți creț den chica capului vustru, nice să 
/itricafi fa^ barbet voastre. BiBLtA (1688), 85. Du- 
ca~ooda... își cernea barba: pe atâta se cunoștea că 
Huaoeăa cătare minte sau, frica lui Dumnezeu, ne- 
CÜLCE, LET. II, 245. De micuț il dase Doamna la 
carte, și cănd abiă începuse tuleilebărbei să-ium- 
breascăpelifa copilărească, el vorbea pe-de-mst toate 
limbile de pe lume. ODOBEsev, ap. HEM. 2501. Drept 
in fața lui Dan se ivi un om nalt, cu barba lungă 
și aură. EMINESCU, N. 51. Moșneagul iși piaptănă 

t 5arl>o frumos... și pornește spre împărăție, crean-
ÜÁ, P. 80. Trandftfir creecuf in fân. Bău îmi stă 
June bătrân; Trandafir crescut in iarbă, Bău îmi 

• stă june cu barbă. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 459. Pând 
I ce iubeam copile, Mai eră cevă de mine, Dar de când 
iubesc neveste, Crește barba fără veste, ibid. 367. Ju
nele atunci că-ijune. Când brieiu’ pe bărbi nu pune. 
DOINE, 35/g. .Sd ne adtuxți, socri mari, Oameni căr
turari, Vr'un popă cu barba deasă, Bă ne citească 
carfe-aleasă: Bă nu fie cu barba cănită, Să rămâie 
cartea necitită. Ori vr’unul cu barba rară, iSid ne 
ție pân’de seară, Ci unul cu baiba ca fusul, Să ne 
tlea curând răspunsul, teodorescu, p. p. 175. Iar la 
masă cine-mi șade, Cu bărbile răsfirate ^i cupletele |

BARBĂ
lăsatePid. ib.478. Afroífettddey/ZecaspdMMÍífefiarftd.- 
a nădăjdui cevă ce nu se poate realiză niciodată. 
Cfr. LM.; HEM. 2509; TDRG. Cine are barbă are și 
pieptene. C. negruzzi. i, 249. Când mi-o crește iarbă 
în barbă != niciodată : Jamais de la vie“. DDRF. 
44: A-și da barba pe (s. în) măua altuia : a se da 
singur In puterea altuia, a se lăsă la discreția al
tuia. își dedese barba în mâna fiu-său, și... cum îi 
cântă așd jucă. 7,n.OT, ap. HEM. 2509. A face dâră 
(s. drum) prin barbă= a face începutul, a deschide 
calea, a se stabili un obiceiu (rău). A șopti în barbă = 
a spune cevă numai pentru sine, încet. (Probabil, ger
manism : „in den Bart bruinmen".) Cit o ură ne’mpă- 
cată mi-fim șoptit atunci in barbă... EMINESCU, P. 
240. I £ar5d urmat de atribute ca: lungă, deasă, 
sură, roșio, rasă, etc. formează locuțiuni atribu- 
tive, și se întrebuințează une-ori ca poreclă. (Ufr. 
fran. „une barbe grise, une viciile barbe".) Chemați 
jiopa, să vie. Că el lătinește știe; Dar nu vr’unul 
barbă-lungă. Trei sile să nu-i ajungă. TEODORESCU, 
p. p. 171. Bpuw, spune, barb&sură, Căișorii cum se 
fură. id. ib. 299. Când de-acasă am plecat. Eram 
tinerel băiat. Tinerel fără mustață, Și acum barbă- 
stufoasă. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 300. Barbă-lată e o 
„poreclă deasă", pamfile, j. II. | Barbă-cut, s. (mai 
adesea) Statu-paliiiă-barba-cot (cfr. Stati-cot și 
Tartacot) e, tnbasmele noastre, singura figură de 
pitic, de o putere extraordinară, locuind subt pământ 
și umblând călare pe o jumătate de iepure șchiop (cu
noscut șl In basmele sârbești și bulgărești). în jurul 
meu să am n^oți Și pe genunchi să-i joc pe toți 
Și să le ’nșir a-lene Povești cu smei și Barbă-coți 
Și mândre Cosîmene. loaiF, p. 29. |j „Când seceri ia 
grâu, să lași un peticei, numai cât cuprinzi cu brațul, 
numit barba-lnl-lluinnezen". ȘBZ. vi, 35. || P. ext. 
(La unele animale, mai ales la capră și la țap) Perii 
lungi care cresc subt bot. Cbie se miște cu barbă'r 
(„Capra".) ȘEZ. 1, 63. Titiri, Pitiri, Barba caprii. 
Bou albastru, Jug de teiu se zice, „in batjocură. 
Grecilor lăudăroși". zanne, p. v, 370 (cfr. capră 
râioasă).

(Bot.) barba-bftieralnl=Aju^a Jjaxmanni. Plantă 
cu tloarea gălbuie-urttă și cu vine purpurii. Crește 
prin fânețele uscate, pe coline aride, prin tufișuri 
și pe la marginea pădurilor. Se mai numește: avră- 
measă, cftrstăneasă, cristeneasă. Cfr. panțu, 
PL.; H. IV, 269.11 = chlca-volnicnlui (îfigefia da- 
mascenaj.

barha-călugArDlui=curutâ fConium maculatumj. 
CO3TINESCÜ; BARCIANU; DDRF., ALEXI.

barba-caprei = Har&e de ehévre, Balaifis sauvage 
(Tragtipogon major). Plantă cu fiori ^Ibene. Crește 
prin finețe sterile, coline aride, de preferință pe 
calcar. Se mai numește: floare-de-câmp galbe
nă, salată-de-iarnă (Trans.), țâța-caprei. Cfr. 
PANȚU, PL. II (Mold.) = C'oiocera viscosa; Clavaria 
viscoaa. Ciupercă, de coloarea gălbenușului de ou. 
Crește prin păduri, pe trunchiuri de brazi, panțu, 
pl. ii (Mold.) = bureți-de-conopide (Clavaria coral- 
loides). (Mold.) = rămnrele (Clavaria botrgtis). i = 
togmăgcl (Clavaria crisptda). | (Mold.) = meloșel 
(Clavaria formosa). agllcâ (Bpiraea Filipenăvîa; 
Ftlipefidula hexapetala). j (Transilv.) = crețușcă 
(Spinieu ulmaria).

barba-împăratulul (Mold.) Belle de nuit (Mira- 
bilis Jalapa). Plantă cu rădăcina In forma napu
lui și cu tulpina noduroasă; Qorile sânt roșii, gal
bene, albe sau pestrițe și au miros plăcut; se deschid 
seara de la apusul soarelui și stau deschise toată 
noaptea. Se mai numește: noptiță și noreâ. Cfr. 
PANȚU, PL. II (Munt.) = curcubeu (Lgchnis Coro
naria). j trei-lrați-pătați (Viola tricolor). (După 
TDRG. =! „arșinic", după damé, t. = „neghină"; 
după BARON2I, L. P. 128/,,= „urechelniță" si „bor- 
șișor."]

barba-lui-Aron = rodn-păuiâiitulul (Arum ma- 
culatum) (și prov. barba Aron).
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barba-lupnlui =spHDZ (HeU^ornfipnrpuraacene). 
barba>popil = Barlje de bone fSpiraea Arnnens). 

Plantă cu flori mici albe-gălbui. Crește prin pădu
rile umede și umbroase din munți. Se cultivă ca 
plantă decorativă prin grădini. Se mai numește: bar- 
ba-țapului, coada-priculicilor, cornul-dra- 
cului, floarea smeului, goticiunea-fetei-pă- 
durei, inuma-pădurii. Cfr. PANȚP, PL.

barba>Sasulni = barba-nrsnlni.
barba-țapului «= barba-popii (fran. „Barbe de 

bouc“. germ. „Geissbart"),
barha-t'nguminl * Dianthns npicnlifolinu. Mică 

plantă cu rădăcina puternică care emite numeroase 
tulpini tetragonale; florile ei sănt albe sau tranda
firii și au un miros plăcut. Crește prin pășuni și pe 
stânci de calcar. Se mai numește; garofiță. Cfr. 
PANȚU, PL.

barba-ursalui = Préle des ehamps (Bqnisetnmar- 
vense). Plantă care crește prin fânețe și câmpuri ar- 
giloase și umede. Poporul nostru credo că vacile și 
oile Iși pierd laptele dacă o pasc. Se mal numește: 
harba-Sasului (Trans.), brădișor, coada-ca- 
lului, coada-iepei, coada-mânzului, codâle 
(Trans.), iarbă-de-cositor, părul-porcului. Cfr. 
PANȚU, PL. I (Bucov.) =! P^le des bois (Eqnisetnm 
siZuohcMw/ Varietate a plantei precedente caro crește 
prin locuri umede și umbroase din pădurile de la 
munte. Cfr. panțu, PL. |j (Bucov.) = mătreață de ar
bori (Usnea barbata).

2°. P. anal. Țepii s. țepușele de la spicele cerea
lelor. La unele cereale, se deosebesc, varietăți ,cu 
barbă,^ și ,(ără barbă'. [D. ex.] G-rdn cn barbă. Ore 
cu barbă. HEM. 2511. | Filamentele care cresc de 
cele două părți ale cotorului unei pene. Barba pe
nei. BARCIANU.

3®. P. e xt. Bărbie. Unge-să (pruncul cu mir) la gură, 
inbărbă. vaklaam, c. ii, 5Ü. Be frtcă la ochi... șt 
ce să vaeă? 0 sfrijită de lighioaie, mai urită de
cât ciuma, cu barba adusă, de păreă că stă să o 
apuce de nasu-i. ispirescu, l. 206; cfr. ib. 83. Mân
cați, mâncați, Dar din barbă să nu dați. pamfile, 
J. II. Criiftnăriță, eeapță neagră, Numai eeapța ta 
mi-e draifă Șipeteaua di su’ barbă, m.ândrebcu, l. 
P. 138.

4’. P. anal. (In Banat) „Plugul are truplță de fier 
cu trei gemene, ce se numesc crenge; vârful dina
inte ai trupiței se numește barbă; de aceasta și 
de creanga dreaptă vine prins cu civii... fierul iat.“ 
liuba-iana, u. 107.

(Plur. (învechit) barbe și (astăzi mai des) bărbi.]
—Din lat. barba, idom. (înțelesul 3® e atestat și 

In lat., tn C. gl. fl, 262; III, 247, e răspândit în ?fea- 
pole, Istria, Friaul, Franța meridională și In pe
ninsula iberică, șl se găsește șl la .âlbanezi și la Bul
gari; cfr. Zauner, Körperteile, 407; Papahagi, 
P. Â. nr. 46).

HÁHBÁCIÓK t s. m. V. bărbățel.

KĂKUĂciiȚ s. m. V. herbecDț.

bAkbAlâtițâ subst-, adj. invar. (Hoiuine) inaa- 
qué, traventi. - - (Oui) mascat, travestit (In vremea 
carnavalului); cfr. buduhală. Cfr. VICIO,OL. Ion 
s'o făcut bărb&latiță, la prinderea (= Începutul) po- 
Afu/wt. (Hațeg, în Transilv.), ibid.

— Derivat din barbá-latá, prin suf. dim. -ifa.

bárbAstác 8. a. V. bobârnac.

BĂBBÂxcioĂBÂ s. f. (Dog.) V. berblocioară.

BÁBBÁKÚc s. m. (Bot.) V. brăbăiioc.

BĂBBÂaTȚĂ 8. f. V. bărbnnc. 

itĂKHÂNȚĂ s. f. (Dog.) V. berbiuțâ.

HAKBAK.-Â adj., subst., adv. I. Barbare. II Bar- 
barement.

I. l®. (Despre națiuni) (La Greci și apoi la Ro
manii Strein, de alt neam (vorbind altă limbă), 
socotit ca inMrior în civilizație (la Greci, tot ce nu 
eră grec; la Romani, tot ce nu eră roman, afară 
do Greci). Dumneseu..., ca să schimbe fața lume.i 
vechi și să o intinerească, împinse potoape de na
ții barbare asupră-i. bălcescu, m. v. 6. | Sub
stantivat. Așesată la porțile împărăției șiintre- 
cătoarea barbarilor, Dacia noastră mai mult de 
opt secoliîi văsu trecând... pe pământul ei. idem, 
M. V. 6.

2®. P. ext. Strein (s. lipsit) de civilizație, vădind 
o neștiință grosolană a regulelor culturii; cfr. in
cult. Atnețeala... mă cuprinsese intru ausul barba- 
relornumiri a buchilor, c NEGRUZZI, I, 9. Plăcereti 
cum barbară de a face paradă cu lucruri baroce și 
stranii... maiorescu, cr. I, 373. | Fig. Cu Însu
șirile de cruzime ale oamenilor necivilizați, crud, 
neuman; cfr. sălbatec. Omenia ce acest om barbar 
afecteasă și dragostea ce el arată... măresc bănuielile, 
bălcescu. m. v. 413.j|Substantivat. Isice-ai venit, 
regină, aice.a în pustiu ? Ce cauți la barbarul, sub 
streșitM-i de cetini? eminescu, p. 201.

II. A dv. Ca barbarii (necivilizat, incult, neo- 
inenos, sălbatec). Unii părinți se poartă barbar 
cu copiii lor.

[Accentuat: bdidMr și barbdr. || Învechit șl: var- 
var, *ă adj. și subst. (având toate nuanțele de înțeles 
ale lui barbar, f și cu înțeles do; strein creștină
tății, păgân; accentuat mai ales vărvar; atestat întâi 
în PS. SCH. 379 și COD. vOR. 95/,,). Limbă varodră. 
biblia (1688), 4/„. Om eră chipeș și de fire, dar mai 
rău și mai spurcat și mai varvar și mai tiran nu 
eră alt om pre acble vremi în țară, neculcb, let. 
II, 294'},. Ne iebăvește de stăpânirea varvăriloră. 
MINEIUL (1776), 20„. Gloatea varvdrilor.CAtiTEMlu, 
IST. 87. Sânt... atâta de varvari, încât mănâncă și 
carne de om. drĂghici, R. 39. t| In funcțiune adjec
tivală t șl: varrarésc, -eâscă adj. și vArvâresc, 
•eâscA adj. Din adututrea a midtor neamuri var- 
varești, carile pe aceaea vreams Evropa prădă,... 
vestită crăiea să sS fie scornit, cantemir, hr. 12/,,; 
cfr. BELDiMAN, TR. 43. Vărvărească crusime. șiNCAl, 
hr. ii, 127/„. + și varvarirésc. -eăscA adj. (după ace
sta, în întâia jumătate a sec. XIX, șl; fbarbarieéBC, 
•éascA ailj.). Băspunsuripline de oarvaricească tru
fie. șiNCAi, hr. I, 183/,. Pabule născocite și min
ciuni barbaricești. pann, e. ii, 53. H j- varvaricește 
adv. în însă-și lioma, mulțimea voirea varvaricește. 
P. maior, tST. 241.]

— N. din fran. (< lat. burbams, -a, -um < grec. 
Șâppapo;, idem). Forma varvar, din paleosl. vară- 
vară ( < m.-grec. ,'îâp3ttpoț).

BĂBBĂKBÂKĂ s. f. hăbâreasă. ricKm bărbă- 
reasa linge pe bolnav înfrunte și-ieice... (Ștefănești, 
în Vâlcea). șEz. iv, 192/„.

Din bâbăreasA (prin propagarea lui r in si
laba precedentă, subt influența verbului borborosi).

BAKBAUÍC s. a. tn poezia pop., in locuțiunea 
în (s. de) barbarie (despre mustață) s răsucită în 
sus? După Fulga se țineă... Tocmai palruseci-și- 
cinci.... Tot levinți și M volnici... Cu mustața'n 
barbarie, Cum stă bine la volnic. TEODORESCU, ap. 
HEM. 2498. Tot voinici d’ai Oltului..., Cu musta- 
ța'n barbarie, Cum stă bine la voinic. Cu mustața 
cât o coadă, Două la ceafă le’nnoadă. id. ib. (Fig.) 
Brazii craidoni, cu mustățile în barbarie... M. CHi- 
rițescu, conv. lit. XLIII, 1149. (Și; barblric. în- 
soară-mii, falco, ’nsoară! Mi-au dat perii’n bar- 
biric. Cum stă bine la volnic, bibicescu, P. P,303; 
varvaric: O ceată de voinicei.... Cu chebe roșii pe 
spate iȘ» wiwie/» de varvandc, Cum stă bine la voinic. 
ALECSANDRI, p. p. 2O9/,o; varvalâc : Cu mustăți în
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tKin-eilăc, Cum stă bine- Iu coiiiic. PÂ.SCULERCIJ, L. 
P. 273.1

— Etimologia și Ințolosui precis nu se pot stabili.

BARBARIE s f. Sarifjrie. — Lipsă de civiliza
ție (la un popor) Românii... aejertliră ca niște mar
tiri pentru apărarea civilisației i/» contra barba
riei. BALCE8CU, M V. «/„, Flg. Lipsă de cultură. 
Cele, .străine, care pre neamul nostru la nutre bar
barie l-au adus. 8. CLAiN, ap. GCR. il, 184. (| P. ext. 
Act de barbarie, faptă de barbar, cruzime de barbar; 
cfr. neomenie, sălbătecie. Bietulmeu arlieolog 
încremeni la verlerea i«»»e» asemene barbarii, c. nk- 
GilUZZi, I, 203. [t Șî: varvarie (și vărvărie) s. f. 
Jceâ var^varie, atlecă acel intunerec și neștiință... 
p. MAIOK, IST. 252. [Țări] carele odinioară eră întu
necate înnciptra vărvăriei. URic.KRiUL, viii, 107/,,. 
Au pătimit toate văroăriile. din partea lui. alr- 
CSASDRI. T. 1457, ] t (Cu sufixul -Ide) șl: varvarlac 
B, a. BF.LDIMAN, TR. 362.J

— N. din fran, ( < lat. barbaria, idem).

BĂKKĂKÎK subst. Granile barbe. Bwbon. — iyto- 
priu) Barbă maro, multă, stufoasă. Fwirfece'n ntúná 
Imi Și pe HiuUi~l uperiâ, iaie bUrbăria. TRono- 
KE8CÜ, p. P. 699*’. ) Pig. (in glumă sau in batjo
cură) Bătrăn bărbos. Ce-fi npuse bărbăria de pápá ? 
CARAGiALE, s. 16/,j. 7/ei, Stoicne, bărbărie, Ce te-ai 
lăsat de popie... De te-ai dat la haiducie? âlf.~ 
CRANDRi, p. p. 99/10.

— Dorivat diu barbă, prin suf. col. -ărie.

l 
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BARRARÎ.HK 8. f. (Les) barbarcs. — Totalita
tea barbarilor; regiunea in care sânt așezați bar
barii. [Numai subt forma f varvarime s. f. Bobja- 
rii,.. și Sirbii... din cea mai din fund a crivățului 
oarvarime... Misia... și până la Dalmația cu dease 
prăsi au lovit. cant?:mir, hr. 12.]

— Derivat din barbar (varvar), prin suf col -íme.

BARRAltÍN.i s. f. Jument barbe. —(Rar) „Numele 
unei iepe a(i| cărei păr e roșietic-negru sau surlu- 
liispicat“. MARIAN.

— Etimologia necunoscută. (Poate: iapă do rasă 
arabă, din Barbaria (Berberia)).

BABRARÎSH s. a. V. Barbarie. 2*. Barbarisme.
1®. (t) Barbarie. A^poarele cele cuprinse de ne

știință și biirbarismâ. 8. marcovici, d. 37.5.
2®. (Gram.) Cuvânt strein spiritului limbii sau 

cu o formă incultă; cfr. soioeism. Adeocatxd ce 
l-ați avut eră un ignorant... Sânt sigur că peti
ția ce v’a făcut eră plină de barbarisme și de so- 
lecisme. c. negruzzi, i. 281. [+, (cu forma de-a- 
drept grecească) șl: varvarisniús s. a. cantemir, 
ist. 119.]

— N. din lat. barbarisnius (•< grec. ^apȘaptajiâc 
„Întrebuințare de graiu și obiceiuri negrecești, ex
presie greșită, barbarism'*).

RAKBARIZÁ vb. I*. Borburiser.~Trans. și refl. 
A aduce (un popor s. o manifestare a vieții lui) In- 
tr’o stare de barbarie, a Întoarce (un neam) la starea 
de barbarie. [După retragerea legiunilor din Dacia] 
Rntnanismul nu trebui... să piară, ci numai să se 
dacieese - mai drept: să sebarbarisese... Romanii 
Daciei trecură la viaț<t barbară a Dacilor liberi. 
V. PÂRVAN, CONV. LIT. XL, 773. Ă'criiiorii fdrâ 
barbariseasă limba, (f (de-a-dreptul din grec.) și; 
varvarismi vb. IV*. cantemir, ist. 119.)

— N. din fran. (grec. gap3ap;<iu „mă port ca un 
strein, introduc ori adopt obiceiuri streine, spec. 
vorbesc cu greșeli de limbă, ca un strein'*.) 

bÁrbAnáká s. f. (Bot.) V. biU'bișoară.

RÁRRÁT s. m., adj. 1. P-â®. lînmme. Máié. 3®.

Mari, époux. MiUe (de bete). 4®. Homine (de couragef. 
IT. Viril, măle, éner>/íque; actif, laborieux, assidu. 
(En parlant des animaux) Vif, alerte, ardent.

I. Subst. 1®. Om matur (spre deosebire de copil, 
băiat, flăcău, june pe de o parte, de bătrăn. 
moș, moșneag (ghiuj. văj), pe do altă parte) 
de sex masculin (ln opoziție cu femeie s. mu iere). 
Legând șiprâlădind în temniță bărbați și mueri... 
COD. VOR. 38/, . ,. Bărbat iaste [omul] de în 42 de 
ani până în őfí. pr.avila, ap, (3GR, 179. Doamne, 
Doamne sfinte, fă ca neles/iuituî... să se facă muiere, 
de va fi bărbat; iară de va fi muiere, să se facă 
bărbat! Ispirescu, L. 30. [Fotele] nume-mi puneau: 
Bpate-late de bărbat, Buse-duici de sărutat. jarnÎK- 
BÂRSEA.NU, D. 168.

2®. P. gener. Om de sexul masculin (fără să ne 
gândim anume Ia vârsta Ini), la lasă, lasăy moș 
Sichifor, că așii sânteți d-ooastră, bărbații! crean
gă, I’. 123. Femeie curată, care n'a avut a face cu... 
bărbat. ȘBZ. iv, 180/„-

3®. S p e c. Om Însurat, om cu nevastă, (pentru fe
mela măritată:) soț. f mărit. .4^â și muerile su- 
puindu-se ale lor săi bărbați... COD. vor. 150/,,; cfr. 
lb2/i.Răspunsemue<irea și-i dsise lui [Isus]: „N'am 
bărbfit^. - Grdi ei Isus: „Bine siseși ci n’am Mrbdt. 
că cinci bărbăți ai avut, și nemit carele ai nii-ț/if 
iaste hărbdti'V. varlaam, c. 158,,, ®... țitteă mâneJe 
tinerei dame strânse întru ale sale,cu o familiaritate 
neiertată altui decât unui bărbat, c. negruzzi, i. 37. 
Dedicând broșuri la dame, a’ căror bărbați, ei speră. 
C'ajungănd cândva miniștri, le-a deschide carieră. 
EMINESCU, p. 2'29. Bărbatul e dator protecțiune 
femeii, femeea ascultare bărbatului. llAMANQiu, 
C. C. 55. Dumneseu să-l ierte, nu s'a
putut plâm/ecăl-(tm înșelat. creangA, p. 4, „Vino, 
lele, la Binttt I''‘ — „Ba eu nu, că am hărbat.‘‘ — 
„Da că și eu am muiere., Și cu tine tot aș mere." 
jarník-bárSEanu, I). 385. Câte știe satu', nu (maij 
știe hărbatu’. șez. i, 219/,(adecă tot satul știe 
că cutare femeie tși Inșală bărbatul, numai acesta 
nu știe nimic). După acestea sise Ileana Simsiana 
Fătului-fruinos: „...tu să-mi fii bărbat. .i.idem. să 
tte îinbăiem și să ne cununăm^. ispiRESCU, L. 
31. (] P. anal, (do.spre animale) Bărbătuș. Porum
beii soți se iubesc foarte mult, încât bărbatul, de 
rămâM vătluv, șade trist. (Biiciurești, ln Dâmbo- 
vița), H. IV, 54.

4®. (Cu o notă sentimentală, omul matur fiind con
siderat ca reprezentantul puterii, al curajului, etc ; 
In opoziție cu muiere s. babă; întrebuințat numai 
ln funcțiune predicativă) Om in toată firea, puternic, 
plin do cui-aj, cu inimă. Fii bărbatâ, frate, nu te 
mâhni! minbiul (1776). 120 ‘ Fii odată bărbat, 
și nu-ți face voie-rea! creangă, p. 212. (Din astfel 
de construcții s’a putut lesne naște o funcțiune și un 
sens nou, și anume;)

II. Adj. Plin de curaj bărbătesc,inimos, energic, vi
teaz, voinic; harnic, silitor, muncitor, activ, abă- 
tător. [Tiverie] eră bărbații la oști și cutesătoriu la 
răuboiu. MOXA, 373. M'am făcutu-mă mai hărbătâ 
și mai îndrăzneț. DOSOFTEIU, V, 8. 95. Muîare cine 
afiă bfă/rbată. una ca aceea iaste mai de cinste 
decât pietrile cele <le mult preț. Msa. (a. 1694), ap. 
GCR. I, 312/,,. Tipătescu: 2oe, Zoe, fii bărbată! - 
Zoe (întiecatăf: Nu mai pot, nu mai pot! CARA- 
UIALE, T. I, 220/,j. Bărbată-i muierea tnea. Lunea 
caerul făcea, Marța'n furcă și-l puneă. Miercurea 
fusul prindeă. doine, 69. (Substantivat.) foaie. 
verde odoleană, Asta-i mâtulra, mândruleană, Țe- 
sătoareapâmelor, Bărbata 5âr5«<eZor. jaunîk-Bâr- 
8EANU, D. 423. |] P. ext. Despre animale (mai ales 
despre cai și despre căni). Iute, ager. Au ales 2000 
de Tătari ce eră cu cai mai l^rbați. N. COBTIN, 
LET. II, 13/,. (Ciobanul cel moldovean] are oi mai 
multe. Mândre și cornute. Și cai îni^țați iȘ* câni 
mai bărbați. ALECSANDRI, P. P. 1**/,.

— Din lat, barbatus, -a, -nm „ou barbă, bărbos"
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RĂRRĂ'C^i' s. m,—Diminutivul Ini bărbat (derivat 
prin suf, -ei), cu Înțeles desinierdător (Întrebuințat 
de femei când se adresează soților lor). Tâtvăra ne
vastă. văzându-și bărbățelul, mai uită din cele nă
cazuri. CREANGĂ. P. 7. Mamei i s’a dusfeciorul.iar 
nevestei bărbățelid. mera, B. 229. Ia mai dați. De 
vă luptați. Că orlcare-o birui Tot un bărbățel mi-o 
ți. TEODORESCU, P. p. 629. (Se Întrebuințează ade
sea ironic, din partea altora, când vorbesc femeilor 
despre bărbații lor) Sărmănelul bărbățel. Bun a fost 
cât a trăit, Hău îmi pare c'a murit! marian, Î. 
409. [Cu alte sufixe, mai rar: hărbătiiț s. m. A/dt 
bărbate, bărbătuț, Lnsă-mă să-mi țin drăguț! MÂN- 
DRESCU, L. P. I06/,„; ȘEZ. I, 212. I La ANON. CAR. se 
citează și o forma bărbăciâr s. in.;„ berb6csorS = 
inasculus", ce se află șl azi ca nume de familie 
(prin Oltenia).]

BĂRBĂTESC, -GÂSCĂ adj. P. D’honuiie. 2’. Aid/e, 
>«ase«fi». viril.

P. (în opoziție cu femeiesc și muioresc) De 
bărbat. Și nu de în sânffe, nece den pohta trupului, 
nece den pohtă bărbătească, ce de la Dumnezeii se 
născu. CORESI, ap. GCR. I, 20/,,. îmbrăcând dedcsupt 
bărbătești, de-asiipra claie femeiești [haine],., doso
fteiu, V. S. 93. Ăicr£fed pre departe, ca la o mie și 
mai bine <le pași bărbătești, neculce, let. ii, SóT/j. 
Croește~mi o cămașă... bărbătească. DOINE, 19.3/„.

2®. Fig. Matur (Jn opoziție cu femeiesc, muie
re sc. băbesc sau cu copilăresc, bătrânesc), ex
primând bărbăție; masculin; viril, plin do energie, im
punător, inimos. Căiul ve* să se facă judecată,... să-fi 
străniji mintea cea bărbătească în cap : să nu ți să 
clatină gândul ca frestila, când o bute vântul, nea- 
GOE, ÎNV. (a, 16Ő4), ap. GCR. 1,169 Fața lui tânără 
și bărbătească insuțiâ încredere. C. negruzzi, i, 30. 
[Vânătoarea e o] crudă, dar bărbătească aplecare u 
lirei omenești. ODOBESCU, iii,51.Am deîmplinit.pen- 
tru întăiași dută in viață, o ailevărată datmie bărbă
tească: voia s’o împlinesc bine. D zamfirescu. R. 59.

— Derivat din bărbat, prin suf. adj. -esc.

BĂKHĂTÂȘTE adv, P. F/w ăo»u»e. 2®. V’írjfewewf, 
coHraneusement.

P. Ca bărbații. Aceai jm/ iref Ín/á/tyá it» cAtp î»t- 
brăcat bărb&tește. EMINESCU, N. .39.

2°, Cum se cuvine s. cum 11 sade bine unui băr
bat: cu bărbăție, cu inimă, cu energie, curajos, 
inimos, vitejește; voinicește. Și au căutat... el cu 
Lupul a se apără camai bărbătește, stând cineși 
pentru capul său. MD8TE, LET. UI, 54/„; cfr. c. NE- 
ORIIZZI, I, 116.

— Derivat din bărbat, prin suf. adv, -ește.

RĂKBĂțÎEs. f. P. Âfiw ririZ, âf/e mur. 2“. Virilité, 
viffuenr. Courage, fermetȘ, Energie... Action hiro'ique, 
exploit. Ardeur an travail.

P. (In opoziție,de o parte, cu copilărie, tine
rețe, junețe, de altă parte cu bătrânețe) Eta
tea de bărbat, vârsta de om matur, maturitate. Omul 
la tinerețe trebue să se pășească de desfrânare. la 
bărbăție de trândăvie, și la bătrânețe de fUanjhirie. 
PANN, ap. ZANNE, P. II, 771. Când eram copil, do
ream să ajung in vârsta bărbăției, i. negruzzi, 
ap. TDRG.

2®. (La scriitorii vechi, șl la plural) Calități băr
bătești (Intrebuințându-se, p. ext. și despre femei și 
chiar despre animale); putere, vigoare bărbătească, 
virilitate. Trebuește a să fineâ și a să păsl curățenila 
și bărbăfiîa trupului, piscupescu, o. 159. 1| Curaj, 
vitejie, energie; cfr. inimă. Aurul poate birui ră
zboiul, poate piîarde toate bSrbățiile. moxa, 369/,. 
/nfiitașt dată s'au arătat bărbăția Căsacilor împo
triva Moscalilor. N. COSTIN, let. ii, 65/„. Mai întâi 

barbetA
(/e toate, să aibi cea mai mare grijă ca să impărechesi

I cd»* de o bârbăție încercată, odobescu, iii, 65/,. Ca- 
lul spuse fetei cu ce tertipuri imblă tată-său să-i în
cerce bărbăția. ISPIRESCU, L. 16. (Loc. adv. și adj.) 
Cu bărbăție bărbătește. voinicește, vitejește; cu 
inimă, cu tărie, cu curaj, cu hotărlre. Așă s'au arătat 
de cu bărbăție și nebiruit pătimiforinl și ostașul lui 
liristos. viețile sfinților (a. 1809). ap. GCR. ii, 
204/,,. intorcâtulu-se cătră Măria-sa vodă, cu băr- 

i băție i-au ifrăit... {&. 1814) URICAriul, vii, 84/,, Co- 
: lânii romani din această țară nu pregetară a apără 

cu bărbăție patria lor adoptivă. bĂlcescu, m. v. 7/,. 
Scufa/* toți, cu bărbăție. Ziua vieței a sosit. ALE- 
CSAND1II, P. II, 6. II Faptă vitejească, bravură. (Pro
priu și figurat) Și au înțăles și Domnul Hadul-vo- 
dfă] de bărbățiile ceale sufletești ale soântului. MSS. 
(secol. XVII), ap. GCR. i, 192 Se nevoesc mulți ca 
să strice cu bărbățiile lor cele otrăvicioase... bunele 
taie plecări. ANTIM. P. XXVi/,, Sârguință, silință; 
hărnicie. De a robilor sănăUite și bărbăție și de voia 
sufletului lor cerci. R. greceanu (a. 1691), ap. GCR. i, 
291,',c-Fartea fămeîască ferește casa... de stricăciune, 
numai cu bărbățOa acului. PISCUPESCU, O. 165. Se 
dusese, vestea până la împărăteasa, de hărnicia, de 
bărbăția și de ciirățenia-de-inimă a găinăresei. ispi
rescu, L. 309. [Negativul: Nebărbățila vrăjmașilor. 
MINEIUL (17'^6), 170 */,•]

— Derivat din bărbat, prin suf. abstr. -ie.

BĂRKĂȚÎ.iiE s. f. sing. Ijes hom-mes. ■- Colectivul 
lui bărbat (derivat prin suf. -ime). (Rar) Totalitatea 
bărbaților, sexul bărbătesc. .Șî făta' și tineretu’ și 
bărbățimea și fătneieiu’ și bătrânvnea... să’nvețe 
legea păstrării, .iipescu, o. 65.

KĂKUĂToÂii; t 3. f. Fenttnf, hommeese. — (Ter- 
inen Împrumutat din Biblie) Femeie; cfr. omoaie. 
Atunci l)-gev. a eis : .It/amA, Adame, Acesta se va 
cheniă bărbâtoae. MARIAN, ap. TDRG. (Cfr, Facerea, 
II, 23: „Man wird sie Mănnin heissen, darum, dass 
sie vom Manne genoinmen isV‘; „on la nominera 
hominesse, car elle a óté priae de Thomme.")

— Derivat din bărbat, prin suf. moțional -oiu.

KĂiiuĂTOli; 8. ni. Auginentativnl lui bărbat (de
rivat prin suf. -niu). TDRG.

BĂRiiĂTOM, -uĂNĂ adj. r»n7. ntd/e. • (Rar și mai 
ales In ironie) Bărbat (II). curajos, inimos, energic, 
(tíincul] ai dniie erâ mai vitea-s tnai bărbătns. 
SIIIEK4, P. 102/,,.

— Derivat din bărbat, prin suf. adj. -os.

BĂKKĂTV^ s. m. P. M.die (d'animal). 2^ Cheville 
(de métier ă tisser).

P. Animalul de sex masculin (tn opoziție cu mii- 
ierușcă s femeiușcă; se Întrebuințează mai ales 
ia ac^le animate care n'au pentru aceasta un cuvânt 
deosebit), anon. car. Amestecând u-se bărbătiișiî 
[viermilor de mătase] cu muieruștile, atâta oao, 
pânâ ce creapă. economia, 209. Doi cfirăbuși, un 
bărbătuș și o femeiitșcă... pamfile, J. ii, 33M,

2®. (Țes.) (In Sălagiu) Cuiul ce se vârălntr’una 
din găurite lopățicei din amnarul (s. zăvorul) . 
războiului. „Amnarul stă găurit; chinga ce întră 
prin acesta, fiind șl ea găurită de-asupra amnaru
lui. are un cuiu care se numește bărbătuș.*^ vaida.

— Derivat din bărbat, prin suf. dini. -wy.

«Arbătvț s. m. V. bărbălel,

■lÁRBEXÓC 8. ID. BĂRBEN0U S. m. (Bot.) V. I»)'A- bănoc.
BAKUÉTĂ s. f. Favori.— (Mai alps la plur.) Barbă 

lăsată să crească de o parte și de alta a feței, pe 
obraji, tunsă mărunt (bărbia fiind rasă); cfr. favo-



bărbiariv
rite. Un domn cu ochelari și cu barbete blonde. 
VLAHCȚĂ, D. 9.

— N. din ital, barbetta.

RĂBRiÂRil’ t s. m. V. bărbier.

i
ț.

i

Í

RĂRRÎE s. f. 1®. Mentőn. 2®. Double mentőn. 3®. 
Mentőn des animaux. Barbe (du coq). 4®. Barl>ette 
(des enfants). 5®. Mentonnet de la cogn^e.

1". Partea aceea a fălcii de jos, care, ia oameni, 
formează o proeminență subt buza inferioară, barbă. 
Eră spân..., numai pe la rost aveă păr, pe supt 
huse și'n vârful bărbiei, dosofteiu, ap. TDRG. 
„Mario... cum arăți fit.’** eise unbătrdnprietenos.... 
ridicând cu mâna lui cea fină bărbia cea rotundă 
a fetei, eminescu, n. 76; cfr. creangA, a. 46. Gin- 
i/așu-i gât ar fi rupt cureaua... Care^ sta- prinsă de 
coif și trecută subt alba bărbie, murnu, i. 61. Arun
cături..., junghiuri, Băgeți... leșifi și pieriți... Din 
bărbie, De su’ bărMe. MARIAN, D. 20.

2®. P. ext. Partea grasă de subt barbă (la unole 
persoane), gușă, gușuliță. A lăsat bărbie se spune 
celui căruia „li merge bine, [care] a făcut avere.** 
(Vâlcea), ap. zanne, p. ii, 17.

3°. P. anal. (La animale) Carnea și pielea care 
atârnă la grumazul boului și al vacii. Cfr. dame, t. 32. 
Bârbiia [boilor] spăneurănd preste genunchiu. Mss. 
(a. 1773), ap. GCR. il, 88/,g. Am o vacă Porumbacă, 
Pe la coarne Cu icoane,... La bărbii Cu făclii...}' 
[ ,4ii8erica.**] GOBOVEi, C. 25. | „Cele două bucăți 
de carne roșie de sub barba cocoșului.“ costinescu. 
De multe ori găinele mor cu droaia ; numai ce vesi 
că li se învinețesc bărbiile și creasta, șez. iii, 203/,,

4®. P. ext. (In Brașov) Bucata de pânză, do mu
șama etc. care se leagă la gâtul copiilor ca să nu 
se murdărească când mănâncă, bărbiță,

5®. P. anat. Adâncătura do lângă muchea topo
rului. Cfr. DAME, T. 86.

Presupune o formă lat. pop. *barbîUa, -am (din 
•bărbile „locul unde crește barba**). Tiktin, Dicț. 
rom.-germ. 158.

BĂRBIER s. m. V. Bărbier. 2''. Jeu d’enfants.
1®. Acela care are meseria de a rade barba și de 

a tunde părul. Făgăduiră bani mulți unui băr- 
biiăriu, ca să taie capul împăratului acőlea umle-l 
spală. FLOAREA DARURILOR (a. 1700), ap. GCR. I, 
342. Am tocmit pe bărbier cu cinci lei pe an, ca 
să vie să ne radă acasă, (a. 1754) uricariul, xiv, 
.30. §fefan-vodă porunceă. Bărbieri de-i aduceă . 
Unii părul că-i tăiâ, Alții barba i-o rădea, Pe Corbea 
l-intinereâ. teodorescu, p. p. 530’’; cfr, mat. folc. 
18.3. I Căpetenia breslei bărbierilor se numeă odini
oară starostele de bărbieri, iar bărbierul Curții: t băr- 
hler-hâșa, (cu formă turcească) t berber-bașâ. Lei 10, 
de la starostele de bărbieri, (a. 1770), ap. URICARIUL, 
XIX, 327/,j. Berter-fcașa ră<leă pe cel ce îwfcrâcâ 
caftan de boier. GHICa, ap. ȘIO. Cănd se căftăneă 
vreun boier, se ducea bărbier-bașa, de-l rădeă cu bri
cele cele de mărgean, in cerdacu' casei. ALECSANDRI, 
ibid. Unii bărbieri (mai ales înainte vreme) aveau și 
îndeletnicirea de sub-hirurg; cfr. felcer. „Bérbir 
chirurgus**. anon. car. Când să va albi că vra
ciul iastedascal,atunce săcreade și mai bine decât 
are ți altul mai prost, bărbiîârîu sau descânlăto- 
rîu. PRAVILA mold. 69.

2®. Un joc de copii, pamfile, j. ii.
[Pronunț, -bi-er. ) f ȘU hărblârlu.]
— Neologism intrat de timpuriu in limbă, prin 

filiațiune neo-grecească (p.n<ipjj.KÎpi;. idem), din ital. 
barbiere, idem.

BĂKKiKKKÂsi s. f. i'etnme <le bărbier. — Ne
vastă de bărbier. (Poate șl: Femeie care se Înde
letnicește cu bărbieria). [Cu alt sufix (tn Mold.); băr- 
bierfțăs. f. c. negruzzi, i, 322; marian, sa. 126.)

— Derivat din bărbier, prin suf. moțion. -easă.

I - BĂRBOAIE
bAkbieké.nc.-eámI'A adj. De bărbier. — De băr

bieri, a(l) bărbierilor, Breasla bărbierească mi-esfe 
foarte simpatică, caragiale, n. 47/,.

— Derivat din bărbier, prin suf, adj, -esc.

BĂRBIERI vb, IV*. 1®. fSe) raser, f.se) fairé la 
barbe. 2*. liosser. Tromper.

(Numai in România)
1®. Trans. A rade (pe cinevă), a rade barba (cuiva). 

Un flăcău îl tunde (pe mire] și-l bărbierește. SE- 
VASTOS, N. 90',. i Refl. A-și rade barba. Mă băr
bieresc de trei ori pe săptămână. C. negruzzi, i, 199, 
(La țară, In Munt., se face, In glumă, o deosebire 
Intre a rade și a bărbieri; Numai porcii se rad; 
oamenii se bărbieresc).

2*. Fig. (Fam.) A trage (cuivă) o bătaie. Cfr. pam
file, J. ii; cfr. ferohezul. || A Înșelă pe cinevă, 
Cfr. pamfile, j. ii; cfr. potcovi.

[Derivate; bărbierit s. a. La bărbierit, mirett sa 
ii ține [mirelui] oglinda și lumânarea. SEVASTOS, 
N. 89; bărbierit, -ă adj.; bărbiereălă s. f, (In glu
mă. șl cu sensul de „bătaie, scărinăncală**. pamfile, 
j. II); cfr. ferchezueală.J

— Derivat din bărbier.

!

rărbikrîe s. f. r. Profession ăe bărbier. 'P. Bon- 
tique de bărbier.

1". Meseria de bărbier. Prostului nici să-i faci, 
nici să-ți facă. Pl învață bărbieria la (s. pe) capul 
tău. C. NEGRUZZI, I, 248; ofr. PANN, P. V. I, 85.

2®. Prăvălia bărbierului. O să tnergemlabărhierie, 
Să ne rasă pe datorie. LE r. iii, 284/,,.

— Derivat din bărbier, prin suf. abstr. -loc. -ie.

BĂKRioÂRĂ s. f. — Diminutivul lui bărbie (de
rivat prin suf. -ioară), cu o nuanță de desinierdare. 
(Rar) .S'd mă’ngroape... Cu mâna la țâțișoară, Cu 
gura la bărbioară, Uttde-i drago.stea mai mare. TEO- 
DORESCO, P. P. 304; cfr. alecsandri, p. p. 265®/,,! 
MAT. FOLC. 252. P’r nunț. -bi-oa-, ; Cu alt sufix (rar); 
bărbiiiță s. f. (pronunț, -fit-ii-).]

BAKKIRÍU s. a. V. barbarie.

RAKRÎșÂ B. r. 2^ar&tcb«. (Franțuzlsin) Bărbuță 
lăsată să crească numai In vărful bărbiei; ofr. cio- 
c(uleț), țăcălie ; barbișon. Un bărbat nalt ți 
subfire, Cu ntustefi 0 barbișă neagră, i. neoruzzi, 
III, 50.

N. din fran. (derivat din barbe „barbă**).

iiĂRBițoÂRĂ 8. f. (Bot.) .IZ^.ssp jauiw (A/ysíMMi 
minimum). — (Ban.) Mică plantă cu frunze albicioase 
și cu flori palid-galbene, care devin mai tărzlu albe. 
Crește prin cămpii nisipoase și pe coline, panțu, pl. 
[Prin apropiere de sară și: bărbăsâră s. f. barcianu ; 
DDRF, ALEXi]

— Derivat din barbă, prin suf. dim. -ișoară.

RARRi.^osTs. a. Barbiche, impériale. — Barbă lă
sată să crească numai la bărbie, cioc, țăcătie; 
cfr. barbișă. Căpitanul... se trăgeă... de barbișonu! 
său. TtELAVRAiiCEk, 8. 123.

— N. din fran. barbiehon (derivat din barbiche) 
„căne cu părul lung și Încrețit'*.

BĂRBii'Ă B. f. Rorfteiie (d’enfant). - Bărbie (4®) 
mică, șervețel pentru copii mici. Nața-icumpără Ităia- 
tului plapumă șt fâșie și căicioare și săbunble și 
bărghiță și pdneă atnelică destulă, 3 - 4 coți... PiTIș, 
CONV. LIT. XXXVI. 554.

— Derivat din bărbie, prin suf. dim. -iță.

rArbiiîțâ s. f. V. bărbloară.

BĂRBOAIE a. f. Graiule barbe. Barbă mare, băr- 
boiu; cfr. bărbărie. (Se spune mű ales in bat-

L
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jticurâ. Cfr. BARONZI, I,. 1, 102/,.) Nemica nu sc 
îndoeaște că doară Dumnezeu nu ar ședeă in ceriu 
cu o bărboiie mare, țichindeal, f. 57. Cfr. id. 
ib. 59/-.

— Derivat din barbă, prin suf. augm. -oiu.

BARiióiD s. m. (Bot.) V. haraholu.

BÁKBŐii' 8. a. P. GntníZ" barb?.. 2®. Sorte do 
inauvaisft herbe,

P. Bărbii mare,bărboaie; cfr. bărbărie. TDRG. 
2“. O bnriiiană (Moscu, In Covnrluiu). H. Ill,33.5. 
—» Derivat din barbă, prin suf. augm. -oti*.

HÂKBOi.wic s. m. (Bot.) V. bobnrnic.

BÂKBORÂ s. f. V. barhtirÂ.

bArbv.«í,-oAnA adj., subst. I. Bnrbu. 11. ChiewJent 
li balai fAwlropnffon IsclM«mutn}.

I. Adj. (Om) cu barbă (multă s. mare). în zUele 
lui Constantin bărbâsulu. dosofteiu, v. s. 18. Un 
cinovnic pMos și bSrbos, di la un nu știu care de
partament, s'a pus sA o mângăe. c. negruzzi, i, 
322. $» s’au pornit bărboșii regi Cu sfetnicii ’noe,- 
cMți in lei/i, Șt patru-seci de sile 'ntregi Au tot 
nuntit. COȘBUC, B. 22. f'o.'it-am Mnăr frumos, 
B’atnu-s bătrân șt bărbos, MÂNDRE8CU, L. r. löl/,,. 
Cfr. id. ib. Hil/„.

II. (Bot.) Substantivat la fem. Bărbonsă: 
plantă ierboasă ale cărei flori constau din niște 
spice pătate cu roșn sau cu verde și violet. Crește 
prin locuri nisipoase și uscate, po dealuri aride și 
calcaroase. Se mai numește: păîș-dulce (Trans ), 
Budină. PANȚU, PL. (Cfr. șl germ. Bartgras).

— Derivat din lurbă, prin suf. adj. -os.

hArbllíjA a. f. V. bărbuță.

BlRBÚN 8. m. (Iht.) Jîouget, rouget-mulst, bar
bet (SiuUus barbatus).^ - - Un fel de pește de mare, 
cu carnea gustoasă. In mrejile întinse lângă ma- 
l/ul murii] s’au prins aălusii barbitni. RALF.TTI, 
ap. TDRG. .Wat fw/itce/t, bre.' marinată de hnrbuni 
și vin de Tenedos. filimon, c. îi, 338.

— Din n.-grec. jxüttpiiicoovi (sârb, barbiin}, iar a- 
cesta din veneț barbân. TDRG.

bArbÎ'.vc 8. &. 1’. Kacolage.2^. I)ansepaysa.nne. 
1®. (învechit; In Transilv.) Recrutare, înrolare In 

armată (precum se făceâ mai demult, când așâ nu- 
niitii vărbuncași ademeneau pe flăcăi, prin jo
curi și clipfuri, să 88 In.scrie la oaste. Cfr. JARNÎK- 
BÂRSEANU, D. 350). Haideți, feciori, la cătane, Bă 
mâncăm pită cu cai-ne, Haideți, feciori, bt bărbunc. 
Să măiicăm curtie de june, jarnîk-bârseanu, d. 
317; ȘEZ. III, 5.0/j,.

2®. Jocurile care se Riceau cu prilejul acesta și 
p. ezt numele unui joc țărănesc (care se joacă azi 
la alte ocazii și in afară de Transilv.). HEM. 1.524; 
PAMFILE, J. 11,267; ȘEZ. V, 37

|Forma mai veche: vArbdng s. a. e atestată In 
documente ardelene: Strângerea aceasta să nu se 
facă prin obicinuitul păn' acum văibung. (Brașov, 
a. 1794). jauresber. x, 177. Cuvântul verbúne, 
Însemnând un joc țărănesc, se Întrebuința odini
oară șl prin Dâmbovița; astăzi s’a păstrat numai 
fig., în Iocuțiunea joacă ocrbuHCMl, care se zice 
celui ce „lovindu-se, sare în sus de durere**, zanne, 
P. IV, 680; în Muscel a primit un Înțeles cu totul par
ticular: „timpul cât ține o boală oarecare, de ez. 
„De geaba umbli diipă doctorii; până nu și-o face 
ea (boala) verbuncu’, nu ți-o trece"^; iar iu verbiiiici 
a devenit o loc. adv. cu Înțelesul de ,Jn lumea 
largă'* (propr,: In ar.iiată). RÁDÜLE8CU-CODIN. , Prin 
asimilarea lui v inițial de către b următor s’a născut 
forma bărbunc, berbiinc s. a. barcianu; iar In sen

sul ‘2® .șl berbiuH'A s. f., Iierbuiilă s. f. PA.MFiLi:, 
.1. II, 267 și bârbăiiță s. f. HEM. 1.524.)

— Din germ. Werbnng „recrutare. înrolare In ar
mată**.

itĂRKiNȚĂ s. f. V. bârhniic.

BĂKBi'R 8. m, 1®, Extrómitéangulaire de la lame 
d’un coutcau, d’une cogmie., etc. Talon, mentonw't. 
2®. Tenon (de Ia jante d’une roue). .3®. Broderie 
en triangle, (sur une chemise).

1®. Partea do jos a tăișului securii, bărzii, cuți
tului, etc. Cfr. GR. BĂN.; N. REV. r. (1910), 85; REV. 
crit. in. 87; JARNÎK-BÂRSEANU, D. 350. Capătul 
corzii de la oălău se pune pe barburele s^urii. 
LIUBA-IANA, M. 119. Am ajuns cu hârburile săcurii 
în picior. GR. BÁN.

2®. Cepul sau cuiul lăsat din lemn la capătul fie
căreia dintre cele șase bucăți ce formează obada roții, 
care se Îmbucă In gaura din capătul bucății vecine 
(numit aiurea cep, pâș, pâj, pâșleagă s. sip). 
„in capătul din afară al sitițelor se așază obezele, 
ce se unesc una de alta prin sipi s. barburi**. 
(Braniște, In Covurluiu). ii. ni, 72.

3®. „liitrburul este o chindisitiiră în formă do 
triunghiu**. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 350. „Barbur = 
lărgitiira cămeșii bărbătești de la piept și spate". 
FRÂNCU-CANDREA, M. 98. „Bărbur, ia cămeșile ro
mânești, este băgătnra In spate și In piept, de formă 
triunghiulară. (Ciufud, lângă Blaj și Presaca, Săcaș.)" 
VICIU, GL. Pe barburul dinaintela.1 cămășii] Pune, 
plug cu șese vite; Pe barburul dinapoi. Pune, plug 
cu șese boi. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 307.

[Șl: bârbure s. in.]
— Din lat. bai'bnin,-.lin „bărbuță". HEM. 2516. 

Cfr. bărburătură.

bArbvuA 8. f. 1®. Barbe; Jour de la Sainte 
Batbe (et Ies coutunies popniaires qui s’y ratta- 
chent). 2®. Bowle-demeiiie (et le fruit de cet arbris- 
seau).

1®. Nume de femeie, dat după Sf. Bărbura ( Bar
bara, Varvara), a cărei zi se serbează la 4 Decem
vrie. Ziua aceasta, împreună cu cele două urmă
toare (Sf. Sava și Sf. Nicolao corăblerul) sânt. în 
credința poporului nostru, „zilele bubatului**; ele se 
țin ca sfinte, mai ales de femei și de feto, iar copiii 
se (îin)bărburează cu ocazia aceasta. Cfr. HEM. 
2517. P. ext. Obiceiurile legate de această sărbă
toare. „Borboasele sau barbura... se face... așâ: 
fiecare femee face semnul crucii ou degetul arătător, 
muiat in miere sau zahăr pe fața copiilor..., pentni-ca 
copiilor CC n’au zăcut de vărsat, să le iasă vărsatul 
dulce ca mierea sau zaharul**. (Chiojdu-Bâsca, în Bu
zău) u. II, 34.

2®. P. ext. (Bot.) = călin (pentru-că Imbărbu- 
rarea se face cu fructele acestui copăcel). [De-oare-ce 

, In limba română numirile de arbori sânt masculine, 
iar ale fructelor feminine, se spune barbură șl boa
belor roșii care formează fructul călinului, iar co
păcelului Însuși i se zice șl bárbnr s. m] Com. i. 
PAVELK8CU.

[Și: bârborăs. f.; cfr.Dr. Laugier: Sănătatea in 
Dolj, Craiova, 191Ü, p. 112 (unde se descriu obice
iurile de la această sărbătoare).]

— Din lat. Barbara.

bAkbl'RĂ vb. P. (Rar) Trans. A face (mai ales 
la copii) semnul crucii po frunte, bărbie și obraji cu 
sucul roșu ce-l conțin barburele (călinele), in ziua 
de sfânta bărbură (sf. Barbara), ca să nu se Îmbol
năvească de vărsat („bubát"). imbărbură vb. 1“, 
cu derivatele: imbărbnrât, -ă adj.. îmbărburăt s. a., 
imbărbnrnre s. f. Cfr. teodorescu, p. p. 39Ö. „La 
sfânta... Barbunt... copiii se imbiirburerisA cu fructele 
călinului la barbă, Ia frunte și la obraji": (Drajna- 
de-sns, In Prahova), ap. HEM. 2ol7. ó's imbirbură



HĂItBlTRAirKÂ — 497 bardA
și e« șZ in s/úffii incrpu să /ucă "icuri rofii pr 
păreți. T. CERCEL 8ĂM. IV. 770.]

—- Derivat din barbiiră.

KÁKBVU.iTÚKÁ s. f. (Uierit) Untaille â ninfle 
droit faite â l'oreille d’un af/nenu — „La ales, 
mieii se Însemnează la urechi cu semnele iînnătore:.., 
Berbărătură s. bărburăliiră. (se zice] când se face 
o tăietură la ureche în forma unui ungliiu drept". 
liA.MÉ, T. 68. (Și: herbârâtiiră s, f, Plur. -(uri.]

— Derivat dintr’un verb nelntrebuințat bărhură 
„a face un barb’ir". prin suf. abstr. -ătură.

■tÁKKL'Ki: s. II). V. iiarhiir.

i
iiĂKBl'KĂ 8, f. Appellation do ftj ebis. — Nume de 

oaie, (Poiana, în Dolj). H. ir, 3H9.
— Pare a fl derivat- din bnrini. prin suf. dini. -tty.

BÂniirșoÂKĂ s. f. (Bot.) = crnșățcâ. brandza. 
ap. TDRG.; barcianu,

— Derivat Hin barbă, prin suf, dini. -ușor.

iiAKBÎ’TĂt s. f. Ancienne lucnitaitt. (Rar) Mo- 
netă veche de la Începutul secolului trecut, având 
valoare de 2' , hani vechi (piaștri), pii.imon, ap. 
TDRG.

b.ArrI'I'ă s f. Barbe cnurle : barhiclte. Dimi
nutivul lui barbă (derivat prin suf. -uță) în vatfon 
se suie... un bătrân (/ras și blâml, cu ochii umflați 
Ifi bărbuța albă, ascuțită. lORin, n. R. a. I. 227. [ P. 
ext. Om cu barbă (mică), pamfile, j ii (Cu alt 
sufix (rar); liArbulițâ s f ] 

iiĂRC s. a. Hnisson. (Rar; in Traii.silv ; uii- 
gurism) Tufiș, dumbravă, pădurice, lăstar, rediu, 
hiieiu, huceag. De acolo... cine Iti o ntetă de pănuint 
ce eete intr'unhărc. ȘiîiQw. IIR 1,296/,, G'4»«fp» ÎH- 
tr’wn bărc tufos treace [Arghir], izvor bun și 
reace. BAU/tC, a. 65 ,. [Șl: berc s. a Dii-fe, cucuie, 
in berc Și mă lasă să-mi petrec. jAiiNÎK-nÂlîSEAND. 
I». 13; DOINE, 168/,,; RETEGANUL. CU. 143. | Plur. 
bărcuri (liARAC. a. .39). 6erci*ri. înțelesul do „lac" 
și varianta bare, date de ciiiac, ii, 546, și după el 
de DA.MÉ. nu so pnt atestă.]

—“Din ung. berek, idem, pontbriant.

BÂiK' a. a. Corhe. — (Transilv.) „Grestătură pre 
,harag‘ (pre instrumentul cu care mă.sură bacii lap
tele)". (Bouțari'i, In Hațeg). viciU, Gl.. Gfr. răboj. 
[Piui, bârcitri.]

BÂRCĂ s. f. 1’. liarnue.. 2’ Awjc (tir. mașonj.
1“. Jnintre; cfr caic.dubas, lotcă, șaică. Barce 

încărcate. IXINICI. F. ll, 16. Cmih să-ți încredințeze 
cnra’tia. cănd barcă N'ai cârmuit vr’odaiă.^ C. NE- 
GRUZZi, II, 192 ,6. Bășe.ște lin o barcă pe nuda 
a/Iorniifă. ALEXANDREScr, m. 9"/..

2". (Zid.) Albie pentru cărat var. (Brașov, etc.)
(Plur.: bărci, f/iărce.]
— .V. din ital, barca, idem.

se

BARCĂ adv. Numai In expresiunea: a ținea barcă 
In cevă; a țineâ cu încăpățânare (s. morțiș) la ceva, 
a nu se lăsâ cu nici un preț abătut de la (lărerea 
sa (Prașov).

nÂKCÂi vb. IV Jiiirci'i'i.

itÂKC'AKÂK interj v. bâr.

UAKCAoir 8. m, Batelier. -Umul care are me
seria de u conduce o barcă; cfr. luntraș, șăiear, 
gondolier. Acolo se adunttse muttcitorii, căpitanii

Ilirținnarul limbii romftno. Ui. I. lUJi.

ilv harcii'jiii, și jucau cărți. DL'Năreanu,
sAil. VI. 376. Un fiăcfiu innJt,... mcserif. burcaniu. 
idem, C. 153.

— Derivat din barcă, prin suf. nora agent.•a.^tw.

BĂRCÂR s. m. Ber-jer. — (Sălagiu) Păstorul oilor 
care se chiamă berce (s. hărce). VAIDA.

— Derivat din bărcA ( bercă), prin suf. nnni, 
agent, -ar.

BĂRCĂKÎK s, f. Berj/erie, bercail. - (Sălagiu) 
Staulul In care se adăpostesc oile numite berce (a. 
bărco). VAIDA.

•—Derivat din băreâ ( borcă), prin suf, loc.-âne.

babuak0i,ă b. f. Barcarolle. Cântec cadențat 
al barcagiilor, spec. al gondolierilor venețieni. 
P. ext. Bucată de muzică făcută pe acest ritm. Ku. 
in ționdolă, Cu-o barcarolă, Visul tău ifin/fa^ voiu 
le/ănâ. ALECSANDRI. P. I. 159.

— iV. din fran. (venețianul barcarola).

hak<'hí:t s. a. v. hnriieiit.

itÂKcnÂri; s. f, (Bot ) coiontMUX (Voto-
iieasier intejerrima uulnaris). - Mic copăcel din 
familia rozolor, cu frunzele verzi po față și albi
cioase pe doB și cu flori albe-roșietice; fructul e roșu 
ca sângele și lucitor. Crește po .stâncile do prin 
pădurile muntoase. PANȚV. pl.

bArc'V'I’A 8. f. Petite hnrqw.
— Diininufivul Ini bnrcA (derivat prin suf. -uf).

iiAitn B. m. Barde. - l’oet celt care couipuneâ și 
recită cânturi războinice și religioase. | Fig. (poetic) 
Poet (național). Noiavent tn tieacui nostru aeelsoiu 
riudat de barzi, Cure'itee/trcă prin poetne să deoie 
cuutiilnrei. eminescu, p. 229, Barilul de la Mirceșii.

— B. dili fran. (cuvânt de origine galică.) 

it.ÂKBĂ s. f. l”. Uacheă main; hache de. char- 
pentier, (Itjeriniiiette.; doloire.. Itache d’arniea. 2®.

(constellation).
1®. Un fel de secure mică cu tăișul mai lung ți 

(de obiceiu) cevă curbat și cu coada scurtă (de obi
ceiu adusă puțin spre dreapta), cu care sv ciople
ște (se bărdiiește, se ia din s.In bardă) lemnul; 
se întrebuințează Insă șl la alte lucrări, precu ii la 
tăiatul cărnii etc.. înainte vreme și ca armă de 
atac (In acest caz, cu coada lungă; cfr. bardișă, 
halebardă). Părțileborr/ei sânt: muchea, leafa (s. 
pânza), tăișul (gura a. buza), vârful (p.irtea 
din spre afară a ascuțișului), călcâiul s. barbu- 
rele (partea din spre coadă a ascuțișului) și coa
da (s topori.ștea). în Mold. dulgheru
lui și a dogarului se numește, în unele locuri, toaipă. 
liotariul curmă lemnul cu ferestrăul sau firezul 
și-l spanje cu săcurea, il cioplește cu barda. LIU- 
BA-IANA, M. 121. Moarte fără de veste vine...., cu 
teslă și cu bardă și soredel. ccv. D. bătr. ii, 4.52. 
C» topoară au tăiat ușile lui de odată, cu săcuri 
și cubardă surparăpre el. biblia (1688). ap, HEM. 
2520. Testării, cioplitul r/rinzite cu bărzile, le suie, 
pe zidiu. DKĂGiiici, R. 44. Stâlpi ciopliți dinbardă. 
ODOBESCU, 1,127/,3. într’o zi, (tăcăul, voind a ciopli 
cevă cu barda, și fiitulcă «w prea tăia, a ascuțit-o 
cu rutca. ȘEZ. i, 187/,.. Bă dnți barde și lemn. 
teodorescu, p. p. 180^. [Descrierea spânzurătorii:] 
Jupăueasa Carpena, Adusă din Slatina, Numai 
din topor cioplită Și din bardă bărduită... id. ib, 
Ö2U. [Gruia] Bardă'n mână apucă Și’n Tătari se 
arunca, alecsandri, p. p. 79/„. Cine are bardă 
mică, Facă-i buza subțirică: Când s'a repezi prin 
f/loate. Să dee sărut de moarte, id ib. 319^/,. | Oame
nilor cu purtări bădărănești și celor prostănaci li se 
zice că sânt ciopliți numa din bardă (șez. il, 74/,,;

1, :ie



KARD AC 
N.SE. r. v.cfr. ZAN.SE. 1-. V. yy) sau vă-s nelituft in Ixnilă, ciu- 

plifi nnmiii rnseenren. (Orlat. in Transilv.), ap. HE^f.
2.V21. Despre iin oni „nesocotit, nestatornic, sărit, 
șulii, svánturatic” se zice c& dă (s. «rdric) cm fenn/o 
in lună (ZANNE, P. V, "îl}, iar omului sărit de-a binele, 
unuia care e In stare a se răzvrăti tn potriva tu
turora, care n’are respect de nimic, i se zice că dă (s, 
rcărle) cu bnrdii (variante: cu securea «. cn pu- 
.șca) in DHWiiPgeu. zanne, p. vi, <189.

2". (Astr.) P. anal. Constelația Perseu (iiiiuiită 
și căpățănă, carui-dracului și toporul), ote- 
scu, c. R. 15.

|Rar: bărdie s. f. Din bărdie bărduită, Din se
cure pntricită. .MATEESCU, B. 47, Plur. barde și (azi 
șl) bărsi (gen,-dat. băreii. MARIAN, v. 198 și be.rsii. 
I’AMFII.E, I. c. llli),]

*— Din ung. bard, idem (care a pătruns șl la Slo
veni: barda. și Ia Ruteni: Intrda: cuvântul de ori
gine germană a trecut Ia Slavi, la Unguri și chiar 
la popoarele romanice, cfr. halebardă).

it.tKikÂv 8. a., s. m. 1“. Petit pot â bőire, cruclion. 
U(we p« bois. de la contenance d’une ,ocâ‘ et ser- 
oant de mesure de capacité. 2*. Variété depnuíjer 
(et le fruit de ce prunier: prune diapree).

1®. (în România și’n Banat) Vas mic de pământ, (ca
nă mică, ulcică cu toartă), de obiceiu cu gura strimtă 
și zmălțuit, Întrebuințat la țară pentru băut apă, 
in casă; cfr. bâlcă. „Banlacă = boalcă mică de 
pământ, smălțuită*'. rAdulescu-CODIN. „Bardacă 

ulcică, oală mică'*. PAMFILE, C. „Bărdac = un ul
cior de pământ eu gura strâmtă", (lom. LIUBA. Anca 
ICH O hărtlncă cu apij: Ține, Imine. CARAGIALE. T. 
I. 60/,,. DrtC’n»- fi cinevă să-mi dea mie., o hăr- 
dacă de apă de irvor, sd beau... ISPIRESCU, i.. 26.3. 
(în Șișești, In Mehedinți) .Bărilnc =! un vas de lemn 
de formă cilindrică; e unitatea de măsură pentru 
lichide, In valoare de o ocâ". Com. N. lONERCU. (Și: 
bardăcA s. f.. bârdăcă 8. f., bărdiic s a. .IIPESCU, o. 
12, .38. bârdAc s. a.)

2". (Bot.) (fja mase : bardár) G varietate de prun. 
iJitANDZA, FL. 67; (Tărnauca, lu Dorohoiu), ap. HEM. 
2018. I (La feni, bardară) Fructul acestei varietăți 
PANȚU, PL . DRĂGHICI, ap. ȘR)., ȘEZ. V, 69',,. „Gol- 
ilane ca prune rotunde; ftun/rtcc =» prune ou gât". 
(Mănăstirea l’olovragi, în Gorj) ii. v, 23.5; cfr. (pru
ne) gâtlaiie, gâtlănoase. (Une-ori se întrebuin
țează In funcțiune atributivă) Prună bardocă, perjă 
tnirdacă. HEM. 2518, (Și (formă refăcută din plural): 
bardaciu s. m (Bârlad), ap. HBAf. 2.'>18.J

— Din turc, bardak „urceor" (bartlak eriyi „Ia 
prune diaprée"; cfr. șl sârb, bnrdaklija „varietate 
de prune"). Cuvântul e răspândit la toate (topoarele 
balcanice. ȘID.

■tÁRii.icÉ:i. .s. a V. bărdăcuț.

KABRÁciV s. III. (Bot.) V. bardar 

hAruAcÚT 8. a. (Olărie, Bot.) 1®. Petit nuchon. 
2". Sorté de prune.

Diminutivul lui burdac (derivat prin suf. ~Hț).
1®. Bardac mic, ulcică, cfr. căniță, cănuță. (Și: 

bărdări'iță 8. f. Soiul ii eră așă tle i/ingaș, îwăt ifi 
nensit ad. o bei intr’o bărdăcufă de apă. ISPIRESCU, 
L. 20 ; cu alt sufix (mai rar): bărdâcel s a. Uîh 
romt... spumegă in bărdăc.^le de. lut. sandu-aldea, 
a.'m. 31.)

2®. (Bot.) O spețăde prune (Atestat numai la) UAR- 
CIANU.

UÂRItÂHÂlE S. f., BĂBBĂHÂN S. U. (ș. d.), »ĂK-
BÁN 8. a. (ș, d.). R.ÂRBÂM s. a. (ș. d.) V. hnrdii- 
han ș. d.

hAruAiș b. m. lOrnit.) CigoyM. — (In jud. Mehe
dinți și tn Banat) Barză, cocostârc. N. rev. .n. (1910),

* HAREM(I)
8ă. „Pe la noi, berzei li zice barJăș. d. ex. k'd- 
surăm bardășii. Eră numai bardă^‘‘. (Isvorna, în 
Mehedinți), ap. HEM 2.’)28. fȘl: bárdos s. m. „Cu- 
costârcii pe la noi «e zic bur toși, la singular bárdos^. 
(.lupalnic, lângă Orșova, tn Banat), ibid. 2528.)

— înrudit cu cuvântul barză (’fr. HEM. 2528.

■iărrĂș s IU, Charpi’ntier. (Rar) Dulgher, lem
nar /xi.... întărire |a Beiiderului) g’au pnftit si-
dari1iHl,b<lr<inși 2011. î^iNCAl, Hli, lll, 221) ö’d «e 
ilațibărdașul sdMni, Să dreiiiiă carw 'mpăratuiui. 
TEODORESCU, P P. IKO^’lcfr. M.ARIAN, NU, f!22;SK- 
VASTOS. N,

— Derivat din bardă, prin suf. nom agent, -o*'.

itĂKRÂiși vb IV” V. Iiărdiii.

HÂKlkÂ II s a. i’eM /'««Í nwc i/ea epis ilt- inui.t. - (în 
Transilv.; linjțurisin) „Foc făcut din tulei (jipi) de cu
curuz. (D. ex.) Mdi, hui cu mine, ciJ nstă-sară fnceni 
bdnldu. (Bouțariu, lu Țara-Hațegului).** VICIU. QL.

— Din ung. borsó „tiileiu de cuiuruz (porumb, 
păpușniu).

RÂRRÂCN s. III (Entom) v. bărzăun.

HĂKikÎG s. f. V. bardă.
BÁRÓIBA t 8. f. (Armată) Unche d’arnv's, hnt- 

lebarde. — Un fel de armă având forma halebardei 
sau a baltacului. .Ș’t }e-<iu dat ș'î llntchievicî hatwa- 
niiî ajutfiriu..., cu JfiOO de haiduci cu hnrdișe. - este 
11(1 fel de arme : topoare cu coade lunui. M. costin, 
LET. 1. 247./,. [După HEM 2522 este s. a., cu accentul 
pe silaba cea din urmă: bardiș}

—“ Din |Md. hiirdysz „halelinnlă", HEM. 2522.

I
t

RĂRlti’țĂ B. r. linckette. Diminutivul lui bar
dă (deriva' prin suf -iță). Vannheli te-au luat băr- 
dițede (Țiganilor). (Mold. a. 1812), URiCARiri., xiv, 
281/,,. (Furául lăcirere. hărfliți, țoluri desnțri. 
HELDIMAN, TR 348, /w helciu'iul de /« caifimbiil 
dedesupl din /itiiii'/a eră. aninată o bărtli^ă, pen
tru feliurite intămplări. creakuă, P. 108. Î'fr. id. 
ib 124 (Plur. -<li(e șl (netntrebiiințat) -^liți |

iiARikÓK s a (Bar) Aiiiruientativul lui barda 
{derivat prin siif. -oi«) Șenple fînnle bărtloiu. 
KIISJIESCU, L. P.

»ÂKU<»«$ s. UI. (Omit) V bardăș.

KĂKnvi vb IV*. Trauaillf-r â ^■ll'^r)ninette ou 
ú ta doloire, dégrossir ou fa^-onner le bois ă l’ker- 
inineite. - Trans. și intrans. A ciopli cu barda, 
a luă lemnul din bardă. Hai, teiule., hai, Cum am 
să te taiu, Cun topor tăios; t^'um să te... haleesc, 
Sâ te bărdnesc. sevastos, c. 204/,,. D'w» meșter ftw» 
să căpătați, Cu barda să bărduiască Și dipia să 
i-o cleia.Kă. MARIAN, NU. 620^’; SEVASTOS, N, 201»;,.. 
(La BARCIANU și ALEXi se dă, cn același ințelea, 
și o formă hărdăși vb. IV" (derivat din bărda^). 
Derivate: bărduit, -â năp Din gefău e geluit. Din 
bărdiță bărduit. loN CR. ii. 47. în aadar pierde 
tăniplarullustru’n lemn nebărduit. pann, ap. TDRG. 
bărdiiire s. f., bărduit s. a., bărdueâlă a. f.)

— Derivat din bardă, prin suf, -ni (cfr. ung. bdr- 
dolni, idem).

uÂREÂ interj. r. bar.

BĂRGÂO 8. a. St^port, éfai. (In Mold.; rar) 
Proptea. lON CK. i, 122.

BARÉJ 8. a. V. hariș.

iiĂRKXdi adv. ennj.. itnerj. v. barim.



HARKș 4$nt -- BARICADA

BAKKTÂ 8. r. Barrrtte. — Căciuliță de postav s. de 
vatifoâ, bonetă pătratfi. SetiMeHi»... purtau in cap 
bnrete cu fund roșu. viíicariüL, xxii. 427. La Paști 
dăruii Domnul fiecărui ostaș o cJiioără sau baretă 
și O bucată de postav pentru uniformă. itXl.CV.t^cv, 
M V. 596. [+ șl: bărâtă. Vânătorii... se făcuse până 
la. ]M de oameni, în 2 steafjuri, și roșii se făcuse 
iar până la 100 de. oameni, carii se puiiâ în haine 
roșii și în hărăfi amăuf^ști. Ohkorgaciie i.ogofA- 
Tl’l., I.RT. III, 315.)

—- A’, din fran.

BÂKFÂiț 8. m. Havani. (Rar; Învechit) Flecar, , 
moftangiu, hârfitor; cfr bârfelnic. [Gel mari] nu 
ilau la cei lipsiți. La cei săraci și smeriți, Ci la bâr- 
fași ce le spun Basne, la ei când s’adun'. MUMU- 
I.EANU, ap. GCR. II, 248/,,.

— Derivat din biirfî, prin suf. nom. agent. -<»?.

itÂRFEĂi.Â 8. f. 1®. Biivardane., eaqiiet,radotaae. 
j 2®. Vantard, fanfuriin. M^disance, ditfumation; 

comm'-.ra:te, caiKan
I®. (învechit) Fleeărire. scornitură, vorbă de clacă. 

i‘ Hă amuțească bârfealele elle.nești și să se pără- 
! .sească. mglitvelnic (ante 163.3), ap. GCR. I. 8.5/,,. 

Cdfe scrie i’alvisie... toate săiit hărfele. ȘINCAI, IIR. 
1, 57/,,.. Cel mânios... să nu a.'icidte. toate țicacurile 
și bârfe.Hle. unor oani'’ni... CAI.ENDARIU (1884). .■)9. 
Noi.... pre limba noastră, ce ii'are nici în clin nici 
in mânecă cu Inirfelele păi/ânilor... zicem... iSPi- 

( RPISCU. U. 101/,.,.
I 2®. (Rar. In Banat) Concretizdt.-Lăndăros. I'aii- 
Í faron. .BAr/’af'î—un om care se laudă că are. dar 
1 vând cercetezi, e o fală goală, traistă u.șoară**. C-om, 
î I.IIIBA.

.3®. «Jalomniare, hulire, cârtire, defăimare. [Tată- 
^.ău] o învăța cum să se fo-ească de Itărțeli și ele- 

ISPIRESCU, L 13.
[Și: (diai.) bi'irfiîliî s. f. I’hir. (vechiu și dial.)-e/c, 

;azi)-e//. || Alte abstracte verbale; luirfltiiră s. f. 
(exprimând mai mult rezultatul acțiunii). .>’» altele 
multe de acesteji bâr/ituri femeești. cantemir. ap.

> ITIRG. .Mai târziu insă se. adeveri că aceasta fu 
f o bărfitură. ISPIRESCU. ii V. 28\,: bărfire s. f, 
• și bârfit 8. a. Bâ-rfireu iioa.'itră vscinică în nazeti 
' streină... jiPESCU. ap. TDRG. t^tiu să fac discân- 

teci fjrelt. Pentru orice hoale rele: Precum boala de
I turbat, De. bârfit și de furat, alecsandri. t. 13.]
i — Derivat din bârn. prin su' ab.stract -e.nlă.

BÁRFÉLXIC.-Á udj., subst. bârfltui*. (Har; în
vechit) Bârfeiilnicul snu înăircăriciul nici cnin nu
vu mânat în Jiicnșcle cele ceclnice. mărgăRîtaRE 
(a. I74(>),ap. TDRG. BArfe/ifnica .«* limbâ. mineuti, 
(17*6), 11Ü cfr. ibid. 12U'',. PfHnmcrZe... fitse.se- 
ngănâit il pierire-, Seinnovat. --cn iiin'l trndătnr 
'le Dnnaii bnrfelnici. COȘBUC, .E. 31

— Derivat din bâiTcalâ, prin siif. adj. -n»o

itÂKi'i vb. IA'* intrans. 1’. Buwwder, babiller, 
juser, jncasaer, jaboter: deraisonner, rndoter. 2". 
Tiite du, mnl (de ipin.), midire, fain des cancnns, 
ifitomniee, dccrier (qqn.); deblatérer (contre qqn.).

P. (învechit) A flccărî, a-i umblă (cuivă) gura, a 
spune vnizi șl uscate, a vorbi nimicuri. Bârfesc nnii 
nebuni și sic câ multe trupure ale oamenilnr, deaca... 
Ic ințirnopă in pîiinânt, ele nn putrezesc. îndrep
tarea LEGII (a. H>.)2),ap. TDRG. [Partizanii lui Ori- 
glien] met bârfili't, de sicen că nesfârșita mtincă nre 
sfărșenie, și dracii iară cor sâ-ș[ij cie Iu a lor cinste. 

Jidem, ap. GCR. I. 163/,,. Gr<l*»u multe și lunyi cu- 
}vinte untl cătră altul, care nu ne sânt de treabă, 
'numai tn gndar bâr/im. MĂRGĂRITARE (a. 1746). 

ap. TDRti Babele, di cele trecute, pururea bârfesc. 
lORD. G0I.E9CU, ap. ZANNE, p. II, 3. | A spune scorni
turi 8. minciuni, a ausțineă un neadevăr, a bâigui. 
(Neobiclnuit, In construcție trans., complementul 
o Insă sau pleonastic, sau un cuvânt cu înțeles ne
definit) La un voinic se cade Adecărtd a vorbi Și 
CM totul rău îi șade Așă minciuni a bârfi. PANN, 
E. II, 58. Cdnd se aHunau seara [argații] și bârfeau 
verzi și uscate, el se făceă că nu înțelege vorbele 
aruncate în pofida lui. ISPIRESCU, l.. 229. In urma 
dijmnrilor, multe bârfesc babele. lORD. GOLESC!', ap 
ZANNIb P. V, 266.

2®. (Înțelesul actual e) A vorbi de rău (pe cinevă). 
a spune (despre cinevă) lucruri rele și neadevărate, 
a cleveti, a calouiniă. a defăimă, a huli; a cărți, a 
critică (toate). (Se constmește In mod absolut 
sau cu prep. Împotriva, In contra, de„.) Cănd 
se vor prid doi oameni și ixi zice unul altuia iiis- 
eare cuvinte reale asupra lui. cum să fie făcut nis- 
care răidățfi! și cela i va zice că bărflaște, de nu 
vor fi adevărate cumnfele ceale de ocară ce. i-au 
zis, nu să va certă cela ce i-au zis ră bărflaște. 
PRAVILA MOLD. 132,,; cfr.ibid. râ2,,. Ticăloasă stare 
e.aste, unde cel neinvăfut are puteare să clevete<tscă 
și să bârfe<tscă. ȚICHINDEAL, F. 177. „Taci, muiere, 
nu bârfi rd^pitiwe Dumbra vă. ODOBESCU, l, 173,',,. 
[Dracul] u/jmcîî spre păduri, să vadă... doar a face 
pe vreun om să bârfeviscă înpotriva lui Dumnezeu. 
CREANGĂ, P. 144. Mihaiu... înfruntă pe Bashi, zi- 
cându-i că cm nedreptul bârfește împotriva Bomă- 
nilor. ISPIRESCU, m. v. 57/.. (Rar trans. cu com
plement pleonastic) Ereticilijbârfil'i hnlenie asupra 
Bomnului llfristojs. DOSOFTEIU, v. s 18,,.

[.Șî; bărfi vb. IV‘‘; (neobicinuit) iiiibürfi vb, IV*. 
ȚiciiiNDEAi„ F. 187. I Formele borfî vb. IV* .și udr/t 
vb. IV*, citate de CIIIAC, ll, 446, nu se pol atestă.]

— Etimologia necunoscută. (Cfr. tulpina onoma
topeică slavă brb-, cu Înțelesul de „a flecări“, cfr. 
hernekeu. rl. wb. 107).

HÁRFITÓR, -oÁRK adj ., subst. bit-
uard. itedisant, cancanier. caloniniateur, etc.—Ad
jectivul verbal al Iul bârfi (derivat prin suf. -fior). 
Bârfitoarele limbi ale. ereticilor. miner'L (1776). 
61-/,. A'« freftKC să roe.ști răul aproapelui tău, ci 
.să ajuți pe cine poți, să n'ai inimă bârfdoare, fi 
curată. ȘE7.. II, 158 ,,. (Subst.) [împărăteasa] po- 
ruMi bucătăresei să o ia [pe gSinăreasă] nuii de 
aproape, spre a nu cădea in uurile. bârfitorilor. IS
PIRESCU, L. 3<Hl.

nÁKUÉicÁ 8 f. V. bni'zeirâ.
»Ák«LÁ 8. f. (Țes.) V. briivla.

BÂHGi.oÂZĂ B f. ItitidiTttH. (La Moti) „Femeie 
lirlt&“. FRÂNCU-CANDREA. R. 49.

— Etimologia neeiinoRcută. (Cfr. sârb, •ibriju.'jit 
„femoie inurdarft").

HÁRHKNT s. a. Eiitoine. — Stofă părnaăS din aU 
și bunibac. [Și: barliet s. a.]

— A’, din germ. Harcbeiit. idem 

kăricA vb. IV (ș. d.) V. bârâcH ș. d.

RARicĂDĂ 8. f. Barricade.—întăritură improvi
zată (pe stradele unui oraș, In vreme de răzvrătire), 
din pietrele scoase din caldarăm și făcute grămadă, 
din arbori scoși din rădăcină, din trăsuri răsturnate 
etc,, spre a astupă strada și a împiedecă astfel trece



bAklioă
r<’U armatei. Pe stradele ncrușitt. de fiiicâi i iirbituun, 
Suițipe baricade de bulgări de granit, Se mi.șc' bnta- 
liniine. a plebei proletare... EMINESCU, P. 122.

— A’, din fran. ( < ital b.arrlcnta. idem).

it.iltic.tHÂ vb. 1*. liarricuiler.—Trans. A Împie
decă printr'o baricadă trecerea unei strade. ; Mai ales 
refl. /I se baricadă: a se pune la adăpostul unei 
liaricade. Procurorul îi întrebă: pentru ce. s’au ba
ricadat? VLAiiUȚÂ. N. 196. [ P- ext A sebaricadă 
in casă: a Îngrămădi mobile, etc. Îndărătul ușilor, 
ca să nu poată pătrunde nimeni Înăuntru. Fig. (rar) 
S’au baricadat în contra miturei sănătoase prin 
convenții sarbede. I. negruzzi, v, 159. [Derivate; 
baricadâre 3. f., barlcadát.-á adj.)

— .Y. din fran.

hakikkA 3. r. Bwriisrp. —Drug s. bârna (mobilă) 
pusă spre a opri (vremelnic) trecerea (pe un drum). 
Dinainte.fi iiiile.riei (privitorilor] ft-rfe hariern de unde 
pleacă aleriiătorii. SEGRfzzi, r, 3(i. | Spec. Bârna 
cu care se poate închide intrarea intr’un oraș, p. ext. 
locul unde este o astfel de bârnă (Ia marginea orașu
lui), ,.palancă. margine (de oraș)“. .stamati. d. 
Ajungând In barieră, nenorocitele fiare î$» scttiM- 
rarăpraful depe copite... C. NEGRUZZI, I, 2H0.' Birou 
<ie accize așezat la barieră. N'a decbirat tnntă marfa 
la barieră ; o parte a trecuf~o prin contrnhandn.

— N. din fran. (derivat din barre ..drug, bârnă"). 
Cfr. bar. bară-, barou.

■tlilij B. a. V. hxriș.
K.tKÍl.<'Á 3. r. V. baltTcA.

HÂKi.H adv., couj, 1". -Im moins, du moinji, fout 
uit moins: mAme. 2’. Bien que. quoigue. 3". Buh.’ i

1®. Adv. Măcar, cel puțin, Incai, Încaltea, batăr(ii). 
FRÂNCU-CANDREA, R. 49; REV. CRIT. IV, 8.5; POM- 
PILIU, Blli. KXM. (Une-ori urmat de să s. de) .în 
loc de: macsr. pe la noi se zice mai mult ba- 
i-im și batăr, d. ex. barim o teacă de pdne*'. (Po
pești, In la.și), ap HEM. 2530. 7V«-* cer «d vorbe-oscA 
cu mine, dar barim si nu tnd vorbească de rău. 
PAMFILE, J. n. Batăr de. ar urmă lui lYaian și 
oblăduitorii líománilor și ar btlgă intre dînșii.. 
meșteșugurile, barem ceJe mai de treabă și mai de 
lipsă. ȘINCAI. HR. I, 8,',4. Bă vini țirestepatru sile, 
eă vei avea hárem cemăncă. ȚICHINDEAL, F. 97 
Incai dacă nu se face știință, să se facă măcar 
ftolitică, ca să dăm bitrein ilusia lucrvtui. caba- 
i.IALE, T. I, 92/,,. Va fi lutrim o slugă in curte care să 
fie de urît mă-sii, în lipsa lui. ISPIRESCU, 1. 123; cfr. 
164,23.5,3112. 39.1, etc. Bade, inimă de piatră. Ce nu 
vii la noi vre-odată:-' Barăm numaipiină'n casă, Să 
mă vesi pe min’ mireasă: Barăm numai păn’ la 
poartă, Să mă vesipe mine moartă. JARXÎK-BÂRSEA- 
NU, D. 143; cfr. HODOȘ, p. p. 11.3, ó'o#M/e, Im (Zroí/ít/ 
meu..., lioagă-te de Dumneseu Ca să t'^esc barem eu. 
Să-i scn/ifpe copilași] de necusulgreu, marian.î. 123. 
Barem, de m’aș turci, să mă fac pașă zanne, p. 
IV, 544. ■ (Precedat de negațiunoa nici) Chiar. Că 
nu-ți cer de citeltueală Nici barim o lăscăioară. 
.lAKNÎK-BÂBSEANU, ap. ȘIO. II. I (Rar, prin .ârdeal, 
poate subt influența ung. bárhogy, idem) Barăm 
cum = oricum. Zfard»» cm.»» mi-o ciufulește! (In 
variantă; Mă car cum mi-o ocărăște). .iarnîk-bâr- 
SEANU, D. 333. I Prin Mold., Întrebuințat șl ca ex
clamație; cfr. batăr II) Ți-ai găsit! Nici vorbă! Por
cul... trântește pe popă... Barim să se mai scoale 
popa ușa de dimini'ață! șEZ. Ii,

2®. Conj. t(Rar) Cu toate că, măcar că. deși, ba
tăr (I). Plugarii... de s'ar învăță a-și face garduri 
-ui», care báréin se fac cu cevâ osteneală, dară apoi 
țin din nepoți în nepoți, economia, lit».

(Și: hárem; báremi. frâncu-candrea, r. 49; bă- 
râm; bârâm, contemporanul, III, 784.J

— Din tui-’ barim „dii iiioius". ((bivântul se gă
sește la toate popoarele balcanice; bulg. barem, ba
rim și bare, sârb. bare.m și 5an»*: n.-grec. |j.Kâpt|x(}’j. 
Răspândirea lui tn Ardeal se datorește, In parte, un
gurescului b'ir, cu același Înțeles, care există și In 
limba Românilor din părțile unde sânt mai ameste
cați cu Unguri.) 

i<.AHÎ!:i 8. a. Harbift. ^'iidiit ileharki^ pourlatéte. 
— (tn Munt-, Mold. și Bucov.; rar la Itomânii din 

, Ungaria) Stofă de lână foarte subțire, fină, ușoară. 
Alitn'fdnd n.» flutur, cu un năcod de bnriif.., ALE
CSANDRI, ap. TDRG. t Spec. (Imbrăc. fem.) Bucată 
pătrată de stofă de aceasta pentru Îmbrobodit s. le
gat la cap; cfr. basmâ, testimel, grimeâ, tul - 
pan, boccea, broboadă, maramă. „Bari.«=văl 
pentru mireasă" (Șișești. In Mehedinți). Com. n. io- 
NESCU. „C'rtiwfacrtWMÎ*', cel mai iscusit contraban
dist de mărfuri, iși strecură la bogasierii, marchi
danii... și tutungiii din târg bnrișele. i/rimelele... be.c- 
timisul. },l. CHIRIȚESCV, CONV. LIT. XLIII, 925. Cu
loare deschisă n'a mai purtat decât acuma, de cw- | 
rănd, barej conahiu, la cap. caragiale, m. IG7. 
Ș’t-rt pu.s M« 5rtre.y curat și a trecut la vecinii de 
l>e maidan. SLAVICI, N. 282. Eră îmbrăcată cu cața- , 
reică cafenie, cm /u.síá roșie., îmbrobodită cu baris 
verde, sadoveanu, săm. vi, 545. /» Muntenia și j 
Oltenia, /le ici pe colea. încă se mai săreșfe fesul: | 
f» toate celelalte părft locul fesului U fine harisul 
roșit, cu care o lentid pe mireasă pe frunte, seva- 
stof, N. .‘535 fja fântămi cu cerdac. Iese lelea pâ- 
nă’n prag. Cu haris negru pe cap. VASILIU, r. 102.

A>și da harișul pe ceafă = a se Îmbrobodi co
chet, fig. „a pierde rușinea" (cfr. fran. ,.jeter son 
honnet, par-dessus Ies moulins", ap. zanne, p. ili. 
17). Bătrânele... prea dau pilile rele.... prea-și dau. 

i la vreme de bătrânețe, bnrișidpe ceafă și-și pun poa
lele ’n cap. delavrancea, ap. HEM. 2.533.

(Forma huriș (in. rar fturtj. Ciobanul. In Con
stanța, II- II. 223), in Munt.; forma bariz (ni. rar 
barez. I. NEGRUZZI. ap TDRG, etc.). In Mold. Lite
rar (la autori care cunosc originea cuvântului) și: 
baréj s. a., mai rar hareș. i Plur -rișuri și -ri?e.]

— N. (devenit popular) din fran. bnrege „étoffe 
do laine légére, non coisée" (numită astfel după 
localitatea Bar^./ie.s. din Franța, unde s’a fabricat 
întâia oară).

li.ABiTÓN s. m. (Mus.) Barylon — Voce bărbă
tească Intre tenor și bas. numită șî bas-prim. 
P. ext. ('« biirilnn: cel care are vocea de bariton. 
[Accentuat, după grec,, șl: fioriioM.]

— A’, din fran. ( <grec, ^apurovoț „cu tonul grav", 
din [iapa; ..greu, grav" șl xóvoc „ton".)

11

hÁblá 8. f, (Țes.) T. brâeU.

KAUI.AKÓII' S. m.. HÂR1.AB0II S. IU. (Bot.) V. J 
barahoiii.

BÂiti.ĂUKÂNCÂ 3. f. sing;. (Cor.) Sorté de flaune 
paysanne. — (în Mold.) Un joc popular, sevastos, 
N.'280/„.

— Femininul lui Bâriftdeaii (derivat din numele 
orașului Bărfad. prin suf. gent. -eiin, fem. -eană și 
-ennol}.

BÂRi.iGÂ vb. 1. Betrousser (la queue), niettre (la 
(jueue) en trompette. (Despre animale) A Întoarce 
coada cu vârful In sus, a și-o încărIigĂ Prian... 
bărliffă coada, caragiale, s. ,SO',. Cfr. bârligat. 
[Șl: îmhârligâ vb. I*.]

— Cuvântul s’a născut din fuziunea tulpinei slave 
brl-, cu Înțelesul de „Întorc, învârtesc, sucesc" (cfr. 
sârb brlj ..Drehwurm bei Schafen“,lirÎ;of« „acăpiâ", ,

Dinainte.fi


bArliüat ö<H BARNEK
slov. hriju „sfárleazi’", búig, hnrléji, „mă deatrăbă- 
lpz“. Ptc.) și a cuvAntuhii romăneac cdrtfí/, ÎMărliun

BÁKMGÁT.-Aadj. Betrou.ssé, en trompette. —Par
ticipiul vqrbului liârligâ, devenit adjectiv. (Despre 
coada s. — in. rar despre coarnele animalelor) 
Incârligat, adus In sus s. pe spate. învârtit. [Dra
cul] s'a pus el... luntre și })unte, ca să-și vârr co
dița cea bârligută undeva; dar de geaba i-a fost. 
CREANGĂ, P. 141; cfr. id. ib. 53. „liârlig)tt= cârligat. 
cum e coada porcilor, a caprelor". CREANGĂ, gl. Cfr. 
ȘEZ. V. 38/„. Capra, macar că i se vede rușinea, 
da tot șede cu coada băriigată ( ..arată fudulia 
și nerușinarea unora"), zanne, p.j, 390; șez. I, 
219/,,; cfr. șez. i, 156, 30; pamfile, .i. ii, 327: 
caKAGIALE, s. 55/,. Cdrfijyftid, băriigată, fja fele'n 
urechi băgată'r [ Cercelul.] gorovei, c. 63; cfr. 
ȘEZ. IV, 67. [Și: îmbârligât, -ă adj. Din fundul li
vezii vițelul o auzise, ii râsitunsese, și venea, ve
nea, in goană, cu coada îmbărligată. cu botul în
tins. VLA1IUȚĂ, CL. 55. Și dacă ai vrea să mergi 
la drucu’, de si'furcă acoM «rteși vreun diavol 

j cu coada îmbârliifată, să ceară cu talerid, la chetă. 
i, V. pop, săm, II. 696. .Berbeci beci' se numesc ber

becii cei de doi ani cârlani dintre cei mai fru
moși, cu coarne imbărli'/ate frumos înapoi, pitiș, 
CONV. LIT. XXIV, 1057.]

HÁHi.uÁOÁ a. f.. IIÁIÍI4H' a. a. v. bârlog.

■i.ÂKlxH» s. a. lietraite de bélés sauva(/€s fsurtout 
'le. l’ours), antre, repaire. tantéré: soue. Betneure, 
foger. ■■■ Locul de adăpost s. de culcnș al aniinalelor I sălbatece (mai ales al ursului), creangă, gl.; șez.
V, 38/.. (Cfr. vizunie). incungturară~mă, ca leul 
gata la vânat, și ca pulul leului ce jtetreace, in băr- 
loaye. dosofteiu, ap. üCR. i, 247/,,. Vulitea... spre 
bârlogul țincilor săi se ducea. CANTEMIR, iST. 129. 
Un al tredefa/ urs a luatpre un vânător subsuoară, 
șil-a dus in bârlogul său. C. NEGRUZZI. I, 319. Co- 

. rnan... intră prin bărloage și prinde ursii vii ale-
CSANDRI, P. IV, 9; cfr. idem, t. 1175. Â fi trăit ca 
in bârlogul ursului = „adică sălbatic, fără creștere". 
ZANNE, p. I. 684. I P. ext. Culcușul porcului; cfr. 
cöcinÁ. coteț. Căndporcul duce paie ’n gură și-și 
face bârlog, vestește vreme ră [ rea]. șez. II, 197/,. 
Fetele care vor să știe când se vor mărită, merg 
la bârlogul porcilor și zic: kâr in ist an! MA
RIAN, SE. I, 127. II Fig. (fam., cuo notă sentimen
tală) „Cămin, casă, gospodărie", pamfile, j. ii. tie 
gândeau oamenii... numai că le-a rămas la bârlog 
nevasta și copiii, că așă a poruncit Vodă și că, la o 
atlică, cine-i Homân neaoș nu dă înapoi. o.Zkyi- 
FIRESCU, R. 237. Mai lin, dorule, mai lin, Că sânt 
pe pământ strein. De-aș fi la bârlogul meu, Te-aș 
chemă, să oii mereu, ion cu. i, 55. [Plur. -loage. 

, (neintrebuințat) -loguri. cantemir, ist. 55. La ale-
OSANDRi, T. 113, odată, ln rimă: bârloc s. a. i (Sin
gular nou, din plur. hârțoage:) bârloăgă s. f. Vezi 
fișă, o să am cu cine-mi petrece.; ce să ședeusin- 
!pir,ca ursulin bârloagă-' RETEganul, p. iv. 11/,,.]

— Din paleo-slav. brfliogn „latibulum" (sârb, brlog 
„culcuș de animale; culcuș de porc", rus. berhiga 
„vizunie de urs").

KAKI,óm 8. a. Bloc de pietre. — „Bolovan, piatră 
mare". RĂDULEsCU-CODiN („nu ,bolnav mare*, cum 
s’a tipărit din greșală." Com. rădulespv-i’Odin).

KĂKNĂs. r. Foutre, solioe. — Tulpină (groasă) de 
arbor fățuită cu barda s. cu securea intrebiiințată 
mai ales la construcții. Cfr. buștean, bălvan. 
butuc, cop a cin, căt ur, căturoiu, stâlp, grindă, 
scloafă, colțiș, prăjină, răslog. tn unele părți, 
se Întrebuințează numai cu Înțelesul speo. de bn- 
șteni care formează păreți! construcțiilor de lemn 
.lAIlHE.^KEii. IV, 326; cfr. DAME, T. 9-’». Vezi șterrid

ee e in ot-hiul Irntelui tău. e bârnn ce iaete in ochiul 
tălii] KH simp'. TETRAEV. (1574), 209; cfr. CVV. i). 
B.4TR. II, 4B3; N. COSTIN, LET. I, ÖK',,; ȘEZ. I, 
220/,,. .4 făcut... un f/rajd ile bârne, l. lONESCU, P. 
59. Cit o teslă rău mâniiită, o cnlfă de dulgher st/in- 
f/acia ciopârtește bârnn cure ieșise Mândră și te- 
iiminică din 2>ădurile, unde, sub paza liomnultti, ea 
a crescut in târgul ei. ODOBESCU, lll, IBB cfr. 172 
Ce nuii de pomi s’au pus în ținteriM, cure e.ră in- 
'/rădit cu zăplaz de bârne, streșinit cu șindilă....' 
CREANGĂ, A. 2: cfr. 2<). T,u căsuța ceadebârne. Toate 
fetele-8 bătrâne, reteganui.. tk. Se rupse,-o
bârnă [de la pod] cit mine iȘi căzuiu, spre-a mea 
rușine, mânurescc, l. p. 203/,. Frunzuleană ru;/ 
de mure, Ce ini-i druu mie pe lume ? Numai crâșma 
din j/idure, Făcută din nouă bârne, sevastos, r. 
74/...— Din paleo'Slav brbthuo, idiuii.

it.ÎK.\Â s. f. Brouillard. „Când atmosfera este 
Încărcată cu vapori care stau jos. [wporul zice: astăzi 
este ceață sau bârnă sau burbaiu." (Bilciurești, 
ln Dâmbovița) li iv. 51. [LM citează, cu același 
sens, o formă biiiiiA s. f.]

— Pare a fi rezultatul unei reconstruiri greșite 
din cuvântul barniță ( burniță), care, in loc de a 
se despărți In bură m'ță, a fost analizat In ele
mentele bârnă -I- iță.

HÁKNÁVII . •»: adj Brun, brunâfre. (In Tran
silv.) (Despre coloarea feții și a ochilor) Oacheș, 
negricios: cfr.sinead. Fata popii va bărnace llat-o 
cucui, mult îmi place RETEGANUL. Tii. 99.,. .dăndră 
cu ochii bărnaci, .âlbă ești, dar nit-mi prea püíci. 
JAUNÍK-B.ÍR9EANU, D. 372. Cfr. ibid. 375; 469. (Sub
stantivat.) 3/(î* bădiț i. M'li bărnace. Te-aș iubi 
maichii nu-i pl ice. IIODOȘ, P. i’. 135. [Prin Mold. (cu 
trecerea lui ă ln o după labială) șl: iHiriiâi'iii adj. 
Tt’ia boriiacin. șKZ. iv, 18/,,.]

— Din ung. bfti'iias, idem (cu Înlocuirea lui -aș 
prin șiif -<ic»m). Cfr. bărniiț.

iiÂKSiÂN 8. a. (Imbrăc.) Cordon .servant â ser- 
rer le pantalon ă la laiile ou â passeim-nter Ies 
vétements. (Transilv. si Ban.) Șnur cu caro se 
strâng cioarecii peste mijloc (cfr brăcinar, brâ- 
nișor. brâneț). JAIIRESBER. III, 314. sau cu care 
se tivesc hainele (cfr, primă). Beptariui e fără 
mâneci, și pe margini, în colțuri și in spate, e îh- 
fruMusețat cu fiori ro^i din călnuîjin fpostav roșu), 
tncunjurate cu bârnaș (șinlor) negru sau vânăt, lat 
și îngust. LiiIBA-iANA, M. 18. Pfede peptariu, mâ- 
necariu de pânză înfundat, ori depănură, jte mar
gini cu b'îrtMș fșinorf, giur Impregiur un șir, iar 
pe ifuler două șire, de coloare ro-șie. la băti^ni de 
coloare albă, moldovan, Ț. N. 64. (Și: bâruăș s. a. 
Forma primitivă, brâuâș, nu e atestată. 1 Cu alt su
fix: brânâciu s. a. incingătoare. Brânaciului dru- 
jrtM-i rfa.(0rlea,ln Eomanați). păsculescu, l. p.286.1

— Derivat din brâu (plur. brâne), prin suf. dim. 
-aș. Cfr. brâneț, brânișor, brânel.

iiáknkÁ'I'A s. r. (Iinbráo.) v. Iiráiiel.

KÁKV»:!-; fs. r. Butin, diípouillejpioie. --(Numai 
In PSALT. 8CII. și, odată, la coresi, ps.) Pradă. Bwu- 
rw-we eu de cnuinfele tnie, că aftniu burnee inuită 
PSALT. 8CH. 418; OOUESi, PS, 360 ( ca ccla ce află 
dobăndă multă, p.salt. Iböl; ca cela ce află jafuri 
multe. BIBLIA t6HK;„8Ícutquiinvenit spolia multa")- 
.Se yoiiesCH, aijiiiHf/u, iniparfu barnie. sfititru w- 
fletul mieu. ibid. 485 ( iniparț foloa. coresi, ps.: 
„je partagerai le b ut in..."). [Șl: bârnie 8. f. Í Plur 5'1

— Etimologia nerunoacută. (Hasdeu, Etp»i. 
Maffii. 2633, credo că „nu e a altceva decăt n formft

i



hArnbț i
metateticădin paleo-slavicul braniie .htan-'. i-oliectio. 
î-,kkoTY|“).

B.iBwtȚ B. a. (imbrăc.) v. Iiiiineț.

ii.Árni'4'A 8, f. V. hunillâ.

KAHor

BÂKNl'i vb. IV*. Construire ttiw muruille uvec 
des poutres. - Numai In expresiunoa: a bărnui «n 
păre.te'. a așeză bârnele spre a clădi ]>ereții caselor. 
[Derivat: bâriiuitiiră s. f. Umplutura unui părete 
cu bârne. Cfr. TDRG.]

— Derivat din bârnă, prin suf. denominál -hî.

uÁRNÓ'V, -A adj. BrMNet. — (In Transilv., rar) Oa
cheș la față, negricios; cfr. smead. De-aț trăi cât 
Uf trăi, Fată bălă n’aș iubi, C’aș «u&i una băruață. 
RBTEGANUL, TR. 186/,,.

—■ Din ung. barna .,briiii“, diniinutivat prin suf. 
-I*/. Cfr. bărnaciu.

nobilitară locul Intn- cavaler .și viconte. Domnul 
duce de Bretania Adună... Vasalii săi mari și mici, 
Baroni cu frumoasa, arme ce șed in măndre cetăți. 
C. NEGRDZZI. II, 74;',„. .Witiwreu... ijreta^itor, 6aro- 
nilor și nobililor no^n. ȘINCAI, lllt. II, 62 Andrei 
Șaguna... mai poartă și tit'urile de ,.e.ixelență“ și 
de „&MroM“. ODOBESCU, i, 471. Căntăpuiul cucului, 
in mijlocul dușului. Pe curtea baronului. RETE- 
GANVL, TR. 63/,s. Gtne cinei' cine idiir ?... Ce ha- 
răneasăi' Ce preoteasă? marian, v. 82. | P. ext. 
Boier (s, om) marc. Face pe baronul. [J-a fem. și 
(rar): haroniță. LB.]

— A'.din germ.Baron,idem. (lat.-med. baro,-onem, 
cuvânt do origine germană, însemnând „oin liber").

RAKONÍB B. f. Baronnie. Demnitatea, titlul, 
boieria de baron; (In timpurile feud.) pământurile 
unui baron. De mi-ai propune o baronie..., jur că 
nu mă vei mai vedea. l. negkuzzi, v, 72.

-— N. din germ. Bnroiiie (lat. mod. biiroiilu), idem.

BÂBNVȚÂ s. f. — Diminutivul lui bârnă (derivat 
prin suf. -ufă). Bâmiiță de os Duce porcii ’n jo8i‘ 
[ Pieptenele.] gorovei, c. 286.

itAROAri-|-Ă s. f. T. bantu.
KAiió.s 8. a. Gros mnrteau de f'oriieron, masse. 

Ciocanul cel mare, cu care bate faurul fierul pe ni
covală. „Foarfecele cu care taie fierarul In lung se 
apucă cu mâna dreaptă, iar cu stânga se ține fie
rul. Un alt fierar dă cu ciocanul cel mare pe foar
feci, care ciocan fierarii îl mai numesc șl barosf". 
(Chiojdu-Bâsca, In Buzău) n. ii, 30; cfr. ii, 118, 186; 
III, 4, IV, ib,ete. Covaciul are diferite ciocane. Cele 
mari și grele se numesc baroase. liuha-iana, " 
126. Faurul l-au pus |pe Tilu Buhoglindă] numai 
decăt la lucnd barosului, barac, t. ÎMI. Barosul cel 
mare, pe carele nici trei oameni nu-lputeau ridică, 
el se jucă cu dinsul. ispirescu, l. 1.37. Fieruriul... 
’ . ■ ■' ’ , ' cu barosul la nicovală.
ȘUIERA, P. 248 După miite s'au luat Jiomâni cu 
tojiourele. Țigani cu baroasele, Cohsarii cu cobsele.

. ..... . _... - .__ TEOhORESCU, P. P. 136. latăc'aieșit Faraon celmare,
Boliémiens. — (Rar) Expresie desprețuitoare la Cu barosul in spinare, marian, ap. GCR. iI, 336. Tot 

z.A .. V . . . . . Țiganul iși laudă ciocanul, Dur mi-te eu barosuli'
(Alexeni, in Ialomița), zanne, p. vi. 364. |A 11] in-

! tre baros și nicovală, în mare strimtoare. zv.nne, 
p V. 77; cfr. ciocan. [Plur. -roase, și (rari-rosuri. 
în urma Înlocuirii teniiinațiunii -os prin >uf. augm.

. -ău, s'a născut forma (rară) barau s. a (Malușteni.

— Din țigăne.ște (fierarii de la țară fiind, mai I 
înainte vreme, mai numai Țigani), iar la Țigani din [ 
grec, ^«pc; „greutate". HEM, 2.'>36. Cfr, LM.

BABONÁN, -A adj. Lourd, pesant (comme un mar- 
teau de forgeron). Cossu, ricAe. — Mare și greu (ca 
un baros). Luă un par barosan și se puse pe coto- . 
nogenlă. ȘEZ. ix, 68. || Fig. (fam.) Greu la pungă, 
cu mulți bani, avut. Cine face tovărășie cu wiúte? 
Sănt 200 de lei in banc, strigă notabilul cel mai 
barosan din societate. i>. K. rosetti, ap. TDRG. 
Substantivat. Un barosan.

— Derivat din baros, prin suf. -an.

BAROC, -A adj. .Ruroi^Me Gu o Înfățișare nere- , 
gulată, ciudată, de o bizarerie izbitoare, fără gust | 
(,Be apropie de bizar, întrupează Insă mai mult 
decât acosta noțiunea secundară de comic"); cfr. 
extravagant, straniu, impresia barocă ce ne-o 
face orioprafia lui Pumnui. maiorescu, cr. iii, 
360/,,. Un amestec, de multe ori baroc, între obi
ceiurile vechi și cele nouă, iorga, L. li. 32. j 8pec. 
Stilul baroc (tn arhit., In artele plastice), stilul 
predominant In Europa din veacul XVl-XVIII; cfr, 
rococo. -- - ,......................... - __

— N. din fran. ( < spân, barruecu „mărgăritar l-au pus... cu ciocanul și 
de formă neregulată"). ........ '

BAKÓIU s. IU. Appellation méprisante appliquée 

adresa Țiganilor. Cfr. cioară, cioroiu. baragla
dină, etc. Sara., ifospodarul trimite pe o sluifă a 
lui,--un baroiu de Țigan, jupit de pe dracul,— să 
vadă cum ii vremea. lON cr, i, 26. [Șl: baron a. a. 
(pronunțat baron ‘r) cu sensul original de „baros". 
(Tonea. In ialomița) șez. iv, 7'’/,,.] .... . . .. .

— Format din baros, prin Înlocuirea terminației In Covurluiu) ii. iii, 291.] 
cu suf. augm.-batjocuritor -oiu (ofr. cioroiu. ga- iflara
roiu).

BABO.nÉSTKit'.-Á adj. iiaromitnque.
J®. A(l) barometrului, de (s. privitor la) barometru. 

Coloana barometrică. în^țime barometrică. Obser
vații barometrice.

2’. Privitor la presiunea atmosferică. Companie 
barometrică. societate pentru curățirea latrinelor 
prin presiunea atmosferică.

•— N. din fran.

BABOHÉTBI' s. a. (Fizică) Barotaéíre. Instru
ment care servește a măsură greutatea atino.sferei 
(și, prin aceasta, Înălțimea unui loc, și a da indica- 
țiuni asupra schimbărilor probabile ale vremii). Fig. 
Ori cunosc rău barometrul sufletului, ori domnul 
maior e tot așă de extrem in geloeie. ca ți’n amor! 
I. NEGRUZZI, VI, 72.

— N. din fran. (compus din grec. Jiâpo; „greu- 
tate“ și p.cTpóv „măsur&“.)

RABÓN s. a. V. baritlu.

B ABÓN. -OÁN A și -oncăsA subst. Baron, -onne. - 
(Feud.) Oilce mare senior (care aveâ pe pământurile 
sale plenitudinea drepturilor feudale). (Azi, In statele 
europene cu titluri de noblețe) Titlu de noblețe (ere
ditar sau conferit de suveran) ocupând In ierarhia

M.

BAH<»s<:0l* s. a. (Fizică) Baroscope. — Aparat care 
servește a constată că un coqi pus In aer pierde 

! din greutatea sa o parte egală cu aceea a volumu- 
' lui de aer dislocat de el.
i — A. din fran. (compus din grec, „greu

tate" .și 3xok:î> „a cercetă".)

BAROU s. a. (Jur.) Jiarreau.
1®. Profesiunea de advocat.
2®. Corpul advocaților. .1 intinf in barou.
(Plur. -rditri.]
— .V. din fran. (propriu „partea din sala tribu

nalului In care stau advocații spre a pledâ și care 
p despărțită printr’o bară de partea undo șed ju
decătorii"). Cfr. bar, bară , barieră.



áOHbArsA ;

bArnA 8. f. (Agric) Ktun{oit, soupeau (dr char- 
rue).—Bărsă se numește lopătica coa perpendicu
lară și ca de un lat de mână do lată, care imbină 
grindeiul cu plazul și ’n care e Întărită partea di
nainte a cucurei [= cormanei]. Ea servește spre 
slobozirea sau rădicarea plaiului dimpreună cu fienil 
col lat, anume ca plugul să intre mai puțin sau mai 
adânc in pământ, marian, U. .54; cfr. damé, T. .3.5; 
PAMFll.E, I. c. 1Ő0: ȚIPLEA, P. P.; H. 11.3, 62, etc.; lll, 
4, 87: IV. 44; etc. frunzulică de mătasă, Porniiu 
Cit pluyu' tle. acasă, -Ud șuiiit î« ilenl pe coastă, Ca 
să~mi tragșieu obivzdă: Scoasedracu' o nevastă, 
Când portiiiu eii o brazdă, Bu cu ochii la ne
vastă. Plugu' mi-o ieșit din brazdă... Eu cu ochii 
după dinsa, Mi s'o rupt plazu’ și bărsa. ȘEX. lll, 
.jaVj#; cfr. ibid. I, 175'’/„, iii, l'iG,',,.; țiplea. p. p. 
81; JARNÎK-BÂIWEANU, D. 390; DOI.NE, 324; MARIAN, 
D. 5.5. (Și: barță s. f. marian, d. 55; H. Il, 13, 29, 
etc.; iii. 18. 38. etc.. iv, 11, 06, etc.: PAMEll.E, I. 
c. 150.1 

t
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! 
i
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rÂknAu a. UI. (Entom.) v. bârzac.

bâksAn, *A și -cA adj., subst. (Ulerit) (Brebis) .4 
taine longue et riche (Laine) Longue et riche, de se- 
condequulité. — Adj. (Despre oi și berbeci; cfr. ți- 
gaiu, stogoiiian, stogoș, ploș'uv, etc.) „Bârsan, 
•ă = cu lâna lungă și aspră’* (Argetoaia, în Dolj). H. 
v, 10; cfr II, 28, 117, 207; in, 139,223; iv, 10; V, 
223, etc. Oile sânt mici de stat și de soiul bârsan și 
ți.'făe. i. IONESCU, M. 3G4. Oifă bârsană., De ești nă- 
sdrăvană,... Să spui lui VrâtKean fitt
Ca să mă îngroape... ALECSANDRI, P. P. 2; cfr. TEO
DORESCU, p. p. 435. Berbece bârsan, marian, d. 5.5. 
(Despre lâna acestor oi) Lungă și aspră, de calitate 
mijlocie. Oifă bălană, Cu lână bârsană... teodo- 
rescu. p. 1*. 4.35*'. ' (Despre postavurile țesute din 
astfel de lână) Cioarecii, numifi in lieșinuri nă
dragi, ae fac din postav tle. casă alb, figaiu sau 
bârsan [ Ricut din lână țigae sau bârsană). MOL- 
DOVAN, Ț. N. 127. Substantivat. Bârsană s. 
„bâraancă = utüe cu coada scurtă și lată. Acest soiu 
de oi sânt bune de lapte, dar slabe Ia lână**. MARIAN.

— Propriu: „din țara Bârsei (tn Ardeal)**: bâr
san, -ă e derivat din Bârsa (ținut vestit odinioară 
pentru oierit), prin suf. gent. -ean.

bárhAnél,-eA și -fcA subst. -Diminutivul lui 
bârsan (derivat prin suf. -el}. Berbece s. oaie bârsană 
(în Înțeles desmlcrdător). Im mulsoare de-ajungeri, 
Bársdnéle că mulgeâ. teodorescu. p. p. 514 *'.

í RÁBSÁNÉSC. <EÍSCÁ adj. })n district dt Bărsu. 
(en Transylvanii*). (Deapro un soiu do cai) (De 
fel) din țara BArsei. (Jni bursănc^i din fara un- 
tfurească, ce «e oor afiâ aice în fură la iernatic, 
vor da cnnifă câte patruzeci de bani noi de tot 
calul. (Mold.. a. 1794), uricariul, iv, 42/,. Caii băr- 
sănești din fara un{fureaacă... (ca mai sus). (Mold. 
a. 1799), ibid. i, 91/,,. |Și: bái-sánésc,-eascâ adj.; 
(cu prefacerea lui d > m dnpft labialâ, și:) burai* 
nésc,-pâscă adj.)

— Derivat din bârsan, prin suf. adj. -esc.

BARMON 8. a. (Comerț) Veloura (ruuge). — (în 
Transilv.; iing-iirism) Catifeă (mai alea roșie). Cfr. 
MÂNDRESCU, L. P. 239. Cfr. urșinic. (într’o foaie 
do zestre din Brașov:] 3 laîbăre de burșion. pitiș, 
SCii. 106: cfr. IIO*». Câte șute, câte mute, Toate-s 
cu barșoii pe frunte. Lelea cu bnrșuanele Nu ști' 
mulge- oile, jarnîk-bârseanu, d. 424. Z'dldrta fa, 
măi Ioane, Totttă[-i] priinburi ș* barșoane, Părinfii 
tăi mor de foame, doine, lőö/,,. Cfr. reteganul, 
CH. 147; 153. Cfr. și ȚIPLEA, P. P. 64; BIBICESCU,
L. p. 222/,. (Accentuat, după ungurește, bdrșon;pe 
alocuri, în spiritul limbii românești, barșân. (Cu 
inetateză. prin Miirftș-Tiirda): brașdn s. a. Mco

BARTAC
cu șurfdehrașoii Ș'o uitat un ochia in horn. m.KN- 
DRESCU, L. P. 139\.]

— Din ung. bársony, illeni

BAR9ONÍT, -A adj. iiarni de oeloiira.-- (Rar) Îm
podobit cu catifeá. Ce hasnă ( folos)-i de voi, fe
ciori, Cu cloapele ( pălăriile) barșonite. <Lt casele 
descoperite? doine, 282/,..

— Participiul, devenit adjectiv, al unui verii ne
întrebuințat barșoni „a tmimdohi cu catifea’* (de
rivat din barșon}.

bAktA s. f. 1°. Couronne (de tleiirs naturelles) 
partéé, par une jeutm fiUe ou une fiancée. Oruement 
fde rhap6au).2'‘. Ourlet (â la ceintured’un vfttement).

(In Transilv., Ban. și Ung.)
1®. Cunună cu care fetele Iși împodobesc capul. 

POMPILIU. Blll. 1004; VICIU, GL. .Ud 'ntălniiu cu 
două fete, Amândouă ’n berte nouă, Sărută-îe-aș 
pe-amândouă. jarnîk-bârseanu, D. 384. Bordură la 
pălăria flăcăilor, pompiliu, biu. 1004; vaida; viciu, 
GL. 1 P. anal. Streașină de snopi care se face (ca <> 
cunună) în vârful stogului. Stogurile se clădesc ro
tunde... din gios de vârf, curele trebue să fie cucuiat, 
li se face bdrtă din doao sau trei râiuluri ile snopi, 
și pentru ca să fîuăgozul, cu carele se copere văr- 
vul, și pentru ca să se scură apa, ca să »u* cură prs 
mar.giiiea sau latura stogului, economia, .54

2®. (Prin apropiere de cuvântul bată) Tivitura de 
sus a izmenelor (a cioarecilor sau a rochiei), prin 
care trece brăcinarul (baiera, etc.); cfr. bată, be
telie, bantă. vaida; viciu,ol.; cfr. marian, ins. 
47.3. I (In Zaharești, în Bucov.) „Pătrat de pânză 
de-asupra fundului izmenelor." Com. i. grămadă.

(Plur. berte. Din aw'sta s’a reconstruit un singu
lar nou beârtâ s. f. LB.,.iarnîk-bârseanu, d. 477: 
BARCIANU; viciu, GL. (subt bai’tă) (deosebit de 
cuvântul moldov. Itertă), întrebuințat adesea subt 
forma dim. bertiță s. f. .Vergi lajoo, nu le ia nime... 
De ciudă ș» de amar, îfi azvârli bertifa ’n jar. 
JARNÎK-BÂRSEANU. I). 448; cfr. 440; gorovei, c. 
22; POMPILIU. HIH- 1(104. (Are pe alocuri șl înțe
lesul de „panglică împletită din paie, care, pe la sate, 
se pune pe pălărie sau [cu oare) se încing fetele 
peste brâu", rev. ckit. IH. 88). : (In Transilv. de 
sud, ou formă mai apropiată de etimologie) boârtă 
8. f. și bortă 8. f, cu dim. bortiță s. f. Borfi, (ia
răși două la număr, una cu mărgăritar și cealaltă 
cu] fluturi. DOC. (slav, cu cuvinte rom., a. 1582, Târ- 
goviște). CUV. D. BĂTR. 1,257. 0 boariă de argint 
CATASTIHUL (bis. Sf. Nicolae din Brașov, a. 1684), 14. 
In Hran, fetele purtau in ziua nunții, mai de mult, 
peste cununa de flori o bortă de mireasă, care consta 
dintr’o panglică groasă de catifea cusută cu fir și îm
podobită cu ferecături aurite și cu imitații de pietre 
scumpe. „Boartă de flori cunună de flori pe care ș’o 
prind fetele in păr** (Brașov), jahresber. viii, 
„Bortă = frunza de pe pălărie (Târnava-maro; Făgă
raș)", viciu, GL.; cfr. ijB.Bortifă- firul de obiceiu 
o bercă roșie - cu care [se] leagă florilo pe pălărie" 
(Târnava-mare). ib. „La smulsul cânepei, copiii își 
fac, din fire subțiri de cânepă, crepate in două,....
bortife alb-verzi pe pălărie." brebenel, GR. p. | (lii 
Ban., cu formă ungurească; pdrtu, idem) pârtă s. 
f. „podoabă pe pălărie, dar nu atât din panglioe, 
cât mai ales din paie ori cAnopă verde". Com. a. 
coca; cfr. ANON. car.]

—— Din germ. Bőiden (prin filiația dialectului să
sesc, In care are aceleași Înțelesuri ca în rom : de 
Ia Sași ain primit obiectul și obiceiul).

HĂHȚĂ 6. r (A^ic.) V. bárha.
BĂRTÂU 8. a. Chaudroii. — (Rar) Bfiritrc sau ca

zau dc încălzit uncrop. i>K,\OHiri. ap. TDRG.



BARTIȚA
b.âRTIțA 3. f. Chnncissure. — (Rar) „Un fel de 

coajă albă ce se formează pe de-asupra (borșiijlui.’* 
ȘEZ. VI. 64; „un fel de niucegaiu ce se face In pu
tina de borș și In poloboacele de curechiu, cănd nu-s 
Îngrijite", ion cr. 11,302; cfr. inușiță.

— Etimologia necunoscută. (Poate, diminutiv din 
hartă}.

BARZüIÁ.504
, (în Transilv.)Țânțar, maria.n. ink. 310. [Și: bârsăc 

a. m, id, ib.)
— Derivat din tulpina onomatopeică hârz (cfr. 

bărzăun). prin suf. -ac.

KARÚT f 3. in. sinjr. Poiulre â canon. (Rar) 
Praf (s. tarbfi) di* pușcă. Xi* sfărAntni sidnrUf ce- 
fiții, CM iantf. N. COSTIN, ap. DDRF. l’entrn um- 
pltiM tunurilor, spunc'i că, bagă tniăi un săcirfeț 
de hurut, și apoi toarnă cu banița feluri de ghiu
lele. DIONISIE ECLESIARCCL, c. 171; cTr. id. ib. 1B5. 
|La autorul acosta din urmă, - tîi ’î 
de turciamo, găsim și cuvântul barutâiiă 8. f. c. 173, 
din ture, bănit liniiv „magazie de praf de pușcă, 
iorbărie“.]

— Din turc, barnt, idem.

itiKZĂVN 8. in. (Entoni.) 1’. liourdon (tiombus 
terreatris). 2®. Frelon, gvSpe-freion (Veapn crabro). 
.B®. Faunew.

1®. (Munt. și Transilv.) Specie de hinienopteră, cu 
corpul gros și păros, care trăește In colonii mici fă- 
căndu-și fagurele în pămănt și care produce, cu o 
coardă din organul respiratoriu, un sunet foarte ca
racteristic (redat prin verbele a bănzăi, a bonzăi, 

__ ............ ' a bombăni, 3. a bumbăni); se •••"'--------- - '----  
cărui limbă e plină ■ ■ - - > »

HÁKZÁ s. f. (Omit) Gigogne. -Pasăre călătoare, 
cu ciocul, gâtul și picioarele foarte lungi; cfr. stârc, 
cocostârc. Poiwrul deosebește două varietăți de 
barză; „&ar?a albă și bnren grivă, adecă cea cu ari
pele negre". (Bălăceanu, In Râmnicul-sărat). ap. HEM. 
2525, Aceasta din urmă se numește, pe alocurea, 
barză cernită (DDRF.) și barză neagră Sunetul ca
racteristic produs de barză, cu ciocul, pliscul, s. 
clobanțul său, se exprimă prin verbele: a tocă 
(Pribegi si Mărculești, In Ialomița, Balinteștl. în 
Covurluiu), a tocănl (Pribegi și Borănești, în Ia
lomița), a păcănl (Broșteni, In Ialomița), a clă-

,, . mai numește bon
dar, bonzar, bonzăroiu,bânzar, bâțan, bâz- 
gan, boinbar, bumbar, bundar, bunzar, bon- 
gar, bongoin, bozgoiu, albină-țigănească, 
albina-Țiganului, muscoiu. Cfr. marian, ins. 
193 ș. u.; n, II, 80, 87, etc.

2’. (Mai rar)« gărgăun, marian, ins. 201, 204. 
3®. Fig. (Ban. și prin Mehedinți, subt forma băr- 

năuz) „Om fără căpătâiu, fără nici o treabă, gură- 
cască." OR. BĂS.; N. REV. R. (1910), 85; MARIAN, 
INS. 214. I (întrebuințat șl in funcțiune adverbială) 
Umblă, câtu-idgiulicu. bdrnăudg prin aut. olt. BĂN.

[Șl; bârzăiin s. m., barzuúii s. m. m.arian. ins. 
2U1, bárzAúiie s. m., liArzăiines. m. (Bălenii-Sârbi, 
în Dâmbovița) ll. tv, 9; .marian, ins. 193; COSTl- 
NEscr. (Cu metateză. în Ban. și prin Mehedinți) 
hăriiAuz s. m. MARIAN, INS. 193, 195, 201, etc.; 
(poate, rezultatul unei fuziuni Intre sinonimele bon- 

.......,____________ ____ ,.___ , ... _____ _________ dfir și băraăun, prin Ban. și): bArdAúu 
păi (Mărculești, In ialomița), a clăpăni (Ivești șl '•••■• - ■ .................... .
Cârjeoani, In Tiitova), a clămpăni (Hoinocea, în 
Tecuciu), ap HEM. 2525; ii. Iii, 17. !Să nu mân- 
caț[i)... barza și șoiumul. biblia (1688), 137. Barsa 
cea simțitoare. Care pe om iubește Și ’npreajmă-i 
se nutrește... alexandrescd, m. 382. in sfârșit 
ajunseră la pădure: și de cum ajunseră, le clăn
țăniră dinții așd de tare, căpar’că cu toții ar fi 
avut ciocuri de bursă. DELAVKANCEA,ap, HEM. 2.j2ó. 
Pe malul se vedeau ici-colea bene, sandu-
ALDEa, A. M 89. „Pasările privite ca mai sfinte 
la popor sânt: porumbeii, rândunicile și berzele." 
(Glodeanu-Sili^tea, In Buzău) h. Il, 122. .,ltarsu, 
când se arată primăvara, e semn că nu va mai da 
iarnă", (Balintești. In Covurluiu) n. III, 66. Cănd 
vezi barză Măi pe sus, tot anul vei fi .sănătos, 
iar căwl o vei vedea pe jos, tot anul vei fi bolnav. 
(Giulnița, In Ialomița), șez. iii. 46/„. (Pentru alte 
credințe populare despre barză cfr. HEM. 2523 și 
MARIAN, o. II. 310, ȘEZ, III, 47/,, viii, 51). Ber
zei oarbe ii face Dumnezeu cuib, (blănlc, în Bacău), 
ap. ZANNE, p. IX, 543 („adică Dumnezeu îngrijește 
de cei nevoiași"). Se întrec, ca puii de barză la 
zburat. (Putna) ibid. ix, 543 (se zice „mai ales 
despre copii"), ' P. anal. Numire dată caprelor 
bălțate cu negru. Jahresber. xvi, 221; cfr. dame, 
T.182(din Bacău). i l)c-a barza enunv'Ie unui joc de 
copii. Cfr. ȘEZ. VIII, 124; PAMFILE, J. ii. [Plur. be.rze, 
rar: barze. marian, o. ii, 310; (Ciobanu, în Con
stanța), ap. HEM. 2523; alecsandri, ibid.; tot așă 
gen.-dat.: berzei, berzii, (vechin) barzei. M8S. (a. 1764), 
ap. HEM. 2530.)

— Barză e, probabil, un adjectiv substantivat, 
fiind la început atributul speciei celei albe de berze și 
derivă din alb, bard',-Se „alb,-ă.“ Caste r, Zeitschrift 
f. rom. Phil. iir, 469; D. Meyor, Etym. IFdrib. d. alb^ 
Sprache, 27 (cfr. șl bardăș, bardoș, alb. barbós 
„albicios", grec TtiXapȚÎț. meyer-lCbke, r, w. nr, 620 
revine la vechea etimologie, din lat. ardea „stârc, 
bâtlan" și, în afară de ital., spân, garza. portg. garpa, 
11 compară șl cu ital, albardeola ,J/5ffelgan8“)-Cfr. 
șl Schuchardt, Cuv. d. bătr. Supl. XXIII, HEM, 
2.526 s. u.

. . ........... , . ___  .... ______ j. m. și
liâiidiiuiu s. m. (pronunț, ödnr/don). Trei bărdăuni 
iini sărea, Lupă Novac se liiâ. corcea, n. lOU.J

— Derivat dintr’unverb onomatopeic bârzâ'i (va
rianta verbului biizâi), prin suf. -mh.

■tÂKZKiA'Ă 8. f. 1-^it traineau. — {In Țara-Ha- 
țegului, Transilv.) „liărgeică = sanie mică, cioa- 

. clă, pe care se aduc lemne din pădure. (Clopotiva)". 
VICIU, GL „Jidrjeică = săniuță ce se trage cu mâna". 
REV. CRIT. III, H7. = sanie, cum au copiii
iarna, de se sanie cu ea. {D. ex.] Du-te, |de| ntfd 
bărgbicu, ad ne dămpe deal. (Jurul Hațegului)", vi
ciu. GL. Cfr. hftță, cioaclă, soarlete. (Șl: bărzelcă 
8. f. (Bouțariu, lii Haț 'g) viciu, ol., bârjelcă s. f. 
și, cu pronunțate dialectală, hárgéicá s. '.]

— Derivat din slav. biu'Z'b „repede", prin suf.-etcă. 
înțelesul original pare a fi; „sanie care merge re
pede" (cfr. a veni săniuș = a veni b. a fi dus re
pede la vale; cfr. răpăgâ) și cuvântul pare a fi 
Împrumutat întreg din vreo limbă slavă (mai de 
grabă din sârbește).

RÁRZÓc 3. m. Tige de citanvre (reatée plus pe
tité que Ies autres). — (Numai la plur.; rar; Iu Agri* 
șteii, pe Târnava-iiiică, In Transilv.) „Bărgoci — 
cânepa mai mică [care ii'a putut crește maro și care 
stă printre cânepă ca puful subt pene, cfr. pam
file, I. c. 103), ce rămâne dacă s’a smuls cea mai 
înaltă"... VICIU, OL. Cfr poșomogi, podbioi, por- h 
bici. '

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. borsag 
„boz"). •

iiÂHXOi subst. (Bot.) borte de plante. — ,.Uăreoi: ; 
niște fiori." șez. ii, 149/,,.

HÂHZÂv 8. UI. (Entoin.) Counin, mnuetiqu'’.

k.írkoiá vb. I refl. I’. ii’etnporter, s'irriter. Hou- 
der. 2®. H’enorgueillir.

1®. A-i sări (cuiva) țandăra numaidecât, a se mâ
nia lesne și a sta bosumflat. Dă-i pace, el nu vor
bește cu noi, vezi că se bărgoește.' (Vicovul-de-sus, 
In Bucov.) Com. o. NISTOR. (Cfr. bârzolea).

2®. A se Îngâmfă; a se umflâ în pene. La vâr
ful (felezuitoarje» sănt lei/ate... nuiele subțiri..., ră- 
sfiratf ea coada eurcanii/Hi, ctiiid îc hurgoe, bre-
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BENEI., OR, p. (subl feiezui). Tinerică cănd erai, 
Zici că nărav nu aveai, Dar acum fe-ai bărzovtt, 
Cu nărav te-ai învățat, teodorescu, p, p, 152; 
MARIAN, se. I, 42. (Despre femeia obraznică și În
gâmfată se zice că) S’a bărzoiat ca o curcă. MA
RIAN, O. II, 77; ZANNE, P. I, 457.

[Și bărzei vb. 1V‘ (cfr. bârzolea); (cu prefacerea 
lui á in M, după labiale) șl: bnrzu) vb. IV (IV“).]

— Derivat din hârzoiu. (In Înțelesul 2”, influ
ențat de cuvântul burzului).

■ÍÁKZUIÁT. -A adj. Redreasé (en parlant de la 
queue des animaui).—Participiul, devenit adjectiv, 
al verbului hârzoiâ (In ințeleaul etimologic, despre 
coada animalelor); cfr. b&rzoiu. Ltidicat(ă) In sus. 
Vulpen..., cu coada bâreoidtă, spre bărlo<jttl fiitcilor 
adi cunt putcă mai tare se- duced. caxtemik, ist. 
129; cfr. 195.

BĂKZOIV 8. m. (Urnit,) Ciyoifne mâle. — Mascu- ...... ..  _ ___ ,..............................................
linul lui barză (derivat prin suf. moțion. -oim; in- ușesnmepitmpișipurtătoridegrijă...preprea8}inția 
trebuințat rar și mai mult in glumă), .1»» oăgut . ~ ......
(J barză i^'un bdrzoiu -Și trei puici. Cine aánt:" — 
(Cutare) cw femeea, Și trei fete, teodorescu, P, 
P. 199.

uÂBZtiir adv. liedresse. Dressé, herisse. — La ori
gine. In expresia: cu coada bărzoiu = cu coada ri
dicată In sus. [Galuljporncâ apoi în spre el, cu capu’n 
piept, cu codița bărzoiu in vânt, sandu-aldea, sĂm. 
III, 743. Caprei îi cade coada de râie, Și ea tot bâzoiu 
(variante: sus) o ține ( : „adică mândrul șl când 
scapătă, capul tot sus 11 ține**. lORD. GOLESCU, ap.) 
ZANNE, p. I, 393. A-și face «eada bârzeiu : a o 
luă nebunește, la fugă (precum fug vitele când a 
dat bâza tn ele). [Morărița] Și-a făcut coada bărzoiu 
Și-a fmjit prin cete văi. teodorescu, P. p. Jól” ; 
MARIAN, SE, I, 41. I (întrebuințat In funcțiune pre
dicativă) „ii bărzoiu = li ștrengar**, șez. ix, 149 
Iprobabil, mai mult eu privire la e.\terior: țanțoș, 
mândru). (| P. ext. „Cu părul bărzoiu = cu părul in 
sus (de spaimă), cu părul măciucă ; (de unde șl 
vorba;) bărzoiu-măciucă: sai pe el, inhață-l 1“ pam
file, J. UI. (Și: linzolu adv. Coada cioantă, bâzoiu 
SMS.'TEODORESCU, P. P. 436; (cu schimbul obicinuit 
intre suf. -oiu și -oit, șl:) bâzau adv. iord. oolescu, 
ap. ZANNE, P. I. 393.J

— Derivat din bâză, prin suf. -oiu. (Pentru for
mațiune, cfr. „cu părul vâlvoiu**; formele cu r se 
explică prin existența unei tulpine onomatopeice 
biirz-, alături de bâz-, cfr. bărzăun); „cu coada 
bărzoiu" Însemnează deci. Ia origine: cu coada ri
dicată, precum o au vitele In care a dat bâza 
(= strechia).

KÂKZULKA B. f. invur. Appellation des fa-
clleuient irritables. — „Numele unei vaci care din 
toatâ nemica se bftrzoește, [se] mânie ca și unii 
oameni**, marian.

Derivat din bârzoiă, prin suf. batjocoritor -oleti.

i».A« s. m. (Muzică) Bosse. — Voce (bărbătească) 
adâncă (groasă), ori instrument (cu coarde s. de 
aramă) care scoate numai sunete grave. Și nu mi-i 
de bot, Cum mi-i de nas, Că făceam din el un bas. 
MARIAN, î. 213. I P. ext. Persoană care are o astfel 
de voce, muzicant care cântă partea de bas. I Bas 
întăiu s. prim (spre deosebire de bas al doilea s. 
secuwl, numit șl numai: 6as) = bariton. Un... tânăr, 
basui cel dintăi din corul arhieresc, contempora
nul, III, 616. Cfr. alto, altist, bariton, tenor, 
sopran.

— N. din fran. (ital. 60880, idem, propriu: ,.jos“).

HAN adv. juatement, tout-ă~fait, préciaémeni, 
ezxudement. Tocmai, chiar, taman. Cănd te văd, 
bade, la lună, Inima nu mi-i bnș hună. HODOȘ,

BAȘ-

p. p. 113. Pe mine mă cerdoi veri. Nu măcerbaș 
de demult, De-n lună, de-o săptămână, id. ib. 117. 
In poala bădiții mele, Șede-o lele de muiere. Ci 
n'tir fi baș cu cădere, Călelea are bărbat, El e june 
de ’nsurat. doine, 1.54. Așâ-i fata de frumoasă. 
Brumoasă e baș ca noaptea Și e {/roaznică cu 
moartea, bibicescu, p.p. 304 Muierea lui Păcală iar 
începu a plânge după bărbatul ei, zicând că iKuma 
baș îi mort ( chiar că-i mort, e mort de-a bi
nele) și e iidins în biserică. cătanA, p. iii, 49. 
„Aia-i rău.‘‘ — „Rău și nu bașî.''^ ( și nu prea, 
Sarafola, comit. Torontal, In Banat). șEZ. i. 275/,,.

— Din sârb, baș, idem.

H. Aț s. m. I. 1’. Chef (de corporation). 2®. 
bout. Cltaniie, ayin.

I. 1®. t (Neobicinuit) Cap, căpetenie, inai-marele 
(unei bresle de negustori s. meseriași), staroste. Am 
dat această domnească a noastră carte Nicolii, bașul

: gdepilor. doc. (a. 1795), ap. ȘIO. aceste toate 

soi)rtrtHÎeZ«»»»fropoh7Ml.UoWo-y/afttei...,pe6oșC'osie 
Avraam,pe baș Sandul Panaite, pe boș Coste Pa- 
pafil. (Mold., a. 1766), uricariul, xiv, 190/,,. | (Pă
strat pe alocurea până azi, ca atribut al cuvântului 
„cocoș**) ,J’oporul credo oă este o toacă In cer. după 
care cântă cocoșii. In fiecare sat este un cocoș, oare 

' cântă când este numai de trei zile. Acest cocoș aude 
cel dintâi toaca din cer, și, după ce cântă el, apoi 
Încep a cântă și ceilalți cocoși. Acel cocoș se nu
mește cocoș baș‘*. (Gherăseni, In Buzău), ap. HEM.

, 2663 (numit șl cocoș năzdrăvan, marian, ib.).
2®. (Navig.; rar) Cap, capăt (al unei bărci). Că~ 

pitanul se yheniui Intre capetele maldărUor și bașul 
de dinapoi al luntrei. sandu-aldea, p. 201.

3®. (Comerț; pop.; învechit) „Ceea ce se lasă schim
bătorului pentru schimbatul unei monede** (COSTI- 
NESGU),agio. Mai sânt datoriu însă l.^lei, la Moise 
Jidovu',cu.’{Oleibașullor.{\îo\d.,e,. 1767), uricariul, 
XVII, 56/,,. Mulți casieri... se folosesc... de auru' ce au 
in cusadebani ui... statului,prefăc&ndu-l... în arjint, 
și nația plătește pentru datoríi mai mult baș. Ji- 
PESCÜ, ap. TDRG. i P. ext. Plus, spor. Și chiar 
dacă se brodeă... să se păcălească..., își {/ăse i soco
teați... In „ba^id’^, spTul ce-i ieșeă de la „raz‘^, cănd 
umpleă.., măsura... cu dichis. M. ciiirițescu, conv. 
LIT. XLIV, II, 77.

— Din turc, bâă „cap, căpetenie; agio, etc,** (Cfr. 
baș-. în Înțelesul 2®, poate prin mijlocirea sârb, bas, 
„capătul dinainte al corăbiei**; în înțelesul 3" o pre
scurtat din turc, ăkee basi/ „capete de bani** ȘIO, și 
a putut intră la noi șl prin filiația limbii bulgare: 
bas ,4ntâiul; agio**).

BAiș- Element de compoziție, intrat In limba 
noastră dimpreună cu titulatura ierarhică otomană 
și devenit mai târziu un fel de prefix productiv.

1®. în cuvinte luate de-a-dreptul din turcește, baș- 
se găsește numai In legătură cu substantive care 
Înseamnă titlul unei funcțiuni sau al unui rang ; 
cuvântul compus arată pe „căpetenia** a, pe „șeful** 
slujbașilor sau demnitarilor acelei administrații. (Mai 
toate aceste cuvinte au pierit azi din limbă. Adesea 
aceste compuse cu baș- sânt sinonime cu cele care 
conțin In partea a doua cuvântul -bașâ și cu cele 
compuse cu vel-). Exemple:

baș-agă f s. m. (In turcește și la Românii oare 
aveau legături ou Orientul) întâiul eunuc al hare
mului Sultanului, e. văcăresccl, ap. ȘIO. 1 (în po
ezia pop.) Primul căpitan s. comandant al unui de
tașament de Turei. Da'n caic cine eră? Eră căpi- 
tan-pașă, Baș-agaua Turcilor. ALECSANDRI, R. P. 
124/1,; cfr- 125*’,

baș-alaiu-ceaiiș f s. m. ți alaiu>baș*ceanș f s. m. 
Cel mai mare Intre cei doisprezece ceauși care pă
șeau Înaintea alaiului domnesc. Bai-alaiu-ceauț, pe 

. lună 20 lei. (Mold, a. 1776), URICARIUL, XIX, 391,'..

k



BAȘ-
haș*beșleăgA t s- iB' și formă turcească) bnș> 

beșil-Bgă t B. in. Comandantul suprem al ostașilor 
de’poliție (turcească), numiți beșlli. Au trimis 
pa^a... pe baț bețliagă, cucăfiuabeșlii..., la Nicolat- 
vodă. AXINTE ÜRICARUL, ap. TDRG. Pentru «ten- 
^ineren ordinei, Chehaia-be// în Valuhia șt Itisuf- 
pașa in Moldova ordnduise in fiecare plasă căie 
un beșliu cu 10 neferi, în orație principale căte 
un beșli-agâ cm iiO de neferi, ș» la Iași ^i Bucu
rești căte un baș-beșli-af/ă cu căte 20i) de neferi. 
OHICA, ap. HEM. 2661.

baș*buln(c)-bitș(a) f s. m. și buș-bitliuc>bâș f s 
in. (n. costin, ap. ȘiO.) Căpetenia bulubașilor, 
care, ca șef al gardei domnești, supravegheâ Închisoa
rea Curții, având pe seimeni subt comanda sa. Au 
venit aici in țară, in Moldova, de an fost baș-buluc- 
haș la Constantin Duca-oodă. necdlce, let, ii, 
255/,,. Pe Cosfache Purice... cu bună pază tnehizăii- 
du-l la Cefățite, șăzănd pănă au venit I/omnia in 
Iași, și atuncea l-au scoborlt in Curte, la baș-buluc- 
bașa de simeni, e. kogălniceanu, ap. HEM. 2660; 
cfr. let. iii, 293/,u BELDIMAN, tr. .341, Să hotărim 
o casă cu locul ei ce este iinprejurulcasei, a duini- 
saJe Neculai Moraiftd, baș-bulu-ÎKiș. (Mold , a. 1760), 
URIGARIUL. XXII,.884/,- [Derivat: bașbiilubAșie f s. 
f. Rangul de baș-bulu-baș, fotino, ap ȘIO.]

baȘ'CiiimncAni f s. m. E. kogAlniceanu, ap. ȘIO. 
și baș-caimacAii ț* s. in. Cel dintâi dintre caimacami. 
Mulțătnim affalelor Și baș-caimacanilor. teodo- 
RESCU, P. P. 563.

baș«cflpiehehâie + și baș-capuclielinie f s. m. (cu 
formă turcească șl -eliehniâ). întâiul agent diplo
matic (capuchenaie) al principatelor românești 
pe lângă Înalta Poartă. Polița dumnea-lui baș-ca- 
pi-chihaie, pentru socoteala blănurilor ci [=ce] au 
dat blani la baerain-peșclieș. POC. (a. 178(5), ap. lOR
GA, 3, D. 189, Spătarul Mihalache Suțu, ce au fost 
înidiu' spătar aici, in vremea domniei lui [Cara- 
geâ). ...șt apoi baș-capu-chehaia al lui, la Țariqrad 
zilot, cron. 71.

bnș-capigiu + s. m. = capegl-bașa. E. kogăl- 
NICEANO, ap. ȘIO.

baș-ceaiiș ț s. iu, Ofițer superior cu diferite atri
buții, cfr, ceauș-bașâ. Serjant, adecă baș-ceauș. 
N. costin, i.et. ii, 7.'i. Luară pre Buca-vodă, de 
l-au dus de l-au închis la baș-ceauș. neculce. ap, 
HEM. 266U. îfastasi durea, ce au fost baș-ceauș... 
(a. 1795) URICARIUL, XXI, 320.

baș-ciohortăr f s, m,, (mai rar) buș-chiiiodAr f s. 
m. IORGA, 8. D. VI, 197. (La Turci)Primul ciohodar 
s. camerier al Sultanului; (Ia noi) întâiul cămăraș al 
Domnului, având subt porunca sa pe ceilalți cio- 
hodari; el Incălțâ și descălțâ pe Domn și ridică, 
din poruncă domnească, pe boieri, băgându-i la în
chisoare. Cfr. ȘIO., GHICA, s. XIV. Ciuhodarii cu 
baș-ciukodar, din a-stdnga, cum tnerge Domnul la 
biserică, gheorgaciii logofătul, let. iii, 298/^. 
Grigorie Gkica pornește pe baș-ciohodar Măciucă, 
care și aduce la curte pe Bîrbucică,iltrănteșfela 
pămănt și din porunca domnească îi trage o fa
langă, apoi il trimite surghiun la mănăstire. Glll- 
CA, S. 46. Poftisem la masă pe vărul Bufte...,care 
o fost baș-ciohodariu la Domnul loniță Sturdsa- 
vodă. ALECSANDRI, T, 40.

baș-conaccin f 8. m. Mai marele conacciilor, având 
să Ingrijască pentru sălaș când călătorea Domnul; 
cfr. vel-conaccin. Domnul încă auporoneit de 
s’au rânduit conacile, ordnduindu-se baș-conacciu 
(pej Constantin Canano. giieorgachi logofătul, 
ap. HEM. 2660.

baș-tergimăn f s. m. Întâiul dragoman al Sulta
nului 8. al Domnului, cantemir, ap. ȘIO.

2®. (tn graiul fam. și glumeț, adesea cu o notă 
batjocoritoare; cfr. „el e capul răutăților") baș- se 
Întrebuințează (in România) ca element de com
poziție in legătură cu substantive, dându-le Înțe
lesul .,de cel mai de frunte, cel mai Înalt (ca rang);

6 BASAMAC
cel mai bun, cel mai fin (cfr. cel mai prima)"—și 
cu adjective: „In cel mai înalt grad, peste măsură 
de.. “ (și, când avem a face cu nn cuvânt care arată 
originea,) „get-beget, de baștină, neaoș". Cfr. arlii-. 
para-, ultra-, extra-, supra-. super-, hiper-. 
Exemple: baș-liătăiiș s. m. Baș-băfăușla alegeri. N. 
XENOPOL, ap,’ RUDOW, XIX, 420. | baș-bătrâii, -â adj., 
subst. Sdntem oinovați, C’am fost prea plecați Lu' 
baș-bătrănul Ptnoș Ungurul, teodoresgv, p. p. 
498*". I baș-boier s. ni. Primul boier al țării, lu ace
lași timp prezident al Divanului (dupăDomn) s. chiar 
guvernator provizoriu (caimacam) al țării (un astfel 
de baș-boier a fost orânduit Întâia oară, din partea 
Porții, la a. 1763; cfr. ȘIO.); boier mare. Baș-boierul 
purtă liun;fer la brâu, ghica, s. 501. [Un boier din 
Moldova) a dat domnitorului țării toate moșiile 
sale, pentru ca acesta sd-i sărute mdna in fața 
mai multor marturi și să-i hărăzească titlul de baș- 
boier. 1. NEGRUZZI, I, 416. 0, voi, baș-boieriîor! ma- 
TEESCU, B. 36. 1 baș-calic s. m. Să vie și să-mi calce 
drepturile mele de calic vechiu. de baș-calic? șez. 
VI, 169. Cfr. CREANGĂ, GL. | buș-căpltăii 8. m. LET. 
III 294. I baș*marghl«)l s. m. Ștrengar de frunte. 
A’ecoio Neculcea, Din oraș din Tulcea, Fecioraș de 
Sârb. Baș-marghiol de târg. POP., ap. HEM. 2662; 
cfr. PĂSCULESCU, L. P. 161, 162. Io nu te-oiu luă. 
xYm te-oiu sărută. Că ești farfarâ, Baș-murghiol de 
gură. Care inimi fură. TEODorescu, p. p. 456. 
baș-racliiu s. a. Â băut vin hermdziu. Cu răvac și 
baș-rachiu, Ș’(wunt doarme intr’un pat. Pe trei perne 
răsturnat, teodorescu, p. p. 540. [Și: bașa-racliiii 
s. a. Scotea vin, scoteâ rachiu, Scotea rachiu, bnșa- 
r((chiu. MAT. FOLC. 47.) ' baș-răzeș 8. in. Eu sânt 
Harță, baș-răsăș, Cunoscut tocmai prin ieșfi]. ale
csandri, t. 257. I baș-țarigrădeăn s. m. fireci ne
guțători, Baș-țariyrădeni. teodorescu, p. p. 8.5''. i 
+ baș-vâuător v, avgiu,

nÁ^Á -)- B. III (ș. d.) v. pașă ș. d.

uÁNÁi>Á s. f. V. bent^adA.
HÂMĂiti vb. IV". Prtrírr, catitier, a'Kntrfi.f«nir. 

(Transilv.; ungurism) A vorbi s, a sta do vorbă cu 
cinevă. Băaădui d6 biti pâră la snri. GOD. VOB. 
ll’/is ui*54/,; S2/^ ( vorovind cu ei. n. testa
ment 1648; vorovind până la zio. biblia 16.88). 
Stuți. Turcilor, nu (jrăbifi, Că cu Gruia bHaMifi. 
BIBICESCU, L. P. 291. [Și: bAsAdni vb. IV®, care. In 
Munții-Sucevii, din Moldova, Însemnează „a fi de
prins numai cu un fel de lucru de mftncan*". îjEZ 
II, 126/,,. înțelesul acesta arată că In Moldova cu
vântul e Împrumutat din limba ruteană: Iwaedufoti 
„a ospătă".]

— Derivat din bAsndâ.

n.Í8ÁnDÍ vb. IV® v. bAsAdi.

RtsÁióc s. a. (Bot.) V. busiiiot.
RANALic B. a. Tas (le foin. — (HaT) „Porcoiu sau 

porcán de fân, cam de o jumătate de car.“ pam
file, C. Sus cârlin. Jos cârliif, Ș'i la mijloc basn- 
lic? ( Cântarul.) gorovei. C. 61.

HÁSAMA adv. Jp2»u/-e>Hjne«it, d ce qti'ílpáráit.
Bag seamă, mi se pare. (Sfiliște, In Transilv.) Com 
A. BANCIU. [Și: básAmA adv. „pe semne, ași se ve- , 
de“. POMPiLiu, BIH. 1004, básema adv. „pas6-mi-te‘‘ , 
(Mehedinți), Com. strámbplescv.)

— Scurtat din bag sesmü.

BA8AMÁC 8. a. tiau-de-vie de céréales (de mnu- 
uaise qunlit^J, tord-bopaux. — (Cuvânt nou, care se 
răspândește tot mai mult in România; cfr. H. ii. 81; 
rv, 12, 119; V, 72, 117; vii, 8, etc.) Rachiu ordinar 
(făcut din spirt de bucate iimestecat cu apă). Cfr
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hotercă, tărâș, pocirlă. poșircă. etc. Pe sticlă 
eră scris: Mastică de Ilio: dar mimseă a basamac. 
CONTEMPORANUL. V, 2. Zice lumea, că-s sărac. Pe 
ce beau la basamac ? șez. vii, 44. Basamacul sparge 
i:apul. ZANNE, P. III, 4.51. Fig. Unde munjului 
că-i trase [cu gârbaciiilj? — între șale basamace 
(= lovituri zdravene, cum e basamacul de tare). 
Unde murgului nu-i place, șez. ui. 6.5/,.,.;. (Plur. 
(rar) -mace și -mucuri.]

Probabil, din Înjurătura trivială ungiii-eaacă 
busssam a... Cfr. HE5f. 2538.

BANANGÉI. s. a. (Cur.) Diiuee populaire. — Nu- 
iiieip unui joc țărănesc. (Băilești. In Dolj.) H. v, 18.

HAMAÓC'Hív, >uÁVH>: adj., subst V. bazaoclilu.

bAnăon, -OÁNÁ t adj. EnvieuiC, haineux. (Ate
stat numai Intr’un glosar din secol. XVII) Invidios, 
pizmaș, uricios, ciudos. cuv. D. bătr i, 270.

— Derivat din băsăo, prin suf. adj. -os.

uaisakuínA s. f. V. bașordiiiâ.

BĂNĂU s. a. P. Fenj/eance. 2^ Haine, rancune; 
cotare. 3’. /«/«re, outraife. 4“. Mauvaise habitude, 
vice.

(Prin Transilv., Mold. și Bucov.; rar; ungurism).
1”. f Răzbunare. Foiw aduce urmă pre voi, care 

va sta de băsău. Cuv. D. bătr. i, 10 ( : „Pépéé, 
ijui fora la vengeance"). To//»7 creșfinti... să nu 
ție stătători de alean, ce toată stătătura de băsău 
să o lase pre Dumnesău, carele giudecă toată lu
mea in dereptaie. sicriul de aur (a. 1683). ap 
CCH. 116.

2“. Ură, pică, „ciudă Învechită (care cere răzbu
nare), prinsură". (Vicovul-de-sus, în Bucov.) Com. G. 
nistor; cfr. cuv. d. bătr. i, 16. Lasă băsăulă! co
resi, PS. 93; cfr. 250. Pismașilor mare... jale, iasfe..., 
numai căce-ș văd cu ochii pe cine-i e<tste pisină și 
băsău. Mss. (Brașov, secol. XVII), ap, HEM. 993/,,. 
Am basău pe cutare: „ură, ciudă mare". (Munții-Su- 
cevii, Mold.) ȘEZ. v, 37/,,.

S”. Batjocură, supărare (adusă cuivă), ofensă, ne- 
di-eptate. „Bés6u = iniuria (contumelia)." anon. gak. 
Uascale, uceastea eicând, noao ne faci băsău. N. 
testament (a. 1648), ap. CCR. 91.

4". „Apucătură [rea], vițiu.“ (Munții-Sucevii, Mold.) 
ȘEZ. V, 37/„.

[Plur. (rar) -sd»r». CUV. D. bătr. i, 16.]
— Din ung. bosszú „răzbunare."

t iiAișuvztc B. III. V. bașibnznc.
BAȘCA adv., adj. invar., prep. 1". S^rémeut, ă 

part; s^ars, diffiírmt. 2*. Excepté, fiutre, sauf, sans 
compter...

1“. Adv. (Une-ori compus cu de(-a)-; construit In 
mod absol. sau cu prep, de) !n deosebi, de o parte, 
(In) afară de...; cfr. bez,dechilin. (Interpretându-se 
adverbul drept atributiv al subiectului, s'a putut naște 
și funcțiunea de adj. invar, cu înțelesul de) Deo
sebit, despărțit. Sănt ceale doao livesi bașca, cum
părături ale pnpe.i.DQC.(\\a.xit.., a, 1715), ap. HEM. 
26B9. Mai nainte de a fată, scroafele, trebue alease. 
din cârd fbiișcă) și închise dechilin în cocine. Ef o- 
NOMiA, 98. Aw fost bașca de frații mei peste, 20 [do] 
a»t. ARICE8CU, ap. ȘIO. Leonida: Vem bine, pensia 
e- bașca; o am după legea a veefte. caragiale, t. 
SVi3- „Locuise bășca; mâne bășca : separat, deose
bit". REV. CRIT. III, 87. (Pleon.) Stă^nu-tău, ca 
stăpânu-tău; ce ți-a face el, asta-i deosebit, de ba
șca! creangă, p. 266. (Repetat) Jiasepe] erau bașca 
pentru oameni, bnșeapentru muieri șt ^șcapenfru 
feciori. PITIȘ, SCH. 107. Bn.șca fiomănii, bașca Ți-

r bAșcAluî
/lanii.' ZANNE, p. VI, 373. ]) P. ext. (Din Înțelesul 
„de o parte" s’a născut. In anumite construcții, cel 
de) „Singur" (viciu, GL.), „răsleț" (Mehedinți; com.
N. IONESCU), anume. Spun bătrânii, că pe cănd oe- 
neuu Turcii pin casele lor, aveau străchini bășca 
pentru Turci, și ce bucate rămâneau de la ei le lă- 
pădau la căni. ȘEZ. lll, 76/,,. Am râmas <Ze bășcă! 
(Densuș, în Transilv.) viciu, OL. I (In corelație cu 
„una") Alta, altfel. Asta-i! una vorbim și bașca 
ne.’nțelegem! c.\bagiale, t, ii, 7/,; cfr. zanne, p. 
II, 742.

2''. (Mai rar) Prep. (In) afară de..., fără a se so
coti..., nepunând la socoteală... 0 vie de vr’o opt 
pogoane și cevă, bașca crama și casele, marion, 
ap. HEM. 2669. Bașca de ce ți-am dat, îți mai ră
mân dator cinci lei. LM.

[Accentuarea mai veche erâ bașca; cuvântul In- 
cetătenindu-se In limba română el a pătruns șl 
dincolo de munți (in Ban. prin mijlocire sârbească) - 
și-a schimbat accentul: bășca, prefăcându-se pe alo
curi In bâșcâ, bașca, hașcă.]

— Din turc, baâba, idom.

bâncA t 3. f. sing. rowoM, luine. • Lăna (tunsă 
de pe oaie). Atestat numai o singură dată: De- 
tftinț/e-va ca j>Zo(ae}a spre bască. P8Ai.. SCH. 220 
(la CORESI, PS.: „lână").

— Din alb baske, idem. (Cuvântul există șl la 
Aromâni).

llÁst'A s. f. .UaÚ! ou huch6pnu.rvn6 d’un íjrand 
truH rtK milieu. — (Mold.; rar) „0 covată găurită la 
mijloc, ca să Încapă trupul unui om." ion cr. ii, 13.

uĂscĂ 8. f. 1°. Basque. 2’. Pefite veste de femme 
(corsage â basques, boléro).

1°. Poalele (adaose) ale unei talii (bluze s. ja
chete) femeiești,

2^. P. ext. (pop.) Bluză cu bască, „ilic de stambă 
nevătuit (modă nouă, de lux)". (Ciuperceni, in Dolj)
M. V, 129; cfr. H. Il, 147; 89; H. lll, 119, .311; H. 
VI, 143; II. VII, 8; etc.

— N. din fran. Cfr. baschină.

RĂ.șcĂ B. f. V. baștă.

KÁscÁcÁuÁ vb. (ș. d.) V. ráscrftcftra ș. d.

BÂsrĂfE a. f. Outil de forgeron. - (Mârleanu, 
în Constanța) Unealtă a derarului (neprecizată mai 
de aproape), ii. ii, 282.

—- Etimologia necunoscută. Cfr, bașchie.

BA^CALÉf 8. a. V. bașcaueț.

BĂșcĂri vb. IV. Gronder, se moquer de (qqn.). 
— A certă, a mustră pe cinevă. a-l cicăll, a-l face 

de două parale, de râs și de bătaie-de-joc. în viața 
mea n’am să-i spun o vorbă, că m’a bășcălii de 
par'că aș ți strein. Com. i. pavelescu.

■lĂișcAiiui vb. IV*. fiiej séparer. — Trans. și refl. 
A (se) pune bașca, a (se) alege (de o parte), a 
(se) despărți (spec. spunându-se despre „unii care 
au avut toate In comun, rămânând fiecare cu partea 
ce i se cuvine". rădulescu-CODIN). în fietece vară, 
după ce isprăveă treerișul, iși bășcăiueâ grăid in 
două: cu o parte, cea păstrată gurii, pomeă la 
woarâ. M. CHiiiiȚESCU, CONV. LIT. XLIV, II. 78. [De
rivate : bășcăluit,-â adj, A fi insă despărțită și bă- 
șcăluită una de alta, de tot și intru toate, viața de 
veci de moartea de veci, piscupescu, o. 125; bă- 
HCălnire s. f. Această bășcăluire și despărțenie... so
cială, dureasă de aproape două veacuri, jipescu, 
ap. TDRG. II Cu alte sufixe: bășcnl vb. IV* = „a da 
de o parte, a despărți, a răzleți" (Șișești, în 5(ohe- 
dinți). Corn. N. IONESCU. Ș» noi să ne hășcuim.

t
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(Orlea, In Romanați) PĂSCULESCU, L. p. 216. | (în 
Ban.) bășcășl vb. IV* (refl, și cu înțelesul spec. „a 
se divoilâ"). cu derivatul bășcAșit, -A adj. =« „deo
sebit". Com. LIUBA. Tată, iar s'or îmbinat oil“ noa
stre cu altele, și uoiblănd să le bășcășesc. mieii nu 
i-am puM nici cumrăsni. cĂtană, b. hi, 1.3. „Fra
ții s’or bășcășit = b’sw despărțit unul do altul, din 
avere. S’a bașcășit de soție: a divorțat." Com a. 
COCA.]

— Derivat din bașca, prin suf. -d/Mi /-ui, -ăși). 
Cfr. desbășcășl.

BA^VANÉi' 8. a. (Petit) suc, bourse (de toile ou 
fZc «ti»;). — (Rar; în Transilv. de nord) ,Bășcăneață- 
sac, săcneț, săcuecior". buonariu, k. „Bașcaleț = 
pungă de pânză", viciu, gl. ,yBașcaneț = punga de 
piele sau beșică de porc. In care țin tăbac, ja.șcău. 
(Ioana, Gherla. Căinăraș, Ciatelec)". vrciu, GL. (Și: 
bAșcAneâțA s. f., bașcaleț s. a ]

HĂișuĂNÎ vb. IV* (ș. d.) V. bașcAlui ș. d.

BÂișcĂi' 8. m. Hot. (Rar; In Muscel) Prost. R.i- 
DULESCU-CODIN.

— Etimologia necunoscută. (Probabil, din ung. 
hiicsikó „bădiță", fiind considerat „prost" mai întâi 
vreun Ungur care nu pricepea românește și se adresă 
Românilor mereu cu acest cuvânt.)

— 5(tfi

UASCEÁ 8. f. Jardin. — (Rar, prin Oltenia) Gră
dină. Pe suru'-ăl mic încâlecă, Pân ( prin) ft«- 
scble se'nfundâ. m.at. polc. 79. [în Ban., prin mijlo
cire sârbească (basce): bâșce s. f. JAHRESBER. Ill,313. | 
Prin secol. XVIII, In texte cu multe turcisme, și: 
+ bagceă. ȘIO.]

— Din turc, bagiice, idem. Cfr. bacoevan.

KÂsi'Hi interj, v. băști.

KÂșcKiE B. f. (Dog.) Chassoir (de toniieiier). - 
Unealtă a dogarului (numită și ciochie, păpușă 
sau bățic) In formă de ciocan, cu o parte șențuită. 
(„Șanțul se așează pe cerc și cu un cioe.an de lemn 
se bate de-asupra, ca să fugă cercurile către partea 
mai umflată a vasului", pamfile. i. c. 161). Gfr. 
DAME, T. 87,

— Etimologia necunoscută. Cfr, beșchie, bă- 

kAscuî vb.IV*. Dourrer, enfoncer (enpressanf).— 
(în Transilv.) „A umpleâ tare, Îndesat, d. ex. [ci
nevâ] umple'o oală cu tărâță, după aceea o Îndeasă 
și zice că: Am băscuit-o. (Bistra)". viciu, gl.

— Pentru etimologie v. bácsi.

BÂșcri vb. IV* V. bășcHiui.

BĂNCULĂ 8. f. Bascule. — Scândură s. pârghie 
mobilă așezată in cumpănă pe un suport, astfel 
încât când un capăt se lasă in jos celălalt se ri
dică. Cântar (s balanță cu basculă) șl absol. ba
sculă V. balanță. Pod-basculă: balanță pentru cân
tărit căruțe și caro Încărcate, etc.

[Accentuat, mai rar, și: basculă.]
— N. din fran.

báübákccÁ t B. f. V. blseririi.
RÁ8KHA adv. V. haaaina.
HASÉN 8. a. V. basii
BisÉBic'A 8. f. V. hlsericâ.
HAȘFÎK 8. a. V. halbafir.
HĂșÎ vb. IV* (IV). P4t^r, laasfir. —(Aproape numai l

BAșicA 

cu formă refl-. Insă cu sens trans.; pop.) A da vânt 
(din anus); cfr. fftsâl. zanne, p. i, 394; II, 126; 
485; vi, 356; 420; 581, etc. [Diai, beșl vb.IV*. ! Prez. 
mă bășesc și băs. anon. CAR.; GOBOVEI, c. 72; 221.]

— Din lat. vissire, idem.

BAȘiBi'zi’c 8 m. Volontaire turc de la milice. 
irr^guliire. Homme brutal. — (învechit) Voluntar 
turc, aparținând trupelor neregulate (In opozițiune 
cu nizam). în răsboiu, ostașul turc, fie nisam ori 
bașibueuc, fieseie ori pașă, rămănepururea o fiară 
sălbatică, odobescu, hi, 603. Un sentiment de groasă 
străbătuse cu încetul până tn straturile poporane, 
la vorba bașibusuc. D. zaMFIRESCU, R. 53. 1 (Amin
tirea acestor soldați turci care, prin încălcările și 
Jafurile lor, erau groaza țărilor române, a rămas în 
înțelesul fig. pe care l-are azi cuvântul) Om sălbatic, 
crud, crunt, crâncen. [Pronunț.: 5a>‘î-6»-, une-ori scris 
șl: bașbuziic s. m. Derivate: bașlhnzucesc, -eascA 
adj.; bașlbnzuc^ște adv., bașibuzucie s. f. Purtare 
sălbatică, cruntă'; cruzime ]

— Din turc. baM-bozuk. idem (propriu: „cap su
cit". ȘIO.).

BĂ!>icÂ vb. I. (Se) coHvrir (l'am-piivles. B'act. 
A produce b&ștci; refl, a căpătă bășici, iiele-s, bade, 
frițfurile, Da mat rele dragostele; Frigurile te bă
șică, Dragostele te usucă, alecsandri, p. p. 19; cfr. 
RETEOANt'L, TR. 119/,,; MAT. POLC. 219. tZ« balaur... 
îl mușcă,... TruptU de i-l bășică, tbodorescu, P. 
p. 438“; cfr. 276. De durere, »«-?* afiâ loc, beșicân- 
du-se trupul, încât păreA că-i o arătare. drÁOHICI, 
R. 130. I Fig. (.pop.) A (pe cineoA) = a-i bate
tar(‘, (Inc&t să-i bășice trupul) Nu taci, afurisitule, 
că acum te bășic, de ai să mă pomenești cât ăi 
trăi. (Sudiți, In Ilfov). Com. i. pavelescu. [Deri
vate: bășicât, -ă adj. 1». (Despre corp s. piele) 
Plin de bășici, acoperit ou bășici, anon. car.; ma
rian, SA. 103. Nică... st duse și el, cu talpele beși- 
cale.peurmalui Ușlobanu. CRBanoÂ,a. \02.„Pităbe- 
șicnM = pâne coșită (comit. Făgărașului)". vicio,OL. 
2”. tn formă de bășică, (tn acest Înțeles, șl substan
tivat, subt forma fein.) bășicătă (albă s. ne-agră), 
un fel de struguri. H.ii, 11; 58 („do culoare albă; este 
cea dintâi la copt"); 98; 113; („cu boabe ruginii și 
pietro.i86“); 12&; 141; 163; 176; 193; IV, 53; V. 4. 
VII, 67. etc.; JIPESCU, o. 63; BARONZI, L. I, 91; 
bășiciire s. L (rar; exprimă acțiunea); bășicat s. a. 
(mai mult despre obiceiul de a se bășică cu urzi
ci, la Sf. Gheorghe); bășlcătură a. f. (exprimă re
zultatul acțiunei).]

— Din lat. (pop.) vessicare, idem.

iiÁ^ícÁ 8. f. I. Vessie. II. 1’. (llobe, boule, ballon. 
2". AiMpoMb». 3». Bulle. 4“. Coț/uerei (Phgsalis Al- 
ktkengi). i

I. Receptacol dintPo membrană elastică, care se 
găsește In corpul animalelor, Îndeplinind diferite 
funcțiuni organice. Astfel, In bășica omului (numită 
și: bășica udului) și a mamiferelor se adună urina: 
la pești, bășica, umplută cu aer, servește a da corpu
lui ușurimea necesară spre a pluti la suprafața apei. 
P. oxt. Bășica uscată, întrebuințată spre diferite 
scopuri(ca pungă, burduf, pergament, etc.)./-uu oenit 
boală de piatră, in fteșicri. DOSOFTEIU, ap. TDRG. O 
beșică plină de bani. lORGA, 8. D. xiii, 242. După aceea, 
[gura bntelcii] se învălește bine cu beșică de vită. 
I. lONESCU, c. 205. O pungă de beșică de bou. CON
TEMPORANUL, III, 820. Mie are să-mi dea coada 
porcului s'o frig, și beșică s’o umplu cu grăunțe 
CREANGĂ, A. 41. Se duse intr’un oraș, iși puse, o 
bășică de cirtitștrt cap... ispirescu, l. 150 De piatră 
ta bășica udului, povățuesc babele să sape bolnavul... 
melci... GRIGORIU-RIGO. SI. P. I, 144. II (Bot.) Bășica- 
porculni = gogoașă (Lgcopenlon bovista). panti', 
PL.; LEON, MED. 23.

II. P. anal. 1". Lampion. Nișt^. beșici ile liârhp
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boite, in cure, ca'n niște fAnure, ardeau lumânări. 
ȘEZ. III, 184. I Spec. ț Balon. Mulți... s’au călătorit 
într’tnsul ( In văzduh) cu bășică de vânt. PISCVPE- 
SCU, O. 66. De cănd cu bășicalui Carageă.-de mult 
(aluzie la ascensiunea-ln balon făcută de niște Fran
cezi la București, pe vremea lui Garageă). zanne. 
P. VI, 45. 1 Glob de sticlă (ca ornament ln grădini, 
ca aparat chimic, etc.). Beșici mari dr steclă, la țptră 
legate cu per'/amenf. eminescu, n. 56. Bețele de la 
trandafir vopsite verde, cu bășici de sticlă in vârf. 
BRĂTE8CU-VOINEȘTI, L. D. 18. ; (Geol.) „(Movilele) 
iăma.se In urma eroziunii apei... se numesc (când 
sânt In câmp] gorgane, bășici, etc.** MURGOCI. SĂM. 
VI, 93.

2". Umflătură subt epidermă produsă prin iritarea 
sau inflamarea pieliței, conținând o materie lichidă 
(spre deosebire de bubă, care se formează subt 
straturile cele din urmă ale pielei și are mai ales 
caracter purulent). Să mă bată Dumnezeu, Utule-c 
fi locul mai rău, intr’o groapă de urzici, Să mă 
facă tot bășici. BIBICESCU, P. P. 29; cfr. .lARNÎK- 
bÂrseanu, d. 398. 6’â cnlc pe urmele tale. Cu dă- 
sagii la ^nare..., De vânt bătut, ars de soare, Și 
cu bășici la picioare, teodorescu, p. p. 307; cfr. 
RETEGANUL. TH. 124/,,. || Spec. Bășica (cea) rea =. 
dalac, (talan, armurar, cărbune, bubă-rea): „anthrax 
(pustula maligna)**, leon, med. 121; ORIGORiu-ri- 
GO. M. P. I, 12; (descântece) marian, d 44-45; teo- 
DOHESCU, P- P. 358‘'; ȘEZ. I, 55,57, 82,122, 199. etc.

3°. Șl despre lichide (ln urma amestecului lor cu 
aer) și aluaturi (in urma dospirii) se spune că fac 
bășici. Picăturile ploii... picând pre ape. stătătoare 
fac beșici. calendariu 84. tíloria-i închi
puirea ce o mie de pitici Idolului lor închittă, nu
mind mare pe-un pitic Ce-o beșică e de spumă 
intr’un secol de nimic. EMINESCU. P. 2.30. O bă
șică de săpun.

4". (Bot.; numai la plural, subt forma bășicuri, 
prin Ban., Oltenia și prin Moldova de nord, cfr. șez. 
I. 120) as pâpălău (cfr. bâșicuță).

(In Mold. și prin Transilv. beșică s. f. i l’lur. -șici. 
La cantemir, hr. 9 șl forma neobicinuită (ln acest 
Înțeles) fteșiCMFi file vânt înfiate și peapăinnohindj.] 

— Din lat. vessics. idem.

— 5(>w
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kA^icățki., -eă adj. — (Har, fam., In povești 
pop.) Diminutivul adjectivului bășicat (2°), derivat 
prin auf, -el. Umflat ca o bâșicuță. Broaaca.... a
avut- nouă pui mititei..., eu ochii bAșicățd. marian, 
hR. II, 26(1.

■tĂ^lCMN, ■uÂNĂ adj. 1°. Pldn d’ampoules ou 
de bulles. 2“. Banuenaudier (Colute.a iirborescensj. 
Carnillet fSilene infiafa).

1’. Cu bășici, plin de bășici, lioșață beșicoasă. 
ȘEZ. 11, 9I'’/,,. Bășicoase spume, i. văcărescu, p. 
161/,.

2°. (Bot.; substantivat subt forma fem.) Băși- 
coasă: copăcel cu flori galbene având niște păstăi bă
șicoase cafruot. (Cfr. germ. Blasenstrauch). panțu, 
i'U = gușa-pornmhutni.

— Derivat din bășică, prin suf. adj. -os.

bA^icÎ'ță b. f. Diminutivul lui bășică (deri
vat prin suf. -uf), Bășicuțele de rouă ce pe ia>i>ă 
strălucesc... i. văcARESCU, p. 18/„. Poșc/ie/efe sdHÎ 
rttște beșicuți dureroase ce se facpe dungile limbei. 
ȘEZ. II, 13Ü/,; cfr. iii, 20ö/„. || (Bot.)= lumâuărlra- 
păuiantnlni fGe»Wa>to ascl^iadeaj. (Bucov.) panțu, 
PL. 1 spăpălău (Physalis Alkekemfi) (cfr. bășică 
II, 4®). DAMÉ, T. 184.

HAHILICÁLK s. f. plur. V. vasllicale.

BANILÍNC S. m. T. vasilisc.

BAStN i. a. Bassin. —

BASM
1". Ouiistrucție (ln formă de un enorm lighean) 

de piatră, de ciment, etc., menită a primi apa ce 
sare dintr’o fântână țâșnitoare; cfr. avnz,

2*. P ext. (Anat.) Ligheanul osos caro alcăluește 
fundul trunchiului la animalele vertebrate (format 
din cele două oase iliace s oasele șoldurilor), de 
caro se leagă membrele inferioare.

3®. P. anal. (Navig.) Basinul unui port; partea 
mai mult 3. mai puțin inchi.să (a unui port) unde 

i staționează corăbiile și vapoarele. (Prin) podul de 
peste Dunăre... urâul se poate cobori azi de-adreptul 
tocmai la Con-^anța, in marele bazin care nn se 
mai teme de îni/heț. mehedinți, r. 12. Basinul do- 
curilor.

4". (Geogr.) Basinul unei mări : Introg ținutul 
' udat de fluviile ce se varsă Intr’o mare. Basinul 

unui rău (s. fluviu): Întreg ținutul udat de acel 
râu Împreună cu toți afluenții săi.

(Plur. -slnuri, in. rar -sine. || Șl: baséii 3. a., (m. 
rar) bazéii s. a., bazin s. a]

— N. din fran.

bă^înA s. f. Pei. vesse, ve«i. — (Pop.)Gaz ce iese din 
trup prin orificiul anal, vânt; cfr. făsăeală. pann. 
P. V. II. 30; C. NEGRUZZI, I, 249; SBIERA, P. 286'jj, 
321, 323; albxici, l. p. 215/,,; zanne, p. i, 356; 
171: IV, 86; 525; v, 25; vi, 282, etc. în legătură cu 
nume de animale, formează In limba pop. diferite 
numiri do plante, cfr. panțu, pl. 19-20. (Plur. -șini. 
Diminutive: bășiiiică s. f. POLIZU; bășiiiiță s. f. 
zanne, p. vi, 58:hâșiiiiiță s. f | Adjectiv: bășinos, 
-oâ.să. ANON. CAR.; zanne, p. i, 346; II, 565 (și cu 
Înțelesul fig. de „fricos**, ca la Albanezi: poriil; și 
cu sensul do „care produce vânturi**, în numirea. 
prune bășinoase}. || Și: beșină s. f. (ș. d). In Mold.]

— Din lat. *vlssliia (derivat din vissire).

BAiși,.!c s. a. 1 o. Tétiere (de harnais). 2°. Chapileau.
1®. t (Rar; turcism) Căjiețeă, căpețel. Frâwle ce 

vin din țară, cu bnșlicurile lor... tarif (a. 1792), 
ap. ȘIO.

2®. (în unele părți ale României, subt forma bașlic) 
Căpătâiu crestat și adesea înflorit al stâlpilor unei 
case, capitel (cfr. calup, clapă, măgăriță,talaer. 
papuc, amânar, broască, cârlan sau căciulă. 
DAMÉ.T 99,95). (Șî: bașlics a. Plur. -lăcuri,-licuri.]

— E turc. baSljk „tâti^re, etc.** ȘIO. Cfr. șl balgi- 
bașlftc; (i)șiic.

itAN.4 B. a. J-'ahle, récit fábuleux, lé'jende; conte 
(populaire), conte bleu, conte tle fées. Mensouffe, 
blaífue. — Basm Însenină la scriitorii vechi „fabulă**, 
nu atât spre a designa un gen literar, ci mai ales 
cu Înțelesul de .istorisire fantastică, lipsită de orice 
temeiu real**. prin urmare ..scornitură, minciună** 
(mai ales la vechii noștri cronicari, care-1 pun In 
opoziție cuadevărul istoric; une-ori și cu înțelesul 
de legendă). Azi, pe lângă Înțelesul de „vorbă de 
clacă (adesea scornită cu intenție difaiiiantă)**, este, 
in limba literară, termenul pentru istorisirile fan
tastice. cu elemente miraculoase, pe care poporul — 
ln afară de Muntenia — ie numește de obiceiu po
vești. (Pe alocurea, in Munt.: poveste e numele 
generic, iar basm o poveste mai lungă.) Le-au mă
surat, ș* b/isne le-au arătat, cu sila cuvântului și 
cu putearea scripturilor, biblia (16*^8). 7 pr./,,. Ca 
niște... necărturari... au scris tnai midt ilen basne 
și den poveaști. ukeche. ap. HEM. 2600. Alexan
drie... plină de basne și scornituri. .\i. costin, ap. 
GCR. 1, 198/, j. Zor noi in toc de a-l iubi (pe Dum
nezeu] și a-i păși cuvintele. U înjurăm și-i ținem 
cuvintele de râs și de batjocură, ca cănd ar }i niște 
basne, antim, p. 129/,. Basna la adevărații isto
rici loc neavdnd.... cantemir, ap. GCR. i, 360/,.
Alta ce ne învață pre noi bdsna ( fabula) easte 
aceasta... țichindkal, p. 296. Bosiuie (= fabulele) 
/o toate dobitoacele ylas de vorbă le-a dăruit. lOBD.
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GOLESCU. ap. ZANNE, P. VIII, 660. Cel- seria, 
nu sănt basne, toate-s lucruri de crezut, beldiman. 
TR. 412. Mi se păreă această povestire că este basn 
mincinos... însă mă aduse vremea să văz aceasta 
chiar cu ochii mei, și să o crez de adevărată. GOR- 
.lAN. H. II, 22. Ui'îcare simțimente înalte, generoase., 
Neparca niște basme, depovestit frumoase. .\LEXAn- 
DREscu, M. 5',;.. ifrt vânător... pnveslei... o mulți
me de întâmplări minunate... și la toate, aceste ba
sne nulip.seâ niciodată deaaduceca martor pe biata 
slugă. ODOBESCU, III, 44. Visez la basmul vechiu 
al zinei Dockii. EMINESCU, p. 48. Legende sau biv- 
smele Bomânilor (e titlul colecției lui) ispirescu. 
2I /'rtce (pe cinevă) de baznă = a face de ocară, [de 
poveste). (Șișești, în Mehedinți) Com. N. IONESCU. 
(Asta e) basmul (In Ardeal; povestea) cu cocoșul 
roșn = „o poveste, un lucru, o încurcătură fără sfâr
șit^. ZANNE, P. V. 77-78. Cfr. baronzi, l. p. i, 126/,,.

[Mai de mult numai; bas» s. a. și b.i8nA s. f 
formă păstrată pe alocurea în popor (bâznâ s. f.). 
Astăzi: basm .și (în poezie) businu s. a. (mal rar; 
bazm 8. a.), i Plur. basme, (rar) busmiiri. GGR. ii. 
315/„ (baznuri. 8. <:lain, ap. HEM. 26.57).]

— Împrumut literar din paleoslav. basni> „fabulă**.

KANHÁ s. f. 1". Toilepeinte. 2^. Fichu. Mouchoir. 
(Numai tn România și pe alocuri In Bucovina) 
1®. t Stofă de bumbac colorată (de obiceiu cu fi

guri). O plapomă de baatnă i o salté. rog (a. 1798), 
ap. IORGA. s. D. XII, 12.3; cfr. ȘIC. , (Prin unele 
părți șl azi) „Un fel de pânză proastă de târg“. 
PAMFILE. C.

2®. (Azi) Bucată d" pânză de târg, mai ales pătrată, 
de obiceiu colorată. întrebuințată ca batistă, ca le
gătură (do cap s. Ia gât) s. spre a legă și duce In 
ea ceA’ă. Cfr. tostom o 1, tulpan, bariș, năframă. 
maramă, cârpă, hocceă. Basmale, testemeluri 
și altele, după obiceiu. foaie de zehtkk. (.Mold., 
a. 1797) VRICARIUL, XVI, 276/,. .47eJ5««drM descă- 
Iccă.... {rt-i șieorse [de sudoare pe Dariojeu măhrama. 
adecă cu basmaoa lui. alexandria. 82. De partea 
.stângă a ușei stă Io J'etru voeood, puiiănd tiitr'a 
măiiă o b'i'.mi ro^șie, cu borduri ile fir. ODOBESCU, 
ap. HEM. 26'»3. lăt un ogor... imprăștie semințe de. 
cartofi femei frumoase roșcovane, cu băsmăli de tărg 
pe cap. IORGA, N. R. B. 11. Pata... luă cu diusa o 
gresie, o basma cu chenar pe margine, ți o jierie. 
ISPIRESCIT, L. 194. Lingă grâu mi s’a plecat. Trei 
spice ’n mâni a luat, la basmd jm» le-a legat. TEO
DORESCU, P. P, 150. Cu basmaua uinbră-i face. Cu 
mănica vAntu-i trage, șp.7.. i, IS*»/,, Basmaua etn- 
c^utul dragostei. ȘKZ. IX, 42. fioamd popească, ba
sma mare ce se dă preoților. Ia Înmormântări s. pa
rastase, 4Í: A scoate (pe cinevă, s.. mai rar, a Ieși) 
basmit curată: a spălă pe cinevă de o Învinuire (de 
necinste), a face (la o cercetare) ca Învinuirile aduse 
cuivă să pară nea ievărxte. Din încurcătură, tot el a 
ie^t basma curată: ou fața curată, pamfile. c.; 
cfr. ZANNE, p. III, 18. I (Cor). Jocul în basmale e nu
mele unui danț țărănesc. Cfr. sevastos, n. 282/,; 
PAMFILE, J. III, 9. în băsmăli e num<de unei me
lodii duioase „și fără cuvinte**, care se cântă înainte 
de cununie, ibid 239, jg.

[Mai rar: bazmă s. f. zanne, p. ii, 744; bezmeă 
3. r. (Șljești, în Mehedinți), Com. N. ionescu. | Plur. 
basmale,(prin Mold. și:) băsmăli.]

— Din turc, basma (litoral „tipăritură**; ofr. stam
bă) „stofă colorată**.

BASMAUÍC t s- HI- V. hasmauirln-

BĂsnĂLÎ'TĂ 8. f. Diminutivul lui basma (de
rivat prin suf. -uf). Luă ’ntr'o băsmălufă Nuntai 
făină, fără iărâ^. TEODOKESCiT, P. P. 143. Apu- 
tfoară Bistrifiară, i'ace-te-ai neagră cerneală, Hă-mi 
cernesc o băsmăluță, S’o trimit l'a mea măicuță. 
sevastos, c. 30/O băsmăluță de mătasă. Pentru

bașordi.mA
fața iluiiine-eoiislrâ idmisă șEZ. I, ,36 j[ E șl nu
mele unui danț popular. (Folto.ști. în Coviirlniu). ii 
III, 1Ö4. |Și: băsmăluță s f.]

HASMANGÎV 8. !ii. oti (worcAu/ifi de
fichus ou fisiHOMc/zoirs. —(învechit) Fabricant s. ne
gustor de basmale. Ori bnsmagiu, nri rufrt de altă 
breaslă, doc. (a. 17HK). ap. ȘIO. Do»-InweMt/'oat’/e 
bnrțnși, h»h/ bnsmangiu pe Pnilid-tărgidui-de-a- 
fară, altul fabricant de cafeă măcinată, cah.s- 
lilALE, .M. 286. It și: basmagiu s. m.j

— Din turc. basma^.V, idem. (Intercalarea lui h 
se datorește analogiei unor cuvinte ca hnstangiu. 
tnptnnriiu. etc..; cfr. boiangiu).

BĂSML'i vb. IV* V. băsui.

iiASsi 8. a. BASNĂ s. f. (?. d.) V. biiM» ș. d.

BÁNNÁK s. in. ConisMC de fables (ou de e.hoses 
fantastiquesan fausses, ou de co«fc.s’ defnes. etc,). — 
(învechit) Cel care spune s. născocește basme, po
vestiri fantastice și mincinoase, etc, Cfr. bârfitor, 
băiguitor, Fieșcare om,... umăgindu-se băsnarilor 
acelora ce... se depărtea.să de dnfpnele bisericești..., 
trebue negreșit să se prăpădea..scă. ZIl-OT. CRON 342. 
Cdift din- poneslirile lui Iferodot n’au fost... tratate 
de fabule, până ce au venit împrejurări cari... att 
făcut ca marele istoric să «it «nai fie tratat debăsnar! 
GiiiCA. 8.294. [Cu alt sufix (rar și neobicinuit): hăsn.iș 
B. m. sirMOLEANC, ap. (iCK. ii. 248,,.)

— Derivat din basii(ă), prin suf. nom. agent -o»' 

bAnní vb. IV'*. Invenfer ou conter des fable..^, 
dire des contes. (Aproape învechit) A scorni a. a 
spune ba.sme, neadevăruri, a povesti lucruri fantastici* 
și neadevărate; cfr. bârfi, bâigui. ,.4 băsnl = n 
.spune bazine, neadevăruri.** (Șișești, in Mehedinți). 
Com. N. IONESCU. Răsnuescfitle bârfesc păgânii. DO
SOFTEIU, V. s. 71.,. ó’á nu urmați celor ce bă.sn/u>iscu 
den pântece (traducând pe grecescul í ;7aütoi;i-úS-o ’i?), 
P.IBI.IA (1688). 85.,. Aceasta socotim sd fie atleoărat 
pricina.... iară nu ce băsnuesc unelje] leatopisețuri. 
CANTEMIR, IIK. 155',; cfr. IST. 119, frrectV.. la foafr 
rirfuțile și vițiile da câte un Dunineee.u. băsiiind 
( născocind mituri). E. vACĂrescul, ist. 2.')«/,.. Bo
șul, in vis. zicea el, pi curând' insemneucă, precM/n 
băsiiesc tălmăcitorii viselor. ZILOT. CRON. 76. O 
Duinnesen! doar n’a trăit omid acesta acum râteoâ 
veacuri, ca să nepcrinitem cu rtt<ît« ușurință a băsni 
despre tristu lui ftw/d/CARAGIALE, N. s. 20'.,. Cât 
finü bătălia, aleșifi] și Domnu' și sfătuitorii Dom
nului se băsnește că «’om pus o noapte, capu' jos. 
.iiPEScr, o. 136. [.8i: băzni vl>. IV*. , Formație ro
mânească (prin suf. -ni): hâ.siiui vb. IV*, (rar) bă- 
smui vb. 1V“. IJ Derivate (atestabile): hAsiiit, -ă adj.
I. vÂCÂRESCU, P. 38.3'n,, i)ăsiniut,-â adj. Încălecain 
p’uii ifătej uscat, să fie basmul băsmuit -și'n alt sat. 
STAncescu, ap. HEM. 2601; bíisnitór, -oare adj., bă- 
siiuitor,-oâre adj. (adesea substantivat). Basna, la 
adevărații istorici loc neavănd, iarăși la băsnui- 
tori trebue a se află, cantemir, ap. GGR. i, 360 ; 
cfr. HR. 125',o. 136',. 139,172, etc. Pe băsnitor să-l 
asculți, dar nu multă vreme, că pierzi vremea în 
sadar. lORD. QOLESCr, ap. zanne. p. viii, 66(1 (cfr. 
băsnar, băsnaș). , băsiiire s. f. Spune băsniri 
deșarte. I. VÂCĂKESCU. p. 349/„.j

— Din paleosl. basniti „a spune 
bule**.

scorni fa- i

BAIJOLBIF. 8. {.. BAIfOLDÎNĂ 8 f. V. bașordllIH. I

BA(țoiti>ÎNÂ a. r. Grffsse femine. t'^mnte de man~ 
vaise tîie. -(Vorbă de batjocură) Femeie grasă; femeie 
stricată, Cfr. bahorniț^ be.șoandră, buleandră, 
pațachină, fleoarță, târfă, cotoroanță, pa- 
pină, scorțotină, etc Cdn/i e 'ndărjit HitmAn»’ pS



BASORELIEF MI BASfluN
timein tui. ii sice:... biițoldinâ. JU'ESCL', U. jö. (Șl; 
basoldiiiti 3. r.: basardiiiă s f. HEM.: bnsoldie s. r. 
TDRG.t

BANftKKblÉr 3. a. - Lucrare de scul
ptură tn caro figurile sânt scoase afară po jumă
tate. .irtiștii ncf ia care an nâpat... bii8o-relievurUe 
arcului triumfal. OOOBESCV. III, 75/,j. D«pâ ce am 
llete^it !/ranitulpeșterii mele, am umplut suprafața 
pdreților cu ornamente și busreliefuri. eminescu, 
N. 103. (Plur, -efuri Șl: basoreliév s. a. și tiasrc- 
liéf 8. a. I Pronunț.-?»-€/■.]

— N. dnpă ital, hassorilicvo, idem.

BÁSTA adv, Jiaste. - Destul! At&tl őasía-t, (le-ii- 
cum 8’a mântuit. CREANGĂ, ap, DDRF. Et, o sZf-wi 
jic» ^domnul baron", și basta. gorpn, f. 11f).

—- N. din ital, basta ! „ajunge".

băiștA 8. f. I“. Bastion, rempart, retranckemeii t, 
redoute. 2®. Voăte, souterrain, sous-sol; cachot.

1®. t Masiv de pământ (acoperit cu iarbă 3. Întă
rit cu zidărie s. cu Îngrădituri de nuiele umplute 
cu pământ) ridicat în afara liniei fortificațiilor prin
cipale. spre a le protejâ pe acestea; cfr, meterez, 
tabie, (și neologismele) bastion, tranșee, re- 
tranșainont, redută. Burpă zidul/erusaliinului 
și băștile lui le arse cu foc. biblia (1688). 3.^4, 
.Spânzurați-l pre el pre baștea zidului vostru, ibid., 
ap. TDRG. Și-au făcut... din afară de șanțuri băști 
de pământ. M. COSTIN, LET. I. 216.',., Făcuse heșii... 
o tabie, adecă o baștă denafară de șanțuri, idem, 
i.F.T. 1.2.50/,,: cfr. 216 240/,,. 4m pus... in partea
despre Visla o bașca, făcută de strajă. N. COSTIN, 
LKT. I. A. 13',-. ii'rti* aprins i/eablMnaoa... ceerăin- 
tr'un turn, bașcă (tainei. NECULCE. LET. il. 433/,.. 
■Btricăndu-s'’ și mai ttire zidurile cetății, mai ales 
prin baștia cea de cătră Dunăre,... mult i-au agiu- 
tat pi-e. ai noștri. șiNCAl. IiR. Ill, 141/,,. în noapteti 
aceea, solilații făcură băștii. RĂLCESCU, M. V. 150.

2®. P. ext. (Numai subt forma bașcă) încăpere 
boltită și dosnică, sub-sol, „beciu subt casă cn fe
restre. zidit și văruit" (lON CR. ll, 21), servind une-ori 
ca magazie s. prăvălie subterană (HEM. 2670). alte 
ori ca închisoare s. temniță. Părintele... îi închide 
intr’o bașcă, viața vrând a le păzi, beldiman, TR. 
363. Toate aceste încăperi, precum și deosebitele băsci 
sau căinări boltite... odobescu, 1, 128/,; cfr. in. 
268/,,. Un individ a fost várit, de un sfert de ceas, 
în bașca primăriei. sadoveanU, p. s. 62. O făcut o 
bașcă de schijă și l-o ’nchis acolo, ma CR. iii, 98.

(Plur. iwștc, băști. șiitCAl, IIR. Il, 117/,,, | Din 
plural s'a desvoltat singularul nou: bâște f șl bâșcă 
(.4ngura formă cunoscută azi), cu pluralul nou: basce, 
băsci. 1 Din ung. bástya am primit forma: t bâștie, 
cu plur. băștii, șincai, hr. i, 83,', și &dș(ii.]

— Din polon, hasztn, idem (din ital, bnstia, cfr. 
germ. Bastei). Gfr. bastion.

BA8TAKÁ 8. f. £rouillard d’été fnuisible awj; se- 
nuiillen). (Rar) „Ceață In timpul verii, periculoasă 
semănăturilor." (Poiana, tn Ialomița) h. vii, 3K4.

baktAri>,*â adj. și subst. JIdtard. — (Copil) nă
scut din părinți necăsătoriți Împreună, (copil) ile
gitim, natural, (pop.) copil din flori, copil de 
gard, copil de la umbră, propteaua-gardu- 
1 ui. urzicar, focbiu, bitang, spnr. (in unele re- 

i giuni) copil. Numeroșii bastarzi domnești, hasdeu, 
' I, C. 7.Ó. 1 P. anal. (Zool., Bot.) Produs din încrucișa

rea a două animale (s. plante) de spețe deosebite, 
corcit, corcitură. Catârul e un bastard.

— N. din ital, bastardo, idem.

BÂ$TE t s. f. V. baștă. 
MÂșiTBNĂ t s. f V haștiua.

BÂ^Tl : interj. 1°. Crac, le vuită parti! 2’. Cri 
des bergers pour mener Ies brebis.

1’. Expresie onomatopeică spre a exprimă mi
șcarea repede pe care o face cinevă când scapă de 
undeva și dispare imediat; cfr. zbughi, țâșt, țu- 
șt(i). Are să facă băști!... pe ușă și n'ai s'o mai 
vezi prin casă căt lumea, .muscel, 113.

2®. Strigăt cu care se mână oile; cfr. bftr, târ, 
hâr. „Bâschi (se exclamă] când se mână oile “ pa.m- 
FILE, J. II. „La toți berbecii cu clopot le zice batali 
și când li chianiă le zice: băști, belul băști, cornutu’! 
sau ori cum 11 cheamă". (Pietroșița, In Dâmbovița), 
II. iv. 1.ŐŐ. 1 P. ext. „Oaia cu clopot se zice oaia 
de băști". (Socarlciu, In Ialomița), ap. HEM. 267.3.

[Și: bâscliiti

BÂ^TÎ vb. IV“. ó’c sauoer rapidement. (Pop.; 
rar) A face bAști!, a scăpă printr’o mișcare repede 
din inânile cuivă; cfr. zbughi. Când... să dea dru
mul cânelui, acesta o băști pe ușă pe lângă ea. T. 
CEKCEL, SĂ.M. IV, 161.

— Derivat din băști!

HÂRTIE t 3. f. baște.
BAHTIHÂNT s. a. Bâfimeni. — Construcție plu

titoare pe mare, corabie, navă, vapor.
— N. din ital, hasiîinento, idem.

RÂ.'ȘTINĂ 3. f. Bie.nhérit'l, bien-fonds, palrimoine. 
- Propietate hereditară (de mai multe generații tn 
aceeași familie), bun moștenit (iar nu cumpărat), pa
trimoniu; cfr.moșie. ocină; ohabă. (întrebuințat 
une-ori atributiv) Am vândut moșia tílodeani, 
părțile noastre, câte să va aleaye den baștina de la 
moșii noștri. (Prahova, a. 159ii) ciiv. I). BĂTR, i. G6, 
5â cercetați..., atăttr de cumpărături și baștini, cât 
șl de danii. POC. (a. 17l>2, Mold.), ap. HEM. 2B83. 
Are dijK părinții săi șepti pământuri baștină. POC. 
(a. 17t)l). Mold.). ibid. Broprietaten domnului C....
este formată din cumpărături de la, mai mulți reseși 
și din o baștină a patru frați Ghiculești. i. IONESCU, 
p, 21)3; cfr. P. 2ÜI. Cu deosebire, tn loc. adj. de 
băștiiiâ = moștenit (din inoși-străinoși), patrimonial; 
p. ext din moși-strămoși, get-beget; neaoș, aborigen, 
autohton. Scrisorile de baștină, ce au rămas dumi- 
sale banului de la părinți, sânt aceste.... DOC. (a.
1811), lOKiiA, s. D. VI, 174. .Vuite moșii, anume cu
prinse prin uric, fiind ale lor de. baștină... (Mold., 
a. 1817) I RICAHIUL, IV, 33.5 Bursufiescu : Pre* să 
vinei răzășia dumilnle? Harță: Tiocul mieu de 
baștină, unde au trăit șt murit părinții mei? ALE
CSANDRI. T. 254. 4»» irdtf cu Tămădăenii, vânători 
de dropii din baștină, care tieaiw de neamul lor au 
rătăcit prin Bărăgan. ODOBESCU, ill, 14.',,. Puține 
sânt familiile despre care, să se creadă că sănt tle 
baștină din valea Bistriței, popovici-kirileanc, 
B. 18. [f șl; băștenă s. f. HEM. 2683.)

— Din paleosl.*’mâtina, idem(propriu; „moșie pă
rintească", din basta „tată“; cuvântul s’a păstrat la 
Bulgari și Sârbi: bastina: Iacei din urmă, cu ace- 
lași înțeles ca la Români). Cfr. ocină, neaoș.

BĂ^TINÂ9,-Ă adj., subst. Aborigene, autocktone, 
iudiffétte. (Cel) care aparține populațiunii primi
tive a unei țări, din iiioși-străiuoși, pe pământul 
pe care locuește (iar nu venit din alte părți), de ba
ștină, aborigen, autohton, indigen; cfr. neaoș. Ca- 
re~i venit din alte părți și așesat intre băștinași, 
(se numește] venetic, șez. ii. 4"/,,.

— Derivat din baștină, prin suf. adj. -aș.

BASTION 3. a. (Armată) Bastion. - Masiv de 
pământ, cu două llancuri și două fețe, acoperit cu 
iarbă sau cu zidărie, construit tn afară de incinta 
unui loc Întărit, spre a-I apără; cfr. baștă. Doro- 

, banfii... cată a se apropia... de fortul mare, de



BASTON
P“ ale cărui bastioane nlounțele răpăesc mai indi^- 
sate. ODOBESCU, UI. 586/,;. (Pronunț, -afi-ort.]

— N. din fran.

HANTÓN s. a. Canuc, băton. — Băț de primblare s. 
de sprijinit la mers (in. rar) de bătut (cfr. basto
nadă); p. ext. bătaie. (Cuvântul e atestat mai Întâi 
la începutul secolului al 18-Iea, ca poreclă a unui 
boier moldovean) lordachi Busăt Baston, vel me- 
delnieer. lOAN canta, let. iii, 177/,. .țfi'-t impunse 
coasta cu paloșul, și o bătu foarte tare, și o bătu 
cu bastoane de usturime, cuvântul SFÂNTULUI si- 
SOE (a. 1770), ap. HEM. 2659. La alaiuri și la cere- . 
monii,... haș-boierul purta hanger la brâu: boierii ■ 
cei haleă stau împrejurul Domnului, cu bastoane 
lungi in mână. GHICa, ibid. 2659. Bastonu ’n mână-l 
luă. Pe Negiița il rupea, mat. folc. 48. Șterge-o, ; 
Slane, Că mănânci bastoane ( capeți bătaie). (Ște- 
ninești, In Vâlcea), ap. zanne, p. iii, 316. De-a ba
stonul e numele unui joc copilăresc, alecsandri, 
p. P. 393. I Fig. (Expresie din graiul hoților) „Ba
ston desfundat = pușcă*'. BARONZI, L. P. I, 149/,,. | 
(Bis.; Învechit) Cârjă (do arhiereu). Toți egumenii 
să se aleagă... din călugării sinodici a fieștecărei 
mănăstire, carii,propuindu-se prin mitropolit Dom
nului, ii va numi, dăndu-le baston și carte de egu
menie. DOC. (Mold., a, 1734) uricariul, vii, 23/,,. 
Bastonul de mareșal: pe care-1 purtau mareșalii 
Franței ca somn al comandamentului lor.

— Din ital, biistone, idem.

KANTONĂnĂ s. f. fía8tonn‘i(le. — Batale cu ba
stonul, un număr de lovituri de baston date cuivă.

— xV. din fran, (spân, bnutnnada}.

BANTMNÁ^. BASTONÉi. s. a. BAtonuet. Dimi
nutivele lui ba.ston (derivate prin suf. -aș și -«?)•

i

BAT.-Ă adj., subst. V. bent.

RÂT B. a. v. bâtă.

RÂT, *A ndj., subst. <3r«»uZ-perc ;
(Prin Buzău, Ialomița, Brăila, Ilfov, Constanța, Co- 
vurluiu) Adj. Bătrăn,-ă. numai In expresiile: iaicn- 
(b. tata-} bătu', maica- <s. ruanta-) bătu. ; Sub
stantivat.Bunic-bunică; p. ext. moș-babă, unchiaș- ■ 
mătușă (cănd ne adresăm către ei; fam.), ii it, 89; 
256. 320; III, 96. 119. 402, etc. „Tot tu, bătule-? — 
„D’apoicin-?" «se unchiașul. M. chiiuțescu, conv. 
i.iT, XLIV, i. 38. (în legătură ou pron. pers.: bâtă- 
M-ieu, etc. Boar, chiriifiu era și tată-so și bâtâ-so, 
și unchiu-80 și nașu-so. id. ib XLlll, 922 ]

— (Cuvânt din graiul copiilor) Probabil, prescur
tare din (tata-) bátránál, (mama-) bătrâna. RĂnu- 
LESCU-POGONKANU.

HĂȚ 8. a. 1**. fidton, cunne, mát ou (de pa-
raplule, etc.); baguette (de tambour. etc.). Coup de 
bálon, bastonnnde. 2’. Tige. Allumette.

1’. Bucată de lemn lungă și subțire (mai subțire , 
ca băta și mai groasă ca vergeaua), tăiată de 
obiceiu dintr'o ramură dreaptă de arbore și între
buințată mai ales ca baston. (Cfr. fuște, băt', 
bătă, botă*,toiag. cărjăj baghetă). Tiirgnvefii 
îmblă cu bețe. N. costin, let. ii, «7/,. x4m «crts niște . 
cărți viclene și le-au pus intr’un băț sfredelit și le-au 
trimes la Constantin-vodă. NECULCE, Ibid. ii, 209/,,. 
Au/dCMț un băț in opt mucbi, de băteâ pre boieri, id. 
ib. II, 239/,. iată vine-un sol de pace c’o năfratn&’n 
oărf de. băț. EMINESCU, P. 238. Aioșn«ar/ul... iși ia 
traista in băț și face cum i-a eis baba, creangă, 
P. li. II Spec. Bățul umbrelei. Bețele tobei. | (Țes). 
„Vatalele se alcătuesc din următoarele părți: Bățul 
vatalelor, arțar sau brâgiar.“ dame, t. 135. „Scri- 
pețifi] sau scripți[i] [sănt] legați cu o sfoară de un 
băț paralel cu bățul vatalelor și care se chiamă bă-

I 
f

țul ițelirr“. id. ib. 13.'). |(> parte u alcrgăloarei sânt;] 
„Bețele mosoarelor (numite șl) vergolețle] aler
gătoarei [sau] dreve.“ id ib. 141. | (La argăsitori) 
„Bâtele pe care se Întind pieile, se numesc bățuri." 
LIUBA-IANA. M. 124. j Pana do răsucit (a ferăstrău- 
lui). ( (Tipogr.) „Vergelele de lemn de la spatele ma- 
șinei, care scot coala afară din mașină", o. ionescu, 
c. T. II P. ext. Bătaie cu bățul (cfr. bastonadă). 
Taci că-ți dau vreo două bețe! Știe numai <le băț 
(de bătaie, de frică)." pamfile, j. Cată a băț (Ro
man) = caută bătaie, zanne, p iii, 23. I s’a făcut 
de băț, ca calului de ham = i s’a făcut do bătaie. 
Com. I. PAVEi.ESCU. II (Foarte adesea întrebuințat 
In locuțiuni) A pune cuivă bețe in roate = a face 
cuivă greutăți la îndeplinirea unui lucru, a-i zădărnici 
Întreprinderile. Cfr zanne, p. v. .541; pamfile. j. 
Necuratu'... căută să pue omuluibețe ’n roate, șez. i, 
286/5. Irosise un sat fără câni și seprimblăfărăbăț. 
CREANGĂ, P. 231 (a. fără ciomag s, ș» umblă cu mâi
nile in șolduri): se zice pentru cei ce negăsind Impo- 
trivitori, Iși fac mendrele lor. lORD. golescd, ap. 
ZANNE, p. VI, 304-5. I A da (ca cânele) prin băț = 
a fi obraznic (ca acei câni caro se reped la om. 
chiar când li lovești). Iedul cel mare și cu cel mij
lociu dau prin băț, ile obrarnici ce erau, idem, p. 
19. i (Expresie de origine trivială) Ai feștelit bățul 
= te-ai făcut de râs Cfr. șez. ii, t?/,,. Ii-o
făcut [armele], cu chip ca să bată oștile Iu' Dum- 
nădeău, da n'o ieșit la fărșit, n'o scos-o la capăt 
cu obras curat, o feștelit bățu’ di-amăndoauA ca- 
pitili. ibid. III, 6/,,. I „4 pipăi vorba cu bățul —& 
căută ceartă", zanne, p. ui. 833. ; .1 vorbi ile-a 
bățul (Lipova. In Vasluiu): se zice do unul care 
vorbește răstit, amenințător, ibid ut. 24. Cfr. bă
țos. A rămas cu traisla'« băț = a sărăcit, a ajuns 
la sapă de lemn. || Fig. Drept, țeapăn. (In funcțiune 
adverbială) încremenit. In picioare. Cfr. pamfile, .1. 
11; in. Domnule! eice e/t stăpânindu-se și șesAiul 
băț înaintea lui. EMINESCU, N. 90. Purtau.... fr.ac 
deschis..., guler scrobit băț ghICA, ap TDRG.

2’. P. anal. Cotor. Vitele mănâncă... paiele bobu
lui, insă când au ieșit nuti răvăr.^at, atunce bsțile 
cele, mai groase rămân Mmânacte l. ionescu. c. 
160. I tn Maramurăș. Chibrit (eliptic, In ioc de hăț 
de chibrit, cum so zice peste tot), viciu, gl. (Termen 
Întrebuințat la jocul de căiți) Liniuță prin caro se 
Insoaitină partide ori punctele câștigate. Pnc u» băț. 
PAMFILE, .1, II. 1

[Șl bâț s. a, In Maramureș, ] Plur. bețe, foarte |i 
rar: bățnri.] j

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul aminte.ște ’ 
pe de o parte pe băt', bâtă, pe de altă parte pe ung. 
pălea — pronunțat mai ale.s prica „baston").

iiÂTÂ 8. f. 1®. CeiMÎure (étroito et longuo), écharpe 
(de laine). Ceinture (do calețon). 2®. Cordon (de taille), 
Imn/le, poignet ou col (de chemiso de femme), repli 
(du caloțon par lequel passe ia ceinture); bord (de 
chapoau). Lisiére (de drap, do toile). 3®. Bras (du 1 
battant d’un métier d tisser).

1®. (Numai la plur., subt forma bete} Cingătoare 
îngustă .și lungă (țesută mai ales din lână, cu ale- 
sături) cu care se Încing țăranii și țărancele peste 
mijloc de mai multe ori (de obiceiu poște brâu); 
se Intrebnințează In unele regiuni șl ca fașă. Cfr 
cingătoare, brânișor. brâneț, brăcie, bră- 
eăle. (I. n, 14, 63, 81. 118, 126; iv, 56, .57, 98, etc. 
Dragostea din ce se’ncepe? Din inele și din bete, Vara 
din busuioc verde, rev. crit. i. 471; șez. i, 112 ,7; 
III, 232/,,. in Románia se crede că cu betele de la 
botesul unui copil nu e- bine, să se încingă mă-sa, | 
pentru-că îmbătrânește curând și va fi mai mult | 
bolnăvicioasă decăt sănătoasă marian. NA. 175/,,.

seara de sf. Vasile. unele fete încing cu betele, 
lor câte o femeie însărcinată. A.Bâepeste
bete, Trei mii incheiete? (- Sita; ghemul), gorovei, 
c. 345; 173; SBIERA. p. 320 (Mold.) A da pe bete
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pe eiiicdi s. faptele cuivă=,.a-l da do gol, arăde 
de dlnsul". zanne, p. iii, 20. Fat bielele fete! Că 
le-am pri^iădit, Iji le-am dat pe bete.. De-acum 
m'am topit, alecsandri, t. 410. Baba, de frică, 
spune cum nu mai avea chip să trăiască cu feciorii 
până nu le-o aduce fata și le dăpe bete toate fapMe 
tor. SEVASTOS, ap. zanne, p. iii, 20. II P. anal. (Mai 
rar) Baieră, brăcinar (de izmene). Lnnănuțe de fuior,.,. 
Cu bata de ibrișin De la mireasă din sân, Cu 
betiță de teiu, Că de-acum nu ești holteiu, Cu bră- 
cinare de in... sevastos. n. 145.

2*. P. ext. (Șl Ia singular) Partea aceea a unei 
fuste (rochii, fote), care Încinge (ca niște bete) 
mijlocul femeii și prin rare poate fi trecut un șiret 
(baieră, etc.); betelie, bantă; p. ext. Indoitnra 
de la gătul s. de la roănecile cămășii (cfr. p ii in ii. 
pumn aș) LB., sau de la izmene (prin care se bagă 
brăcinarul). marian; p. ext. „Indoitura îngustă In 
haină sau mai adese la cămașă, făcută înadins pen
tru frumusețe; [panglica cusută pe] marginea (bör- 
durile) pălăriei**. (Șișești, in Mehedinți) Com. N. lO- 
NE8CU. [Fata] invăluește struna [de ia o scripcă] 
pe deget și o face ghemușor, pe urmă o coase Ia 
bata fusta ce o poartă, sevastos, n. b ‘„. Primele 
iemene pe cure le poartă un copil sânt cu bată, 
și deci cu prohab și bunghi (= bumbi, naturi], cu
noscute sub numele de iemene cu bunghi. șez. i.v, 
37. II P. ext. Marginile postavurilor (oare, fiind co
lorate deosebit de restul stofei, se dau afară din stofă, 
ia croit, și se Întrebuințează ca bete), costinescu.

3°. P. anal. (Bucov.) Brațele războiului. „Bată, 
pl. bete = lopățelelo cele mici de Ia vătale care trec 
prin capetele color două mai mari și care sănt cu 
capătul do sus Întărite In arțarlu“. marian.

[Pluralul bele se găsește (rar) Întrebuințat (după 
analogia Ini brău, brăcinar) ca singular mase.: 
Am un bete lung, La capăt n'ajung. pamfile, C. 22. 
Din plur. bete s’a format un singular nou: beătă 
8. f. „Gulerul de la iea nevestelor constă din două 
părți: din ciupag și beată, caro e cusută peste ciu- 
pag. Petele au numai heată^. (Săliște, In Transilv.) 
Com. A. bancid; cfr. jahkesker. iv, 32,').]

— Din lat. vitta „legătură**.

BATĂ s. f. întrebuințat numai la jocuri. In ex- 
presiunoa: „A fi in bată [In opoziție cu „a fi afară**] 
= a fi Inlăuntru..., adecă a fi labătut [s. la bă
taie], In jocul ,de-a-pial*... Partida care-i ,fn lă- 
untru*... se zice că-i in bată.‘‘ (Abrud) VICIU, GL. 

Postverbal din bate.

BÂTĂ 8. f. GoM«*d*n, triqw. Uonidte. Coup de 
bMon. — Băț mai lung șl gros, de obiueiu cu mă
ciulie la un capăt, une-ori ferecat. creangă, gl. 
O poartă mai ales ciobanii, cărora le servește de 
armă (ofr. u. ii, 31, 63, SH etc.). Cfr. măciucă, 
toiag, cață, ciobărnăcar, băzdoacă, moacă, 
măcău, ghioagă. Au, luat două, bAte kt sine, una 
in tnăni, alta in brAu, și pornind asupra tAr- 
guiui au început a bate pre HotnAni și pre Unguri, 
pre bărbați și pre muieri. șiNCAi, hr. ii, 281/,,. 
Bruneii »h trebue cu... băta a^ pedepsi. CALE.x- 

Idabio (1844), 64. A'rcul cu pielea de leu, proptin- 
idU'Se in bAti. ODOBESCU, ii, 192. Și'n piepturile 
^păstorilor tineri, răsima^ c'un cot de-o ^ăncă și 
te'o mAnă pe bălă, incolfeA... dorul voiniciți, emi- 
Inescu, n. o. în munții apuseni ai Transilvaniei 
li ae pune [mortului] cie-alun^ul trtqtului..... obAtă
;cd4 el de lungă....., să se sprijineaaoă [ou eaj in 
^lunga lui călătorie, marian, î. 246. Doa
mne, cu băta. Nu mă bate cu urita. jarnîk-bâR- 
rSEAKUtD. 43U. Xceâ băț ca de n^un... Oala dai 
să fie bun; Când o /i la vreo bătaie, Băta lui să nu 

’se 'ndoaie, Nici si [sej rupd, ad se frăngă. șez. 
IV, 130'^/,|. jăm kt bâte ferecaie, Le țin in pod 

(aruncate? ( lulelele de păpușoiu.) gorovei, 0.370. 
J)umiiaseu nu dă (s. nu bate) cu băta, ci ii ia [omu-

Dictlonaral lliubti române, as. II. 1811.

B.^T.U

i lui] ininteal (Oalșa, In comit. Arad), ap. zanne, p. 
VI, 660. Câinele nu fuge de pită, ci de bâîă. PĂ- 
SCCLESCD, L. P. 109. Ajunpe o bălă (bună) la un car 
de oale (in variante: ciomag, măciucă, boată). 
ZANNE, p. IV, 9. # A da cn bâta ’n baltă; cfr. 
baltă (I, 463”). Fire-ar tn bâtă! (ca șerpii, pe care 
țăranii, după ce-i omoară, li trag pe bâtă), se adao
gă, pe alocuri. Ia țară, In vorbire, după ce s’a nu
mit vreun animal spurcat s. monstriio.s. Peste pif 
țină vrente ...» născut fata Împăratului șapte ena- 
inenii, jumătate om și jumătate căiiie, ueigă-i pie- 
trilel Din brâu in sus, oameni ca oamenii, și din 
brăn [In jos) câini ca spurcăciunile de câini, fir'ar 
in bâtă!(NÎ.\ce&) șez. iii, 74/„. || P, ext. Lovitură 
de bătă. .^iie numai de bâtă, pamfile, j. ii.

[Șl: bat s. a. (plur. bâte, rar, bdiuri), cu același 
înțeles (numai In Țara-Hațegului însemnează ..beți- 
gaș.“ REV. CRIT. ni, 88; cfr. BAtde trestie, ta. 1811), 
IORGA, 8. n. XII, 227). (Tatăl) sise aceaste cuvinte 
pruncidui, sfătuindu-l bine să pășească căbănă- 
cioara și bătui floiagulj cu care a umblat după oi. 
ȚiCtiiNDEAL, F. 162. Păcurarii cu sine tnai poartă... 
un ciobărnăcariu fori șl mdciucd^ core e uf> bât 
mare, cu măciucă la un capăt. Lhjba-iana. m. 113. 
Bdiutu cu bâiu’n poartă. IIODOȘ, p. p. 126. Un bât 
ferecat. aLEXICI, l. p. i, 205/,,.)

—■ Din paleoslav. bútű „sceptruin". cihac, ii, 10; 
cfr. dubletele botă\ boată.

MĂțA 3. m. sing. V. bădiță.

bÂța inteij. interjection omployée pour dăsi- 
gner le balancement ou Ies mouvements rythmiques 
d'un oorps. — Interjec^une Întrebuințată (mai ales 
In legătură cu hăța) spre a designă legănarea s, 
mișcările ritmice ale unui corp. Cfr. făța. lîâța, Bâța, 
Țup la pătnAnt? ( Mătăniile.) qorovei, O. 222. 
Jiâța, BA^, Boea, Boca, Hodorog? ( Stativele 
războiului.) ibid. 354.

— Formațiune onomatopoetică (bâțl bțl cu adăo- 
garea adverbialului -o).

HATĂc-țs. a. Flaque, fondribre.—(Rar) Băltoacă. 
Să se indreptese ulițele și drumurile de prin ma- 
lutlale, să nu se mai afle gropi și batacuri. DOC. 
(a. 1784), ap. ȘIO. [Plur. -tacuri.]

— Din turc, batak (.și bnlg. batak), idem. ȘIO.

katavhímá s. f. (Bot.) v. pațacbiiiă; bAtáoiv 
s. m. V. bătăuș.

bAtAcúi u s. a. Petit sac. — (Ban.) Săculeț, „sao 
Tnic, pentru făină^. Com. a. coca. [După cihac, ii, 
481 șl: bűtácúie s. f.)

— Etimologia necunoscută, (cihac, ii, 481II de
rivă din ung. bată, batgú „pachet, legătară“.)

uifÁEÁi.As.f.P'rt'titíainsnf, treinousseiMtd, Hou- 
vemeniconuuZsi/'. —Mișcare rupede și neliniștită Intr’o 
parte și într’alta; mișcare din coadă. Cfr. fâțăeală.
P. anal. Mișcările convulsive ale unui epileptic In 
timpul atacului. Cfr. șez. v, 38/,. A ’nceput a brahnl 
și-a soârli apă 'napoi, de gândeai tu că l-o apucat 
toate bâțâelUi. ibid. iil, 5/,. | P. ext. „Neastâm
părul ce l-au femeile Í9terioe“. ibid. V, 38/,.

— Derivat din bâțâi, prin suf. abstr. -eoW.

utfÁUÓXlK 8. r. V. bazaconie.

BÂjÂI vb. IV (IV“). Branler. Pfétiüer (do la 
(lueue), hocher ou reiwusr (la queuo), quoaillir. Se 
trántousser. —Intrans. și refl. A mișcă repede și 
neliniștit intr’o parte și într’alta, a da repede din... 
(Se Întrebuințează de obiceiu despre mișcarea ce o 
fac animalele ou coada lor ; cfr. fâțăi, f&rțâi, 
adiă (2^), sau despre mișcarea repede a măoilor și 
a picioarelor; cfr. bănănâl, luăhăl; In sens ob-

l, 39
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scen șl cu înțelesul latinescului „cevere, crissari' .............. .
REV. CHIT, ni, 87). (Partea trupului cu care se face îneun-fiurarea șibătdîu varrarilor. mineîui. (1776), 
mișcarea se arată prin prep, din) Cânele bâțăe din ; 160*/,. Tot svaiul hotărî bătaia Târgoviștei. iiAl.- 
co«fW. REV. CRIT. III, 87. Nenea Mandache stăpe " " *''' **'
gânduri, bâțâind din piciorul drept și scârțâind 
din vârful ghetci. caragiale, m. 227. 1 A umblâ 
încoace și Încolo fără nici un rost. Ce mai hâțăești 
atâta? (Someș, in Transilv.). VICIU,gl. Ce te bâțâi? 
(Brașov) Com. i. panțu. [Șl: bâțâi vb. IV (IV"). . De
rivate: bâțâire s. f, (mai des) bâțâit 8. a. (expri
mând, amândouă, acțiunea); bâțâitiirâ s. f. (expri
mând rezultatul acțiunii).]

— Derivat din bâț(a), prin suf. -<li.
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bătăiĂ^ 8. in, (Vin.) Habatteur, tru(ju.eHr.—,fla- 
naciu care tntr’o b&taie,lntr’ogoană, răzbate pădurea 
făcând zgomot spre a ieși vânatul la pușcași'*, costi
nescu; cfr. gonaciu, hăitar. Slujitori, pu^a^i, 
hăitnri, bătăiași, șoimari, care compuneau perso
nalul vânătorilor din secolul trecui. ODOBESCU, III, 
144. (La POLIZU se mai dă Înțelesul „războinic", la 
BARCIANU „cel care vine la rând să bată o carte", 
iar la polizu și la pontbriant „bătăuș", posibile 
toate, dar neatestate.]

— Derivat din bătaie, prin suf. nom. agent, -aș.

BÂTÂIE 8. f. I. 1®. Coxtps, batlement. 2®. lîattane 
(du maîs). 3®. i'rapjjswertf (â la porte). 4®. Batte- 
ment (d’ailos). 5®. Buttement (du cceur), palpitntion. 
G®. ÍJaííMe, trnque. l". Bombardement. 8®. Poríée, tir. 
9®. Souffie (du vent), iotwftee (de la neigo, de la grele, 
etc.), durdement, fewr (du soleil). W®. Coup (de cloclie. 
d'horloge, etc ). 11", Aboiement. 12®. Trame. 1.3®. Mor- 
ceau de cuir, en face duquel le joueur de ,cobza‘ 
frappo Ies cordes. II. 1®. Coups, volée.2°. Altnque,com
pot, bataille, ipterre, 3®. (de l'étalon). 4®. Frai
(dos poissons). 5®. Chiithncnt (de Dieii), plaie, fbiau.

I. (Obiectul pasiv e un lucru)
Gu înțeles abstract:
1". Lovituri ritmice (cu un corp tare) în cevă; cfr. 

izbitură. Be departe încep a bate cts muchile mai 
multor topoare în ț/heafă, tot viind cu bătaia în spre 
produvuri. ȘK7.. iv, llfi'„. # înlr’u - de amnar = 
Intr’o clipă (cât ai lovi cu amnarul în cremene), Un 
stat nil se formeaeă într’o bătaie ile amnar. URI- 
CARlUL, XIV, 147/j,. i A fl in bătaia flernlnl, se zice 
de o pozițiune hună, avantajoasă, In care se află o 
prăvălie; loc pe unde trece lume multă; cfr. vad. 
BARONZi, L. p. I, HbJ'i; cfr. ZANNE, p. I, 166; V, 290 
(cfr. bate A, I, 1®. b). Ile - (Plosca, In Dolj) ii. iv, 
382 și Dura 'ii - sevastos, n. ‘28P/,: sânt numirile 
a două danțuri țărănești. (Gfr. bate A, I, 1®, p).

2*. Bătaiapăpușoiului (K.oman)= desfacerea boa
belor de porumb de pe cocean. (!fr, z.anne, p. i, 
265. (Cfr. bate, A, 1, 1®, f.)

3®. - la MjKi, la fereastră =b ciocănire, pocănire. 
CiMbatela feren.stră, Nevastă, nevastă?... — Omule, 
pisica noastră... - Nu-i bătaie, pisicească..., Ci-i 
bătaie ciocoiască. teodore.scu, p. p. 340. (Cfr. bate 
A, I, 2“, a).

4®. - din aripi = fâlfâire, Se inăJțau in zbor, cu 
rari bătăi de aripi, sandu-aldea, a. m. 89. (Cfr. 
bate A, 1, 2®, b,)

.0®, - de inimă (a ochiului, etc.) = zvâcnire, pal
pitație (cfr. sărituri de iniuiă. leon, med, 121) 
(cfr, bate A, I, 2®, c și 3®, b). Bătăile păntecetui 
[caluluil sănt mai regulate, i. ionescu. C. 92. Cănd 
pui capul tu pe pieptu-mi și bătăile ii numeri, emi
nescu, P. 188.

6®. (Vân,, Pese.) Scornirea peștelui cu boldul (s. 
știoldicul), Imboldire; sau a vânatului cu bă tăiași. 
gonaci (s. băitași), goană. Bătăiași,pefugă'udată! 
Vântul bate de minune, Luafi bătaia sus, din pi
scuri. odobescu, III, 88. Lapește... cu bătaia fcând 
il ia la bătaie de la vale și-l apucă în vreo coadă}. 
(Pietroșița, In Dâmbovița). H. iv, 155. (Cfr, bate 
A, I, I", e).

7", Bombardare. Cetatea ce.it niiirf. n u ishiirit <le.

CESCU, M. V. 1.50. (Cfr. bate A, IV, 1®).
8°. Distanța până Ia care ajunge lovitura unui 

proiectil (adesea luată ca unitate do măsură); curba 
descrisă de un proiectil. Se așezară... la o mână- 
stird... departe de cetate de o bătaie de săgeată. bAl- 
CESCU, M. V. 151. Crăgoeștii fac comună cu Pre- 
sinenii, de care nu-s departe decât ca la o bătaie 
de pușcă. I. IONESCU. M. 581. Iar când socotește 
ea [prepelița] că e în afară de bătaiapuștei, zboară 
repede, scăpată, spre lăstar. BR.’iTESCU-VOlNEȘTi, 
L. D. 91. Câml fură aproape de lup ăe~o bătaie de 
.săge-ută, puse Făt-frumos areal la ochi, ispirescu, 
L. 75. ! (P. anal.) Făcând cotul scării, îi ies din 
bătaia ochilor. CARAGIALE, N. s. 39/... (Cfr. bate 
A, IV, 2«).

9®. Suflare (a vântului), cădere (a zăpezei, brumei, 
etc ), dogorire (a căldurii s. a arșiței soarelui), lumi
nare (alunii). (Cfr. bato A, VI.) Fu mă îinpie/le- 
caiu și, de bălaia vântului, căzuiu în tnare. PRO
LOG (1675), ap. GCR. i, 225/,o. Din bătaia grintli- 
nei, brumei și din mari geruri ce se întâmplă une
ori. se pricinuiă locuitorului mare pagubă și ne
dreptate. (Mold., a. 1755) uricariul, vi, 176/,. Mij
loacele de ocrotirea sănătății și a frumuseței....
Fereala capului gol de bătdia căMurii razelor soa
relui. PISCUPESCU, o. 18.'). Petiționarii... atârnau 
in bătaia crivățului, de brațele spânzurătorilor. lOR- 
GA, L. I, 330. Boierii... Jucând pe cai frumoși cu 
hamurile lucind tn bătaia luatei albe, sadoveanu, 
sAm. V. 933. Mi-l puneâ Cam la stâlpii coșului, 
în bătaia focului, alexici, l. p. i, 29/,. # - 
de soare Ia cap, v. insolație și soare-sec. leon, 
MED. 121, - la cap 8. - de cahlă «s „asfixiare cu oxi
dul de cărbune, provenit din cauza astupării pripite 
a coșului prin punerea capacului", id. ib. 121. în 
bâlnta vântului = In potriva direcției vântului (cfr. 
In aretul vântului), zanne, p. n, 723.

10*. Sunetul ritmic produs prin loviturile limbii 
clopotului, prin mișcarea mecanismului unul cea
sornic, etc. (cfr. bate A, VIII). Bătaia clopotului 
te face a tresări, c. NEGRUZZI, I, 243. Cailențafa 
bătaie a unui orologiu de lemn. EMINESCU, N. 35/,,.

11®. Lătratul scurt și ritmic al cănilor (cu deo
sebire al celor de vânat când au zărit vânatul). Cfr. 
bate A, IX). Piirvu... se. depărtâ cu pasul domol, 
tn bălaia cânilor. vlahuțA, ap. TDRG.

Concretizat:
12®. (Țes). Bătătură (II, 3®), băteală II, 1® (In opo

ziție cu urzeală; cfr bate A, I, 1®, d). [Dacă e] 
urzeala bumbac și bătaia tot bumbac, {țesătura] se. 
nHme.ște pânză de bumbac. (Smulți, In Govurluiu). 
H. III, 430.

13®. (La cobză) Bucata de piele, in dreptul căreia 
lăutarul lovește coardele. TDRG.

11. (Obiectul pasiv e o vietate)
1». Ixiviturile ce Ie dă cinevâ cuivâ a. pe care ci- I 

nevâ ie primește de la altul. (Când înțelesul e re- i 
ciproc, se zice: a-și da-; a se luă s. apucă cu 
cinevă la ~ ; când Înțelesul e activ; a da s. a trage 
cuivă o~; când Înțelesul e pasiv; a primi s. a 
măncă o -. Pentru bătăile grave se zice, mai ales 
In graiul pop. și fam.: - de moarte. TEODORESCU, 
P. P. 46P, - sor cu moartea, o sfântă s. un puiu 
de - , ISPIRESCU, l. 153, - de la roată, zanne, p. v, ■ 
542, - muscălească, ibid. VI, 213, etc ; tot astfel' 
pentru noțiunea „a bate zdravăn, tare" se zice: a 
zvântăpe cinevâ în - ,ș'E2. IV, 17/,„a-/ stinge din -, 
jiPESCU, ap. GCR. ir, 259/„, a-l rdsfti în - ,pop., : 
ibid. II, 356/,,; a-l coși în ~, sbiera, P. 214/,, a-l 
mdwfwl in ~ , id. ib.212/,,a-l face burduf de ~ , ZANNE, 
p. III, 499, a-l um/tii, în bătăi, ibid. iii, 499, etc., a-l 
snopi în bătăi, etc.). Că robul derept frica bătăei i 
/des bine. CORESI, E. 19/,5. Nitmat căce să va mă- 
niîA pre un om, de-l va sudui și-l va bate [șl] den-
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tr’uccu bătiie i se tm ttlmplu ntortrfe, ntutice iicenen 
ncitlere sfi chitimă. prav, mold., ap. GCR. 1,121/,,. 
Biiba se duce in poiată, i/ăbuește găina, o apucă 
de coadă ș» o ta la bătaie. cuvAUOi, p. fi9; cfr. 
ISPIRESCU, L. 66. T’t'jwnwZ... apucă pe vieitiu la bă
taie. ^E7.. I, Bataia ce i-o tras tatăl său. n’o 
fost «le cele proaste, ibid, ii, 154/,. Când îmbraci o 
haină pe tlos, fără să observi, are să te bată ci- 
nevA, dar călcăndu-o î» picioare, scapi de bătaie. 
ibid. II, 196/,,. .Bdiata e din raiu. C. negruzzi, i, 
251; PAMFILE, J. II. Două bătăi strică, dar două 
mâncări nu. ibid.; cfr. ZANNE, p. iii, 636. te pă
zească Dumnezeu de bătaia muierii, a stăngticiu- 
lui, a ciungului și a șchiopului! ȘEZ. lll, 81/,, 
Spec. - la tălpi, la palmă, pe umeri. || P. ext. A 
tritffe cuiva o - (la jocul in cărți, In șah, etc.) = a-I 
învinge (cfr. bate B, Iii, 2’). || Fig. - -de-caps= fră
mântare a minții, p. ext. trudă, muncă. Făcii ce 
făcu și-l puse pe «Unsul la bună râniluială, ca 
și pe ceilalți doi, dar cu mai mare bătuie-ile.-cap. 
ISPIRESCU, L, 201. După multă frământare șibă- 
taie-de-cap, ti plesni prin minte că dacă se va în- 
cumătri cu uliul... MARIAN, O. ii, 41. | f - de*cnget 
(s. a cngctnlni) = mustrare de cuget, remu.șcaro. Cea 
nuii mică vătămare intru cele dokovnicești ruluce cea 
ma* mare bătaie a cugetului la cei ce sânt biw-cre- 
ilintnoși Domni și ocârmuitorii noroadelor. (Mold.,
a. 1804) URICARIUL, VII, 59/„. ■ # A 11 pe - = a se 
vinde ca pănea caldă (se zice despre un articol de 
comerț caro are mare căutare). Varza era astăzi 
pe bătaie în târg. Brașov (cfr. a se bate după cevă; 
B, II, c) II A fi (s. a ajunge) la - : a-ți veni rândul 
să bați (la jocul în cărți, de șah, cu mincea, etc.; 
cfr, bate B, 111, 2”).

2°. Atac, luptă, bătălie, războiu. i>ă află... la ceasul 
războiului și băMii. BIBLIA (1688), 380. Moldovenii... 
totileauna avfâ cm dinșii bătaie. NECULCE, LET. Il, 
230/,. Bătaia troeacectscă ținu zeace ani. calen- 
DARIU (1814), 99 Celor ce sânt Ackili și Diomezipe 
câmpul de băt«tie se cade să le iertăm a fî și Omeri. 
ODOBESCU, III, 48/,. Urlă câmpul și de tropot șl «le 
^rigăt «le bătaie. EMINESCU, F. 242. Bate vântul 
peste paie. Trec voinicii la bătaie, L«i bătaia Turcu
lui. tn țara Muscanului. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 299.

3®. Împreunarea (armăsarului cu iapa) (cfr. bate 
B, I, P, e). Amândoi acești karmăs'tri bat herghelia 
din Martie și terminânil în Iunie. Bătaia se face 
(lin mână, potrivindu-se iepele cu harmăsarii. I. 
IONESCU, D. 262.

4°. (Despre pești) Depunerea icrelor; p. ext. timpul 
când peștele Iși depune icrele. COSTinescu. (Cfr. 
bate B, IV, 2®).

5®. Bătaia fini Dumnezeu) = pedeapsă, nenorocire. 
(Cfr. bate B, V). Nu va veni cătră tine rău, și 
Mtde nu să va apropiă cătră sălașul tău. moli- 
tAvnic (a. 1689), ap. GCR, i, 286/,g Co«fâ cum 
îl loviră bătăile una peste alttt. arhiva r. i, 146.
# Bătale-dp-joc = luare In răs, batjocură. (Se 

zice: a luă pe cineva în - s. a face pe cinevă de -). 
Cine te-a pus la cale, să mă iei tocmai pe mine 
în bătaie-de-joc ? creanuâ, p. 83, Ea le răspundeâ 
cu citulă și tn bătaie-de-joc: „Da cum nu!...‘‘ id. 
ib. 292.

(Plur. -tăi.]
Din lat. battalia, -am ( battualâi} „exercițiu 

de arme“ (devenit, la Komftni, cel mai întrebuințat 
abstract verbal al lui bate).

bAtAiós, -oAsÂ adj. v. bătăuș.

RĂTĂÎT 8. a. Comftnf, f/uerre.—(Rar; in poez. 
pop.. In rimă) Participiul unui verb neintrebuințat, 
bătăi, devenit abstract verbal. Bătălie, războiu. S'a 
dus badea ’n bătăit. Nu știu, Dunărea-a trecut: 
De trei zile n’a. venit, hodoș, p. p. 217.

rAtăîțâ s. f. (har) — Diminutivul lui bătaie

» - BATAL
(derivat prin suf. -jf«), întrebuințat mai ales In 
amenințări față do copii. (i-o ila o hăfâifîi
MARIAN. (Cu alt sufix: liătAiiiță 8. f. LM.)

bâțAitor, •oĂRK adj., subst. 1<*. FréfiV(int.2'‘. 
Hnche-qiieue.

Adjectivul verbal al lui bâțâi (derivat prin suf. 
-tfor).

1’. Ad j. Caro bâțâo.
2®. (Omit.) Substantivat subtforma feminină. 

/ÎM^<itfortre=codobatură, codobăță. marian, o. 
I, 327 (propriu zis: pasăre care bățăe mereu din 
coadă). (Și: bâțlitoăre s. f. marian, n. i, 327; bă- 
țăitoăre s f. BARCIANU.)

BĂTĂII’^ s. a (Mor.) = titirez, damé, t. 153. 
(La DAMÉ, T. 175 se dă .și forma — probabil greșită — 
bătăifiș, pentru „partea joagănilui care se mișcă 
necontenit cAnd ferăstrăul e In acțiune, numită și 
bătătoare (4®y‘.]

— Derivat din bătaie, prin suf, in.str. -mș.

BÂTĂllIȚĂ s. f. V. biltăițA.
hatAl 8. m. (Oierit.) I®. Bélier ou boue cMtre" ou 

«levenu impuissant par l’âge. Bélier au cou duquel 
on attacheuneclocke.2!'. Bélier ou &omc(«om chátré).

1". Berbece (mai rar, țap) făcut incapabil de re- 
I producere prin mutilarea testiculelor s. (mai rar) 
j ajuns In această stare In urma bătrâneții. „Cănd 
I un berboc este scopit, se numește batal. Aceasta 

o fac numai locuitorii caro so ocupă cu creșterea 
oilor, pentru a aveă, pe lângă camo bună, șl seu 

I mult, căci un berbec nescopit nu se îngrașă așă 
de tare.“ (Pașcani-Stolniceni, în Suceava), ap. HEM. 
2731. „Batal este berbecul Întors, iar col lăsat 
de rudă sau de prăsilă se cheamă taur.“ (Mățău, în 
Muscel), ib. 2731. „Dacă berbecii se castrează, se zic 
bataW. (Copou, în Iași), ib. 2732. „lua berbecii în
torși care nu se mai pot reproduce se zice batali.'' 
(Slobozia-Conacho, jud. Covurluiu). H. iii, 400; cfr. 
Gârliciu, In Constanța), ii, ii, 270, „Bnfal = berhece 
bătut'*. (Bilciurești, In Dâmbovița). Ii. iv, 56; (Găvă- 
nești. In Buzău). II. ir, 79. „Șl la țap scopit se zice 
batal'. (Jorăști, In Covurluiu). ap. HEM. 2732. 
„Berbecele când este de 5-6-7 ani se mai numește 
șl batid"'. (Chiojdu-Bâsca. In Buzău), ii. ii, 27. Ce-ți 
pare mai blând, mai plăpând, ca oițile, ber^cii, 

I mifmrele, bătălii? JIPERCU, O. 48. || „La toți ber
becii cu clopot Io zice batali." (Pietroșița, tn Dâm
bovița). II. IV, 155. ȘffiP bâial = ca un trântor. 
PAMFILE, J. II. A sta batal la ușă (ca berbecii bă
trâni) = „a se țineâ do capul cuivâ.“ (în Olt), ap. 
ZANNE, P. IX, 543. (De aci s’a născut apoi Înțelesul 
de) Stăruitor, cu tot dinadinsul (In expresiile:) Ntâ 
batal pe lucru — „cu tot dinadinsul.** rĂdulehcu- 
CODIN. „Ți-i cu bălaii = într’adîns, serios.** pam
file, C.

2®. (Cuvântul devenind din ce în ce mai rar, în
țelesul precis s’a pierdut In unele regiuni și exi
stând numai amintirea că e vorba de un cuvânt 
privitor la puterea de reproducere a berbeci
lor, găsim tocmai Înțelesul opus) „Bătăi = berbec 
nelntors, cu aptitudini (de reproducere]**. pamfile. 
j. ii. „Berboc necastrat." id. c. „Batal = berbece lă
sat pentru reproducțiune". (Pietroiu, In Ialomița). 
H. VII, 355; „țap pentru prăsilă," RĂDULESCU-CODIN. 
„Batal (se numește] berbecul de la doi ani In sus." 
(Suțești, In Brăila), ap. HEM. 2732.

(Șl: bătăi s. m ]
— Etimologia necunoscută. (E posibil să avem 

a face — precum s’a mai propus — cu un Împru
mut din turc, battâl „leneș, ieșit din uz, netrebnic, 
deșertat, decăzut" — poate prin mijlocire bulgară: 
batal „părăsit, devenit netrebuitor" [cuvântul se gă
sește șl la Sârbi și Albanezi]. Înțelesul românesc 
s’ar explică prin apropiere de „berbece bătut").
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BAT.ÁI, s. a. Fossí (large et proiongé sur une 

grande distance â cdtă d’une chaussée ou d’uu 
digue).—(în Ilfov; întrebuințat mai alea Ia plural) 
Șanț larg prelungit pe o mare întindere, format sau 
din ruperea apelor, sau mai ales din săpăturile pen
tru Înălțarea unei șosele a. a unui dig. (Șuvoaiele] 
copleșiseră lunca Oltenița până în dighîă, gălgăi- 
seră batalurile și, neputând răebi mai departe, dădu
seră tărcol portului ce sta ridicat pe un tăpșan, m. 
CHIRIȚESCU, CONV. LIT. XLIII, 927. [Plur. -íaÍMn.]

BATÂL.Ă s. f. v. vatalâ; bAtAlaie s. f. plur. v. 
bătălănț BATALAHÁ 8. f. V. patalaDiă; bAtAlAn 
s. m, V. bătăuș.

bAtAlAu b. a., 3. m. I. 1°, Battoir, poleite; pilon 
(en bois); gros marteau. 2*. (Au glvT.) Chaploir et 
marteau des faucheurs. II. Coureur fde femmesj.

I. S. a. (cu plur. -laie, -Mie, rar -iâMrtj 1“. Bâtă, băț 
de bătut mincoa; „maiu s. lopă^că pentru bătutul 
rufelor, cămeșilor, pânzăturilor albe când Ie spală s. 
când le bilește la gârlă" (costinescu), pisălog (de 
lemn), ciocan mare (viciu, gl.), „un băț scurt ca de o 
palmă și gros ca mâne, ou care se pisează usturoiul." 
ȘEZ. viii, 89; cfr. ibid. vni, 35; cfr. jahresber. ix, 
224. Fu cumplit bătută..., coastele strujită eu bătă- 
lăuri. dosofteiu, V. s. 64 ; cfr. 310,',.

2'’. (La plnr.) „Bătălâie= [termen colectiv, unind 
numele a) donă instrumente a[Ie] cosașului: batea, 
pe care se pune coasa cu gura, și ciocanul, ou 
care se lovește In coasă." șez. ii, 149/,.

II. S. m. (cu plur. -Idii.Fig.Om muieratic, muie- 
rotcă, „carele Imblă tare aupă muieri." LB.; cfr. pont- 
briant; LM.

— Derivat din bat, prin suf. instrum. și augm. 
-ălău.

BĂTĂi.iiȘ, -A adj., subst. t. b&tâuș.

BĂTArÎK B, f. Bu^aiZJe. — Lupt& Intr’un războiu 
Intre două popoare; ofr. bătaie. .Auem ttot {pi
ticii] intr’un >in Mtălila odată eu encoarele. áLI- 
XĂNDRiE (a. 1784), ap. GCR. ir, 132/.,*. Se făcă o 
aănyeroaaă bătălie, întru care pieri sultan Öavri. 
E. VACÁRE8CÜL, I8T. 260/,,. Curd^ arineletn aju
nul bătăliei, c. NEORtizzi, I, 7. Poveștile bătrâne 
și i/lumefe ale ostașilor inălbifi in bătălie șt ne
voi. BMINESCU, N. .3. Cămpul bătăliei, fundesch, 
L. p. 71/„. [Amfitrion] ca să-l deprimă [pe Ercvile] 
in ale bătăliilor, U luă iottleauna cu dinsitl. is
pirescu, U. 20/,,. Înălțate împărate.... de cănd tot 
porți bătaie, Lacrătnile cury păraie, Și de cănd 
porfi bătălii, /iămdn holtlele pustii... reteganul, 
TR. 64/,,. Cuprinsă-i [oastea] de peire... Căci se 
clatină, rărite, șiruri lunffi de bătălie, Cad Arabii 
ca și pâlcuri risipite pe cătnpie. eminescu, p. 242. 

bătălie, mtilfi viteji se-arată. zanne, p, iv, 
269. (Cfr. variante tot acolo și pamfile, j. ii.) -ca 
tnuui'i, a numele unul Joo. Cfr. pamfile, j. ii. (f (în
cercare de românizare a cuvântului, ou înțeles spec. 
de) „asediu": bătârie. Cetatea Bieanțittlui, după o 
bătărie de trei ani, fu luată. șiNCAi, hr. i, 15/,.]

— Din ital, battaglla^ idem, probabil, prin mij
locire neo-greacă (p-AataXia) și românizat In ce pri
vește accentul. TDRG.

BATALION 8. a. (Armată) Bataillon. — Trupă de 
ostași; cfr. roată, steag. Șese batalioane de pede- 
strime. N. costin, let. ii, 67, ap. HEM. 2737. De-abiâ 
puteă aă-ș[i] ridice capetele, pentru ca să vaaă vul
turul batalionului, bbldiman, n. p. ii, 131/,,. Fie
care polc aveă două batalioane, uricariul, xxii, 
439. Voi, războinici tineri, draye batalioane. Fiice 
ale celor vestite Isifioane, Care intre popoare un 
nume ne-au lăsat, alexandrescu, m. 33. Se mișc’ 
batalioane a plebei proletare, eminescu, r. 122. Po- 
ruHdtu-mi-o ton IH l'a lui batalion, Săâ fac peană

batAr

<le bitron. mâNdrescu, p. p. 74. 1 Spec. (In armatele 
moderne) Corp de trupe de infanterie; cfr. eaca- 
dron. Regimentul are mai multe firet s. patruj ba
talioane, iar batalionul are patru companii.

— N. din ital, battaglione, idem. (La cronicari din 
polon, batalion).

HÂȚÂN s. m. (Entom). 1®. Sorté de cousin (Chi- 
ronomus leucopogon). 2". Sorté de taon. 3*. Sorté 
de bourdon.

P. „Un fei de țânțar mic, care tremură din pi
cioare când stă locului, numit șl zgriburiciu." 
MARIAN, INS. 310 (Vaida-recea, In Făgăraș); cfr. 
ȘEZ. II, 149/,, (Munții Sucevii, Mold.); viciu, GL. 
(Orlat, tn Transilv) [Și: bânțân s. m.j

2*. Un fel de „muște mari, roșietice, care se așază pe 
cai“. (Viștea-de-jos, In Făgăraș), ap. marian,INS. 310.

3». Un fel do bărzăun. „Bă^n, pe aiuri șl bâz- 
gariu, bombăriță și bonzariu... [D. ex.] Atn 
prins un băfan; să-i iau mierea. (Cârța-săsească, 
în comit. Făgărașului)." viciu, gl.

— Format din onomatopea bfâ]ț! (care imită 
sunetul produs de aceste insecte) și suf, -an.

bAtAr oonj., adv. 1. I”. QMotțue, bien que. 2^. 
Pourtant. 11. Au moins, du moins, măme.

Cuvânt Întrebuințat la Românii din Transilv,, Un
garia și din Moldova, mai rar pe aiurea (d. ex. In 
Mehedinți, com. N. ionescu).

I. Gonj. 1«. Deși, cu toate că, măcar că. Nici o 
dată nu mi-ai dat Bani <le vin și dejucat, Bater 
și eu mă trudesc, Și tot- (-= totuși) ca ei nu trăesc. 
PDRDUIU (a, 1818), ap. GCR. ii, 226/,,. jlstd /afel 
se mărită, Batăr nu ștife) face pită, doine, 279. 
Batăr ai tu patru boi. Nu mă' mbiiu noră la voi. 
POP. (In Maramurăș), ap. TDRG. (Une-ori urmat do 
conj. că) Nu pentru destoinicia faptelor, batără 
că să cuvine să facem fapte bune... v. testament 
(a. 1648), ap. HEM. 2738. Dar noi n’otn mai face 
așâ, Căci batăr că edntem doi. Noi nu ne temem 
de voi. MARIAN, NU. 422.

2^. (în construcții negative) Că tot nu..., In za
dar (8. de geaba) că nu..., știu bine că nu... Dă măna 
ou orișicine, Batăr nu-i voinic ca mine! („sensul 
lui batăr este: că tot nu...“) bibicescu, P. p. 40,450.

II. Adv. (După ce batăr fcăj a devenit sinonim
cu măcar că, a putut fi Întrebuințat șl In func
țiune adverbială, cu Înțelesurile:) Măcar, barem, cel 
puțin, Incai, Încalțe, chiar. „în loc de maoar, pe 
la noi se zice mai mult barăm și batăr, de ex 
Batăr o leacădepăfijne".(Popaști,iTi Iași), ap. HEM. 
2ă3O. Moșii... au început unul câte unul a-și rade 
barba, pănă ce nu au mai rătnas nici bdtăr un^ 
să se îngroape cu barbă, țichindeal, p. 60. în 
ajunul sfântului Vasile, toată siua am stat de ca
pul tatei să-mi facă și mie ti» buhaiu, ori de nu, 
batăr un harapnic. CREANGĂ, A. 41/„. Băgăm de 
seamă că oarecare trecere la o fată mare puteam 
să am eu, batăr cdt de căt, pe lumea asttt. sado- 
VEAND, 8ĂM. V, 567. Să Stăm, Să mai cuvântăm 
Batăr două4rei cuvinte, marian, t. Ce fo
cul, bade, te ține. De nu vii seara la mine, Batăt 
la două-trei site? jarník-bárseanu, d. 2H. ( (Ur
mat de oonj. de s. să) Cu acestea bine au făcut, 
balăr și cu altele de ar fi făcut bine! șîsCAl, HR. 
iii, 243/„. Bater» de mi-ai fi spus! PRÂNCU-CAN- 
DREA, R. 49. ,<Ș» acum tot așâ faci întrebăpărin- 
t  ̂Arbore. — »Tot,batărsă orăpe dracul^. CREANGĂ, 
A. 141. M’aș abate pe la ea [=a mândra], Are răi 
căni, m’or mușcă; Batăr lup să mă mănânce. Pe 
la mândra tot m’oiu duce, doine, 137. | Batdr cât = 
măcar cât, oricât. Batdr căt mi-ți dărui. Mie nu 
mi-a mai tigni In țara eu streinii, bud, p. P. 10. 
(Prin Biharia, Întrebuințat șî In exclamațiuni)Doam»ts 
batăr! ce-a fi de el! pompiliu, bih. 1004.

[Șl: bătâr, In Mold. șl: határ. La Moți șl: bâter(l). 
Ou metateză: hâtră. Da ea tot s’a rumeni, Batră-un

i



ț

batArAși
foiu de l-a plăti. (Dolhasoa, In Suceava) ȘEZ. III, 
126/,. Arare-ori șl ou adverbialul -făjșfij; bătă- 
răș. VAIDA.]

— Din ung. bător „deși, cu toate că, măcar că“.

HĂTÂRÂNi conj,, adv, v. batăr; rátákíf. f s. f. v. 
bătăile, baterie; bâtArn, -Á adj., subst. v. bătrân.

RÁTÁTÁRNIC, -Â adj., s. f. I®. Appligue, Iravail- 
leur. 2®. Seneșon fSenecio crueifoliusj.

1®. (Rar) Silitor, străduitor, harnic, abătător. 
0 albină îl și aude și, cnm li e fdul ei, cotelitoare 
și bătătarnică, dă fuga la ariciu. MUSCEL, 108.

2®. (Bot. Substantivat subt forma feminină) 
Bătătarnică ; plantă ierboasă cu frunze asculte, 
flori galbene și cu fructele acoperite cu peri scurți 
și aspre Ia pipăit. Crește prin tufișuri, pe marginea 
pădurilor, prin locuri umede și pe lângă vii. Se mai 
numește șl: petimbroasă. (Cu alt sufix: bătătăr- 
nlță 8. f.] PANȚU, PL. II = cruciuliță, barcianu,
. — Pare a fi rezultatul unei fuziuni Intre bătătm- 

și harnic.
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nÁTÁToÁBE s. f. P. Boiiotr. 2». Fléau. 3®. G’la- 
țitei. 4®. Taquoir.

1®. Lopățică de bătut pănza cănd se inălbește, s. 
rufele, cănd se spală. LM.

2®. Imblăcin. Cfr. pontbriant.
3®. Un fel de titirez care se mișcă cn bătăi rit

mice cănd Joagărul e ln acțiune, damé, T. 175; cfr. ... _____  ... .............. .................... .
■ pe palma oamenilor care lucrează mult, . ___

rele celor pe care 11 strănge încălțămintea, etc.). O 
bătătură înfricoșată s'a făcut pe spinarea calului, 
din bătaia șelii. LM. Eu făcându-mi loc... călcând 
pe băUiturile moșnegilor..., am alergat, c. neoruzzi, 
I, 38. Palmele aceste țărănești ale noastre, stră
punse de pălămidă și pline de bătături... vă ținpe 
dumneavoastră, creanoă, a. 156. Á călcă (pe 
cinevă) pe bătături s a-l atinge unde e mai simți
tor. Cfr. zannk, p. ii, 484.

2®. Teren bătătorit s. bătucit (pe oare nu crește iar
ba) ln preajma (ln deosebi tn fața) unei oase (une-ori 
sinonim ou) curte (h. v, 168; v, 479, etc.), ogradă,ocol 
pentru vite, loo liber dinaintea cărciumilor unde se 
face hora, locul dintdntea porții principale a unei 
biserioi. Noi să nu cutesăm nici a mai prăsi ineun 
cal tn bătătura noastră ? ODOBESCU, i, 479. Și mi-a 
plăcut în jurul meu Să văd flăcăi bătătură. Și 
cobea cu isonu'n gură Să-mi zornăie zorind mereu. 
COȘBUC, F. 17. Veniți mai iute incoi, să vă ascund 
eu tn șira asta de paie din bătătură, ispirescu, 
L. 294. in ajunul anului ncm... flăcăii târăsc plu
gul cu care ară, pe la fiecare casă, și aruncând 
grâu pe bătătură, zic: „Să crească ’n paiu cât tre
stia, în spic cât vrabia.” (Mărăcineni, ln Buzău), 
H. II, 157. ,Pr^>eîeac‘ este un copăcel cu clinciuri... 
așezat tn mijlocul bătăturii, tn care ciobanii tși 
pun tárhatul și merindele. (Chiojdu-Băsca, ln Bu
zău). H. II, 41. Când erai a mea iubită, Ți-eră 
casa zugrăvită, Bătătura pardosită Cu var și cu 
cărămidă. ȘEZ. IV, 139‘*/ti- Bagă ciurda’n bătătură. 
BIBICESCU, P. P. 375. I P. ext. Joc, danț (care se 
ține pe bătătura crășmelor). Ș’o ieșit [fata] la bă
tătură, Ș’o ’mplut locu’ de untură, șez. l, 136/,4.

3®. (Țes). Firele ce se introduc prin urzitura unei 
stofe, (bătăndu-se cu vatalele), băteală, bătaie 
(I, 12®), (ln opoziție cu urzeală). Firele întrebuin
țate la țesut sânt de două feluri; unele pentru 
urzală, altele pentru bătătură, care se bat la țe
sut cu vatalele. creanoX, gl. Cârpe de cap, unele 
cu urzala și bătătura de burangic, altele cu urzala 
de bumbac și bătătura de burangic. l. ionescu, m. 
377. Surtucul lui... eră mai muU urzeală de căi bă
tătură. EMINESCU, N. 42. Canură toarsă nu eră 
pentru bătătură, creangă, a. 62. Am un ghem de 
măiasă. Și-l trimet la împărăteasă, Să-mi țeasă o 
țesătură, Făr’o leac de bătătură [ (îhiața.] 00-

bătăiuș.
4®. 0 bucată de lemn oblongă s. pătrată cu care 

ee bat ușor literele spre a se așeză la nivel, când 
se dă corectură s. se Începe tipărirea In mașină, 
înainte, și chiar azi Încă prin unele ateliere, se zice 
călfuță. o. ionescd, c. t.

— Derivat din bate, prin suf. instr. -ătoare.

rátátok s. a. Batte. Battoir. Couieau de labroie 
ou du brisoir. — Instrument cu care se bate cevă. 
Spec. Bățul cu care se bate laptele prins. „Cănd s'a 
Închegat bine, se ia laptele Ia bătut, ou un bătă
tor, care nu-i altceva decât o drugă, cu deose
bire că, ln loo să fie lată, e mai mult cilindrică; 
bătătorul are și el găuri ca șl druga." pamfile, 
I. C. 26. (Cfr. drugă, brignidău, berdedeu, 
ferdlden, perdideu, mătcă, litcă, roată.) 
IJmba meliței. Cfr. damé, T. 139.

— Derivat din bate, prin suf. instr. -ător. (0 
formă battuatorium, cu același Înțeles, e atestată 
la scriitori latini de med târziu).

KÁTÁTÚK, -oÂKfr: adj, subst Frappeur, frap- 
pant. — Adjectivul verbal al lui bate (derivat prin 
suf. -ător}. BătătorilorH tleșchide-le-se-va. CORESI, 
E. v/,j. Fu bătut de patru bătătâri. DOSOFTEIO, 
V 8. 34; cfr. 69, 53,,. Thovel... eră bătătâriu de 
ciocane, faur de aramă și de fier, biblia (1688), 
4. în poartă tși așeză o firmă bătătoare la ochi. 
VLAHUȚĂ, ap. TDRÖ.; cfr. CO.NTEMPORANUL, VI, 1,98.

HÁTÁTURÍ vb. 1V“ trans. Battre (un terrain). — 
A bate un teren (drum, arie, curte, eto.) spre a-l 
face tare și neted. După ce să va isprăvi sămă- 
natul, de să va teme gospodarul de săcetă, va tre
bui să boroneze fața ogorului, și de va fi pământul 
ușor, să-l și băiătureze. I. lONESCU, C. 59. Acest pă
mânt se bătătorește bine, manoi.escu, 1.18. [Șl: bă
tături, (neobicinuit): bătătură vb. I*. Derivate: 
bătătorit, -ă adj. Când vrei să semeni bob, linte, ori 
mazăre, să nu le pui pe loc... bătătorit. șEZ. ili, 
150/,,. Drum nebătătorit. BARCIANU; bătătorire s. f., 
bătătorit a. a.]

— Derivat din bătătură (II, 2»); cfr.deabătăturl.

RÁTÁT! KÁ 8. f. I. p. Baííemenf; palpitation, 
pulsafion; fruppo^j^; frnttemtnt (de la obanssare).

BATATVRA
3^ di 6a4tre eí d'ap^anir (nn temún). Si*.
SoHffit (dn vént), i*. Per^ (de foBÍI). 11. P. Ccd- 
logiié, e^, cor, dnrilion. 3*. Terrain battu dsoant la 
maison ou deuaní un cabaret (oü Von danse)', cour; 
par(H«. 3*. Trame.

I. Cn Înțeles abstract, exprim&nd ac^unea. 
P.B&taie. £dfdtu>^ = percnsslo. anon. cár.

smeii cei din curfi bătătura In poartă, a« minunară. 
RETEGANTTL, P. V, "Jy/ti. üreochea inimii cea stângă 
cuprinde ca două unțe de sAnge, care la toată bătă
tura inimei sedeșartă. CAlendariü (1814), 104/,,.
[Cosașii] șttd... a o ( coasa)... 6afe după felurite 
oărtoțimi a ații ei, iețind din fieștecare bătătură... 
o adevărată <^itură. i. ionescd, c. 112. | Frecarea 
ghetelor, opincilor, etc. de picior. Strânsoarea șt bă
tătura continuă a opincii. MANOLESCÜ, ap. TDRG.

2*'. (Agric.) Băt&torirea s. bălăcirea unni teren. 
(Cfr. părloagă). Moldooanul șite că toloaca,pâr- 
loaga, bătătura sâni mijloacele prin care innoește 
învechitele lui ogoare, i. ionescd, c. 218.
se odihnește, se tnnoește, rămdind sau tn pârloagă, 
sau tn bătătură, id. p. 22R.

3°. (Rar) Bătaie a (văntului). Niște lemne legate 
de copaciu... tot bontăneă, lovindu-se la bătătura 
vântului. RBIERA, p. 172/,,.

4*. (Rar) Bătaie (a puștii, etc.). barcianu.
II. Ca Înțeles concret, oxprimănd rezultatul ac

țiunii.
1*. învărtoșare a pielii (pe spinarea animalelor 

de muncă sau de călărie, produ^ de frecarea șelei;
’ ” . V j picioa-



BĂTĂTURĂ
ROVEI, C. 174. I (Fig.) Ic» colb, se prind ile In 
sine, in această bătătură (le idei, florile străluci
toare, vii, ale caracterelor, isprăvilor și suferințe
lor ace.stor Doamne. lORQA, Cil. I. ’, 66.

— Derivat din bate, prin suf. abstr. -âtitră. 

hătAtcbâ vb. P, BÁTÁTVKÍ vb. IV® V. b&t&torl.
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bAtáÚ8> -A adj., subst. I. Batailleur. II. Bat- 
toir (dont on se seri au jeu de paume).

I. Adj. și s. m. Care caută bătaia, căruia ii place 
să sebatățspec. oameni din plebe (înarmați cu bâte), 
tocmiți să înceapă bătăi pe stradă (cu ocazia ale
gerilor, manifestărilor, etc.), cfr. ciomăgaș ; (In di
ferite jocuri) cel care bate, care e la bătaie, cfr. 
pamfile, J. I, 287, .314. Obosind bătăușii, schim
bară de puseră alțfi} bătători, dosofteiu, V. 8. 36. 
Bătăuș nu-s, că toți mă bat. CREANGĂ, A. 200. Ber
becii sănt bătăuși, slavici, n. 39. [Ercule] scăpă 
otneniren de niște astfel de împărați bătăuși ce tot 
cătau oamenilor ceartă cu lumânarea. ISPIRESCU, 
u. 54/u. [Cu alte sufixe: bătălus, 'inăsă adj. (șl ou 
înțelesul de „năbădăios, apucat"). Lupii mi-aumân
cat nevasta... Trecuiu balta, luaiu alta. Aoleo, ce 
bătăioasă.' îmblă tot năbădăioasă: Nici cu asta nu 
fac casă! ALECSANDRI, p. p 352/,. Într’un copaciu 
găunos. Urlă un lup bătăios? (= Clopotul), mat. 
FOLC I, 539; cfr. OOROVEI, c. 25; (Mold.) bătălân s. 
m, (diai, batulăn) ȘEZ. II, 126/,g; (Transilv.; neln- 
trebuințat) bâtâciu s. m. Țara [Paținațijfor e mare... 
și sănt foarte bătaci. p. MAIOR, ist. 99; LB.; (su- 
Bpect) bătălcH, -i adj., subst. LB., LM J

II. S. a. „Lemnul cu care se lovește mlncea". ȘEZ. 
VII, 185; cfr. bătător'.

— Derivat din bate. (Pentru sufix cfr. cărăuș, 
jucăuș. în Înțelesul I, pare a fi*&dfdu-i- uș; In în
țelesul II, alterat din băăăiuș.)

HÂTCĂ 8. f. (Agric.) = babeă. (tn Mold. și Bu
cov.) Cfr. bătălâio. DAME, T. 37; șez. ii, 149/,; 
PAMFILE, I. c. 142; (Suceava, In liucov.) com. o. 
TOFAN; HEM. 2739-40. C’k de aramă bătce preste 
fălci fu bătut. DOSOFTEIU, V. 8. 12. lan dă-mi batea 
și ciocanHl,din blidariu. contemporanul, iv, 828. 
(Plur. fcnfce și ădfce.]

— Schimbat din babeă, subt influența verbului 
bate (batea fiind unealta pe care se bate coasa).

BÂTCĂ a. f. 1®. Sorté de monnaie. 2®. Unité de 
poids: 2Ő centigrammes.

(Prin Ban. și prin Munții-apuseni).
1®. ț Monetă mică. Atestat numai la anon. car. 

Bapki, batki s grossus. Filer = batcă; assarius. 
LKX. ROBB.

2®. (Băieș) „Batcă = o măsură mică d. ex. de aur= 
assarius; [ung.] batka fillér; der Pfennig, Denar." 
LB. „Batka = măsură veche ='/« gram. [D. ex.] 
Dinftr’l un tar am făcut doi bani .și o batcă = din 
2 coșuri de piatră, am scos I '/, gr. de aur." viciu, ol.

[In sensul 1® șl: bâpcA s. f.]
—Din ung. batka (și sârb. 6«pfr«,turc. &a&Ăa),idem.

uátvA 8. f. (Ornit,) = pelican, marian, o. n, 
400. Cfr. b abiț&.

— Presupune un tip slav *6rtfcfca (ofr. slav, babn 
„pelican"), pref&cut in batcă, subt influența verbu
lui a bate (din aripi, cu ciocul).

BÂTCĂ 8, f. (Iht.) Sorté do poisson. — (Cuvânt 
rar) Un fel de pește. (Slujitorii-Albotești, in Brăila) 
II. I, 269 (Rosova, în Constanța) ii. n, 299. Cfr. 
babă II, 1°; babușcă*.

— Din slav, babka (cfr. rut. babka: mai multe 
soiuri do pești cu cap turtit), schimbat subt influ
ența verbului (a se) bate (B, IV, 2®).

iiátcA a. f. Hourictére; ituiiier pnur prendre len

BATE 
oiseaux. — Cursă de șoareci, Cfr. LB.; LM.; rev- 
CRIT. IV, 3.37. Cfr. capcană. „Coș Împletit pentru 
prins pasări", pamfile, .r. ii.

— Etimologia necunoscută. (Poate, un derivat al 
verbului ftofe.)

BÂTCĂ 8. f. Petite montagne. Pente d'une inon- 
tagne sterile exposée nu soleil. Sommet fde col- 
line). — (în Mold și in Bucov.) Munte mai mic (cfr. 
ȘEZ. II, 23/,), deal, delușor (cfr, ion cr. ii, 154); 
spec. arșiță (II). „Sihlă, smidă sau pădure picată, 
arșiță s. bătcă." (Mălini, In Suceava), ap. HEM. 1748. 

la gura Părăului-rău, bâtcn Pnlmeșului, DOC. 
(a. IfW), ap. iorga, 8. d. vi, 9. întrebuințat adesea 
ca nume propriu. „în Bucovina există mai In fie
care sat căte un deal care se numește Bătcă.^ ma
rian. I P. restr. „Vârful unui deal." idem. Vro 
cățioa Tătari... se suiră pe bătca Tătarcei, adică 
pe vArful muntelui Tătarca. idem, T. 248. Aici in 
mijlocul hâtcei detdului a pus sihastrul tăciunele 
jos. (Straja, în Bucov.) șez. v, 35/,g.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. botkti, bât- 
kâ, bötök „măciulie.")

nÁTcé'CÁ 3. f, Uauteur (sur ta pente d'une tnon- 
tagnej. - (tn Mold. și Bucov.) Diminutivul lui bâtcă 
(derivat prin suf. -uf). „0 Înălțime ( -- ridicătură, 
proeminență) pe coastele muntelui." marian; șez. 
ii, ii„. Frate, frate., frățioare, Suie-te colea. ’» băt- 
cuță, Și-mi taie, frate,-o vărguță, (Cotârgaș, In Su
ceava) șez. ii, 4',,.

BÂTE vb. III. A. 1. 1’. Battre (le fer, des ceuis, 
le tambour, la faux â coups de inartelet pour l’ai- 
guiser, le blé, le linge, des habits. la terre pour la 
rendre plus ferme, l’eau pour pousser le poisson 
dans des filets, ta campagne. Ie pavé, les bois, etc.); 
gauler (un arbro fruitier); tramer; châirer (un bé
liét); enfoncer. clouer, presser; blesser (par frotte- 
ment). 2“. Battre (contre qqch.. des ailes, etc), frap- 
per i s'agiter, palpitcr. 3’. S’e battre, palpiter, fau- 
cher (fig.). II. Battre (Tun contre Tautre), se bcdtre.
III. Bttffro (des mains, des pieds), frapper, jowr 
(â la balle, etc.). IV. 1®. B(ittre (Ies murs d’une 
place avec de Tartillerie), bnmbarder, canonner. 2®. 
Porter. V. Atteindre, s'étendre (jusqu'ă..). arrive.r; 
monter (h la tété). VI. Battre, tomber, souffler, dar- 
der. VII. Battre (la niesure). Pencher, étre incliné 
(vers...); firet sur... (en parlant des conleurs); auotr 
de la 8ymp(dhie, (pour...), s’cwfownet (ă..). VIII. Son- 
Hcr, résonner. IX. Aboger. japper.—tí. I. l®-3®. Battre 
(qqn.), frapper, rosser; heurter, cogner; frapper (dou- 
cement sur I’épaule), taper; couvrir (une jument). 
Se battre, se frapper. II. l®-3®. Se battre (contre qqn,), 
Mter, combattre, livrerbatadle, fairé laguerre (â...); 
s'ețforcer (de.,.), tendre (â.,.). III. 1®. Baffre, vnincre 
(qqn,). 2®. litre plus fort que..., valoir plus que..., 
surpttsser. l’emporter (sur...); i/agner (qqn. au jeu), 
couper. IV. 1®. S'e d^iattre, se tortiller, s’agiter. 2®. 
Fruyer. V. Punir, chătier.

(Construcția: Funcțiunea verbului e transi- 
tivă: bat un cuiu. intransitivă; bate văntul, sau 
reflexivă: a.) ou Înțeles reflexiv: sebatecupum- 
nul în piept, b.) cu înțeles reciproc; s’au bătut doi 
oanie-ni, c.) cu înțeles pasiv; nucii se bat toamna,
d.) cu înțeles neutru: mi se bate inima = zvâc
nește. Adesea ae construeșto In mod absolut (elip
tic). Profesorii să nu bată în școală. Instrumen
tul. când nu e subiectul propoziției, se exprimă de 
obiceiu prin prep, cu; l-a bătut cu băta; dacă el 
e o parte a trupului, adesea prin din: pasările bat 
din aripi. | Locul unde se dă lovitura so exprimă 
prin prep. In, pe. la: l-a bătut tn cap, pe spate, 
la tălpi, sau prin de: se băteă cu capul de zid).

Verbul a bate exprimă, în înțelesul său funda
mental, o mișcare repețită .sau ritmică prin care 
se lovește ceva do altceva.
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A. Obiectul pasiv e un lucru (obiect neînsuflețit).
1. A lovi de repețite ori cu un corp tare In al

tul. (După scopul urmărit, după instrumentul În
trebuințat și după felul In care se face lovirea, di
stingem o mulțime de nuanțe):

1’. Trans. a.) (Cui.) A lovi de repețite ori cu o lin
gură (f^căleț, brighideu, mătcă, etc.) bucatele (lap
tele, smântână, ouăle, legumele, etc.) dintr'un vas, 
spre a le (a)mestecâs. frecă bine (cfr. alege (2’), fă- 
căIui, făcăi, sici, răvărl, etc.). Iu fiouS, albușuri 
de naă proaspete dintru acei ei, bate-le cu doao-trei 
nuielușe curate, tntr'o farfurie, până să onr spumi. 
PISCUPESCÜ, O- 303/,,. A» început u baie laptele 
pănd ce s’au ales unlul. DRĂGlllCf, R. 140/,,. (Nfai 
ales la part.) t/n putineiu cu lupte bătut. Teodore- 
30Ü, p. p. 176”; cfr. marian, d. 134. .Mazăre bătută.' 
P. ext. A -putineiul «= a alege untul din lapte s. 
din smântână. Vei bate șl putineiul, ca să aleț/i un
tul. ȘBZ. V, 131/15. 5rtf« apa să s'aleațfă unt. ibui.i, 

(b@ zice despre o Întreprindere s. o muncă 
zadarnică; cfr. fran. battre l’eaii). Cfr. zanne, p. i, 
08; IV, 161. A bate apa în piuă, ofr. apă.

b.)(Fierár..industr.) Alovlmereu (cu ciocanul, ba
rosul, etc.) fierul (înroșit In foc, s, șl alt metal) 
spre a-i da o anumită formă (s. a-Î face mai vârtos). 
incepănd a bate herul pre ileu... dosopteiu, V. S. 
34, ,. Bate fierul pAnă-i cald, cfr. fler. 1) P. ext. 
A-'bani = e. tăiâ s turnă bucăți de aur s. de alt 
metal Intr’o anumită formă și a imprimă pe ele o 
legendă care le dă curs legal. Îți dăm slobozenie să 
bați bani insămnați cu caracterul tău in toată crăi- 
mea ta. ȘINCAI, HR. I, 240/,,. Că de mult ce ești 
avut. Buni de aur ai bătut, alecsandri, p. p. 211,,. 
Spec. (în vremile mai vechi și pop. șl azi întâl
nim adesea adjectivul bătut ca atribut constant al 
diferitelor numiri do bani) Taleri bătuț[ij.{n.\b9î), 
ap. GCtt. I, 38/,,. Le* bătuți... Zlot bătut. 1662) 
ÜRICARIVI., xxin, 251; cfr. n. costin, i.et. ii, 39/,s; 
marian, o. ii, 32. Oca de unt câte doi orți bătuți. 
NECULCE, LET. II, 248/,,.

O.) (Agron.) A Iovi do multe ori cu un ciocan 
mic tăișul coasei (așezat pe batcă), ca să poată 
tăia mai bine iarba. Cosași, care știă... a... bate 
(coasa] după felurite vârtoșimi a ații ei... i. lo- 
NESCU) C. 112. La toată casa Bate co'tsa, Bar la 
mine N'are cine, marian, î. 538/,.

d. ) (Țes.) A băgă do-a curmezișul, printre firele 
urzelei, alte fire și a le îndesă lovindu-le cu vatalelo 
Cfr. H. in, 73; damé, t. 135; i. ionescu, m. 690 (ofr. 
bătaio 1,12®, bătătură ll, 3’,băteală ; cfr. urzi). 
hleneștenjurfi] bătutfej cubumbac. (a. 1730) iorga, 
8. D. VI, 156. Ileana Cosimeana... cum țeseă, decăte- 
ori băteă cu brăr/la, totdeauna ieșeau cAte doiuî că
tune îmbrăcate și ’narmate. reteganul, p. v, 4O/„. 
La țesutul straielor, inăru;/ătura se bale cu piepte
nele. (Brașov), (Poet.) Eram să-ți țes o haină urzită 
in descântece, bătută ’n fericire. e.minescu, n. 9,'s-

e. ) (Pese.) A lovi mereu ou un băț (numit bold 
8. știoldic)pp subt pietrele unui râu spro a scor
moni peștii din ascunzători și a-i face să intre In nă
vod (a. In rociu, etc.). Cfr. pamfile, ,1. n. Un altreileu 
pescar vine ci* luntrea și bate apa pănă ce se sfâr- 
șe.ște de strâns tot năvodul. I. ionescu, p. 408. Bă
iatul intră cu plasa în i/ărlă. Bătu in sus, bătu 
în jos, și pește să prinsă câtuși decât, ispirescu, 
L. 28ÜA.

f. ) (Agric.) A izbi prin lovituri repetate (cu bățul, 
cu Imblăciul, etc.) o masă de'produse vegetale, spre 
a face să se desprindă de paiu, de cocean s. de 
trunchiu sămânța sau fibrele textile (cfr. Iniblăti, 
desghiocă, descojl, meliță, etc.). In Ianuarie 
se bale păttea (= grâul) .>-i la arie și sub stodolă 
(subt titlul; îmblătitul). i. ionescu, c. 5. .4« pas 
să treere cerealele și să bată popușoii. id. D. 295. 
„Inul, cânepa ae topesc întâi, apoi se bat, ca să 
S!‘ ali'agă ce e bun de tors." LM. |<!ânepa] usaită 
«o Isitc, câte două trei fire de odată, pe un scaun 

luu'j (bancă) așezai in aria șurei, ca să cază să- 
mân^. brebenel, or. p. [Inul] il bal, îl curăță, 
îl meliță, îi perie, il torc, drăghici, r. 78. 1 Clă- 
cașii să dea stăpânului moșiii... din tot pogonul 
de porumb, patru banițe porumb bătut, caragea, 
I- 26/,,.

I g.) (Grădin.) A Iovi do repețite ori ou o prăjină 
I crengile pomilor spre a face să cadă fructele (coapte). 
I Au răspuns că el i-au bătut [nucii], iar căt au luat 

dintr'inșii n« știe. (a. 1766) IORGA, 8. D. vi, 103. 
Nu bate poamele ceale necoapte, țichindeal, f. 211. 
Să nu bați merele până în ziua de Sf. Hie. 'ȘEZ. 
iii, 48/„. # (Rar; in Ardeal) A bate cuivă perele = 
a repetă de mai multe ori un sfat ce-l dai cuivă. 
(Cfr. a-i tocă cuivă mereu la urechi). Până nu 
plecă [bărbatul] de acasă, bătutu-i-a muierea perele 
cum «d se poarte de s’ar întâlni cu omul cel bun. 
reteganul, p. iv, 25/s.

h. ) A lovi de mai multe ori cu mâna s. cu un 
băț cevă (d. ex. In văcălia ciurului, în coșnița cu 
albine. In haine, etc.), spre a-1 scutură (și a face 
să iasă grăunțele, albinele, praful, etc.), l^ecum in 
ciurul cu năurile largi mulțime de grăunțe miti
tele punem și veșca ciurului dincoace și dincoleâ 
batem și zbatem, din cele multe grăunțe carile întâi 
și carile mai pe urmă a căfleă s’ar tâmplă, nu 
știm. CANTEMIR, IST. 190/», ■>''<> bătut tn sită și’» 
covată. De-o cernut făina toată șez. iii, 244/,. (Al
bin.) Un Uree, carele au fost de au fost bătut stupii 
lui Uavriliță vornicul și au fost dat ștlubeelor foc. 
NECULCE, LET. II, 252/,,. în groapa aceasta se scu
tură toate albinele roiidui celui nou, bătând tare 
cojnița. ECONOMIA, 191. Soldatul intră cu pantofii: 
îi Ittasé lelea Uța, să-i bală. D. zamfirescu, r. 216,

i. ) A lovi cevă do repețite ori cu un maiu (s. un 
ciocan), d. ex. carnea, ca să s» frăgezească s. ghi*- 
tele (pe calapod), ea să li se Întindă pielea, s. ru
fele muiate In apă, ca să iasă din ele săpunul și 
leșia, etc. (cfr. ghili, Inălbl). Iși mută câte-o bu
cată de carne, bătându-o cu maiul, drăghici, R. 
149. I Cercând cizmele, au zis Tilu că... una e prect 
mică, să o ducă să o batăpre șamfă. barac, t. 29. 
Bate pânza la izvoare, alecsandri, t. 272.

j. ) A produce cu un in.strument muzical sunetul 
său caracteristic prin loviri ritmice. (Construit și in
trans., cu prep, din s.ln) Bateți tâmpăna și dzî- 
ceți în lăute, dosofteiu, ap. HEM. 2728. liăsputt- 
seiu c'un glas ce-mi tremură, ca și cww cittevă ar 
fi bătut toaca pe beregata mea. DELAVRANCEA, ibid. 
2729. Tălpoiu’ face iute o darabană... și începe a 
o bate ca de răzbătu: brr..... brr..... creangă, p. 
310/,,. Veneau toboșarii și trâmbițașii, bătând din 
b>be și sunăml din trâmbițe, ispirescu, m. v. 42/,s. 
Viteazu’ ocoli pădurea întreagă, bătâml din daie- 
reăi id. u. 44 ,. | P. ext. Pentru care băiusepristav 
{ dăduse de știre), că acelui... îi va da... fundescd. 
L. P- 117/,,. (Germanisme) Veneâ glteneralful] călare 
Iji strigă din gura mare: „Bateți ntarș, bateți mHrș‘‘! 
( - bateți toba do marș) iiODOȘ, P. P. 228. (linnet-

Cine a dat ordin să bată alarma ? (- să bată 
toba do alarmă), i. negruzzi, v, 501. (Frunțuzism) 
A bate in retragere = (fig.) a da îndărăt, a retracta 
cele susținute mai nainte. :țț Â>1 bate cuivă îii 
struuă s. a bate in struna cuivă = a vorbi In felul In 
care știi că-i face plăcere cuivă. Femeia a priceput 
slăbiciunea bărbatului și totdeauna i-a bătut in 
strună, sevastos, n. 3/,,.

1.) (Mold.) - cărțile = a juca mult cărți (propriu: a 
le lovi mereu do masă). Manea cu împărăteasa hăteâ 
cărțile, șez. iv, 202',. | -Megraful, p. ext. o de
peșă (s. telegramă) = a telografiă (Ia baza expre
siei e imaginea aparatului telegrafic pe oare țâ. 
cănește telegrafistul) Ei? Nu bnte teie<fraful? CAi 
RAGIALE, T. I, lĂO/.j. | f - írt tipar a. tlpăr- 
iVetio*»» a le isprăvi [de tradus], ca «4 acealea în 

' tipnriu să să bată. m.íkgAritare (a. 1691), ap. GCR. 
I, 290’,.,.
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tn.) (Păstor.; mai ales Ia participiu: berbec bătut) 

A faofl un miel s. un ied incapabil de reproducere, 
7xlrobiiidu-i testiculele (cfr. batal, Întoarce, ju- 
giin't); cfr. ȘEZ. V, I, 100/,,.

n. ) Á băgă, a linplăntâ, a Înțepeni, a vâri (cfr. 
il Înfige) un corp ascuțit (cuiu, piron, țăruș, ote.) 
In cevă, lovindu-1 do mai multe ori cu un corp tare 
(ciocan, maiu, etc.). Jj-au muncit cu feluri ăc munci, 
trestii pe subt unijhii i-au bătut, tt. costin, let. 
11, 18/„. Nuntașii ies afară, caută un par inait, 
il bat in mijlocul egrăsii... SEVASTOS, N. 333/,.

Și ei că-mi băteau Prin talpé, prin pal
me Tnt cuie ile fier, finte de afel. teodorescu, p. 
p. a?**. II P. ext. A fixă B. a Înțepeni un obiect de 
altul bătăndu-l cu cuie, țintuindu-l. De-i găsi o pară 
frănfă in toată casa, să mi-o bați In frunte! ALE
CSANDRI, T. 3557. potcoavele, șez. n,
lO'n. I A Împodobi un obiect, bătând In el ținte 
(pietre scumpe, etc.) închipuind un desemn (cfr. fe
recă). Pre făcătoarca de minuni icoană a sfdn- 
tulni mucenic bătul-au itisu^fi] Neagoe-vodă, cu 
cuișoare, un măr de aur curat, oavbil protul, 
ap. HEM. 2696. | (Mai ales part.-adj.) Ferecat, bro
dat (cu fir, etc,). Un cerc de aur bătut cu diamante- 
KMINERCP, N. fi; cfr. CREANGĂ, p. 33. Cu ismene de 
fuior, bătute pe la picior. și:z. i, 143/,,. Cămăși bă
tute cu fluturi. SEVASTOS, N. 90/,; cfr. ALECSANDUI,
р. P. 28”/,; BIBICESCU, P. P. 262; ȚIPLEA, P. P. 33, etc.

o. ) A Îndesă cevă prin lovituri repetate. Toader... 
întinse mâna la un cărbune... și-l aruncă tn lulea, 
bătâMdu4 cu unghia. i>. zampirescu, R. 239. Spec. 
(Oier.) Bunătateti brânuei de oi atămă de la me
șteșugul baciului de a prepară cașul și de la chi
pul de a o bate la putină. ȘBZ. Vii, 100. Brămă 
bună, bătută in foaie de câne. (Cuvin, Iu Arad) 
ZANNE, p. in, 486 (se zice despre oamenii ou calități 
intelectuale, dar lipsiți do caracter). | P, ext. Part- 
adj.blUat are adesea Înțelesul de ,JndeBat, strâns,“ 
spec. flfOri bătute ale căror petale sănt Îndesate. 
Vareă bătidă (In opoziție cu Infănată). Brașov. 
Mac bătut» mac de grădină (cu mai multe rânduri 
de petale). 11. ii, 289 (Paraschioi, In Constanța) ; 
cfr. MARIAN, î. 336.

p. ) A bătători Pămăntvl arat se bate șt se in 
foiește. I. IONESCU, o. 7, Aria «e bate bine. LM. 
(Despre oameni) A lovi pământul cu piciorul, de 
repoțite ori (Jucând, tropăind), p. ext. a Jucăcu foc 
Be prind de mâni și se desprind..., Șt bat pământul, 
tropotind, în tact ușor, coșbuc, b. 21. [Polca] o &d- 
team vârtos, când eram mic. ALECSANDRI, T. 1130.
A - drumurile (căile, ulițele, țările, codri, etc.) — 
a umblă mult (pe un drum), a face mereu (s. iarăși) 
o cale (m. ales pentru afaceri); a cutreeră (cuvânt 
oare se întemeiază pe aceeași Imagine); cfr. alergă, 
alergătură. Numai eu, rămas aoela^. Bat mereu 
același drum. EMINESCU, P. 2i. Fiind-e'ai bătut atâta 
amar de cale, o să... reteganul, p. v, 65/„. Dră
guța ta, măi fărăate. Toate utițâe bate. Cu ulcica 
după lapte, idem, CH. 78. Nu li-o mai dat pofta să 
bată drumul leșului! ȘEZ. vn, 26. Multe am 
trecut. Multe ^ri am bătut! TEODORESCU, P. P. 173”; 
SEVASTOS, N. 109. Ordonâ să se ridice îndată mic 
și mare... și să bată codrii, ca să prinsă pe fugari.
с. NEGRUZZI, I, 108. A bate calea măneului, cfr. a 
umblă calea mânzului. zanne, P. I, 545. | A - malia* 
lalele s. târârile = a le frecventă neîncetat, a umblă 
intriuna prin... Se înhăitase cu câțiva feciori de 
boieri și băteau mahalalele, siua și noaptea, ghica, 
6. 40. Dumneeeu... să te orbească. Să bați tu târ
gurile (ca cerșitorii cei orbi). Cum bat eu grădinile 
(venind mereu să te Întâlnesc)! doine, 266/,,. (tn 
Ard.) A - satu ’n vergi = a cerși. Com. CORBU.
A - prundurile s. podurile (șl: lela, treta, bambiira, 
geambnru’) = a umblă de colo până colo (fără 
vreun scop s. vreo treabă), a hoinări, a ștrengări (de 
unde:) bate-podnrl s. m. » pierde-vată, derbedeu, 
hoinar(ofr. fran. batteur de pavé). Tqatd eiulica
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I bate prundurile, după scăhîat. CREANGĂ, a. 13/,,. 

A - laturile = a umblă rătăcind, p. ext. a călcă 
pe alături, a (se) greși. Celor din Barca, fiind-că-s 
nșemice și cam bat lăturile, îi se câtdi lor după 
fapte. ȘEZ. IX, 338. | A - câmpii » a vorbi altele 
decât ceea ce e In chestiune, a ieși din subiectul vor
birii, a bâigui, a vorbi Intr’aiuri (cfr. a luă câmpii). i 
Drum bătut umblat, drumul urmat de toți (pro
priu și fig.); cfr. făgaș (văgaș). Să lași codru' în 
stânga, și apoi ține tot drumul cel bătut. C. NE- 
GRUZZI, III, 218. Mă, bădiță Gheorghieș, Bătutu-i 
drumul la leșfi], Mai bătut la București, Mă rog 
să nu eăbovești. SEVASTOS, c. 66', Foaie verde bob 
năut, Lungu-i drumul șt bătut: A'u-t bătut de car 
cu boi, Ntci de turmele de oi. Ci de ochișorii mei. 
jarnîk-rârseand, d. 200. Pw/t»» gospodari moldo- il 
i>ent țin socotele regulate; mai toți ceilalți... se duc | 
pe cale bătută, fără să-și mai bată capul de a mai 
socoti. I. IONESCU, c. 243.

r.) (Mai rar; cfr. bătătură) A (In)glodl s. In- 
glodă, a roade s. a răni pielea (prin faptul că cevă: 
jugul, șaua, gheata, etc. apasă mereu asupra ei). Până 

. nu-i iei șaua din spate. Nu vesi in ce loc U bate. 
i PANN, ap. zanne, P. I, 651. Dn-mi-te, bădiță, du-te. 

Cu picioarele bătute. Cu opincuțele rupte, hodoș, 
P. P. 138. i

2’. Intrans, (absol.) A da de repețite ori cu 
cevă in altceva, lovindu-l. Călăreții..... in caii lor 
sălbatici bat cu scările de lemn, eminescu, p. 242. • 
Când bați cu bâta în apă, plouă, șez. iii, 102/,,. i 
A bate din (a. in) palme, in pumni, din buse. Spec. 1 

a) A lovi cu degetul s. cu pumnul de mai multe ;
ori In ușă (s. In fereastră) spre a atrage atenta 
celor dinlăuntru asupra sa, a ciocăni, a pocănl. Cine 
caută află, și celut ce bate i să deșehide. N. testa
ment (1648), ap. HEM. 2696; cfr, dosofteiu, v. 8.

. 11; 333,Ă - pe la ușile oamenilor (subînțeles: 
ca un cerșetor) = a cere (de) pomană. reteganUî., 
p. I, 11.

b. ) (Despre pasări și câni) A lovi oierul (s. pă
mântul) de repețite ori (cu aripele s. cu coada), o 
da (din aripi s. din coadă); cfr. bâțâl, fâlfâl. Un 
vultur băteâ cu aripele și aducea vânt de-l (— focul) 
ațâță. MOXA, ap. GCR. i, •'■»8'„. Frișca (nume do 
cățeă) se lipi la pământ, schelălăind, apoi prinse a 
bate din coadă. saDOVkanii, săm. vi, 335. Cucoșu’... 
a bate din aripi ș’a cântă, șez. i, 179/,. Cănd rațele 
și gâșt^e bat cu aripele în pământ, are să ploaie. 
ib. IV, 120/,,. Corbu’n aripe bătcă. BIBICESCU, P. 
r. 298. I P. ext. A fâira.1, a flutură. Cw/iapwctt .tcăr- 
țiind. Cu poaîele'n vânt bătând,... Ba la apă se 
duceâ. ib. 263.

c. ) (Despre inimă, puls, etc.) A zvâcni (repede) de 
repețite ori, a palpită, a pulsă (șl fig., ca dovadă 
a unei emo^ s. iritoții). Inima... d'abiăbate, înpi^- 
tu-mi. MARCOVici, G. 20/,. Ferice [câj care... Ar 
face pentru dînsid... 0 inimă scumpă de dragoste 
să bată. ALECSANDRI, p. I, 129. Tâmpla bate lini
ștită, ea o umbră morie. eminescu, p. 185. 1 P. ext. 
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, în noi doi un suflet 
bale. ALECSANDRI, p. p. 396”/,. (Cfr. 1, 3, b.)

3*. Refl. (Nefiind vorba de ființe Insufle^te, În
tâlnim această funcțiune deocamdată numai fig.) 
A se lovi de repețite ori. Se bat mereu de maluri 
Șioaie care poartă cadavre pe-a lor valuri, ale
csandri, p. IV, 104. (Sau In cazuri spec., ca:)

a. ) (Despre con^nntul oului, când 11 scuturi) A 
se lovi (de coajă) de mai multe ori. Ouăle nu-s 
proaspete, se bat.

b. ) (Despre inimă, puls, etc.) A zvâcni repede de 
repețite ori, a palpită, a pulsă (șl fig., ca dovadă 
a unei iritoții s. emoții mori). Inima mea bate-se. 
PSALT. (1652), 172 (-turbură-se. psal. scit; co- 
RESi, PS.). [Colului boinov do aprindere de plămâni] 
i se bat f^mAnsărUe. calendariu (1814), 162/,. 
Pune un picior pe trupul său cel mort, care încă 
se băteâ. beldiman, n. p. i, 129. Sub pleoapele în-
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chise, globti ochilor se b(U. eminescu, p. 185. Cdnd 
ee bate sprânceana unei fete mari,... ȘK2. ni, 122/,. 
(Pop.) / ee bate (variantă; ti joacă) coliva în piept, 
86 spune despre omul bătrân, cn’n picior In groapă. 
ZANNE, P. VI, 524.

o.) (Despre picioarele calului, p. ezt. despre cal) A 
se lovi s. frecă unul de altui In fugă, a se cosi, LM.

II. („Lovirea repetată** devine „lovirea unui obiect 
de altul**). A (se) lovi (s. izbi s. ciocni) unul de altul. 
Trans. l^ste vârfuri treceluna, Codru-șibate frun
za lin. EMINESCU, P. 151. II Refl. Frunza lin se bate, 
în codru ’nfiorit. ALECSANDRI, P. i, 197. I Spec. 
(Grădin.) Perele {merele, etc.) se bat= se strică lovin- 
du-se (strivindu-se) una de alta. || Intrans. iS’a ’n- 
ehinat, bătând din j^infen. EMINESCU, P. 196. .Bale 
din călcâie. RETEGANUL, TR. 168.

III. (Ideea lovirii „do mai multe ori, una după alta" 
devine secundară sau dispare, fiind Înlocuită prin 
lovirea „puternică, bruscă**). Intrans. A da tare 
(odată sau șl de mai multe ori) cu cevă In altccvă; 
(mai ales In expreriile:) A - cu pumnul in masă: 
de mânie, cu piciorul (în pământ): de nerăbdare 
(mai ales despre cai) s. spre a amenință și intimidă 
pecinevă(despre oameni). Laveseliilecealedenuntă, 
in mâni plesnind și tn masă bătând, cântă. MSS. 
(secol. XVIII), ap. GCR. ll, 61/,,. [lepele] necAerau 
și băteau din picioare, eminescu, n. 20/,. Maică-ta... 
Vine’» casă mânioasă... Și bate cu pumnu’n masă. 
Că-i ( trebue) noră frumoaeă. reteoanul, 
TR. 142/,,. Soaraosefej..., iKdnios grozav, diemă îna
intea sa toată drăeimea și bătu din picior, stri
gând... CREANGĂ, P. 57/,,. II Trans. Â - mincen, 
țurca, etc.: a Ie lovi cu un băț, spre a le face să 
zboare Intr'o direcție anumită, p. ext. a se jucă 
de-a mincea, țurca, etc A bătut țurca toată ziua 
si n'a făcut nici o treabă. (Cuca, In Covurluiu), ap, 
HEM. 2724.

IV. (Despre arme de foc)
1®. (învechit) Trans. și intrans. (Ideea „lovirii 

repețite" reiese limpede din Înțelesul) A bombardă. 
Moscalii au început a bate Ot^, din pusce și din 
eumbarale. NECULCE, let, ii, 429/,* încungiurară 
cetatea, prind a o bate și apune ^ri la muri. p. 
MAIOR, IST. 6. Băteau partea de sus a cetății, cu 
zece tunuri. BkLCEiiCV, M. v. 151/,. runwrils lor 
{ Leșilor) bat zidiurile aiste necontenit, de cinci 
zile. ALECSANDRI, T. 1494. ------- „ _ ,

2®. P. ext. (intrans.) A ajunge cu lovitura. 2hr A face să bată. 5ai«, Doawns, 6'4-»
de le-ar fi venit lor pre îndemână, să le bată pu- “ ...
șcele departe, ca a Turcilor, n’ar fiputut țir^ inicerii 
atâta de lung războia. NECULCE, LET. 11,360/,,. iȘ» 
erd cetatea lut Por de prUru ori cât bate săgeata. 
ALEXANDRIA, 124. I P. ext. (despre curba descrisă 
de glonte) A aveă direcția In spre... Pușca asta bate 
cevă în dreapta.

V. P. gener. (trans. și intrans.) A ajunge.
(Ideea „lovirii repetate" se recunoaște Încă In ca
zurile următoare:) [Hotarul merge| până unde bate 
apa heleșteului Bukluiului. (Mold.. a. 1742) URICA- 
KiUL, V, 314/,,. „Cumți-igrâu', coane I^truche?“ — 
„Bun, cuinefre,bun..., bate la piepP. sandu-aldea, 
U. P. 152. Bate barba brâile Și părul călcâile. șez. 
I, A ^te cu fruntea ’n nori (Slatina, In Olt) =
„a fi înalt, mândru**, zanne, p. II, 161. || (Fig., do
goarea fiind simțită ca o lovitură) Zía Ieși arde mare 
foc. Bate para prin Milești, Zbor tăciunii la Lă
țești. ALECSANDRI, p. p. 183/,. #(De8pre foc, p. ext 
despre băuturi) A ■> la cap s a se sul la cap, a 
pricinui dureri de cap, a amefl. Hei ! aceasta-i altă 
băutură; bate mai tare la cap. SBIERA, p. 36/^,. || 
(P. ext.. fără să mai cuprindă ideea unei loviri). 
Ne-au arătat pre unde bate hotarul mănăstirei 
Solcăi. (Mold., a. 1734) URICARIOL, xx, 222/,. Mi
riște și imașuri, cât bale ochiul, vlahuță, ap.TDRG.

VI. (La origine trans., despre grindină și ploue, 
exprimând „lovirea repețită** In pământ a stropilor 
de apă 3. a boabelor do grindină; mai apoi șl in-

trans., exprimând „căderea lor ritmică", P. ext. 
șl despre alte elemente ale natnrei, păstrânda-se 
insă, de cele mai mnlte ori, nota originală a „lovirii". 
Astfel despre „brumă** se zice de obicein că dă, 
cade s. pică; când ne gândim Insă la urmările stri- 
căcioase ale acestui fenomen, zicem că bale; „vântul**, 
de obiceiu bate, când suflă (tare) izbind tn cevă; 
despre „soare** se zice că bate mai ales atunci când 
dogorește, etc.) A cădeâ, a da, a suflă, etc. Co
rabia erd pre mijlocul tnărei, învăluită de valuri, 
că le băleâ vântul dinainte, varlaam, c. 2Ó7. <?et 
nu ți să clatină gândul, ca trestia când o brité vântul, 
isvk’țkmm (a. 1854), ap. GCR. I, 169/,,. A» bătut 
toată ziua o furtună mare, amiras, LET. iii, 158/,,. 
De va bateplonia peste o arătură proaspătă, strică 
pe tot anul acel pământ. 1. IONESCU, C. De multe 
ori 86 întâmplă că brumele ce vin din răcelele de 
noapte bat porumbul și nimicesc astfâ toate oste- 
ndüe și speranțele cultivatorilor, idem, d. 146. Soa
rele acolo ( la tropi) baie drept, iar nu cbezășit 
[=pieziș). DRĂGiiici, R. 67/„. Codru/... Își rlesehide-a 
fui adâncuri, fața lunei le bată. EMINESCU, P. 
191. Stde bat tn lac, Adâncu-i luminându-l. idem, 
p. 10. Sooreie băt^ căldicel pe prispă. vi.AHUȚJi, 
I). 300. 0 lumină tristă... bate tn geamuri. DELA- 
VRANCEA, ap. HEM, 2706. DMiurtere», ca să apere 
pe credincioși, porunci vântului să bată asupra 
păgânilor, $i tot fumid de la arme căeâ asupra lor, 
de li orbeă si ii înecă, ispirescu, m. v. *24/,,. C»»» 
veneă de băleâ soarele tn ea [in apă], o făceâ de 
păreâ a fi mlurile ei valuri de aur si de pietre ne
stemate. 8TĂNCE3CU, n. 87/,. Jliar/zule, coamă rotată, 
Du->nă la mândra odată, Că ți-oiu face grajd de 
piatră. 'Vântul să nu mi te bată. HODOȘ, P. p. 47. Pă
curar cu oile-. De te-ar bate ploile. Să-ți omoare tur
mele! JARNÎK-BÂRSEANU, D. 279. Codrule cu frunaa 
lată. Bruma casă, nu te bată. ibid. 199. (Cfr. Pice 
bruma, nu te bată, doine, 27/,t).Care fată n’ajucă, 
Bată-i piatra cânepa. Să n’aibă ce melifâ. doine, 
281Când vitte o greime mare și are să bată cioata, 
se înfige toporul în pământ, șez. iii, ^2!^. Dacă 
tn ziua de Bobotează va bate crivățul, vor fi roade 
la bucate, ibid. iIl, 46/,,. | Fig, Rdfwi de brumă= 
albit (la păr), iniÂrunțit, bătrân (cu deosebire des
pre holteii îmbătrânit!). Ausi ghiuju'!... Umblă să 
se însoare..., când îi bătut de brumă ! alecsandri, 
T. 941. II Fact. (despre Dumnezeu și despre sfinți).

neased luntrile. Să mă duc la mândra mea. Să 
văd ce-o fi făcut ea. doine, 237/,,. Pleacd loan bo
tezând, Sfânt llie fulgerând. Sfântul Petre ploi bă
tând. TEODORESCU, P. P. 34. [ (P. eit.) A distruge 
(recolta) ou aceste elemente. Și bătu cu grindire vi
nile ( viile] lor si sicamenele lor cu brumă. PSAL. 
3CH., ap. HEM. 2706.

Vil. (Ideea „lovirii** se pierde cu totul și se ac
centuează tot mai mult ideea „mișcării ritmice".)

]», Trans. (tn expresiile;) - tactul = a marcă prin 
mișcări regulate, cu mâna s. cu bagheta, tactul unei 
bu<âți muzicale. | -mătănii: a face mătănii. Cd- 
lugării se ridicau, făceau semnul sfânt și băteau 
metanii, sadoveanu, săm. v, 976.

2’. Intrans. a.) (Prin asemănare cu limba cum
penei) A oscilă spre..,, a Înclină spre..., a fi aple
cat spre... iiinlea lui ca o cumpănă se clătină, 
când intPo parte, când in aüa, dar tot spre înșe
lare băteă. contemporanul, vi, II, 213. S’aîncercat 
de căteva-ori să afle cam incotrd i-ar bate gândul 
fetii. VLAHUȚĂ, ap. TDRG.

b.) (Despre colori) A da in..., a aveă o nuanță 
de... Al ei ( al vulpii) păr in galben bate. ALEXAn- 
drescu, m. 339/,,. Medalioane de teracotă smălțuită, 
în diferite nuanțe, care trec de la galbenul cel mai 
palid... până la tonurile cele mai variate ale ver- 
deiui: prăzuliu, întunecos și chiar bătând in al
bastru. ODOBESCU, II, 210. Capu-i bate ’n aurel, Cio- 

1 cn-t bate ’n argințel. teodokescu, p. p. ao*».
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c.) (în Mold.) (Construit cu prep. ou. Une-ori refl.) 
A aveâk tragere de inimă către..., a aveă simpatie 
pentru..., a se aveă bine cu..., a-i plăceă. Oaia bea 
foarte puținfi apă, și iama mat mult bate cu omăt. 
1. IONESCU, C. 230. ilai potriviți, unile să-i găsești!' 
— Numai atâta mă îngrijește, că Luluța nu bate nici
decum cu Guliță. ALECSANDRr, T. 478. .!^dteanui 
CH hurelca bate, căci mai tn grabă îl face cu chef 
și haeliu. șez. i, 39/,

VIII. Intrans. și trans. (Prin prefacerea instru
mentului In subiectul propoziției, cfr. A, 1, 1». j. Des
pre instrumente muzicale, clopot, ceasornic, etc., 
care produc un zgomot ritmic prin bătaia „limbii** 
B. ciocanului tn clopot, etc.) A sună In mod ritmic. 
Ceasornicul... băteâ de se auzea peste tot târgul. 
A.MIRAS, LET. III, 151/,,. Meterheneauu Domnului... 
băteâ in toate silele chindia, id. ib. Iii, 174/,Ceasul 
cel după [» de pe] a bătut pentru mine, mar-
COVICI, C. 10/,,. ó'an-Afarc f= ceasul din turnul bise
ricii Sf. Marcu] sinistru miesul-iMpții baie. EMI
NESCU, P. 56. G'd/kt m4 puiu să odihMsc, Doba-mi 
bate să pornesc; Doba-mi bate de pornit. Nu cată 
că-8 ostenit. JáRíiík-BÁE&EáEV, d. 302. Cdnd băteâ 
ceasul la unu’. Eram gata ca păunu'; Câwl băteâ 
ceasul la doi, Eram cu mândra-amândoi... ibid. 299, 
300.1 P. anal. Ce naște tn pădure Și bate in sat'r 
(=Melița, melițoiul.) GOROVEI, C. 225. (htra mâne-ta 
Baie ca fi meW/a. ȚIPLEA, p. p. 50.

IX. Intrans. și trans. (Despre câne) A lătră 
scurt și in intervale egale (cu deosebire despre cănii 
de vânătoare, cănd dau de știre vânătorului că a zărit 
vânatul; cfr. germ. Der Hund schlăgt an). Cănd 
vânatul... stă pe loc ca să facă rezistență, atunci nu
mai copoiul latră, și aceasta, inlimbagiuloânătorisi, 
sesics.'bat cdtHM. N. hucAreanu, ap. HEM. 1*213/,^ 
Răsunetele dulci încă vibrau, când un câne răs
punse. bătând ascuțit de trei ori. sadoveanu, SĂM. 
VI, 335. Dacă ivei să nu te muște cânii și să te 
lese in pace, cum ii vezi că sar la tine, să te tu- 
pileafi} jos la pământ și să-i lași să te latre cât 
le place, fără să te urnești din loc; căci ei bat cât 
bat și de fa o vreme te părăsesc și se duc. CREANGĂ, 
A. 68. Auzi, mamă, cânii bat, întră pețitorii ’nsat. 
MÂNDRE8CU, L. p. 156/,,. Câuefe care bate, nu mușcă 
furiș. ȘEZ. I, 22DI„. (Cfr. Cânele care latră, nu 
mușcă. ZANNE, p. I, 372.) | (Rar, despre țarcă) A câ- 
râl. Cănd țarca (coțofana) bate fcdrâe ori slri'/ă), 
iți vor veni musafiri. șEZ. ii, 65/„.

B. Dbiectul pasiv e o ființă: A Iovi de repețite 
ori pe cinevă cu scopul de a-i pricinui o durere și 
astfel B-1 pedepsi (când e vorba de oameni) ori a-l 
mănă s. alungă (când e vorba de animale).

I. 1°. Trans. (și absol.)
a.) (înțelesul obicinuit) A lovi pe cinevă de ro- 

pețite ori, a-i da cnivă o bătaie. Anaitia dsise celora 
ce sta înaintea lui, să-i bată lui rostul. COD. vOR. 
46/, ( porunci celora să-1 bată preste gură. N. tes
tament 1648; BIBLIA 1688). Șerbul... să nevoiaște, 
căci să teame de stăpânu-său că4 va bale, paraclis 
(a. 1661), ap. GCR. I, 180/,. Și-i voiu bâte cu toia'fe.... 
Și cu varga ti voiu băte. dosofteiu, ps. 306. llu- 
saindteiu... au alergat... cu câțivâ Turci... și au în
ceput a batere și a inprăștiere norodul, neculce, 
LET. II, 252/,-. Moțoc ii sărută mâtut, asemenea câ
nelui care, in loc să muște, linge mâna care-l bate. C. 
NEGRUZZI, 1,141. A ieșit Bujor în țară. Bate, pradă, 
nu omoară. Pe ciocoi ii bagă ’n ^ră. alecsandri, 
P. P. 156 ',. Ortomane, hoțomane, Bate-ți negrul pe 
de’ntregul, Și te du și fu^ de miw. ibid. IP/,,. Nu 
ești, taichii, de ’nsurat, Că, zău, fetele te bat. Fetele 
cu furcile. Babele cu drugile, bibicescu, p. p. 307/,. 
lo-i fac zeamă pipărată, El ia zbiciul, să mi bată. 
jarnîk-bârseanu, D. 113. înpădure naște, în pătlure 
crește, Vine ’n sat și bate ? ( = Bățul.) șez. I, 29- 
Calu', unde te trântește, acolo bate-l. ibid. i, 220/ 
(Metafore, cu înțelesul de: a bate pe cineva tare). 
.1 bate ciobăitește. ZANNE, i*. IX, 216. tíi-l jwlece ru

sește, Și să-l bată căzăcește. alecsandri,?. p.238/,,. 
A baie furcă pe cinevă. ȘEz. ix, 144. Și așâ învinse 
Ștefan pre aprigii săi dușmani, bătându-i de la 
roate, marian, t. 117/,. Bietwi bdiat, bătut măr de 
tatăl său, se întoarse... marian, O. ii, 365. umle 
mi se pun amândoi bețivii pe el și dă-i! dă-i! până-i 
sfârticură toate hainele, ș*-l bat ca mărul, rete- 
GANUi-, P. IV, 24',,. „ Afa 6 mamă,’' zise smeul, plân
gând de frică, că-l băteâ mumă-sa dnbză, cânți se 
mânii, id. ib. i, 39/,. Nuntașii au sărit la dînsul 
și au început să-l bată ș» să-l bată, de-i ine-n/eâ 
colbul {s. fulgii]. SBIERA, P. 289 Poroncește să-mi 
aducă niște palce. că am să-i bat la .4roiu, săpo- 
menească ei cât or frai. CREANGĂ, p. 305/,. N’o ba
tem gros. BIBICESCU, P. P. 193. j (Kigură etimolo
gică) Stăpânul m’o bate Bătaie de moarte. TEO
DORESCU, P. P.461‘'(cfr. fățuJ. ferchezui, speti). 
Spec. Á - Ia taipe: eră o pedeapsă obicinuită In vrr- 
mile trecute; fig. (despre avere) a cheltui s. a ri
sipi fără socoteală parălele. Cei mai intdți s’au ailă- 
postit prin curțile boierești..., trăitul... fără grijă 
de ziua de mâne; cânți puneau mâna pe. căte-o 
pară, o băteuu la tălpi, pe must, pe cărnați cu lău
tari la Filaret. Ghica. ap. HEM, 2691. Cea întăi 
treabă ce a să facă, o să fie să-i vândă stânjănii 
de moșie care-i vei da zestre și, după ce-î va bate 
kt talpé, are să-ți lepede fata. c. NEORUZZI, i, 2911

b. ) (Construit cu prep, de) A izbi. Ieși afară, stta- 
cră-mare, C’aducem pe notă-tatre), Ți-tid.ucem un 
ajutor. Să te bată de cuptor Și, ca să nuti schimbe-o- 
ilată, Să te bată șl de vatră, mândrescu, L. P. 170. 
Muierea rea singură își dă palme și-și bate capul 
de pereți, zanne, p. ii, 282.

c. ) (Excepțional, bătaia nefiind dată cu putere, 
poate servi spre a arătă cuivă sentimente de l>u- 
năvoință; astfel e bătaia pe umăr din partea >inui 
superior sau bătitia cu care măngăiem un dobi
toc). Așteptând să-mi aducă o cafeă, mă pomenesc 
bătut pe untdr cu multă rliscreție. Caragiale, m 
61. L-a bătut vodă cu mâna ște umăr, zicântlu-i: 
„Moșule, să știi că de azi înainte ești omul inieu!" 
creangă, a. 20/,, Bate calul, că s’a speriat!

d. ) (Expresii figurate și idiotisme) A ~ capul
colvă = a sta de capul cuivă. a se țineă .-ităruitor 
de cinevă. a nu-i da pace. De multă vreme Joe 
umblâ după Junnmi, bătându-i capul și spitin- 
du-i că moare de dragoste i>entru dlnsa. ISPIRESCU, 
U. ll/„. A-hI-capul (rar firea) cu (mai rar pentru 
s. de) cevi=a se gândi mult, mereu Ia cevă, a-și fră
mântă mintea, a chibzui fel și chip, a se ocupă in
tensiv cu cevă, a se interesă mult de cevă. Pen
tru celelalte interese nu-ți prea bați capul, și ai 
drqotate. C. negruzzi, i, 63. Și când propria tu 
viață singur n’o știi pe de rort, 0 să-și bată alții 
capul s’o pătrunză cum a fost ? eminescu, p. 225. 
Dar ce-mi bat eu capul cu craii și cu împărații, 
și nu-mi caut de copilăria petrecută în llumulești 
și de tievoile «Ke/e? creangă, a. Mulți oa
meni și-<tu bătut capul că de ce-i zic tutunului „tă- 
mâia-dracului.'‘ RETEGANUL, P. Il, 64/,. Dacă nu 
ești vrednic la o treabă, nu-ți bate capul degndxi. 
ROMÂNUL GLUMEȚ, 39/,,. împărăteasa... se cam ne- 
căjeă, că ginerele ei erâ șarpe, și mult și-a bătut 
firea cum arputeâ să mântueascăfata ei de această 
rușine, mera, l. b. 15. Bătut Ia cap (s. - — m. des: 
lovit -cu leuca) = (hop) Intr’o parte, țâcnit, zăr- 
ghit. PANN, P. v. I, 10; ZANNE. P. V. 388; MARIAN, 
o. I, 348. A-l - pe cinevă gândul = a-i veni un gând 
ademenitor și a fi preocupat do el, a-i da cuivă 
cevă prin gând și a nu mai scăpă de el, (mai rar) 
a frământă mereu un gând In cap. Une-itri il ba
teau ipindurile să-și facă s&ima singur. ISPIRESCU, 
L. 214/,,. Pe mine mă bale gândul Să las crângul. 
Să iau câmpul, teodorescu, p. p. 289’’. Câți fră- 
gari pe la Arați, Atâtea gânduri mă bat; Câți fră- 
garipe la Ineu, .Itâtea iștnduri am eu. .lABNÎK-BÂif- 
8EANU, 1». 139. (Poet.) Armonia Codrului luitut de
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gânduri. EMINESCU, P. 58. | A-l - pe cinevă grija = 
a II neliniștit s. muncit de o grijă, a il tare In- 
grijat. Când m'arbate nu^nni atâta grijă, tnăi fe
meie, ce mi-ar fi? Dar eu mă lupt cu ^ndid, cum 
să-iportde cheltueală. CREANGĂ, A. 120/,. I A - cuivă 
obrazul as a-i face imputări (cfr. a-i scoate ochii); 
cfr. ȘEZ. II, 73/,,- Să nu-i bată obrazul bărbatul, că 

i aluat-o... cu cât îi pe ea. s&vâstos. n. 47/„. | A-și
- gura degeaba (s. in vânt) s. (rar) a-șl - limbai 

a vorbi In zadar, de-a-surda, Riră nici un rezultat. 
Cfr. ZANNE, P. II, 192, 226; pamfile, j. n. t A - cu 
gâlceavă urechile cuivă»a supără pe cinevă cu 
plângeri, cu judecăți. Nu cumvâ să m&irgă Iti împă
ratul sau la Domn, să bată eu gâlceavă urechile lui. 
PRAVILA (a. 1652). ap. HEM. 2730. A-și-pIcioa- 
rele»„a osteni umblând, a umblă mult.“ zanne, p. 
11,412. De geaba vă mai bateți picioarele, ducân- 
du-vă! CREANGĂ, P. 246/,,. Săracele fetele, Multu-și 
bat picioarele Pe toate răzoarele, S’adune ceapă do
rească, Fața să și-o rumenească! JARNîK-Bâr- 
SEANU. D. 439.

e.) P. anal. (Despre armăsari) A se Improună 
' (cu iapa), a incălecă. Acești harmăsari bat her

ghelia începâtul din Martie șiterminâml in Iunie. 
I. IONESCU, D. 262. Stavüe cine le bate ? — Batede 
negrul... POP.,ap. HEM. 2720. | P. ext. (refl. pas. 
despre iepe). Când o ic^ă se bate cu un măgar, 
atuncea mdnzul se chiamă catâr. (Cristești, In Bo
toșani). H. I, 57.

2°. Intrans. (rar; construit după sinonimul) A 
da tn cinevă. liicepit a bate iar in sfântul Petrea. 
ȘEZ. I, 264/,,. II (Mai ales In expresiile fig.) A - la 
ochi (mai rar: la urechi s. la auz)» a izbi vederea (s. 
auzul cuivă) prin neobicinuitul apariției, trezindu-i 
luare-a-minte, interes sau bănueală. [lApsuriteJ bă- 
leau prea tare la ochi ca să nule fi putut iiulată 
constată. ODOBESCU, II, 395. Se înființase o socie
tate, cu numele de Eterie, nume modest, care nu 
băteâ la auz. OiiICA, ap. TDRG. I f A - cu capul 
in pământ = a se umili cu pocăință. Au venit osândit 
și cu fața rușinată și cu capul său in pământ băteâ. 
OMILIAR (a. 1644), ap. HEM. 2693. A - (cu vorba) = 
a face aluzie la..., a aduce vorba despre cevă, pe 
departe, a pișcă cu vorba, a da ponturi. Pricep eu 
wule bate el (cu aluziile lui), pamfile, j. ii. Tot pe 
departe cu vorba tu bați. COȘBUC, E. 158,,. A! în
țeleg: bate in ciocoi, caragiale, t. ii, 22/„. Ea, biet, 
nu știă umle bate diavolul <le smeu. ispirescu. 
L. 125/„.

3’. Refl, (cu înțeles reciproc) A so lovi unul de 
altul. Un bălaur..., care...,eân<l șuieră..., fiarele tremu
rau și se băteau cap în cap, ile spaimă. CREANGĂ, 
p. 121/„. I Spec. A se ~ cu pumnii in (s. peste) 
cap: de supărare maro, de desperare; tn piept: In 
semn de pocăință (s. supărare), ori când cinevă se fă
lește că are să arate lumii vreo faptă mare. Udată 
încep ele a se boci innădușit și ase bate cu pumnii 
pestecap. creangă, p. 174. Ap^'^oHi răma.^ără yios 
și cu mare jale căotâ spre ceriu și să bătîâ in piept 
și lacrămi pre feațele sale vărsă, varlaah, ibid. 
2702. împărăteasa... începu a suspină și a pUinge, 
bătâtulu-^ cupumniiin piept și smulgându-și și pă
rul, de supărare, reteganul, p. ii, 29/3,. (Eliptic) Fe- 
meaea masăi,--'aie&e) acolo, bocitidși bătândusă eu 
/ale.DOSOFTEiu, V. 8.56. Ase - cuiHăna{s. cu palma) 
peste gură: drept pedeapsă pentru niște vorbe ne
socotite 8. pentru cârtire In contra celor sRnte s. 
șl Înaintea unei Întâmplări neașteptate s. îngrozi
toare. Cfr. ZANNE. P. II. 188. Nu mai face șl tu atâta 

, vorbă, ca fariseul cel fățarnic. Bate-fe mai bine cu 
' tnâiui peste gură și zi ca vameșul:... CREANGĂ, a.

17/,,. „Sctdându-mă să merg să mă culc, oameni 
buni. Doamne păzește", fomul se bătu cu nuiiuipeste 
gură) „cruce de aur in casă! —pe gura femeii ieșeă 
o pară roșie". ȘEZ. I. 247/,,.

n. 1®. Refl, (Despre doi s. mai iniilți in.și s. despre 
animale) A so lovi unul pe altul, cu scopul de a

B0 învinge ; (despre popoare beligerante) a purtă 
războiu.

a. ) A se luă Ia b&taie (s. la harță), a se luptă s. 
război cu cinevă. Im ăcfie, să svMeaște și să băte 
cu ioțfij. PRAVILA MOLD. 145',. Care craiutnsrí/án<l 
să să ^tă cu alt craiu, au nu va șădsăi, mainle 
să să sfătuească f N. TESTAMENT (a. 1648), ap, HEM. 
2700. Craiul ședeti inir’o casă mai inlduntru, eu 
cei mai aleși, și se băteă și se apără de acolo. 
AXINTE DRICARUL, ap, GCR. II. 19/,5.
iși luă ziua bună de la părinți, ca să se ducă să 
se bată el sins/ur cu oștile impărntului. eminescu, 
N. 5. -Im» fuyit..., <le frica unei cete de Turci, care se 
bătuse chiar atunci cu volintirii, la Secul. CREANGA. 
A. 20/,I Veiibivoliiaceștia in ocol ? -- Să nu le dai 
mai de{/rabă drumul de aici, pănă ce nn s’or bate 
de moarte. SBIERA, P. 121/,,. Penir’o fată căt o ceapă 
Sta« feciorii să sebată. jarnîk-BÂRSEANU, d. 434. 
A fost odată ca niciodată..., de cănd se băteau urșii 
în coatlă. ISPIRESCU, L. 1. ó'epaserií o se bate in 
săbii. RETEGANUL, p. V, 31/,. -S’d ne batem în luptă 
dreaptă. stAncescu, b. 96/„. Strigoiul și strigoai- 
cele, in spre eiua de Sf. Andrei, se bat cu limbele 
de la melițoi melițoaice, ori cu coase. ȘEZ. i, 245/,,. 
Ce să faci ? Cu Dumnezeu nu te poți bate. Com. 
CORBU. 1 Spec. (In duel) Și când vă hatețiPc. NE- 
GRUZZI, I, 210/,,. I (Color ce vorbesc nedeslușit pre
cum șl celor ce mănâncă cu lăcomie, ciofăind, li se 
zice că) Se bat calicii s. Jidanii s. babele s. Zwp» 
3. do» nebuni in (s. Za) gura lor. Cfr. zanne, p. 178- 
■S'osana.. Ce limbă grăești, că par’că ee bat'calicii 
ingura D-tale? ALECSANDRI, T. 705; cfr. id. Îb. 394. 
începu iarăși a mdttcâ, de părea că se bat lupii 
la gura lui. ISPIRESCU, L. 216/,,. >Se pun ca lupii 
ligniți imprejurul mămăligii și ’tnbucă cu așă poftă, 
ilipare că si bat doi nebuni la '/ura lor. jipescv, ap. 
HEM. 2701. (Pig.) Căntl se bale ziutt cu noaptea = 
cănd se Îngână ziua cu noaptea, cănd Inserează. 
Coin. CORBU. I Spec. A se - in parte: a se bate s. 
luptă așă, Încât nici unul să nu rămână Învingător. 
Generării muscălești au plecat cu oștile la Viena, 
și sosintl, au făcut bătălie mare cu Franțozii, insă 
s'au bătut in parte, n’au fost biruința cea de pe 
urmă nici a Muscalilor, nici a Franțezdor. Dio- 
NISIE EC1.E8IARHÜL, C. 213. Băiatul ăsta se bate in 
parte cu tală-său. (Brașov),

b. ) (Expresii figurate și idiomatice) A se - cu
moartea = a fi In agonie. Am văzut o cioară bă- 
tăndit-se cu moartea, reteganul, p. ii, 66',. | .4 
se - cu gândul (s. en gândurile) = a se luptă s. munci 
cu gândul, a fi preocupat do un gând 3. de un plan. 
Pururea să bate cu gândurile, ziua și noaptea, cum 
ar face o corabie. drAghici, r. 142/,,. Euristeu se 
hăteâ cu ifândurile, cum de nu se prăpădește Ercule. 
ISPIRESCU, U. 43/p Omule, pămănt și lut. Ce te bați 
cu gâtului mult? Ca mâne-i mere( merge)’npd- 
mânt. Si fe~i miră ce-ai făcui, șez. 1,50/, A se - sin
gur, de capul său ss a veni singur la o judecată 
dreaptă, a se Îndreptă singur. Cu cearta itu faci om 
din el, lasă'lsăsebată singur de capul lui! (Brașov); 
cfr. PANN, P. V. n, 12. I A se - cap în cap (s. in cap 
cu...) = (despre un hotar) a se mărgini cu.... . a
ajunge până Ia.... ; (despre două lucruri) a fl in con
trazicere unul ou altul. Hotarul... se bate in cap cu 
Bărleștii ia apa Bahluiului. (Mold., a. 1745), ap. 
URICARIDI., XX, 93/,0. Ce-mi spui d-ta azi, se bate’n 
cap cu ceea cemi-ai spus ieri.

o.) (Fără Înțeles reciproc) A se duită (rar: la s. 
pe) cevă = a căută cu tot dinadinsul (luptând cu 
orice Impotrivitor) să ajungi la cevă. Muștele se bat 
la miere. LM. Căzând unii și alții tigurile ceaie 
noao, să băteâ pre ele, ile ile zmulgeâ din mână. 
BARAC, T. 17, C'Mwt se bate toată lumea.... , După
apă bună și curată, Așă să se bată Toți feciorii. 
Toți voinicii. După dragostele mele, marian, v. 106-7. 
tn înțelesul acesta șî:

2". t Intrans. (Rar).



RATE
a. ) A se strădui, a tinde, a năzui (la s. spre...), a 

căutâ cu tot dinadinsul, a face tot posibilul să... LB.; 
cfr. abate (1.4’). Varda băteă să fie Împărat, moxa. 
388/,,; cfr. 382/,; 392',. Bate de-m[i] dă știre, doso
fteiu, V. s. dl”/»»*

b. ) A da (a Începe s. a pomi cu) războiu (Împo
triva) cuivâ. iȘ» «eșî Gaal... ș* au băt^ cătră Avi- 
meleh și goni pre el Avimeleh. biblia (1688), 181,, 
(:„il combattit contre Abimélec“). Iar Măria-ta. 
cum ai văsuț oastea mea, cum ai prins a bate, și 
«H stai să vorovim. neculcb, let. ii, 358/,,.

3®. Trans. (Numai cu complement intrinsec. In ex
presia veche și pop.) A “ răsboiu= a se război, a 
se luptâ. Să nu bdteți cu dlnșii răsbăiu. biblia 
(1688), 126. Șlefan-v(ulă-fel-bun multe războaie au 
bătut; și așă se aude din oameni vechi și bătrâni, 
că câte războaie au bătut, atăte mănăstiri cu bi
serici au făcut, neculcb, ap. HEM. 2112/,.,. t/ndc-i 
cetatea mai tare, acold bate dracul războiu mai pu
ternic. creangă, P. 236. Neamțu-ascute armele, Să 
bată sus răiboaile. șez. n, 10/,,.

III. (Ideea) „lovirii" dispare, spre a face loc re
zultatului) Trans.

1®. A pune pe fugă (pe un dușman bătut), a În
vinge. a birui pe cinevâ, a înfrânge (oștile cuivâ), 
a triumfa asupra cuivA Crucea iaste armă voini
cilor, că tntr’insa nedejduind, intră in războiu și 
cuputenrea ei batU și izbândesc, vablaam, ap. HEM. 
2707. Dând creștinii războiu Turcilor și Tătarilor, 
i-au biruit și i-au bătut peste putere, [ln]c<if ou scăpat 
de acolo vezirul cu fuga. N. costin, ibid. 2707. Să 
trimită impăratui dnsprezece mii de oaste..., să bată 
tot Bugeagul. neculce, lbt. il, 336/,,. Altesăndrie, 
adică istorie lui Alicsandru Machidon, care au bătut 
toată lumefaj și toate tmpărățiiîe, și toate crăiile 
dinfu) toată lumefaj, și le-au supus lui. (Titlul 
Alexandriei din a. 1784) ap. GCR.ii,132/,3.i Fig. Cănd 
te bate foarte tare somnul..., mai multe zile și nopți 
de-a rândul (e semn că vei mnrl]. marian, î. 4/,. 
A năpădi. Pe Vulcan sudori tl batfej. sevastos, 
c. 298/,. ' A chinul. Vitele bătute vara de muscă, 
slăbesc. GRIGORIU-RIOO, M. P. II, 12.

2®. P. ext. (Fără a fi vorba de o luptă) A fi 
mai tare s. mai vrednic, a prețul mai mult decât al
tul, a fl superior cuivâ, a-l Întrece, a-l dovedi, a-l ră- 
mâneA Știeă că o vorbă d'a malstoriței bate o 
sută deporuneidelamaîstor. POPOVici-nĂNĂȚEANU. 
V. m.41. Doamne, Cuță, câteștide frumușică, n’are 
maică-ta nevoie de zestre: bați o fată de boieriu. 
CONTEMPORANUL. VI, 486. Arendașul nu putu răbdă 
privirea..., c* plecă ochii in jos și înțelese că de data 
asta eră bătut, sandu-aldea, d. n. 216. Năravul 
din fire bate invățătura și-i mai pe sus decât dtnsa. 
SBIERA, p. 247/,. O capră bună bate o uacă, din 
lapte (- o Întrece), pamfile, J. 11. A fnuj se da bătut 
= a (nu) se lăsâ convins, ibid. || Spec. (La jocuri de 
cărți, la jocuri ou mincea, la șah, etc.) A Învinge 
pe cinevâ In joc (când complementul e adversarul) 
8. a pune pe cartea altuia (s. a-i luâ figura cu) o 
carte (figură) mai mare (când complementul e obiec
tul cu care se joacă). Toderică... chemăpre vataful 
și se puse la jucat stos. îi b^u toate cărțile de-a- 
rândul. C. negruzzi, i, 84. Pe la mese, se zăreau 
grupe de jucători de cărți..., ținând cărțile intr’o 
mână ce tremură, plesnind din degete cm cedalii. 
înainte de a bate, eminescu, n. 37/,o-

IV. Refl. 1®. A se zbate, a se zvârcoli, a sefră- 
luântA Te bați pe iatbă noaptea inireagă, fără să 
adormi, delavrancea, ap. TDRG. Unde văd ne
vestele. Eu mă bat in apă lină. Ca mreana la re- 
pesînă. ZANNE, p. IX, 217. A se bate ca peștele fpe 
uscat) sau ca apa de maluri. LM.; zanne, p. i, 
592; ȘEZ. II, 72/„. Cnm se bate Dunărea, e numele 
unui danț țărănesc, jipescu, O. 52.

2®. P. anal., se spune despre pești, că se bat, când 
Ișidepun ouăle (icrele), costinescu; leon, ap. TDRG.

V. Trans. (Ideea „lovirii" dispare, spre a face loc
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scopului:) A pedepsi, a ajunge pe cinevâ cevâ, (mai 
ales c&nd subiectul e Dumnezeu). (Foarte Întrebuin
țat tn blesteme; une-oriacestelmprecațîunl, când su
biectul e „norocul s. fericea", chiar șl „hazul, vina, 
pustia, pânialnicul, cucul, etc.“, se spun mai mult In 
glumă, r&r&intenție rea). Atwnce (Isise Pavelu cătră 
«Iu: Baie-ie-va Dumnedseu, păreate v&ruitu. cod. 
TOR. i6/,.Dumneseui-aHmaibătut cuoiarnă foarte 
»tare.E.KOGÂLNiCEANU,LET.iir,272/„.5<iie,sMp<tnâ, 
pre cei ce să, Ivptă pururea cu mine. MiNEiUL(177fi), 
47’/i- Batd-fe p&rdalnicu’. te bată!... $esi bini
șor. ALECSANDRI, T. 392. ÎT» paj... Cil obrăjei ca doi 
bujori De rumeni, baiă-i vina. Se furișeasăpăndiior- 
EMINE8CD, P. 270. Soariea pe nedrept mă bate, coș- 
BDC, F. 131/,. Dor asi,... cănd U bălei atât de cum
plit seceta... sanpü-aldea, d. n. 210. e tineretul 
ista, bată-l să-î bată, sise mo? Bodrănqă. creangă,
A. 97/j,. De-» păA tt»Mi ca mine, Tin'o Dumneseu
cu bine; De-i găA mo» Dumneseu cu
ea te bată, doine, 233/,,. ÎTu știu silele mis rele, 
Ori mă bat faptele mele, Nu știu locu’ wt-esfe rdw, 
Or» md bate Dumneseu. Nu mă bate, sfinte Doamne, 
Nu mă baie cu canoane. Dacă nu m’ai fost bătut, 
Cănd faptele le-am făcui, jarnîk-bârreanu, d. 
194. Dofe-»»d. Doamne, cu băta, Nu mă bate cu 
urtta. id. D. 430. Dofe-nvl, Doamne, si sac intr'o 
grădină cu mac. Cu măndra pe după cap! ibid. 
332. Î7» bătut de Dumneseu, Ăcela-i birbatui mteu. 
ibid. 174. Fata popii cea bărnace. Bai-o cucul, mult 
imiplace, reteoanfl, TR. 99/,. Doíá-udl Aoeu’, ««- 
veste, Gură ca la voi nu este. șez. l, 104/,. |Făt-fru- 
mos] erâ frumos de pică, bată-l cAmia! STĂNCBSCn,
B. 146/,,. (Cel care vrea sft fle crezut, se jură, zi
când:) Să mă bată Dumneseu (s. cruceo, s. Moico- 
precista, etc.). Să mă bată Precista, De-oiu iubi pe 
cinevă, Făr’ singur pedwmneata.JKRUÎK-vkKS^Aitu, 
D. 51. [Al] hată-l-cmcea s. bată-l-nouâ-tâmâi = uci- 
gâ-l-toaca, diavolul. Al bată-l crucea, isbit de pu
terea sfintei cruci, ca de trăsnet, dete să se arunce 
tn balta din apropiere, mabian, ins. 133. Vini ăl

' baiă-l crucea și si ia caii. ALBXICI, L. P. l, 260/,.
Dor din ce creștea [copilul] mo* mare,... din aceea 
se întristau părinții mai tare, fiindcă știau bine, 
că asimtăne va veni bată-l-nouă-tămăi să li-l ducă 
dinaintea ochilor, mera, l. d. 217. [tn loc de bată se 
Întrebuințează une-ori formele scurtate: ’ofd s. ’n. 
Cfr. HEM. 2031. Afd-ie Dmihimîm», calicule. (Chiojdu- 
Bâsca. tn Buzău), ap. HEM. 2031. Ti-vi pustia, 
privighetori, să vă bată, că știu că vă drăffostiți 
bine! CREANGĂ, p. 132/,.]

A-și'joc de cinevâ (s. de cevâ) =sa face pe 
cinevâ de râsul lumii, a-și râde de cinevâ, a Inâ peste 
pic'.or, a luâlnrâs; spec. (despre femei,adesea) a le 
face de râsul lumii, necinstindu-le, a le seduce; (de
spre lucruri) a le face fără nici o grijă, rău, prost, etc. 
(cfr. batjocură). Domnul b^-ș[ij giue de ei. 
PSAL. BCH. 4/, ( râde-și de ei. CORESr, ps.). Doc4 
mă vede că-s o văduvă sermană... mai trebue să-Și 
bată joc de casa mea? creangă, p. 28',. Voiă să-l 
piarsă prin viclenie, și apoi să-și bată joc și de 
mă-sa. ISPIRESCU, L. 128/,. De-i luă o gălbioară, 
Dee Dumneseu să moară, Ș’apoi să vii iar la mine, 
.‘Ji eu să-mi bat joc de tine, jarnîk-bărseanu, d. 
261. (Construit cu acuz.; neobiclnuit) Ce le este lor 
[păgănilor] a batere jocuri pre creștini? M. coSTiN, 
ap. HEM. 2727. | â-și - mendrele « a râde s. a-și 
face haz (de cinevâ s. de cevâ). s. a-și face, netm- 
piedecat, orice poftă. [Fra^i cei mai mari] pe din 
dos... iși băteau mendrele, cum voiau, iși dedeau 
coate, de rddeau... ispirescu, l. S?/,. Lasă, lasă, 
n'au să ție căt lumea mișeliiie astea, nu i>ă veți 
baie voi mult mendrele, contemporanul, iv, 503. 
ț A - pizmă cuivâ = a invidiâ pe cinevA Mihail, 
deaca cd vine leul cel cu nărav de fiară, se 
duse de voe-și și lăsă scaunul celui ce-â bată mulți 
pismă muncitoriului. moxa, 383. Doi voevosfij, cs-i 
bătiâ pismă, îl vicleniră. DOSOFTEIU, v. S. 48.

I
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[In unele părți ale Munteniei, se zice, cu trecere : 
la conjug, a H-a, in pers. 4 și 5 prez, indic, și conj. 
bdtém, băUți; să băUm, să băUți. Cfr. faoe, voi. 
11, p. 22”. I Familiar, cu funcțiune substantivală, ln 
expresia; „un pniu de bate = o bătaie strașnică“. 
CREANGĂ, GL. Dăntlu-mi...părintele Isaiaunputu 
de bate, așă din senin... creangă, a, 80. j Deri
vate : bătut, -ă adj. (cu înțeles pasiv). Spec. (sub
stantivat subt forma fem.) bătdta s. f., numele unui 
danț țărănesc și melodia după care se joacă. (Ate
stat mai întâi la) ANON. car. Cfr. sevastos, n. 
280/,,; PAMFILE, J. ii; pârvescu, c. 21; etc. (Cfr. 
A, I, 1®, p.) Toboșanca... e un fel de bătută în loc, 
întreruptă prin învârtiri tn dreapta și ’n stânga. 
(Hațeg), ap HEM. 1528/,_4. Cănd aude Românul lău
tarul cântând bătuta subt umbrar, ti tntră dracu'n 
opincă și joacă până moare, odobescu, ii, 528; 
cfr. ispirescu, l. 238; MARIAN, î. 220;ȘEZ. iv.236/„. 
bătere s. f., bătut s. a. (amândouă mai puțin obicinuite ; 
decât bătaie). Blânda batere de vânt, eminescu, 
p. 58. Baterea ochiului. MARIAN, î. 3. Batere-de-joc. : 
POP-, ap. GCR. II, 358/,,. Baterea alviței. | Incqtit 
a bate iar in sfântul ÎVrea. Apoi, du^ ce s’a mul
țumit de bătut... ȘEZ. I, 264/,,. snopilor. GO-
LESCU, î. 6. »»Klut. I. lONESCU, c. 146. Bd- ,
tutui dobelor. marian, î. 32. Bdiufwf armăsarilor, 
al berbecilor. Cfr. șez. V, Speo. „Exterminarea 
trântorilor, trântorit'*, marian, ins. 146. De-a bă
tutele e numele unui joo cu minoea, descris la pitiș. 
ȘCH. 234.] ’ I

—” Din lat. battére (battnere); idem (Insă cu un 
înțeles mai restrâns decât In românește).

BÂTE A 8. f. I. Battoir, triquet. II. 1®. Massetle ' 
fTgpha angustifolia și latifolia). 2®. Ewöan-d’eaM ; 
(Sparganium ramoaum^.

I. „Bățul cu care se bate mincea**. marian.
II. (Bot.) l®.= papurâl4B.; CIHAC, ii, 10;BARCIanu. i 
2®. =» buzdugan, barcianu.
— Derivat din bâtă, prin suf. dim. -ea. ;

bAteAlAs. f. I. Trame.U. îo.Battant(d’unmétier i
â tisser). 3®. <Souric>âre- 4^. Claquet (de moulin). I

I. Abstr. (Mold.) Numai în expresia (rară): Á ' 
sta cnivă - să... =» a sta de capul cuivă să... üe-a i 
stat băleaiă bieților moșnegi, s’o mărite. Contem- i 
PORANUL, V, I, 100.

II. Concretizat. 1®. (Țes.) Bătătură (5®). i. lo- : 
NESOU, M. 690; LIUBA-IANA, M. 118; PAMFILE, l. C. 
211; BREBENEL, GR. p. Cum s'a nevedit ursala CU 
băteala, așă să se nevedească ri'nsrt» wnul cu altul; 
să se îndrăgească și tn fericire să trăească. UARiAK, 
NU. 612.

2®. (Țes.) Vatale (Olt). ȘBZ. viii, 147: (Stăni- 
șești. Iu Tecuciu) HEM. 2735. [După DAME, T. 135, 
plur. băteli AT Însemnă cele două brațe verticale 
ale vatalei.]

3®. Cursă de șoareci. (Bilca, în Bucov.) Com. G. 
TOFAN; V. BIANU, ap. TDRG.; 8TAMATI; LUPAȘCU, 
ap. CDDB. Cfr. batoă. i

4®. (Mor.) Titirez, damé, t. 153. Cfr. bătăiuș, 
bătătoare (3°).

[Plur. -fel».]
— Derivat din bate, prin suf. subst. -eală.

bAtbliște s. f. 1®. Terrain foulé ou battu; en- 
elos pour le béiail, parc. Lieu de rendes-vons. 2®. 
Souffle du vent.

1®. (Mold. și Bucov.) Loc s. pământ bătătorit (mai 
ales de vite. șez. v, 37/„; ii. ili, 309); cfr. bătă
tură, batiște. șez. v, 37/„. în pomet bat^lește să 
se prefacă, cantemir, ist. 307. în bătȘliște mai bine 
SÖ face hrișcă decât in pământurile cele nouă. i. 
lONESCU, c. 104. Băteliștea dracului = „locul 
unde joacă s. calcă dracul'* (Bucov.). || P. ext. ,JîOc 
de Întâlnire**, creangă, ol. (propriu: bătut de cei 
mulți care se Întâlnesc acolo). Mai pasă de dă ochi

batista
; CU... băieții și fetele din sat..., pe la scăldat, in cierul 

[ oiairulj Cucului, unde eră băteliștea flecăilor și 
a fetelor, doriți unii de alții toată săptămâna, de 
pe la lucru! creangă, a. 51. Ce-a ajunslivada mea, 
băteliștea uoa8fr<t?(Bilca, In Bucov.) Gom. o. TOP an. 
Fig. Lumea largăeră acuma băteliștea vitejiilor lui. 
SBIERA, P. 122/,.

2®. (Rar) Bătaie a vântulni. Intr’o vreme, v&suiu 
că băteliștea a încetat. dunAreanu, ch. 180.

— Derivat din bate, prin suf. loo. -eliște. Cfr. ba- 
tiște.

BÁTR-pónirBi s. m. v. baie; bAtek conj., adv. 
v. batăr.

BATERIE a. f. Batterie.
1°. Unitate tactică de artilerie; o reunire de patru 

(șase sau opt) tunuri cu materialul și oamenii ce le 
servesc. Bateriile române... întrețin... un foc oiu .și 
neîntrerupt. maioresCO, d. Il, 81. ' Terasamentele 
care ocrotesc tunurile așezate spre b&taio. Beodatö 
Garol Domnul, urcat pe-o baterie, ViAintdui din 
față s'arată cw măndrie. alecsandri, p. tii, 485. 
Pig. Tatăl meu e iritat; are să îndrepte .^pre noi 
toate bateriile sale! I. NEGRUZZI, vi, «4. (t (încer
care de românizare a cuvântului) și; bâtârie. Luănd 
bălăria, o au aruncat în șanțul cetății, șincai, hr. 
u» in/,șl

2®. (Fizică) Baterie electrică, reunirea mai multor 
butelii de Leyda, de elemente voltaioe, destinate a 
produce desc&rc&ri electrice a. un curent electric, ț 
Fig. (expresie glumeață) O sticlă ou vin împreună ou 
una ou apă minerală, așezate Intriun vas ou ghiață. 
in grădină, din toate părțile se aud strigătele obici
nuite: băiete, o baterie! delavrancea, ap. TDRQ.

[Accentuat și: baMna]
— N. din fran. (derivat din batire „a bate“.)

BÂTÎ vb. IV*. Frapper (qqn.) d coups de gourdin 
ou de trique, bătonner, triquer. —(Rar, In Banat; 
formațiune glumeață) A bate ou bâta. Bu luaiu 
atunci un băt, Brinseiu cocoșul chiar de gát, Și în- 
cepuiu a-l băti. Să mă ’nvețe și pre mine a minți. 
CÂTANĂ, p. I, 7.

— Derivat din bât(ă).

BATIC 8. a. V. emhatlc.

BÂTÎCt -A subst. Diminutivul lui hăt*, *ă (derivat 
prin suf. -ic), ou înțeles desmierdător. Bunic, bu
nică, tata-bătrânul, mama-bătrăna. Bâtiai Sanda. 
PAMFILE, J. 1,357. Cfr. băc’, băcă.

BĂȚÎo 8. a. (Dog.) = bașchle. damé, t. 87; pam- 
FILB, I. c. 161.

— Poate, derivat din băț, prin suf. dim. -ic.

BÂTicA 3. f., bAticAș s. a., bâticbA S. f., BÂ- 
TICÉE s. a., BÂTicoțA s. f. T. bâtuță; BA’fioAțf 
8. a. v. bețigaș; bâțiituAbb b. f. (Omit.) v. bâ> 
țâitor(2®); bAți^ou s. a. v. bețișor.

batîstAs.f. 1®. Batiste. 2*.iiouchoir (depoche).
1®. Pânză de in foarte fină. Să se puie linte fiartă 

și sleită bine, pé petice de batistă, piscupescu, o. 
253. Rochia ușurică, de batistă albă, delavrancra, 
ap. HEM. 2742.

2®. Speo. Bucată patrată de această stofă (și, p. 
ext., din orice fel de pânză) pentru șters nasul (mai 
mică decât basmaua). Nici să bage degetele in bu
cate, nici să-și sufle nasul fără batistă, odobescu, 
ap. HEM. 2742. Genartd ii arutwă in față o batistă 
roșie, ușoară, mirositoare. EMINESCU, N. 18/,,. Imi 
coase și-mi chindiseșle Guleraș lui taieă-său, Ba
tistă lui frate-său. teodorescu, p. p. 61. De'napoi, 
bade, -ai veni, Eu minteanul ți-oiu blăni Și cămeșa 
ți-nnt călci Și batista ți-oiu spăla, sevastos, C.



BATISTE - i
272,',.. # A scoale (pe cineva s. a Ieși) Iinllslâ cu
rata (crr. ZANNR, p. in, 21) v. basiiiâ

— N. (lin fran, (numele IntAiuhii fabricant al 
acestei pânze, care trSiâ în veacul al Xlll-lea la 
Cambrai).

bâtiștk a. f. Co«r, enclos pnur le bétail, parc.— 
„Curte, ocol, ogradă: Țese (<lin casă) cu mortul, in M- 
tiște." (Jiu. în Transilv.) VICIU, OL.; cfr. bătătură, 
băteliște. (Păstrat, ca nume local, .șl pe aiurea.)

— Derivat din bate, prin suf. loc. -iyte,

RATJÓc f s. a., HATJÚcoRÁ .s. f. V. batjocurA.

B.ATJOCORÎ vb. IV*. Fűire bt risée (de qqn.), 
tourner (qqn.) e« dérision, se moquer (de...); dós- 
honorer{nn(‘ főmmé).—Trans. și absol.Ifjl - intru 
cineva, - cuivâ, cevă și — după „a-și bate joc de ci- 
nevâ“—șl: n-șt-rfc... s. a se-cuiva. CORESi, ap. 
HEM. 2758) A face de râs, de rușine 8. de ocară 
(prin vorbe s. prin fapte), a-și bate joc (de cine- 
vâ 8. de cevă), a luă în râs. Cu «pini ti încunună 
și cădeă tn i/enunchi, de i să ’nchinA, batgiocu- 
rindă și tot fealiul de batgiocură făcându-i. Doso- 
KTEiu, ap. HEM. 27.52. Dd vecinilor noștri de șeapte 
ori tn sânul lor batf/iocura ce batffiocoriră pre 
tine. SILVESTRU (1651), ib. 2747, Mă vor jăngkeâ 
(—junghiă) pre mine și vor batjocuri intru mine. 
BIBLIA (1688), 219/,,. iSăpovestifi... fiilor voștri... câte 
am batjocorit Fnkipteanilor. ibid. 46. Craiul Sve- 
dului i^ batjocurîă de Tătari, n. costin. LET. ii, 
128/,-. ișfi] batiiiocuriiă de Hőmet [ ürecij și-și râ- 
deă ile dinșii. cantemir, hr. 416. (Mitropolitul 
IgnatieJ batjocuriiă posturile, până șl mure post 
al sfintelor Paști, cu mâncarea de carne ZILOT, ap. 
HEM. 2754. D-fa vrei să mă batjocurești, «S mă 
pui la alfavita, pe mine care știu grecește... c. ne- 
(IKUZZI, I, 9. Au prins a sudui șt a batjocuri pe 
bietul Pepelea, sbiera, p. 19/,j. La ce, dar, le bajo- 
corim [vitele], le omorlm și le siinf/em din bătaie ? 
jipescu, ap. GCR. Il, 259/,„. Vut/ sărmană biată 
fără, Cum te-ajunse focu’ iară! Hușii înn, te ca
licesc, Nemții te bafgiocorese, Și ciocoii te hulesc. 
alecsandri, P. P. 246/,. Mărctdeț s’a dus de-tt-casă, 
Și Turcu’ a d'oblicit Și la el d'a-dref>t a vint Și rău 
l-a batjocorit: Cetatea pră'lafu-i-a. Măicuța călca- 
tu-i-a .. Cu-atăt nu s’a ’ndestulat. Mai rău l-a bat
jocorit: Nevasta robitu-i-a, Departe pornitu-i-a. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 485. Când văeitpe bietu'om 
așă bajocorit (fusese murdărit cn baligă]..., tl spălă 
și-l îmbrăcă, ca să nu mai râsă lumea de el. ȘEZ. 
iii, 35/,. 0 vacăbajocurită, intr’o cireadă, feștelește 
jte toate cdelalte. ibid. i, 218/,,. Cfr. zanne, p. i, 687 
(cfr. variantele: întinată, cufurită, etc.). i Spec. 
A necinsti, a rușina (o fată). Cel ce prin silă va 
Itatjocori fecioară, tăindu-i-să nasul, să dea featii 
și a treia parte din avearea sa. pravila (1814), 
175. [Șl: (diai.) batgiocurí (scris șl) f badgioeuri. 
CUV. D. BÂTR. II, 456, 458; (pronunțat șl) öajocori; 
(Transilv.. Mold.) batjocuri; (mai rar) bAtjoruri.
i (Odată, la dosofteiu, cu trecere la conjug. I): 
batgiocură vb. P*. Hatgiocureadzâ pre ai noștri 
mari Dumnedsăi. ap. HEM. 2759. [| Derivate; bat
jocorire 8. f. MARDARIE, L. 2531, 3103. Batjoco
rirea celor sfinte. HEM. 2763; batjocorit s. a. Tu, 
bădiț'. așâ-ai gâmlit, Că sănt floare de pe rât, 
Ție de batjocm-it. jarnîk-bârseanu, d. 235; bat
jocorit, -A adj. (cu înțeles pasiv); batjocoritor,-oăre 
adj., subst. In vreamea de apoi veni-vor bătjocu- 
riVtrii, după ale lor pohte înblând, in necurăția 
lor. CORESI, ap. GCR. i, 12*/,,; cfr. odobescu, is
pirescu, ap. HEM. 2761; (neobicinuit) baljocurltiirA 
8. f. LB ]

— Derivat din batjocură.

BATJUcoRÓN, -oAsĂ adj., subst. Hailleur, mo- 
queur. — Care batjocorește bucuros, căruia Ii place

RAT.KKIITRA
>a batjocorească. Feririf Mrfuif. curefe... in seiiuniű 
Ixiti/iocnrnșilnrii n’iin .Șf.siit. silvestru, ap. HKM. 
2762. .Ș't batjocnroiii vftr stăpâni pre ei. BIIILIA 
(I68Ș), ap. TDRG. (Cu alt sufix: f (neobiclnult) bat- 
Jocnriclos,-OiisA adj. omiliar (a. 1644). ap. HEM. 
2763.1

— Derivat din hnljocură, prin suf. adj. -as.

iiATJOt'VRÂ f vb. I® V. batjocori.

B.4TJ0CCRĂ 8. f. 1. Șpectacle. II. Dérision, risâe., 
moquerie; ddshonneur.

I. (înțelesul original, atestat numai In COD. VOR.
10/, pare a fi fost) Spectacol, mascară. Tremeaseră 
la el, de-l m.gară se nu-și dea sine intru eboriște, 
intru batgiocură ( să nu iasă In teatru. N. tes
tament 1648; să nu dea pre sine la priveală. Bl- i 
BLIA 1688). ;

II. Din expresiile a fi, a'ajunge, arăinâneâ,a se 
face (de s. spre, t intru) batjocură (lumii), propriu; 
„a deveni obiect de spectacol (public)”, s’a desvoltat 
înțelesul nou: „a se face de râsul lumii“. Faptul că 
in exemplele mai vechi, și până astăzi incă, - e în
soțit de cuvinte ca : „răs", „rușin6“. „ocară“, etc. | 
(exemple Ia HEM. 2744-47) dovedește că nota pe
iorativă nu e originală și că ea s’a adaos numai 
mai târziu. P. ext. s’a zis mai apoi șl; a face pe . 
cinevă de - , (mai rar) a țineă pe cinevă in - , a-l 
avea de -, și (după a luă In râs;) a luă pe cinevă 
în ~. Astfel s’a putut naște Înțelesul nou:

Obiectul râsului lumii; faptă vrednică de desprețul , 
s. de râsul lumii s. prin care cinevă Iși râde de lume; ' 
vorbă prin care faci pe cinevă de râs (In public), i 
luare în râs, bătaie-de-joc. Fmik batUjocură vecinilor • 
miștn. CORESI, PS. 218; psal. șch. 258. Știu ce mă 
va tâmpinâ de la dinșii, ce batgiocuri și ce ocărfi/'‘\ 
și ce munci, varlaam. C. 73. Să nu fie bărbatul de 1 
50 de ai și fata ile 12..., că aceea nu este nuntă, ce|l 
ifWftc o batiigiocură și o ocară,.., de râs și tie öro- '| 
iurile oamenilor, și ile mustrare și ponosiu 4» tot 
ceas. ȘAPTE TAINE (1644), ap. HEM. 2746. Direptuli 
om .și fără de prihană s'au făcut intrtt batjocură. I 
BIBLIA (1688), 368. Pe preoți și pe călugări intru ', 
nimic nu-i socoteă, avăndu-i de batjocuri, și wnontli 
li fájd bard/ele. DIONISIP, C. 164/,. Am ritmas mul ' 
de... ritștne. Ce batjocură! să mă puiepe mine, care 
nu mai eram un copil..., să învăț a h c! C. NE-tl 
ORUZZI, I, 7. Galimatia medicilor și filologilor a 
ileșteptat totdeauna... numai batjocura oamenilor 
cu minte. MAIORESCU, CR. I, 373/,,. De demult erai\ 
tu... ajuns de batjocura dracilor, dacă nu-fi intri 
Bumneseu in voie. cbeanoĂ, P. 324';. Vofâ să se 
lase să moară, mai bine <lecât să ajunt/ă de batjo
cura lumii. ISPIRESCU, L. 52. Vulturul, cânți ti tai 
penele, rămâne de batjocură. lORD. golescu, ap. 
ZANNE, P. I, 714. I Spec. (Despre femei și mai ales 
de.spre fete-mari) Necinstire, prihănire. [Turcii] ca 
niște oșteni păgâni ce eră, tot stricăciuni făcei, cu 
fel de fel ile risuri și batjocuri a fete fecioare și a 
femei infélepte. NECULCE, LET. II, 382/,,. (Și: (diai.) 
batgiocură, scris și: •[• badgiocură. CUV. D. bătr. 
II, 466; pronunțat în unele părți: bajocnrA pam
file, J. II; ȘEZ. III, 179 „; (prin Munt.) șl: batjó- 
coră DELATRANCEA, ap. HEM. 2748. Numai la 
DOSOFTEIU și. intr’un joc de cuvinte, și la CAN
TEMIR: batgióc s. a. Să rugă lui Dfumnejeău pen
tru ceia ce luă in batgiócil. dosofteiu, V. 8. 68/,; 
cfr. id. ib. 76, 104.,; PS. 223,192, etc. Intr'un chip 
oare-carile de gioc și de batgioc. cantemir, hr. 
169/,.]

— Etimologia Întunecoasă. (Aceeași combinație a’ 
cuvintelor bat (în palme?) -ț- joc ( spectacol ?) o' 
găsim^ cu același Înțeles, șl Ia Slavi: sârb. Mlu zbi- 
jati (sala=joe, sbijati = n bate), v.-rus. bajdg Wc',' 
bulg.sesepaăye. Miklósi ch, Con8onantismus,n,To.\ 
Ea pare & fi străveche, căci la Aromâni se zice: mi 
bătu peeu cu țineva, iar peeu, care e un derivat din

I



BAT.IDCITHl -• 527 - rAtrâiok
grec, „jouer. badiner**. pare a fi Înlocuit pe
vechiul țfioc. ('uvântut românesc nu poate li compus 
din elementele .bat-)-joc -|- suf. -ură, căci după le
gile formațiunii românești am a.șteptâ în acest caz 
^jochatură, ca mdnă-șterg-ură, codo-bat-ură, cap- tn- 
tort-ură [cfr. ital. l(ttti-w.nd-oîo, terre-muoi-olo, etc. 
cfr. Meyer-Liibke, Hom. Gramm. Il, §430). citrebue 
admis că forma mai veche erâ batjoc, cu pluralul 
batjocuri, și că de la acesta s’a refăcut apoi singu
larul batjocură).

KATJociTRi vb. IV* (ș- d.) V, b.itjocoi'l ș. d.: 
iiATJOi'VKKMÓN, -oÁNÁ t adj. V. batjocnros.

BATJocvRÎF. + B. f. = hatjocurA. (Neobiclnuit) 
Vacui nostru, cu 'mprumut dat In datorie, Ceriul 
de.iiâiidurila noastre batgiocurie. M. costin, ap. GCR. 
I, 20,1/,,: cfr. biblia (168R), 597.

— Derivat din batjocuri, prin suf. abstr. -ie.

BÂTLĂN 8. m. (Omit.) 1®. lléron; bútor. 2®. Sar- 
j celle (d’hivor) (Anas querquedulaj.
S 1 ’, Pasăre de baltă, cu gât lung și subțire și cu 
I cioc mai lung decât capul; coadă scurtă, pene moi. 
î Pasăre/i carea se chianiă băt/an. CANTEMIR, IST. 34. 
■. Răt/anul printre nuferi stă... neclintit. ALECSANDRI, 

p. III, 277. Răltan mic: Graculiis pygmacus, dom- 
BROWSKi, 335. Specii: -ui alb, numit șl: erodiul 
alb (Ardea alba), - ui cenușiu, numit și; erodiu. 
stârc (Ardea cinerea). -ui roșletlc s. 8cor(ișorlu 

. (Ardea purpuroa). - ui de stnh, numit șl; bou-de- 
, baltă, buhaiu (de baltă) (Ardea stellaris). Cfr. 

MARIAN. O. II, 335 ș. u.
j 2®. (tn Dobrogea) Un fel do rață sălbatecă mică, nea- 
' gră. caretrăeștepe unde se ține pelicanul.,! ahresber. 
, IX, 224.

' [Șl: bâtlâii 8. m.; bâtleaii s, m. Femeiușcă se nu
mește bâtlânră. Gfr. marian, o. ii, 3.34. | Bâtlanul- 
cenușiu se mai numește șl gâtlâii. marian, o. ii, 
335 ; cfr. pamfile, J. ll. printr’o apropiere de cu
vântul i/ât.]

— Din bulg. hatlâii „o pa.săro de baltă”.

RÂTl.ĂNÂfș 8. ni. (Omit.) Sorté de bútor (Ardea 
minuta). Mică pasăre de baltă din neamul bât
lanilor. Cfr. MARIAN, O. II, 337.

— Derivat din bâtlan, prin suf. diin. -aș.

HÂTi.ÂNCÂ B. f. (Omit.) V. bâtlan,
râti.Anos, •vână adj. întrebuințat numai in nu

mirea: șoim bâtlănos (Afilvua migrans; Milvus-ni- 
gor). mÂrian, o. I, 171-2.

— Derivat din bâtlan, prin suf. adj. -os.

itÂTi,i:ÂN s. m. (Omit) v. bâtlan ; nÁTi.ÓG s. a. 
r. bntlan.

BÁTbóu 8. a. (I’PBC.) Vervenx, fHetpniir lapMe.— 
Un fol do v&rș&. DDRF. (La prins raci) se stninsăse- 
cu toții tânyii bătlo;/. s. 191.

BATÓ4' 8. a. (Comerț) Merluche, morue seche. — 
„Pește de mare caro ajunge pe la noi numai sărat 
și uscat; do aci, in genere orice specie de pește sărat 
și uscat sau afumat”. LM. Bujenițe, carne uscată 
sau bátóg de peaște. mardarie, l. 3477. ocă 
bătOff. IORGA, s. D. VI, 197. Din cherhanaua de 
batocuri iese un... tânăr, tafrali, s. 14. Luaiu 
o bucată de batoc. ISPIRESCU, L. 94/,,. P. ext. 
A face un pește - : a-1 sără și a-1 usca. Pe șalău 
să-l fac btttoc. șez. iv, 219/,. [Plur -tocuri. 1 Șl: 
batóg s. a.; ț bătog s. a.]

— Din sârb, batok, idem (propriu: „bâtă”; cfr. 
germ. Stockfisch). CIIIAC, ll, 10.

BĂrÎM'ii’ a. m. (Mor.; prin Vla.șca) = litlrez. 
DAME, T. 153. Cfr. bătăiuș, băteală.

— Derivat din bate, prin suf. -odu.

KATÓG s. a. V. bfttóc; kátugí vb. IV* v. bfttuc'i.

KĂTOJÎT, -Ă adj. Kpuis^. -(Mold.) Stors, isto
vit, fără putere (din cauza bătrânețelor) Unchiule,... 
ești bătrân, ostenit, luitojit, ai podagră; prin ur
mare trebue numai decât să pui capăt holteiei, ale
csandri. T. 807 ( zvântat id. Glosar, 1766). Lnsă-l 
să se însoare..., ti moșteni mai degrahă; nu-l vezi 
cât e de batojit? CONV. LIT., ap. TDRG.

— Etimologia necunoscută. (Pare a fl participiul 
unui verb Împrumutat din rus. batozHi „a bate cu 
nuiele”; în acest caz înțelesul fundamental ar fl : 
muiat in bătăi). Cfr. bătuhit.

HÁrfós. -oÁHÁ adj adv,, I. Haide (comme un bă- 
ton), droíí; rufle; inftexibJe, hautain. Ligneux. 11. 

i Haide.
I. Adj. Ca bățul: țeapăn, drept; aspru, tare; ne- 

înlădios; (fig.) nomlădios, dărz, fudul. [Roseda ra- 
mosis-sima are] ramurile bățoase, orkckscd, fl. 90- 
LumdnireZele dn^te și bățoase, delavrancea, ap. 
TDRG. Părul are insă forme curioase. Une~nri e 
lins și moale, alte-ori e aspru și bățos, alte-ori e 
ondulat și chiar încrețit mărunt. MEHEDINȚI, Q. 
F. 195. II Lemnos (se zice despre unele plante s. 
de.spre unele legume cănd imbătrănesc și nu mai 
sânt fragede), Cduepă bățoasă, pamfile, j. ii. Fa
sole bățoasă.

II, Adv. Țeapăn. V&lem .. un cap afumat de. sfânt 
hi3itntin, care șade />dțos între două coloane. CA- 
HAGIAI.E, N. F. 24/,,.

— Derivat din băț, prin suf. adj. -os.

RAT0ZĂ B. f. Ratteuse. — ăfașină de treerat (s. 
bătut) cereale sau alte plante, pusă In mișcare de 
un motor sau cu mâna.

N. din fran. (derivat din batire „a bate”).

BATKACIÁN 3. m. (ZooI.) Ratrocien. — Animal, 
alcătuind o clasă din despărțimăntul vertebratelor, 
al cărei tip e broasca: cu temperatura variabilă, su
pus la metamorfoze; amfibiu. [Pronunț -ei-an.]

— A’, din fran. (derivat din grec. Șâtpaxoî „broască”). 
Cfr. brotac.

BĂTKĂGÂ B. f. (Anat,) ^stomac (tles animaux ru- 
minanbi). (Transilv,; rar) „Erbivorul animalelor 
rumegătoare, r&nza, stomacul. (Bouțariu.)" VICIO, 
UL. Cfr, bătucă.

BĂTRÂIOR, -lOĂBĂ adj., subst. 1°. D’un certain 
ăife, mâr. 2'>. Vie.illot.

Diminutivul lui bătrân (derivat prin suf, -tor), cu 
o nuanță de mângâiere.

1°. Cam bătrân, cam trecut de vârstă 0n opoziție 
cu tinerel). Rar se’ntămplă... sănu șasă... între 
două preotese. fie chiar mai bătrânioare. slavici, 
N. 201. Fete, d’alea bătr&ioare. MUSCEL, 63. (Un cal 
ținut mai mulți ani intr’un grajd, zice:) Mi-am in- 
trfü tretior, Ș’acuma ies bătrăior. teodorescu, p. 
P. 521.

2®. (Fam.) Cu apucături de om bătrân, „care 
cugetă, vorbește și se poartă cu minte de om 
bătrân. Bătrâniorul mamei (zice mama copilului 
ei)”. LM.

[Prin Transilv., cu n conservat, șl: bătrân lor,-flără. I 
Cu alte suf.: bătrânel, -eâ, -ică subst., (mai rar)adj. 
BStrăiielul se plimbă regulat..., seara. caraGIALE, 
M. 43. Bătrânica nu s’a tnai putut stăpâni..., a bi
ruit-o plânsul, id. S. 58 cfr. ISPIRESCU, L. 54. 
Zice-atund unul din ei. Dintre cei mai bătrânei... 
BIBICESCU, P. p. 291. 0 babă cam bătrâneă. COR
CEA, B. 10. i bătmnnț, -ă adj., subst. LB.]

I



bAtran
.iiÁTiiÁX,-A Bubst., adj. 1. 1". VifiUtírd, vinile 

fémmé. 20. (An plur.) 3’, Parate d’wi domuine
patrimonial. II. P. Áffé, tnaux. 2°. Ancien, antiqne.

I. Subst, 1°. Om (bărbat s. femeie) Intr’o v&rstă 
înaintată (In opozite ou june, tânăr, -ă), cfr. 
moș, ghlnj. văj, moșneag, uncliiaș; babă, 
mătușă. Tiroii mpurefi-vă bătrârilor. COD. von 
163/,. Pdirdn să citiamă den 50 de ai până in 70 
de ai. FRAVILA MOLD. 142 („de la 56 ]^nă Ia 69‘' 
PRAVILA MCNT., ap. COR. 179). Sânt grei bătrănii 
de pornit, Dar de-i pornești, sănt grei de-oprit. coș- 
BUC, B. 22. „Sărmană fatăf eise bătrăna. CreaîI- 
GĂ, P. 288. îl Spec.t-i» soÍmZ»» = reprezentanții | 
comunali (aleși dintre oamenii In vârstă); cfr. ju
rat. Am mănat doi bătrfăjni ai satului acoló. 
(a. 1102) IORGA, B. R. 349; cfr. 343; S. O. XIII, 4. 
217. 229, etc.

2°. (La plural) ^Toșl, strămoși. De aceale greșale... 
aupdtimü bătrânii noștri. ȚICHINOEAL, F. 138. PA- 
irănii bătrânilor noștri istoriseau... marian, t. 100.

Din bătrâni = din vremea veche, din moși-stră- 
moși. Indiciionul il piăenueaște bisearica din bă
trâni luând obicînă. dosofteiu, v. s. 1. Căci te iu
beam cu ochi păgâni, Si plini de suferinfi, Ce mi-i 
lăsară din bătrâni, Părinții din părinți, eminescu. 
p. l28.Cu păharul plin în mâni, Precum e felul din 
bătrâni,... El a’nchinat. COȘBUC, B. 23. Mă! tot am 
auzit din bătrâni că dracii nu-s proști, creangă. 
p. 52. (La Românii din A.-U., după nemțește, une-ori 
și) Părinți. La luat să nu gândim, C’avem doi bă
trâni acasă, Ee-am lua și nune lasă, jarnîk-bâr
seanu, D. 58.

3». t (Astăzi, prin Mold. ofr. pampile, j. li) Trup 
de moșie (rămasă de la moși-3trămo.și). Cfr. moș, 
moșie. Giumătate de bătrân, ce iaste cumpără
tură, tngura llorăeții, [de la] moșu-său. (a. 1662). 
ap. IORGA, s, D. VI, 24; ofr. 149. Tot satul Năsoești 
s'au ales patru părți sau patru bătrâni; ăintr’a- 
ceștia să ție mănăstirea Berzunțului jumătate dr- 
sat, doi bătrâni din sus..., iar un bătrân, Solomon, 
să-l ție neamul lui Solomon..., iar un bătrân să i 
ție ceilalți moșinași Doepinești și alții câți ar ntai 
fi tot intr’accl bătrân (Mold., a. 1731) uricariul. 
X, 172. Au făcut satul in 3 bătrâni pol, și au dat 
2 bătrâni lui Eosăt vornicul, și un bătrăn
pol l-uu dat tuturor răzășilor. (Mold., a. 1741) ibid. 
XVII, 206. Am vândut o partefa] de ocină a mec 
den sat den otiți, de pre Sokoluiu, partea a unui 
bătrăn den cinci bătrăni, p'irtea moșu-mieu. noc. 
(a. 1642). ap. GCR. i, (întregit prin atributul:
de moșie.) Am vândut dreptu’ al nostru bătrân 
de moșie ce să numește bătrânul lui Simán, ce l-avem 
și noi de la moșii noștri; și acest bătrăn se rezeșeșfe 
in siliștea Bălțaților..., și trăgându-se toată mo^t 
liălțați pe cinci bătrăni, au ieșit stângeni 139 st. la 
tot bătrânul, (a. 1786) URICARIUL, X, 111-112. Cei 
ce sănt dintru același bătrăn au întâia protie la 
răscumpărarea părților ce sânt dintru acel bătrân. 
PRAVILA (1814),82.

II. Adj. 1’. (Despre oameni) Foarte Înaintat In 
vârstă (tn opoziție cu tânăr, june). Veniunmoș- 
neagb^rânU. dosofteiu, ap. GCR. i, 205/,,. Căieoa 
bătrâne slugi părintești. ODOBESCU, i, 93. ĂVeo/i 
bătrâni ca iama, eminescu, p. 203. Câtu-i moșu' 
de bătrân, Tot ar mâncâ măr din sân. jarnîe-bâr- 
SEANU, D. 467. Pro^M-mi-i feeioru' sj>ăn, Că-i 
tânăr și bătrân, ibid. 460. | P. ext. O adâncă in- 
tristiire erâ scrisă pe fața lui bătrână ( de om 
bătrân), eminescu, n. 55. | (Despre animale și plante) 
Calul de la 10 ani (In sus] se numește bătrân. (Gă- 
vănești, tn Buzău) ii. ii, 87. Vai, mâncatu-s de 
străini. Ca iarba de boi bătrâni. Jarnîk-bârseanu, 
D. 191. Cal»’ bătrân nu se mai învață a merge la 
îmblet (s. in buiestru], șez. i, 220/,,. O pupăză... 
tși făceă cud)... intr’un teiu foarte bătrân, creangă,
A. 52. (P. ext.) Stupi bătrâni. ECONOMIA, 181. | De 
bătrân: de bătrânețe.Pe ueri să mori de bătrănu 4»
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împărăție... MOXA, ap. GCR. I, GO/,. Fra//»u tot puin 
rămâne și moare bătrână. | P. anal. Cucul cântă 
până e frunza verde, iar nu când pică de bă^ână. 
ZANNE, p. I, 449. I (Adesea ca atribut al domni
torilor care au stăpânit Înaintea altora cu același 
nume) Mircea celbâtrân. Sasarab cel bătrân. Spec. 
Funcționar ■’ (m. des: vechiu): cere are miilți ani de 
slujbă. I June - , (mai alesjfată - i: care a îmbătrânit 
necăsătorit(ă);cfr. tomnateo. Pduimt^tAJunehd- 
fnî».'JARNÎK-BÂRSEANU, D. tb2.M&rită-te,hoTholină, 
A'H șe<teâ/atd bdtrdnd.' ibid. 449. { (In unele părți) 
(Tata) - , (mama) - ă = bun, bunică, „tatăl s. mama 
părinților". (Săouieni, In Dâmbovița) H. IV, 257 ; cfr. 
bât*,*ă. Pe la noi... se zice... la mamă-mare; alde- 
bătârna. (Măceșul-de-jos, In Dolj), ap. HEM. 787, 

2’. P. ext. De demnlt, din vremuri vechi, din moși- 
strămoșl, antic (In opoziție cu de-acum, proaspăt, 
actual, modern). Erâ deprinși oamenii a să în
chină și a sluji idolilor din dzile bătrâne ( din ve
chime). VARLAAM, C. 221. V’aw4 bătrână { așezată 
de mult In acel loc), pravila mold. 24,,. [Săcuii] 
au fost mai bătrâni ( așezați de mai multă vreme 
tn Ardeal) și slobozi, geografia ardealului (secol. 
XVII), ap. GGR. I, I77/„. Veacurite acMe bătrâne... 
p. maior, ist. 275. Obiceaiul bătrân, țichindeal, 
F. 152. Poveștile bătrâne. EMINESCU, N. 3.

(Și: bătarn,-ă. jahresber. vii, 82; dhlr. 329.] 
— Din lat. veteranus „veteran”. (La istro-români, 

betărn se Întrebuințează Încă numai ca substantiv.) 
Cfr. dubletul veteran.

KĂTKÂNÂTiu, *Ă adj. T. bătrâ'iIclAs; nĂTBÎ- 
.VKÂTÂ -j- B. f. V. bAtrâoețe; bAtránéi-, -f.á și -icA 
adj., subst. V. bătrâior.

KÁTKÁNÉsc.-BĂscÂ adj., s. f. 1’. Du bon vieux 
temps, ancien, antigue, ancestral. 2”. (Au fém.) Nom 
il’iine ilansp, paysanne.

1“. Do la bătrâni (1, 1’, 2’) 5 (ca)de om bătrân, 
vechiu, din vechime, de demult, din vremea veche, 
antic, rămas de Ia bătrâni. O răzeșie destul de mare, 
casa bătrânească cu toată pojijia ei... alcătuesc 
gospodăria babei, creangă, p. 3. Vorba, portul și 
apucăturde bătrânești nu li mai veneâ la socoteală. 
id. A. 1.52. bpeo. Cântec - : cântec popular cu su
biect epic din trecut; cfr. baladă, romanță. Un 
cântec bătrânesc din Transilvania mai conservă 
incă... tradițiunea stăpânirii munfene in această 
regiune, hasdeu, I. C. 30. Vorbă bătrânească, ex
presie idiomatică, proverb, zicătoaro.

2“. (Cor. La fem.) Bătrâneasca: numele unui joo 
țărănesc. (Viziru, In Brăila), H. II, 388; (Găvănești, 
In Buzău), ibid. il, 82.

— D.'rivat din bătrân, prin suf. adj. -esc.

BÂTRÂN^ișTE adv. .Ă la maniére des vieux, en 
vieillard. — Ca bătrânii, ca un bătrân. Eu Iți vor
besc bâtrânește. LM. .Vama-mare se ridică bătrâ- 
iiește și se duce in coridor, caragiale, m. 125.

—- Derivat din bătrân, prin suf. adv. -ește.

it.iTuÂNKT s.a.v. bătrâiiime; liĂTKÂNiiȚ, -eăță 
adj. V. bătrânicios.

BĂTK.ÂNEȚC s. f, 1». Vieillcsse. 2®. Les vieiUards.— 
(Mai ales la plural)
1®. (Abstract) Vârstă Înaintată, vârsta omului bă

trân (tn opoziție ou: tinerețe, junețe). Acmu la 
tinereațe 8ă-m[iJ petrec lumea in câte-tni iubeaște 
trupul,iară la bătrăniâțe mă voiupocăi. varlaam, 
O. 21,,. Pe multe bătrâniățe, nu i să vedeâ ochii. 
dosofteiu, V. 8. 81. Cantemir-vodă... eră trecut cu 
bătrânețe, om de șeptezăci de ani. neculce, let. ii, 
266/,j; cfr. E. kogAlniceanu, ibid. iIl, 263/,,. Cin
stește pre părinții tăi la bătrăneță ș» la iinereță. 
PHYSiOLOQUS (1777), ap. GCR. n, lll/j-g- -Î*» vreme 

! de adâncă bătrânețe sta falnic in fruntea ostașilor
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DELAVRANCEA, s. 82. ai femeie cum trebue, 
s’o ducicudittsapânălaadâncibătrânețe. creangă, 
P. 169. Fagi umbroți, inalfi ți scor/oroți ți de o bă~ 
trâiieafă însemnată, șez. v. Murgule, voini- 
cule. Mai pofi tu la bătrdnefă, Cum puteai la tine-

■ refăp SEVASTOS, C. 294/j.
■ 2®. (Rar, colectiv) Oameni bătrâni, bătrânii, bătrâ- 
; nime (In opoziție ou tinerețe, tineret). Se adună 
{ tot satul: bătrânefele cu sfatul, fiăcăimeacu ooioția,

■și muieretul cu saroa. delavrancea, ap. TDRG.
[Șl: (t) bătrâneăță, bătrâiieță.]
— Derivat din bătriiii, prin suf. -efe f-eafăj.

H.lTKÂwi vb. IV“ (ș. d.) V. iuibătrâni ș. d. 

kAtkânicio.n, -UÁNÁ adj. VieiUi avant l’âge, 
vieillot. îmbătrânit înainte de vreme, cu apucături, 

, înfățișare, vorbă, etc. de om bătrân. Bitrenicsos = 
seniculus. anon. car. Doar’ s'a incălei [Gerilă]... ți 
n'a mai clănțăni atâta din măsele, ca un cocostârc

- de cei bătrănicioți. creangă, p. 246. Le veei [pe ță- ' 
rance] tojnfe de slabe, gălbinicionse,... bătrânicioase i 
fără timp. JIPESCU, ap. TDRG. i (In pooz. pop.. In I 
rimă) Bătrân, de demult. La Adam, la moț-Adam, j 
Că-i om mai bătrânicios, materscu, B. 113. [Cu ! 
alte sufixe (rar); bâtrănâtic,-ă adj. DICȚ.; hâtră- ; 
neț,-eâță. CDDE. nr, 151.] i

— Derivat din bătrân, prin suf. adj. -icios. I 

hAtkÂ.nîe 8. f. sing. Coutume ancestrale. (Rar) | 
Pol, obiceiii 8. vorbă bătrânească. Ajută tu fratelui 1 
tău,... apoi ti si tu lui, după bătrănie: „Bine ai ! 
Dcnit, frate, cu Dumnezeu-'. țiciiindeal. f. 251.

— Derivat din bătrân, prin auf. abstr. -ie.

KĂTBÂa(i.n>: s. f. sing, I®. Antiquite. ancienneté. 
2®. Les uietur, les vieiUards, les notables.

1®. t Vechime, antichitate. Ne-am depărtat... de 
slaoa bătrânime.i iteamului nostru. PISCUPESCU, O. 
15; cfr. 17. I

2®. (Rar) Oamenii bătrâni laolaltă, bătrâni, fruntași. J 
Bătrânimea fiilor lui Israil. biblia (1688), 42; cfr. Í 
41. 75. ,, 142, etc. Tine.retu’ ți hărbăfimea ți muie- 
retu' ți bătrânimea.. jiPESCU. o. 65; cfr. PANN. P. 
V. II, 24. [Cu alt sufix, rar: bâtrânet s. m. '..........
lilAN, ap. CDDE. nr. 151.]

Derivat din bátran, prin auf. ab.str.-col. -ime.

■lĂTKÂ.viott, -<»ÂKĂ adj.,aubst. v. bătrâior.

■tĂTKÂNÎiș 8. m, (Bot.) Vergere.tte du Catiada 
(Brigeron canatlensis). -V\s.ntb. ierboasă cu flori al- 
be-spălăcito8. liliachii. Și: coada-vacli, șoricel, 
spirince, steință. panțu, pl.

— Derivat din bătrân, prin suf,-col. -iș, (Pentru 
înțeles, cfr. germ. Diirrwurz).

KÁTKÁisÚT, -A adj., subst. v. bătrâior.

KĂTKĂiși vb. IV*. S'arréter longtemps â kt mérne 
idiice, s'arréterpour catwer—(Rar; Țara-Hațegului) 
„Stau mult la un loc; stau și vorbesc mult laolaltă 
(cfr. stau la taifas]. Păstorii, vitele,au hătrățit toată 
ziua in poiană. Nuțtiu ce au bătrățit toată ziua la
olaltă = au vorbit, au discutat", rev. crit. iii, 87-88.

BĂTKEÂG 8. m., 8. a. v. bedreag.

UÁTÚCÁ 8. f. (Anat.) (tles oiseaux), gé-
,sier. -■ (Prin Țara-Hațegului, In părțile Sibilului și

I. sing. MA- 1
I

ipe aiurea tn Transilv.) Rânză de pasăre, pipotă. LB.; ; NU. 219; retEüanul, P. ii, 80/p ' Diminutive de la 
^Kv, CRIT. III, 88. i P. ext. (Despre om) Anlebă- i forma (In Ban.) bâtiiț 8. a. cătană, p. iii, G; 
Buca in el, de sete s. demănie. ibid, ni,88. Cfr. ba- ! bâticcl s. a. marian, î. 77/,, 244(șl cu Ințtdesul
trăgă.

BĂTiTCBi. B. m. (Entom.) as iiiusca-calnlui. ma
rian, INS. 396 ș. u.

Dicționarul limbii romAne. 4. IV. I9ii.

— Perivat din bátiic), prin sii 
bătut do muscă).

KÁTt'CÍ vb. IV“. 1’. Baftre. (qqch. pou?S 
pour rendre plus fenne), 2«. (Rofl.) (En parlant des 
niains. des pieds, etc.) iíe couvrir de callosités, >le- 
venir calleux. Se ineurtrir (pár frottement). 3®. Í7«er.

]®. A bate bine (indosănd s. călcănd), a bătători; 
p. ext, (despre drumuri) a a.*tome (cu nisip s. pie
triș), a șoselui. LB.; LM.; marian; rev. chit, iii, K«. 

să se asiupe, bătucească, ți laie la vârv. 
ECONOMIA, 159; cfr. 43,121. (runotuf... U tulunăm... 
intr'o s/rămadă ți-l bătucim bine. ÎNVĂȚĂTORUL CO
PIILOR, ap, TDRG. Ton trecea la iad, pe un drum 
bine bătucit ți in^ijit. șez. v, 33/,,. lețiiui l'iya- 
nul bătucit, cum ii mărul, din casă, s’au dus,.. 
SBIERA, P. 289,',,. Ulifă... bătucită cu năsip. JARNÍK- 
RÂRSEANU, D. 303. la cap = bătut la cap,
tâmpit'*, REV. CHIT. III, 88.

2®. Refl. (Despre mâni, picioare, etc.) A face bă
tături, a se tngroșâ, iiVam bătucit la picioare = 
„mi s’au făcut beșici, de umblat", rev. crit. iii, 88; 
cfr. MARIAN, O. II, 19; MÂNDftKFCU, L. P. 155,,.

3’. (Despre monede; m ales In Mold.) A (se) șterge 
(prin mult uz), a (se) uză. Mi-u dat un leu bătucit. 
Uom. N. yUlNTESCU.

(Cu alt sufix: bătog) vb. IV®. Loc bătogit- Mănibă- 
togite, de acățarea pe catarguri. rallet, ap. TDRG.; 
cfr. V. A. URECHE, ibid. Lănă bătngită. (Bucov.) 
PAMFILE, I. C. 304. I Derivat: bftlncitiirâ s. f. ..Bă
tătură la picioare". MARIAN.]

—* Derivat din bate, printr’un suf. frecvent, -uct 
(cfr. portg. Initucar „a bate mereu"). Cfr. bătucă.

HĂTI'CITVKĂ s. f. V. bătuci.

■iĂTl'liÎT, -A = bălacit(?). (Mold.) Cărăruță din 
pă/lure, Bătulată cu alune... ȘEz. i. 7.3/,,,.

— Cfr. rut. hatúch (batih, génit, batohă) „biciu",

hAțulei' s. a. V. bețigaș.

kAtú^ 8. m. (industr.) SouJier (d’enfants).
(Rar) Gheată, mai ales de copii. [în Brașov] se află 
casa de vânzare orășe>tenscă numită românește „po
dul bătufilor“.... in care iți desfac manufacturile

I meseriașiidin oraș, moldoyan, ț. n. 184. [Șl: botijs 
I 8. m. CIHAC, 11, 25.]
I — Din bulg. b’Etns Ibotns) „cizmă". Cfr. botâș

hAtu.^ki a. in. plur. (îmbrăc.) Petits dtaussons de 
kiine. — Diminutivul lui bătuș (derivat prin suf. -el). 
(lleni, etc., comit. Păgărașului) Călțiini (= pantofi 
de lână), pentru copii de țâță. Cfr. țara oltului 
III, nr, 21-22

HÂTUȚĂ 8. f. Z'efif gourdin, petite trique. 2®.

Diminutivul lui bâtă (derivat prin suf. -uț).
1®. Bâtă mică. Constantinnu mai eăbovl nimica,ci 

»*i luăbătufa ți plecă in lumea largă. MERA, B. 228. 
Âm o bătufă, toată ’noărgată, Be câmp uruttcatăi' 
( Șarpele), gorovei, c. 364.

2". (în Transilv.) [Băț de] Chibrit. FRÂncu-Can- 
iiREA, M. 104. Cfr. băț (2®), bețișor.

(Alte diminutive de la bâtă, mai puțin Întrebuin
țate: bâtică 8. f.,bâticeă s. f. (descântec, in rimă) 
GRIGORIU-RIOO, M. P. 1, 142; bâtiCllțâ 8. f. MARIAN, 

i de „chibrit") CĂTANĂ, P. iii, 84; (prin Bihor) băti- 
• câș s. a. „bețigaș", LB.; slavici, ap. TDRG.]

i BAI) interj., s. m. 1®. Interjection imitative du hur-
I, 81



bAucA
lement du loup (dont on se sert pour effrayer Ies 
enfants). 2®. (Dans le langage des enfants) Loup.

1®. Interjecție imitând urletul lupului, cu care 
se sperie copiii. Fata,despicâtul îndouăbnidia lui,... 
scoteă capul, ca printr’o gaură de cămășă, și ziceâ 
rdzănd: Bau, iofiî.'baw,'PELAVKANCEA, ap. HEM. 
278.5. I P. ext. Interjecție ce o spune cel ce se joacă 
de-a ascunsul cu un copil mic. In clipa când scoate 
capul din ascunzătoare.

2®. P. ext. Subst. (în limba copiilor) Lup. Taci, 
mamă fzice ea copilului), că vine bău' fluputj. PAM
FILE, J. II. (Cfr. Bau =«• numele unei văi In Beleți. 
care se zice că ar fî fost locuită de mulți lupi. RĂ- 
nULESCD-CODIN.)

— Onomatopee; cfr. vau, babau, băună.

- MO

HÂi'CĂ B. f. v. heucA.
iBÂl’NÂ vb. I. llurler;pleurer. Importutter qqn.par 

sesjpteMrB.—(Transilv. de nord și Ungaria) Intrans 
A urlă (despre lupi și câni), p. ext. a plânge, (fam. 
despre copii), a urlă (cfr. germ, „das Kind heult“). 
POMPILIU. BIll. 1005; vaida; REV. CHIT. 111,88.04- 
nele baună la lună. (Șepreuș, In Ungaria) Com. M, 
STDRZA Mai dă-i țâță tn copil, să nu-mi totbaune. 
REV. crit.iii,88. I Trans. (Despre copii) A supără 
pe cinevă cu plânsul, (fam.) a-i urlă pe cap. Toată 
noaptea m’a băunat copilul, ibid. iii, 88. [Derivat; 
bAunâl 8. a. La băuiuitu’ și urlntu’ lupului să adu
nară mulți lupi. Ai.EXici, L. P. I, 237 ',, ]

— Din. lat. *bRabulare (din baubari „baffen, băf- [ 
fon**, Ih origine onomatopee, cfr. hau), păstrat și | 
la Sarzi: bnuldi „a 1ătră“. i

HÁVR, ’k adj. .flch/, laborieux. • (Har; la Moți) ; 
„Harnic, muncitor* erânci'-candrea, m. 9H. [Pro
nunț. M-wr.) '

— Din germ. Kauer „țăran** (țăranii germani fiind ' 
foarte harnici). Cfr. găbur. j 

iiA<iT s. a. V. bea.

uĂiiT, «Ă adj. 1. II. 1*. JhinaJtA-fi. 2®. 
entre <leux vins, aoiné, yria.

Participiul verbului bea, devenit adjectiv (In core
lație cu niăncat).

I. (Cu Înțeles pasiv; rar) Vinul bent peste »td- 
swrii, vatămll, LM.

II. (Cu Înțeles activ) 1’. Care a băut, care și-a 
stănipărat setea. (Aproape numai In legătură cu 
înăncat, mai ales la negativ). lo-s beufă și mAn~ 
cată. MÂNORESCV, L. P. !?>'•*/»«• Tmită eiwt nemiincat 
și nebăut am șe^ul. BABAC, T. 11.

2®. Care (se cunoaște că) a băut (prea mult) bău
turi spirtoase, amețit s. chirchilit de băutură; beat. 
Aryăaitoriul uu venit lărsiu acasă fiind foarte băut 
și îndată s'au culcat. BARAC, T. .58. Nu te ve^i că 
ești băută? OLLĂNESCU, II. O. 324.

[Pronunț. Wt-rii. [ Și: beiit, -A.]

BĂițĂ B. f. (Min.) V. beațA. 
bAi'TÓb, -OÁKK adj., subst. v. bea.

BÂUTÎ’BĂ 8. f. I. 1®. Boisson. 2®. SfMHÎwnre. II. 
Boisson falcoolique}, potion, breuvage (magique).

I. (Abstract) 1®. (Mai rar) Acțiunea s. obiceiul 
de a bea. li aducea... Vin de Putură, alecsandri, 
p. p. ISS”/,,. A se da la băutură: Ia băut, la beție.

2®. t P. ext. Ospăț s. veselie, la care se bea. chef. 
îmblănd întru... multă beutură. COD. vOR. 1,58/,. 
Au făcut acoló Sampson băutUri șapte zile, biblia ■ 
(1688), 185. ■

II. (Concret) Substanță lichidă (mai ales alco- | 
olică) pe care o boa omul spre a-și potoli setea sau J 
pentru plăcere; lichid prescris de medic (s. devră- | 
jitoare) bolnavului. Unde ți-s mesele cu befajuturile i 
ș» cu mâncările? cuv. d. bătr. ii, 451. Și închi- i
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năiul, nu sorbit felefjeanul, ea altă băutură. NE
CULCE, LET. ir, 1 Uărcn s’a încredințat că
împăratul doarme, l/isuintlu-se... in puterea bău- 
turei sale. ckean<íá, p. 100.

[Și: bentiirA. ! Diminutiv (cu înțeles desuiier- 
dător): hAuturicA s. f. „Di» pntiea mea m-ăncarea-i 
numai o săbavă; băuturica mai este ce este'‘, sîse 
Setilă. CREANiiA. P. 258.]

— Din lat *blbltHra, idem (ital, be.oitura, sard. 
log. Inidura, v.-fran. boiture}. Meyer-Lilbke, Bom. 
tiramm. II, § 492.

KĂCTVRÎVĂ s. f. V. hAutură,
bÂvă 3. f. = bâhA (cu obicinuita trecere a Ini 

hyv). (Banat) împotrivire. Caiu’o pus Med = nu 
ascultă. JAHRESBER. III, 314. „Fe Ia noi, un om care 
a comis cevă rău, ca să nii-1 judece,pune- bAva, adecă 
nu spune“. (Măidan), ap. HEM. iii, A. XXXIV.

KAVAHÉZ. *Ă adj., subst. Biivarois.
I. Adj. Din Bavaria. Bere bavareeă.
II. Subst. Locuitor al Bavariei.
— N. din ital. Bavarese, idem

BÂvĂș, -Ă adj. Kéealcitrant. - (Ban.; despre cai) 
îndărătnic, care nu vrea să asculte, cu melic, nără
vaș. „Un cal care poate, dar nu voește să tragă, se | 
zice Mvaș“. (Măidan), ap. HEM, iii, Â. XXXIV; cfr. 
JAHRESBER. III, 314. Cfr. băzalnic.

— Derivat din bâvA, prin suf. -aș.

hAx>, bâx* V. bAcK>, bâfs*.

B.Âzi Onomatopee (pronunțată de obiceiu bzs) 
imitănd sunetul produs de muște și de albine, cănd 
zboară pamfile, j. ii, c. Băz In sus, Băe în jos, 
Hoade din royot. id. ib. 15

HÂZI interj, tn expresia; aface cuioăcu băi: a 
refuză cererea cuivă, căutănd să-1 superi cn aceasta 
(de obiceiu Întovărășit de frecarea unul de altul a 
degetelor arătătoare), a face (cuivă) In necaz Cfr 
săc. băc. [Zănele] începură cu binele a seruijăde 
el ca să-și taie părul, să li-l den lor; dnră băiatul 
le făced cu hăg. ispirescu, l. ll‘,4.

BÂZĂ s. f. Huse.
1®. Partea de jos a unei clădiri, partea care vine 

de-a.supra fundamentului, sprijinind tot restul clă
dirii; cfr. temelie, talpă. P. anal. Partea de 
jos a unui corp, partea prin care stă pe cevă, partea 

' opusă vârfului. Basa unui turn, a unui munte. Bata ‘ 
craniului. , Fi-ume- alterne... cu pețiolul dilatat f 
Iti basă. c. negruzzi, I, 102. [ P. abstr. (üeoin.) i 
Idnie ori plan care termină un corp s. o figură geo
metrică. și caro se ia dr^pt nivel spre a măsură înăl
țimea corpului s. a figurei. Într’un triunghiu oa
recare se ia ca baeă umt din cele trei laturi. ME- 
i.IC, G. 14. Bma unei piramide.

2®. Fig. Ceea ce formează temeiul s. reaziinul 
a cevA Am gonit slovele și am luat literele, fără 
a pune și baeele, după care să le întrebuințăm în 
limba noastră. C. NEtîRUZZl, I, ,839. in noi totul e I 
spoială, tot c lustru fără basă. EMINESCU. P. 180. 
Dreptatea e baca organizării Statului. 1| Spec. (Ar
mată) Bază de operațiuni, linia pe care se sprijină 
o armată In mișcările ei strategice. îndrăzneațti I 

■ îtMintare (a armatelor rusești In Balcani] eră... pe- ' 
: riclitată prin evenimentele întâmplate in același timp ' 
I la busa, de operație, lângă Dunăre. Spre a lărgi i 
j această bază, aripa dreaptă a armatei... se îndr^- 
I tase spre Nicopoli. maiorescu, d. ii, î6. | (Mat.) | 
i Baza unui sistem de numerotație, numărul de uni- 
' tăți de un ordin oarecare, ce alcătuește o unitate
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de ordin imediat superior. Basa aisietnnlni nnfitru 

■ ile numdrare eide sece. || (Chim.) (tntr’im amestec,
Intr’o combinație) Elementul esențial. Mercurul e 

. basa calomelului; spec. orice oxid care, combinat 
’ cn un acid, formează o „sare" și, p. ext., orice corp 
f care are această proprietate,

— N. din fran. (lat. basls < grec, pâoiț „pas, mers; 
lucrul pe care calcă s. stă cevă, temelie, bază").

- BAZĂ vb. 1“, Baser. — Trans. și refl. A da o 
bază la cevă, a pune s. așeză (cevă) pe o bază; fig. 
a pune temeiu, a (se) Intomeiă. rezemă s. bizui (pe...). 
Un edificiu așă de mare nu se poate basă pre fun
damente așă de puțin solide. LM, Basăndu-w acea
stă cutezanță pe chiar promisiunea voastră... URI- 

[ CÁRIUL, I, 180/,. 0 astrologie... bazată pe sistemul 
care admite pământul de centrul architecturd lu
mești. EMINESCU, N. 44/«. Școala Barnuțiu tinde... 
a anulă validitaiea proprietăților bazate pe. moște^ 

■ nire, pe contracte private sau pe. prescripție. MAIO- 
RBSCU, CR. III, 88.

— N. după fran.

BÂZĂ s. f. (Entom.) P. Mouche. 2®. Jbetffe.
(tn Mold. și Banat)
1®. Muscă. MARIAN, INS. 369; șez. II, 149/,,; vi

ciu, GL. (Lugoș, Caransebeș, Timișoara). Cfr. gâză. 
Spec. Musca care pișcă vitele, făcându-le să fugă 
de durere; cfr. streche. (De aici, expresia întrebuin
țată șl despre oameni) A dat bâza în el: e neastâm
părat .pornit, (mai ales) cuprins do porniri sexuale. 
Cfr. bâzalnic, bârzoiu. [tn acest Înțeles șl: bâz 
s. m. ..insectă care face să fugă animalele.“(Șocariciu, 
In Ialomița) H. vn, 481.]

2*. (Ban.) Albină, marian, ins. 144. (în acest în
țeles șî: hiză s. f. MARIAN, ins. 144; cfr. ghiză ]

— Derivat din h.‘iz. (Această combinație de su
nete, ou Înțelesuri apropiate, se găsește și In alto 
limbi. Pentru limbile romanice, cfr. mever-lübke, 
R. WR. nr. 1057; pentru cele slave, berneker, 8. 
w. 111. cfr. mai ales rus. byzi „streche"; și In nem
țește există verbul bisen „a strechiă".)

UAZACÓIVIK s. f. 1®. Iniquilé, injuslice, crime. 2®. 
DrUlerie, bizarrerie, farce.

1®. •]■ Nelegiuire, fără-de-lege, crimă. Domnul i:^ă- 
veaște Izra,il de tentte bezdeoniile lui. CORESI, PS. 
363; cfr. 99, 303. h'ăcuși bezacónie ca aceasta {zice 
unul către cel CAre dedese foc capiștei). varlaam,
C. II, 61,,. Văzură acolo atâta strămbătate și răz
boaie și mulie bazăconii. alexandria, 97. Cfr. be- 
zaconic, bezaconnl.

2°. (Astăzi, numai subt forma asimilată ftaswcoww) 
Ideie, faptă, istorie, Întâmplare, etc. ciudată, bizară, 
care te pune In mirare; ciudățenie, cfr. năzbâtie, 
drăcie, comédie, cabazlâc, etc. Am auzit că nu 
mă poți suferi. — Bu, pe d-ta? Cine a putut nă
scoci o bazaconie ca asta? alecsandri, t. 1684; cfr. 
57, 999, 991. ĂÎMffe bazaconii trec printr’un cap de 
fată! I. NEORUZZI, II, 44. Babele..■ ti băgase mamei 
o mulțime de bitzaconii tn cap, care de care mai 
ciudate: Ba că am să petrec intre oameni mari; 
ba că... CREANGĂ, A. cfr, P. 144/,,.

[tn Înțelesul 1® mai ales: t bezaconie,(mai rar) 
bazăconle; In Înțelesul 2® și: bațagoiile. rev. crit. 
IV, 85. Aici, (dte bațagonii! jipescc, o. 45.]

— Din paleosl. bezi-zakonije „fâră-de-lege“.

BAXA«HKÁN>KÁvÁ t B. m. T. pazarglipaii.

RÁzÁf vb. IV‘. V. Bourdonner. Accotnpaffner 
* (en sonrdine). Mttrtnurer, ffrontmeier, pkwnicher. 
12’. Taquinér, agncer, harceler. Áttiser.

P. Intrans. (Despre insecte, mai ales despre 
. muscă și albină) A produce sunetul caracteristic lor, 
‘ cănd zboară; cfr. zuzăi, zbărnăl, bombăni, vă- 
jăi, etc. (UARIAN, INS. 147; 370; H. III, 227; iv,
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144, etc.) (jrăsele... o băsâit. marian, d. 19(‘. | P. 
anal. (In glumă) A țineăisonul Ia o cântare.(crean
gă, GL.) Duminecile băsăiam la strană, creangă, 
A. 9. I Fig. A da, printr’un murmur, expresiuno ne- 
mulțumirei sale, a cârti; cfr. bombăni, murmură. 
Astă gloată..., BâzăeșteȘi vuește. Ca albinele in roiu. 
c. negrczzi, ii, 104. în vremea buclucului de la 
48..... începuse boierimea a băsii. i. ianov, conv. 
LIT. i, 29; cfr. V. A. ÜRECIIE, ap. TDRG. i (Despre 
copii) A plânge (Încet, trăgănat și mult, fără la
crimi, silindu-se); cfr, Bc6.nc\. Nu mai băsâi acolo, 
că de-abiă te-a atins!

2'‘. Trans. A necăji (propriu, despre muște, p. ext. 
șl despre oameni), a cicăll, a Întărâtă; a'ațâță. LB. 
Cănd sepuneă Stan să ^să ldn;fă Măria, ea fugeă 
de el, de nu-l lăsă să se apropie (le dinsa, să o bdză- 
iască. (a. 1817, Făgăraș) IORGA,s. 1». xn,206. Săntem, 
de toți, nouă frați. Din toată lumea-adtinați. Hai 
să4 băaăim (pe flăcăul culcat cu fața In sus] Și in 
sus să-l zvârlim, marian, i. 209. { (Rar, neobiclnuit) 
A bâzâi cu vătrarul, în foc a răscoli cărbunii. LB.

[Șl: bâzăl, băzăl LB., băzii; bâozăl marian, ins. 
194, bonzăl idem, D. 242. | Derivate: bâzâire 
s. f. MARIAN, INS., (mai adesea) házait s. a., bâzâiâlă 
s. f. și bâzâitiiră s. f. Dar ce sgomot se aude? Băeiît 
ca de albine? EMINESCU, P. 195. Arșița văzduhului 
fierbe, de băsâit de musculițe. sandu, d. p. 37; cfr. fiO. 
Numai iată ce aude o bâzăitură innădușită... Lin 
roiu de albitte se învârteau in ebor pe (le-asupra 
capului său. CREANGĂ, P. 238; hâzâitur, -oare adj.] 

— Derivat din bâz, prin suf. -ăi.

BÂzÂiTuÂRE s. f. Sorté de jouef. Jucărie de 
copii, făcută dintr’o coajă de nucă, astfel Încât să 
zbârnie. ispirescu, ap. TDRG. Cfr. zbârnâitoare.

— Derivat din bâzâl, prin suf. instr. -itoare,

BÂzĂLĂUB. m. (Entom.)—gărgăun. (Mold.) con
temporanul, I, 804.

Derivat din báz(ái), prin suf. -ălău. Cfr. bon- 
zălău.

nÁzÁi.Ni€, -Á adj. (Gheval) qui îs mers
aux dents. — (Despre cai) Care are obiceiul s’o por- 
nea.scă nebunește, fără să-I poți opri; cfr. băvaș, 
nărăvaș. (Chiojdu-Hăsca, In Buzău) ll. ir, 2.), 2ll,

—- Derivat din bâzâl, prin suf. wlj. -alnic.

BAZALT s. a. (Miner.) Basalte. - Rocă eruptivă, 
de culoare Închisă, care se Infățișază adesea ca niște 
coloane prismatice paralâle între ele. | P.ext. Basalt 
(artificial): un fel de cărămidă obținută printr’un 
amestec de lut, nisip și var, Încălzit pănăla topirea 
unora din aceste substanțe. J/'airioa debasalt. Tro- 
toare de hasalt, (Plur. (rar): basdlturi.}

— N. din fran. (lat. hasattes < gr. pa^aXi-qț).

BAZAŐVHiu, •OÁCUE adj., subst. !«. Lnuche. 2^ 
X’foMnl», éoaporé.

1°. Care se uită chiorlș, zbanghlu. Cfr. șașin, 
chior, etc. Biet^ fete se uitau... toate cruci:/. Ma- 
tialaua intreetgd le siceâ: fetele ^anghti sau fetele 
șașii sau fetele basaoaîche. teleor, ap. TDRG. Ochi 
ha^ocki. pop., ap. HEM. 2539. (Substantivat, 
subt forma fem., ca și cum ar fi un nume de femeie) 
Se uită ca Basaoache (Petculești, In Vălcea) „adică 
se uită cruciș“. zanne, p. vi, 453.

2°. P. ext. Nebunatic, deșănțat. (Substantivat) 
Vine basaochiul ista, de-mi tăv^ște pănsa, cu pi
cioarele lui. ALECSANDRI, T. 274 ( „dișănțatuT*. 
idem, GLOSAR, 1754).

[Scris șl: basaochiu.]
— Etimologia necunoscută. (Pare a fi slavul be- 

zokij „ftră ochi“).

BAZÁR s. a. Bazar.— Thrg, piață (la orientali); 
p. ext. loc acoperit, galerie unde se v&nd tot felul
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de obiecte liazarul e plin de măr/uri variate și ar 
cu ce să itulestulese curiositatea vieitatorilor. ALE 
OSANDRi, i’R. 369. IFig. în acest bmur curios de lum 
de tot felul, de îmbrăcăminte de oraș alături cu im 
brăcămintea de țară, de fesuri roșii, de tichii și șal 
vari bulgărești — uniformele dominau și erau sim 
patice. D. ZAMF1KE8CU, R. 78. [Plur. (rar): -adruri.]

— N. din fran. ( persanul bâzâr).

rázÁh s. a., iiĂzÂRÂ 8. f.. râzAr.Îl' s. a. v. 
bezer.

iiAZARGiiKÂN-iiAfȘA fs. m. V. pazurgliea». 
hazaughimkAn -ț s. m. v. pazarghldean.

itAzĂRf vb. 1V‘. Plisser. ~ A. Încreți pânza, pe 
margini, la țesut. (Zagra, in Transilv.) Com, CORBV.

— Derivat din hAzarA.

rizarlÂc f s. a. V. pazariâf. 
■lÂzÂii adv. v. bârzoiu.

itAznÁc s. a. Caprice, fantaisie. —Arțag, toane, 
capriciu, (pop.) zâmbâo. pârțag. Libertatea iia.șază 
(pe oamenij după... dreptate, și nu după bâzdăc. Ji- 
PE8CD, ap. TDRG. 4^ (Mai ales in exprosiunea:) I-a 
sărit - ul; i-a sărit ^ndăra, s’a supărat (dintr’odată, 
fără motiv). Gfr. pamfile, j. iii. [După LM. și ciiiac, 
șl: băzdoc, bazic s. a.]

— Etimologia necunoscută. [Probabil, expresia; 
a-i sări cuivă~ul (cfr. a-i sări țandăra) e de ori
gine trivială. In rusește bzdfochl Însemnează „bă- 
șină". Pos'bil a*- fi ca la baza acestei expresii să 
stea imaginea buretelui Lycoperdon bovista ( bă- 
șina-porcului s. a lupului s. a calului), care de ase
menea se nume.ște rusește bzdjucha și care, dac’o 
love.ști când e coaptă, Împroașcă o pulbere cafenie 
și cu un miros foarte nrlt.J

KĂZMAiiKÂ subst. V. heizadeâ.

HÂZBÂu.iNiE s. r. jUoMStre. Drâlerie, bisarre- 
ne. Monstru, namilă, arătare. CREANGĂ, GL. Nu
mai iată ce vede llnrap-All‘ altă băcdăganie și mai 
și. id. E. 244. cum mergeam prin pădure, iaca o 
hăs/lăganie de lupi PAMFILE, J. lll. || P. ext. Minu
năție, ciudățenie, drăcie; cfr. bazaconie. fi
auzind... zicăndu-se: mărul discordiei. Număprinz 
că nici nu visați ce bâzdăganie mai este și nin. 
ISPIRESCU, Ü. 2/,,. (Șl; liăzdAgânie. CIHAC, ll, 13; 
CKi-ANGĂ. gl.; bizdigânie. pamfile, j. iii; băță- 
găiiie. POLizu.J

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul pare a fi in
fluențat de dihanie ; TDRü. propune slav, bez-dg- 
hanim, „fără suflet"; cfr. bidiganie, bidihanie).

itÂznĂÎ vb. IV v. băzgolâ.

iiÂzitÂK interj. — (Sălagiu) In legătură cu un 
cuvânt care arată o direcție, are înțelesul verbului: 
a plecă repede, a o șterge, a o tuli (propriu; ca vi
tele caro bâzdărnsc). Băsdâr acasă!, - in sat, - la 
dnnț! vaida.

— Pentru etimologie, cfr. bâzdări.

RÂzitÂBĂ vb. 1 V. bâzdArî.

râzdakA 8. f. (Entoni.) = streche (Hodiș, lângă 
Huedin, în Transilv.) viciu, gl.

— Pentru etimologie, cfr. bâzdări.

iiÂznĂiii vb, IV* intrans. (En parlant du bótail) 
Courir fia Queue retlresaie.) ă cauae des douleurs 
provoquees par Ies piqâres du taon. — (Despre vite) 
A alergă (cu coada ridicată) din cauza durerilor 
provocate prin Împunsătura strechei, a strechiă; 
cfr. Căpiă. POMHILID, BIH. 1006; VICIU, GL.; MA
RIAN, INS. 332; VAIDA. N’am mai putut a^ă. că 

bAzciu 
o hiizdărit boii. (Vălcăul-rom , ln Sălagiu) viciu, 
gl. Din cauza (muștei role s. năprasnice]... vitele 
băzdoară in luna lui Cuptor, adecă alea rgă cu coada 
ridicată tn sus, fără a nieă stare.. (Șomcuta-marn) 
MARIAN, INS. 3.32. [Și: băzdără vb. I (Hodi.ș, lângă 
Huedin. In Transilv.) viciu, gl.; bâzdură vb. 1.]

— Din slav (cfr. rus. bzdyritb, idem).

bâzmoAcA s. f. Courdin, trique., — Bâtă, ciomag 
mare, măciucă, moacă (întrebuințată ln trecut șl ca 
armă. H. IX, 7; V, 442). Să-mi dai băzdoaeă pârlită. 
MAT. FOLC. 206. [Și: bâzdoâgă s. f. ion cr. II, 163.]

— Pare a se fi născut prin reconstruirea unui 
primitiv din buzdugan (poate subt influența sino
nimului moacă). I,

RÂziiuÂGĂ s. f. V. bâzdoacii. 
HÂzi»0C' s. a. v. băzdâc. 
HÂzni'KĂ vb. 1 V. bâzdAr'i.

KAZCÁ 8. f. (Comerț) Baaia — (Rar, învechit) 
„Materie a cărei urzeală este de ață, cu bătătura de 
bumbac“. costinescu. Un capot tic cu vape-
lurt. (a. 1669), ap. ȘIU. Două antene baseâ. (a. 1821), 
ibid. Bă »«â Mit CM Za eu, Cum și-o pwirtă tnui- 
că-aa, Cu rochița de baeeă. mat. folc. 276.

— N. după fran.

râzgăiât, adj. v. hâzgnlâ. 
KÂZOÂK s. III. (Entnm.) v. bâzgAuii.

BÂZtiĂtTN a. in. (Entom.) = gărgănn. (Turnii- 
Măgnrele). MARIAN, INS. 201. [Cu alt sufix; bâzgtir 
8. m. VICIU, GI. J

— Pare a fi rezultatul unei fuziuni a lui aăryăuu 
cu bdredun (s. poate, cu băziioiă; cir. bozgoiu).

HÂZGoiĂ vb. I. 1’. A?cargMjZZer Ies yeux,reiturder 
(qqn.) en écarquiUitnt les peux. renarder (qqn.) de 
trauers. 2*. CÎMni/er de mise ou d'habitwles.

(In Transilv. și Banat) Mai ales refl.
1°. A face ochii mari, a căscă, holbă s. zgâl ochii, a 

strâmbă din ochi, a privi pe cinevă cu ochii căscați s. 
zgâiți; p. ext. a se uită iirit la cinevă. (Banat) Com. 

, LIUBA. Sa băzgoaie din ochi. Nu tebăaqoiă la mine. 
' (Zagra, lângă Năsănd) Com. corbu. .1 băsyoiat din 
, ochi la mine. Nu te băsyoi cătră mine. (Oravița) 

Com. COCA.
2'. P. ext. A-și schimbă |>ortut s. starea. Com. 

LIUBA.
[Și; băzgo); bâzdăi. VAIDA.| Derivat:bâzgAiâl,-A 

adj. „Când cinevă e cu ochii Întorși, se zice că-i băs- 
Ifăiat Ia ochi“. Com. liuba.J

—— Etimologia necunosciiú. Cfr. zgâl.

KÂziv s. a. V. băzdâc. 
iiÂzif vb. lV(-‘) V. băzâi.

kazîlii'A s. f. Basüique. (Antic. Txi Romani) Clă
dire de formă rectangulară împărțită, prin șiruri de 
coloane, in mai multe abside; ln ele se țineau ju
decățile și se adunau negustorii spre a trată afaceri 
(cfr. bursă); (mai târziu, la catolici) fostă bazilică 
romană, consacrată cultului creștin și ajunsă, de 
obiceiu, cea mai Însemnată biserică din oraș (cfr. bi
serică domnească, catedrală). Basilicele, tem- 
plurile, amfiteatrele, băile, apeduăele, ale căror ruine 
incă ae găsesc. bĂlcescd, m. v. 6/,o. Basilica Ul- 
pinnă, cu cinci rânduri de stâlpi de granit. ODO- 
BESCU, III, 72/8. [Accent, și: basilică]

— N. din fran. (lat. basilica < grec. 
„regal"). Cfr. dubletul biserică.

11

RAziLicÁLK s. f. plur. v. vasillcttle. 
HAZ.H*, iiAZN- v. basm-, basn-. 
uÂzMÂ 8. f., adj. V. beznă.
RÂzom adv. v. bârzoiu.



B.iZOlU 53.3 —
BÁZÓir 8. m., s. a. 1. (ruépe. 2®. Bonnion, basse 

continue.
1®. S. m. (Entom.) = viespe. (In Ban., unde se 

pronunță bâzonu). MARIAN. INS. 217.
2®. S a. Partea aceea a unui cimpoiu care pro

duce băzăiala caracteristică a acestui instrument. 
(Simnic și Ișalnița, In Dolj) ii. v, 288, 448, :țț: A 
țineă cuivă hâzoiul: a secundă, a cântă ha.sul unei 
cântări; fig. a aprobă s. imită pe cinevă (zanne, 
p. IV, 277; cfr. a-i țineă isonul), incepură a cântă. 
Una în coarda subțire, altul bâzniul țineă. pann, 
P. V. III, 83.

— Derivat din bâz, prin suf. -oiu.

itixKNiE t 8- denie.

í KDENl'i f vb- IV“. VeiUer fpour prier). — (Rar) 
A veghoă (In rugăciuni). PtAnz/eai posteai și lnle- 
nuidi. niBtIA (16K8), 228. Btlenuiâ, MaM noaptea 
la slujba vkihenielor. mineiüi, (1776), 5*/,.

—- Derivat din hdeuie, prin suf. denominál -ut. 
Cfr. denie.

KK s. m (Joc.) V. bciu. 
BEA interj, v. hehehe. 
BEA 8. f. v. băl.

IIKA vb. II. 1». Jioire, se flésalt-Zrer. 2®. Botre, 
s’adunner á laboissnn. 3". Unire sonavoir. 4®, i’Mwter.

1’. ^Despre oameni și animale, p. ext. despre 
corpun poroase) Trans. A consumă un lichid sor- 
bindu-1, (adesea absol., cu eliziunea complementu
lui, care de obiceiu e „apă“) a-și stămpără setea 
Neee se mUrânce, nece se bea, pără cAnd nu vor 
ucide Paoel. cod. VOR. 49/u. Cine va 6ea dentru 
această apă... CORESI, E. vi/„. Bea din cana lor. 
COȘBUC, E. 1Ö6. tnipăratul are obiceiu a bea in toată 
sara o cupă de lapte dulce, creangă, r. 97. | P. ext. 
Mureș, Mure.ș, apă lină, Cin'te bea, se. instrăină. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 201. CdwZ beipriinulpahar, 
tr^ue să verși jos pufin, ca să beie ntorfii. ȘEZ. 
III, 46/,,. I Fig. ÎV» yo»M fi băut in zadar pahariU 
amărăciunii, marcovici, C 10/,. || (Despre medi
camente) A luă. Au băut doftorii Împotriva otrăvii. 
NECDLCE, let. II, 275. [ A suge, a sorbi. Venittd un 
șarpe mare asupra copilidui, «î să-i beti sămjele... 
UCEt. II, 189'„. 0strânse cuatăta foc, încAt iipăreâ 
c’o să-i beie, viața toată, din yura ei. EMINESCV, N. 
64/,. Boiul ii eră așă de gingaș, încât iți veneă 
80 bei intr'o bărdăcufă de apă. ispirescu, l. 20; 
cfr. ȘEZ. II, 47/,. (In blesteme). Bea-te-ar șerpii, să 
te. beie! pampile, j. ii; cfr. creangă, a. 112. [Pe 
cănd complementul lui bea o totdeauna o „băutuii“, 
a măncă se poate Intrebuință șt pentru corpuri so
lide, dar șl pentru acélé lichide po care io consu-

t

înăm dintr’un blid, taler, etc. și care trec drept „măn- 
cări“. Astfel se bea ceaiu, cafeâ, lapte, meilicumente, 
etc. dar se mănâncă supa, fiertura, etc.|

2®. Spec. (adesea cu eliziunea complementului: 
vin, rachiu, etc.) A consumă băuturi alcoolice (ou 
scopul de) a petrece, a chefui. Beu cu curvele. moxa. 
350. Popa ce va bea la crăcîmă,. să se gonească 
den popie, pravila mold., ap. GCR. I, 91/. C« 
rudele bea și benchetuește, dar neguțitorii nu face. 
C. NEGRUZZI, I, 249, A ~ tn sănătatea, intru po
menirea (GCR. I, 52/,) cuivă. A - pe datorie. Ne 
mai având pe ce bea, fi-a vândut fie punga cu 
făină, reteganul, p. iv, 27/,,. ! Absol. A se da la 
beție. De când i-a murit nevasta, a început să bea. {| 
P. ext. A-și - mințile: a bea până ce-și pierde ju
decata sănătoasă, pănă ce se tămpește sau Înne
bunește. zanne, p, iii, 457. i A - pe. cinevă: pe 
banii cuivă, a face chef pe socoteala celui care face 
cinste. Sigur că mă bea! CARAGIALE, M. 59.

3®. Fig. (Complementul e: banii,averea) A cheltui, 
a prăpădi po băutură. Cucul zice, mierla zice: „Nu 
bea bunii, măi voiniC6!‘‘. alecsandri, p. p. 298/,;

BEAT
cfr. jarnîk-bârseanu, u. 372, etc. Cu lăutari și 
CM gloată, Băuiu, nene, turma toată. ALECSANDRI, 
p. p. 265”/,. Mândra, bat-o soarele, Și-a beut fuioa- 
rde. IIODOȘ, p. p. nr. 501/,.

4®. (Numai In Románia și In Bucov.; Învechit. 
Expresie de origine orientală, care se explică prin 
faptul că narghileaua din care fumează Turcii are 
forma unei sticle. Cfr. turc, tiutiun iémek; alb. pi 
duhán, bulg. tutun pie). A - tutun (s., p. ext., 
țlgare) => a fumă. Atüioh-vodA..., bând tiutiun. N. 
COSTIN, LET. II, 61/,,. Ar voi să bee și el tăbac. 
SBIERA, p. 303/,g. Pdcei figură și bea. șez. IV, 171/,,.

[Conjugarea regulată la prez. ind. beu, bei, bea, 
bem, beți, beau, a fost Înlocuită, In multe părți (după 
analogia lui tuu), prin beau, bei, bea, bem, beți (f 
șl: he.ați), beau (sau biau, biai, bia, biem, bieți, 
biau). I Prez. conj. să bea, (Mold.) bee (La DO- 

■ 3OFTEIÜ, V. S. 118; s’I 6â»*ft). ' Imper. bea! | Aor. 
Mutw, (diai.) éeűtH. | Part, băut, (diai.) beut. { Ge- 
rund. bánd (la moxa, 375/,: beundu). || Derivate ; 
bálit (diai, beüt} s. a. ^ăbăvitulu-să gonacii cu 
2>rânsul și cu băutulii. DOSOFTEIU, V S. 44. Câml 
e vorba de băute. Mergeți voi oricât de iute: Șchio
pul merge’n pas cu voi. coșuuc, B. 211. Și mai 
stă din băut și iar începe, a mornăi. CREANGĂ, 
P. 214. Apă bună de- băut. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 
233. .Va» șe.de moș Nichifor așâpe gânduri,pănă-și 
gătește de băut luleauti. creangă, p. 132/,. Pe ne- 
băute = până a nu d băut nimic (cfr. pe nemin- 
cate). I băutor, (diai.) beutór, -oáre adj., subst. Care 
boa; căruia-i place să bea (băuturi alcoolice), bo- 
țiv(an). A ce nu te oe8de..ști cu iilalffi/ băutârii' do
softeiu, V. a. 48. jöíÍMWriuí de sânge ( ucigașul) 
puse in mintea lui că face bine, mărgăritare (a. 
1691), ap. GCR- i, 294/,,. Băutorul de vin făceă des
tăinuiri politice. lORGA, L. l, 334.De nu-ți fi mân
cători și băutori buni, v’afi găsit beieautt eu mine. 
CREANGĂ, P. 259. Cm bdr&aiiri băutor, Nu-i ( nu 
voi) face pită ’n cuiAor. jarnîk-bârseanu, d. 46,5.J

— Din lat. bibére, idem.

RKAHKA1IKÁ întcij. V. bvlielie.

s. a. Debris, tesson, tét. — (Transilv,, rar) 
Uărb. „Beanc, pl. beuncuri ■-= orice frănturi do oale, 
de blide ș. a.; Ai spart oala; pune-i bettncurile 
lângă gard. (Honig, Săcaș).“ viciu, gl.

— Etimologia ncounoseutâ. Cfr. beancă.

BKÂNCĂ B. f. (Min.) Gai/iow; silex, quarte. 
(Tranâilv., rar) Pietricică de cremene, cvarț. LB.; 
BARCIANIT. „Pietricică netedă și lătăreață.“ (Săli.ște) 
Com. ÜANCIU.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. bicaș, boabe, 
beuță).

UKÁNTÁ s. f. V. baiitl. 
hkArtĂ s. f. T. iiartft.

BEAT, -ĂadJ., subst. Ívre, soAl. - Cu mintea tur
burată de băuturi alcoolice, p. oxt. amețit de bu
curie, de dragoste, de farmece, etc. (In graiul fa
miliar se Întrebuințează o mulțime do expresii fi
gurate pentru beat, mai ales pentru Intăiele stadii 
ale beției: afumat, aghesmuit, amețit, aiiină- 
rit, băut, cherchelit, făcut, Invinoșat. mah
mur, rătutit, sfințit, tămăiat, turleac, turtit, 
l-a mușcat albinele de limbă, zanne, p. ii, 
227, etc. j celui care se află Intr’o stare do beție de
săvârșită, i se zice : beat mort s. mort de - , (- ) 
turtă ZANNE, p. IV, 1.57, topit de - DDRF., - frânt 
id., - liocă BREBENEL, GR. P., CMC de - SBIERA, 
p. 224/,g, - cuc ZANNE, p. IX, 217, - ca ciocârhi- 
nul id. ib. IX, 217, ciocârlan de- - id. ib. i, 409, - 
tun, etc.) Clăte(i-se ca beâtulu. Coresi, ps. 301. Dzi-

%25c8%2599e.de
334.De


beata — 634 —
seră ci-8 plini de vin și sdmi Itedți. vaklaam, c. 
201. O socoti pre ea Ui ca o beâiă. biblia (IGtiS), 
194*. Un bivolar..,, fiind bat, mijlocul târgului.. 
au inc^ut a rAde. necdi.ce, let. ii, 206/,,. Beat 
(le trufie, marcovici, c. ia/,. Cine-i culcat? Enei- 
cuța mori de beat, Darnu-i beat de beviivră,Ci-ibeat 
de fermecăturd. IIODOS, P. P. 73. 6”o uitat beat de-a- 
seară:nv se mai trezește din beție, zanne, P. iii, 469. 
Beat de cap = z&p&cit. [Cncoarele] imblă apoi în
colo și încoace bete de cap, neștiind ce sâ facă și’n- 
cotro să apuce, marian, o. ii, 345. [(Mold.) șl: bat,-4 
adj,. Bubst.]

*— Din lat. bibltas, idem.

HEÂTĂ s. r. T. bată.

KEATii'icÂ vb. I. Béatifier. — A. umplea (pe ci- 
novă) de fericire cerească, a pune In lÂnduI prea- 
fericiților; cfr. ferici, ■}• ferică. (Pronunț, be-a-. | 
Derivate: beatiflcâre s. f.]

— N. din lat.-biser. beatificare, idem.

beatitúdibie b. f. Béatitude.—Pericire cerească, 
p. ext. fericire desăvârșită. [Pronunț. 5e-a-.]

— N. din lat. Iieatitndu, -inem, idem.

kébe s. f. sing., interj. Croque-mitaine. Di^le. — 
(Transilv. și Bucov.) Ființă Închipuită cu care ae 
sperie copiii. Cfr. babau, gogoriță, cană. (Țara 
Hațegului) REV. CRIT. iii, 88; (Zaharești, In Bu
cov.) Com. I. GRĂMADĂ. Taci, că te dau la bebea! 
REV. CRIT. III, 88 (unde cuvântul se mai explică 
șl prin: „om bătr&n și prost"), i .j^lecuratul. [D. ex.] 
Taci, nu plânge, că vinebebea! (Săllște)** viciD, GL.

Din săseșto Babă „Schreckgespenst der Kin- 
der.“ LACEA.

BEC 8. a. Bec. — (Franțuzism) Vârful (ascuțit, ca 
un cioc) al unei țevi de gaz aerian. Un de la 
policandrul de cristal, vlahdță, d. 152. Târgul,., 
ne uimește prin becurile sale de electricitate albă. 
IORGA, N. R. A. 1, 248. [Plur.; hécuri]

—— N. din fran. (propria: „cioc“).

BÉcA interj, v. behebe, becAcAí vb. IV*v. behăl.

HKCÁB s. m. (Muzică) B^rre. ~ Semn oare se 
întrebuințează spre a anulă bemolii sau diezii și 
a redă unei note tonul ei firesc.

— N. din fran. (< ital, bequadro, propriu „b pă- 
trat“, de pe forma ce o are acest semn muzical.) 

hecAțA 8. f. (Omit.) = sitar, marian, o. ii, 299. 
Bicați prăjiți în mustul lor. ODOBESCU, ili, 39/,,. 
[Șl: becaț s. m. marian, o. ii, 299, bicăț e. m.j

— N. după fran. (Și rus., rut. bekas).

becațînA s. f. (Omit.) = sltărnș (pasăre că
lătoare asemănătoare cu becața, dar mai mică, ber- 
becuț,ciocăncă, oaia-morților. Cfr. DOMBROW- 
SKI, 328). Această pasere se numește in Moldova: 
berbecuț,... tn Muntenia.-6eca/t»d. marian, o. Ii, 301. 
Cocheta becațină, ce se eăreă pe malul bălței. ODO- 
BESCD, III, 19. Specii: - mare, dublă: gallinago 
major. - mică, surdă: gallinago gallinula. DOM- 
BKOWSKI, 328.

— N. după fran.

bÉ€E s. m. v. beciul
HE€Ei.vt vb. IV* (ș. d.) V. biciului ș. d.

KEi'ÉR f 8. m. Boyard préposé ă la cuisine de la 
Cour. Guisinier-pătissier. —(tn epoca fanariotă) Boier 
(de rang inferior) însărcinat cu supraveghierea bu
cătăriei domnești; cfr pitar, cfr. giieorgachi lo
gofătul, LF.T. III, 293/„; IORGA, CH. I. II, 160. (Mai 
târziu) Bucătar (al Cui^i), (mai ales) plăcintar.

BECISNIC
Jupan Tămaș becîariul... nevoit-am... (a. 1653), ap. 
IORGA, 8. D. XIII, 152. Din una mie lei ce sânt 
rănduiți să se dea becerului pentru cuhnea go.spod, 
sănu sepoprească. (a. 1776), uricariul, xix, 318/,. 
4S0 lei pe an becerivl. ib. XIX, 393/n. După cwnu- 
nie, [se Intindeă] masă mare ctt ^abartcule de la 
becerulManoladhiși cu cofeturi dela vestitul Pascu. 
I. chica, S. 36. Becerul, ctdică bucătarul domnesc. 
ODOBESCU, I, 263. [Un domn grec) tn toată dimi
neața - până a nu face divan — trată cu becerii 
.•iăi despre felul plăcintelor ce trebueă să (tibă la 
masă. c. NEGRUZZI, I, 286. [Șl: beciârln.]

— Etimologia necunoscută. (Germ. [Zuckerjbá- 
cher?)

RKCEBÍE ț a. f. CMtmne. ~ (Rar) Bucătărie dom
nească. Mai tn laturile caselor domnești... erau be- 
ceriile sau cuiniile, și cuptoarelepităriei. ODOBESCU, 
I, 126/.,.

— Derivat din becer, prin auf. loc. -ie.

BECÉ8NIC, -A j, BEuișNic, -Â adj, V. Iieclsnic.

RECiiiiR s. m. Garțon, célibataire. — (Munt.) Om 
nelnsnrat, celibatar, burlac, holteiu, cfr. flă
cău, fecior. Noi sântem trei frați..., fratele Vela, 
fiind becherii și mai tânăr.,, doc. (a. 1823), ap. 
IORGA, s. D. XII, 180. Trahanaclte : Cum, becher? 
Dandanache : necăsătorit. Cárágiale, t.
I, 235/,.

— Din turc, bek’ar, idem. G. Meyer, Alb, VVb. 
34. Cii. dubletul bicher.

BEUUÉR s. m. (ș. d.) V. bicber ș. d.

BF.CHERÍE 8. f. Célüiat. — (Rar) Burlăcie, bur- 
lăcărit, holteie, celibat. DICȚ.

— Derivat din becher, prin suf. abstr. -ie.

BKCHÉT s. a. V. pichet.

bechítA 8. f. Gollier de perles en verre. — (Rar, 
Bouțari, In Transilv.) „împletitură de mărgele mă
runte pe care o pun fetele la gât.“ VICIU, GL. [Șl: 
bercită b. f., berchină (Rășinari), ibid.]

BEi'Hiv subst. invar. (Mold, In expresiunile:) 
Nu știe - = nu știe nimic, nici un cuvănt, nici 
o boabă; nici - = absolut nimic, de loc. ale
csandri, T. 1773: CREANGĂ, GL. Nu mi-o pominit 
nici bechiu de „Isaia dănțuește.“ alecsandri, t. 
421. Afrodita:... A» trebuit să înțelegi noima scri
sorii mele. -Papă-lapte: Ba, eău, nici bechiu..., să 
am pardon, id. ib. 11.57. începi a bolborosi turcește, 
fără să știi bechiu măcar. ceea^gK,'?. 260. Iaca 
așă mă chinuesc cu el, domnule... Nu știe bechiu 
moldovenește... badoveanu, săm. vi, 165.

— Etimologia necunoscută. (După TDRG., din 
ung betu „81ovă,“ deci, nu știe - propriu: nici o 
slovă).

UEC1ÁK1V t B. m. V, becer.

bkcÍenic.-A adj., subst. 1°. Maudit, infame; 
impie. 2". Pitoyable, misérable ; lâche, imbecile. 3°. 
Dă}ile, ch^if; maladif.

1‘'. Necinstit, „blestemat, ticălos, om de nimica." 
(Zagra, lăngă Năsăud) Gom. i. CORBD; cfr. LB. Șt 
ca niște becisnici..., au mers de au spus lui Vasile- 
vodă faptele lui Gheorghe logofăt, mag. ist. 300/,,, 
Ai gândit să-ți prăpădești fata..., femeie becienică 
ce ești? RETEGANUL, P. IV, 5/,,. 1 Spec. Necre
dincios. Procle^i de Armeni, rădăcină nrienească... 
se nevoiă ei, becisnicii, să stingă svănta lumină. 
MAG. IST. IV, .332/,,.

2’. P. ext. Vrednic de compătimire, păcătos, bă
tut de Dumnezeu, ticălos, ticăit, prăpădit, nonoro-
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BECISNICEȘTE
cit, mizerabil, decăzut (cfr, mișel, cu o desvoltare 
de înțeles In sens invers). Cum [i]ți va fi, dacă vei 
muri, becisnice ome! cuv, d. bAtr. ii, 450. 0”aM 
iieeat toțfij, numai e« o»t rdmrts, o be^snieă. do
softeiu, v. S. 152. solii Oothilor în haine,
atăta de terfelite, și la stat și la tot chipul schi- 
mosiți, și de nimică, Valeniinian văzăndu-i așă 
de beecisnecl, i-au întrebat... CANTEMIR, hr. 255/,,. 
Nu puteă scăpă nici un becișnic de om, pre nicăiri, 
să nu ia [de la el darea numită] pecetluit, neculce, 
LET. n, 310/,. Ah» văzut ew șj destui bărbați mult 
mai ticăiți și mai chitcăiți decăt cea mai bicisnică 
femeie. CREANGĂ, p. 141. „Om căruia orice i-ai face, 
orice i-ai zice, tace și înghite; om ce nu-și mai caută 
dreptul său.” șez. ii, 149/,,. (Redă adesea foarte bine 
ideea exprimată prin neologismele) Laș, imbecil. 
Ostașii aciia pre carii urmele și groaza morții ii 
înfricoșează și fuy, becisnicî sănt socotiți, arhiva 
R. I, 156, Rădeau ca de un becisnic ce nu știe două 
paie a 'neured. sevastos, n. 58/5.

3’. Nevoiaș (ca forță fizică), slăbuț (trupește). 
.4 născut o fată cum bicisttică. contemporanul, 
IV, 391. Din acești trei smei, vene.â cel mai mare 
mai întâi acasă și de aceea era și cel mai becisnic 
dintre dinșii. sbiera, p. 102/,,. | Spec. 7feceș«ic 
(despre animale și plante) = supus la multe boale. 
(Secuiul, In Dolj), h. v, 147.

[Șl: fbecésuic, -â varlaam, c. 206, „ becisnic,-ă, 
heceșnlc,-â, (diai.)bicisnic,-ă adj.| Șl; beriznlc,-ă. 
TICHINIIEAL. F. 359. j Eormă neasimiiată spiritului 
limbei. la Cantemir: ■]• bczcisiiec, -ă.]

— Din paleosl. bez'bci>sti>nikT> ,fără cinate, infam.”

HKCiAWicÉ^TE ■]■ adv. Misérttblement.—Ga be
cisnicii. Bodijheazul se zăbovise, că venea becișni- 
cește, cu zăbavă, neculce, i.et. n, 389/,.. (Șl; be- 
clșnlceștf.]

— Derivat din becisnic, prin suf. adv, -ește.

BKCîNNicj -ț vb. IV“ Devenir pitoyable ; se Irat
tér de misérable. — A deveni becisnic. Acel ticăit și 
becisnicitu ylas. dosofteiu, v. b. 211,I Refl. A se 
face ( a se numi pe sine) becisnic. Sd văitâ, be- 
cisnicindu-se pre sine. MINEIDL (1776), 40’/,.

— Derivat din becisnic.

Ktí'lNBi'iríb 8. f. Af»«ér8, b<igsefi»t, /deliéin'.—Fapti 
becisnică s. de om becisnic, ticăloșie, mizerie. iV»- 
cheea erd dată spre becisnicie, ixisokteid, v. s. IHO. 
Bekt.y să fie liălăilnit la Austria și acolc cu multe 
nevoi ți'i becisnicii să să fie i^it, aproape de patru 
ani. CANTEMIR, IIR. 145/,,. (Roinănii chemați la 
arme de Racoți] deóiwM b^isnicie au făcui asupra 
Domnilor pământești, șincai, iib. iii, 80/,,. i;»u7e 
.•iă calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece in 
certurile și becisniciile celorlalți? ispirescu, l. 309.

— Derivat din becisnic, prin suf. abstr. ~ie

Btx'ii' 8. a. Foâte souterraine, souterrain, sous- 
sol; cave. -(In România) încăpere boltită (la o casă) 
subt nivelul pământului, subsol boltit, servind (mai 
ales mai de mult, la palatele domnești și—azi Încă — 
la clădirile publice) drept loc de Închisoare, la nevoie 
drept loc de păstrare a averii primejduite, bașcă; 
astăzi identificat aproape cu totul (mai ales In Mun
tenia) cu pivniță (Zărnești-Gâlnău, In Buzău; De- 
leni, In P'ălciu) h. ii, 222; vi, 83, prin Moldova șl cu 
zemnic (Deleni, In Pălciu) n. vi, 83, și hrubă (Ro- 
gojeni, In Covurluiu) H. iii, 132; cfr. celar, gârli- 
ciu, argeâ. ieremia-vodă au fost pus mtdiă avere 
la mănăstire la /Suceviță, într’un becíü supt curțile 
domnești. NECULCE, ap. TDRG. [S’au cheltuit cu] fte- 
ciul i cuhne....(a. 1780), ap. iorga, s. u. vi, 191,
unde și umle se mai vede câte un palat vechiu, cu be
ciuri boltite, c. NEOKUZZI, I, 71. őectwf príw-7/itío- 
rului Dărvu din Tdri/u-Neam(ului puleâ să tăinu- 
tnwă, kt, nevoie, o domniță. creangA, a. 74. t/«
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buriu cu !/hin ...să-ți hie. la adăpost, in beciu’ tău. 
.iIPESCU, o. 67. Un uospodar s’itpucase să-și facă un 
beciu in pămănt, ținut earsaoaturi. ȘEZ. I,
286/,-. Ntafiile sănt niște fantome cu locuința prin 
beciuri, puțuri vechi ii case pustiite. (Bilciurești, In 
Dâmbovița) H. iv, 66. Că»»tăr», beciuri și pimniță. 
I. OiiiCA, ap. ȘIO. De wtănă mi-o luă. In beciu de 
piatră c'o duceă, Și cu lacăt o ’ncuiâ. TEODORESCU, 
P. P. 624. ^»ct tu ’n beciu, nici eu pe casă: nici tu 
prea jos, nici eu prea sus. ZANNE. P. lll, 22. ținut 
arestat o noapte intrear/ă In beciurile poliției. [Pliir.

•— Cuvânt de origine cumană (cfr. beci el „nrbs 
iiiunita“; tn turcește se găsește numai In numele 
propriu Bec = Viena, cuvânt trecut și la cronicari 
și, prin mijlocire ungurească, șl la Românii din Ar
deal), ȘIO.

BECII.' s. 11). (Bélier) de deux aiis, beau el aux 
cornes recourlnSes en arriire. (De obiceiu atribut al 
cuvântului berbece) ,Berbeci-heci se numesc berbecii 
cei de 2 ani - cârlani dintre cei mai frumoși, 
ou coarne Imbârligate frumos Înapoi și printre coar- 
ne[le cărora] .să Se crescută lână stufoasă; iară cei 
mai beci sânt tot acei berbeci după ce au ajuns vâr
sta de 6 -8 ani,“ (Săliște) pitiș, conv. lit xxiv, 
1057. O să mi-ți al^i Vreo ăOO (le berbeci. Tot ber
beci decei mai beci. id. ib. Berbecii lui Dobrisan Nu 
sănt berbeci ca berbecii. Ci sânt berbeci de-ăi becii. 
MAT. POLC 102. I Beciu = berbece bătrân și credin
cios care merge In fruntea oilor (Sudi^, In Ilfov), 
8. bece = berbec (Almăj, tn Dolj). Com. i. pave- 
LBSCU. [Șl: bece s. m.]

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul se găsește 
șl ta Aromâni: oi beci „albe, frumoase”, bert^ți-beci, 
de-aseinenea In Italia și in bardinia: ital, becco „țap“, 
v.-bergamasc bech nt^p*', marchigian becce, sard. 
beccu „țap“, beccuna „capră**. Legătura acestui cu
vânt cu lat. vervex e posibilă, dar neclară).

HKcizNK!,-Á adj. V. becisnic.

BF.CTINÍN subst. Tubcu; de quatité supérieure. - 
Tutun de calitate superioară. Caimacanul, cel mai 
iscusit contrabandist de mărfuri, iși strecură... ba- 
rișele, s/rimelele,... bectimisul. CONV. LIT. XLIII, 925. 
(Atributiv) A fumat tutun de un franc ocaoa, in 
loc de tutun bectemiz. (íáhe, conv. lit. xx, 136. 
[Accentuat și: b^ctimis. i Șl : bectemis, hectemiz.] 

N. din turc, pek-temiz, idem.

s. f. 1”. Calamité. 2^. Soufipon. 3’. Diable.
1’. (Ban., Maramur., Bucov.) Nevoie, necaz, pa

coste, calamitate. CAte rele mai pățesc, Câtă bidă 
suferese... bud, p. P. 42. Nici Dumneseu sfăntu' nu 
te scoate din bidaua asta. (Bucov.) ion cr. ii, 38. 
iiare bedă ( necaz) pe capul mieu! (Oravița) Com. 
A. coca.

2’. (Ban.) Prepus, bănueală. Com. liuba. Nunni 
face bedă! Com. A. COCA.

3". (Transilv. de vest. Ban., Bihor, Maramure.ș) 
Drac, jahresber. iv, 325, iii, 313; gr. bAN. Dute'n 
bedă! Mâncd-te-ar beda! Dă-lin bedă! lasă-î in 
bedă! REV. crit. ii, 346; lii, 88. Bedă de om om 
rău. Com. a. COCA, liuba, „tn Maramureș..., po
porul zice.,, tu bideu! la bărbați și tu, bidă pe ca
pul mieu! la femei.” rev. chit, ii, 404.

[Și: bidă 8. f., bideu s. m., bidă s. f., biedă (Ban.). 
zanne, p, vi, 486.]

— De la Slavi: paleosl bMa, bulg. bedă, rut. 
bidă „nevoie, necaz,” sârb, bijbda „năpaste, învinuire 
nedreaptă”.

hki>Aknic,-A adj. Méchant, — (Ban.) „Om be- 
ilarnic = ora rău”. Com, a. COCA.

— Derivat din bedă- prin suf. -amic. Cfr be- 
darniță.

t



bedarnițA
hrdárnixA subst. Harf/neux, chicanier.—(Ban.) 

„Oin potcaș ( buclucaș)**. Com. i.iuba.
— Derivat din bedă, prin suf. -arnifă. Cfr. be- 

darnic.
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KKiiÉ.v f 8. a. 1®. Grénenu. 2®. Mnrceau de four- 
rure. - (Cuvftnt rar).

1®. (Fortif.) Creasta zidului. 0 culă naltă, ile pia
tră..., cu bedenuri, unde stau tunuri, de bat ilepnrfe. 
(a. 1715), ap. TDRG.; cfr. ȘIO.

2®. Bucată do blană. Blană de iepuri albi, bedenttl 
12 bani. TARIF (a. 1792), ap. TDRG. Cfr. misadă, 
meșină.

[Plur. -denuri.]
— Din turc, beden, idem,

hebernițâ 8. f. (Bis.) V. iiulicderiiițA.
BKUREÁti 8. m. și a. (Cism , Rotărie, Dulgh.) Bil- 

lot ou tabouret fde cordonnier), etabli {de charron, 
otc.). — Trunchiu gros 8. blană de lemn pe care cis- 
marii croesc incăl^mintoa s. i.și țin uneltele (numit 
și bătreag); rotarii 11 Întrebuințează la cioplit s. la 
obedlt roatele pe el (numit șl butuc, trunchiu s. 
scaun de cioplit); dulgherii așează pe el talpa 
s. temelia caselor s. a altor clădiri. {Bedreagul rota
rului șl mai ales al cismarului are uneori șl picioare 
și atunci ia forma unei mese de lucru s., dacă e mai 
mic, se Întrebuințează do cismar drept scăuneoiu). 
Cfr. tăietor, butuc, rădăcină, pamfile, i. C. 
125; DAMÉ, T. 41; CREANGĂ,GL.;KĂDULESCU-C(>DIN; 
zanne, p. V, 80. Gazda [care eră ciubotar].., se pros- 
lăvei pe cuptor, intre șanuii, calupuri, astrăgieciu, 
bedreag, dichiciu ș* alte custuri tăioase, creangă, a. 
81. A fedeâ la bedrea//= a sta do vorbă cu alții, ca să-1 
vadă lumea (Vălcea). zanne, p. ii. 731; cfr. a sta la 
taifas. [Plur. -dre.gi, -dreai/uri. Cfr. LB,, zanne, p. 
V, 80. Și:bătreăgB m. șia. LB.]

Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. bederegni 
„a rostogoli**.)

KEUui vb. IV*. Boupfonner, suspecter. -- i.Ban.) 
A bănui, a propune. Com. a. CGOA.

— Derivat din bedă, prin suf. denominál -wi (cfr. 
sărb. bijédati „a năpăstui, a Învinovăți**). Cfr. bidl.

BEMi'ÎN, -.4 adj., subst. Be'douin. — Arab nomad 
din pustiile Africei de nord și ale Arabiei. Prin de
feri străbat sălbatec mari familii beduine. Cu viafa 
lf>r de basme pe cămpie risipiți, eminescu, p. 70. 

de-ar fi fost să nu te știu, De mult puteam să 
mor — Un beduin intr'unpustiu, Subt lună călător. 
VLAHUȚĂ, p. 141. pafă, neam de beduin, Și
de la Bab-el-Manfleb vin, Să vând pe Bl-Zorab. 
COȘBUC, B. 96.

— N. din fran. (ouvănt arab). Cfr. bidiviu.

BEE. KEEÉ interj. V. behehe.
BEEÍ vb. IV* V. behăî. 
REFBTÉU 8. a. V. blftOC.
HEO t 8. m. (ș. d.) V. beiu ș. d.
HEGÉT cfr. (e)get-beget.
■lEGLERBÉiu t B. m. V. bellerboiii. 
REGLICUiu t, KEVI.IGÎU j- 8. m.V. bolliccill.

BEUÓN1E 8. f. (Bot.) Peiio»»«. — Tipul familiei 
begoniaceelor, care se cultivă ca plantă de po
doabă.

— N. din fran. (Nume dat In veacul al XVII-a 
in cinstea lui Bogon, intendentul general al coloniei 
San-Domingo).

BEGSi vb. IV* refl. Sedonnerdescoupsdepoing. - 
(La Moți) A se Inghioldl. frâncu-candrea, m. 98. 
Cfr. tmbegsl, (Im)băcsi, bucși’.

— Etimologia necunoscută. (Pare a se fl născut 
din băcsi prin apropiere do cuvântul a se zbegui).

BEILIC
itEHĂj vb. IV* (IV). BSler. — (Despre capră, mai 

rar despre oaie, cfr. bălăl) A scoate strigătul ca
racteristic al acestor animale; cfr. sbieră. „Oaia, 
capra, berbecele, țapul, mielul și iedul ăeă'ieșfe.** 
(Cavadinești, In Covurluiu) ii. iii, 108; cfr. I, 137, 
347, II, 88, IV, 10, V, 280, ix, 53, etc. Oaia hehehăiește. 
(Țitoști, In Muscel), ii. ix, 429. [Țapul] au început 
a să trânti prin poeată [de durere], söferdruf.- becii.' 
că! că! Behe, ke, he. „Beeăcăiâșâi tuttcumn aci,“ 
a« eis taurul, țichindeal, f. 173. O capră neoitră... 
behăei fi se da pe lAngă boi. VLAIIUȚĂ, Cb. 115. 
[Șl: hehehă), neobiclnuit becăcăî. { Derivate: be- 
hăire s. f., behăit s. a., behăitiiră s. t.}

— Derivat din behe(he), prin suf. -di. (Cfr. slav. 
beJtati, germ, blöcken, etc.).

HEHEAHSÂ, KEHEÍ interj V. bolielic.
BEHEHAÍ vb. IV* V. behăh

BEHEHÉ interj. Interjection imitative du M/emeuf 
des moutons et des chăvres. Mouton, chéore. — Ono
matopee care imitează zbieretul oilor s. al caprelor. 
Din turma neagră se auei: bea, bea, beaaa. dela- 
VRANCEA. ap, TDRG. Grecul a inc^ut să ebiere ca 
șl cfijjrit: behee, behee. șEZ. IV, 6/^^. Iada zice: beliea- 
itei. Mieaua eice: miea, miea, miea. teodorescu, 
p. P. 350. (Cu funcțiune substantivală, in glumă) 
Berbece, oaie, capră. Cfr. șez. ii, 149/,,. Că-i dau 
[fetii mele zestre]: Nouă miei. Nouă purcei, Nouă 
beeei... ibid. 149/,,. behehe vei prăpădi și
pre mihoho. c. NEGRUZZI, l. 247. Drtscdie, Pascdfe, 
^Idus-aipe beheheă? (In notă: iedu 1.) teodorescu, 
P. P. 260^. [Onomatopeea aceasta constă dintriun b 
urmat de e deschis lung; spre a redă glasul tre
murat al mieilor și al caprelor, acest e se urmează 
de mai multe ori, despărțindu-se unul de altul tio 
prin spiritul aspru, fio prin col lin. Astfel se ex
plică variantele: bea, beaaa, beee. boheho, behee, 
bebeahea, beahealiea. pamfile, j. ii; (neobicinuit) 
becăcă. țichindeal, f. 173; (cu altă labială) mlen. 
niehehc. zanne, p. i, 92.)

BEHLERBÉIU f B. m. V. b«ilerbeiu.
KÉIILIT s. m. (Iht.) V. belillță.

BÉULITÁ B. f. (Iht.) Rkodeus anutrus. — (Mold., 
Bucov.) Numele mai multor pești mici; propriu: 
blehnița s. boarea. Cfr. antipa, f. i. 138-8 (con
fundat in unele părți cu pleava s. plevușcă, id. ib. 
170-2) „BéUifd, pl. behUțe — un pește mic. cam ver- 
zuiu pe spate. Nu crește mai maro decăt un deget.** 
MARIAN. Cfr. boldiță. șez. V, 37/„. [Șl; bchllt s. 
m. „pește mic și rău la gust (uscăcios)**. damé, t. 
128, blehulță.]

BEICÁUUE t 8. m. v. bolii.
be«;heti’Î •[• vb. IV* V, bonelietui. 
BEILÂO t S. a , KEILÉI f 8. a. V. bollic.

I

KEILKUBBIC f 8. ni. Gouoerneur fféitéral.—('Sut~ 
cism) Guvernator general, pașă cu trei tuiuri. Au 
căeut mulfi vestiți oameni (la Vama], dentru carii 
au fost unul Carage.â-bafa, bellerliel de ta Anadol. 
>i\Q. IST. 1,101/^. Beglerieiui Pumelii aveá. o mare 
putere. GliICA, ap. RUDOW, xvn, 390. [Șl: begler- 
béin 8. tn.; behlerbéiu s. m. mag. ist. ii, 225.]

— Din turc, begler-begl (bejler-beyl) „beiul 
beilor**.

HKii.ic 3. a. P. Palais (destinéo â recevoir Ins 
hauts dignitaires turcs). 2*. .dc/iai (forcé) de moM- 

(â des prix préétablia, pour la cour du Sultan). 
ímpőt ou dinte (sur Ies inoutons, payee au bey). 
3®. C’oroftî.

1°. t Casa In care se găzduiau beii, p. ext. dig- 
nitarii turcești care veneau ca triiueși ai Porții in 
țările noastre. CMtueala munafirUor de la beilic.



}

BBILICOIU — i
(a. 1786), lORGA, 8. D. VI, 190. /» duceá la oisele 
de beüic, la ceauș. E. kogAlniceantj, let. iii, 224/,,. 
CopíoíwZ... viind pe drum, pre la hanurile de bei- 
licuri, nu spuneá nimurMí unde merge, dionisie 
BCLKSIARHül, C. 196. Befliculdupd( de pe) moZuZ 
stâng al Ddmbovifei, de la Jicnifa, beüictd de 
Idngd Sfánta-Vineri din [ași erau cazărmi turcești. 
<!I1ICA, 8. IV. Calea „Șerban-vod&“ din București se 
numea înainte PoduZ>öet7ácuZwt. ȘIO. [Păstrat, ca o 
reminiscență vagă, in poezia pop., subt forma alte
rată. beilel: Trage butca să mă duc Tm casa de 
beilei. VASii-iu, c. 48.)

2®. ț (păstrat Încă in poezia populară) Cumpără
tură de oi făcută mai mult cu de-a-sila, cu prețuri 
stabilite din nainte, pe seama Sultanului, p ext. 
dare s. dijmă, plătită mai ales In oi, heinlui (pentru 
Gonstantinopole) s. stăpânirii. Cfr. sülzek, ap. ȘIO. 
Cine va aveă o sută de oi, va da la beilic numai 
șapte oi, iar nu mai mult. (a. 1765), ap. lORUA, 
u. R. 392. Am hotărit a să luă pe an din venitid 
moșiilor..., afară <le iratul feretleului, beilicul. (a. 
1806) ÜRICARIÜI., V, 49 ,g. De-i găsi oi aienești. Să 
le scrii împărătești, Beilicul să le cei, Din zece una 
să iei. POP., ap. TURC. Tm/oreZ că »*»-,« plecă, Un 
vătaf cu el luă, Prin sangeacuri c«i Zahe-
rele că strângea, Beilicuri că punea. Mari averi că 
adună. TEODORESCU, P. P. 678^

3. Lucru făcut fără plată pentru beiu, pentru boier, 
pentru stăpânire, p. ext. orice lucru gratuit (făcut 
fără tragere-de-inimă s numai de mântueală); cfr. 
an gară, podvadi, havaleă, robotă, clacă. (Con
strucții: A fi de ~ , a luă de • — pe nedrept. ION CR. 
III, 377, o lucră de - cu vite, etc.) flftmicd beilicuri 
in țară nu s'au făcut, ce tot cu bani au plătit Mă~ 
rM-.saConstantin-vodă. URCVLCR, LET. ii, 461/„. O 
iapă de beilic. {e. 1741-2) lOROA, 8. D. vi, 268. Toafe 
satele,., (inuturilor fării-de-sus s’au indatorit a lu~ 
eră la facerea drumurilor..., fără a despăgubi pe 
săteni cu vreo plată petüru facerea acestui nelegiuit 
5e»i»c. (Mold., a. 1835) UKICARIUI.,VIII, 133/,. SeiZtcwZ 
Neamțului, Muscalului, Turcului, e tot beilic. dkla- 
VRANCEA, s. 223. Tot în clacă, tn podvezi, î» beUi- 
cwr* în toate belelele, tnboierescuri. .iipESCU, ap. ȘIO. 
Vită <le beilic: supusă la tot felul de munci grele, 
fig. om exploatat de toți, zanne, p. iv, 276.

iȘi; beilic. E. kogAlniceanu, ap. GCR. ii, 115/,. 
l’lur. -CMrt.J

—- Din turc, beylik (begllk) „demnitatea unui 
beiu; dijmă din dobitoace (luată de beiu)".

t 8. in. FonctioniMire turc chargé 
d’aohet»‘r des moutnns ou de percevoir la dlmo sur 
Ies moutons, dans Ies principautăs roumaines. —(Tur
cism) Funcționar turc Însărcinat cu cumpărătura 
de oi. făcută mai mult cu de-a sila, cu prețuri stabi
lite din nainte, pe seama Sultanului s. cu strângerea 
dijmei de oi. In principatele române. Cfr. beilic 3®. 
Când vin beglicgiii, oameni trimeși de casap-bașa, 
starostele măcelarilor constantinopolitani, Bărsanii 
sănt și ei siliți a le vinde lor întâi, cu un preț stator
nicit <le mai îttainte. iorga, b. r. 357. Cfr. id. ib. 362. 
Ci încă și peHfrw beifiigii, la vremea primăverii, ia- 
răși s’au făgăduit Măria-sa vodfă] cd nice decum 
begligiii >iu-i va îngădui «d facă Cinicii și să ia oi 
făr’de tocmeală, (a 1763) ibid. 386. Pentru aceea bel- 
hcciîî duc la Țarigrad,pre tot anid, oi de acestea... 
pentru cuhnea Sultanului. CANTEMIR, ap. TDRG. (Și; 
beliciu 8. ro.; begiiegin s. m.; begtigiu s. m. | Șeful 
beilicciilor se numea: beilieei-bașa. ȘIO. Ii, 16.)

— Din turc, beyllkty (bejTlkci), idem.

BKI-MÚ t V. beiu.

KEiv a. m. 1". Btij ('jonwrMur d'uM prouincs 
lurqu« ou souoernin vassal du Sultan). I*rinc6 (de 
Vninchie ou f/e J/oZdapie/ 2*. Cöté concave d’un 
O8!>elot. 3®. Noix omployée au jou, en y;uiso de paiet. ,
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1®. (învechit; despre provincii turcești sau supuse 
suzeranității Sultanului) Guvernator al unei pro
vincii 8; al unui oraș, având rangul unui pașă cu 
un singur tuiu; domnitor al unui principat autonom 
supus suzeranități Turciei, spec. titlul (dat de Turci) 
Domnilor Munteniei și Moldovei. St gZ doilea an 
muri Murat-beghi. moxa, 405. Beiul de Tigkinea. 
cu oaste turcească gi tătărească. îi. costin, ap, ȘIO. 
Aveau Tătarii un beiu, pus de împăratul, amiras, 
ibid. Scris-au Vezirul... la pașa de Tighine, zicând 
ci beiul de Moldova este un ghiaur și știe toate ce 
se fac la Mosc și la Leși, de le scrie... la Poartă: 
iar tu... nu știi nimică. necdlce, let. ii, 335/,4; 
ofr. 396 ',,. Mergi la Valahia, de taie capul beiului 
de acolo (luiHangerliu) și-lado, spre a-l vedeăprea- 
pulernicul nostru împărat, că este nevrednic a fi 
beiu. niONLSiE eclrsiarhcl, ap. ȘIO. Strigăpașa-al 
Diiului...: Turcește-te, lancule, Turcește-te, beiulc, 
Beiule, creștinule. TEODORESCU. P. P. 480. La begu' 
că se ducea Ș>î din gură-așă grăia: Begule, dom- 
nia~ia. mat. polc. 60. || (In epoca fanariotă, titlu 
onorific, mai ales subt forma turco-greacă) bel-md 
( beiu -{- n.-grec poü al mieu) = domnul mieu. 
„Ferească Dumnezeu, bei-mu‘‘, zise Dinu, filimon, 
C. II, 76. Mă întrebi, bei-mu, dacă am drepturi la 
pensie ? alecsandri, t. IOO. 1| (Păstrat, In Mold., cu 
Înțelesul de) Boier mare. Cerbul se culcă acolo pe 
loc și dormeâ cât un beiu. creangă, P. 224. Astăzi 
nu-i ntai pasă de nimeni, e beiu jnare. pamfile, 
j. n. [Iji alecsandri, t. 100, 103 găsim șl un dimi
nutiv beicăche (formațiune glumeață, după agacke) 
„domnișor".) || Azi, cuvânt literar, numai despre 6eît 
vasali Porții. Ion Ghiea a fost, tn timpul exilului, 
beiu de Samos Beiul ile Tunis e supus prt/tecto- 
rutului Franței.

2®. Partea concavă din cole două părți înguste ale 
arșicului (opusă lui siciu), și pozițiunea arșicului 
pe muche cu partea cea scobită In sus, (Mold.) 1 m - 
părat; cfr. arșic. (întrebuințat șl adverbial) La 
cine cade arșicul beiu, ia domnia, ispirescu, ap. 
ȘIO. in beiu bun (baronzi, l. 126/,,); și In siclu-belu 
(com. I. PAVELBSCU): varietăți alo jocului In arșice.

3®. (La Jocul tn nuci, subt forma beg} Nuca aleasă 
oa cea mai grea, spre a aruncă cu ea In celelalte 
nuci făcute grămadă. LM.

[Șl: beg (1® și 3®); be (2®, In Brașov).)
— Din turc, bey (beg), idem.

HEIZAUEÁ subst. Filsdeprince (régnantou agant 
régnéj. — (învechit; azi mai mult In ironie) Fiu do 
Domn, prinț. Aveă doi feciori, beizadele, pre Antiohie 
și pe Dimitrașco. neculce, let. ii, 264/,,. Ștefan 
beîzdafleâ... mag. ist. ii, 25/^. La uneflej hrisoave 

aemu se urmează de se pune credința Domnului, 
a beizadelelor și a boierilor celor mari, gheorgachi 
logofătul (a. 1762), ap. GCR. iI, 76/„ 
rămas la mare scăpăciune, aiât Domnii mazili, cât 

bezedelele... E. kogălniceanu (a. 1774), ibid. il, 
102/,,. Iacă, înălțate împărate, am fost la bezădeaua 
Măriei-tale. șez. ix, 21. Trăiască domnițele șibiz- 
dadelile. jipescu, ap. ȘIO. Te-aș întrebă cine-o ia 
[pe noră-ta)? — Un fecior de beizădeă. sevastos, c. 
247/,,. [Și: bezedeă, bezădeâ. GCR. li, 103/,,, belze- 
deă TDRG., beizădeă, belzdadeâ s. f., beizdedeâ 
TDRG., bezdadeâ s. f., bizdadeâ, băzdadeâ. ȘIO. 
Atributul lui beizadea stă de obiceiu la fem., dar se 
găsesc și cazuri de construcții mase. O beizadea 
mică. E. kogălniceanu, ap. TDRG. Beizadé cel 
mare. id. ib. Acel Beizadb. neculce, ibid. || Derivat: 
(rar) beizadesc, -ească ȘIO. și bezedcsc, -eăscă adj. 
= domnesc, princiar. La curți mari, Curți românești. 
La curțile bezedești. pop. ibid.)

— Din turc, beyzade (begzade), idem.

HEixÂuKÂ aubat.; r>:izai»É8€, *kámc'A adj.; 
s. f.; keizdkhká aubst; kkizkaheá 

aubst.; HEiXKitKÁ subst. v. bcizadcá.
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BEJ* V. băj*.
BEI.,* Â (și BEA) adj., subst. V. băl.

KÉi.Á 8. f. Sorto de poissun. — (Cătunele, in Me
hedinți) Un fol de pește (nedefinit mai de aproape). 
II. IX, 36.

BEi.ACOĂsĂ ■[• 8. f. (Comerț) Sorté d'étoffe. — Un 
fel de stofă de mătase, prețioasă. Trimeieă giupá- 
neselnr daruri, canavițe, beiaeoaee. neculce, let. 
II, 249/,,; cfr. ib. ib. 417/,,. [Dintr’o foaie de zestre:] 
1 rochie de belacoasă roție... 1 rochie de belacoasă 
galbenă. ODOBESCU, l, 421”. [lei] 60 [bani] *•’«« 
cheltuit cu o față de prieM, ce s’au făcut la mă- 
nd«f[ire] dintr’o belacoasă. (a. 1772) URICARIUL, xxi, 
360/g. [Șl: belecoăsă s. f. mag. iST.iv, 117/,,; beli- 
cAăsă 8. f. (a. 1764) IORGA, b. r. 340; BARONZI, L. 
102/,q! „rochie de o materie de mătase ce se purtă 
până la Începutul secolului al XIX-lea“.]

belabÓnA s. f. (Bot.) = inâtrăgaBă.
— N. din ital, bella donna, idem (propriu „doamnă 

frumoasă”, fiindcă In Italia se scoteă din această 
plantă o apă de toaletă pentru doamne).

BBi.AI.ir, -Íe adj. Difficile, laborieux ; difficul- 
tueux. — (Turcism; numai tn România) (Despre 
lucruri) Care cere multă grijă s. o Îngrijire minu- 
țioasă; (despre persoane) dificil (In gusturi). Apli
cația doftoriiloT externe e mai italie și cere prea 
mult timp. CARAGIALE, N. 8. 83/,,; cfr. TELBOB, ap. 
TDRG. îl foarte belaliu la măncare.

[DICȚ. și; belalâu, bcielăn, belâlan (la pont
briant și cu înțelesul de „slăbuț, delicat”.]

— Din turc, belaljr, idem.

BELBisróc s. m. (Bot.) v. brăhăooc.

MBEBÎȚĂ 8. f. (Iht.) Sorté do (petit) poisson. — 
(tn Dolj și Futna) Un fel de pește mic( -beldițăP) 
11. V, 4, 16, 303, 433; i. ionescu, p. 365 (subt 
forma diai, belghiță).

belu 8. m. (Zool.) V. melc.

Hixcicv B. a. Bereeau.—(Ungurism; In unele părți 
ale Transilv.) Leagăn (acățat ou funii tn grindă). 
Fire-ar bătut Dumneeeu, Ațele de la belceu in care 
m'am acălceat eu! REV. CRIT. 337; cfr. MARIAN, 
NA. 324; VAIDA. Pruncul... din belceu. reteuandl, 
CH. 75; cfr. șez. vii, 166.

— Din ung. bölcse, idem.

BKi.ci, numai tn expresia: a legă - = „a legă 
cobză, a legă strașnic” (Șișoști, In Mehedinți). Com. 
N. IONESCU.

HELCiúe 8. a , s. in. P. A»»eau, bőitek, virok. 
2®. Sorté de cetnÍMre.

1'. Verigă s. inel de metal, fixat de cevă, av&nd 
menirea de a acăță cevă In el s. de a fi acățat de 
vreun cărlig. (Astfel e - ui fixat In părotele casei 
8. de un stălp înaintea casei, ca să se lege caii de 
el, -ele de rare Be atămă lacătul, -ul a. racul 
fixat de pieptarul hamului, pe care se prind opritorile 
[dame, t. 50 și 51], -ul do la capătul loitrei, In 
care intră leuca carului, - ul săbiei, prin care intră 
cureaua, - ul de la capătul unui lanț, formănd o 
za mai mare decât celelalte, inelul ce se bagă tn 
botul ursului, de care II poartii ursarii și p. ext. 
cel ce se bagă In rătul porcului, ca să nu răme, etc.) 
Cuvântul e atestat mai Întâi la a. 1579, Intr’un text 
alavo-român. cuv. D. bAtr. I, 254. $i vei face 50 
de belciuge de aramă, vei împreună belciugele den 
cheotori decăpătdie, ți vei împreună pieile [cortului] 
șt vor fi una, biblia (1K88), 57,.,. Au leg^vei bel- 
clúgü de narea [bălauru]Zw»? ÎUd. 381. Oficerilor

BELDIE

»n/a»(eriet li s’au dat sabia ce aveă camlerm, cu 
belciugele galbene, uricariul, xxii, 482. In belciugul 
de la'carămbul de <lesupt din stănga [al căruței] 
eră aninată o bărdiță. creangă, p. 106. Cumpără... 
două belciuge și un lăcătoiu edravăn. id. ib. 321. 
„Cârceiu [se numește] un petec de lanț cu două bel
ciuge la capete, servind a Înnădi o tânjală de uita, 
când trag mai multe părechi de boi”. (Săcuieni, în 
Dâmbovite) H. iv. 253. Vără lioca cu capul de sus 
in belciugul de la lioitre. brebenei, gr. p. Dar nut 
frig ei [pe berbeci] cum se frige, Ci-i anină prui 
cărlige, Și-i întoarce prin belciuge, Să k facă car^ 
dul^. ALECSANDRI, P. P. 262; reteganul, TR. 45/,,, 
BIBICE8CU, P. P. 167; TEODORESCU, P. P. 295; ALE- 
xiCI, L. P. I, ȘEZ. VII, 21. Belciu// de aur la
rătul porcului : lucru nepotrivit, zanne, P. I. 610; 
cfr. orz pe gâște. # A pune (s. atârnă) CMvă - în 
nas: a-1 face dependent de voința sa, a-l aveă In 
puterea sa (mai ales prinzându-1 cu o faptă nele- 
cală și amenințindu-l cu arătarea ei). Cfr. ȘEZ. 11, 
74/ • zanne, p. iii, 22. F. anal. Veriga de oare ae 
atârnă cheile. Com. N. IONESCU. (Impropriu) Za, 
inel (dintr’un lanț). Acest pământ... este un belctu;/ 
din lanțul cel nemărginit al cereștilor ființe, mar
covici, D. 320; cfr. beldiman, n. P. i, 102.

2’. (La plur., subt forma belciugi] Un fel de cin
gătoare ce o poartă feciorii și fetele pe lângă Mureș. 
Cfr. VICIU, GL. , . I

[Plur. -ciuge, rar -ciugi, -ciugurt. LB. I ș» : n»i* 
ciiig. ibid.]

— Din paleosl. béltcugi, idem.

BELViveÂT. -A adj. Recourbcețs) (on forme d’an- 
neau, en parlant des cornes des animaux). - (Despre 
coarnele animalelor) Întors cu vârful spre Inlăuntru, 
Incârligat ^a un belciug), cfr. bârligat. 28.
Boi» fie la roate. Cu coamele belciugate. teodo
rescu, P. P. 139. 50 de berbeci... Cu
belciugate, Toate cu aur vărsate. VOP-, ap HEM^ 
2128. I Substantivat (subt forma fora.). Nume de 
oaie (cu coarnele belciugate). ii. i, 62. (Gnstești, 
In Botoșani). [Șl: imbelciagât, -ă. Ü >’<*că..-coarn^ 
cam îmbelciugate înăuntru, mon. of., ap. IDKG-J

— Derivat din belciug, prin suf. adj. -at.

BEEUĂR i 8. a. Sorté do chăle. - (TurciBin) Un 
fel de șal turcesc, foarte scump. Beldare, gherme- 
suturfi] (Intre mărfuri de Țarigrad; a, 1741-2.) ap. 
iorga. S. D. VI, 247. (Atributiv) U» j«ti beldar, « 
s’a cumpărat cu Uileri 1500. (a. 1814). conv. lit. 
XXIV, 671.

— Din turc, beldar, idem. ȘIC.

BÉI.D1E s. f. 1®. TiiTe Id’herbe, de mauvaise herbe). 
Mauvaise herbe. 2.0. Bande d’^corce d’arbre. 3’, Ferclie, 
'’^PUln Mold. și Bucov.) Cotor, tuleiu, curpen, vrej, 
cfr bâlie. marian. Leșie preparată din lemn de fag, 
beldii și măgulii de mac. HKUiAU, CH. 10. L» dmsul, 
dudăul de boe și de urzici și beUliile de pelin ort 
lumănărică îi cine știe cepădure! sevastos, n. 1.1 
P ext. (Mai ales la plur.) Bălării, buruieni. Zeeatea 
silMf beldii la tine? Nu vezi că-s coșcogea-me-te co
paci iiroși și tnalți crescuți cum se cade 
M« copoetH... Și-l du repede a casă... — ȘUi» voi că 
mie mi-ar fi rușine..., dacă v'aș duce a casă numat 
un păiuș de-aeslea. sbiera, p. 181/;-

2’ Fășiedin coaja unui copac (teiu, d. e.), beligă. 
PAMFILE, J. 1; I. C. 175, 195, 229. (Acest Înțeles pare 
a fi provocat prin apropiere de cuvântul beli).

3®. (Înțelesul cel mai răspândit) Frăjină lungă (și 
subțire), par lung, viciu GL., rădulescu-CODIN. 
Icștrd... cu beldii și cu săbii... și-lponorîră tn răpă. 
dosofteiu, ap. TDRG. Se îngrijise Nicolat-votlă, 
văzănd atăția slujitori cu beldii, care ar fi ^tut 
mai cu cak să fie mers fără bețe înaintea Dom
nului. n. COSTIN, ibid. Constantin-vodă... trimisease
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pr6 ffádea, tn loc d» poetclnic^mare, cu toiotg de 
beldie. MAG. I8T. V, înurtnă,de^eifdpriponvl
podnlni de la streajăn; eărt pe punte; propti 
cu o beldie în mal, ca să-i facă vânt. conv. LIT. 
XLIV, I, 3b, Ce ^te ghifelu’, jttnicea, mămatu',.. de 
beldia ta? 3iv£SCü,0.48; cfr. teodorescü, P. P. Ö??”.

[După DDRF. și: baldie. | Diminutiv: beldioâră. 
V. BIAND, ap. TDRG.J

BULUioÂBĂ s. f. V. beldie.

■liLOfTĂ 8. f. (Ibt.) .4ii>urnue bipunctatus. — 
(Mold.) Un fel de pește mic de apă dulce, numit 
șt berchiță (Mold.) și oooonar (Olt.) antipa, f.
I. 163 ș. u.; cfr. MARIAN, INS. 57; POPOVICI-KIRI- 
LEANU, B. 89, H. I. (Botolni), 22, 83. Cfr. behliță.

bÉlea b. f. Nom de breö/e. — Nume de oaie (Ba- 
liotești, In Covurluiu) ii. iil, 18, s. de vacă (Găvănești, 
în Buaău) H. ii, 88. Cfr. belie, beliță.

— Derivat din băl, prin suf. calif, -ea.

BELKÁ 3. f. 1’. lívénement impreou et deaafp-é- 
able, iudei ennui, contrarűíU. 2®. Afțaires, rb^es, 
menstmation.

1®. întâmplare neprevăzută care-ți pricinuește ne
plăceri și de care cu greu scapi; p. ezt. ființă care-ți 
cășunează fel de fel de neplăceri. (Nota aceasta a 
neprevăzutului, a venirii ca din senin, se recunoaște șl 
din verbele cu care se oonstruește: - uacade,ploă 
3. dăpes. peste oinevă (pe capul s. spinarea cuivă]; 
cinevă cade - [pe capul] cuivă; cinevă Iși găsește 
- tta cu altcinevă s. ou cevă). Cfr. pacoste, nă
paste, potcă, bucluc, lipoă, bacală, aatară. 
Poate... infelei/ănd Moscalii că sănt [Turci balgii] 
in Iași, să nu idoboadă podgheae, ad-i strice și pe 
dinșii și tărffid; ce aă trimită măria-sa pașa [de 
Tighine] un agă a{l/ lui, să-i răilice [pe Turci] din 
Iași, ca aă nu facă vr*o beleă țării și târgului, nz- 
CÜLCE, LET. II, 339/,. »» ne aducă vr'o beleă. E.
KOGĂLNICEANU, LET. III, 249/,,. Noi nu le-am căsut 
belé, ce datorie ner-am făcut și i-am tntrebat, și n'a 
vrut să cumpere de la noi, purtăndu-ne cu voríte. 
(ă. 1808), ap. lOHGA, 8. D. VI, 174. Nu voiu să-mi 
găsesc beleaua, dăndu-fi drumul in raiu. c. ne- 
GRUZZI, I, 93. Să nu facă pe iiicolae ban-mare, tși 
găsea beleaua cu visiru’; să-l facă, iși nprindeă 
paie tn cap cu boierii țării, i. chica, ap. TDRG. 
Nu-s păcate aiste? Nu-a beléle pe capu’ omului? 
ALECSANDRI, T. 233. La grea beleă m’a vărtt iar 
spânul. CREANGĂ, p. 219. El eră bun-bucuros cd-i 
ia beleaua din bătătură (e vorba de o oaie), de- 
oare-ce n'aveă ei ce să mănănce, dar tncă (mi-te) 
să mai dea și oii. ispirescu, l. 208. îngerul pe 
care cade beleaua să fie dat Țiganului la botee stă 
40 de pași departe de el. ȘEZ. I, 213/„. îi spuse be
leaua ce-i făcuse diavolu' (11 Înșelase să-și omoare 
părinții), ibid. in, 78/,,. Nevasta frumoasă E b^eă 
la casă, bibicescu, p. p. 181. Lele. Tu cu ochii 
fetei beléle. jaknîk-bârseanu, d. 40; cfr. 213. In 
belea o fi ’ncăput. Ori vr’un rău o fi văeut? teo
dorescu, p. P. 505. Câte păsările zboară Toate eiâ: 
„Bade, te'nsoară!*‘ Nwnai biata rănduneâ Ea din 
gură-așă siceă: „Bade, nu-ți luă beleă^... ȘEZ. i, 

Be n'ascultați votha mea, Vot atunci dați de 
beleă. ibid. iv, 132**/,,. #t4£ri, urite, de-acole, Nu-mi 
cădeă mie belé, sevastos, C. 36/„. Tot un bou ș’o 
bel^. CREANGĂ, P. 37 (se zice despre doi soți ne
potriviți: unul trage’n dreapta, altu’n stânga. Cfr. 
ZANNE, P. I, 331). Comoară găsită, Beleă nesfârșită. 
ZANNE, p. V, 198. Bună eiua ți-am dat, Belea(ua) 
mi-am căpătat. păsCULEscu, l. P. 106.

2®. (Rar, pop.) Soroc, period, menstruație, grigo- 
RIU-RIOO, M. p. i, 148.

— Din turc, belă, idem. (Unul dintre puținele 
turcisme care sânt răspândite șl peste munți). Cfr. 
satară-beloă, urdu-beleă.

1 — BELEUJET
BELF.Ăot s- Bi.Signe de recontuiissance. — (Numai 

la CANTEMIR) Semn de recunoaștere; cfr. lozincă, 
parolă. Toate pasările..., pentru asupra inorogului 
vânătoare, belidg și cuvânt iși deaderă. IST. 169. 
[Plur. -lefiguri.]

— Din slav. bélégQ „somn". Cfr. beleaznă, be- 
iugă.

BELEAJĂ B. m. iSof. — (Cuvânt rar) Prost, nătă- 
fleață, guguman. rĂdulescu-CODIN. Cfr. beleuz, 
beleujet.

BELF.-ĂBTE 8. f. plur. Beaux-arts. — (învechit; 
barbarism) Arte-frumoase (pictura, sculptura, ar
hitectura. muzica, poezia, elocvența și coreografia, 
spec. cele două dintâi). Școala de bele-arte.

— N. din ital, belie artl, idem.

beleâznă s. f. Blesaure, crcotnce.—Rană, p. ext. 
semnul lăsat de rană, cicatrice, intrat ia^și in 
oraș sănătos și edravăn, nice leac de sămn sau 
bele/tsnă aoănd, dintr’atătea rane. dosofteiu, v. 
s. 180,,. Am o beleasnă la mănă. (Gura-Râuluî, 
Drăguș). viciu. GL. Nu-ți mai rupe bubulița aia, 
c'ai să-ți faci o beleaenă! (Brașov).

— Pare a derivă dintr’un tip slav *bflczna (din 
betege, ca bulg. belezka „semn**; cfr. rus. bilisna 
„pată albă").

BELÉC s. m. (Dulgh.) Outil de charpentier. — 
O unealtă de dulgherie (nedefinită mai de aproape). 
H. II, 244. (Beilic, In Constanța).

belecoăbă •]■ 8. f. (Comerț) v. belacoasă.

BEEÉiii 8. ID. Nom donné auz ckiena (blancs). 
(Jud. Bacău) Nume de câne (alb). DAMÉ, T. 181. Cfr. 
albeiu, bălan, etc.

— Derivat din bel (băl), prin suf. adj. -eiu.

BELÉJ 8. m. Pr^uce- — (Țara-Hațegului) Pre- 
puțiu. REV. CRIT. nr, 88.

— Din bulg. btSleăb, idem, capidan.

BELELĂU, -Ac, RELELÉU, -âiE adj. V. belsliu.

BEI.E.1INÍT a. m. (Geol.) Bélemnite. — Molusc oe- 
falopod fosil, cu corpul terminat ca un vârf de 
săgeată cilindrică, (pop.) coadă-de-șarpe. Bele- 
mniți cosi-de-șearpe. Pisați se suflă in ochi, la 
boi, pentru al^ață. (Rucăr, In Mușcel) LEON, MED. 
114; cfr. GRIGORIU-RIOO, M. P. II, 4.

— N. din fran. (de la grec. 3bX«p.vov „săgeată".)

belenohéb a. m. (Bot.) (Dâmbovița) = coatreln. 
PANȚU, PL.

BELETRISTIC, «Ă adj. lidatif aux beUesdettres, 
littéraire. Belles-lettres. De literatură, literar. 1 Sub
stantivat (s. f.; Învechit). Științele-frumoase (gra
matica, elocvența și poezia), literatura, (azi, mai ales) 
scrierile literaro In proză. Belletristica creolă de la 
San-Domingo. hasdeu, i. o. xi.

— N. după germ, bellctristiach, Belletristik, 
idem.

BELECV, -Ă adj. V. beleaz.

BELEUJÉT, -Ă adj., subst. 1®. Soi. 2®. Femme dont 
la coiffure est relevée et tirée en arriăre.

1®. Prostănac, nătălleață, guguman. Da cum de te-o 
pus dracu’ să te- sui și tu și beleujăiu’ cei de băiet pe 
bietul măgar? ȘEZ. V, il/g. Cfr. beleuz, beleajă.

2®. Substantivat (a. f.) Femeie ce și-a pieptă
nat părul Indărăpt, de i se văd tâmplele și fruntea 
goală. ȘEZ. II, 149/,, (apropiat de beli ?: Și-a belit 
tâmplele, le-a lăsat goale de păr ?).



BELEUJGĂ

BELEtJUĂ 8. f. V. belpușcA.

bki,bi'!ș< A 8. f. (Bot.) o plantă, (Peloști. In Dolj) 
H. IV,407. [Șl; beleăjgă.(Scăiești.ln Dolj). li.iv, 352.]

BELEi'X, -A adj. Sot. -(Rar) Prost, nătăfleață, gu
guman. RĂDULESCU-CODIN; cfr. UUBA-IANA, M. 30. 
[Și: belenc, -ă. Brașov.] Cfr. belnajă, beleujet.

BKi.EZÂu t 8. a. V. belezic.

BEbBzii ■]• s. a. Anneau (qui reunit le fut el b- 
canon d’un fusil). Inel, verigă s. brățară care leagă 
])atul puștii de țeavă. O pușcă arnăuțească, cu bele- 
eicurile de argint. DOC. (a. 1321), ap. ȘIO. [Plur, 
-zicuri. ! Și: belezAc. TDRG.]

— Din turc, belezyk „brățară, inel“. TDRG.

BÉI.FER 8. m Maitre d’école. pion. — (Mai ales, 
in Mold.; fam,, ironic) învățător (de cx)pii mici), 
dascăl, dăscălaș.

— Din dialectul germ.-ovreiesc Belfer (<gerin. 
Belielfer «, Beihelfer) „servitorul scoaloi, ajutor de 
lnvățAtor“. TDRG.

K>;i.i'É(' 8. a. V. bulfeu.

— 540

BELOIÁN. ‘Á. (-CÂ.) adj., subst. -A(l) Bel
giei, din Belgia. ó’oM belgiană. [Pronunț, -//i-îan.J

— Derivat din Belgia, prin suf. gent. -ean (la 
fom. pentru adj. -eană, pentru subst. -eanc/i).

hf.lhîță 6. f. (Zool). ZxM'r (iiyoxns ylisjfP). 
Animal cu blană fină. Părș? (Cfr. barcianu, DDRF.) 
Animalele sălbatice ce ae primi șt ae uciil în jn'îețal 
Mehedinfi sânt; »rș», iwp», un?p». }de.ri (ca {/ușa gal
benă), belMțe (en ffușa albă),... i. IONESCU, M. 95. 
BîuMfi; samur, cacom iideMchifă. FIÚMON, C. Il, 
597. [Scris și:

— Pentru etimologie, cfr. germ. Bilch, polon, 
bielina, rus. setnljanaja hjelka. TDRG.

BE1.Í vb. IV* trans. 1*. f-':carcher, déponiller. 2*. Tie- 
troHsser (lapeau), déconorir, meííra â wu. 3*. (Refl.) 
S'éeorcher. 4*. /îcoreer. excortiqner (un arbre). 5®. Dé- 
poniUer, pilier.

1°. A desface s. luă (toată) pielea de pe o vie
tate B. de pe un întreg membru al corpului; cfr. 
jupul, jupi, BCalpă. ti beliră capul. nosoFTEiu, 
y. a 35, .. Să nu încapă tn tnăna lui Țar Petru, 
că i-ar fi belit de viu N. costin. let. ii, 76/„. D-au 
belită depiale, capre o vită, mineiul (1776), 94,2/, 
[Se scrie că Vladislav III] să fie belit și jtdrai tăl
pile Turcilor, șincai, hr. ii, 42/„. Trimite măce- 
Utrii să-l belească [pe cerb], să mănânc carne din 
el. RETEGANUL, p. I, 49/„. Hă/rca... începe a-și frige 
o broască belitíí. mbra, l. b, 274. Sărută-mă, că 
^i-oiu plăti.—Nu te pot, de m’ai beli, bibicescu, p. 
P. 373. Belit și mâncat Și sbiarăprin sat? ( Cim
poiul). GOROVEI, c. 73. Ce folosește mielului de astăei 
mâncat, de ai șl &eZi mâne pielea de pelup? zásve, 
P. I, 554. (Despre oamenii nemiloși) .Belește boul 
până a nu-l tăiă. ib. I, 323. Țipă, ca [șl] când o 
bele.ște cinevă de vie. ROMÂNUL glumeț, I, 53/„. 
4^: (Fam., pop.) A-l - cuivă obrazul: a-i dogori 
obrazul, a-l face de rușine, zanne, p. ii, 323. [ (în 
Mold și Transilv.; (despre oamenii beți), A - țapul 
s. vulpea: a vărsă, ion cr. ii, 247.

2®. Spec. A da In lături (înapoi, !n sus) partea 
mobilă caro acopere un membru al corpului nostru: 
a - din|M(faro. /asoîea, impropriu; husele) = a-și 
arătă dinții, a rănjl (prostește); a • ochii = a des
chide ochii mari, a-i căscă, zgăl s. Inholbă, fig. a 
se uită cn ochii mari, cu mirare, prostește (Ia cevă). 
Cfr. PAMFILE, J. II. Jigania, belinda-și buzele și rân- 
iindu-și dinții,... zise:... cantemir, ist. 321. Tu-

BELNĂ

șește... copilul, până... belește ochii și hărâe. șEZ. 
IV, 30/j. Cine nu belește ochii, belește punga !: când 
nu bagi de seamă, păgubo.ști. ZANNE, p. v, 521. (Cfr. 
„cine nu deschide ochii, deschide punga“).

3®. Refl. A se “ (la cevă) s, a-și - (ceui) = a i 
se luă cuivă o fășie de piele, rănindu-se, a s* juii. 
Cade.,., iși belește fruntea, pann, ș. ii, 5',,. Băr
batul beat... Sare’n sus, se veselește. Picioarele de și 
belește, zanne, p. 164. li’am belit la nas.

4®. P. anal. A despoiă o plantă (copac, ramură, 
etc.) de scoarță, a curățl coaja de pe el, a-l des- 
cojl. Belise, din luncă, toți cf^acii. de coajă. N. 
COSTIN, LET, II, 119/,,. illădanii [de cânepă] se be
lesc de beligi, ori... se meliță. șez. IX, 143. Ai belit 
molizi. RETEGANUL, CH. 41,

5®. Pig. A despoiă, a jefui pe cinevă (de bani), 
a-l jupul. Vodă, după ce ne-aubelit, va să ne 
robească, zilot, CiîON. 82, Alexandru toată Asia 
o au robit, și atâtea popoară au belit. ȚICHINDEAI., 
F. 278. Am rămas .săraci!.. [Moțoc] ne belește și 
ne pradă! C. negruzzi, i, 154. (Joc de cuvinte) 
Belu belește, Colescu golește, Mânu jupueștc (remi
niscență a jafurilor boierilor de subt Carageă). zan
ne, p. VI, 19.

[Derivate; belire s.f.; belits. a. 0 piele, de am 
dat-o pentru pricina belitului... iorga, s. d. xii, 216; 
(mai ales) belltiiră s. f, (ț, la plur., exprimând șl 
rezultatul acțiunii; exacțiuni) Rană rezultată prin 
julire. sgâriitură. Aceste răutăți și belituri ce făcea 
Aaron-vodă. N. costin, let. i, a. 1O2/„. Din hăr- 
țueala aceea s'a ales cu câtevăbelituri pe obraz. ] be
lit, >A adj. (șl fig., despre cai) prăpădit, amărlt (pro
priu; cu belituri), substantivat: mârțoagă (cfr. 
germ. Schindinăhre). Toată noaptea măcei^iu Cu 
niște voinici din plaiu, Pe niște beliți de cai. teo
dorescu. P. P. 229“. Hi, belitule, la fleal! pamfile, 
C.; belitór, -oare adj, (mai rar) subst. (cu Înțelesul 
de) cel oare belește vitele (la abatoriu). anon, Cak ]

— Din bulg. bAlji, idem (propriu: a inălbl, cfr. 
dubletul bili, ghlll).

bki.ii»AnA f b f. (Comerț) v. helacoasA.

BKI.ÍF. s. f. Nom de brebis. -■ (Covurluiu) Nume 
de oaie. H, lll, 71. 49. Cfr. bălea, beliță.

— Femininul substantivat al adj. belîu „albicio.s" 
(nelntrebuințat), derivat din băl. prin suf, adj. -iu.

BEbiÉfÁ s. f. v. beliță.

bei.îgA r. f. Bande d'écorce enlevée â uite plante 
textile. Fășie de coajă belită de pe o plantă tex
tilă. PAMFILE, J. Hlăndanii se belesc debeli.'/i ori, 
mai rar, se meliță și se strâng. Tot nșă, dacă 
câtiepa e mare, se rup cotoarele groase, eu beligt 
mari, spre a se da la hlăndani... Beligele de hlăii- 
dani sânt pentru frâ nghii (funia e de beligi de teia). 
ȘEZ. IX, 143.

— Pare a fi derivat din beli, prin suf. -igă.

BBI.IUKKÁNT. -A adj. Helligénint. - (l)ospro po
poare) Care se află In războiu (cu alt popor), răz- 
boitor. Puterile beligerante.! Substantivat. Drep
turile beligeranților.

— N. din fran (lat. bolligcrmis, part Iui belli- 
gerare „a purtă răzhniu“.)

beIjÎȚÂ a. f. Noin donné aux hrebis do couleiir 
blanche.—Diminutivul lui beiă(cfr. băl 11). derivat 
prin suf. -iță. Nume dat oilor albe, maiuan. [Cu alt 
sufix: belleță s. f. (Scurtești, In Buzău) ii. ir, 203.|

bblitckA 3. f. V. beli.

HÉbNÁ 8. f. 6'nc (court ot lartro). (Vicovul-de-sus, 
in Bucov.), „Sao scurt și larg (conținând HX» kg.)“. 
Com. P. CÂRSTEAN.



BKI,Ș1TA — .M
iiEl.șiȚĂ .8. f. 1®. lialisierfCaiiiui indica). 2". .Jonc- 

fle.uri (Butonius umbellatus).
1®, Plantă ierboasă ou frunzele mori, verzi sau 

purpurii, florile de colori variabile, panțu, pl.
2®. = reșățeă. barciano; DDRF.

8. a. Aboiidance. — Cantitate mare do 
lucruri trebuitoare traiului, astfel ca prin ea să se 
asigure omului o start* materială mai mult decât 
îndestulată, abunda nță, Imbelșugare (tn opo
ziție cu lipsă); cfr. berechet, prisosință, bo
găție, sloată, har, sațiu, spor (Absol., sau 
indicăndu-se prin prep, de —mai rar prin In s. prin 
cazul posesiunii ln ce consistă abundanța. Adesea 
ln loc. din s. cu -). Aceastea au fost răutățile su- 
rorei tale, lerusulime, mândria, sațiul, bișugtdii 
de toate. VARLAAM, C. Avem bișiigu mare in sfânta 
ta casă. DOSOFTEIU, P8. 120. Mâncarea de î» bișv.g 
și beutura in biv ...se află, cantemir, ist. 90. Cm 
frumseața și bivșugtd țărilor Romanilor indul- 
cindusă [Germanii]... id. HR. 11/,,. Târguri vestite, 
pline de toate bivșugurile. M. Costin, let. I, 8. ,,. ín 
silele lui (lliaș Alexandru-vodă] au fost mare bivșug ' 
.și liniște. N. costin, let. II, 7/„. De câte ai poftit, cu 
toate te-am dăruit, și fiind intru atâta bielșug au 
gândești că-i mwH.i' Mss. (a. 1773), ap. GCR. II, 96/,<. 
•Să le stoarcă toate avuțiile, ca nu eumvă... cu nu
mărul lor să se mândrească, și cu biușigul buctttelor 
să se imbuiecească. ȘINCAI, HR. 285/,,. Puind [Ni- 
colao Carageă-vodă] toate trebile țării și boieriile cu 
orâmluială bună, eră liniște și bivșag și ieftinătate. 
nioNisiE eclesiariiul, c. 167. Vm știm când va 
fi belșug .sou când va fi lipsă, i. ionescu, c. 212. 
Se uede c'o început a fi belșug în țară, alecsandri, 
T. 571. Încuibat în locul bilșugului d’odi- ’
nioară. delavrancea, S. 219. Din belșug să at toate, 
și totuși fără cheltuială nu poți să ții o casă. PO- 
POVICI-BĂNĂȚEANU, V. M. 130. Mulțămeștecucoanei 
că... ai dat peste bie'șug, luâmlu-te. .mbt aripa dumi- • 
.sule, creanga, p 330. Nu seputeau .sătura, văsănd 
atâta belșug în atsa lor. ISPIRESCU, L. 268. Vu m<ii 
trăește in belșug, ca’ntdnte. ȘEZ. iI, 47/,,. 2^arM</a 
umblă urâwl: Să dea DumneeeubirșugI (Pietroasa, 
in Buzău) II. II, 170. De are oul două gălbenușuri, 
e n belșug, LKON, med. 92. Râcâe, ca găina cânți se 
vede in belșug. ZANNE, P. i, 470. | Fig. Mamele de fa
milii, al căror bielșufi de forme. îl admirau ștren- 
ifftrii de pe punte. D. ZAMFIRKSCU, ap. TDRG.

[Plur. (mai rar) -șuguri. , SI: bielșiig, blișiig, f bi- 
și'ig, (4- biu) tbioșug, (-1- biv) t blvșiig, ( 4 bir?) bir- 
șiig, (cu schimbarea sufixului) bișiig. pamfile, j. ii, 
ioN CR. i, 122, JAIIRESBER. VII,' 82 (Gorj). biușâg 
(comit. Murăș-Turda). MÂNDRESCU, UNG. 139, f biv- ] 
șâg, t binșig, bevHiig.]

— Din ung. besúg, idem (propriu: „lărgime"); cfr. 
biv, biu, bios.

liKL^LN-ÚN, -oÁsA adj. Abondant, ricite, fertile. — 
Abundant. îmbelșugat, spornic. Acea vestită, 
largă și bișugoasă... ^ră. CANTEMlit, HR. 216/,,. G» 
iittepicior undelebivșugoaseiDutdiri trecând...id.ib. 
12/,,. O sămânță bilșugoasă de fericire, marcovici,
II. 104. Dacă iarmi, la eile mari, va fi promoroacă 
multă, e semn de »» belșugos in toate. ȘEZ. Vi, 22.

— Derivat din belșug, prin suf. adj. -os. (Cfr. ung. 
bőséges, idem.)

KKLTKĂ B. f. (Cui.) V. petteă.

ubMÓL s. ni. (Muzică) Bemol.—Semn convențional 
pus înaintea unei note, spre a arătă că trebue sco- 
borltă cu un semiton acea notă ^i toate notele ur
mătoare de același ton (din întreaga bucată, dacă 
e pus la cheie, din același tact, dacă e In mijlocul 
bucății). Cfr. diez, becar.

N. din fran. (compus din numele literei b și 
mol „moale"). '

BENCHIU
iil-^KÂ s. r. V. hilIM.

■iKNCHi'.T 8. a. Festin, bombaiice. (Învechit, pop.) 
, Masă mare, de petrecere, ospăț, (f) băutură (cu lău

tari și cu jof): cfr. chef. Au ivnit î»» tărn. tn 
lași, de au făcut benciteturi. N. cosTiN, let, ii. 
40/,<; cfr. 14/,,. Fiind in șina de Sân-Petru, fă
când i/keneralid masă mare.benchef... neculce, ibid. 
II, 433/,4. Benchetui încuie cu glume late. KUSSO, 
•s. 103, .4ice iarăși bxecurie nespusâ, bénchete, mân
cări ca acelea și jocuri și băuturi, sRlEltA, P. GG/,: 
cfr. 93/,. [Accentuat și: (Mold.) Mitehe.t. | Plur. -cAcfe 
și -căefwri.]

— Din rut.búnkét, idem. (Cfr.dubletul banchet).

KKNCHKTl'i vb. IV“. 1®. Festoger, fairé bombnnce, 
fairé la noce. 2®. Régaler, féter.

1®. intrans. A petrece In bencheturi. L-(tupoftit 
î» curțile crăiești... și au făcut masă mare, belche- 
tuindă până a treia si, ch mare veselie, și cu ț/iocuri. 
MACAZ. IST. III, Când fetneaia, fără voia bărba
tului, oa mearye ?« oa benchetui cu alții, mâind noap- 

' tea la casă .dreină, [bărbatul poate cere despărțenie].
PRAVILA (1H14), 103. C’w rarfeie bea ăsnc/ietuește, 
dar neguțitorii nu face, c. nrqruzzi, l, 249. C'/Me-m» 
d/i un pahar de vin, să benchetuesc cu voi 'r ale
csandri, T. 1521. S'au așesat cu toții ta masă și 
au benchetuit, veselindu-se până târseiu noaptea. 
SBIERA, p. ö3/„. i^’acum se găsesc, Be bencMuese, 
Ba vale.a atlâtKă. alecsandri, p. p. 63

2®. + Trans. (rar). A-i face cuivă o primire săr
bătorească, cu mese de gală. Tereimanu'... au venit 
pe bl (irigori-vodă... și l-au benchetuit o si, cu mare 
cinste. NECULCE, LET. II, 436 „.

[Și: (-}- bein) f belchetui vb. IV". | Derivate: ben- 
ehetőire s. f., benriietuit s. a.„ beiiehetniálá s. f. In 
sfârșit însurățeii, săturându-se de benchetuit, Iși 
luară siua bună. GANE, N. I, 167/,,. Vm se trăește 

• numai cu bcnchetueli și chichieli. șez. IX, 117.]
— Derivat din beurhet, prin suf. denominál -wl 

(după rut. henJcetovtiii, idem). Cfr. dubletul ban
chetă.

KF^ítMiíjÓK s. a. Diiuinutivut lui heiichiii (de
rivat prin Huf. -tjio/'). S'i nu aibă [căldarea din wl- 
niță] niciunbenckișor neyru. dkăghici. ap. TDKG.

UENciiiu s. a.. 8. in. Drain de bondé, signe, 
mouche. Mic semn negru (natural s. artificial) pe 
trup, mai ales pe obraz; cfr. aluniță, nuneâ, 
mursă; p. ext. semn (pe obraz); spec. semn făcut 
(de mame) pe fruntea copiilor (cu noroiu de pe căl
câiul Incălțămintelor, amestecat cu scuipat, cu cer
neală, cu funingine, cu cafeă s. cu cenușă), ca să nu 
fie deochiați, Cfr. marian, NA. 94; CREANGA, gl., 
ÜRIGORIÜ-RIGO, M. p. I, 49, 52, ȘEZ. I, 15/„ și nota, 
V, 37/,„ VI, 31. Pla.stureîe cele negre, cu care iși făcea 
murse sau benghiuri false, filimon, C. I, 757. Gm- 
rița-i cu benghiu negru, ca un gâmlăcel pe-o fioure. 
alecsandri, p. iii, 88. Gwfíowíí benghiuri cărmusii, 
în umerii obrajilor. VLAHUȚA, N. 97. Nu, să
n’o săruți că rămâne benghiu, sadoveanu, sâm. 
IV, 435. [Mama]-nit făcea... câte-un benchiu bőghet 
in frunte, casă nu-șiprăpădească odorul. CREANGA, 
A. 35. [Plur. -Ghiuri, rar (s. m.) -chi. marian, NA. 94. | 
Și: benghiu, zbeuglilu s. a. iși punea murse. și 
sbenghiuri. ghica, s. i, 66. [Ornamentele exterioare 
sânt] capricioase rotocoale, ce răsar ca sbenghiuri 
sclipicioase. odobescu, n, 504. / se face sbenghiu 
in frunte, cu această tină. șez. iii, 121/,,; cfr. ma
rian, NA. 94. în sbenghiuri e șl numirea unui joc 
do copii. ISPIRESCU, ap. RODOW, XIX, 396; (4- bob) 
bubúnehiu „semn făcut In fruntea copiilor, să nu 
se deoache“. șez. v, 37/,,.]

— Din turc, benek, idem.
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BÉNIIÉI* subst. (Cismăr.) Conte (outil de cordon- 

nior). — (Mold.) Bucată de corn, pe caro cismarul. 
când taie marginea tălpii, o pune Intre talpă și piele, 
ca să nu atingă pielea. TDRG.

benberlív, -Ie adj. De Bender. — Din (s. do la) 
Bender. Pentru niște Turci benderlii, ce se plâng că 
se cere a doua oară goștina ce dat ei și ciobanii 
lor. VOC. (a. 1741-2), ap. lOROA, s. D. vi, 230.

— Din turc, benderli, idem.

benuIțA a. f. — Diminutivul lui bandă (derivat 
prin suf. -iță). Petrecut de o bendiță luminoasă, 
ceaunul de pe vatră i^i sclipește apa dintr’insul ca 
pe o lamă de oțel. n. rev. k. ii, 8. ii, 95. Cfr. ben
tiță. betiță.

BENEUicții'NE 8. f. Bénédiction. Binecuvăn- 
tare, blagoslovenie. Bene<licțiunea religioasă... pen
tru căsătorii va fi obligatoare, afară de cașurile ce se 
vor prevedefă} prin unwme lege, hamanqiv, c. C. xvi.

— N. din lat. benedictlo, -oiiem, idem.

beneficia vb. P. Bénéficier. < A se bucură (do 
un folos oarecare), a trage folos (din...). S’au făcut 
o sută de forme de ailministrație pentru, țărani, 
dar țăranii n’au beneficiat de dtnsele. MAIORESCU. 
D. II, 174.

— N. după fran.

BENEFiciÁR, -A adj., subst. B^néftciaire. ■ (lat.-, 
șl substantivat). beneficiar: subt
beneficiu de inventariu ; cfr. iiamanoiu, C. C. 171. 
substantivat. Persoana In beneficiul căreia se dă 
o reprezentație.

— A. după fran. (lat. beneflclarlns, -a, ■iun.)

BENEFÎciv 8. a. Bémffice. — Cbștig 8. folos de 
care ne bucurăm s. pe care-l tragem din cevă. Ori
care minor emancipat ale cărui tocmeli se vor fi 
scăsut... va pierde beneficiul emandpațiunii. ha- 
manoiu, c. c. 111. Spec. (Jur. și fig.) Bew.ficiude 
inventariu: folosul ce șl-1 rezervă cinevă, primind o 
succesiune, de a nu plăti pasivul decât până la con
curența activului, după ce va fi i^ciit inventariul. 
Succesiunea poate fi acceptată curat și simplu, sau 
sub beneficiu de inventariu. ib. 166. [Ministrul ac
tual] a continuat numai tradițiunile și a primit mo
ștenirea, fărăbeneficiude inventar însă, a ministere
lor vechi, maiorescu, d. i, 129. j Câștig 8. folos (de o 
oarecare însemnătate) rezultat dintr’o Întreprindere. 
Asociații iși împart beneficiile. Bepresentație ftea- 
trală} datăinbeneficiulsăracilor, in be.neficiul unui 
actor. (De aci, eliptic) Astă-seară e beneficiul cu- 
tăruia. [Pronunț, -fi-ciu.}

— N. din lat. benetlcinm „binefacere, favoare, 
privilegiu". Cfr. binefacere.

BENEVOL, -A adj. Bénévole.—De bună-voie. 7wfre 
umilire âe-o parte și între benevola și sigurti noastră 
sdrobire și sacrificare de altă parte, guvernul a men
ținut națiunea română pe vechea ei cale tradițio
nală. OPOBESCU, iii, 425.

— N. din fran. (lat. beuevoins, -a, -um „bine
voitor, devotat").

bí:n€)A subst. invar. Didble. - (Mold., Bucov.) 
(Pop., ironic; mai ales In ocări și blesteme) Drac, 
diavol. PAMFILE, j. n, zanne, P. VI, 486; marian, 
na. 95. L-a luatdracu’saubenga. șez. iii, 114/,,; cfr. 
CONTEMPORANUL, VI, II, 106; 1, 405. Bu-te la benga 
de aci! Să te ia beng<t! De te-ar luă amit odată ben
ga! (Bilca, In Bucov.) Com. o. tofan. (Prin Transilv., 
diminutivul: benguț,>ft (tn funcțiune adjectivală) = 
„ciudat, rău, al dracului", marian, na, 95.]

— Din țigănește beng, idem. Mlklosich, Voku- 
ismus, I, 5.

BERAT
BBNUÁI. adj. Bengaie (Numai in expresia) 

Foc bengal, foc de artificii, cu lumini intensive in 
diferite colori.

— N. după fran.

BENtiHir a. a. v. heiicliin.

benohiúií^A s. f. Bnrre de bnis, ironerse —(Mold.) 
Lemnnl do caro se sprijină partea de sus a leucii 
(lacăruțolo numite cotiag(ar)e) și do care se reazemă 
loitrole. TDRG. Cfr. auian.

BENorȚ,-A axlj. V. banga.

RENÍC t 8. a. (Comerț) Satin pointilli. — (Tur
cism) Atlaz cu ,pui‘ 8. picățele. 3 duere de benic roșii 
și cu ținte de aur, (a. 1588) CUV. D. RĂtr. l, 199.

— Din turc, benek, idem. (Ofr. benchiu). ȘIO.

BENÎiș s. a. (ș. d.) (îmbrăc.) v. biniș ș. d.

BENT 8. a. Vallon oitil ga quelquefois de l’eau.— 
(Rar; turcism) „Mică vale unde se află câte odată 
șl puțină apă". (Ciobanul, In Constanța) ii. ii, 251 
(Se găsește și ca nume de localitate: un sat In jud. 
Buzău). Cfr. bataP, viroagă. (La pontbriant: 
„mocirlă". I Plur. -furt.]

— Din turc, bend „digue, réservoir d’eau". cihac, 
II, 548.

bentîțA a. f. — Diminutivul lui bantă (derivat 
prin suf. -iță). [Jia are la piept] wa /of de semicerc 
de fir, susțintd de bentițe Irite, tot de fir. ODO- 
BE8CÜ, i, 418. (Șl: bentliță a. f. pamfile,!. C. 357.) 
Cfr. bendiță. betiță,

renzínA 8. f. (Chim.) £ene*K0. — Carbură de hi* 
drogén, uleiu volatil extras din rășinele și din gu
dronul cărbunelui de pămănt.

N. din fran.

beotiAn, -a adj., subst. Biotien.—(Om) greoiu la 
minte. (Pronunț, be-o-fi-an.]

•— N. din fran. (derivat din Beoția, ținut al Gre
ciei antice ai cărui locuitori aveau ponosul că sânt 
greoi la minte).

berAi'EA s. f. invar. (Cor.) Danse paysanne. — 
Numele unui joc țărănesc, sevastos, n. 280,[Șl: 
herefteea. pamfile, j. iii.j

bekár 8. m. Brasseur. Fabricant de bere, intri 
alții, eră «» ăerorî» bogat, barac, t. 64. [Pom., rar, 
berâreâsâ costinescu, berărițâ. LB.]

— Derivat din berc, prin suf. nom. agent, -ar.

hebAbkânA 8. f. V. berar.

BERĂBÎE 8. f. Brasserie. - Fabrică de bere s. 
(mai ales) local in care se bea bere. [Vlădica Ata- 
nasie] țineă crâșmă de vin și și-au făcut berărie. 
ȘINCAI, HR. III, 200/,. 5eriîna«nM» Jidou, aflătoare 
la Nicolin^i. (Mold., a. 1823) uricaridl, V, Rö/„. 
Berării, fabrice de tot feliül sânt slobode de cătră 
ocărmuire. (Mold., a. 1827) ibid. ii, 202/,,.

— Derivat din berar, prin suf. loc. -ie.

bebAbîțA b. f. V. berar.

BCBÁT j 8. a. Dipllîme ou brevet fd'investiture). — 
Diplomă 8. brevet de Învestitură dat de Înalta Poartă 
mai ales ]>omnilor țărilor românești, la instalarea In 
domnie; cfr. firman, uric. Dela împărăția Turcu
lui si-i scoată uric de domnie neschimbată în silele 
lui, care uric în limba lor se cheamă berat. M. COSTIN, 
LET. i, 217/,,; cfr. N. COSTIN, LET. 11,82/„, S'a« cetit 
fermanul cel de domnie, că bereat încă nu se scosise.
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ACSIXTE URiCAitUi., LET. II, 144/.,. Au SCOS băratul 
și l-ffu (Uit la impăratut. KOGÁLNICEANU, ap. HEM. 
.323.5. Intr'acest an .ș'au înnoit Duea-vodă domnia 
tle al 3-lea an..., și, îmbrăcând caftanul, după ce 
au citit baratul de domnie, au dat cu 12 tunuri. 
MAG. IST. ibid. 3235. Solul... trimis de liadul-vodă, 
mergând... la Turc..., i-au făcut și barat împărătesc, 
ori cât negoț va aveă și va tnerge în țara turcească, 
vamă să nudea. MAG. IST. 1,284/,,. (Plur. -turi. | Și: 
bereat, barát, bărat. Cel prevăzut cu un berat se 
numeâ, In epoca Fanarioților, f beratliu s. m. (<turc. 
heratly), ap. ȘIO.]

— Din turc, berat „diplomă**.

RKKATLÍu f 8. iTi. V. herst.
BEBBÁN a. m. (Iht.) Sorté de poisson. -Un fel 

de pește. (Smulți, In Covnrluiu) H. lll, 408.

RERBÁNT B. m. (iolant, vert galant, coureur (de 
femmes). -Om care face curte la femei, care se ține 
de cruilâcuri, care umblă după femei; cfr, ștrengar, 
craiu. craidon. (Une-ori In funcțiune adjecti
vală) Un birbant de cei de frunte și de țări vântură- 
tori. BELDIMAN, ap. TDRG. Acesta, frate, îi un ber
bant, un iâlhariu și un tnșelătoriu. drĂghici, r. 241. 
(ihidi, porc-de-câine și berbantule ce ești! gorjan, 
H. IV. 1(51. Chirița:... Mi-a făcut curte, berbantu’, 
tot drumul, alecsandri, T. 70. Fluturi mulți... vin 
in urma lui. un lanț, Toți cu inime ușoare, toți 
șăgalnici și berbanți. EMINESCU, p. 196. Falstaff 
este un berbant bețiv, care râde totdeauna, face 
glume indecente și ne face să râdem și noi. maio- 
RESCu, CR. II, 189/,,. Tot berbanții de flăcăi cântă 
feteJorîn joc. șez. iii, 108/,,. Poet. (Despre animale) 
In cea baltă de la Fant, Kste-un șarpe cam ber
bant. ALECSANDRI, p. p. 398'’/,,. Cu caii berbanți. 
Din gură’nvățațt. ȘEZ. III, 41/,j. [Și: blrbâiit.]

— Din n.-grec. (i.«ipp.RâvTi;, idem (șl bulg. ber- 
Inint, pol. birbant, toate din ital. ftirbantA „ștrengar, 
om de nimica**).

BEHBANTlKÉNC, -EÁNCA adj ; BEBBÁHTArÍF. 
8. f.; brrbántír s. f. T. berhantlác.

bbbrantlÁc s. &. Conduite ou mosurs de galant, 
de eoureur de femmes. — Fapte, purtare, apucături 
de berbant, cfr. strengărie, crailâc. Breee!.,... ce 
berbantlâctmi ia fata, ti mănâncă zestrea și 
sare garduri! ALECSANDRI, T. 1278. CofoneZuI e //ro- 
zav de muieratec, mai toată leafa o cheltuește cu ber- 
băntlicuri. s. NĂDEJDE, ap. TDRG. Să nu se apuce fiul 
său de suflet de berbantlâc. ispirescu, u. 79/,a. tiăn- 
deam că te-i fi dttsprin lume, după berbantlâcuri de-a 
tale. CREANGĂ, P. 314. [Plur. -lăeuri. Și: berbăiitlic. | 
Cu alte sufixe (rar, neobicinnit): berbănție s. f. co- 
STINESCU, ALECSANDRI, ap. TDRG.; bcrbăntărie 9. f. 
Singur n a voit... să mă lese, zicând că am să fac 
berbăntării. i. negruzzi, iii, 161. | Derivate adjec
tivale (neobicinuite): berbantllcésc, -eâsră. Nu făcea 
așă cumvă niște nazuri berbantlicești? N. A. BOG
DAN, ap. TDRG.; (cu alt suflx) berbántárésc, -eâscă. 
Duceau o viață berbăntărească. id ib.]

— Derivat din berbant, prin suf. abstr. -lăc (ofr. 
ture, berbâdlyq „dezordine**, cihac, II, .548).

BEKBAsTTLicÉsc, -eáncA adj. V. berbantlâc. 
bebbAkátúbA 8. f. V. bărburătnră.

BEKBĂti B. a. (îinbr&c.) Sorté de de payaan 
(en bure). — O haină scurtă, de dimie. (Cătunul Soo- 
dol. In üorj). h. vi, 236.

HEHRÉ4' 8. Ri. (ZooI.) V. berbcce.

BEBBBCÂB B. a. (tmbriic.) Long Huiniea» de pay- 
san (en peau de mouton). —(In Mehedinți) Cojoc

BERBECE 
lung cu lână mare. N. rev. r. 1910, 85; cfr. sa
rică, burcă.

— Derivat din berbec, prin suf. instnim. -ar.

bebbel'Ak 8. m. Berger préposú â la garde des 
béliers. — Cioban care păzește berbecii. (Pietroșița, 
In Dâmbovița) n. iv, 1.5.5, (Călinești, In Botoșani) ii. 
I, 34, (Ciacâni, In Brăila) ll. I, 139; Jahrksber. xvI, 
221. ' Spec. Epitetul unuia dintre cei trei Filipi; 
se serbează toamna, la 26 Septemvrie marian he 
I, 253.

— Derivat din berbece, prin suf. -ar (formațiunea 
cuvântului este, probabil, străveche, cfr. berbicarius 
In Glosele de la Reichenau, sard. bervegadzu, fran. 
berger, prov. bergier).

bebbecăbîe s. f. Troupeau de béliers; pâtu- 
roffe pour bâliers. — Cârd de berbeci după ce au fost 
aleși (după Sf.-Mărie) dintre oi (Călineștl, în Boto
șani) H. I, 34 și locul pe care pășunează. TDRG., LU- 
PAȘCU, ap. CDDE. nr. 159. [Șl: bărbăcărie. ii. i, 34.]
“ Derivat din berbec, prin suf, col.-loc. -ărie.

KEBBÉVE B. m. I. (Zool.) Bdíúr. II. (Pig.) 1®. - 
(constellation). 2’. - . mouton, snnnetle (instrument 
pour enfonci'F des pilotis), (lemoiselle. 3’. Qrains do 
maîs que l’on a fait griller et éclater sur uno sur- 
face chauffăe. 4®. - (inachino de guerre).

I. Masculul oii, după ce a ajuns într’al 3-lea an 
al vârstei. (Găvănești, In Buzău), ir. ii, 87, Când nu 
se adaogă atributul „bătut“ s. „întors**, se înțelege 
totdeauna berbecele necastrat; are te (cfr. asin an, 
batal, valós). 258 berltecii. catastih (a, 1588). 
cnv. D. BĂTR. I, 209. 1% ei, numai o merftl de pAne 
se măncA doi berbeci, neculce, let. ii, 203/3,. 
■^troateZe ploaei... deteră capului său aspectul unui 
bwbeJie plouat. Eminescd, n. 34. Uaidați să mân
căm și apoi sâ. v’arăt pielea berbecului, keteganol, 
p. iii, 64/|, (mai jos: pielea berbecelui). Ărbeci 
are [Opri^nul] sute ’ntreffi, Cu cozile pe teler/i. alb- 
C8ANDRI, P. p. 201V1»- Se bat in cap, ca berbecii: nu 
se Înțeleg, pamfile, j. 7-» venit berbecu’ la casă 
(Bârlad, In Tutova); s’a Îmbogățit. ZANNE, P. I, 323. 
De-a berbecele (s. berbecul s. berbecii) e numele 
unui fel de luptă și a unor jocuri de copii (acestea 
descnse la VICIU, GL. și la pamfile, .1. i, 53, lil, 44). 
S’an inooit ca să S3 lupte... de-a berbei^. bbibra, 
P. 103/,,. Cornul berbecelui este numele unei tlori 
la iie. BREBENEL, OR. P.

II. P. anal. I®. (Astron.) Constelațiunea zodia
cului care coincide cu echinocțiul de primăvară, cfr. 
arete II, 1®. OTESCU, cr. 20. t)6 va tună in număr 
berbecelui dSspre răsărit, va fi robie și peire multă. 
GROMOVNIC (a. 1799), ap. GCR. II, 164/„. Martie tn 
21 se Inceape anul și stăpănenște Jupiter in zodia 
berbeăceluî, lăcașul lui Mars, calendariul (1814), 
64/,. Cfr. calendariul (1844), 22, CULIAN, C. 158.

2®. Trunchlu gros de lemn, cu care se bat parii, 
se bătătorește un loc, se pisează sămânța In oloineță, 
etc. (Bilca,fn Bucov.) Com. tofan, cfr. arete (11,2®).

3®. (Mai ales la plur.) Boabe de porumb care, puse 
să se coacă pe o vatră fierbinte, crapă de căldură 
șl „pocnesc, sărind ca un berbece"; riori(cele), 
cocoșei. pamfile, j. ii, 88-89.

4®. (tn arta militară a antichității și a evului 
mediu) Mașină de războiu cu un gât lung terminat 
Intr’un vârf de Ser In forma unui cap de berbece, 
cu care se izbeau zidurile și porțile cetăților ase
diate spre a face spărtură in ele, cfr. arete (II, 2®). 
Făcând o mahină [ mașină] ce o numesc berbece, 
au luat ceUiteti. șincai, iir. i, 113/},.

[Șl (singulare reconstruite din plur.): berbec, (rar) 
berbéclu. pamfile, C. , Plur. (rar. In rimă), șl: 
-beciuri. Cere-or sule Oi cornute, Cere-or eeciuri De 
berbeciuri. muscel, 11. Și cinciseciuri De berbeduri. 
(Pucioasa, In Dâmbovița). pâSculescu, L. p. 57.)

— Din lat. pop. berbex, -Scem ( oervex), idem

l



HERDECEL
BERiiKcici. s. IU. I. Beții belier. II. 1®. Lfinere.t, 

iat^ier, pie-f/ribehe fhaniusj. 2®. Sorté de raisin.
I. Diminutivul lui berbece (derivat prin suf. -ei),

mai ales desmierdător. Cfr. berbeouț. aveă
Tudor ș’aveă Tot cimăci de mielușei, Mielușei cam 
berbecei. șEZ. ni, 212*'/,.; cfr. GCR. ii, 329

II. P. anal. 1». (Omit.) Pasăre, pe spate cenușie 
s. roșiatică, cu aripele și cu coada negre Specii: - ul- 
mare (și: lupul-vrăbiilor s. șoimuț); - ul-mic 
(șl: lupul vrăbiilor-inic); - roi»e/tc(și: șofran). 
[Femeiușcă se numește: herbecicA, plur. berbecele.] 
MkRXeV, o. II, 11 Ș. U., BARCIANU.

2®. (Bot.) Un fel de strugure alb, cu boabele mici, 
dese, ruginii și dulci la mâncare. (Băileștî, Comoș- 
teni. Adunați, etc.. In Dolj) H. V, 16, 134, 3, (Co- 
soveț, tn Mehedinți) II ii, 55, (Cioara, In Teleorman) 
HEM. 2104, JIPESCU, o. 53.

RBBBBv&sc, -eAscA adj. De Wiier. —(Rar) Do 
berbece. C'o căciulă berbecească. Nimenea .să nu-l 
cunoască, mateehcu, b. 62.

— Derivat din berbece, prin suf. adj.-esc.

KEKBEt i< A 8. f. (Omit.) v. berberei (II).

REKBEC'iiț. -A subst. 1. Petit bélier. II. 1®. Sdcus- 
sine fGallinago gallinariaj. 2®. ixtMeref, lanier.

I. Diminutivul lui berbece (derivat prin suf. -uț). 
mai ales desmierdător, berbecei. [Mieii] carii sănt 
berlteciiți, și nu sănt de areale, se junănesc mai 
nuinle. ECONOMIA, 90. [Șl: bărbăeiiț „miel de un 
Jin“. JAHRESBER. XVI, 221.]

II. P. anal. (Urnit.) I®. (Mold., Bucov.) = beca- 
țină, sHăniș. marian, o. ii, 301. (Femeiușcă se nu
mește berbeeiiță. ibid.]

2®. (Rar) = berbeeel-mare (v. berbecei 11, 1®). 
MARIAN, o. II. 77.

— Derivat din berber, prin stif. dini, -uf.

ukkkklÎc t s. a. Iiste.nsile(s) de ft«r6»er.—(Rar) 
Obiecte de-ale (meseriei) bărbierilor. Două prosoape 
tle mire, be.rbelăcuri pentru ras, căsuțe tle copile la 
ilherijhef. alecsandri. t. 433. [Plur. -lAcuri.]

_ 1 Din turc, berberllk ..meseria de bărbier". (Cu
vântul a fost Împrumutat Intr’o accepțiune puțin 
schimbată).

BEKHEI.EÁC subst. Culbute. Numai In legătură 
cu verbele mișcării a se da, a veni s. a cădeă (s. cu 
esclamații care leInlocuesc) în loc. adv, de-a ber- 

ide-a) tumba, (rostogolindu-sp) peste cap, tnvârtin- 
du-se, „tăvălindii-se, mergând fără voie când pe-o 
parte, când pe alta". S’a îîms săracul cap de-a be- 
belenca la vale. rĂdulescu-CODin, l, Uăsâ d'aber- 
beleacu' de pe scaun Jos. Gorjan, h. 1,64. Bătrătut... 
Tranc! din pom, de-a berheleaca jos grănuidă a 
căsut. DULFU, ap. TDRG. Calul se duse d’a berbe
leacul. FUNDKSCU, L. P. 29/,,. Copiii... se dau âe-a 
berbeteacu’. șez. vi, 29. rrdwía de-a berbeleacul (e. 
de-a berbecul) o descrisă la pamfile, j. iii, 44. 
Fig. A da pe cineva de-a berbeleacul = a-1 da peste 
cap, a-1 face să cadă ou rușine (la alegeri, etc.). 
Cine a datfărăj, la alegeri, mai mulți ca mine 
de-a berbeleacul? N. N. beldiceanu, SĂM. iii, 263.

— De bună-seamă o modificare glumeață a cu
vântului berberțe).

— 544 BERC
MARIAN, SA. 27. Cătat-am ș» prin cămară l^i-ain 
n[iat o berbincioară; îierbincionra-i din trei doai/e 
Și-a fost plină de potloai/e. nDi>, P. P. Gl''. [Și: băr- 
bi'uK'ioârA. șez. viii, 93.]

BERBÎNfA 3. f. I. P. Sorté de baratte, do .setl/e 
ou de baril 2“. Taxe (do coinpagnon-oordonnier). 
II. P. Citrouille, potiron. 2“. Nymptie de fourmi.

I. P. (Dog.) Vas de lemn, făcut din doage, servind 
cu deosebire Ia păstrarea lăptarilor și a brăiizetu- 
rilor, mai rar a băuturilor spirtoase. Cfr. putinică. 
butoiaș, bădăiu (și cele citate acolo). Bărbânță 
(plur. -&dnfe)sva3 făcut din doage de brad .și În
fundat la amăndouă capetele cu funduri, marian. 
Bărbănță (plur. berbințt)^putină de forma unuipo- 
lobăcel lun^reț, In care se ține brânză s. lapte acru. 
De obiceiu sânt făcute pentru trei vedre. CREANGĂ, 
GL. Bărbănță = vas tn forma buței; se face din lemn 
de brad, se cercuește cu cercuri de lemn și se În
fundă la amândouă capetele, șez. viii, 93. Biir- 
bânță (plur. berbințe) = butolu, hârdău lung, in 
care se ține brânza și laptele de oi. bud, p. p. Ber- 
beniță = vas de lemn pentru pus brânza când se 
sărează. (Mehedinți) N. rev. rom. (1910), 85. őei - 
beni|d = putinică, putină foarte mică. (Rudina, In 
Mehedinți) H. ix, 83, cfr. v, 189 (Plorești, In Dolj). 
Bărbănță cu lapte se atârnă de două sforicele In 
poziție piezișă și apoi se hurducă, până se alege 
untul. JAHRESBER. XVI, 216. 1 berbonțe de răndse. 
catastih (a. 1588). cuv. D. bătr. i, 206. Că Ivun- 
barele mi-erau tot pline de bucate, l>erbinț"le tot pliite 
de brămă. (Reteag) N. rev. r. i, s. ii, 157. Împre
jurul mesei [se ailau] mai multe sctiune rotunile ca 
berbințele. MARIAN, T. 363. [Igreții] cătdă căie lAnyă 
o berbință fbutoiu) cu vin ori cu vinars. (La Moți) 
MARIAN, ND. 75. O bărbănță de vin, Cu cercuri de 
alun, 0 bărbănță cu holercă... sevastos, n. 346/„, 
347/,. Brănsă... rasă depe bărbănță. șez. iii, 14G 
Cănd ii brănsă, nu-i bărbănțăl CREANGĂ, P. 45. 
( : n’ai niciodată tot ce-ți trebue). Această fată pare 
că nu-și va uită cuțitul in bărbănță cu brănsă: se 
zice despre o fată leneșă care se vede că nu va 8 
bună gospodină. (Bucovina) MARIAN, NU. 30.

2». + (Mold.) Taxă plătită de cei ce voiau să intre 
tn breasla ciubotarilor. Care meșter strein... va vrea 
.vd se așeee aice in lași, cu breasla ciubotarihr, sau 
și din ucenici care va vrea să iasă meșteri deos^i, 
să aibă a mer{fe la starostele și la bresla-și, ca să-și 
ia voie, dăndu-și bărbănță cinci Isi, cu poclon eu 

.V.......__ ... ...... ..........-............ tot: iar corele va fi ficior de meșter, ști^d de ceilalți,
beleacul (rar: de-a berbelesca) = de-a rostogolul, acela să dea bărbănță 2 lei și Jumătate, cu poclon 

.......................................... 1- -.V ---.L. —(Mold., a. 1766) uricariul, xiv, 2.
' II. P. anal. P. (Bot.) (Subt forma berbeniță). 

Bostan, dovleac (mare). Află o berbeniță, să dau l<t 
porci. (Valcăul-român, In Sălagiu) viCIU, GL.

2*. (Entom). (Munții Bucovinei) Nimfă do furnică. 
Cfr. cocon, sac, săcușor. marian, ins. 233, 234. 

[Forma berbință In Transilv.; berbeniță în Mehe
dinți, Dolj, Banat (anon. car.) și Sălagiu; bărbânță 
(cu plur. berbinți) In Mold-, (plur. -băn^} Bucov,, 
(plur. berbințe) Maramureș.]

— Din ung. berhence, hiirböriee „butoiaș". (Șl 
rut. berbenieja, idem.)

1

BERBVNV 3. a.: BEKBtlurcĂ 3. f. V. liArItuuc. HEB<' s. a. V. hArc.

nr.KBENE B. IU. (Bot.) V. brebenei. 
BEHBENIȚÂ s. f. (Dog., Bot.) V. berbhtțA. 
BEKBEKÓB s. 111. (Bot.)v. bi'vbeDOC, sasclilii. 
BCKBER-BÂ^A f 3. m. V. bărbier. 
HERKETEÁO, *Â adj. V. beteag.
berbínA, bekbînc'A s. f. (Bot.) v. verbină.

BEKV, BEfÂjBtA adj. zi courte; aMowre. 
Cu coada scurtă s. scurtată, fără coadă, spec. (de
spre bou și despre vacă) cu coada fără știchiu (a. fără 
canaf). damé, t. 29, ii. iii, 14. Cfr. ciumpav, cio- 
p Ar tac, retezat. „Ce! vrei să, las vulpea bearcăi^ 
Dar »MÍ bine să te tu pe tine dracul de o mie de ori, 
decăt să rămăie vulpea mea fără coadăl odobescu, 
III, 47. înaintea coasei lui loniță Custură, o prepe
liță făcude-odată: suărrr! „I-ai tăiat coada Ioniții‘‘,REBBiMcioĂBĂ s. f. -Diminutivul lui berbințA —...... -......... .. ........... ................... -.........  , ,

(P) (derivat prin suf. -tor). O berbincioară de lapte. ; ffiumi invăț^ond. „Uite-o,săraca a rămasbeitrcă
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SANDÜ-ALDEA. 9ĂM. IV, 948. Vr'o cinci sule de ber
beci.... Totlterheeiiîe cnade berci, teodorescu, p. p. 
474. Două năpârci berci. pArcdlescd, l. p. 62. | (In 
batjocuri, despre o fată fără coade) 4r8-o bearcă 
d'ihnvnică. mândrescd, l. p. 214/,9. (In glumă) Om 
cu că»Mșă hereă: cu cămașă scurtă. (Alinian.ln Con
stanța) H. II. 241). II (Substantivat) Numiri de căni 
ciobănești și de vănat; la fem. berea. (MSrăcineni, !n 
Buzău). H. II, 146, (Coșereni, tn Ialomița) ii. vii, 154. 
|Și: herg. păsculescu, l. p.]

BRR<. s. UI. (Aliat.) Pârtie chamue du nez, entre 
Ies narines. — (In nordul Transilv. și In Bucov., mai 
ales la plur.: bercii nasului] Partea cărnoasă dintre 
nările nasului, „punticica nasului**, rugnarid, 
NĂs., (Siretiu, tn Bucov.) marian, d. 216, 218.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung., prin ?ăt- 
mar, berke „mugur", slav, birfes „vârf, mugur**, ber- 
NRKER, SL. WB. 119).

RÉRt'Á s. f. 1°. Brebis ă laine crépue. 2®. ÎMitie 
te.inte (de cette sorté de brebis).

(In Ungaria).
1®. „Oaie cu lână creață și mică'*. VAIDA. Șwle 'n 

poartă răsâmat, Cu cușma tle hercă ’n 00^1. m.ândre- 
8CU, L. p. 213/^. [Șl hircâ(Ban.) ii. vi. 176, liuba- 
iana, M. 14.)

2®. P. ext. lAna acestor oi, do obiceiu boită. 
Cfr. MARIAN, NU. 296. La brâu, femeile tinere ș» fe
tele [din Săliște] a» cingători de be.rcă pestriță (un 
soiude lână), moldovan, Ț. N. 135. Pânsături roșii 
de bărcă. RETEGANUL, CH. 145. ,Bortiță' se numește 
firul — de obiceiu o bercă roșie — cu care [sej leagă 
fiorile pe pălărie. VICIU, OL. [Și: bircă.]

— Cuvântul se găsește la Unguri; birka „oaie 
cu lână scurtă și creață", la Sârbi; birka „un fel de 
oi", la Poloni; biera, bierka „oaie turcească sau ro
mânească, cu coadă scurtă" și la Cehi: hira, 
birka „oaie ordinară, sterilă". CIIIAC, ll, 481. Ex
tensiunea aceasta pare a pledâ pentru răspândirea 
cuvântului prin ci* bani români. In cazul acesta, 
există jioate o înrudire cu francezul (In Normandia) 
berk „oaie rea, ordinară". Posibilă e și o legătură 
a acestui cuvânt cu adjectivul berc (cfr. forma polonă); 
nota comună ar puteâ fl: „scurt" (In coadă 8. In lână).

niRfiiEA V. terrhea.
kbrchíná, kercítA s. f. V. hechită.

BERCiv -f- B. m. IUraut. - Crainic, pristav. sisS 
Alexandru să strige béreiül la tofi, și .'«d-i audă. Șt 
strigă aș^... și slsi iot pi epe să încalece și să lege 
înămăi la gura peșterii. Și așă făcură... și luară 
cine ce au găsit. Și strigară hereiül, să la.fe iepile 
pe vnefa] lor, pe umle or crea să iasă, alicsăn- 
nRiE(a. 1781), ap. GCR. ii, 133/,,.

— Din sărb. biric, idem (din ital, birro, cfr. zbir).

HEKFÎ'ț s. m. Nom de chien de berger (ii queue 
courte). — Nume de câne ciobănesc (Perieți, In Ialo
mița) II. VII, 336, probabil: cu coada scurtă. [Și; 
bircnș (Piotroșița, In Dîmbovița) ii. iv, 156.

— Derivat din berc, prin suf. -mș.

BERCÎT s. a. Petit buisson. — Diminutivul lui 
berc (= hărc, derivat prin suf. -it/). LB,. etc, (Și ca 
nume de localități). [Plur. -cufuri.]

RERRKRÉu 8. a. v. ferdideu.

KRRRVi vb. IV^^hârduL GRIGORIU-RIGO, M. 1,2.3.

KÉKE a. f. P. Boisaon; bombance. Boisson (al~ 
eoolique). 2°. t'ite campagnarde, pendant Ies jours 
gras apr^s Noăl. Jeunes gens qui organisent cette 
fftte. 3’. JcM d'enfants.

Infinitivul verbului bea, devenit abstract verbal.
DicțioDaruI Umbli rom&ne. ao. V. 1911.

o I
KCHflP’

' I®.(Adesea In corelație cu mâncare^ 
numai In legătură cu „mâncare", Înlocuit 
Băutură (I, 1’). Bearea mea cu plângere 
OORRSI, P9. 275. Nu iaste mâncarea și bearea îm
părăția cerului, id. E. 537/,,. Elu-șfiJ ^seă jocurile 
și berile și mâncările, mgxa, 389/, ,. S’au adăpostit 
prin curțile boie.re.ști, ca grămătici... trăindpe bereși 
pe mâncare, fărăgrijă (le ziua de mâne. r. GiilCA, 9. 
57. Ș'am să mă așed, măi vere, pe mâncare și pe bere. 
ALECSANDRI, T. 912, cfr. 611. Scoolă, (roleo, nu ședea, 
IjUS’ berea și mâncarea. TEODORE.'íCD. P- P. 588*’.

2®. (Transilv. și Bucov.) Petrecere aranjată, Ia 
țară, de tineret, la începutul câșiogilor, numită șl: 
hei'cân s. ospățul feciorilor. Cfr, marian, nu. 67, 
9E. I, 53, 82, î. 259. le-ți, Mărie, siua bună De la pă
hăruț cu miere. De la feciori, de la bere, marian, î. 
259. Dat in bere = bun do însurat s. de măritat 
ZANNE, P. IV, 200. ! P. ext. Grup de tineri care a- 
ranjază a.stfel de petreceri. Cfr. m.ândrescd, l. p. 207.

3®. Numele unui joc de copii (Gârbovi, tn Ialo
mița) H. VII, 186.

RÉKF. s. f. Bűre. — B&iitur& fermentată prepa
rată din oi-z și din hamein. -4 călilare ntnre de here. 
CATASTIH (a. 1588), CUV. D. BĂTR. I, 194. (Nönitii] 
tnvăfafi C» bere și cu Jiorilcă. m. costin, i,ET. i, 
250/-. Bere proaa/JdM. C. negruzzi, iii, 19') ',a;cfr. 
n, 188/,. T^ifătul din cănd în cănd... căte n gură 
din cafeaua și berea ce le sta dinainte... eminescu, 
N. 31. Cuiu cu cuiu se acoate-afară, Viw cu here 
de-ă amară. (Poiana-Mărului, comit. Făgăraș), ap. 
ZANNE, p, IV, 177. (Eliptic) Pahar de bere; cfr. 
halbă, țap. Băiete, dă-miabere mică. [Numai in 
ace.8t înțeles din urmă, are și un plur.: 5eri|

— Din germ. Bier, idem (apropiat de infinitivul 
verbului a bea).

rf.reán 8. a. V. here’. RERRÁT f 8. a. V. herat.
REREt'iiÉTs. a ,s. in.,adv. I. P. Bonlieur.chnnce. 

2*. Ahomlance. 3®. (Iron.) Celui qui porte bonkeur.
II. TVempeitr. III. XÁeiviamment, ú foison. tria, fort.

(Necunoscut peste munți).
I. S. a. P. Noroc, fericire, prosperitate (caro se 

revarsă asupra cuivă In mod neașteptat, oopleșin- 
du-1 cu bunuri păinăntești). Cum au ajuns țăranii 
la lași, boierii au pus mână de la mănă, de i-au 
ferchesuit frumos și i-au îmbrăcat..., de se mirau 
țăranii ce berechet i-a găsit. CREANGĂ, A. 161. Dar 
toate lucrurile cu vremea lor: și berechetul și pe
trecania au și PÍS un capăt. ȘE'/.. IX, 117.

2®. (Stare de) belșug, (de) abundanță. (Adesea In 
legătură cu „spor”, mai ales In urări) Casa boie
rească '/emeâ de berecheturi, orășanu, ap. ȘIO. Dwiit- 
wJieu să vă dea sănătate, la toate, spor și berechet. 
MARIAN, NA. 406. Cm toții [Iși] iau eiua bună, cu [vor
bele): „fterecftef, CM berechet să vă sevastoh, 
N. 77/,. ó'e face smeu, apoi se riilică sus și se face 
nour, și unde cade se face berechet. (Topal, In Con
stanța) II. II, 320.

3®. Oin care ți-adiice noroc (Întrebuințat numai In 
ironie). .Ym șîim cine i«-a îndreptat la casa mea, că 
știucă ești berechet 5m«ZcreanoÂ, p. 162 (De aici:)

II. S. m. (Mold.) „Pleșcar, bun de minciuni'* (crean
gă, GL.), „șiret, de numa Inșală pe alții'* (șbz. ix, 
149). 4t văsuț bereciteți? Țin câni și-i mănă pe la 
case, d’ mănăncă găinele vecinilor, nădejde, ap. 
TDRG. Neculai, »m te iot pune In poară cu to^ he- 
recheții! contemporanul, VI, i, 490.

III. Adv. tn abundanță, cu prisosință, cu Imbel- 
șugare, foarte, taro. Eră intiestulare rodurilor pă- 
măntuiiii,... erd și peștele berechet, dionisie ecle- 
SIARCUL, ap. ȘIO. De mâncat, mâncarăm bine, vin 
aveam berechet. CHiBici-RÂVNEANU, ap. TDRG. 
parale — „Berechet

— Din turc, hereket „fericire, belșug, bogăție'*.

I, »



BEREGATA
beregata s. f. (Anat.) Tuiriinj.', nosier. La- 

ringe, Inghițitoare, gătiță; p. ext. toată par
tea gâtului in care se află laringele. Bérigate = gula. 
ANON. CAR. Râsul... ajunse căprioara, se. acăță cu 
ifhiarele.de. pieptul ei,iși infipse dinții în beregată... 
ODOBESCU, ap. TDRG. Cocoșii s'aueeau peste tot 
saM, cântând să-și rupă beregata. DELAVRANCEA, 
8. 51. Hei, băbușco. tu nu vrei o ghiorțăitură, să-ți 
speli beregata? conv. lit. xliv, n, 73. Cu beregată 
fgâtiță) se face de urit, dacă se ^rigă prin bere
gată { laringe de animal, uscat) pe nume acela că
ruia vrea să-i facă de urit. leon, med. 97. Cu paloș 
s’apr(^ă, Să-i taie beregata teodorescu, p. p. 565. 
A pus măna în b'’regată și a strâns cât a putut, 
ca să nu se ducă mustul pe gât. șez. iii, 32/,. 
aueâ be,re.gata curcanului (in Vălcea)= a Înghiți re
pede și nemestccat. ZANNB, P. ii, 17. [Și: herăgâtă, 
berigâtă. Plur. -ifaie, (In Mold.)șBZ. VIII, 153.]
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gări /bcuei’rcctj și la Albanezi fl/rendevek); Iu limba 
romănă e luipruiuut de la unul dintre aceste po
luare. Cfr. CIIIAC, If, 12, Q. MEYER, ALB. WR. 46. 
BERNEKER, SL. WB. 49.

HEKNEVItT, BERNlVin, BERNIVÍGI S. in. plur. 
(îmbrăc.) v. berneveci.

RERTEi.iE 8. f. V. betelie. 
bertîțA s. f. v. bartă.

iiKKK 8. in. .Zeu d’enfanta. - Numele unui joc 
de copii. (Poiana, In Ialomița) H. vii, 393, probabil 
identic cu jocul numit „de-a-barza“ (v. barză).

KRRZicÂ 8. f. iVom <l6 chéore. —Nume de capră. 
(Davidești, In Muscel) li. ix. 220.

— Diminutivul lui liarzA (ca numire de capră), 
derivat prin suf. -ică-

hebétA s. f. Bérét —Vn fel de căciulițăde postav, 
de catifeă, etc., cu fundul scurt, larg și răsfrănt peste 
maizni, purtată de marinari și adesea ca acopere- 
mănt de fantazie de către copii, doamne, studenți; 
cfr. baretă. bonetă. tícoate<lin săculețul ei un beret 
tot (lin uniforma canonierii ^Ije Formidable^. CA- 
RAOIALE, M. 124. Logofătul,are m fel de căciuiiță, ca 
o beretă de marinar, iorga, n. r. b. 83. [Șl; bérét s a.] 

— N. din fran.

HKuézNK.- B. in. (iarrfe-Iwis, ganle forealier. — 
(Mold. de nord și Bucov.; rusism) Pădurar, șez. II, 
23/,,. (Pilea, în Buoov.) Com. o. tofan.

— Din rut. (po)bereinik, idem.

nene, -li adj. v. hore-.

beboahotA a. f., adj. f. Berjamote.—Varietate 
de pară, care se topește In gură; foarte gustoasă.

— N. din ital, hergamotta (alterare a turc, be* 
narmGdi „pară a Domnului").

BERK HiȚÎ;!, s. >u. BdfonMef (servant ă faciliter 
la poso de treillis en branebages). — (Munții Suce
vei. In Mold.) Berickifdt = un bățlșor cu laț. care ser
vește la sucitul nuielelor. șez. v, 37/,,.

— Etimologia necunoscută. (Cfr. brighideu).

heriuAtA s. f. V. beregată.
KEKI.ÁNT f. BRRI.kAnT ț, RKRLIĂWT -f- B. a. 

V. briliant.
BER1.ÍC s. m., 8. a. V. birlic.
BEBNAvivAfși, BEBXAvici s. UI. plur. (fmbrăc.) 

v. berneveci.

BERNETÉCI s. UI. plur. tant. (îmbrăc.) Sorté depun- 
talon depaysan.—tin Bucov., Mold. și jud. Buzău) Un 
fel de pantaloni țărănești groși, de iarnă (largi și foarte 
lungi, făcuți mai ales din sumani albi); cfr. cioa
reci, ițari. manolescu, i. 183 ș. u., șez. n, 23'7,„ 
rev. crit. i, 290, CREANGA, QL. Fiește-care ^ior ile 
t>acal vra să-și schimbe bemivicii pe un pantalon. 
RUSSO. s. 6.După modelulpieptariului, cojocului, su
manului, bernevedlor (cioarecilor^.. românești din 
Bucovina, mi-amdat de făcut tn Viena unport întreg 
sbiera, k. 8.140. Ițari, bernevici, cămeșoaie... crean
gă, A. 48. Se schimbă cu cămașă și ismene de bum
bac sau de fuior, cu berneveci (cioarecij ori ițari. 
MARIAN, î. 62. Cu luleaua'n dinți. Cu bernavicii eru- 
șiți. VASILIU, c. 181. [Șl: bernevici creangă, gl., 
bernlvid, bernavicl, bernevigi (Băleni, In Covur- 
luiu) H. III, 4, birnivécl weigand, b. B. 94, birnevigl 
(Cavadinești, In Covurluiu) ii. iii, 109, șez. ix, 39; 
(prin apropriere de brâu) brliiivicin (Intr’o poezie 
pop. din Vâlcea, unde ae confundă cu „biăcinar"). șez. 
III, 215-216. Diminutiv; beniăvlcâși ȘEZ. IX, 18.]

— Cuvântul, de origină obscură, se găsește șt la 
Sârbi {benevreke, bonevrake, bendfreke, etc.), la Bul-

RESACfjiTRÁ 8. f. V. hesActea.

MEHACTKÂ 8. f. CüSS'ítte, néce.ssaire. — (în Ro- 
mănia; Învechit) Cutioară (de lemn) lucrată fru
mos, In care se păstrează bijuterii, obiecte de cu
sătură, de toaletă, etc., casetă. Ad' aici besacteaoa 
cea nouă, alecsandri, t. 1394; cfr. 411. Tata i-a 
dat un ceasornic frumos, maisa o besacté de toaletă. 
EMINESCU, N. 86. [Și; besecleă alecsandri, t. 422, 
beșacteă pontbriant, costinescu, bisacteă TDRG , 
hi^cteă. O bișacteâ veche, un fel de cutie mare de 
vișin, capacul incrustat cu sidefuri cât aluna, ra- 
sarabescu, ioc. v, 10; cfr teleor, n. rev. r. I, 
170; bestahteă ap. ȘIO.. TDRG., besacșteă poenaru, 
ap TDRG. I Diminutiv: hesăcteloță TDRG, bl- 
săcteluță. I. NEGRUZZI, IV, 77.]

— Din turc, be^tahta „pupitru, cutie, etc."

BEȘiAt'TEÂ, benActeeétA s. f. V. besacteâ. 
resAbA s. f. V. heseadă.

BÉM« HiK B. f. (Dulgb., Dog.) Scie fi bras, urpon. — ,
Fierăstrău mare pentru tăiatul buștenilor și al bâr
nelor, cu pânza ou dinți mari și curbată (mai lată 
ta mijloc decât la capete), la capetele căreia sânt 
fixate două mânere de lemn; II mișcă doi oameni, 
trăgând alternativ de câte un capăt al Iui. damé, 
t. 112, STAMATi, D. (Lupești șl Prodănești, In Co- • 
vurluin) n. Iii, 266, 378, (Albești și Df-leni, in Pâl- 
oiu) H. VI, 17, 82, bab'iță (5®), bestie', pânză. 
.Mergeți și aduceți o beschie și un topor, ion cr. 
III, 102. [Și; bestie, damé, t. 112, «9. | Derivat: 
blschigiu t s. m. Tăietor de lemne, doc. (a. 1795) 
(turc, bickygi), ap ȘIO.]

— Ofr. bulg. biekija „ferăstrău, joagăr" (din turc. 
byckg „ferăstrău, cuțit". ȘIO.).

beseAbA 8. f. Conve.rsation, parole. Anecdote. ■ 
(înTransilv.)Convorbire, voroavă, vorbă Se îndui- 
ceascăse lui be^seadel- meale. psal. sck. 340. Și amit 
beseadele talc aiave te fac. TETraev. (1574), 250. 
Domnu' dusese deacă svârși beseada cu Avraam. 
PALIA (1688), ap. CCR. 56. I| (Prin Buzău) Poveste 
anecdotică, anecdotă; ghicitoare. [Șl: besădâ. CAN- 
DREA, Ț. O., băsădă (plur. -sade și săsi) = vorbă, con
vorbire. Atâtea băsădzi răle. țiplea, p. p. 45.]

— Din paleosl. beséda (s. din ung. besséd), idem. 
Cfr. băsădi.

beseAkecA t- bi^ngAricA f s. f. v. biserică. 
renbcteâ s. f. v. besacteâ. 
bknérecA s. f. V. biserică.
KEși Vb IV" (ș. d.) (IV) V. băși ș. d.
BE^ivA B. f. (ș. d.)v. bășică ș d. ’ 
re.*ÍÍnA s. f. (ș. d.) V. bășină ș. d.

be^eeAcîA s. m. 1. Capitaine de ,beșlii‘. II. P. 
VjciWe baderne, 2®. Toqué.

ifhiarele.de


■

BEȘLKGARIT

I. f (Giivănt din epoca fanariotă, păstrat și acum 
încă In poezia pop.) Căpitan de b'»șlii (și. In de obște, 
de soldați spre paza țării), căte unul de fiecare județ. 
Nămăs^se un Turc ce au fost beșli’a'jă la Dumi~ 
trașco-vodă. N. Costin, let. ir, 123/,-. Beșleagă... cu 
6 neferi, pentru a apără pe locuitori de Turci. DOC. 
(a. 1741-2), ap. lOBGA, 8. D. VI, 234. Alune..- sosi șt 
rle la ordie un agă... cu vre o 800 neferi, și cu fdtă 
adunătură din befieagifif țării cu neferifi] lor. dd- 
MiTRACUP; LOGOFĂTUL, c., ap. GCR. 11, 127/, Să se 
plătească numai lefile beșlegilor, a neferilor Curții 
i/ospod. (Mold., a. 1814) uniCARiUL, i, 44/,,. Vecur- 
marea catabrisului ce să urmează de cătră beșle- 
gii ținuturilor, cu luarea necontenitelor havaeturi. 
(Mold.,a. 1823), ibid. xiv, 288/,j. Pentru inenținerea 
ordinei, Chehaia-beg în Valahia și Lisuf-pașa î» 
Moldova orânduise In fiecare, plasă câte unbeșliu 
cu 10 wferi, in orașele principale, câte un be.șli~agă 
cu âO de neferi, și la Iași și București câte un baș- 
beșli-affă cu câte. 200 de. neferi. i. qhiga, ap HEM. 
2661. Opt ocă [de tutun]! Ce dracu’! Un beșleagă 
MU trage ciubuc ușă de mult, alecsandri, t. 1076. 
Si'n carte că mi-i scriă: Să facă cum oputeă. Să 
meargăla beșlefiga. teodorescu, P. p. 613\ Tof-su 
( Sultanul) porMHced, Porunce.ă lui beșleagă 
lui caimacam-agă De coló din Orava, S'aducăpe 
llinca. ibid. 636. Beșleagă Turcilor auzeă Și din 
gură-așă ziceă.. ȘEZ. V, 63'’/„. Me.rgeă ‘n Jos și nu 
»na* sta I^n’ ajungeă la beșleagă. VASILlU, C. 36.
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cfr deliu, călăraș, dorobanț. 202Ö ioî/^sr»/s'hh 
fiat la beșUi[i] ot liiurgioo. CONDICĂ (1B93), ap 
ȘIU. 3ii7i»ea-vodd... eise l>€șliilor, const.
CĂPITANUL, ib. 1S4 pnaAfÎ nrlw:[e} Uu^ei, oaMte.n[i} 
străin[i], din raiaoa Hotinului, or[i] din țara le~ 
9așcă, fiă fie heșlei, la fieșteear[e} sat câte un beșleu, 
să fie. pentru paza marginii 9Í de apitrar[e] lăcuiio- 
rilarde pricinile Turcilar ce trăesc acolo. (1741-2), 
ap. lORGA, 8. D. -VI, 232. 76' [lei] 6Ö [bani] de Ut 11 

' beșlii creștini, cdte un pol leu unul. (a. 1776) dri-
CARIUL, XIX, ^231,. La fiecare memilhaneâ să fie 
orânduit de la Domnie câte, un beșliit. ca să nupoată 
hui cai drumeții. DOC. (după 1794), ap. ȘIO. •tófX* 
lei leafă beșliillorj, ce sdni tn fiecare județ câte unul, 
priveghind asupra Turcilor ce vin in țară pentru 
comerț, potîno, ib Baș-beșleaga... poruncește beșlii- 
lor, ostași de poliție turcești. lOROA, Cii. i. i, 18.’>. 
Nimenea nu s'afiă... Să se ducă, Săd aducă [pe 
un haiduc], Făr" de numai trei beșlii, Oare țin ra~ 
iaua'n DU. teodorescü, p. P. 606, cfr. ibid. 609^ 
676**. Tffi pistoale că scoteâ, C’o mănă le slobozeâ, 
Beșliii că se străngeA. mat. folc. 63. Frunzuliță 
ile secară, Căt eră beșlii tn țară... pop., ap. ȘIO.

2’.Adj.(Rar) Voinic (ca un beșliu). Ce Turceră 
mai bogat, ÎjO Stoian băgat argat; Ce Turc eră 
mai beșliu, La Stoian arghelegiu. pop., ap. ȘIO.

— Din turc. beSii, idem

rentauteA s. r. V. hesucteă.

REJțTELÎ vb. IV‘. Bit/ow^r. -• (Pop., fara.) A mu
stră pe oinevă cu cuvinte grele și de ocară, a face 
de ocară, pampile, J. ii. Cfr. foștell.

BESTIAL. -A adj., bestialitate 8. f. V. bestie*. 
rAntir s. f. (Dulgh., Uog.) T, heschle.

rAntie 8. f. Animal, béte fauue, brute. — Animal, 
dobitoc; spec. fiară (sălbatecă). Oasele fosile debestii. 
vlahuță, p. 52. II Pig. Om cu apucături s. instincte 
do fiară. O bestie lacomă de lucruri delicate. Ca- 
RAOIALE, T. I, 134/,5. [Pronunț, -sti-e. 1 Derivate: 
bestial, -ă adj. De bestie, de fiară sălbatecă; cfr. ani
malic, brutal. Opoftă bestială de a se sfășiă ii 
apucase pe amândoi, vlahuță, d. 306. Cu pașii 
largi și tremurăml, Ca omul beat de-o clipă bestială. 
coșbdc, b. 141; bestlalitâte s. f. Fire sau acțiune 
bestială.]

— N. din lat. bestia, idem.

mat sia i-an ajuitgi-a ta ueșteuga. vAaibiu, c. 00. HitiHi'țh a. (. Femmegrasse etparesseuse. — {Ca
ii. 1‘. ext. 1®. (In ironie, cei ajunși la rangul de be- vânt injurios) Femeie grasă și leneșă, nesimțitoare, 

șleagă fiind. In de obște, oameni bătrâni) Om moale, -- •
babalâc, bacceă, hodoroagă; „nătărău" (Buzău). Com.
8. POPESCU, ZANNE. p. IV, 276. Cfr. to mbatora.

2®. Un om care Iși face dreptate cu pumnul, care 
p cam Intr’o ureche, zanne, P. iv, 276.

[Plur. (rar) beșlegi. i Cu formă turcească; beșli-agă 
8. m , plur.-«i/d/e. dionisie eclesiarhul, ȘIO. || 
Derivate; beșlegăritt a. a Dare impusă de beșleagă 
s. dare pentru întreținerea beșlegilor. Li infloite 
prețuri beșle.găritul urcă, bei.diman, TB. 413; beș- 
iegie t s. f. Funcțiunea s. rangul de beșleagă, ap. 
ȘIO.; (in poezia pop., formație spontană) beslegéste 
adv. Ca beșlegii. Alții îmi cântă turceifie Și l^ș'iii 
beșlegește. TEODORESCU. P. P. 612.]

Din turc. beSlI agSKy, idem. ȘIO.

be^i.eoAkÍT t s. a.; beiși.kgA:»te adv.; itEț- 
i.BiGÎK t 8. f.; rr!șlî>agA f 8. III. V. beșleagă.

BEiși.ic 8. ni., 8. a. P. Monnaie. turque de 5 paras. 
2®. Morceau de feutiv rond qu’on met Bur la tété 
()uand on porte un fardeau.

P. t (Păstrat Încă doar In poezia pop.) Monetă 
turcească de 5 parale (mai ales in Muntenia), nu
mită de Greci și de Moldoveni pendar. l-am tri- 
mi.i [bulgări de aur și de argint]... ca să-i bată la 
tarapană, eu tură ile mahtnuflele și beșlici. i. ghica, 
8. 506. „Măi dăscălile, la caută-l tu pân'la piele, 
N'ei da de niscaiva tnahmuflele...!’" —„Ba are, pă- 
rințele, D’ale cu șn.se picere, Lipite de piele. Și niște 
beșlici Tot cu câte cinci ( părăsiți)", teodorescu, 
p. p. 130**.

2®. P. anal. Bucată rotundă de pâslă care se pune 
pe cap când duce cinevă vreo povară. Cu tipsiile 
așezate, cu mult echilibru, pe beșlice — cercușoare de 
pâslă — de pe cap. rallet, ap. TDRG.

[Plur. beșlici și beșlice.]^
— Din turc, bellik {bes = cinci). ȘIO.

BEfȘLÎv t 8. ni., adj. (Mii.) I. P. Soldat (turc) â 
cheoal, gendarme. 2’. Caillard; fort.

P. (in timpul suzeranității turcești asupra princi
patelor române, mai cu seamă In epoca fanariotă) 
(întrebuințat mal ales la plural) Corp de cavalerie 
(turcească, mm apoi compusă șl din creștini, supuși 
ai țării 8. streini) făcând slujbă de jandarmi (In 
lăuntrul țării și la hotare) și de curieri domnești;

: Șade toată ziua, ca o beșniță.
— Derivat din (s. apropiat de) heșl ( ftășt).

rk^uAnrkA 8. f. = hașordiDă. Când e’ndărjit 
Ruoiânu’ pS fimeia lui, ii zice:....beșoandră. 41- 
PESCU, O. 56.

— Derivat din (s. apropiat de) beșl ( ftăși).

be^vI'-cAlvloi b. ra. (Bot.) = gogoașă (Lyco- 
pordon bovista). (Sinonim ou bășina-calului).

— Guvăntul beș pare a fi urmașul unui tip lat. 
pop. *rlssinm din vissire (atestat la Ducange; cfr. 
ital, vescia, fran. vesse, prov. uesso. CDDE. nr. 139).

BBTcĂ B. f. și bAțcA b. f. b^corce de citrouille.— 
(Rar; In Transilv.) Coajă de bostan copt, fiartă mai 
tntăi, ca să se ia miezul de pe ea, apoi Întrebuințată 
ca vas In care se adună sâmburii de bostan. (Bou- 
țariu, in Hațeg) viciu, gl. [La pamfile, i. c. 44 
găsim și un plur. befeuri „sau pețe, niște bețe În
covoiate și'de mărime deosebită, până la patru me
tri", pe care Be întind pieile.]

BBTE s. f. plur.; B. m. v. bată.
BETE A B. f. v. beteală.

I



BETEAG - £
HKTKÂu,*Ă adj., Riihst. 1" Mulaih. 2'^. Mnlm/if, 

in/imie, estropi^.
1*. (Azi. în Transilv, și Ban., în opoziție cu să

nătos) Bolnav, cfr. vătămat, slab. (Despre vie
tăți; prin prep, de se indică boala de care sufere 
cinevă). Ai miluit... or'un beteaifu...? cuv. D. bAtr. 
rr, 4.54 ■?* aved cu ei ■•^chinpi și nrbi și muți și be- 
teagișinlțimulți. tetraev. (1574), 22". După slujbă, 
menrgă creștinii ta orașe, și tu »i.fe, să caute oameni 
heteațfi, sd miluiască pre ei. coresi, ap. GCR. I, 
25/»o- De i»a vreuna ilin oi beieoffă, trebue... sâ-i 
taie carnea cen putredă, ahtjm, p. ‘.KI. neiid- 
tătoriu și (le răscoale și găleeai'e scomitoriu ... ca m« 
rău și beteag mătlulnriu din trupul monarhii[i} 
curmat și tăiat a fi ae. cade., cantemir. ist. .52. ^i- 
ganca... se văietă că nu mai poate., de beteagă. BE- 
teganl'I., p. I, Cine are dor și drag, Căluți
lumea-i tot beteag, .lARNÎK-BÂRSEANU, d. 396; cfr. 
8.3, 206, 273. Vine dorul și mă ‘ntreabă Ce-s tănâră 
și beteagă? rup, p. p. 24. Üe vaită (A-i beteagă... de 
diochiat. HODOȘ, p. p, 197. E beteațtă De oiagă. 
( sticlă): beată, zanne, p. iir, 500; rv, 4.

2*. (In Romănia; despre ființe) Cu un defect cor
poral (și bolnăvicios In urma acestuia), infirm, „ne- 
putincios” CREANGĂ, GL., „Care nu este tn stare să 
lucreze sau să se nutrească“. COSTINESCU; cfr. slă
bănog, schilod, schilăvit, stricat, invalid. 
(Prin prep, de se indică organul bolnav; Ion « - 
de un pidor; p. ext. /o« «re u» picior -. șchiop 
s. paralizat). Nu se pot certă... stricații și Iteleagii. 
PRAVILA MOLD. 129. Ockiul muierii cÂ heterigü. po- 
SOFIEIU, V. 8. 97. CiM-i atăta biteațf de minte, ca 
vile să nu cunoască? CANTEMIR, tst. 112. li văsuiu 
pe. toți betegi de ochiul cel drept gor,ian, h. i, 138. 
Nu-ți face una copii, iei alta..., da nu ca la noi: 
să fii wooit să trăești cu una beteagă păf^ă la 
sfărșitul vieții, și copii tufă! CREANGĂ, p. 118. 
Pasă....' Să te lafi de cea beteagă ( de femeia În
sărcinată). MARIAN, na. 39. Este., regula a se scoate 
la vărnare... caii și iepele bătrăne. bete.ge și neconfor
mate bine, i- IONESCD. D. 395. fVfru, beteag { șchiop) 
și mărunțel la bniu, inaintâ cui/reu. opobbsCV. i, 
108/,. Din astă bătaie a rămas beteag de aripă șt 
Sur Vultur. STĂNCESCV, b. 22. (liibitaj mi-e- betexi’Â. 
uai, d'o mână, ICa spălat rufe, de-o lună. TEOPo- 
KESCr, p. p 308^ fioM beteag <le un corn ■= cn un 
corn rupt, damé, t. 29.

(Plur, -tegi, t -teagi. | Șl: biteág, -ă mândrescu, 
ÜNG. 139, ZANNE, p. 627. I (Contaminație glumeață cu 
bere) herbeteâg,-ă = amețit (de băutură), năucit ion 
OR, II, 55.]

— Din ung. beteg „bolnav**.

rkteâhnA s. f. T. meteahna.

beteăi.A s. f. 1®. Î"*/ d’or ou d'ari/enf: fiot de 
ces fils qno Ies jeunes mariées pollent ă la c^ré- 1 
inonle nupțiale. 2®. Stigmate ou fU de mais. >

1®. hír lung de aur s. de argint, spec. podoabă fă- j 
cută din astfel de fire cu care se împodobesc mire- ' 
sele la cununie; cfr. tel. lÂniile șerpuileale. rău- 
>-ilor se desprindeau ca fire crețe de beteală argintie. 
ODOBESCU, ni, 195/,. A ieșit obiceiu, ca miresele să ! 
poarte beteală la cununie, șez. vii, 67-8. Și-miporți 
coadă pi^tănată. Cu beteală încurcată. SEvabtos, i 
N. 163/j. Cm cdfHOșa fir (de) beteală. MAT. FOLC. 1. 
480. fi (Bot.) Beteala-miresei: numele unei flori (Șo- 
cariciii, in Ialomița) ii. vii, 480.

2®. P. anal. Mătasea porumbului. TDRG. 
((Singular refăcut din plur. betble} beteâ. Cămașa 

mea Numai fir și cu beteâ. șEZ. ix, 92’’.

HETB1.ÍE 8. f, Durld. (ă la ceinture d’un vétement), 
r<°pfi(par lequel passent Ies cordons de la ceinture), 
poignet ou col (de chemise de feramc), lisér^, lisitre; 
ceinture (étroite et longue), — Tivitura de sus a izme- 
nelor, a cioarecilor sau a rochiei (prin care poate trece 
brăcinariil, baiera, etc.); refec, tivitura înănecii iei 
In spre pumn s. (mai rar) Ia găt; (rar) cingătoare. 
Cfr. bată, bartă (2®). Setelia izmenelor. (Pietro- 

I șița, In Dămbovița) n, iv, 158. [lia] se încheie la 
: mănicuțe cu o betelie decorată, odobescu, i, 418. | 

RBTEOÓS, -oAsA adj. 1”. Haladif. 2®. Cause de j Mijlocul ei subțire, mlădios și sugrutnat tn ^telia
maladies. I rochii sdrențăroase. delavrancea, ap. TDRG. Iz-

(Transilv. și Ungaria). 1 menete muntenilor au o formă strămtă, cu betelie.
1». Bolnăvicios. LB., pontbriant. I manolescu, i. 184. [(-|- bartă 8.4-germ. Böríeí„ba-
2*. t Plin de boale. aducător de boalo. Primă- i ieră, galon“, Transilv., rar) hertelfe LB. | Cu alto
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vara (va Hj... 5e<«</o'/.wî. CALENI'ARIU (1814), 66 
cfr. 65.

— Derivat din beteag, prin suf. adj, -os.

HKTEJÁbA s. f. V. beteșug.

RETEJi vb. IV*. I. 1®. Bendre tnalnde. 2®. Léser, 
blesser, attaquer. II. 1*. Tomber tnalade. 2®. Devenir 
nialadif oa infirme, languir. 3®. dccowcAer. 4’. litre, 
incommodé d'une hernie.

I. Trans. 1®. (Rar) A aduce In stare de botejune, 
a Îmbolnăvi s. vătăma (pe cinevă s. un organ al 
cuivă). După ce merse și merse., să-și bete'/easeă 
picioarele, intră intr’un codru verde, șez. ix, 118.

2®. t Pig- A strică, a vătămă. a răni, a atacă. Că 
de văm vrea..., nici bogăția nici meserătaiea nu va 
beteji spăse.nia noastră. CORESI, ap. TDRG. Nu s'nu j 
atins focul nioe leac să4 betejască, ce ieși preaslăvit : 
cu tot întregul, cu ruga sa. dosopteiu, v. 8. 2,'»0,„ i 
cfr. 2.'il,,, Aflarăm moștiile lor întregi și nebeiegite.. 
id. ib. ]66.„ cfr. 135. 226. Cinstea a nu-i beteji ne j 
silim. CANTEMIR, HR. 123. .4 neamiWHt evghenie, ne- ; 
stricată și nebetejdă să fie ferit, id. ib. 25/„, cfr. 19 ,. i 
(Mintea) trage miere dintr’o plAntă, făr’a beteji pe ' 
floare. KONAKI, P. 278.

II Refl. A deveni beteag. 1®. (Mm ales prin 
Transilv. și Ban.) A se îmbolnăvi, a cădeă In vreo 
boală. Tot omul ară pofti, cum de se-ară betegi el, 
alții să-l vindece. SICRIUL pe aur (a. 1683), ap. vaida. 
Fruntă verde, de pe rit, Măndra me<t .s’a betejit. HO
DOȘ, P. P. ■ Mi s’o betejit un bou. țiplea, p. p. 81.

2®, (Mold., despre oameni) A deveni bolnăvicios, 
a tănjl; (despre organele unui ora) a se vătămă, a 
se slăbi. Mădulările i s’au betejit. DOSOPTEIU, V. 8. 
127. .‘ie dărmă sănătatea befejtțUoru. id. ib. 125. Í 
De multă plângere hetejimiu-i-se ochii, cantemir, 
HR. 231/,. f'eMfnt aceia Dumnezeu le-au dat toate j 
părechi firii noastre: doi ochi, doo ure/:ki, doo măini, 1 
doo picioare, ca, de se va beteji o parte, cu ceialaltă ! 
.să ttW.m mdH.'/diere intru trebuința noastră. MĂR- ( 
gAritare (a. 1746), ap TDRG. Puțin... grijamde ? 
sănătatea mea, mă betejeam mai adese-ori. 8RIERA, ! 
F, 8. 275. I P anal. (Despre arbori) Copacii... se ! 
beteje.se, ș’apoi nu mai fac roadă câțiva ani. i. lO- | 
NESCU, P. 364. !

3®. Spee. (Transilv, rar; ungurism) „Se zice despre ; 
muieri, cănd nasc prunci*'. LB. Befeytfds= femeie ; 
lăuză, (f^ancrăm, comit. .Sibiiiilui). Com. T. BLAGA. I

4®. Spoc. A se vătămă s. surpă, a căpătă her- (, 
nie. LM. ;

(Diai, șî: betegi. ! Derivat (rar): betejire s. f. can- • 
TEMIR, IST. .30; f betfjltiiră s. f. id. hr. 389.)

— Derivat din beteag (după modéle ca: slugă- 
sluji; cfr. ung. betegitni „a Îmbolnăvi**, 5efe7<*f/»* „a i 
se îmbolnăvi"; pentru înțelesul H, 3® cfr. ung. le- 
beteffedni „a naște**, beteg-dgg „naștere").

I 
(

hbtejîb s. f., HETKJi.t(B g. f. V. beteșng. 
BBTEjiTVttÂ t s. f. v. heteji.
KBTEjrNB B. f. V. beteșug.
RBTeLiicÂ, rbtrlîi4 A s. f. V, betelie.

, , „v..!.. ......... %.|Z. ...^..i...
1 mewle inuntanilor au o forrni strâmtă, cu betelie.
I MANOLESCU, 1.184. [(+ bartă 8.4- germ. Börtd „ba-

beteje.se
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sufixe: beteléncA = betelie, bată. rev. CRiT. iu. 88; 
beteleică = șuvițe înguste do dimie ce se taie la 
croit (Rudina, ln Mehedin^) ii. ix, 89; cfr. șitoare.]

— Derivat din bată (printr’un sufix neclar).

HUTEKiiisí t vb. IV* V. bitirdlsl. 
HETEB-nEÁ t B. f. V. bitlrmeH. 
HETE^jo B. a. V. beteșug.

BETE^Î'U s. a. Maladie (épidémique.); infirmite.— 
(In Transilv., orice fel dej Boală, (ln Mold.) „boală 
epidemică de care mor oamenii și animalele“. șez. 
ii, 149/,5, (sau corespunzând germ. „Gebrechen“, In 
Munt.j boală veche (dar nu gravă, care-1 face însă 
pe cinevă să nu mai poată munci bine), slăbiciune 
organică, infirmitate. Pentru greșalele {unuia, intră 

{ in toți oamenii]... toate boalete, beteșugurile... CORESI, 
ap. GCR. I, 26/,. Alțt oameni cure au fost tnai ina- ; 

Í' inte vreme la .dujba Octtei, șf întămplânJu-ii-si i
unora primejdie de beteșug... (Mold., a. 1765) uri- ' 

• CÁRIUL, II, 171/,. [Primăvara] vor fi beteșuguri și ' 
Ț pre alocurea și ciumă. CALENDARiu (1814), 64',,.

Aveă ș’un beteșug de tuse, delavrancea, ap. TDRG. 
.S"o uodd [doctorul pe doică] de n’are vreun bet^'șug. 

. CONTEMPORANUL, IV, 391. Când se va spăriă co
pilul sau va căpătă alt beteșug. marian, na. 411. 
Doftorul [se] pricepe la de (istea, de-ale- beteșugului 
și de-ale morții. RETEUANDL, P. Ill, 83',,. PoîwoZmî 
se întrebuințeaeă pentru beteșug tir. femei. (Bilciu- 
rești, ln Dâmbovița) ii. iv, 53. Căt a fost ziua de 
mare, (ireu beteșig mă cercară BUD, P. P. 21. Așd 
■iă se potolească și să se stingă tăt beteșugu'. (Des
cântec din Broșteni, in Suceava) ȘEZ. tii. 142/,. 
(Plur. -șN^wrZ. f Prin Maramureș și Țara Oașului: 
beteșig. BUD, P. P., candrea, ț. o., (beteșig). mân- 
DRESCU, UNG. 140. || Alte abstracte (derivații româ
nești de la beteage. betegi), mai puțin Întrebuințate: 
betejăiă s. f. 1°. Boală, îmbolnăvire, infirmitate orga
nică. D'am aveă vreo betejală întru sufietele noa^re. 
CORESI, B. 2/,. Iută cama întreitei Megeli. CARA- 
GIALB, M. 249. 2*. (tn Brașov) Epilepsie; helejie. 
1". Infirmitate. De e șchiop..., iată (iărja cc-i va spri
jini betejia. ODOBESCU, ap. TDRG. 2®. f Vătămare, 
rană. Pu croit și silrtimicat și fript pre grătariu 
și teși sănătos, fără nice o betejie. DOSOFTEIU, ibid.; i 
betejime. Com. i. pavelbscu; betejúne. De va aveă | 
[preotul] semn sau altă betejune pe trup... pra- ! 
VILA (1652), ap. TDRG. 7xt cd/ii»d și ntoarfe s'cu 
făcut, și l>etejuni la alții, mag. ist. ii. 196/,..]

__  Din ung. betegség „boa1ă“.
HKfiv. -ÎK adj., subst. v. bețiv.

itK'fiv, -Ă adj., subst. I. 1®. Buveur, ivrogne, soű- 
iiEfiv, -A adj., subst. v. bețiv. ! lard. 2®. (En parlant des boissons) Enivrant. 11. Pe-

: tite mouche volant au-dessus des récipients de bois- 
BBfÍE s. f. 1’. Ivresse. 2*. Ivrognerie. 3®. Ba»t- ' sons spiritueuses.

hoche, ripaille, orgie. , « ’• <• --v,* \ i..
1®. Starea in care se atlă omul beat, turburare 

a minții, amețeală, produsă de consumarea unei 
prea mari cantități de băuturi spirtoase, Îmbătate. 
A(w»ce Avimeleh s’au desmețît ca din beție, do
softeiu, ap. GCR. I, 256/,,. La beția lui, pre mulți 
ii da la armași să-i spămure. N. COSTiN. LET. ii, 
5/,5. [Om] iute la beție, neculce, ibid. ii, 369/,;. 
Umul be,țiv nu știe Ce face la Iteție ( când e beatj. 
PANN, p. V. I, 111. Beția din cap nu le mai iese. 
CREANGĂ, A. 140. Ieri ai fost dat la beție, Astă^ 
veniși la trezie, Dar n’ai prins la cuminție. ALE
CSANDRI, P. P. 208»/,. II Fig. Stare sufietoască de 
turburare in urma unei pasiuni, etc. Bețlîa pati
milor. MINEIUL (1776), 198 '/.. Nu mai simt acel foc, 
aceă beție [de dragoste], c. NEGRUZZI, l, 47. Cu
prinse De-ale danțului beții... alecsandri,?. ii, 62. 
Ah! ?{m5i el c’un fel de dureroasă beție, fie-oșputeă 
s’o sărut odată! eminescu, n. 75. Beție de cuvinte. 
MAIORESCU, CR. II. 4 Ș. U.

2°. Obicinuința s. patima de a bea băuturi spir- .
toase Beția o mndecă sapa și lopata, pann, ap. , ......... ....... . .,  ----- ,, ,—.  ....................r-
TDRG. .Să se ferească de lene și de. beție, c. ne- i bețivul, zanne, p. v, 133. Cefat bețiv [i se zice că]

BEȚIV 

GRUZZI, I, 299. (Despre un om bețiv) Are-j>atima 
(ironic; darul) beției.

3°. (Adesea Ia plur.) Petrecere cu băutură (cân
tece și joc), chef, (t) băutură. Imblănd... întru 
beții. COD. VOR. 137/,,. Să nuprea-măncăriei și be
ției să ne bucurăm. cORESi, ap. GCR. I, 30/,. Pe
trec... tn beții și in curvii. VARLAAM, c. 10,,. Val- 
tasar, craiul cel pufearnic,... să desmerdă in beție. 
lOAN DIN viNȚi (a. 1683), ap. GCR. i, 271/,,. Bog- 
dan-vodă... nu in beții și in ospețe petreceâ, ci ca 
un străjer in toate părțile jn-ivegheă. ureche, let. 
I, 153/,. Păeeă multe giocuri și beții și nebunii, prin 
fdrpuri.NECULCE.ibid. ii,235 /nfr’obe/ie.o daceă. 
ISPIRESCU. U. 103 Zxi joc la beție se cunoaște 
liomănul. 7.ÂKaE,p,i\',H^. - «fnișnicd, - la toartă, 
- Iu cataramă. Cir. jipescu, ap. zanne, p. iii, 470, 

DDRF.
— Derivat din beat, prin suf. abstr. -ie.

KB’ȘitiÂfț 8. a. V. bețișor. 
betișoâkA s. r. V. hetițâ.

BE'i'iyÓK s. a, s m. -- Diminutivul lui băț (de
rivat prin Buf. -ișor). Cioplesc mai multe bețișoare 
sau sulicioare, de regală din lemn de brad, ma
rian, î. 166. . Bastonaș. Ne-ați venit apoi... Ca mo
noclu ’n ochi, Dr^t armă bețișor de promenadă. 
EMINESCU, P. 248. I (Țes.) Bețele pe care stau mo- 
soarele alergătoarei. (Ciobanul, in Constanța) II. 
ir, 255. Cfr. băț (1"). [Și: bățtșor. DAME. T. 31. Cu 
alte sufixe : bețigăș s a. .Mămăligă la traistă și 
bețigaș în m&nă. zilot, CRON. 82. Bătu doi pari 
in piinătd, intre pari. , bătu bețijașe mai subțirile 
și apoi... se puseră la împletit, slavici, n. 25. După 
ce s'a irdihnit vreo cătevă sile, a iMepni si adune 
beți.'/așe, foi uscate,... și și-a făcut un cuib, bră- 
TE8CU-VOINEȘTI, L. D. 88. (le alun. DOlNE,
218 ,,: bățnleț. dame, T. 13.]

hE’I'ÍT, -ă t adj., subst. v. bețiv.

uetÍ'I'á b. f. - Diminutivul lui bată (derivat prin 
suf. -iță) De-<tsupra ciupagnlui... se coase o betiță. 
BREBENEL, OR. P.; cfr. TEODORESCU, P. P. 380^. SE- 

i VA8TOS, N. 145/,,, MARIAN, SE. II, 140. PĂRVESCU, 
I c. {Cu alt sufix: betișoâră. marian, se. i, 129.] Cfr. 
' bendiță, bentiță.

j'rtM ;

I. 1®. (Adj. și subst.) Care are patima (s. darul) 
beției, care e dat la beție. liefivii și eurmrií... pă
stori (ie porci chiamă-se. coresi, e. 18/g. Cănd să 
oa intdntplâ niuiarea ce va luă să fie rea, ocări- 
to(tre ?< befioă.. mărgăritare (a. 1691), ap. GCR. 
I, 291/;. Acesl Dabija-vodă au fost om de țară, om 
bun, iiură { dar) N. COSTiN. LET. Il, 5/^. Ait-
hail al lU-lea, carele și Potor, adecă bețiit s au po
reclit. ȘINCAI, HR. 1,161/,. Jíottiete foarte »Mre beție, 
(a. 1801) IORGA, S. D. XII, 193. [Silen] de pre față 
se cunoștea că erd bețiv împărătesc { bețiv mare, 
bețivan), ispirescu, u. 109/,. cum bea această
beutură preparată, ee eice căîndată capătă oi/reață 
așă de mare de rachiu, că apoi nu-l bett mai mult 
[ nu-l m&i bea] t» toată viața sa. MARIAN, O. ii,
12. 5ăr&a/t bețivi, șez. ti, 127/,. Fra<e-»MiM e om be
ția Și te vinde pe rachiu, (jud. Dolj) ibid. iv, 22O '„. 
Vai de mine, ce trag eu C'o hulă și c’un beția. 110- 
DOȘ, P. P. 152. Be/ivKi, șl cdnd nu se îmbată, tot 
beat se arată. lOBi). GOLE8CD, ap. zanne, P. VIII, 
662. Bețivului și dracul ii iese, ca dea’nainte. C. 
negruzzi, I, 250. Una gătuiește cărciumaral și alta
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face gâtul leică și pântecele balereă. șez. ii, 72/,.,. 
Bețiv de la roată. | P. anal. (Rar, poetic) Bețiv 
de cărți. ALECSANDRI, T. 786 = cartofor pasionat.

2*. (Despre băuturi spirtoase) Care îmbată (lesne), 
îmbătător. LB. Betsiu = inebrians. anon. car. Pă
durețele [ merele pădurețe] ame^ecate cu mere [de 
grădină] șt ptise la murat fac un must ca vinul, tnsâ 
nu-i bețiu. (Rădășeni, In Suceava) șez. v, 43. Vinul 
turcesc W bețiu, Și tu-i bea, te-i imiătă. ib. i, IO8/4.

11. (Entom.) (Muscă) - A = o musculiță care are 
obiceiu a trăi In roiuri mari împrejurul vaselor cu 
băuturi spirtoase, numită șl muscă, musculiță 
(de vin), mușiță, muștiță. marian, ins. 393 ș. u. 
A fi bețiv ca o bețivă, id. ib. 394.

[Și: bețiu, -ie, (diai.) bețiu, -te, bățiu, -te (Lugoj, 
In Banat), jaiiresber. iii, 313. 1 Cu alte sufixe: (In 
Banat) beție, -A (diai., Topoloveți și Qloburău) 6d- 
țtc, ‘ă. JAHRE8BER. III, 313. Băroci și beției. (Sa- 
rafola, în Banat) șez. i, 278/,; f bețiț, -A. Betsits = 
ebriosus, temulentus, anon. car. A mâncă și a bea 
cu bețiții. CORESI, E,, ap. CRR. 7. O, amar ^țiților! 
CUV. D. BĂTR. II, 464. Derivate (neobicinuite): be- 
țlvește l adv. Ca bețivii. Eiul nostru... nu ascultă 
glasul nostru, făcând săloaye bețiwaște. biblia 
(1688), 141,bețivi f vb. IV*. A petrece In beții. 
Piui vostru bețiveaște. ib. (Astăzi, fam., In glumă) 
Refl. A se ImbătA puțintel, a bea câteva pahare 
mai mult, a prinde (s. a fi ou) chef. Af’awt l^țivit.]

— Derivat din beat, prin suf. adj. -iw (devenit 
-iv, poate subt influența paleosl. pijanivz, idem < pi- 
janz „băut, beat").

BBȚirĂN, "A subst., adj. Soâlard,ivroiine fieífé,al- 
cooit^ue.—Persoană caro se caracterizează prin faptul 
că e bețiv, alcoolic; p. ext. bețiv mare, bețiv și jumă- 
late, bețiv Împărătesc, bețiv de ia roată. Ți-am găsit 
un post, bețivanule. n. xenopol, ap. TDRG. Tm, 6e- 
/imn, (u, obras de dulău, șpsrioscașl cerbul, .murnu, 
I. 9. IȘl: (rari, neobiolnulte) bețiviân, -Aj bețivler 
TDRtir.; cu alt suf, augm : bețivoiu s, m. cniAC.]

— Derivat din bețiv, prin suf. calif.-augm. -oh.

BEțivÂNAitÎB 3. f. Bamboche, ripaille. — (Rar) 
Petrecere de bețivan, chiulhan. Așă năsbâtiiși tn- 
tâmplări plăceau tn totdeauna lui Creangă, iar nu 
bețivănării șităvăliri eile și nopți ifttregi prin toate 
crâșmele. lON CR. Ii, 325.

— Derivat din bețivan, prin suf, ab.str. -ărie.

un'țiVKtiTK + adv., BBȚivi f vb. IV* V. bețiv.
BBȚIVLÂN, BET1V1.ÉR, BF.Țivoics. m. V. be

țivan.

BÉTNIC, -A adj. Vieux, á/fd. „Bătrân, mai trecut 
ou vârsta (In sens comparativ); Oricum, dar Toader 
e mai betnic ca mind*, ion cr. iii, 251.

BBTÓIV 8. m. sing. B4ton. ■— Un amestec de var 
hidraulic s. ciment, apă, nisip și prundiș sau pietre 
sfărâmate, care se Întărește ca piatra; Întrebuințat 
mai ales spre a clădi In apă și spre a face fundații, 
la construcții. - armat v. o. [Familia: betoaâ 
vb. I*. A acoperi s. a clădi cevă cu beton; beto- 
năre 8. f.; betonat, *ă adj.]

— N. din fran.

BBTÓsricÁ s. f. (Bot.) = vludeceA. leon, med. 93. 
IȘ): betónie. ib. 23.]

— N. din lat. hetunica.

BÉuc'Á 3. f. Eondríére, ravin — (In Mehedinți, 
Muscel, Olt și prin munții Sucevii In Mold.) „BshcA 
(trisilab) = părău adânc și cu gropi, pe coastele raun 
telni", șez. ii, 149/,g. „BéucA (bisilab) » prăpastie" 
(Șișești, In Mehedin^). Com. N. ionescu. „Cuvântul 
bâăcă, pronunțat șl beHcă însemnează, In regiunea 
Muscelului, o adâncătură strâmtă intre dealuri aco-
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perite ou păduri, totdeauna cu sens de loc rău; d. ex.: 
a dat tn bâăcă, a intrat tn bâUcă, se zice vorbin- 
du-se de un om oare a condus căruța Intr’o astfel de 
văgăună (Com. M. Vlădescu). Cu același sens noi 
am auzit bâucă In districtul Olt", HEM. 301.5. [Și: 
băucă s. f.]

— Etimologia necunoscută. Cfr. bâio.

BiiUNȚĂ 3. f. (Min.) V. beuțA. ■IKÚT- V. b&nt-.
B^UȚĂ 3. f. (Min.) CatUow, silex, quarts.- (Tran- 

silv. și Ban.) PietricicA (albă și rotundă, din rău); 
cremene, cvarț. LB., FRÂNCU-Cakurea, m. 41, 98; 
REV. CRIT. III, 88. „Băufă= piatră de cvarț, bicaș 
(Hațeg; Lațun, In Banat)“. viciu, QL. âloneeZefe ti 
păreau bucăfi de tinichea, iar piftrtíe scumpe ■ - 
beuțe din albia răului, slavici, n. ii, 3(X). [Accen
tuat, după barcianu: betifă. f Șl: bâuță s. f.; benție 
8, f. FRÂNCC-CANDREA, M. 98; bflință 8. f. REV. 
crit. iii, 88. i Din aceeași familie; blliceână (dia
lect. ghiUceană). Pietricică do pe fundul apei. (Avrig, 
In Transilv.) Com. v. rtoica J

— Din Bărb. bloce (hljelac) „albeață". (înțelesul 
original pare deci a fi „pietricică albă" care se 
vede pe fundul apelor curgătoare). Cfr. băl.

I 
»

(

HÉtfii: 8. f. V. heuțâ. 
HEVșto s. a. V. belșug.

BEZ adv. Excepté, outre, sauf, sans; en plus,par~ 
dessus le nuirché. — (învechit, azi cu o nuanță glu
meață) Afară de..., fără, lăsănd la o parte, ne mai 
punănd la socoteală șl..., (uno-ori șl ou Înțelesul 
neologismului) plus. DowÁ^eci bani la suta de cedri 
să a^ă a-i luă... bec opt bani vechi. (Mold., a. 1799) 
URICARIUL, ni, 7/,i. xl« afiat-0 de 71 pământuri, 
4 pași, bexA cădevă livesi. (Mold., a. 1820) ibid. vi, 
172 Au să plătească nestrămutat fieștecare preot 
t diacon (Iwf săracii ș» nevolnicii^ căte 4 lei. (Mold., 
a. 1828) ibid. 14^*]. §i, bes poșta cea Mtare șt obici
nuită, este poșta fa} orașului, ee-i eic mică. Qo- 
i.EBCU, î. 30. OiertftU de la patru parale l-a suit la 
douăzeci și cinci, bee ploconul. QHICA, s. 612. Fte.' 
primesc să plătesc și dobânda de 24. — .ilará de co
misionul meu? ■ ^e infelege, bec comisionul d-tale. 
ALECSANDRI, T. 742 # - VUșca și Teleormaual: „și 
alte foloase (mai ales ilicite) pe de-asupra: Are leafa 
bună, bee Vlașca șt Teleorman^, zanne, p. vi, 443.

— Cuvănt literar, introdus prin actele oficiale 
din slav. bez'B, idem. (în limbile slave servește șl ca 
prefix privativ; unele din aceste cuvinte slave com
puse cu bes- au fost apoi Împrumutate șl de scrii
torii noștri vechi, cu deosebire de dosofteiu, la oare 
găsim; t bezbojnlC) -ă, ap. HEM. 2148. F%ră Dum
nezeu, ateu; f bezglâsie s. f. v. B. 213/,». Lipsă de 
voce, muțenie, afonie; ■]■ hez(8)rebârnlc, -ă adj. v. 8. 
98; 2; 70,,; 250, etc. Care nu primește mită, ne- 
luător de bani (de argint), incoruptibil. Din ru
sește e șl cuvăntul bezpopuvAț, -A adj., subst., nu
mele unei secte religioase (de Lipoveni) — fără popi — 
in Rusia, risipită șl prin părțile Învecinate din te
ritoriul românesc (Bucovina, 5foldova, Dobrogea). 
SÁM. VI, 379. Cfr. bezaoo nie (bazaconie, beza- 
conul), becisnio, bezmetic, beznă.]

BEZACÚBiic.-Á fadj. Sacrilige, impie,enminel. ~ 
(Rar) Nelegiuit, fără-de-Iege, Găsitu-s'au și un co
pil de cretin, muncit de bedeaconicii Jidovi. NE
CULCE, LET. II, 4OO/,o.

— Din paleoslav. bezzakoulniko, idem.

HBZ.kc«NiE -ț 8. f. v. bazacvuie.

'fi

BEZACuarui vb. IV“. C'owtweífre deti impiét^s. — 
(Bar) A comite nelegiuiri, f5ră-de-legi, crime, a face 
bezaconii. [ ziseiu] le!/6-căicătorilor să nu
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beaaconuiaacă. cORESi, PB. 199( nu fără-legiui- 
reți. PSAL. SCH. 234).

— Din paleoslav. bezzakoiiovati, idem.

■ii:kái»ká -f- subst. v. lieisadeA. 
REZBOJNiv. *Â f adj. V. bez. 
HEZcisXEC, ’i. t adj. V. becisnic. 
KEKOADEÁ subt. V. bdzAdeá. 
KÎznwl -f- s. f. V. beznă.

KEZEÁ 8. f. P. Raiseir enoopif du bout des doiyts 
2®. Merințfue.

P, (Fam., mahalagism) Sărutare trimeasă cuivă 
cu vârful degetelor. Umblă după dînsa șt o curte
nește, ti face bie^e. pann, ap. TDRG.

2®. Prăjitură făcută din albuș de ou bătut și cu 
mult zahăr.

[Formă de mahala, și; bizeâ.]
— N. din fran. haher „8ărut(at)“.

HEZKOEÁ f subst . -MÉ8C, -DEiNtĂ adj. V llvi- 
zade&.

■lEZÉK s. III. sing. 1®. Mésentére, fraise. Uraisse. 
bouble mentőn. 2®. Collerette fraisee (de chemise de 
paysanne). Chemise (de paysanno),

P. (Măcel.) Membrana grasă și creață care Inciin- 
jură intestinul, numită In știință mezeoter. I P. ext. 
Grăsimea de pe mațe (Brașov), p. gener. Bezărău=s 
untură de porc, jaiiresber IV, 326. I Mațele crețe 
de la viței b. miel (care se gătesc). || P. anal. Băr
bia oamenilor grași. (Brașov). [Fornje: bezér TDRG., 
băzir (Brașov), blzér (feiuș) Com. ii.iescu. | Deri
vate : bezerâu învățătorul copiilor, ap. TDRG., 
bezeréu 8TA.mati, DDRF., hezeréi plur. LB., bAzărau 
POENARU (la ouv. „fraiae"), bizărân va9ICI, np. 
TDRG)

2®. P. anal. (Subt forma băzâră, bazară s. f.) în
crețitură la gulerul iilor femeiești. O iie fără băeări. 
ZANNE, p. III, 188. II P. ext. Iie (Brașov). Nu ești 
vretlnieă să-^i speli o băaară! Cfr. băzări.

— Etimologia necunoscută. (Pare a fl, In ultima 
analiză, lat. mesenterium, grec, (xtatvttptov, trecut 
la noi prin mijlocirea altei limbi, cfr. cech. brzel. 
brzice, brzlice, brzlik „ris de veau“, brgieiktt“ mé- 
sentére", rut. brizja „fraise de veau", pol. brye, 
brgse, brgâyk „garniture, bordűré frisée de robe de 
fenimo", germ. Uries, fran. fraise, ris).

HEZEuÂi', HEEEKÉ11 8.111. sing. (Măcid.) v. hezer.

BEZB'4' s. a. (Cisin.) Bout (rupportéj d'vne bot- 
tine, — Bucată de piele pusă la vârful ghetelor, spre 
înfrumusețare. GAefe cu bezețuri. [Pop. șl: blzeț.]

— Din germ. Begătze, idem. (Introdus prin cis- 
marii nemți).

itEXGLisiE I 8. f. v. bez. 
itEZiiiEĂ B. in. v. beizadea.
HEZiK t 8. m. sing. V. blzlreă.

bézmAn s. a. = embatic. (In Mold.; Învechit) 
Beemănul cu cepărie, ce au fost dând cârșmele din 
toată țara. N. costin, LET. Il, 58/^. /-a»» tocmit și 
i-am așezat să dea de locul casei câte cinci orți 
bani, or/ij câte ciMi litre ceară, bezmăn, pe an. 
(a. 1748) uricariul, v, 318 «. O pivniță ce are mă
năstirea Cetățuea aice in Iași încă să fie scutită 
ile camănă, de bezmăn... (Mold,, a. 1752) ibid. n. 
124/,j. Să nu ingăduească pe nimine... a-și face 
case 8<tu dugheni pe moșia aceasta: întâi să se in- 
ooiască cu dfumneajlui hatmanul, prin scrisoare, 
pentru bezmănul locului, pe câți stânjeni de loc va 
awâ trebuință să coprinză. (Mold., a. 1795) URi- 
CARIUL, I, 145/,,. Câfi vor avd case sau dugheni 
pe locul mănăstirii, vor da bezmet. (Mold., a. 1803) 
ibid. IV, 159/,„. Târgoveții capătă locul de casă cu 

besmen, imașul ptnlru, trei oițe. Bestnenvi eate 
de 10 lei stânjinul la fafd de 5 lei la doa. i. io
nescu, p. 445. Locopuntle ereditare astăsi in fiinfd 
cunoscute sub nume de emfiteuse ori embatic (bes~ 
man) se pdstreasă... Pe uiitor ele nu se mai pot 
inființti. iiAMANOiu, c. C. 359. [Și: bezmân. Com. 
I. NEGRUZZI; hézmen, scris și bigame» (accentuat: 
besmén CIHAC, II, 549); bizuiau (scris frtamdn) i. 10- 
NESCU, p. 348; bezmăt ibid.; bézmet. | Plur. -nur*.]

— Etimologia necunoscut. (După TDRG. din pa
leosl, b&ntienim „neschimbat"; după ȘIO., din rus. 
beemen’i „cAntar", despre care cuvânt v. bernekep, 
SL. WB 53-54).

KKZHĂNĂK 3. in. P. Emphiftéote. 2®. i'onclion- 
naire ckari/é de perceooir le droit d’&npkiftéose.

(în Mold., învechit)
1°. = einbaticur. Besmiintu ul nu are drept să 

ceară ca să i se ierte o parte din beemăn. COND. 
CALIMAH, ap. ȘIO.

2®. t Slujbaș însărcinat cu strângerea bezmănului. 
1‘ărcălabi și oamiș[ij, cămjăjnarlij, beemănnri șt 
mostusăpi și buorari. (a. 1741-2) IORGA, 8. D. VI. 
227. Să fie apărați șl de cătră cămănari, besmă- 
nttri... (Mold., a. 1754) URICARIDI,, ii, 165/,.

(Și; bezmătâr. CIHAC, ll, .549.]
— Derivat din bezmăii, prin suf. noin. agent, -ar.

KEZMĂNi'ÎKe t s. f. Percpption du droit d’em~ 
phytéose. — (Mold.) Strângerea bezmănului. Atunci 
poate besntănarul să mute asupra altuia dritul bee- 
mănuirii. cod. Calimah, ap. TDttG.

— infinitivul, devenit abstract verbal, al unui 
verb nelntrebuințat bezniAniii (derivat din besmăn).

kkz.hA.t 8. a. (ș. d.) V. bezmăii ș. d.
KBxnEĂ 8. f. V. basmii.

KBZ.nETKVÎE B. f. .45aaourr/tsaeme»f, akurisse- 
ment. — (Rar, Mold.) Zăpăceală, năucie. PAHPILE, 
j. 111.

—■ Derivat din bezmetec, prin suf. abstr. -te.

UEXMÉrit,-A adj. I. P. (Húche) sans reine. 2“. 
(Abeille) /iourtfie. II. (En purlant d’un hoinrae) 
XhoâOMrdt, ahuri.

(Mold.)
I. (Apic.) P. (Despre stupi) „Stup bezHtetic = 

orfan, fără matcă (s. cu matca .stearpă, nefructi- 
ficată ori falsă)". Com. i. aron (stupar din Brașov).

2®. P. ext. (Despre albine; predicativ, In legă
tură cu un verb al mișcării) Fără conducător, fără 
cap și fără țintă. In neștire, zăpăcit. Un roiu de albine 
se tnoărieă i» sbor de-asupra capului său șt um
blau besmetice de colo până colo, neaoănd loc untle 
ad se așeee. CRB.ANGÁ, P. 23S.

II. P. anal. (Despre oameni; predicativ, In legă
tură cu un verb al mișcării) Zăpăcit (ca albinele 
care și-au pierdut matca), fără a ști Incotrö b’o 
apuce; p. ext. (atributiv ; une-ori complinit prin 
„la minte") uluit, amețit, tehuiu s. buimac de cap, 
năuc. CREANGĂ, GL., PAMFILE, J. III, ȘEZ. IX, 153. 
ti bucură..., ctt un besmetic ce eră la minte. NE
CULCE, LET. II, 271/„. Vefleai un norod besmetic, 
neșiiintl unde meryéá [pentru că ardeă orașul]. BEL- 
DIMAN, TR. 433. Nebă^nd samă Încotro mer^, 
să întoarce cdntl intr’o parte, căntl într'fdtu, bee- 
metic. DRĂGHici, B. 160. Cdud l-am știut afară, 
ilă puseiu, ca besmetic, a aleiyâ prin casă. I. NE- 
GRUZZI, II, 44. .Șt cum sta elpe gânduri,posomorit 
și bezmetec, numa iată că oede pe o ieșitură un 
boț de mămăligă. CREANGĂ, p. 145. Cum umblă 
el [ — cânele) bezmetic, blec și cu coatla in jos, 
suparat ca aai de el, ca omu’ cându-i bolnav, întâl
nește, pe o coastă, un șerpe. șez. Iil, l51/„. ifnti 
săceau bezmetici [de băuturâ] prin șanțuri, dormind 
ca niște morți. ibid. viii, 66.
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—- Din slav, (rut.) hesmatnk „(stup) fără inatcă“. 
Weigand, Jnhresb&r. xiv, 112; cfr. TDRG. Cfr. 
dezmetic.

HEZMETici vb. IV* intrans. Étre abaaourdi ou 
a/iurt. —(tn Mold.; rar) A deveni bezmetic, a se 
zăpăci, a se ameți s. ului de cap, a se năuci. Este 
‘Inveflit lucru, că fără de dinsu {= fără matcă) 
albinele bemieticesc toată lucrarea se strică. Kn-' 
NAKi, ap. TDRG. Iar eu stăm cu pușca la ochi, 
încurcat, besmeticit, neștiind în ce sd dau. gane, 
ibid.

— Derivat din bezmetic. Cfr. dezmetici.

BÍ:xNÁ B f. 1°. Abime, gouffre. 2”. Ténbbres. B”. 
Brouillard épais.

P. t Abis, adâncime fără fund, hău, (f) fără- 
fund; cfr. genune; spec. (in scrieri religioaso) 
adâncimea iadului. Întru fără-fundul beznei aruncă 
omul, coresi, e. 5/,. DumnediAu căruia să în
chină toate semenfiile ceriului și a pământului șt a 
bézdnelorü... VARLAAM, C. 198. Că n'au cruțat Dum- 
nezău îngerilor cari au greșit, ce (-- ci) i-au aruncat 
in beznă. N. testament (1648), ap. cod. vor. 173. 
Undează bézna ca o căldare... Pre tartarul beznii 
ca pre un rob, socoti bézna intru primblare, bi
blia (1688), 381,,; cfr. ibid. 374*. 378». 379», 380. 
întru numele tui iisus se pleacă tot genuchiul celor 
cerești și celor pământești și celor de sub bezne. 
ANTIM, p. 33. Muntele Ethnii... in bezna pârlitelor 
sale rădăcini se pohâmește. cantemir, ist. 161.

2* tntunerec mare. Lumina [soarelui] eovărșaște 
l:ezna cea {nsu^ittâ pământului, marcovici, d. 443. 
.\’oaptea c« besneie sale a cotropit omenirea. bAl- 
CE8CÜ-RUSSO, M. V. 562. Acolo ajung pe la miezul 
nopții; erâ o besnă (tntunerec), de nu-ți vedeai nici 
mâna. RETEGANUL, P. IV, 75/„ I (Adesea ca atribut 
al lui Intunerec spre a arătă o Întunecime dosă- 
vârșltă) Erâ 'ntuwrec besnă, fji hu i>edeâ că plâng. 
COȘBUC, F. 137. L<* lăptărie — intunerec besnă. CA- 
RAGlALE, M. 243. Coaja acestor meri erâ suflată cu 
aur, ile lucea ea ziua, cân<l noaptea erâ întuneric 
besnă. ISPIRESCU, L. 64.

3*. P. ext. Negură groasă. LB., sima, m. Du-te, 
băile, cu norii, Și vină când fe-oiu dori. I)u-te, bade, 
cu bezna, Și vină câiul te-oiu chemă, mândrescu, 
L. P. 7O/o.

(Șl; băznă LB., liuba, bnznă sima, M.. t bézdnA, 
t béztiie. I-au svârîit intru bezniea veclniciei pedep
selor căzute. VRiCARiVL,,i, B9/„. (Forma bezned, laoo- 
8OFTE1 u, PS. 254, e greșeală de tipar In loc de hezdne).]

— Din paleoslav. bezdfina „abyssas", propriu: 
„fără-fund",

HKXNIK -f- 8. r. V. lieZUA.
BÉzNic.-Á adj. (Cheval) d’un noir d’ébéne. — (In 

poezia pop., rar, despre cai) Negru (ca bezna). Cu 
Negrul, cu Besnicu-l. POP., ap. GCR. ii, 294" Și 
in grajdiu mergeă. Pe Neagra scotea. Pe Neagra, 
Pe Besnica. ibid. ii, 296/,

— Derivat din heziiA, prin suf. adj. -nic.

kekpop0vAt,*â adj., subst., hkkinikehăk- 
Nic,*A t adj, v. bez.

HI* Prefix neologic de origine latină : bis „de 
două ori" (cfr. bis, di-, uni-, t r i -) - intrat In limba 
noastră prin termeni științifici moderni, mai ales 
din franțuzește: Bibâzic,-A adj. (Chim.) Cu două baze. 
•Sare bibaeieă, sare neutră conținftnd două propor- 
țiunl de bază pentru una de acid. | Bicameral, -ă adj. 
Cu două camere (legislative; Cameră a deputaților 
și senat). Sistemul nostru representativ e bicame- 
ral. I Bicarbonăl,-ă adj., subst. (Chim.) Caro conține 
o cantitate de carbon de două ori mai mare de cât 
cea care intră in compusele carbonate; sare care 

conține pentru aceeași cantitate de bază o cantitate 
de două ori mai mare de acid, față cu sarea n^mtră 
zisă carbonat. Hidrogen bicarbonat, ie Iluminat 
(gazul aerian). Bicarbonatul de sodă este basa tu
turor apelor minerale naturale... El este tipul alctt- 
linelor...; intră în composifia apei tfasoase. BIANU, 
D. 8. I Bicarbiirâ s. f. (Chim.) Bicarbură ile hidrogne, 
gazul de iluminat (gazul aerian). | Bîeenfenâr s. a. 
Al doilea centenar (al unei Întâmplări Însemnate); 
cfr. tricentenar. ț Bicicletă s. f. Velociped cu 
două roate de același diametru, dintre care a doua se 
pune In mișcare printr’un mijloc de transmisiune, 
de obiceiu un lanț, care o leagă de pedale ; bici* 
clist|>ă subst. Persoană care umblă pe biciclu sau 
pe bicicletă; bicicln s. a. (compus din lat. bis și 
grec. xúxXo; „cerc"). Velociped cu două roat'* dintre 
care cea dintâi e pu.să In mișcare prin acțiunea pi
cioarelor asupra a două pedale. [Plur. ~cicle și 
-cicluri.] I Biclordră s. f, (Chim.) Biclorură de 
mercur. , f Bicolor, -ă. Stegulefe cuprapore de mă
tase bicolore: albastru și galben. BĂLCESCU, M. V. 
599. (Cfr.tricolor). Blcvucâv, -ăadj (Fizică)Caro 
selnfățișază cu două suprafețe concave opuse lÂnt" 
flentilă} biconcavă. I Biconvéx, -ă adj. (Fizică) Binb' 
(lentilă) biconoexă- Bldreptiingliiu adj. (Geom.) 
Un unghiu triedru se sice... bidreptunghiu cănd are 
două unghiuri diedre drepte. MELIK, u. 182. I Bie« 
IIál, *ă adj. (lat. biennalis, -e) Care ține doi ani; din 
doi tn doi ani; la doi ani odată. Arăndașul urmează, 
în mare, asolementul bienal, ionescu. m. 4til. Plantă 
bienală GRECESCU. fl. 351; biéiiiu s. a. (lat. bien- 
nium, din bis și annus „an") Spațiu de doi ani. 
Cfr. trieniu. ] Blflór, ~ă adj. (Bot.) Ca două flori. 
Fascicule bifiore. uuecescu, fl. 100. I Bifurcă vb. 
p») (derivat din lat. bifurcus, compus din btsși furca 
„furcă"). A Împărți In două ramuri, ca brațele unei 
furci; cfr. trifurcâ. De la Marga. drumul se bifur- 
ceasă. IONESCU. M. 68. (Prez.; bí/úrc, bifurcMz, { bi- 
furcée. Derivate: blfurcărețdupăfran, șl: bifurcă- 
ție) s. f. Bifurcare a unu* drum,u anei vine-, a studii
lor dintFun liceu, etc.; bifurcat, *ăadj.] | Blgâm, -ă 
adj. și subst. (lat. bigamus,iapli grec. Si^ap.»;, din bis 
și grec. Țdpo; „căsătorie". Cfr. agam). (Bărbat) cu 
două neveste; (femeie) cu doi bărbați (căsătorit a 
doua oară, fără ca Întâia căsătorie să fl fost des
făcută legal). (Derivat: bigamie s. f. Starea unui 
bigam. Bigamia e ped^^sită de lege.] Bllabiâl, -ă 
adj (Fonetică). Articulat cu amândouă buzele (In 
opoziție cu: labial, labeo-dental). Be un suitei 
bdabial. Bilateral, >ă adj. Care are două laturi s. 
părți simetrice; spec. (Jur.) Contract cu obli
gații pentru flecare dintre cele două părți contrac
tante, sinalgamatic (cfr unilateral). Bușii se 
văd siliți să admită inirunirea unui congres al 
Marilor i'uteri, tn care să se reoieuească stipulă- 
rile numai bilaterale ile la Ban Btefaito. maiorescu, 
D, II, 117. I Bilingan,-â (lat. bilinguis. -e). Scris In 
două limbi s. care vorbește două limbi. Cănd un 
popor 6 bilinguu, e în primejdie sA se desnaționa- 
lieese. Bllocnlâr,*ă adj. (Bot.) (compus din lat. bis 
și /och/us „compartiment, căsuță", propriu „locșor"). 
Care are două compartimente, două căsuțe. Óváriul 
bilocular. Orecescu, fl. 16. Bilunâr, *ă adj., bimen* 
suâl, -ă (formațiune românească, din bis și 
„lună"). Care apare la două luni odată. Bevistă bi
lunară. i Blman, >ă adj., subst. (format din lat. bis și 
manus „mână"). Cu două mâni, spec. (Zool,) care 
are două mâni la care degetele cele mari pot fi 
opuse celorlalte. | Substantivat. Ordinul bima- 
nelor: speța omenea.scă (singurul mamifer care are 
această proprietate). Blméstrn s. a, (lat. bimestris, -e 
„de două luni" — luat In românește cu Înțelesul 
substantivului „bimensis"). Un timp de două luni; 
cfr. trimestru, semestru. (Neobicinuit; lati
nism) adj. De două luni. Un porc bimestru. OLLÂ- 
NESOU, ap. TDRG. [Derivat: hlmeslriiil, -A adj. 
De bimestru. Aofe bimestriale; adv. In flecare (s.
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odată pe) bimestru. Notele se dau bimestrial.] | Bi- 
metali.sm s. a. (Finanțe) Sistem monetar Întemeiat 
pe un dublu etalon (aur și argint); cfr. mono- 
metalism; blmetnlist,-ă adj., subst.(Partizan)al bi- 
metalismului. Bimilcaár,-ă adj. De două mii de ani; 
cfr. milenar. Inscripția aproape. bimilenarA de la 
Porțile-fle-fier. Blnomităte s. f. (neobiolnuit, forma
țiune personală din bis și nomen „nume“) Faptul 
de a aveă două nume In acelaș timp. Antica bino- 
mitate a cătorva alte răuri. HASDEV, i. C. 249. | 
Bioxid s. m. (Chim.) Oxid cu o cantitate îndoită 
de oxigen față cu oxidul simplu s. protoxidul. CAnd 
un atom de metal se combitiA cu doi atomi de oxi- 
r/en,produsulse. numeștebioxid. PONi,cii.31. Bioxi
dul de Carbon e de mare insemnAtate pentru viațti 
plantelor. MEHEDINȚI, G. F. 23. | Blpătrit, -ă adj. 
(Algebră) Care e la pătratul pătratului. Ecuație bi- 
pAtrată, cu cel puțin un termen având necunoscuta 
la a patra putere. Biped, -A adj. (lat. bipes, -tlis, 

{ din bi.s și pe.s', -dis „picioP'). (Animal) care merge In 
j două picioare; cfr. biman, patruped. începu ase 

întrebă pre siw, ce gAnganie bip&lA este el pe lume.
■ C. NEGKUZZI. 1,202. PasărilesAnt bipede. Substan

tivat. Ideșuoul nostru biped eră doctor. vaiîiBSCV, 
N. 77. Blplăn, -A adj, subst. Cu două planuri ; 
cfr, monoplán. Un (aeroplan) biplan (■'ddem/ 

I Birefringent,-A adj (Fizică) Care produce 
o îndoită refracție a razei luminoase (ca spatul do 
islanda). Orice corp birefringentpnlariseasA lumina; 
birefrlngență s. f. însușirea de a fi birefringent. 
Corpurile acestea... cănd refracteaeA o rază de lu
mină o și descompun in două raze și tle. aceea se 
zice că prezintă dublă refracție sau birefringență. 
MURUOCl-LUDWiG, MiN. 45. | Bisectór, -triță adj., 
subst. (compus din bis ți secteur, -trice, din lat. 
sector, de la secare „a tăiâ‘"). Adj. Care taie a. îm
parte In două părți egale, Plan bisector, linie bi- 
seefriță; substantivat. Se numește bisectrița unui 
unghiu, linia dreaptă dusA prin creștet, care tm- 
l>arte unghiul in două părți egede. melik, g. 6. 
Blséxt, -A (lat. bissextus, -a, -um, din bis și sexius 
„al șaselea** — propriu „de două ori al șaselea'*, nume 
dat. In calendarul iulian, zilei intercalate Ia fiecare 
patru ani după a șasea zi dinaintea calendelor lui 
Marté [24 Fevruarie). Cfr. bisextil.) A douăzeciși- 
noua zi a lunii Fevruarie In anii bisextili; (impro
priu șl cu înțelesul de) bisextil. [învechit, popular, 
șl: hl8éct,-A; (cu pronunțare grecească) visect,-ă); 
bisextil, -A adj. (lat. bissextilis, -e). [Anul tropic 
având 365 de zile șl 6 ore] se adauge anului civil [la 
fiecare patru ani] o ei, așă că dintre patru ani civili 
consecutivi trei au căte 36ö de zile, iar unul... .^>6... 
tn caiemlarul iulian... antd de 3di) de zile poartă 
numirea de an bisextil sau visect. Numirea... pro
vine de la modul de socotire al zilelor fiecărei luni 
întrebuințat in calendarul roman. CULIANIT, c. 199. 
Cfr. bisext. | Biséx(uáb,-A (Bot.) Care întrunește 
amândouă sexele, având și stamine (organ bărbă
tesc) șl pistil (organ femeesc). | Bisilăb, -A adj. Cu 
două silabe, disilab. | Bisiilc, -ă s. bisnlcAt, -A adj. 
(Zool.) (lat. bisulcus, -a, -um „Împărat In două 
printr’o brazdă**, din Ws și sulcus „brazdă**). Un 
exemplu mai mult pentru această stare precară [a 
științelor] descriptive este variarea înțelesului [cu
vântului] bisulc și bisulcat (cu copita despicată tn 
două). MAIORESCU, u 178. [ BisulfAt s. ra. (Chim.) 
Sare care are de două ori atâta acid sulfuric cât un 
sulfat. Bivalriit. -A adj. (Chim.) Corpurile care... 
se unesc cu doi atomi ile hidrogen se numesc bi
valente.. I’ONI, CU. 146. I Blvălv, -A adj, (Zool.) Cu 
două valve. Scoică bivalvA.

BIÁX t B. a. Blanc-seing. — (Turcism din epoca 
fanariotă) Hârtie albă prevăzută cu iscălitura s. pe- 
cetia cuiva (care aprobă mai dinnainto ceea ce va 
scrie altul. In numele său, pe hârtia aceea). Ufr. 
bl an chetă. îi Iriinteleă și biíasurí, cu pecetea MA-
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riei saie, ca sA scrie dupA cum oa cu cale. E. 
kogAlniceanu, let. iii, 268. La toaie el se ame
stecă, pAnA și bieasuri aveă in mdnA și scria ce 
voiă la împărăția sa. id., ap ȘIO. [Plur. -suri. | 
Pronunț, hi-iae.]

— Din tui\‘. beyaz, idem.

bîbA s. f. Trou. —(Munt.) Gaură, bortă. Iaca mă, 
o hiba <le păiajăn! (Dâmbovița). CONV. 1,IT. XLIV, ll, 
731. I Spec. (In Bucovăț, lângă Craiova) Gaură fă
cută In pământ. Ia jocul „de-a cllncea**, gașcă. 
PAMFILE, J. II, 301. Cfr. CONV. LIT. XLIV, II, 508.

HIBÁN B. IU. (iht.) 1". Percbe (1‘erca fluviatilis). 
2°. (iourmand, glouton, goulu.

1’. (Iht., Munt) Pește foarte răpareț; trăește mai 
ales in apă dulce, dar și In ape sălcii; pe spinarea 
verde-inchi^ă are mai multe dungi late, negre-verzi; 
In comerț, mai ales ca pește sărat. Se mai numește; 
baboiu, ghigorț (Dudești șl Pribegi, In Ialomița, 
H, VII, 171,421), răspăr (Bălenii-Sârbi,In Dâmbovița, 
II. IV, IU) iar In Mold. de sus: costriș s. costruș, 
Turtucăenii li mai zic (cu pronunțare dialectală); 
ghibaii-cn-pauu-rușie, deosebindu-l prin aceasta de 
„Acerina cernua", căreia ii mai zio șl: ghlbao- 
alb. ANTIPA, IHT. 10-14; 11. ll, 12, 88, 186, 194, 244, 
281; IV, 55; v, 313, etc.

2*. P. anal. (Țara-Hațegiilui) Om căruia li place 
să boa și să mănânce, rev. crit. III, 88. Cfr. ga
ma n.

— Din bulg. biban, idom (!•). (Pancov).

hîbi;h 8. m. (Zool,) Ciistor; peau de caslor. — 
Castor; (mai ales cu Înțelesul de) blană de castor.

— N. din germ. Biber, idem. Cfr. dubletul breb.

RíHERÓ.v s. a. laboron. — Sticlá uv&nd la gur& 
un sfârc df* cauciuc care iiuitâ sfârcul țâții; se Între
buințează la alăptarea artlRcialâ a pruncilor, (In Bu- 
cov.) șipșor.

— N. din fran.

BÍBII interj. Gore.' \6toHchrpas!Bobo —{'?ton- 
silv.) Interjecție onomatopeică (întrebuințată de 
Unjruri) prin care oprești pe cinevă (mai ales pe 
copii) de a pune mâna pe cevă (fierbinte, murdar, 
etc.). Păzește I păzeâ ! nu te-atinge ! Cfr. hârși, 
bâia, bâja. Bibi, (iriujă, efi te arși! se zice copii
lor mici care vreau să apuce flacăra cu mâna s. să 
pună mâna pe soba încălzită. (Brașov) [Româncele 
din Ungaria] cAnd voesc a~^ tnfărcă copiii, iși nny 
tAfele CM fitningene..., apoi cAnd eopilnl... cerefAfă, 
iși dssvelesc pieptul și eic: „Bibi-i hAild fA^, C'a 
spurcat-o mAța!“ marian, na. 425. „I)A-mi-i mie, 
draga mea.'^ — „Bibi, bade, de-acoleA, CA nu-s pen
tru dumne^i-ta!“ JarnîE-bârsbanu, d. 400; cfr. 
378. II P. exț. (tn limba copiilor; substantivat) 
Durere. Aft-am fAcut (un) bibi la deget.

IUBI subst. inv. Bibi, chéri, —(Pranțu-
zisin; fam.) Dragă, puică, iubit, scump. Dar vesi f», 
bibi, inima iui S^rceaeca turnul Malacofului. ale
csandri, T. 1680. [Cu o formă românizată; bihic, ‘i..li 
scriu: „Bibicule,mangafauapleacAmAine, Utercuri, 
la Ploești‘‘. CARAGIALE, T. II, 84/„. [Chirița despre 
fetele ei;] laiA^les, bibici liaalie. ALECSANDRI, T. 465.)

— N. din fran.

iiiBtc subst. Vétement de femme. (Rar) Haină 
femeească (Qăvănești, In Buzău) H. ir, 81.

BIBÎ€ 8. m. (Omit.) = nagâț. (Transilv.) BAR- 
CIANU, CIHAC. n, 512.

— Din. ung. biblc, idem (cu înlocuirea termina
ției -if, prin suf. -ic).

BIBÎCĂ 8. f. (Min.) V. bicaș.



— 564 —BIBIL
BiBÎb s. a. Borte de dentelle ă raiguille, pointe tri- 

cotíe,picot. - (în România; mai ales la plur) Un fel de 
dantelă lucrată (cu acul)tn casă,care se pune la guler. 
Ia mâneci. Ia poalele cămășii, etc. Fe.tele se dădeau pe 
mâna... unei jupâiiese, de le învăță... împletituri de 
hibiluri. I. GIIICA, ap. TDRG, Cămașă de filaliu, lar- 
gă’n mâneci și fusMid c» bibiluri. odobescu, l, 132 ,, 
imbrăcați cu cămășuice. cusute cu bibiluri. CREAN
GĂ, A, 75/„ ( „un fel de horboțică [triunghiulară] 
pe la poalele cămeșii", glosar). Cămașă... pe mâ
neci tivită cu găiirde șt pe mărț/inuțe. eu bibiluri. 
SEVABTOS, N. iÎO/j. (Plur. -furi-J

Din n.-grec. p.xip.n'Xa „margine, tivitură, bată". 
CIHAC, II, 639.

bibilica s. f. 1®. Pintade. 2®. Pintade, dumier 
ou ceu/'-rfe-uanneau fFritillaria Heleagrisj.

1®. (Ornlt.) Pasăre domestică cu penele de co
loare cenușie Împestrițate cu pete albe. Strigătul 
ei e pătrunzător și neplăcut. (Se zice că chiercă- 
nește, păcăie.ște, pâcâe, face „păcat-păcat"). 
Se mai numește șl; pipilică, găină-de-mare, 
găină-cu-mărgăritare, In Transilv.: bibiță, In 
Oltenia; câță. In Mold.: pichere, pichire, pi- 
chiriță, pichie, In Bucov.: pică, pipicâ, pi- 
chiură. Cfr. MARIAN, O. 11,273-5; H. i. 4, lll, 140, 
IV, 85, V, 429, IX, 449, etc. (Masculul se numește; 
hibltóin 8. m. (Volnești, In Muscel) li. ix, 493 (și 
ca termen de desmierdare. cfr. bibic. caragiale, 
T, II. 171/,,); do aici femininul nou; hlhlloâleă s. f. 
MARIAN, o. II, 273.]

2®. (Bot.) P. anal. Mică plantă ierboasă cn flori 
pestrițe cu pătrate albe, violete s. roșii, numită și: 
coroană, laleă, laleă-pestriță. panțu, PL. [In 
Covnrlniu și: hibilic. ii. iii. 47, 473.]

— Pentru etimologie, cfr. bulg., sârb., turc,-alb. 
lilba „curcă", (in sârbește și) „bibilică".

bibilmAicA s. f.. IUBII.Óid s. m. (Omit.) v. 
bibilică.

Hiuf'ț'A B. f. (Ornit.) = hlblllcíl. (Teaca, in fran- 
silv.) VICID, QL.

— Derivat din *WbA (primitivul lui &tWKcfí), prin 
suf. dim.

kíbi.ik s. f. Bt6/e. ~ Gartea sfăntă a creștini
smului care cuprinde vechiul și noul testament, sfăn- 
ta scriptură, fíihlien, adecă dwnneieca^a scrip
tură alecci vechi ^i ale cei noao luage. biblia (1688), 
titlu. ne povestește de Sámson... eminescu,
P. 303. il Pig. Carte voluminoasă. 0 biblie intreaffă 
aud că a cetit. C. negkozzi, ii, 214/,. [Pronunț. 
•i>li-(i)e. I Familia; biblic, *d adj. Á1 bibliei, din 
biblio. Istoria biblică- uricariul, vii, ÎS*', (Mold., a. 
1828). A'twtrod, vănătorulbiblic. ODOBESCU, iii,13/„. 
Substantivat. Eliadeideă din visuri și din basme 
seculare Delta Biblicelor s/infe. EMINESCU, p. 177.]

•— Din lat.-bis. biblia (< grec. plur. lui
ptpXiov, dim. lui „carie“, biblia fiind cartea
prin excelență a creștinilor).

biri.iofîl 8. IU. Bibliophile. — Iubitor de cărți, 
mai cu seamă de cărți rare și prețioase. [Scriitorii 
mediocri] se vor ascunde in colbul bibliotecelor și 
din când tn cănd câte vreun anticar sau urcM» 6Í- 
bliofil a da la iv[e]ală, peste vr'o 50 [de] ani, câte o 
filă, ca o [cjhineeărie. RUSSO, 8. 50. [Pronunț. -6ii-o-,]

— N. din fran. (compus din grec. „carte"
și fiXoț „iubitor de..., prieten".)

BiBi.ioUBAi'Î£ s. f. BiblioifrapHie. —Cunoștință 
(s. Inșirare) a cărților publicate asupra unui subiect 
(sau Intr’un timp dat) a diferitelor lor edițiuni, a 
Înfățișării, cuprinsului și valorii lor; totalitatea scrie
rilor privitoare la o chestiune. Bl a dat, la început,... 
bibliografia inlregei lucrări și ea nu cuprinde pe
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nici unul din scriitorii însemnați mai sus. IORGA. 
L. i, 96. Bibliografia chestiunii Orientului. | P. ext. 
Publicație care cuprinde informațiiini de acest fel. 
„Bibliografia românească veche‘‘ de Ion Bianu .ji 
Îierva llodoș. [Familia: bihllogrăf,-ă subst. Cel 
ce face studii bibliografice. Printre bibliografii lui 
Voltaire e și un Bomân; bihliogrânc, -ă adj. Do 
bibliografie. Cunoștințe bibliografice, notițe biblio
grafice. ; Pronunț, -bli-o-.]

N. din fran, (compus din grec. piȘXiov „carte" 
și Ypâtfu) „scriu despre,,., descriu". Cuvântul vechiu 
grecesc însemnează meseria de scriitor
de cărți, de copist; abiă din veacul al XVII-lea în
coace Începe a se Intrebuință lat. hibliographia In 
Înțelesul actual.)

itiBbio.*iANÎR 8. f. BiblionMHie. — Pasiune ne
bună după cărți (rare, de preț). (Familia; iilblio- 
man, -ă subst. Gel care are mania cărților (rare, de 
preț). I Pronunț, -bli-o}

— N. din fran, (compus din grec. „carte"
și „nebunie. pa.siune nebună după cevă").

biuliotécA 3. f. Bibliothériue.
1®. Dulap cu rafturi (armar) In care sănt așezate 

cărțile cuivă, O bibliotecă de stejar.
2". Locul (camera, încăperile sau o clădire întreagă) 

in care sănt așezate In rănduială și se păstrea
ză, spre citire sau consultare, cărțile (manuscrisele, 
stampele, etc.) unei porsoane sau ale unei instituții 
publice. Biblioteca Academiei române. Stă toată 
siua înfundat in bibliotecă.

3*. Colecție de căr^ (manuscrise, etc,) așezate in 
rănduială, spre citire sau consultare. Bă se poată 
alcătui bibliotecă națională, (a. 1828) uricariul, 
VII, 181 Am alergat ta biblioteca tatiUui meu, care 
eră intr’o ladă mure purure deschisă, In coridor. 
C. neqruzzi, I, 10. Diferitele bd>liotec6 din străină
tate... ne-au procurat Intr’o mare parte- masa ma
terialului utiligat. HA8DEU. I. c. VIII. Biblioteci ră- 
sipiteale oamenilor bătrâni. EMINESCU, N. 79.! Fig. 
(despre un om care e tobă s. burduf de carte) O 
b^liotecă ambulantă.

4°. Publicație in mai multe volume, cuprinzând 
scrieri cu un caracter (extern s. intern) comun 
tuturor. Biblioteca românească. (Titlul unei reviste 
vechi). Biblioteca pe<lagogilor dasici. Biblioteca pen
tru toți.

(Pronunț, -bli-o-. Accentuat și :6(61idtocd. , t(de-a 
dreptul din grec.) și: bihliotică. Acum au bibliotică 
și alte multe lucruri de mare preț. Golescu, î. 85. i 
Derivate: (diminutiv, rar) hibllnteciiță s. f. LM.: 
bibllotecâr s. m. Cel pus să aibă In grijă o bibliotecă; 
șeful personalului unei biblioteci. Biblioticariul nu 
este volnic a scoale din școală vreo carte. (Mold., 
a. 1803) URICARIUL, III, 30/10.]

— N. din lat. blbliothecn « grec. din
„carte" și B-tjxv) „loc in care se păstrează 

cevă, cutie, sicriu"; cfr. teacă).

KÍUUL, -A subst.. HÎHOLl'l'Â 8. f. V. l»ÍVUl.

Ki€ s. ui. P. Taureau. 2^. Bouc.
1’. Taur (Glagova și Rudina, in Mehedinți) ii. 

IX, 41, 9.3; cFr. bugă, buhaiu. | Spec. (Simtin- 
du-se cuv&ntul ta un diminutiv ín-te) Mfknzat, vițel 
netntors. (Risipești, In Dolj) H. v. 393 (tn Bán., Ung. 
și Bucov. (din ung. bika): hteá șl (+ 6h//(Í): bigi. 
ANON.CAR., ȘEZ. VII, 177, H. IV, 176. Baye bica’nirtho- 
tareP ( Tunetul.) OOROVEI, c. 371 (biifaj ib. 88. Se În
trebuințează și oa nume de bou, LIUBA-IANA, M. 11Ő.|

■2®. (Plugova, In Bán.; prin apropiere de germ. 
Bock?) Țap. JAKRESBER. III, 313.

Din búig. s. s&rb. hik, idem.



BICAȘ
RicĂș B. a. (Mln.) Caillou, silea:. — (In Transilv. și 

Mold.) Cremene, ovarț, cvarțit. LB. (subt beancă), 
MÂNDRESCU, l. p ; cfr. beancă, beuță. „Bghi- 
cajfi]sstboiovani albi cristalini,8area-mâței“. (In 
munții Sucevei) șez. II, 23/,. Ghieaș » piatră albă 
pentru fabricarea sticlei, turcu, e. 61; cfr. jaiires- 
6ER. V, 189. [Zidul] este zidit (le bicașe, care sânt cu 
ituleslulare pre dealurile de prin prejur. cantemir, 
ap. TDRG. Cvarțituri albe ca laptele, cărora țăranii 
le eic bicajt... popovici-KIRILEAnu, b. 23. Mă Iod 
cu un bicaș. reteganul, tr. 169/,,. C’«fare sd ră- 
mâie... ca argintul strecurat, ca bghicazu’ de mare. 
(Descântec din com. Rroșteni, In Suceava) șez. IV, 
19/,,. (Și: blcAz 8. m., plur. -caji; In Bihor (din ung. 
5^í»f-8Ó 8. -ko|: bică ,4’ietricică“ șez. vii, 177,cu 
reduplicare (din limba copiilor) hibică (Șaldorf, In 
Transilv.) „Pietricicăalbă", viciu, GL. | Diminutiv : 
blcășel (ghic&șei), la plur. șl cu Înțelesul de „boabe": 
Bicășeii de tămâie, pârvescu, C. 77, bicAjél s. m., 
bigășeă s. f. (ghigășeă ; cu asimilarea grupului ^ă-c 
> gb-g și cu schimbare de gen după pietriceă). Și-s 
mâncată de mulți răi. Ca iarba de bică^. mÂn- 
drescu, I.. p. 16/,,. Și pe munți cu pietricele Și pe 
văi cu ghigășele. bibicebcu, l. p. 210. Pătăuț cu 
apă rece, Dare-ar Bumneeeu aă sece,,.. Să rămână 
ghicășei. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 59. Nu pot trece-un 
deal și-o vale, Gă pe vale-a bicăjei... ion cr. i, 52.]

— Din ung. békasó, idem (propriu „sarea-broaștei"). 

liicÁ^ÉL B. m. V. bicaș.
BI4 ĂȚ s. m. (Omit.) V.' becaț. 
iiivĂz s. m. (Min.) v. bicaș.

BÍCEP8 s. m., 8. a. (Anat.) - Mu.șchiu care
are două ligamente la partea de sus; spec. muș
chiul anterior al antebrațului. (Accentuat și: biciipa; 
plur., rar,-cep«» și-cep«wr».J

— N. din fran. (lat. biceps „ou două capote", din 
6«.v „de două ori" și caput „cap".)

■ticHÉK 8. m. 1’. Noceur. 2". Berger (aasocié ă 
son maltro).

1®. (Transilv. și Ban.) Om care se ține numai de 
petreceri, de chefuri și de ștrengării. Tu ești, mân
dră, prefăcută, Toți bicherii ie sărută, hodoș, p. 
p. 176. (Șl: becher. : Derivate: blcheresc,-e.iscă 
adj. De bicher. înjurături bickerești. ap. RUDOW, 
XVII, 392; blcherește adv. Cabicherii; blcherâș s. m. 
(tn Înțeles desmierdător, către cal) Călișorul mieu, 
Becherașul mieu! TEODORESCÜ, p. p. 490'*.]

2®. (Jiu) Ciobanul care se ridică a fi ortac cu stăpâ
nul, căci are și el 100-200 de oi și ciobanii săi. viciu, gl.

— Din ung. betyár „argat, flăcău chefliu".

iiiCHEKĂiu 8. a. V. blcheri.
BICHERÂ^ s. m.; -KÉNC. adj., -«ișTE adv. v. 

bicher.
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RIVHBKÍ vb. IV*. 1®. Fairé la noce. 2’>. Foler sur 
les granda chemins. 3*. Troyailíer «» lambinant, 
remanier minuUeasement.

P. 1 n t ra n s. (Transilv., Bán.) A Face s. a se țineă 
de petreceri,de chefuri și de ștrengării, rudow, xvii, 
.392. {Derivat: biciierits. a. | Alto abstracte: bicbe* 
ríe 9-f. in bicha^ii învățat, ap. RUDOW, XVII, 392; (mai 
mult tn glumă, Brașov) bicherâiu s. a., plur. -ruiun.]

2®. Intrans. (Bihor) A hoț), a tâlhări. Bitgerira-aif 
bitgerl, Nh știa rândul pădurii Și tn'or prinfla jin- 
darii. ȘEZ. vii, 167.

3®. Trans. (Mold., propriu: a face treburi gospo
dărești, ca un bicher, ca un argat, pe îndelete). A 
face, a drege s. a (In)tocml un lucru Încet, pe Înde
lete, migălind, șez. ii, 149/,,, CREANGĂ, GL.; cfr. bă- 
ciul, mocăl, migăl. Moș Ni^ifor... nu știucebiohi- 
reășicislueâprinprejundcăruței, creangă, p. 123. 
{Atestat numai subt forma diai.: blchlr).]

— Derivat din bicher.

BICIU
ric'hbríb a. f. V. hlcher. 
HlciilRÍ vb. IV\ V. bicherk

HiciiiKÍMÁ s. f. Lambine. (tn munții Sucevii, 
Mold.) Femeie ce bichiroște. adecă lucrează ml- 
găetic ori-și-ce lucru. ȘEZ. ii, 149 ,

— Derivat din biclilri, prin suf. -«»d.

HiCHÎs 3. a. V. dichis.

RÎCUiu 3. a. Jeu d’enfants. — Numele unui Joc 
de copii. (Măstăcani, In Covurluiu) H. Iii, 312.

rícIca^ s. m. Fofeur d la tire, ptcîqjocfcet. —(Un- 
gurisra) Pungaș. sumd de surugii și toți cei
lalți biclcași din celelalte județe, boc. (a. 1814), ap. 
TDltG.

Din ung. bicskás, idem.

Blt'tCLÉTÁ 8. f., KICICTÎNT, -Ă SUbst., BICÎC'I.V 
s. a. v. bl-.

RlclLVi vb. IV* V. biciului.
Bic'ióicÁ 3. f. (Bot.) V. picloică: cartof. 
RicisNic, -Ă adv. V. becisnlc.
RicițțOR 8. a. v. birin.

Biciu 8. a. 1». Fouet. 2®. Coup de fotiet. Fl^au. 
1®. Instrument cu care se dau lovituri (vitelor, ca 

pedeapsă șl oamenilor) constând dintr’un băț (numit 
coadă, codorțe. codorlște, eodlriște s. topo- 
riște) și din biciul propriu zis (numit și: șar
pele biciului), împletit mai do mult (la țară) din 
c&nppă s. din fâșii de teiu, azi mai ales din curéle 
do piele sau făcut diutr'o singură cureă; acesta se 
leagă do coadă cu baléra și se termină In șfichiu 
(sflichiu, sfichiu) 8. ploasnă (plesnă). Cu -i 
se lovește, se dă lovituri, (fam.) se arde; din
- se plesnește, pocnește, (mai rar) trosnește, 
trăsnește, pamfile, j. l, 63, i. c. 212, marian, 
8B. I, 24. Cfr. harapnic, biciușcă, zbiciu, gâr- 
baciu(oorbaciu), frișcă, arsă, iușcă,cămgie, 
strămurare, etc. Au gonit cu biciul pre aceipre- 
cupitorjij de ceale dumneeeeșt[i]. Simeon arhie
piscopul (a. 1765), ap. GCR. ii, 80/„. Cu biciul aă 
trăsnească, barac, a. 69. Nu mai sta din pocnit 
cu biciul. CREANGĂ. P. 112. Plesni de patru părți 
ale curților, cu un biciu. ISPIRESCU, L. 197. Ș'oiu 
oinde două oițile, Ș'oiu luă biciu de curéle, Ș’oiu 
face din tin’ muiere. jarnîk-b.âRSEanu, d. 422. Bi
ciul să-l aibi dö speriat, iar nu ăS bătut, iord. 
GOLESCU, ap. ZANNE, P. VIII, 670. # A plesni din
- (jud. Iași): a fl In voia sa, a izbuti, a se bucură, 
ibid. III, 24.

2®. Fig. (Mai ales la plur.) Lovitură debiciu (dată 
animalelor și, ca pedeapsă, șl oamenilor). Jw dat 
biciu calului,și au purcea cătră țara leșească, amiras, 
LET. III, 88/,g. Pe urmă, cu toate opintirile, bicele, 
strigătele, am început a merge, c. negkdzzi, i, 307. 
Sărdaductn bicepân'la curie, sando-aldea, c. p.72. 
Surugiul... dădit fugarilor câteva bice, sadoveanu, 
M. 182. M.0Ș Nichifor... dă biciu iepelor. CREANGĂ, 
p. 117. Haide, măi, dă-i biciu odată: pornește (chiar 
și pe jos). PAMFILE, j. II.# fi-e ușor d-tale două- 
eeci și șapte de bice la spinarea altuia! f (tn Mold.) 
(A porni, a purcede) în - (după polon a bieza) = 
imediat, fără multă vorbă. In goană. Leșii... au pur
ces in bici spre cetate. M. costin, let. l, 319/,,. |l 
Fig. Flagel, plagă, urgie: bătaie a lui Dumnezeu. 
(Pasările] sânt biciul cel mai cumplit pentru grădini. 
I. lONESCU, c. 12. intr'o si a c&eut biciu de foc pe 
căminul nostru, delavrancea, ap. TDRG. Biciul 
lui Dumneseu = bătaia iui Dumnezeu, p. ext. om 
rău. PAMFILE, J. I.

[Plur. bice, mai rar: ătciurt. mardarie, L. 187. 
Diminutive: bictușor s. a. Ne aduce, dar de școală 
nouă, un drăguț de hiciușor de curéle, împletit fru
mos. CREANGĂ, A. 3, bicișdr 3. a. făsculebcu, l.

I
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p. 31. 62; ȘEZ. III, 244/,,, blcirtț s a. ap. GCR. ii, 
294**/,,; cfr. biciușcă.)

— Din paleosl. bici., idem.

Hicivi vb. IV*. l*.-2®. Fouetter; fonaiiler, Jtayelter 
(au propre et au fig.).

P. Trans. (și absol.) A bate (ou biciul), a da 
bice (cuivă). Să-l bicluîdscă cu vine crude. DOSO- 
FTEIU, V. s. 6. Coada că și~o rdsuced, Sfdrc de biciu 
că ,9(-o făceă Și cu dinsa biciuiă D'a stăn.oa ș» d'a 
dreapta. TKOI>ORESCD, p. p. 443. ] Pig. Trandafir... 
leștejit Și de oănturi biciuit, jarnîk-bârseand, 
D. 99. fi furat? Oh! tăcefi! Nu știfi de căte-ori 
m'a biciuit acest gănd. delavrancea, ap. TDRG.

2®. Fig. A izbi (In cinevă, In cevâ) printr'o cri
tică nemiloasă, a luă In bătaie-de-joc printr’o satiră 
usturătoare. Cfr. ZANNE, P- lll, 24 Donici biciuiă 
viciurile, prin fabulele sale. C. NEORUZZi. i, 334. 
Haideți... Tm teatru românesc, Unde re!^ din fire, 
Necrufat se biciuesc. ALECSANDRI, T. 444. A biciui 
fraseologia neadevărată. maiorescu, CR. II, 300.

[Derivate; biciuit s. a., biciuire s. f., biciuiiilă 
8. f. DIOȚ.J

— Derivat din biciu.

MICIILÁ vb 1". HIt'Itl.í vb. 1V“ V. biciului.

Bicii'i.t'i vb. IV*. Estimer, évaluer, taxer, ap- 
precier, honorer. — (Ungurism; In Transilv. și Mold.) 
A preț(ăl)u], a ovaluă, a taxă; a aprețiă, a stimă, a 
onoră. JAHRESBER. IV. 326. Am adunat birău' și 
cu jurați/ij satului, împreună cu bătrânifi], ca Să 
biciuluim via și moșia iui Lasor Vișoviia. (a. 1825) 
iorga, 8. D. XII, 296. D»« womic fecior^ Ca pe un 
fuior De cftaepfl voi l-ați biciidat, De-o parte de 
drum l-ați aruncai. TEODORESCU, P. P. SSS*" (nr. 
•'’'^l/n)j MARIAN, D. 88. (Și; biclull vb. IV*, biciuiă 
vb. 1*, blcllul vb. IV* ANON. CAR. în șez. se dă, pentru 
acest cuvănt. Înțelesul neclar: „a băsădnl = a fi 
deprins numai cu un fol de lucru, de inăncare“. V, 
3H/„ II, 126/,,.)

Din ung. becsUlul, idem.

Ktuii’^uĂ s. f. Cravacitei fouet. — Biciu scurt, 
îmbrăcat Întreg tn împletitură de piele, Întrebuințat 
la călărit (corespunde neologismului cravașă);p. 
ext. orice biciu mai scurt s. mai subțire; cfr. f(r)ișcă. 
Cănd ti bătea cm biciușc^e, ei se rugă să-i tmpungă. 
neculce, let. ii, 2OO/„. Poenel^ biciușcei posti- 
lionului. C. NEORUZZI, I, 191. M.OȘ Nichifor aveă o 
biciușcă fie cele 'le cânepă, împletită de. mâna lut. 
CREANGĂ, p. 107. Peste fălci il izbea, Cu biciușcă de 
eureă. șez. iv, 133/,,. [în Mold., rar, și: blcliitcăs. 
f. Biciutca, biciușca, ghiciușca, servește băieților mici 
la tvârlirea pietrilor cu sbâmâială. Pentru aceasta 
se leagă piatra in vârful (șfichiul) ghiciușcăi și se 
Bvărlc.șsz. IX, 134. I Diminutiv (rar); blcineciițâ, 
ap. TDKG.]

Derivat din biciu, prin suf. diin. -ușcă

B. f. v. biciușcă.
KICIUNÓB, Kicit'T 8. a. v. blclu. 
kiciútcA s. r. V. biciușcă.
HiitÂ, BÎnĂ B. f., Biitifci.' s. m. V. bedă.

Hii>í vb. IV*. difíicihment. — (Maramureș) 
A necăji, a trăi ou chiu-cu vai. In obidă. IVuncMl, 
cánd naște, de-ar ști Cdte are de-a păfi..., Muri-nr 
și n'ar írdí Și in lume n’nr bídi, bdd, p. p. 26.

— Derivat din bidă (ofr. bedă).

Hiuinív, HIMIDÍD S. Hl. V. bÍ(tÍVÍU.

Hii»i«ANie s. f. lionstre. — (Transilv.) Animal 
sălbatic, monstru, ființă monstruoasă, ciudățenie 
JAHRESBER. IV, 326; cfr. ală, dihanin. dănă naie. 
(In glumă, și despre „păduchi" barcianu). în Buda 

locuind eu, mulți oameni tnvățați m'au tntr^iatce 
feliu de bidiganie au fost mai de muÜ chenesii 
[ cnezi, Juzi] iiomânihr. șincai, hr. ii, 30.',, /író 
ocolit de ^digăniile cele mai urîte din lume: câni, 
mâțe, lupi, vulpi, urși, lei, croco.lili și câte nu mai 
sâni pe pământ șt pe sub soare, reteganul. p. ii(, 
30/„; cfr. ii, 77/„ v. 64 IV, 44/,,. Doamne! ce bi
diganie proastă mai erd aceea: o babă bătrână, 
lungă, deșirată, seacă, neagră, cu nește dinți ca 
hecela și cu unghii ca secerile. id,, ap. TDHG.; cfr. 
MERA, L. B. 266; ION CR. II, 212. [Plur. -gănii. I Șl 
(-(- dihanie): bldlhânle barcianu.)

— Pentru etimologie, cfr. băzdăganie.

uiDiHÂNie s. f v. bidiganie.

iiiniNÂK s. m. 1®. Pabricant ou march itul de 
brosses d badigeonner 2®. Budirieonneur.

1®. Gel ce face s. vinde bidinele, fabricant s. vân
zător de bidinele.

2°. Meseriaș care spoește cu bidineaua, spoitor 
de case. DICȚ.

[Femininul: bidiiiărc,isă. DICȚ, cfr. spoito- 
reasă, chivuță.)

— Derivat din bidineă, prin suf. noni. agent -ar.

t

hidinákeáná 8. f. V. hidinar.
KiniNBÂ 8. f. Brossé ă badigeonner. (In Ro

mânia) Perie de spoit pereții, cu coadă lungă, fă
cută de obiceiu din păr de coamă de porc. cfr. pă- 
mătuf, mătă(h)uz. Cfr. pamfile. i. c. 1-2. Pă- 
mătufuri și badanale. aLECSANDRI. T. 412. Par'c’ur 
fi scuturat bidinea muiete in roșu, galben și al
bastru, pe d’asupra câmpiei. DELAVRANCEA. 8. 221. 
Odată ea avea o inscripție cu data de 17i>l, și 
zugrăveală din acest timp. Parohul a crezut că 
sfinții aceia de demult erau prea s'hilnzi.. șt a tras 
cu bidineaua pe de-asupra. iorga, n. R. a. i, 237. 
ö’tropire din bidineă cm stropi albaștri și roșii, id. 
N. r. b. 64. Cet mai mulți [dascăli), cu niște târsoaife 

, de barbe cât badanalele de mari, creangă, a. 129/,.
IVlrutjHmMltt [de pe porc) «e leagă in mănunchi.., 
pentru a se face bvliniiledin el. muscel, 104. Diidr'o 
batlanâ, smulg doi peri de porc, sevastos, N. 7/„. 
[Șl: (Mold.) b.tdaiiă, ii. X, 22, 69, bădăna. pamfile.
I. c. 1, (Muscel) brldlneă. RĂdulesci’-codin. Di
minutiv: bidlDPliiță: mai mică decât bidineaua, 
slujește la trasul brâielor cu chinovar pe pereți și la 
ferestre. pamfile. I. C. 2.)

— Din turc, badaiia „badigeon".

í
t

■tiniNBLÚi'.i B. f. V. bidineă.

hiihkí vb. IV". Inuectiver. — (în Transilv.; rar) 
A ocări. B’o apucat să se sfădettscă cu mitie; da 
să știi că l-am bidirit. (Bistra) viciu, oi.

liiMivÎi; a. ni. Cheval arabe ou barbe; courat'er. 
Cal (de călărie) de rasă arabă p. ext. cal (de că
lărie) ager, frumos și iute (tn povești) „cal ce înăncă 
jeghiu (jăratec) și se ține tot In tntunerec**. liuba- 
lANA. M. 78; cfr. sireap. Aduseră lui Hiihail un bi- 
diviu prea bun dar, den Misir, și nu se află nime 
să-l poată tncăiecâ. moxa, 388(Pleonastic) O sută 
de bidivii arăpești. alexandria. 64. Căi de bine ie 
șetleâ călare pe bidiviul său cel roib șipintenoy. Pii.i- 
MON, c. II, 668. /ncdlecfi.. pe mărunfelu-i bidiviu. 
odobescu, 1.146/„. (Atributiv) /-ar du ..poștalioane 
CM opf co» biflimi. delavrancea, s. 36; cfr. teo
dorescu, P. P. 45'’. Mihaiu-Viteasul incălecă pe bi- 
dibiul său. ISPIRESCU. M. V. cfr. L. 152 (ală
turi de bidiviu L. 161). PtntenopMi lui .Sta» o să 
întreacă pe bidiviul lui Neacșu. marian, se. ii, 83. 
P.l că-și are-un bidiviu (notă: cal tănăr și sprinten 
la fugă) Cm sânge, de argint viu. alecsandri. p. 
P. 106''. De grabă că aducea Un cal negru btditliu.
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Prins atuiici ile. prin pustiu. TEonoRESCO, r r. 
608. /xis' să moară [iuurgiil| hi pustii, Gd mai am 
eu bidivii. JARNÍK-BÁRSBANÜ. P. 50Ö. Cd eu fie 
țfif-oiu (idrui doi ghidigii negri. POP., ap. ȘIO. Fig. 
(Munt.) Om inie, puțintel, dar sprinten la treabă, ta 
vino'ncoace, măi bididiule, par'că ești un prâsnel! 
Com. T. PAVELESCU. [Șl (cu asimilare); hidibin, hi* 
(lidiii. (Gărbovi, In Ialomița) ii. vn, 183. Dimi
nutiv: hididél. Fú»e Ghifă sprintnél P^un cal 
murg și bidhlel. ȘEZ. r, 183‘’/b.}

— Din turc, hederl, idem («lin „pustie“; cfr. 
beduin).

itiiiÓN 3. a. (Milit.) Bidon. N&e dp tinicheă 
ppntrii ținut p<-trol, untdcleinn, etc.; un fel de plo- 
scuțâ de tinicheă (linbr&cată ln piele, ln p&nză 8. In 
postav) In care soldații In marș Iși țin apa de băut.

— .V. «lin fran.

BiEi», -A adj. V. biet.
riÉbA subst. V. bedă.
BIÉI, adj. m. V. hâl.

biélA ,s. f. (Fizic.) Bieile. -Sul neilexibil prins 
prin cele două capete ale sale la două puncte mo
bile. pe care le susține la o distanță constantă, de
stinat a transmite mișcarea de la unul la altul, spec. 
sul țeapăn care (Intr’o mașină) transmite mișcarea ------ - ---------- - ._ ----------- .

Capătul biilanfierului este reunit cu o ramură, 
mită bielă. poNi, F. 167. [Pronunț, hi-e-.]

— N. din fran.

tran.sformă, din alternativă ln circulară (ma- 
cu vapori, etc.). .sau invers (ft'restrău, etc.).

* ’■ “.... '■ ■ ■ ■'.........."........... ’ nu-

KiEL^ru 8. a. V. belșug. 
biknAi,,-.! adj., biésíiii s. a. v. bl-. 
HiicKT s. a. V. birt.

BIET, hiAtA adj. Priuvre.
Biet e un adjectiv care nu exprimă o însușire a 

cuivă (s. a cevă). ci are un conținut curat senti
mental: prin el exprimă vorbitorul compătimirea ce 
o .simte față de cinevă s. de cevă. Din cauza acestei 
note curat subiective, el nu poate fi întrebuințat 
ln funcțiune preilicativă (decăt ln cazurile excep- ! 
ționale etate subt 1’, c.), ci numai In funcțiune ' .. .... ,___, . ......        ...
atributivă (pus totdeauna Înaintea substantivului, ■ torre. (Transilv.) Bighilușe = bucăți de aluat fră- 
une-ori, mai rar, legat prin prep, de), sau apozi- -•-*-*..............
țională (ln oare caz poate fi șl invariabil).

1®. Vrednic de compătimire, sărac, .sărman (cănd 
acestea au funcțiune de atribut pus Înaintea sub- i 
stantivuiui). '

a. )(Atributiv. înaintea substantivalul) Casele... bie- j
filor oameni le-au Innocat. MUSTE, ap. GCR. Ii, 25/,,. 
Doi bieți nenorociți oameni. DBĂGIIICI, K. 166. De 
aci inainfe, vai și amar de bietele vrăbii ile pe 
‘farduri! opobescu, iii, 22/,,. Vai de biata fa^, 
când vom aveă răAoaie intre noi! c. negruzzi, 
I. 139. Biet de tine!... nici tu n’ai fost făcut in 
ceas-bunl slavici, ap. TDRG. Vai de biet Român, 
săracul, Îndărăt totdă,ca eminescu, p- 161.
Bieții boișorii mei s'au dus ca pe gura lupului! 
CREANGĂ, p. 44. Câte păsărele, ’n codru, Toate-mi 
cântă mai la modru, Numai biata eiocâiiie Aia-mi 
cântă ’npribeifie. jarnîk-bârseanu. d. 198. (Adesea, 
despre inorți) N'am uitat... nici pe bietul Gheorghe i 
iiiantă, cel cnrecu o rugină de pușcă... nimereămai i 
bine dectit altul cu o carabină ghintuită. ODOBESCU, ! 
III. 14/j,. !

b. ) (Apozițiune, mai ales pe lăngă un pronume !
personal) (Variabil) Și nu pricep ce-i asta, iȘi nu j 
știu, biata, cum. COȘBDC, B. 24. Măritâ-m’aș șl | 
ea. biata, Bufele de pat nu-s gata. jarnÎK-BÂr- : 
6EAND. D. 442. Și eu, biet de mine, ce tnă fac? pam
file, j. III. (Invariabil) biet, se văfl mereu 'r iLfi, j. 1X&. yiti Vat itAUn/ ov uwt ntvi&n
nlAnjinifi in ilesmllarea lor liroascH. ODOBESCU, j 
UT. 514/.. ^?r(, hitt, care știA, ce este necasnl lipsti,

BIGOT
iși plecă urechea la ruf/ăciunile cele viclene ale 
smeului. ISPIRESCU. u 123. Copiii, biet, ca copiii: 
nu știfiu ce să facă. id. ib. 333. lăipa, biei. iitereu 
.shlbeă, Jăin’ de-<ulată jos cădea. JARNÍK-BÁKSEANU, 
D. 494.

c.) (Predicativ; excepțional, numai cănd cuvăntul 
a mai fost întrebuințat Înainte) $i numai ași\ se 
putea liniști biata mamă de răul nostru, biată {- 
săracă) să fiole păcftte! creangă, a. 40; cfr. vla- 
IIDȚĂ, CL. 26; SANDU-ALDE.l. SĂM. IV, 870. .Se sculă 
bietul om -ft/et să nu rămăie! ~ imi trase cisnnele. 
CONV. LIT., ap. TDRG.

2’. (Din nota: „vrednic de compătimire” se poat * 
desvoltă ușor cea de) Vrednic de despreț, neînsemnat. 
Ia, un biet funcfionăraș și el!

[tn Vălcea și (forma etimologică); bied, -ă. I)S 
Tudor se’mpiedecă, Cădeă, ble^lă, nu glumeă, Ul
ceaua di mi-o spărge.â. șsz. Iii, 21.3”/,,. '.Dimi
nutive (rare): bietuleț, -iță. Face șl ea ce poate, 
bietulifa ș» mititica! JIPESCU, o. .34; bietiic, -A. Ce, 
hietuca, să mă fac? țiplea, p. p.|

— Pentru etimologie, cfr. paleo.sl. bedhn'L „săr
man, sărac". ciiiAC, II. 13.

biktî’c.-A. hietul^ț,-i.îtA adj. v. biet.

BIFTEC 8. a. (Cui.) - Bucată de inușchiu
de vacă friptă pe grătar s. In tigaie. Câml preten- 
țiuiiiîe consumatorilor vor ajunge n cere cotlete și 
bifte(a)curi, atuiKi și casap/» noștri vor tăia |car- 
iieaj dupd cererea consumatorilor, ioneacv, M. 684. 
[Accentuat șl: biftec; plur. -iecwrt. | (Variantă or
tografică, apropiată de etimologia cnvăntului) f .șl; 
befst^. Un... urs a luat pre un txinător subsuoară 
și l-<i dus <n bârlogul său, unde l-a făcut befsteec 
peofntp'iM săi. c. NEGRUZZI, I, 319.(

— W. din fran. (< engl. heefsteak, idem, din beef 
.,bou“ și steak „friptură la grătar”.)

BIS'TCi + vb. IV* v. gbiftu'i.
KIFVKCA vb. V*’ (ș. d.) v. bl-. 
kîgA subst. V. bic.
rigAh,-A adj. și subst. (ș. d.) v. bi-. 
bigA^eA s. f. v. bicaș.

KiGiiii.iișA 3. f. (Cui.) Gdteau at»x pommes de 

înăntate cu cartofi și puțină fărină, (Ierte ln apă; 
se frig (- -prăjesc) apoi ln unsoare ( -untură). (To- 
hanul-vechin) VICIU, GL.

— Etimologia necunoscută.Cfr. bigură, bighi- 
roancă.

hiuhiboâncA s. f. V. bițroră; cartof.

Biuusi vb. IV*. i'refié'er dans un coin, coincer. 
(Mold., rar) BAt9O5i = a grămădi Intr’tin ungberiii. 
ȘEZ. II, 149/(0. Ghigosesc — Îndes unni peste altul, 
bătăndu-i. CREANGĂ, gl.; cfr. Ingliesul. Trântește 
baba Î» mijlocul casei, și-o frământă cu picioarele 
și-o ffhi^oseiite, ca pe ilinsa. creangă, p. 13. ŰM/>d 
ce intră ei (- diavolii) eu hifii inlăuntru ( tn tur
bincă), Ivan tncepe a-i ghii/nsi miiscălește. id. ib. .303.

BitiÓT, -A adj., subst. Bigot. ~ (Om) de o evlavie 
peste măsură, minuțioasă, strimtă, rău înțeleasă; cfr. 
habotnic, bisericos. Cui sântem datori cu acest 
nou păcat y... Clerului bigot și ignorat. 0. NEGRUZZI, 
I, 347. CeÎedrui jisiolo'i Builoff Wagner... eră... un 
mare biijot.Kki(yKe.3C\:, CR. ii, lfi2. liomânii, națiu
nea cea mai puțin bigotă din lumea Întreagă, IIA- 
SDEU, I. C. 146. Ba se’nckină? Cei atei sântbigofi 
de-odatd. coșBtic, B. 60. [Derivate; bigoterie s. f. 
Purtare (s. deprinderi) de bigot. Deși, precum v'am 
spus, a oetit mult și multe,... totuși n'a putut să se 
desfacă de bigoteria inglesească. i. neorozzi, V, 25; 
bigotism 8. a. Credință de bigot. .4m licitat și am
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progresat: teri obscuritate, asi luminii! ieri bigoti
smul. asi liberpansismui! Oaraoiai.e, T. I, 239/,5.I 

— ff. din fran.

bioÎ’ră 8. f. (Bot.) = cartof (Nirașteu. Nâragju, 
In Transilv.) VICIU, OL. [Șl: blgliiroăncA. (Med^eș- 
falău, lângă Mureș) ib.]

ríhol b. m.. -lițA b. f. (Zool.) v. bivol.
BIHOBÉL 8. m. V. vifor.
rîhiii. b. m. (Zool). v. bivol.

BÍ1 interj. Interjection servant â appeler Ies din- 
dons, — Strigăt onomatopeic cu care se chiamă curcile. 
LM. Sevastă-sn eră intr’un nor de lighioane, că
rora le gvârleâ grăunțe, chemând pe fieatre pe limba 
sa: Pui, pui, pui! Uti, uti, uti! Boci, boci, boci! 
Bii, bii, bii! D. ZAMFIRESCU, CONV. LIT. XLIII, 917.

niji interj. = baia. (In Brașov) Biji, maică, că 
te arde! Cfr. bibi’.

— Formațiune onomatopeică. Cfr. bâja.

BIJÍ vb. IV*. BrAler. ~ (In Brașov; In limba co
piilor) Trans. și refl. A (se) arde, a (se) frige. Nu 
pune mâna pe sobă, că bijește!

— Derivat din bljl.

BijoĂoA s. f., BiJÓu 8. m. Jlariddie, rosae. — 
(tn Mold. și Bucov.) Cal bătrân, slab și urlt, raâr- 
țoagă; cfr. dârlog, dârjog. Uhijoagă uricioasă 
ce e^i! Din toți caii, tocmai tu te-ai găsit să mă
nânci jaratic ? CREANGĂ, p. 195. Acuma credea Ar
manul nostru c’a lese bijogul (— cal foarte 
bătrân, slab și urlt] la mama-huciului și, cum va 
putea, cum nu va pute.ă, să ee pornească mai de
parte. MARIAN, O. II, 166. Unde-ți duci ghijoaga 
U-cal bătrân și slab), moșule? (Bilca, In Bucov.) 
Com. o. TOPÁN.

— Etimologianecunoscută.(TDRG.crede că forma 
bijog e cea etimologică și-l derivă din paleosl. be- 
iati „a fug]**, comparându-l cu germ. K^pper „inâr- 
țoagă“, la origine „alergător**; ar puteâ fi Insă ori
ginală șl forma gkijog și să avem a face cu un de
rivat in -og din ghij = ghiuj „bătrân**).

BIAÓIV 8. a. Source fpouroue. d'un tujptu d'éoou- 
lement). — (In Bran, In Transilv. și In Kucăr, In 
Muscel) .Șipot. VICIU, OL., ciuciur.

— Derivat, prin auf. -oiu, dintr’o tulpină onoma
topeică bij- (cfr. vâj-). Cfr. ciuroiu.

itiJCTERÎE s. f. (Franțuzism) « griuvKer(icii).
— N. din fran. bijonterle „negoț de ginvaerioalf(“.

UIJIITIÉH B. in. (Franțuzism) = ginvaergin.
— N. din fran. Iiljontier, idem.

Bii 8. IU. sing. £tZZ. — Proiect de lege prezentat 
parlamentului (englez), p. ext. oricărui parlament. 
S’a eis c’afi călcat biM votat anul trecui, i. ne- 
ORUZZi, VI. 479, Bil de indemnitate: act prin oare 
parlamentul acopere cu aprobarea sa o dispoziție 
neregulată a guvernului sau a unul ministru. Corpu
rile legiuitoare... dau ministerului un bil de indem
nitate pentru violările de lege comise, maiorescu, 
n. n, 70.

— N. din fran. « englez, bili, idem — cuvânt În
rudit cu bilet.)

BILĂ s. f. mile (bloc de bois, snrtout de aapin),_
Trunchiu de arbore, cu deosebire de brad, Întreg sau 
scurtat; cfr. buștean. (Cuvântul se Întrebuințează 
In diferite regiuni In accepțiuni diferite) Bucățile de- 
brad tăiate și scoase dintre cununele ramurilor se nu
mesc bile. I. IONESCU, M. 396. Bghilă s un brad lung 
din care se taie doi ori trei butuci (un butuc are opt,

BILET
nouă și zece metri lungime). ȘEZ. Il, 149/,,. O bilă 
e o mică scurtătură de brad spintecată apoi In clepți, 
care, date la cuțitoaie (cuțitoite), ne dau frăștilă. 
(Polovraci) pamfile, j. ii. Din bile de brad se fac 
șindili. (Hunedoara, In Transilv.) Com. T. L. blaga. 
Ce.rut-au șt salahori și bile să taie din păduri. 
DTONISIE ECLE8IARHUL, C. 201. Pădurarii taie bra- 
eii... și fac din ei bușteni și bile, odobescu-sla- 
vicr, ap TDRG. Grtnat, bile, traverse pentru căi 
ferate. of. ibid. Gi/âitd flungime 20 m.), por
nită pe coaMa «nw» deal, se isbi jos tn vale in
tr’un butuc cu atâta putere, incâi se înfipse tn el 
ca o săgeată uriașă. POPnv[Ci-KiîiU.E/im, B. 133. 
„Acum, băieți, la ghile! '... Muncitorii., desfășurară 
frânghia, legară ghila și se pregătiră, ddnăreanv. 
cn. 48. Vârtejul (constă dintr’un] pociumb... bătut 
in pământ, iar de-asupra o grindă, numită bilă. 
pamfile, I, C. 471. Par’că ar fi ridicat la bisșteni 
(8. la bile): se zice celui ce se vaită de osteneală de 
fiece lucru, zanne, p. ii, 696. Am adus două gkile 
de fag târâș, din pădure. (Brașov).

— Din bulg. bllo „bârnă** (Cuvântul popular s’a 
amestecat cu francezul bille, care-i de origine galică 
și a intrat In limba noastră prin ingineri).

HÍLÁ 8. f. Bille, boule. — (Mică) sferă de sticlă, de * 
piatră, de lemn sau de os, care servește la jocuri de - 
copii, la votare (albă-pentru, neagră-contra), unele * 
(mai mari) ta Jocul de biliard, de popice, etc.; go- 
goneâ. Mai lipsesc trei voturi pentru invalidare, 
când însuși prezidentul Camerei pune ostensibil 
in urnă o bilă neagră în contra raportului, ma- 
IORE8CD, d. ii, 122.

— N. din fran.

HÎi.âs. f. sing. (Med.; franțuzism) = Here, venin. 
[Familia: biliár,-â adj. (Med) Cu privire ia bilă 
(fiere), a(I) fiorei. Vesicule biliare; blllós, -o,Í8A adj. 
(Med.) Plin de venin, cu prea multă fiere. Tempe
rament -. (Impropriu, In loc de biliar) .d/ec/iw»» 
bilioase, ca sub ecoator. hasdeu, i, c. 179.)

— N. din fran. (lat. bilis, idem).

Hii.ÂNȚ B. a. (Comerț) Bilan. — Balanța (s. cum
pănirea) activului cu pasivul Intr’un cont comer
cial, Încheierea socotelilor. A depune - ul, a se de
clară in stare de faliment. | Fig. Un bdanț destul 
deeiocinfe. hasdeu, i. c. 41. [Plur -Innfuri.]

— N. din germ. Bllanz (ital, bilauclo, substantiv 
verbal din biianciare „a balanță, cumpăni-*).

Bii.EĂLÂ s. f. Fard blanc,blanc, céruse.—Sulimaii 
alb (pe alocuri) s. pudră albă; spec. siib-carbonat 
de plumb (Întrebuințat contra orbalțului). TDltö.; 
CREANOĂ, OL. în cerneală și cern‘‘,ala in bi-
leală. CANTEMIR, ist. 115. Pune fafa la ghileală, 
Buse moi la rumeneală țf* sprâncene la cerneală! 
ALECSANDRI, P. P. 125‘>/,o; cfr. SEVASTOS, C. 310/,,. 
Jttpdnuf Ștrul... negustor de băcan, iruri, ghileală, 
sulimeneală... creangă, p. 112. [Plur. (rarj-íeíí.)

— üin rut billió „suliman a1b*‘ (schimbat după 
cuvinte cu suf. -eală).

bilí:t 8. a Rillet.
P. Scrisoare cuprinzând numai câtevă rânduri spre 

a face cunoscut cuivâ (care nu e In depărtare) un 
lucru; răvaș, scrisorică; cfr. țidulă. Astăsi am 
primit Prin poșta cerească Biletul tău pornit Din 
Țara-romăneaseă. alexandrescu, m. 181. O slugă 
intră eu un bilet în mănă. c. NEORUZZI, i, 53. 
Spec. Bucată de hârtie cuprinzând o informație 
scrisă s. tipărită s. o adeverință. M'am dus pe la 
toți ambasadorii, de i-am heretisit cu bileturi. e, 
VĂCĂRESCDL, IST. 289/„. - de înmormântare. - de 
închiriat. - de predare (a unei mărfi).

2°. Bucată de hârtie sau de carton constatând In 
favoarea cuivâ un drept temporal, cumpărat sau

I
i

I

i
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obținut prin favoare. Slobozirea bUeturilor pentru 
intrarea înbiserica catedrală. UUlCAltn'L, viii, 186. 
Afișuri, bileturi... și alte tipărituri mărunte, ib. 
XIII, 342 Buzunarul in care eră biletul de conge
diu. CONTEMPORANUL, VI, II, 288. - de (intrare 
laj teatru. - de (călătorie. înj tren. - de lote
rie. (Comerț) ó’e dă numele de bilet sau efect 
oricărui înscris. Climescu. a. 270. - de bancă — 
bancnotă, hârtie-monetă. - ipotecar = - de îm
prumut al statului, cu scadența scurtă. [Plur. -lete, 
(Învechit) -leturi. Diminutiv: bilețel s. a. Bă- 
vășel.]

— N. din fran.

kii.kt6i. s. a. V. Iliiét.
B1I.Í vb. JV*. 1®. Blatuihir (la toile ou le lin:/ej. 

2\ (Refl.) Se farder.
(Transilv. și Mold.) = inălbl.
1". Trans. ș» bilindA cămeș[i]. Doso-

ftbiu, v. s. 143. jPwridnd pe cap un vai de j)ăneă 
•ihilită. AI.KC8ANDRI. ap. TDRG. Fete... i/hilfaupâneă, 
din susul mieu. creangă, a. 66; cfr. șez. ti. 114/,,. 
Țesuse pâma ocmi» o biled colo pe rit, in fjră- 
dină. RKTEdAnvt., N. REV. R. I, Supi. II, 157. Dra-/C 
mi-e copilele Colea primăverile, Cănd iși bileac păn- 
aele. MÂNORESCU, L. P. 87/,. (Despre rufe, mai rar 
despre cânepă, marian, na. 394) tíhilesc cămeșile 
șialbiturile împăratului. ȘEZ.ii, 115/,,. Umblă albă, 
aoponită, Cu cămeșa tot ghilită, șez. viii, 62.

2®. Refl. A se sulemeni cu suliman alb, DICȚ. 
Cfr. bileală.

(tn Mold., astăzi, numai forma dialectală: gliili, 
care tinde a deveni literară. , Derivate: bilire s. f., 
bilit B. a. Bilirea pAmelor. mândrescu. l. p. 239. 
Fetele de la ghUit... chicoteau pe socoteala mea. 
CREANGĂ, A. 66; f bilitér, -oăre adj., subst. Spălă
tor, -reasă. BuaS cămeșile pre la stăpâni, că eră bi- 
litórtu. dosofteiu. v. .s. 143. l\>menirea ai}[Ajn- 
lului Menignos bililorluli. id. ii». (In MINEIUI. din 
1776: nălbitor.)]

— Din sârb, bijoliti (In Transilv. și Ban.), rnt. 
biliti (In Mold.), iileni. (La origine, identic cu beli).

BiriÂB,-A adj. v. blIiV.

lilblÂKO 8. a. Biliard. — Masă acoperită cu po
stav (verde), cu marginile puțin ridicate și elastice 
(bande, mantinéle), pe care se joacă cu bile (de 
fildeș), In care se lovește cu tacul. Bcriă cu cridă 
pe postavul oerde al biliardului, eminescv, n. 37. 
P. ext. Jocul Insu-și. Faci o partidă de biliard? 
(Pronunț. -li~ardși -llard.! Derivat: hiliargiu s. m. 
Kun jucător de biliard.]

— xV. din fran. (derivat din bille „bilă".)

hilickAnA s. f. Cfr. benți.

■tii.iÓN s. a. (Aritm.) Billión. - In sistemul de ' 
numărătoare zecimală, unitatea formată din o mie 
(ie milioane, miliard (la Românii din Austro-Ung., i 
după germ.. = un milion de milioane, trilion). Una 
inie [de] milioane, căruia i e'a dat numtíe de bi- 
lion. CLIMESCU, A. II. (Pronunț.-Zi-o».]

— N. din fran. (compus arbitrar din lat. Wa „de 
douăori“ și millión „milion".)

iiii.«>N.-oÂsĂ adj. V. bilă '.
Hii.iȚÂ s. r. V. glillț.

bii.itoAke s. f. Blanchisserie. — Locul undo se 
inălbește (bilește, ghilește) pânza. Ca pAma la gki- 
litoare. Când o’ntinei, vara, la soare, pop., ap. DDRF.

— Derivat din bili, prin suf. instr.-loc. -itoare.

Bii.iTÓK, -toAbe V. bili. 
bii.ocelAk, -a adj. (Bot.) v. bl-.
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I iiu.o.v 8. a. (Comerț, finanțe) Billon. — (Franțu- 

zism) Monetă de aramă sau de bronz, monetă mă
runtă, gologani.

— N. din fran.

8. a. v. belșug. 
BiLȘL’oĂKE s. f. V. imbelșugare. 
BILȚ 8. a. V. gliilț. 
BTVfĂN, -Â adj., subst. v. bl*. 
bîbra: bIh-bămi interj, v. batii I

bînbaișA s. m. C'ofonef Cfurc). — (In România. 
Învechit; astăzi se mai păstrează In comparații: a 
trăi ca (unj - : luxos, permițândti-ți orice plăcere. 
Mai ales a devenit proverbial - Sava, faimosul că
pitan al Arnăuților de pe vremea Zaverei), Golonel 
turc (comandant peste BKIO de soldați, cfr. miaș). 

. Turcii șt Arnănfii Fasvandului, odobașii, buluc- 
bașii, baraictarii, binbașii șt cu agatele, Împodo- 
bindu-se numai in argint și sărme, șt cu rafturi 
pe cai... DIONISIE ECLE8IARHDL, c. 188. -4u vsnit 
scrisori... de la Vodă, și i-an dat toate cătunele 
asupră-i, boierindu-l a fi bimbaș. (a. 1788) iorga, 
S. D. VIII, 105. De unde trăiam înainte ca bimbașu 
cu patru sfanți pe si, astăsi nu mi-ajung patru 
poli. D. K. nosETTi, ap. TDRG. Am să-mi dures 
o pereche de poturi arnăuțești, să par că-s Bim- 
bașa Sava, alecsandri, ap. ȘIO. 7-a dat ei bani 
tn de ajuns și-și durară niște case, să trăiască ca 
bimbașalele. Stăncescu, u. 286. Ceauș că-i veiteâ 
Bimbașii Sava, teodorescu, P. P. 484“. [Plur. -boși 
ZILOT, etc.. ap. ȘIO., și -;iafe.]

— Din turc, bimbașy, idem (din bii/ = 1000 și 
5aș „căpetenie"). ȘIO.

RiniusTKU s. a. (ș. d.) v. bl-.

biwA s. f. fGrandeJ bătisse, bâtiment, construction 
(surtout en mațonnerio); — (In România,
aproape învechit; azi, mai mult fam., despre o clădire 
mare, do speculÂ cfr. hardughie). Clădire mare 
(de zid. mai ales cu mai multe apartamente, ser
vind de locuințe și mai ales pentru prăvălii), adesea 
cu înțelesul spec. clădire (mare) tn construcție, p. 
ext. „acaret, dependință pe lângă casă". (Șișești, In 
Mehedinți) Cum. n. ionescu. Să prețeluiască bina
lele acelor două âugheni. (Mold,, a. 1794) Uricariui.. 
XI, 314/4. Binaua pușcăriei... găsindu-o Măria ta 
la o proastă stare, strâmtă, dărăpănată... doc. (a. 
1801), ap. TDRG. Veniturile [obștiei... se socotesc 
aceste: morile din BArkul,... binalele dinlăuntru, 
case și hanuri... (Mold., 1816) URICAridl, V, 203/,,. 
Două sute /de] lei binaua morii, (a. 1821), ap. ȘIO. 

, 0 bină... mai mult de lemn sidită. donici, f. ii, 23. 
' Să se înmulțească ș4 construcțiunile de binale de 

piatră. I. ionescu, D. 286, Bină cu patru odăi, unde 
amputeă să ședem chiar noi! alecsandri, T. 288. 
Legea electorală..-, sub cuvânt de venit fonciar, vAră 

' Intre proprietarii de moșii șl pe acei care au un 
venit de la o bină sau de la o întreprindere indu- 

I strială. ap. maiorescu, d. i, 62. /n fiecare an, se 
clătlesc sute de binale,... și, in loc să scadă, chiriile 
cresc. CARAGIALE, M. 99. Ce păcat ar fi ca frumu
sețea lui de ffrădină... să rămâie orașului, care o 
s'o desființese, ca să clădească cine știe ce bină pe 
acel loct BRĂTESCD-VOINEȘTI, L. D. 213. ă/’a»» oprii 
in fața unei binale, saübv-áídea, a. m. 113. TjU- 
creasă ca salaor la o bină. ((Rar) șl: benă. I. 10- 
NESCU, D. 112. In epoca fanariotă, există șl turcismul 
hlnă-emlni s. m. Inspector de clădiri. Cfr. ȘIO.]

— Din turc, bina, idem.

bînA b. f. (A.-U. Germanism) v. scenă. 
binA-e.winî t B. m. V. bină.

BiNAOÍC B. m. Entreprensur de bátiments. — 
{Rax} Constructor (de binale). e; aata meșterul
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tiiiică hinnffiul ini~a fdcnt-o; a tenenit :;idiil dr l>t 
poartă. CARAGIAI.E, T. It, 70/,;.

Derivat din bină, prin snf. -Qiti.

itiNĂK, -A adj. (Aritm.) Binaire. — Care are 2 
ca bază; compus din două unități. Descompunerea 
coiiihiuafiilor binare. PONI, F 262.

— N. din lat. bliiartiis, -a. -nm „Îndoit, dublu**.

itiNl» t 3. a. (.Xrmată) Ittendard, drapeau.— (Tur
cism literar; rar) Steag, drapel, stindard; cfr. ba- 
nieră, prapor. Și au tnc^ut a bate în corturile 
Turcilor, [In] cât șl bindul de la cortul împărătesc 
l-au sfărmat DOC. (a. 1715), ap. TDRG. (Plur. -duri.] ■

— Din turc, hend, idem, ȘIO.

BiwniMÎ vb IV* intrans. ■S’t»ig'utí''íer (de...), se 
Illettre e» peine (de...)- (In Roin&nia; construit cu 
prep, de) A-i p&să cuivă (de cevă). a duce grijă, a se 
sinchisi (de...), creangă, ol. llarap-Htib și cu at sdt 
nici nn btndiseati ile asta. CREANGĂ, P. 251. i^i iar 
luă marna nănașa din coardă și iar ne jnfipăeâ ; 
dar noi, pnr'că bindiseam de asta! id. A. 4*'.

MINE adv.. s. m. Bien.
1. Adv. Stând in opoziție cu rău. - exprimă, ca 

adverb, ceea ce însemnează, ca adjectiv, bnn : arată si
tuația subiectivă a vorbitorului (Față de cevă s. cinevă) 
caro e plăcută, favorabilă, mulțumitoare, sa
tisfăcătoare, folositoare, avantajoasă, etc. 
Las' 8ă fie r&n, nn bine, Că n’am ascultat <le niine-, 
Ci~ani făcut de capul mieu Și m’a bătut Dumneseu! 
JARNÎE-BÂRSEANU, D. 218. Vede bine are ochi 
buni. Tocmai din cauză că nu are un înțeles ab
solut, accepțiunile lui - variază de la caz la caz : 
.4»» vândut marfa - =» scump; am cumpăraf-o « = 
ieftin. De aceea Înțelesurile lui nu se pot înșiră decăt 
In cadrele unoi clasificări mai generale; „scump** 
și „ieftin**, deși. In mod obiectiv, sânt două noțiuni 
diferite, opuse chiară. In cazul de față se cuprind 
In ideea mai largă ,Jn mod avantajos**.

P. Așă cum Iși dorește cinevă, spre mulțumirea 
sa. Doamne, și mi-eră... Negrăit de bine! coșbdc, 
K. 128. Nu i'a mers bine tn ac&i ei. CREANGĂ, p. 
144. Sfănta Duminecă « primit-o— tot așd de 
bine ( - amabil, afabil, prietenește) ca și surorile 
sale. id. ib. 02. Știu că ai s’o duci bine! ISPIRESCU, 
h. 41. Cdfu-t lumea pe subt soare, Nu-i bine ca'n 
șezătoare, Că sănt fete și fecioare. .iaknîK-băK- 
SEANIT, D, 414. Birtd codru frumu-și ține, Toți voi
nicii trăesc bine. id. ib. 21^. Cănd oeicre/le că fi-i 
bine, Să vie popa la tine. id. ib. 265. Ține la a<le- 
văr și dreptate, și are să fie bine de dumneata, șez.
II. 161/,:.. Cum te simfiP Ce mai faci? - Dine. 
Bine fi-a fdcisí.'= așă-ți trebue. (Adesea In legă
tură cu de part, subst.) Aici e bine de dormit, de 
locuit, (Adesea, in sfaturi, găndindu-ne la rezultat) 
Nu-i bine să te pui veeeteu la cai albi și slugă la 
femei, creangă, p. 107. De la un datornic e bine 
să iei șl «» sac depaie. zanne, p. v. 263. (Adesea, 
la comparativ, urmat de negațiune, arătându-se pă
rerea de rău că s'a întâmplat cevă) .Ifat bine să nu 
fi născut acela om! ccv. D. BĂTR. Il, 53; cfr. 328. 
ijj’* fost-ar fi mai bine Ca nici odat&'n viafă Să nu 
tevdtlpe tine! eminescu, p. 203. Sănt - = sânt 
sănătos. A se face - = -e se Insănătoșă; a trăi s. 
u se arsă - cu cinevă = In raporturi de bună Înțele
gere. de prietenie; (constr, (Un urmă) (pop.) a fi 
in dragoste cu cinevă. ! Nu ți-e - = nu ești In toată 
firea. (8ă vâri parii] tn firPlă ? Nu fi-e bine ? dulfu, 
ap. TDRG. - câ...= slavă Domnului că..., noroc că (cel 
puțin)... Bine, încalțe, că de ace-ști nesocotiți tineri., 
nu se afiă mulfi tn lume ! DRĂGHICI, R. 6. Dwcd-ae și 
cobe și tot, numai bine c'am scăpat debeleă! creangă, 
p. 68. Bine, că n’a dat Dumnezeu omului mai multe 
yuri! zanne, p, ii, 167. Decât..., mai - (sâ) = mai 
de grabă prefer (să)... Să nu... să dea in mănule 

lor, ce mai bine va pieri acolo. ACSINTR uiUCA- 
RUL, LET. II, 163/,,. Dwdf cioara pe par, mai bine 
vrabia in palmă, zanne, P, i, 415. Decăt roabă Tur
cilor, Mai bine hrană peștilor! jarnîK-băr.se.\nii, 
D. 496.

2*. Spre satisfacerea cuivă. (Satisfacția unei 
pofte s. trebuințe trupești) A măncat-: mult, lu
cruri bune, s’a săturat; a dormit - ■. adânc, fără în
treruperi. mult, s’a odihnit; a trăit - : In desfătări 
s. fără griji, făiă necazuri. Măncă bine și bea bine. 
neculce, let. ii, 254/,;. Cănd dormeă bărbatu-său 
mai bine, ea... CREANGĂ, p. 87. iTaide, mămlră, după 
mine. Să te’nvăf a trăi bine, jarnîk-b.ârseanu, 
D, 118/,. (Satisfacerea unui simț superior s. a unui 
sentiment de natură estetică) Floarea miroase - , 
actorul cAntă, joacă - = frumos, potrivit; îim» /«ce - 
as îmi procură un sentiment plăcut; imi pare - = 
mă bucur (cfr. părere-de-bine); îi stă (s. șnife) - 
s i se potrivește, e (Îmbrăcat) cu gust. Mirosul..., i» 
loc de a face bine, ar fi adus amețeală, konaki, p. 268. 
Pureefwș* cu coada sfredel ș» cu bețe '» loc de labă. 
Cum mat 6tne i se șede unui purceluș de treabă. 
eminescu, p 192; cfr. 252. Ca.«a rdmtine, nic»/«er- 
binte nici rece, cum e mai bine de dormit intr’insa. 
CREANGĂ, p. 251. Harap-alb, aftăndu-se eu părere- 
de-bine despre asta... id. ib. 238. în zadar mi te 
gafi (— gătești) bine: Merffi la joc, «w te ia nime 
jarnîk-bărseanu, d. 446. Sdraoa măndrufa mea, 
Să mă văz acum la ea, Doamne, bine i-ar păreă I 
ib. 140. Bine-i stă mAiulrii gătată Cu veșminte de 
la ștstră. Dar mai bine i-ar ședea De-ar fi țesute 
de ea. ib. 424. îmi pare bine de cunoștință (cfr. 
sânt vesel). (Satisfacția opiniei publice) ö'e poartă 
- : cuviincios, cum s* cade. cfr. la locul lui. Chiver
nisești și bine oblăduești, biblia (1688), 7.'pr. 43. 
Lasă-mă, mămlruțo'n casă. — Bucuros mi te-oiu 
lăsă. Dacă bine te-i purtă, .raknîk-bârseanu, d. 
3*5. Șezi - ! — stai liniștit, astâinpără-te, poartă-te 
cuviincios I

3*. Spre folosul (avantajul, profitul) cuivă. 
.Să negutitorească cu dinsa mai bine 'ie''ăt cu aurul. 
BIBLIA (1688), .3/pr. 47. Păstreaz’o, că fi-a primle 
bine la nevoie! CREANGĂ, P. 91. | P. ext. Lesne, 
ușor. Aduc un cofăel de vin, ca să meargă plăcin
tele acestea mai bine pe gát. țzt A sta - : a fi avut. 
Plnă au început Turcii a se îngloti, st^t oarece 
bine ș» bieții Uobloveni. NECULCE, LET. Il, 35.5/„ 
imi vine - =» Îmi e îndemână, mi se potrivește. 
Nu știu cum ti veni bine fetei... și-i r^eză capul... 
ISPIRESCU, L. 28. îmi prinde - = mi-o de folos 
la o trebuință. Acel Cerchez... le-a prins mai bine 
decăt mii 'le pungi ile bani, neculce, let. ii, 271/4. 
De-om fost răi, tu ni-i iertă, căci șl răul căte-odată 
prinde bine la cevă. creangă, P. 275. însuratul ile 
tănărși măncarea (mânocarea?) rle dimineață mare 
bine prinde, zanne, p. iv, 398.

4». Vrednic de aprobarea cuivă. Faci - = lu
crezi Ințelepțește; - zici = grăeștl adevărat. Bravo, 
Bobinson, bin" faci că nu te arăți mic la sufiei! 
DRĂGHICI, R. 91. Vere, nu faci bine ceea ce. faci! 
CREANGĂ, P. 209. Bine ai făcut deți-ai luat calul 
ăsta. ISPIRESCU, I.. 18. Bine zice prietenul mieu, că 
sănt oameni meniți a fi, cAt vor trăi, înșelați de 
femei. C. negruzzi. i, 66. Bine-a zis cine-a zis... 
CREANGĂ, P. 148, 236, etc. Că bine zici, mamă; 
iacă, mie nu mi-a venit in cap de una ca asta. 
id. 87. Bine zice moș Arvinte-: Vai de cap uiyle nu-i 
minte! zanne, p. vi, 16. (Servește spre aprobare, 
mai ales când vrem să arătăm că ne Invoim cu 
cele auzite 3. că am priceput cele ce ni s’au spus) 
Ai auzit ? — Bine. C. negruzzi, i, 66. Vreau să mă 
duc... să-t spun cevă. — Bine, Ioane, du-te. CREANGĂ, 
p. 313. Ba-că nu! = ae Înțelege, firește (că da), 
do sigur I „.Măi Buzilă, mi se pare că tu eșt* toată 
pricina gălcevei...“ — „Ba bine că nn!“ zise Ochilă. 
id. ib. 254. (Spre aprobarea uneia dintre două alter
native, prin Mold., și subt forma; - de -) De-a
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primi, binfi, iar fie n'ar primi, e’nrbntp.. NECULCE, 
LET, II, 436/,,. Pe-oiM jjuier» face, cevă, bine de 6t«e, 
tarâ de nn, mi-i crede dumneata, creangă, p. 
172. (Admitem cele spuse, Insă numai In parte, ex- 
primănd In același timp nedomirirea ce ne-a rămas; 
dar - 8. - , dar...). Bine, dar cu ce chip poate cinevâk 
să se facă tntr'acest chip? drăghici, k. 156. Dar 
bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de 
lucru? ISPIRE8CU, L. 2. Bine, bastonul pentru pi
păit, dar felinarul, pentru ce trebuință? id,, ap. 
TDRG. - că..., dar... = admit că..., dar..,; las’că..., 
dar, (în prep, concesive). Bine că nu vreți să-mi 
plătească datoria, dar nu-mi dă nici bună ziua! 
Ei - I (modern, după fran. „eh bien I“) A'» bine, cum 
ți separe? costinescu. Ei bine { fie, așă e), sănt 
vinovat, pedepsește-mă! (Repetat, servește spre a 
face pe cinevă atent la urmările rele ale unei acțiuni) 
Bine, bine! cercați voi marea cu deifetui, dar ia să 
vedem, cum i-ți da de fund ? creangă, p. 260. (La 
comparativ, cănd revenim asupra unei hntărlri, sau o 
înlăturăm, fiind-că alta ne pare preferabilă, cfr. ba) 
Citește, ticălosule, sau mai bine —las’ să ți-l citesc 
eu t c. negruzzi, i, 22. O observare mai este de făcut 
la acest paragraf, sau. mai bine zicând, o întâmpi
nare de combătut, maiorescd, cr. i, 71.

.5». (In legătură cu verbele apercepțiunii. ale distin
gerii, etc.) Limpede, lămurit, clar, deslușit, distinct, 
exact; cum trebue. Numai la giudecăți tiu prea 
puteăluă sama bine. NECULCE, let. ii, 333/,,. Plopii! 
Mă cunosc ei btne, de copil, coșbuc, p. 125. Mácor 
că fl așâ de intunerec, deosebesc tare bine firele de 
mac din cele de nSsip. creangă, f. 263. Uită-te 
tine și vezi cum îmi fac semn. id. ib. .57. .Se păzeă 
și el destul de bine. ISPIkehcu, L. 18. Da ochii or 
fost la tine, Să fi luat seama bine Cu cine te im- 
preuni. jarnîk-bârseanu, d. 171. Să-ți aduci bine 
aminte, ib. 118. Eu strig, mândra nu m’aude. — 
Ba, zău, bade, aud bine. Dar nu pot veni la tine! 
ib. 56. I P. ext. Corect, desăvârșit. Apoi mă mie- 
ram eu, de ce vorbești așă de bine moîdoveneșle ! 
CREANGĂ, P. 129. A vedea - = a recunoaște; a 
observă. O, poete, văd prea bine Că minciuna pen
tru tine E n^rețuit odor! alecsandri, p. i, 211. 
Harap-alb ve/leelhine unde merge treaba, crean
gă, p. 219. Eu văd bine, măi ortace, C'a mea ibov- 
nică-țiplace, jarnîk-bârseanu, n, 387. Vezi - (că...) 
= firește, negreșit. Vii cu noi ? - Vest bine (că viu! ! 
A ști > = a ști mm dinainte, a fi informat exact, a 
aveă cunoștință de...; a fi convins. E Iudeii întru 
nemică nu-i obidiiu, ca { precum) și tu bire știi. 
CQ’a.'voR.&'l/,. Ți-am fost dragă, știu eu binelCQ- 
ȘBUC, B. 11, Tu, bade, știut-ai bine Că nu-s frumoasă 
ca tine; Ce, foc, ai cáíúí ia «ine? jarnîk-bârseanu, 
D. 271. Să știu (de) bine că... = măcar să... Să știu 
bine că mă duc la mănăstire, pAne și sare cu el nu 
mai mănânc! caragiale, ap. TDRG. Bâ știu de 
bine că ajung la sapă de lemn, .și tot nu-mi iau 
feciorul de la învățătură. (Brașov). (Expresie mo
dernă, după fran. „bien entendu“) - ’iițeles= se’n- 
țelege ! de sigur, firește ! Bine’nțeles că fiecare po
ziție nouă... PANȚU, PR. 96.

6°. De tot, de-a-binele (cum se cade, cu temeiu, cu 
de-amănuntul, străns, etc.); după negațiune: (incă) 
nu... - (iilci...)=ablă, nici chiar de tot s. deplin... Cu
getă bine! (— ^ndește-te și răzgăndește-te !) doso
fteiu, PS. 40. Leșiiînsăbine din țară nuieșise... URE
CHE,let. 1,150/,, Nus’auplinitbinenicitreisăptă- 
mâni... v. COSTIN, LET. n, 44/„. 2or4 boierii... bine 
n'au agiuns la Udrii, numai s’au și ridicat zurbă 
mare, neculce. let. ii, 306/,,. Se lumineazăbinede 
rtUŰ.GIlEORGACHI LOGOFĂTUI., LET. III, 318/,g. Gd»- 
duri, Ce-au cuprins tot universul, încap bine'npatru 
scânduri, eminescu, p. 22.5. Giu cididripiosca bine 
( de repețite ori) ș*-otuumpieâ-o cu apd. creangă, 
P. 204. Aștsjtiord până să moară bine. ISPIRESCU, 
L. 26. Bd te/» bine și in scări! id. Ib. 7. te'ncinge, 
mândro, lat..., Ci te’ncige strâns și bine, jarnîk-

Dlctiooarul limbii române. 80 VI, isu.

I B1NIÍ
BÂRSEANU, D. 2Ő4. Baie, Doamne, pe'mpăratul. Că 
mi-a cătănit bărbatul. Dar nu l-a cătănit bine, C'am 
auzit că iar vine. ib. 411. (Adesea, subt formele) 
Cum e mal - s. (Mold.) ca mai - . 0 furat fata ca mai 
bine. ALECSANDRI. ap. TDRG. Se depărtează de 
drum și se rătăcesc cum e mai bine, stăncescu, 
ib. I Tare, mult. încă mai bine le plăcea vinul cei 
CM pelin, neculce, let. ii, 348',,. Plătindu-i bine... 
c. NEGRUZZI, I, 143. știu că vă ărăgostiți bine! 
creangă, p. 132. Ei, că bine mi te-am căptușit! 
id. 206. Măndrulică, ochii tăi. Bine seamănă cu-ai 
mei! jarnîk-bârseanu, O. 402. Atunci al nostru 
împărat Foarte bine s’a bucurat, sevastos, n. 102/,,. 
(Adesea repetat) 7-a sărutat bine-bine mâinile și 
fruntea, brătescu-voinești, l, d. 233. Ti-au apucat 
și l-au imblătit bine-bine. sbiera, p. 289/,,; cfr. 59/„. 
(întărit prin alte cuvinte) O legaiu bine-hă la răni. 
GORJAN, H. n, 127. Dacă te-i potrivi tu acestora, ti 
ține.â mult și bine pe mămuca afară, creangă, p. 23. 
Dormeai tu mult și bine, Harap-alb, de nu eram eu. 
id. P. 279. Și tnănâncă fata la plăcinte, și mănâncă 
hăt bine! id. ib. 290; cfr. 157, Vara trece, toamna 
vine. Pică frunza toată bine, jarnîk-bârseanu, 
n. 192. ițț: Dintr’o sută, de scăpă unul, eră bine 
( mult, lucru mare, putoă fi mulțumit), neculce, 
let. IT, 288/,,. A pune - pe cinevă « a-1 ponegri; 
a-I da gata. „Văd, fătu'mieu", zise Mama pădurii, 
„că ești tare șireată și, cu toată măiestria mea, nu 
te putuiu pune bine", mera, l. b. 24. Te putu eu 
bine la stăpânu-tău!

T’. Spec. (în legătură cu noțiuni temporale s. can
titative) Mai - = mal mult. .S'dni mat bine de o mie 
condacele ce au făcut Svinția-sa. dosofteiu, V. 8. 
39,,. Au murit oastea mai bine de giumătate. NE
CULCE, let. ii, 264/,;! cfr. 448,',. Este datoare țara 
cu vreo două sute și mai bine de pungi. ANTIM, P. 
xxviii/g. Brâ de un cot șt mot bine, odobescu, iii, 
46/,,. A’am dat ochii cu Vâlcan De-i mai bine de 
un an. teodorescu, p. p. 551.

Rine-rău (de - , de rău) — cănd mai bine, cănd 
mai rău; cum dă Dumnezeu, cum s’o puteă, după 
putință. .4 se organiză bine-rău, a se întări prin- 
tr’un sâmbure de Oflministrație... iiasdeu, i. C. 8. 
Actele civile se înseamnă, de bine, de rău... i. lO- 
NESCO, M. 192',,. I (In glumă) Ce e - nu e rău. B» 
cred că ce e bine nu e rdu: D&nilă face, DănUă 
trebue să desfacă! creangă, p. 46. (Formule de 
salutat) - -ai venit (sănătos)! (răspuns) - te-am 
gă.<it (sănătos), t - -a-i fi (plur. bine-ați fi, scurtat 
bhie-ați, de unde cuvântul binețe). Seamnele ier
tăciunii sânt acestea...: de vor mânca sau vorbi îm
preună, sau de vor zice bine-ați fi unul altuia, pra
vila (1652), ap. TDRG. ( de vor zice bineață unul 
altuia pravila mold. 133,,). Și drumeții să nu le 
grăiască: — Binî-dți fi, Dumnedzău să sorească. DO
SOFTEIU, PS- 446 (— benedictio domini super vos). 
Din rost îmfi} dzîceți binîațl, de mă’nblâtuîziți. id. 
ib. 199. Bine v'am găsit, bădiță! — Bine-ai venit, 
frate Dănilă! creangă, p, 44; cfr. jarnîk-bâr- 
8EANU, D. 146. Orice gând ai împărate, și oricum vei 
fi sosit. Cât sântem încă pe pace, eu îți zic; bine-ai 
venit! EMINESCU, P. 238. i (Substantivat.) Când so
sește solul... se face slobozire de toate tunurile, in 
chipdebine-au venit! gheorgachi logofătul, let. 
III, 322/«.

n. Predicativ.
r\ (Rar; eliptic, în urma omisiunii adjectivului 

predicativ) Bun. Toate sânt prea bine (făcute) cdte- 
aw făcut Ziditoriul. KONAKI, P. 273.

2°. (Modern, după fran.) (Jare se prezintă bine, 
având o înfățișare frumoasă. Și iarăși acest dum- 
nezeesc soare de curăție și lumină înălbește șt aw- 
rește tot orașul, care niciodată nu mi s’a părut mai 
bine decât acuma, iorgk, n. r. b. 206.

111. Substantivat.
1°. Ceea ce aduce cuivă mulțumire, satisfacție, 

folos, avantaj, etc.; (stare de) mulțumire, noroc, In-
I, se.
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destulare, belșug; viață fericită, traiu-bun, etc. Pă
cătoșii caotă numai lumiei și binelui ei. VáRL/íAíS. 
c. 15. Socoteă c4 poate să i se întoarcă iară spre 
bine trebile. necdlce, let. ii, 316/,,. Din împăcarea 
aceasta nu așt^tâ oreun bine. c. negruzzi, i, 150' 
Dare-ar Domnul Dumnezeu Săi se’ntoarcă tot în 
bine. ALECSANDRI, p. I, 7. Homp-aife... mulțămește 
lui Dumnezeu, șl de bine de rău. creangă, p. 
223. ăfd voiu încrede... fratelui tău... după-ce-mi 
va dovedi că-mi vrea binele. ISPIRESCU, L. 21 (cfr. 
binevoitor). Tu pe mine m’ai urît... Urască-te 
binele, lubească-te boalele! jaknîk-bărseanu, d. 
259. Binele mieu din fetie, Nu-i diac să-l poată 
scrie, ib. 176. Dragul mieu, binele mieu! ib. 336. 
Să trăiască în bine și'n îndestulare, sbiera, p. 23/,. 
Unde-i bine, nu-i de mine; unde-i rău, hop și eu. 
PAMFILE, j. II. De când binele = ca’n vremea veche, 
do demult, ib. (Modem) Binele public s. obștesc. 
Îț Cn - = norocos, in pace, cu fer.cire (mai ales ca 
formulă de urat și salutat, ca șl:) Să anzim de -! 
(și ca) DA, Doamne, - (acesta din urmă, adesea cu 
Înțelesul de): țin’te, n’ai grijă 1 îți doresc întoar
cerea cu bine. DRĂGiiici, R. 98/,j. Noroc bun să dea 
Dumnezeu!... și ta anu' cu bine! alecsandri, t. 
673. O, rămâi, rămâicubine! eminescu. P. 72 (cfr. 
rămas-bun). .4m bună nătlejde să isprăvești cu 
bine slujba. ISPIRESCU, L. 19. Dupd aceasta se începe 
nunta, și-iipoi dă. Doamne, bine! Lumea de pe lume 
s’a sMns de privea, creangă, p. 279. | Să-țl fle 
de -1 = (urare, mai cu seamă celui care a strănutat). 
Să-ți fie de bine. Măria Ta! c. NEGRUZZI, l. 163. 
(Șl ironic) Nu vreai să mă mai cunoști? Să-ți fie 
de bine! , tțJur) în -le cuiva = In favoarea cuivă. 
Femeia nici odinioară nupiarde.avântl făcută ipo- 
tichi ( hipotecă) in binele bărbatului său. PRkNlLA 
(1814). 111.

2’. Faptă bună, binefacere, (p. ext.) ajutor, (per
sonificat) binefăcător. Uela ce ști bire a face, și 
nu face, păcat lui iaste. COD. vOR. 131/,. Cm«o«cm 
pre Dumnezău că iaste binele, biblia (1688), 6 pr./,j. 
Făcuse mare bine lui lordachi Buset, de-l scosese 
de la închi.soare. neculge. let. ii, 316/,g. (Alte 
exemple subt face A, III, 1’, c.)

3“. Bunăvoință, blândețe. (în locuțiunile:) (Mold.) 
Cn - = cu bunăvoință, binevoitor, afabil, Îndatoritor. 
Dumnedzău, ce mi-ești cu-bine... do.softeiu, ps. 16. 
Ș» eră tuturor eu bine: ș» nu eră nici un boier în 
prepus sau în minciuni la acest Domn, neculce, 
let. 11,212/,,. 7’i-așfrtmefe, n’ampe MwZc, Cá «’a»« 
penime cubine, S’o aducăpân'la tine. șez. iii, 159 
Cn - le (rar: în de - ) = cu binișorul, cu blândețe. 
îllnaiu in de bine, cu fel de fel de cuvinte, și pe urmă 
îl intrebaiu din ceparte de loc este, gorjan, H. iv. 
40/,,. De-ai fi venit cu binele,... poale m'aș fi înduple
cat. ispirescu, l. 76. Ase luă cu - le pelângă cinevă: 
cu vorbe bune, cu lingușiri. (Pentru construcții ana- 
loage la Neogreci și la Albanezi, cfr. papahagi, P.
A. nr. 139). Á luă (pe cinevă s. cuivă ceva) in (s. a) 
nume de - (după opusul; In s. a nume de rău) = a 
primi, a se arătă binevoitor și mulțumit cu cinevă. 
Țoală curtea împărătească luă în nume de bine pe 
aceastăgăinărea^ăpentru vrednicia și curățeniaei. 
ispirescu. ap. TDRG; cfr. sandu-aloea, a. m. 180. 
la a-nume-de-bine.,jupâneginere, un cal de la socru’ 
mic! (Dar de nuntă, la Brașov). A vorbi (s. grăi) 
pe cineva de - = a vorbi bine despre el, lăudân- 
du-l. 11 grăesc de bine, dosofteiu, ps. 32. încotro 
se întorceă vizirul, tot de bine îl grăeă pe Brânco- 
vanul-vodă. NECULCE. let’. Il, 275.

4°. Semn bun (numai In loc.): a-bine. Par’că nu 
faceți a-bine, de nu vă mai astâmpără dracul nici 
la vremea asta! creangă, p. 254 Când găina cântă 
cocoșește, nu-i a-bine. zanne, P. I, 476. Nu tragi 
a-bine cu asemenea purtări!

5’. (Rar, materializat) Bun, avere, bogăție, țiplea, 
p. p. Au încărcat pe calul său... mulțime de bine, 
cât au putui. SBIERA, p. 65/,,. Tot oiu bea! Cât

BINE
bine l-am, Știu că nu l-oiu bea 'ntr'un an. BüD, 
P. P. 55.

(Plur. netntrebuințat, excepțional: 5»«ur». CAnd.. 
te tolănești în biniiri, atunci te mărește. JlPESCU, 
o. 131/,4. tncolo Înlocuit prin fapte bune, bunătăți. 
mai ales prin bunuri: Bunurile și relele acestei oieți. 
COSTINESCU.]

De-a - = de tot, cum se cade, b i n e (1,6’). Simte 
el singur cum se mută durerile, ba ici, ba colo, până 
lasă pe om de-a binele, leon, med. 153. Eu gâ idesc, 
de mi-a ajută l)umnezeu,pe dupănineaeă, să-ți pun 
de-a binele nora în Piatră. CREANGĂ, P. 115. Odată, 
chiar murise el <îe-a binele, dar cu rugăciuni și mi
lostenii scăpă. ȘEZ. II, 159/,,. Vinereo ecea wo»«/<t»íá 
ei de peste săptămână; cine poate s’o postească de-a 
binele — să nu mănânce de loc — .aceluia ii merge | 
5tn«. ȘEZ. III, 200/,p. Afară se întunecase de-a(l) bi- |
nelea. sadoveanu, p. 8.61; cfr. M. 116. | (Modem, 
dupăfran. homme de bien) OwírZe -=carepractică 
binele, care face milostenii, alecsandri, p. 1, 198.

IV. Atributiv, și ca element de compoziție. 
1°. Adverbul - are facultatea de a se desface lesne 

de noțiunea verbală a propoziției, spre a se alipi pe 
lângă cuvântul predicativ, ca un fol de atribut al 
acestuia. Acest puiu este fript bine devine: Acest 
puiu este bine fript; ideea bine fript se poate des- 
lipi cu totul din poziția predicativ^: Un puiu bine 
fript este gustos. Unele din aceste combinațiuni Intre 
adverbul-și un adjectiv-participiu devin apoi sta
bile, dând naștere unor cuvinte compuse; bine-făcut 
nu mai însemnează numai: „care e făcut bine'*, ci și 
„frumos (Ia trup), chipeș**, etc. (expresia se găsește șl 
la Neogreci, papahagi, p. a. ur. 14^). Numărul lor 
crește. In parte, șl prin traducerea unor formațiuni 
franțuzești, ca „bienélevé**: bine-crescut = „cu pur
tări bune** (alături de înțelesul popular: .,de statură 
frumoasă"). Exemple: Banca națională a Jioinânie.i 
seonteaeă numai cambii eu trei iscălituri ale unor 
persoane sau /irme sohVZe șt hiue acreditate. PANȚU, 
PR. 49. Un fecior voinic, indrăsneț și binecrescut. 
MARIAN, T. 108. Tjucrări bine cumpănite. marcO- 
VICI, D. 13/„. Frumos și hlne făcut, el n'a avut 
multă greutate a câștigă inima ei. c. negruzzi.
I. 21. Un june bine îmbrăcat ( cu gust, fran. bien 
mis). Spune tu ce i'Si ooî,... eu rămâiu bine încre
dințat ( sigur, convins) câ... odobescu, iii, 19/,. l 
Fii bine încredințată, că n’are să știe nici păm/intul. 1 
CREANGĂ, P. 171. Numai despotismul e bine întărit. | 
alexa.'DRESCU, m. 5. Sper că vreo cdiew» enxm- I 
ple din aceste anecdote vor fi bineprimitei bîneve- » 
nite, traducând pe germ, „willkomuien**). marian, O.
II, 83. Pentru vecinica pomenirea lucrului bine pur
tat... CANTEMIR, HR. 160/,. Biiie-văzut ( fran. bien 
vu)=care se bucură de considerația obștească, stimat. 
Binevenit ( fran. bienvenu) = a cărui sosire Iți 
procură plăcere s. care vine tocmai la vreme, când 
ai trebuință de el, care-ți prinde bine.

2“. In legătură cu un adjectiv verbal. Urechi bine 
ascultătoare (care ascultă cu luare-a-minte, oare 
urmează sfaturile) am afiat. cantemir, ist. 86. 
Limba bine vorovitoaremultpoate.iă. ib. 109. Mirosi ' 
Domnul mirosire bhie-mirositoarc (care miroase 
bine, parfumată), biblia (168»), 6. Un mănunchiu 
de flori bine-mirositoare. ispirescu, l. 39. Acesta 
fuse... lor și stăpânul și binesfătuitorul ( sfetnic 
bun, povățuitor). konaki, p. 801. Prea mândrie.■■ 
biresupuetoare. COD. vor. 126/, ( îngăduitoare. 
N. TE.STAMENT, 1648).

3». (învechit) In legătură cu adjective. Stihuri 
asupra stemi i bine credinciosului ( evlavios, pra
voslavnic) Alexandru-voeood. mineiul (1776», 2, pr.; | 
cfr. 68‘/,; uricariul, i. 300/,. Pitriait domol da-' 
rurile..... binecredincioșilor Domni de odinioară. 
sadoveanu, săm. V, 936. Pe mine mă numește bine- 
norocit (traducere neobicinuită a Iui „bienheu- 
reni*‘). oorjan, h. ii, 4. Leane poate fi bine norocos. 
ȚXOHINDEAL, P. 102. MARDARIE. L.
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2693. Stea aaăndu-te pe tine, bineslăvitul prf^ove~ 
duitoriu. MINEIUL (1776), 135‘/,.

4®. In legătură ou verbe. (Forme literare, cele mal 
multe nelntrebuințate; traduceri din alte limbi) Te 
oa bine călători (grec. e^oSústi = Iți va da drum 
fericit) Domnul, síbíak (1688). 263,,. Pre oaspeți 
mai intăiu foarte i-au înfruntat, iară după aceea 

ii~au bine-dăruit. șiNCAl, HR. r, 2/,,. .4 binemeritat 
de la patrie, alecsandri, t. 697. Florile lămâei... M 
aerul il bine mirezmeă (- parfumă) c» mirosul lor. 
ȚICHINDEAL, F. 270. Sine plăcii (grecism) lui Dum- 
nesău Noe. biblia (1688), 4, 2; cfr. mineidl (1776), 
157’/,• Nu este cu putință a bineplăceă (franțuzisni) 
lui Bumneseu. marcovici, D. 327. Să n^ire biresu- 
fleieadsă, să cânte, cod. vor. 134,(- veseln-ici- 
nevă, c&ntă-vs.N.TESTAMENT, 1648; veseleaște-se 
cinevă? cănte! BIBLIA, 1688; slavism; blagoducho- 
vati). I-au ieșit cu toții înainte, de l-au binevenit 

. (B., in Transilv., éenei’eMfai.- i-au urat bunăvenire;
germanism; bewillkomm(n)en). SBIERA, p. 70/,,. Toți 
cei dir^ți care bine au viețuit (au trăit ca oameni 
buni) in lume... biblia (1688), 6 pr./„.

S”. t In legătură cu substantive. Și luă păJiarul 
și bliienră ( urare de bine) deade lor. tetuaev. 
(1574), 247.

6®. Substantivul - apare de asemenea ca ele
mentul dinlăitn compoziție cu oătevă verbe al căror 
complement drept este. (Toate aceste cuvinte aparțin 
limbii biserice.ști și sănt traduceri din alte limbi; 
unele din ele au intrat Insă tn limba comună; bi- 
necuvăntă, bineface, binecesti v. c.)

Din lat. bene, idem.

BiMEÂi'i i interj, v. bine.

RINÉC f 8. m. Cheval de selle. — (Turcism; rar) 
Cal de călărie. Grigorie Ghica... au poruncii să-i 
tragă binecul și, încălecând, s’au dus. DRĂGHICI, ap. 
TDRG. (Derivat (turc. iuneJct/asi/); binectâș s. a. 
Piatra pe care călărețul se urcă incălecănd. DOC. 
(a. 1782), ap. Ș1O.|

— Din turc, binek, idem.

BiNccKEBiNciós. -oănă ț adj., subst. V. bine. 
KINECTĂȘ t 8. a. V. bincc.

binecIj VÂNTĂ vb. P“'. P. Bénir. 2‘. - , gratifier. 
3®. -, glorifier.

1®. (Cu deosebire despre preoți s. despre părinți) 
A invocă ocrotirea divină asupra cuivă, a blago
slovi (adesea in opoziție cu a blestemă). Bine- 
cuvinteaeă-mă, tată, și rămâi sănătos! CREANGĂ, 
p. 274. Au scos Dumneeeu din curte afară pe Țigan... 
și pe boier... și binecuvăntându-i cu mâna, s’au 
prifăcut amândoi in doi stâlpi de piatră, sbiera, 
p. 164/,,.

2®. (Despre Dumnezeu) A da ajutorul ceresc, a 
triniete fericire (noroc, etc.) asupra cuivă. Dumne- 
seule,... mă binecuvinteasă, milostivule părinte! dră- 
GHICI, R. 61. (Germanisme, după „8egnen“, „im 
gesegneten Zustande'*) Dumneseu m'au binecuvân
tat cu o mulțime de copii, sbiera, p. 188/,/I în 
stare binecuvântată (despre femei) = însărcinată. 
MARIAN, NA, 10. împărăteasă tânără^pat aurit, 
insă pustiu și nebinecuvântat (nefecund), emi- 

. NESCU. N. 3.
'I 3®. A lăudă, a slăvi, a ferici, a preamări. Să binecu- 
Ivinteiise în toată vremea pre Domnul, biblia (1688), 

8 pr./,,. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum 
și până în veci. ATUTiil. P. XXVII/,,. CdnWri sfinte 
binecuvinteaeă iubirea lui. marcovici, d. 2.

4®. (Numai subt forma adj.-part.) Întemeiat, în
dreptățit, admisibil; (despre un remediu) care pro
duce efectul dorit, efioac *, salutar. Toate ticăloșiile 
ce ni se întâmplă urmensă după voința lui Dum- 
neseu, pentru binecuvântate pricini. drĂghici, r. 
117. Mustrări binecuvântate și potrivite cu greșalele

BINEȘOK
. noastre, marcovici, d. 4/,,. Tot culegând la bu 

ruieni și făcând la experiențe, am pus mâna pe un 
kac binecuutlnfat demetbescu, ap. TDKO. Caueă. 
motio binecuvântat.

(Prez. 6»necui»intd2, și f -vintée. Binecu-
văntă, părinte! I (Cele două elemente ale compozi
ției pot fi despăi^ite prin pron. pers.) Stăpânul 
vitreg vă lovește, Dar cervi bine vă cuvântă, goga, 
p. 8. Pre tine. Doamne, bine te cuvântăm! || Deri
vate; blnecuvântAtdr, -oâreadj.;(rar) biiiecuvântăt
B. a., (mai ales) binecuvântâre s. f. (cfr. blago- 
slovenie, benedicțiune, f urâciune). Cerescule 
părinte,... varsă binecuvântarea ta preste părinții 
miei. DKĂGHici, R. 89. Ptnecui'dnfarea patriei vă 
va deschide porțile nemurirei. marcovici, C. 23/,c. 
Mă întooărășM de binecuvântări, până ce mâ 
pierdură din ochi. C. negruzzi, i, 300. îngenun
chind amândoi dinaifiiea împăratului Verile, tși 
jură credință unul altuia, primind binecuvântare 
de la dinsul și împărăția totodată. creanoĂ, p. 
279. Binecuvântarea părinților întărește casele fii
lor. ispirescu, l. 29I.J

— Compus din bine și cuvântă, după modéle stre
ine (grec. tăXoȚilv, paleosl. blagosloviți, lat. benedi- 
cere).

iiinefăcătuk, ~<»Are adj., subst. Bienfaisant. 
Bienfaiteur. ~ Caro face bine, care dá ajutor altora, 
fftcátor-de-bino. Lauda birefÜcSAorilnr. con. VOR. 
148/s ( ftȚa&&iconi)y). Până intr'o mie bene făcătoriu. 
PALIA (1582), ap. CCK. 80. Ce vot» face acum noi 
pentru binefăcătorul nostru? ispirescu, L. 330. Ce 
binefăcător e oeruf de munte!

— Compas din bine și fAcător, după módéin 
streine.

HINEFĂOE t vb. 111. Fairedubien. - A face bine 
altora. iSe birefăcându și chinuindu răbdă-orefi, 
aceasta easte bunătate de la Dumnedseu. COD. VOR. 
149/o ( áfaa-onoioövití). Domnul binefedce /ie. CO- 
KESi, PS. 325 {= benefecit).

— Compus din biue și face, după modéie streine 
(grec, linoiiîv, âȚ«0oKoi»îv, paleosl. blaffotvoriti. lat 
ftenefocere).

BiNEt'ÂCKKE s f. P. Bienfaisance, bonne oeuvre. 
2®.

P. Acțiunea de a face bine, de a da ajutor altora, fa- 
cero-de-bine (cfr. filantropie). Acest bărbat s’a 
găsit totdeauna in frunte, când a fost vorba de vr'o... 
binefacere particulară, c. negruzzi, i, 313. Con
tractul grat uit sau de binefacere este acela, tn 
care una dinpărți voeste a procură, fără echivalente, 
unavantngiu celeilalte, hamangiu, C. C. 222. Socie
tate de binefacere (după fran. société de bienfaisance).

2®. Faptă bună, bine 8. ajutor dat altuia, facere- 
de-bine. Nu știă, unde l-ar găsi, ca să-i mulță- 
mească pentru atâtea binefaceri ce primise de la 
dînsul. CREANGĂ, p. 178/ț. Nedreptățile scriede pe 
nisip, iar binefacerile pe marmoră, zanne, p. v. 
439. 1 (Modern, după fran. b. după germ. „Wohltat“) 
Binefacerile știin^i: foloasele ce le aduce știința. 
Acest aer carat e o adevărată binefacere! șl; bu- 
iiúfácere, bincfAptă: Se pridădească sufletul său 
intru burăfacere. cod. vor. 162/, (= pue-.și sufletele 
lor cu facere bună, biblia, 1688). Agonisită de 
toată bunăfacere. dosofteiu, ACAT. (1673), 42 r. 
Uitară binefapta lui. CORESi, PS. 2U8.]

— Compus din bine și facere, după modéle streine 
(grec, tîinoda, paleosl. blagotvorjenje; la cei noi. după 
lat. benefactum, beneficentia și după fran.)

BINEFĂPTĂ -f- B. f. V. binefacere. 
BiNEÎMVvi + vb. IV* V. binevoi. 
RINE.MEKITÂ vb. 1* I . , 
BINEPLĂCEĂ t Vb. ni’ 
BINEȘOK adv. V. binișor.
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BlNEnUFLETÂ f Vb. I* V. bllie. 
BINÉT 8. a. V. binețe.

RiNEȚE 8. f. plur. tant. Salutations. — (Transilv.) 
Urări de bine pe care le face cinevă salutând pe 
altul, (cuvinte de) salutare, (tn legătură ou a da, 
rar cu o face}. Și mergând la împăratul, fi-au dat 
5ine^. șiNCAi, UR. i, 175/,5. Dupd ce-și/iicKrâ astfd 
binețele cuvenite,... înaintară spre scărilecasei. sla
vici, N. 93. Și-au dat binețe și-au tăcut. COȘBUC, 
F. 70. Ardrtd pe ceZ botor, iată vine la el un moșneag: 
„Bun lucru, înălțate împărate!“ — Moșneagul dete 
mlecă binețe- heteoandl, p, iv, 28/„; cfr. mbra.
B. 2.55. Ddnd binețe, eic; — Tot noroc bun să vă 
flea Dumnezeu! marian, n. 120. [Singular nou; bl- 
neț s. a. pamfile, C. (cu plur. binețuri). După câ- 
tovd binețuri... delavrancea, trdb. 147.]

— Interjec^unea biiieațil, substantivată.

HIXEVKĂ t 8. f., BINEVENÎ Vb. IV*, BINEVE
NIT,- Á adj. V. bine.

RINEVENTÍ t vb. IV*. Précher l'P^vangile. -A vesti 
in lume s. a predică evanghelia, a propovădui. Spre 
aceasta molilor birevesti-se. COD. VOR. 158/, (-- pen
tru aceea șl morțllor propovăduită au fost evan
ghelia. N. TESTAMENT, 1648). .Aceeto iaste graiul 
birevestitu intru noi. ib. 144/,. Tu te du cu poporul 
tău în Vavilon, binevestindu-lepână-i voiu întoarce. 
DOSOFTBiu, V. 8. 105,,; cfr. l,,s. Se duse la ora
șele lui Tiverie, binevestindă. mineidl (1776), 88’/,. 
(Și: tbiwevestui CORESI, E. 210. (Derivat: bine- 
vestitor, -oare adj.]

— Compus din bine și vesti (după paleosl. bla- 
govestiti, grec.

BiNEVEíiTDÍ t vb. IV* V. biiievesti.

RINEVOÍ vb. IV*. Vouloir bien, daigner. — (Despre 
Dumnezeu, capete Încoronate s. persoane mai sus 
puse decât vorbitorul) A voi (sâ facă cevă) ou con
descendență B. Încuviințând rugămintea cuiva (unul 
Inferior), a aveâ bunătatea de a...; cfr. a se milo
stivi, a se Îndură. (Construit de obloeiu cu o prop. 
obiectivă) Să bine veri, Doamne, să mă izbăveai. 
CORESI, PS. 106. Bine vru săi să nască maica Soin~ 
(iii-sale. DOSOFTEIU, V. s. 204,, j fbine vrăndu să-.J. 
ib. 20.j. Vei binevoi a luă lucrul asupra Domniifi}- 
tale. BARAC, T. 51. Doamna B. esterugată să bine- 
voiască a veni la cinci ceasuri, c. S’EORUZZi, i, 53. 
(Ca formulă de încheiere, la scrisori s. petlțluni) Bine- 
voiți a primi eapresia deosebitei mele considerațiuni. 
(Adesea ironic) Dine roe^ a mă uită ți a nu-mi mai 
scrie. c.NEGiiuzzi, 1.25.-4 dee/tpuro pe autorii lor, de 
câte ori binevoim a-i Iradiux... odobescu, 111,21/5. (tn 
traduceri vechi, din grecește (eöSoxciv) sau din slavo- 
nește (blagovolitij, se găsesc șl alte construcții; ab
solut. Dercpieidinevruiu. PAi.iA(1582),ap. CCR.; cfr. 
BIBLIA (1688), 16,,; trans. Binewui-a», Doamne, 
pământul tău. COKESi, PS. 232; cfr. BIBLIA (1688), 
.369; cu dativul. Dine vei vrea mie. biblia (1688), 
25; cu prep. [Dumnezeu] au bineorut intru mine. 
ib. 238,,; refl. Solnmon să bine vru, și ascultară 
lui tot Izrailul. ib. 307,, | Cele două elemente ale 
compoziției pot fi despărțite prin verbul ajutător. 
A se face om, bine au voit. MINEIUL (1776), 19ö’/,- 
Și: t binevreă vb. II; t hlneînvo) vb. IV*. IVe pă
rintele luminilor... rugați, pentru-ca să bineinvo- 
iască... a săvârși, cantemir, iiR. 52.]

— Compus din bine șl voi (vrea), după modéle 
streine.

UINEVOÎNȚÂ t s. f.= buaăroinți. Vine buna 
cunoștinfii Lângă dragostea firească s'anine btne- 
voinfă. KOi^Â'KJ, P. 295.

— Compus din bine și voință, după fran. 6»e»- 
veillance.

BINIȘOR
liiNKVwiTÓK. <(»ÁHE adj., subst. BienveiBoni. 

Protecteur. — Adj. Cel care se arată cu bunăvoință 
față de altcineva (un inferior). Priviri, cuvinte bi
nevoitoare. Concertul se va da cu binevoitorul con
curs al domnișoarei X. | Subst. Sânt puțini bine
voitorii Românilor. [Pronunț. -uo-i-.|

rtnevheá f vb. 11 V. binCToi.

RiN'j^ •}• B. a. I. Cavalcade. 11. Grand manteaw.
I. Primblare călare, cavalcadă. Scoaterea dom

neștilor cai la biniș. DOC. (a. 1783), ap. ȘIO. [Caval
cada domnească, cu ataiu, se numeă binis-alain, 
ap. ȘiO.J

II. P. ext. Un fel de mantă mare pe care o purtau 
mai nainte boierii și soțiile lor (propriu: haină care 
se purtă cu ocazia cavalcadelor; cfr. amazoană). 
îmbracă... pe unii cu blane..., pe alții cu benișuri de 
postav. QHEOROACHI LOGOFĂTUL, LET. ni,291/„; cfr. 
326/,4. PostavengleeesCrpentrubeniș. (a. 1786). iorga, 
s. D. vi, 191;cfr. xii, 123, etc, Unbeniș degroditură, 
cu cacom. (Foaie de zestre, Mold., a. 1797) drica- 
RiDL, XVI, 275/,,. Biniș de postav albastru, fili- 
MON, C. i, 608. Boierii cei ntari se îmbrăcau... pe 
de-asupra [scurteicii cu] giubeă de postav, sau, la 
săidiători, [cu] biniș. ghica, s. 501. Largile mâneci 
ale benișului. C- negruzzi, i, 30. Binișuri de bu
hur, de cănăvăț și de sevaiu. odobescu, i, 134/,,. 
Iară sora lui Chemiș Punea salbă și beniș. ale- 
CSANDRT, p. p. 131. I (Printr’o evoluție firească a 
modei, care se scoboară de la clasele de sus la celo 
de jos, - ul, ca ți anteriul, deveni mai Întâi haina 
negustorilor, apoi a slugilor și a Țiganilor până ce, 
de pe la jumătatea a doua a veacului XIX Încoace, 
a dispărut) Barbu:.. Acum mi se mucesește cobea 
sub beniș. alecsandri, t. 80, Cinci inșip'un 5t«iș 
(ae zice „când mai mulți trebue să împartă un lucru 
de puțin preț'*), zanne, p. iii, 24.

[Șî: beniș. ( Plur. -șuri. || Diminutiv: f binlș0l 
(benlșel). bn benișăl de postav, dieblănit. iorga, 
8. D. VI, 109; cfr. uricariul, xi, 219/,,. Un benișel 
de felendrtș albastru, blănit cu samur, a căruia 
mânice atârnau dinapoi. C. negruzzt, i, 145/,. | 
Derivat: f blnlșlin s. m. (din turc, binislg) Col care 
purtă un beniș; spec. curtean. Doamna cu boierii 
cei mari și cu binișliii săi. Fihiíícm, ap. ȘIO ]

— Din turc. hInU, idem.

RiNi^Éi. t 8. a., BiNifȘLir t s. m. V. biniș.

RiarițBK adv. 1°. Asses bien, passablement. 2". 
Presque complétement. 3®. Délicatement. i''. Pniilom- 
ment, lentement.

Diminutivul lui bine (derivat prin suf. -ișor).
1®. Nn tocmai bine, dar destul de bine. Pentru 

greutățile și ăajdele ce sânt într'acel loc, să va duce 
aiuri, să-i ție mai binișor, pravila mold. 90. Vă
zând Turcii că le-au mers cam binișor... HECVLCE, 
LET. II. 439/,j. For&ește binișor românește.

2®. Mai de tot, cum se cade. înnoptase acum hăt 
binișor, marian, t. 44.

3®. Cu (oarecare) băgare-de-seamă, frumușel. Să 
code să caute giudețul și să ia sama binișor, pra
vila MOLD. 105. Sd-i scoți creirii binișor și să-i 
fierbi cu apă. {&. 1749), ap. GCR. ii, 44. [Sămințele] 
le râșnese sau flej pisează binișor la un loc. marian, 
NA. 15. j (Adesea ironic) Ce ( ci) socotească binișor 
Sarniție, că Stravon nu zice pentru Rotnanii carii 
au intrat și s’au așezat în Docbto. cantemir, hr. 
130/,,. Ce plăcere mai poate gustă atunci un biet 
Român care și-ar fi pus binișor numele său pe o 
carte sau pe o cuvântare rumegate de altul? odo
bescu, iii, 146/,;. Cămătarii jumulesc binișor gâ- 
ștUe ce le cad pe mână. LM.

4®. tnoetinel, cătinel, cu luare-a-minte, pe nesim
țite; cfr. frumușel. Chiriac, binișor! să nu caei! 
CARAGiALE, ap. TDRG. Se sculă binișor și se duse
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aea«<t. ispirescu, l. 34, cfr. 30,54,47, etc. Răstoarnă 
afiiinele frumușel din pălărie in buștihan, îl întoarce 
binișor c« gura in jos... CREANGĂ, P. 238, cfr. 132, 
85, 123, etc. Șezi - i » șezi bine, astâmpără-te (spus 
mai ales ln glumă s. cu prefăcătorie). Vorba cânte- 
euUü: Fugi de-acolo, vină’neoace, Șesi binișor, nu-mi 
dapace. creangă, p. 276; alecsandri, p, p. 339/,. 
Șesi ghinișor, c’a ie^ mama afară! șez. iii, 179/,,.
# Cu blnișoml (f cu binișor) = cu blândețe, cu 

vorbe blânde, cu binele, cu buna. Au inc^ut a grăi 
cu binișor și a se rugă să le dee și lor lefe. ne
culce, let. 11,341. l-a eiscubineșorul: „Păstrea- 
e’o, cd ți-a prinde bine la nevoie", creangă, p. 91, 
cfr. 209, 160, A. 70. împărăteasa il luă cu binișorul 
și-l mai domoli o lecuță. ISPIRESCU, L. 121. începe 
cam eu binișorul, știți, cum știu muierile câte-odată. 
RETEOANÜL, P. IV, 8\j.

[Mold. șl: bine.șor.}

KiKÓCLir s. a. Jumelles, lorgnette. — Instrument 
optic spre a vedea lucrurile mai aproape s. mai 
mărite, mică lunetă dublA Te uiți cu binoclul... 
VLAHUȚĂ, D. 110. [Plur. rar: -noduri. [ Derivat: 
binoclă vb. I*. A privi (pe cinevă, ostentativ) cu bi
noclul. La teatrtt, nevasta lui Zuliatliris n’are nevoie 
să binocleze. D. ROSETTi, ap. TDRG.]

— N. din fran. blnocle „ochelari**, Învechit „mic 
telescop dublu** (compus din lat. bini „doi, o pereche 
de*‘ și oculus „ocbiu**).

BiBiuciii.ÁK, -Ă Binoculaire. — Care servește 
pentru amândoi ochit Telescop hinocular. | Spec. 
(Optică) Visiune - ă: formațiune simultană a două 
imagini ale aceluiași obiect pe retina ambilor ochi 
subt un unghiu deosebit, ceea ce dă perceperea re
liefului; cfr. stereoscop.

— N. după fran.

HiNO.H B. m. (Algebră) BinCme. — O ezpresiune 
algebrică compusă din trei termini se numește tri
nom, compusă din doi termini se numește binom. 
CÜLIANU, Á. 4.

—“ N. din fran.
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■iiNTÁTvj vb. IV*. PWnir. — (Prin anele regiuni 
din Transilv.; ungurism) A pedepsi, Cine robul său... 
fi-Î-va bătând cu toiagul... să se bintătuiască. pa
lia (1582). ap. CCK, 67. Varecine s'ar afla netngă- 
duitoriu poruncii noastre... cu pedeapsa săhorului 
mare să va bintăM. (B&Igrad, a. 1696) iorga, 8. 
D. XII, 282. [Și: bântAtu'i. JAiiResBER. iv,326. i De
rivat : biutátuiálA s. f. /ar care se vor află făcând 
amintirile, cu bintătuiată... se va bitridtuí. (a. 1675), 
ap. GCR. i, 219. De nimenea nici o bântăiuială să 
n’aibă. (secol. XVI, Dâmbovița). cuv. D. bÂTR. i, 63.]

— Din nng. büntetni, idem.

lUNTÁTL'IÁLÁ 3. r. V. hlntătnî.

Bl»- Element de compoziție de origine greoeascâ 
(flioț „viaț&“), ln neologisme luate mai ales din fran
țuzește. BiogéR} -â adj. (compus din și vevváui 
„produc“) Care crește ca parazit pe o plantă. Vegetal 
biogen. || Biograf s. m. (compus din ^ioi; și 7pâipE:v 
„a scrie**). Scriitorul vieții cuivâ. /o» Cinam, biogra
ful... împăratuluiHanuil Contne». hasdeu, i. c, 14. 
[Familia: blogrâflc, -â adj. De biografie. Istoria... 
are marea însemnătate de a fi amintirea oarecum 
biografică a omenirii, a unui popor, a unui individ, 
despre trecidulsău; biografie s. f. Scriere oare cuprin
de povestirea (mai pe larg) avieței unei persoane. Vu 
ne-am încercat a scrie biografia lui Donici. c. NE- 
GROZZI, I, 335. O biografie, oricât de explicativă ar 
fi..., nu este un sistem de știință, maiokescu, l. 161. 
(Accentuat, ln poezie, rar, șl: biogrdfie). Ei vor a- 
plaudă de sigurbiografia subțire. Care s’o’ncercd 3*0- 
rate că n'ai fost vr'un lucru mare. eminescu,p. 226.] j|

BIRAR
Biolog s. m. (compus din și XÓ70; „cuvântare, 
vorbire despre, tratare, descriere**) Persoană care se 
ocupă ou studiul biologiei. [Familia: biologic,-ă adj. 
De biologie, a(I) biologiei. Științele numite biologice. 
MAIORESCU, CR. II, 132. Chimie biologică; biologie 
3. f. Știința vieții corpurilor organizate ; hiologtst 
s. m. - biolog.] II Biomecânicâ s. f. Știință care-și 
propune a explică prin fizică și chimie cât mai multe 
fenomene biologice. {| Biosferă 8. f. (Geogr.) înve
lișul de viețuitoare «d planetei noastre.

BÎOL, BlÓL 8. ID., BÎOLIȚÂ S. f., BIOI.ȚĂ 3. f. 
(Zool.) V. bivol.

iiiós, -oÁnA adj. Fertile, fécond. -Roditor, mănos, 
fertil. ANON. CAR., LB-, VAIDA. Apoi pre încet tot 
mai lățindu-se și loc mai bun și mai bios căulăn- 
du-și..., au ajuns [Hunii] șl prin aceste pământuri. 
LET=. I, 123, ap. TDRG. [Pronunț, bi-os. I Derivat: 
biosime f s. f. Fertilitate, anon. CAR.]

— Derivat din biu, prin suf. adjectival -os.

HIOSÍMC t S. f. V. blos. 
nrpÉn, -Ă adj. v. bi-.

BiB 8. a. 1®. Salaire. 2’. Imp6t, contribution. 3*. 
TriÖMf.

I®. (Prin Sălagiu) Ijeafă, simbrie.
2®. (Pretutindeni, pop.) Dare (către stat), contri

buție, impozit, spec, (azi, in Rom.) impozitul perso
nal, capitala. Despre cine iaudajde sau biră? TE- 
TRAEV. (1574), 230. Sostrie nevoiă pre toți să-i dea 
biru. MOXA(1620),349/,,.De cătră Domnia mea vor fi 
acești oameniinpace și iertați debir de țară,...debi- 
rul oștii, de birui lefilor, de birul untului... și de alte 
dăjdii și mâncături. DOC. (a. 1684), ap. HEM. 3212- 
3213. Cu paharul îndesește, Dar cu birul mai rărește.
C. NEGRUZZI, 1,186. Re fac legi și ne pun biruri, emi- 
NESCU, p. 246. Pribegi de bir și clacă. Copii fără 
noroc. COȘBdc, f. 44. Dar de frica birului Trecu 
apa Jiiului. TEODORESCU, p. p. 321. Cu lucrul plă
teau dările șt birul casei, rbteganul, p. iii, 3/,. 
Cee greu peste bordeiu? («Birul), gorovei, c. 23. 
(A da) - cn fugiți!: a dispăreă, a o șterge, a o tuli 
repede dintr'o localitate (Înainte de a-și luă osânda). 
PAMFILE, c., ZANNE, p. V, 80. JV’apwcd să se incăl- 
sească locul sub tine și ~ bir cu fugiții! ap. DDRF.
> a. *■ a(-t) greu: numele unui joc țăiAnesc. JI- 

PESCU, O. 51; baronzi, L. I, 91/,„ PAMFILE, J. III, 9; 
SEVASTO8, N. 280'’/,j, II. II, 82, 120, 177, IV, 12, 45, 
V, 236, VII, 121, 273, IX, 156, 397. - ul miresei: 
banii (de dar, darurile) oare se strâng de la me
seni (la „masa mare**) pentru noii căsătoriți, ma
rian, NU. 727.

3®. (învechit) Tribut. ANON. CAR. Bir să nu dee 
țara nici un ^n. neculce, let. ii, 337/,o. Dau ea 
bir tot al eecelea din copiii supușilor mei. emine- 
SCU, N, 7, Turcii..., La greu bir mi-l așesau: Cinci 
f/albentpă săptămână, lună o pungă plină. ȘEZ. 
iil, 212/,,.

[Plur. biruri. | Diminutiv (neobicinuit, formă 
glumeață): blriișcă s. f. Să-mi văns pe mâmlra? 
Plătesc birușca Și cheltuiu datoria. u/îT. folc. 67.]

— Din ung. bér „leafă, simbrie, chirie**. Cfr. 
birșag.

BIBĂC, -KĂIÂIȘ 3. m., •KĂÎE 3. f., -BĂÎȚÂ, -KĂ- 
OÁIE s. f. V. birăn.

BIKÁK t s. m. Perceptowr des contributions. 
Perceptor (al impozitelor c&tre stat), anon. cak. ; 
cfr. IORGA, CH. I. II, 150. De alte dăjdi să fie de 
toatetnpace...; drept aceaiași voi, birarilor..., foarte 
in pace să lăsafi satul Cemețul. doc. (a. 1629), ap. 
HEM. 3204, Birariulü (= ȚopoXoȚo?) care l-afi tri
mis cătră noi, s’au chemat înaintea mea. biblia 
(1688), 33; cfr. 337, „ 280,364,Dăjdiile... dese fiind
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nu mai ieșeă birarii dintr'tnșii, făcăndu-le chel- i 
tueli. MAG. IST. iv, 118. !

— Derivat din bir, prin suf. nom. agent, -ar.

birArîb f s. f. Î'onciio» de percepteur, percep- 
tion des impfits. — Funcțiunea de birar și dreptul 
de a percepe birurile. Datu-i-au Leon-vodă județul 
Homănațilorcasă-lțiedebirărie. maq.ist.iv,311/,,.

— Derivat din birar, prin suf. abstr. -ie.

birÁé b. m. Maire. — (Transilv.) Primar (la sate), 
jude (comunal), (Bucov.) vornic, (Ban.) chinez; 
cfr. vătăman, părcălab, Scriem tuturor domnilor 
și ișpanilor... și biruitor și solgabirailor și tuturora 
diregătorilor... (a. 161») iorga, s. D. xii, 281. Am 
adunat birău’ și cu jurații satului, împreună cu bă- 
trănii, să biciluim (=pretuim) viia. (a. 183ö) ib. 396. 
Să se tnveațe pre cine trăbuiepus in sat chines fbi- 
rău saujudej. țichindeal, f. 66. focu’ bi-
rău! MÂNDRE8CD, L. P. 35/,.. /«M, maică, iată dragă. 
Că birăide mă leagă. M’or trimite și-s ca dus. ho- 
DOȘ.p. p. 335. , P. anal. Conducător, mai-mare. [Fe
ciorii)... aleg dintre ei trei birae «aw căpeleși, însăr
cinați cu conducerea jocului, frâncu-candrea, m. 
133. [Plur. -răi și -rate. || Cu schimb de sufix (prin 
Bihor): birje s. m. pompiltu, bih. 1005. Derivate: 
Diminutiv; blrălâș s. m. Dragu’ mieu ce (“de) bi- 
răiaș... doine, 83/,. | Femininul (nevasta birăului) 
blrăiță, (mai rar) biráoále. Poposim tocmai in acest 
loc, Ü. birău. Birăița, gătită de sărbătoare... iorga, 
N. R. A. I, 368. Birăița noastră-i doamnă, retega- 
NDL, CH. 28; cfr. mândrescd, l. p. 70/,, 127 doine, 
82/,o, 280/,,, BUD, p. p. 44, ȚIPLEA, P. P. 57. Pomeia 
birăului, anume Ana, au ieșit cu furca din casa ei, 
tntr'o Duminecă... Popa, ințelegănd ce au făcut bi- 
răoaia cu furca, au certatf-o]. (&. 1766) IOHga, s. 
D. XIII, 260. . birftie s. f. (rar) Primărie, vornicie 
(funcțiunea și localul). Să te duci mereu.., de la'm- 
părăție, Păn'la birăie. pAkvescu, h. 76.)

--- Din ung. blry, idem.

BIRBĂNT 8. m. (ș. d.) V. berbant ș. d 
bírva 8. f. V. bercă.
BiRci'iș 8. m. V. berenș. 
niuBișÎR 8. m. V. biriș.

biroiiidÁé 8. a. (Bodeștii-Precistoi, In Neamțu) 
„Unealtă de ciobănie" (nedefinită mai de aproape, 
probabil sinonim cn berdedeu, ferdideu), h. 
X, 77.

BiRÎ^ 8. m. (Transilv.; ungurism) = argat, mai 
ales „sluga ce lucră ou plugul, [cu] carul și sania trasă 
de boi“ (vaida), „slugă la vite" (bud, p. p. 50). Bi- 
rish = niercenarius. anon. car. Birișii domnu
lui... veneau căte cu sece carăinpădurea aceea, după 
lemne, keteganul, p. v, 47/,. Decât sli^ și biriș, 
Mai bine cold pe Criș ! jarnîk-bârseanu, d. 306; 
cfr. DOINE, 153/,,, 202/,,, MARIAN, NU. 615. [Deri
vat: blreșâr s. m. (Ban.) Argat Ai mei păcurari 
Si ai mei stăvari Și ai mei văcari Și-ai mei bire- ; 
șari... POP., In conv. lit. xxxvi, 901; birișesc, «eáseá : 
adj, De biriș. Călcată de boi domnești Și de cară 
birișești. JARNîk-bârsbanu, D. 346.)

— Din ung. béres, idem.

BlRișiu9c.-KÂscA adj. V. biriș.

bírja 8. f. 1°. Station des fiacres. 2®. Fiacre, 
voiture de place.

(In România)
1®. t Piața unde așteaptă trăsurile. poLizu, co- 

STINESCU. Droșca de birjă vine, pann, p. V. ii, 155.
2®. P. ext. Trăsură de piață. M’am suit tntr’o 

birjă, anics, 8. 152.
(Plur. birji, (rar) bir^’e.]
•— Din rua. fievoscihja) hirza =» piața unde stau

i BIROU
trftsnrile (propriu; bursft, piața bursei; ofr. fran. 
/iacre, după biserica Saint~Fi(icn din Paris, Înaintea 
căreia stăteau trăsurile de piață).

BIRJÁR 8. m. Cocher de fincrs; Zotteur de voi- 
tures. — Vizitiul s. stăpănul unei birji. ifn eorett... 
face... ^ecuîn de birjar, i. ionescu, D. 78. [De
rivat: birjăresc, -eăscă adj. D> birjar, polizu.]

— Derivat din birjă, prin suf. nom. agent -ar.

BÎRi.G 8. f. plur. (Bihor) as potnogl (la războiul 
de țesut), rev. crit. iv, 337. Cfr. brăgiă.

BiRLÎc s. m., B. a. l". .ils. 3°. Un (note scolaire). 
3®. .Bo^e/fe verticale (de cerf-volanty

1’. (La jocul de cărți; pop.) As, tuz. Di-mi unbirlic, 
un sece ochi, un popd, o preoteasii sau orice 

aim carte, filimon, c. ii, 339. Bută-te sfdntu' birlic. 
Ud făcuși, din om, nimic. (Voinești, în Muscel)
H. IX, 498.

2®. (tn glumă, In Mold., In limba școlarilor; rar) 
Unu (nota cea mai rea In școală). La școală pro
fesorii ne amenințau eu birlicui (>> nota unu) 
PAMFILE, j. I.

3°. Speteaza verticală care trece prin mijlocul zmeu
lui PAMPiLE, J. 11, 339. [tn acest înțeles, are șl un 
diminutiv: birlicél s. m. ISPIRESCU, ap. rudow, 
XVII, 393.)

(Șl:zbirlic.(Ilfov,Dămbovița) Com, i. pavelescd.)
— Turc, birlik „unitate" (de la bir „unu“; In În

țelesul 3® ar puteă £ turc, bilik „avant-bras").

BIRLICÉL s. m. V. birlic.
BiRMiiVsui s. m. plur. (îmbrăc.) v. bernerecl.

BÍBNIC, -A adj., subst U. Contribuable. Boturier. 
3®. Tribuiaire,

(învechit; pop.)
1®. (Mai de mult, In opoziție cu scutelnic și ou 

boier, care, de drept, nu plăteă bir) Care plătește 
bir, care e supus la bir, contribuabil, dajnic. ii. ix, 
90. Nu poate fcaj să strămute oamenii bimiei de 
pe moșia sa. (lași, a. 1761) iorqa, s. d. i, 109, cfr. 
317, VI, 177. Âlți boiari și slujitori și birnici toți I 
srd veseli de venirea tui Gri'jorie-ooilă. mag. ist. 
369/,,. Venitul se alcătuia din seciuiahi bimieilor.
I. ionescu, D. iOl. Iartă, Doamne, pe Corbea, C’o 
da bir ca birnicii. teodorepcu, p. p. fi 19. | f (Pentru 
boieri, mai de mult, sinonim cu) Om de rănd, om 
din clasele de jos (țăran s. negustor); cfr. mojic, 
prost. Bărbatul ei... ar fi fost moldooan și birnic 
(= din clasele de jos, nu boier de neam). (Mold., a. 
1777) URICARIUL, XIX, 16/„. Am văsuț și la satele 
Austriei birnici cu nevasta și copiii la teatru. OO- 
LESCU, î. 89, cfr. 24.

3®. t Tributar. Cei ce s’au aflat in cetate vor fi bir
nici și supuși. BIBLIA (1688), 141, cfr. 174. Crăia un
gurească iaste birnică scaunului Papii, cantemir, 
HR. 387. Au prins pe împăratul...; pre urmă l-au 
dobosit, să fie birnic. neculce, let. ii, 4ő6/„; cfr.

! let. III, 21',,, M. KOGĂLNICEANU, ARHIVA R. I, 106. 
! —- Derivat din bir, prin snf. adjectival -nic. (Ofr.

ung. bdrtiök „chiriaș, arendaș").

BIRNIVÉCI 8. m. plur. (tmbrăo.) v. bernevecl. 
BIRUGKÁT 8. m. (ș. d.) V. biurocrat ș. d.
BiROB ț a a. (Min.) v. blgor.

bíróé 8. a. Bwreau.
1®. Masă cu sertare (și, adesea, șl ou alte adaose) I 

slujind la scris, la ținut hărții importante, etc. Se 
închise în odaia lui... și inc^u să se plimbe... pe ' 
lângă biuroul de stejar, pe lăngă jilțurile mari. 
sadoveaNU, m. 122. I A depune un proiwt de lege, 
etc.pe biroul unei adunări: (propriu) a-1 depune 
pe biroul Ia oare șed prezidentul și secretarii adu- i 
nării, p ext. a prezenU un proiect Aceasta eră |
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mofinnea ce am dtpws-o pe biurou. maiobesctj, d. 
II, 250.

2*'. P. ezt. Camera (b. Încăperile) In care Iși are 
cinevă biroul, In caro lucrează, spec, sălile In oare 
se face servici’il unei administrații (publice). în 1802 
știm din corespondența agenției din București, care 
aveă un biurou depo:<tă, că, afară de Domn...,pri
meau jurnale fn lași... fi alții, iokga. l. ii, B5. 
Birou de servitori, stabiliment (public s. particular) 
pentru procurarea de servitori. Birourile ministere
lor. Șef de birou.

3®. P. ext. Persoanele care șed la un birou, În
deplinind un servicin (public). Biroul unei adunări 
legiuitoare: prezidentul, vice-prezidenții și secre
tarii. Biroul ordonanțării din ministerul cultelor.

(Plur.-rouri. [ Co pronunțare și scriere mai apro
piată de franțuzește, și; hinrúu.]

— N. din fran. (derivat din bure, postav gros de 
lănă, un fel do dimie, cu care se acopereau mesele 
de scris).

RiKiȘiu 8. a. Amende. — (In Transilv.; ungurism) 
Amendă, p deapsă In bani, gloabă. mâNdresco, 
UNG. 4Ö, VAiDA. Cine nu va ascultă de cuvăntul 
cărții noastre, să fie birșăg 12 florinți. (a. IBRl) 
lOHQA, 8. D. XII, 281, cfr. xin, 59, 2(>3, B. R. 344; 
ȘINCAI, HR. II, 29/„. (Plur.| Verbul co
respunzător; blrșegâlu), birșugii), blrșlugut măn- 
DRESCD, UNG 45, hlrșigul DDRF., birșâglui iorga, 
8. D. XII, 281, hirșăgălu) vb. IV* IORGA, S. D. XII, 50, 
216 (din ung. birsăgolni} A amendă.]

— Din ung. birsig, idem.

BIKȘĂnĂLVÎ. BTRțÂHI.vi, BTR^KOÁLVi, RIR< 
țeluri. BiKȘLi’GVÎ vb. IV* V. btrșag.

BiRNVO 8. a. V. belșug.
BiK.^i'GL’i vb. IV* V. birșag.

BIRT 8. a. Tîesfauranfauberye, Mtellerie.—Cs’gi- 
tărie (cevă mai bună decăt cărciuma și mai puțin 
bună decăt restaurantul), une-ori(f) șl cu Înțele
sul de hotel; cfr. han. insetoșindu-se foarte, au 
intrat tntfun birt (cărcimă). Ba RAC, T. 6, Dar birtu
rile ce sdnt pe la sate și orașe cum le voiu lăsă, făr’ 
de a nu cuvântă pentru mărnnea sidirilor, podoaba 
odătlar și curățenia așfernuturilor P GOLsscu, î. 
135; cfr. ib. 128. Ajungând la Iași, trase la cel mai 
bun birt. C. negruzzi, l. 84; cfr. 55, 67. Fost-a taica 
băutor Ș'a rămas la birt dator. JaknîK-BĂRSBanu,
D. 460. (Plur. -turi. | Prin Transilv. șl; blért. PÂR- 
VESCU, H. 9, BIBICESCn, P. P. 309.]

— Din sârb, birt, idem.

»

nttiTÂfia.in.Iiestaurateur,traiteiir;aubergi8te,h6- 
telier. Persoană care ține un birt, cfr. restaurator, 
oărcinmar, hangiu, hotelier. Apoi au venit co
pila birtașului (— hotelierului)... și ne-au cântat cu 
clavirul. ÜOLE8CB, î. 129. Ven"» Christodor..., fost 
birtaș... delavrancea, s. 144. (Femininul; hirtă- 
siță (nevasta birtașului s. stăpâna unui birt). Gruia 
intră’n Țăligrad Și de-a lungul l-a luat, în cornul 
piațului, Im birtu’mpăratului. Unde-a fost vinul ..........................,............
mat bun, Birtășiță de Bomăn. șez. ii, SS*’/,,. Bir- Dreptatea toate biruiaște. zanne, p.

/rumuftcd... Birtășiță bărbat n’are. D01HE, - « • ' - .....
ISS”/*; (mai rar, cu o nuanță de despreț) blrtăsoâică. 
DDRF.)

— Din sărb birta§ (șl birtaăica), idem.

BiBTĂșiȚĂ, BiBTĂișuiicĂ 8. f. V. birtaș.

BiRCÎ vb. IV'*’. I®. PoHvoir fporter, trainer, sou- 
lever, etc ). (Refl.) Se lever, 2®. Venir ă dowt, se ren
dre maitre (de...), étrecapable (de...), reussir, abattre 
(de la besogne). 3®. Supporter, endurer, braver. 4®. 
Vaincre, triompher (de...). 5®. Gouuemer, dominer. 
(Refl.) Se soumettre 6®. Possérier. 1’’. Se mesurer. 
lutter.

BIRUI
înțelesul fundamental e; a fi mal tare decât..., a 

puteă (In urma unei Încordări)... Construit — ca 
In ungurește fbirni valamit s. valamivel, magătj — 
trans. (absol.) s. ou prep, cu, (rar) refl.

I®. (Complementul e o greutate Szlcă) A puteă 
duce, trage, ridică, etc. Nu încărca carul, că n'au 
să-l birue caii. Nu birue să ridice sacul, y (Ungu
rism, In Sălagiu) Refl. A se ridică. Măbiruiudin 
pat = mă ridic, las patul. Birue-te de jos ! = cearcă 
a te ridică de jos. vaida.

2®. (Complementul e o greutate de alt ordin, mai 
ales lipsa de timp) A puteă ajunge, izbuti, răzbi, 
a aveă vreme s. putința, a ii In stare, a ieși la cale; 
cfr. prididi. Moartea biruiaște cu toate, vari-aam,
C. 371, cfr. 260,,, 219. Scriind căte am putut birui... 
DOSOFTEIU, V. 8. 6. pr. Nu mai biruiă a cărare 
trupurile in Nistru, m. costin, let. i, 249/,,. Așă 
murea (vitele], (in}cdf nu mai biruiă oamenii să le 
despoaie, neculce, let. ii, 333/,,, cfr. 442/,,. Ne- 
putându-i birui cu îngropare pre toți morții... n. 
COSTIN, I.ET. II, 39/g. C’»»e birue să spună Toate 
căte-au fost? rbteganul, p, i, 63/,-. /mfrrácá pi 
leu in piele di vulpe, că unde nu va puteă leul, 
vulpea să biruiască, zanne, p. i. 504. Bimesc cu 
Zucruf = joesc, am timp In do ajuns cu isprăvirea 
lucrului. VAIDA. Nu mai biruiu cw ootmî ăsta! =» 
nu mai pot ieși la cale ou el.

3°. (Complementul e o durere, o pacoste, un ne
caz, etc.) A puteă îndură, răbdă. Și’n toate aceastea 
munci au biruit ca o destoinică. DOSOFTEIU, v. 8. 
92. Să șasă oaste de iarnă la un loc, nu o vaputeă 
5*n*i țara, de fănși de grăunțe, neculce, let. n, 
222 .,, cfr. 2»W/,„.

4°. (Complemontul e un dușman, fig. somnul, 
foamea, etc. s. un vițiu) A învinge, a ieși învingă
tor, a dovedi, a supune, a Înfrânge. Șarpele amit de 
mult biruită fu. CORESi, E. 21/..,. Hădică oști asu
pra lui Baiaeit și-l birui. MOXA, împărații
intrarmafi, iară mucenicii goli, și biruiă pre cei 
inirarmați. vaklaam, c. 212,,. Nimenea nubirueă. 
Nimenea nu dovedeă. teodorescu, p. p. 442**. Și 
oricare-a dtrui. Eu cu dinsul m’oiu iubi, alecsan- 
DKi, P. P. 25**/,. i’*«e-so îl birui cu rug'îciunile. 
ISPIRESCU, l. 15. A se da biruit = n se da învins, 
a nu se mai împotrivi, a cedă. Să mă dau biruită? 
COȘBUO, î:. 121,. 1 t (Mai rar construit cu dativul s. 
cu prep, spre) Cine ești tu, de biruești și focidui? 
DOSOFTEIU, V. 8. 16, cfr. 236,,. E să biruire spre 
smieu și să no perire de el, pleci-ne-vrem. CUV. D. 
BĂTR. II, 151. II Fig. Ținearea cea veche, aciaia bi
ruiaște ( uzul vechiu are preferință), pravila 
MOLD. 2,,. li daisS împăratul, biruindu-l mănia... 
DOSOFTEIU, V. 8. 146,,. Biruit-au gândul să mă 
apuc de această osteneală, să scot lumii la videre 
feliül neamului. M. costin. let. i, 3. Să biruiți 
nevoile, neculce, let. ii, 268/,,. Să nu-i biruiască 
pofta lăcomiei și iubirea argintului. amira8, LET- 
III, 82 Necasuri biruite prin răbdare. KONaki, p. 
81. Birue-ți durerea, bâlcescu-uusso, m. v. 580/,,. 
Rtrutf (^ Înduplecat) de rugăciunile crerlincioșilor 
săi... ispirescu, M. y. b2!,. Mai pe unna aw fost 
biruiți de fire și au ațipd puțin, sbiera, p. öÖ/,*. 
Z? z.:::;-, r. v. 283. | Refl.
A $6 btrui pe sine = a-și Înfrânge patimile.

5®. f F. ext. A stăpâni (o țară), a H domn stă- 
pânitor, suveran, a domni, a aveă subt ascultarea 
sa; cfr. biruitor (1®), biruință (1®), Băsărabă 
biruiă până la Marea-neagră. biblia (1688), 7/pr.
28, cfr. 355,,. Biruiaște cu toate, șl cu ceriul și cu 
pământul, casa lui iaste toată lumea, vaklaam, c. 
282; ofr. CORBSi, PS. 242. Strămoșul mieu Attila... 
au avut țara... carea acum o biruește Salon, șincai, 
HR. I, 168/,,. II Refl, j* A se supune (cuivă). Cu 
veșminte luminate îmbrăcându-mă, încă mă biruesc 
aceștii mării deșarte, coresi, e. 4/,,. Brecum unul 
nu biruiă, așă altul nu se. biruiă. cantemir, ist.
29. cfr. 30 »
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6”. (Ungnrism) Á bogății, a fi avut. LB. (După 

nng, jól birni maffdt) Â\ss birui bine «= a fi bogat. 
VAIDA.

1". Refl. (Prin anticiparea rezultatului; Ban.) A 
se măsură Ia luptă, a-șl măsură puterile. Tu fata s'o 
pomensști, C'« ea să te biruești: Dacă fata vei luptă 
( Învinge), neică te-o’nsură. jaiikesbek.
III, 295/j,. Turcule, bolăndule, Dar... ai găntl să te 
loveai, Cu noi să te biruești? pop., ap. mânprescu, 
ÜNG. 141.

[Derivate; hírűire (f ablrulrel s. f., biruit s. a., 
j birnită: 1®. f = Biruință (l«); 2®. (Învechit, În
locuit prin) biruință (2®), Învingere, victorie. Easte 
(latoriu Domnul acela, supt care ( a cărui) biruire 
s’au prins răpitoriul, să-l trimiță cătră celalalt. 
PRAVILA MOLD. 100,,. | C(fn(2 iertăm pre ceia ce 
ni'S vinooați, dobăndești cununa biruitei, nmî- 
LAAM, c. 315,,; cfr. 175,,, 267, 306. Biruire asupră 
de vrăjmaș, dosofteiu, v. 8. 5 pr.; cfr. ps. 3H, 39. 
Unde fi~i abiruirea? cuv. D. dătr. ii, 81.
[să] fim noi subt biruita ( stăpânirea) ta. palia 
(a. 1582), ap. CGR. 80. | nebimft, -ă adj. neînvins, 
pe oare nn-1 poți Învinge, invincibil. Limba ceapă- 
rinfască... nebiruit marturni easte. CANTEMIR, hb. 
104/,,. Muceniță nebiruită, mineiul (1776), 7 
Domnul Ștefan cel vestit. Domnul cel nebiruit. ale- 
C8ANDBI, P. in, 161. iVeWruif c 6ra|i*f fáw. COȘBUC, 
F. 118. I biruitor,-oáre adj., subst. = 1®. f Stăpăni- 
tor, suveran, domnitor. Domn; cfr. despot Vastie 
VoeDodtt, Domnul șt biruitorul fării Moldovei, pra
vila mold. pr. 1,,. De se va prileji să-l prinsă 
aicea supt biruința lașilor, se va certă de la Dom
nul den Moldova, iară de se va prinde supt bi
ruința Cameniței, se va certă de la biruitóriul lo
cului aceluia, idem, 100,,. | 2®. învingător. Ca niște 
biruitóri vom să intrăm tn raiu. biblia (1688), 4 
pr. 12. Cinyașa Buaxinda ajunsesö a fi parte birui
torului. c. NEGRUZZI, 1, 144. ^’t yonind biruitoare, 
tot veneau a țării steaguri, eminescu, p. 248. 0 în
văță cum să facă să iasă și de astă dată birui
toare. ISPIRESCU, L. 18.]

— Din ung. birol, idem.

BiKviNȚÂ s. f. 1®. DomtNafion, autoritó souve- 
raine. 2®. vtcfotre, triompke.

1®. j* Stăpânire politică, autoritate suverană, do- 
ininațiune; cfr. ascultare (II. 2®). De se va pri- 
leji să-l prindeă aicea supt biruința lașilor, se va 
certă de la Domnul den Moldova, iară, de se va 
prinde supt biruința Cameniței, se va certă de la 
biruitóriid locului aceluia. PRAVILA .moli». 100/,. Por 
împăratul... aveă treiseci și șase de limbi supt bi
ruința lui. ALEXANDRIA, 77.

2®. învingere, izbândă, victorie. Boierimea U aș
teaptă, avănd bună nădejde de biruință. N. costin, 
let. a. 61/g. Au făcut biruință in Turci, dionisie 
ECLE8IABHCi.,C 232. A Credinți biruință cătă orice 
cavaler, eminescu, p.241, cfr, 236,239. D'o fi biruința 
mea, O să-ți rlau pe soT^mea. teodorescu, P. p. 
479. t Până în de ispravă, de tot, pentru tot
deauna. înghițită-i moartea până in biruință, mss. 
(a. 1650-1676), ap. GCR. i, 233.

— Derivat din birul, prin suf. abstr. -ință.

BIBViTĂ t 8. f. I , , ,
BiBUiié*, -oÁKB adj., subst. í 
BIRtțCĂ B. f. ▼. bir.

BIS i interj., adv. Bis. — Interj, tncă odată, 
doua oară ! (strigăt către un cântăreț, otc. spre

a
__________ ___________ __ ___________ a 
repetă producțiunea sa). Adv. Numărul .31 bis. (De
rivat : blsâ vb. I“. A repetă sau a cere să se repete. 
Cântecul a fost 5tsaf.]

— N. din fran. (lat. bis „de două ori“).

BISACTEĂ, BDȘACTEĂ, BINĂCTKi.Vl'Ă 8. f. V. 
besaeteâ. * 1

;BlSEltlU.\
Bi^Ăe 8. a. T. belșug.
BISCHIGÍV 3. m. T. heschle.
UI9CÓT s. a., hișc6tA s. f. v. pișcot.

BiMVUÎ r s. a. BiscHit, — Pastă alimentară ușoară 
făcută din ouă, făină și zahăr, coaptă mult, uscată. 
Cfr. pișcot. pesmet, posmag.

— N. din fran. (compus din lat, bis „de două ori“ 
și cuil „copt“).

BINBÁBICÁ ■]■ 8. f. V. biserică.
BISÉCT, >Ă adj. V, hi«.

BISEC'TOK, -TKIȚĂ adj., subst. (Geoin.) v. bi*. 
BisÉKCÁ, BiNEKCVȚĂ s. f. V. blserică.

BISERICĂ f vb. 1 refl. Ăifsr ă l’église, assister ă 
la messe. — (Numai la dosofteiu, ap. CDDE nr. 
161) A se duce Ia biserică.

— Derivat din biserică, cfr. Imbiseriol.

BIRÉRIOÁ s. f. l®-2®. f'.glise. 3®. Assemblee ou 
congrégation (des ckrótiens).

1®. (Concret.) Clădire zidită anume pentru cele
brarea unui cult creștin, p. ext. a orli^rui cult re- 
ligdos, casa-Domnului. Preuții de la beseareca 
Șcheailor. coresi, e. VIi/,n. indrăsni, cu vasele be- 
seareciei, de beii cu curvele. moxa, 350. ăf'oiu in- 
chinri cm rM^rd... în besîarica ta sf&ntă. dosofteiu, 
PS. 21. in biserică, propoveduind cuvân
tul lui Dumnezeu, antim, p. xxiv/,,. Merpe numai 
la biserică și la paradă. C. negrdzzi, l, 65. Bise
rica creștină, eminescu, p. 208. Am auzit și eu 
spunând in bes&-ecă la noi, că ,pomul care nu face 
roadă, se taie și in foc se aruncă‘‘. creangă, p. 
118. Nu ești, mândră, vrednică Să calci in bise
rică, Nice crucea s’o săruți, Nici la popă să te uiți. 
Că biserica-i sfințită Și tu, mândră, ești greșită. 
jarnîk-bârseanu, d. 248. La biser'că se duceă. 
Preotul mi-i cunună, teodorescu, p. p. 90. (Un) 
fineră'n biserică ; cască-gură. prost, zanne, p. vi, 
493. Nedus (pe) la biserică : 1®) necioplit, bădăran. 
2*) (l)m) care nu știe multe, cu care o păți repede, 
cam Intr’o parte, ib. p. vi, 491. A fi ușă (cruce s. 
lemn) de biserică ; sfânt, curat, neprihănit; drept, 
cinstit, ib. p. VI, 487,533 (cfr. fran. pilier d’église). 
(tu ironie) A veni de la biserică : de la cârciumă, 
a fi beat. ib. p. vi, 489. || Fig. învățătura morală de 
la biserică. Biserica deschide pe om. creangă, A. 9.

2®, (Abstract.) Comunitatea cre.știnilorcare au ace
lași cult duinnezeesc Apostoleasca beseârecă de pu
rurea să o aibă întreagă. CORESi, e. iii/,,; cfr. bi
blia (1688), 7 pr. 50. Bisertco lui Hristos îi de
schisă la toți. ZANNE, p. VI, 488. Biserica ortodoxă, 
- apuseană, etc.

.3*. t (Impropriu, numai In Cod. Vor.) Adunarea 
celor care adoră pe Dumnezeul creștinilor; adunare, 
mulțime (de creștini; cfr. lat. ecclesia). Eră bă- 
seareca turburată. coD. VOR. 10/n ( erâ mulți
mea turburată. N. testament, 1648; erâ aduna
rea turburată, biblia 1688). Lăsă beseareca. ib. 
13/,, ( slobozi adunarea, n. testament, 1648, 
BIBLIA, 1688).

(Entom.) Rtserlca-dracului un fel de parazit, 
„ploșniță pe plante; Pentatoma bacoarum“ (Ciugu- 
zel, in Transilv.). viciu, gl.

[Șl: -f- hăseârecă, beseârecă, beseârică (aceste 
două, dialectal șl azi, cfr. ion CR. ii, 219), biseâ- 
rlcâ, (In Ban.) băs&rică jahresber. lll, 215 (In 
Transilv. și Mold. și:) beserecă pompiliu, bih. 1005, 
(cu sincopă) bisercă. viciu,gl. Diminutiv (cfr. 
capelă, paraclis): bisericuță (biserciiță TEODO
RESCU, P. p. 42”), t bisericiice s. f. dosofteiu, v. 
s. 209,,. Fost-au bisericuță de lemn intru acel 
delușel. neculce, let. ii. 197/„. i Fig. (jwate după 
fran. „docheri*, „paroisse**) Cerc de prieteni (mai ale# 
literari). Fiecare cu bisericuța ÎMi.ț



BISERICESC 50y BITIKVEĂ
— Lat. baslllca (din grec. pciciXia4| olxla lo

cuință regească) „bazilică**; de la Constantin-cel- 
msre încoace devine sinonim cu ecclesia și se pă
strează ca termen popular la Români, Ia Veglioți 
și In unele dialecte reto-romane. Cfr. dubletul ba
zilică.

BiBKRicÉSV, -EÁ8CÁ adj. 2>e l'ligliae, ecclesias- 
tüjue, religieux.—'De biserică, al biserioei, eclesiastic; 
cfr. religios. Leatoptse^ile ceale beserec^ști. biblia 
(1688), 8 pr./„. Obraee mari bisericești, antim, p. 
xxni/i. TțpiCMl beseario^știi orăndueale. mineidl 
(1776), 18. Moșiile besearicești. pravila (1814), 66. 
Jignire a dogmelor bisericești, c. negruzzi, i, 242. 
Citesc ortce carte bisericească, creangă, a. 18. Slujbă 
bisericească.

— Derivat din biserică, prin suf. adjectival -esc.

BiBEKWișTE adv. Con/orm^ment aux lois de 
l’Église, eccl^iastiquement. — Din punct de vedere 
bisericesc, In ce privește organizarea bisericească, 
după prescripțiile bisericii. Se duse tn Ardeal, in 
țara care atârnă bisericește... de principatul Brân- 
coveanului. lORGA, L. I, 420.

— Derivat din biserică, prin suf. adverbial -ește.

BiNBKicós, -oÁsA adj. Beligieux, Jdvof; bigot.— 
Care iubește biserica, se duce regulat la biserică, se 
Închină mult; cfr. cuvios, evlavios, religios, 
p. ext. (azi mai ales cu o nuanță de înțeles peio
rativ), care e afară din cale de evlavios, bigot; cfr. 
habotnic. Mircea-cel^mare a fost in genere un 
principe puțin bisericos. iiasded, i. c. 130. E reli
gioasă și bisericoasă, ca o babăpocăită. i. negruzzi, 
V, 26. Cu sindiiri de curtesană și cu ochi biseri- 
coși. EMINESCU, P. 307. Bisericos n’um fost, părinte. 
Dar rar. cănd mi-am adus aminte, M'am dus și 
eu ca să mă'nchin. COȘBUC, K. 18. Fetneile biseri- 
coase din sat f> mamei o mulțime de ba-
eaconii in cap. CREANGĂ, A. 12.

—- Derivat din biserică, prin suf. adjectival -os.

nesEuictcE f b. f. | biserică
BISEKICÉTÁ 8. f. (
BI8ÉXT, -A, BIMEXTÎL. -Á adj. V. hi>.
BI8IÓC 8. a. (Bot.) V. bnsnioc.

uisnvT s. m. (Miner.) Bismuth. — Metal alb ce
nușiu cu reQexe roșietice, lamelos, se pulverizează 
ușor; In amalgam cu mercurul se întrebuințează la 
spoirea dosului oglinzilor; una din sările lui, sttb- 
nitratv.1 de - se Întrebuințează ca dres a. suliman 
de obraz (cfr. bileală) și ca leac împotriva diareei.

—“ N. din fran.

BISÓN s. m. (Zool.) = bour, zimbru. [Scris și 
pron. șl; bizon.]

— V. din fran. (lat. blsow).

BiNÓu B. a. (Min.) Chaicopgrite. — (La Mo^) Cal- 
copirită. FRÂNCU-CANDREA, M. 41. [Neprecizabil e În
țelesul cuvântului—de sigur o piatră prețioasă—in 
următorul text vechiu, unde apare șl subt forma 
(metatezată? greșală?) blros: Cupietrii scumpe, eu 
birosu și mărgăritariu...: Turnurile cu comurefn- 
pletite, cu mărgaritariu și ou bisorure înpletite. cuv.
D. BĂTR. II, 461.]

— Cfr. paleosl. bisrn, bisert „mărgăritar** (vorbă 
de origine arabă: búsra „mărgeă de sticlă"). Cfr. 
TDRG., BRRNEKRR, 8L. WB. 58.

bîstkiț, >â adj. fPrune) Acre, acide. — (Hațeg, 
Bihor, numai ca atribut al cuvăntului prun, prună) 
Prun bistriț = prun peij (In Moldova); fructul: 
prune bistrițe, rev. crit. iii, 88j pompiliu, bih. 
1006.

j — Dintr’un tip slav *by8trbei» (din bgetrs ,4Rte‘*,

cu schimbarea înțelesului: „pișcăclos“. Cfr. numele 
de r&ti = „torent de munte, ap& care curge
repede").

BiSTi'KÎu B. a. (Chir.) Bis'foitrt. — Cuțitaș între
buințat spre a face inclziuni In carne. [Plur. -riuri.) 

— W. din fran.

Kiiș6e> f 3. a. V. helșng. 
Hlițiitii'r, -Ă adj. V. îmbelșugat. 
BISULCÂT.-Ă adj. V. bi-.

Bi'f 8. a. BohcU ou m4cbe de cheoeux. — Viță de 
păr sau de lână. rev. crit. iii, 88. 5»7 = init — 
mai multe fire de lănă s. de păr alese la olaltă. 
LIÜBA; cfr. .lAHRESBER, VI, Floc Ori gltif (le
lAnii. ȘEZ. II, 215. Cdlipe munte cArligei, Tot atAfa 
nocinéi (— notinei, noateni) Cu bițili { vițele, țu- 
vițele de lână mai lungă) după ei! viciu. Mai dă-i 
[femeii] ajutor la căratul lănii, mai spală bițele.,., 
pAnă ce s'a învățat și ea kt cumpăratul și la văn~ 
dutul lânii. popovici-bĂnAțeand, v. m. 167.

■— Pentru etimologie cfr. miț(ă), viță, șuviță.

BÎȚĂ s. m. sing. V. bădiță.
BiTiN 8. m. V. bitang.

K1TÁNU, -Ă adj. și subst. 1’. Stratiger. 2®. Vaga
bond. 3®. Bâtard.

(tn Transilv.; ungurism)
1’. t Strein. Preoți bitangi. CATkSTin (al bisericoi 

Sf. Nicolae din Brașov, subt a. 1817), 77.
2®. Vagabond, ștrengar. LB., țiplba, p. P.
3®. (Cu înțeles batjocoritor) Bastard, copil din flori, 

cfr. fochiu. țiplba, p. p. [Și: bittingă (pl. WWí»írí) 
pentru amăndouă genurile, țiplea, p. p. (plur. 6i- 
tanți. lOROA, 8. D. XII, 149), bltăii MÂNDRESCU, U.; 
MARIAN, D. 16; bitóng. zanne, p. II, 86.1

■— Din ung. bitang, idem.

BIȚĂT, -A adj. v. bițos. 
bitgAu, -A adj. v. beteag.

BiTÎc. -A subst. = bâtlc -A (bunic, -ă). (Maxen, 
In Buzău) H. II, 132.

BÍT1E ■[■ B. f. (Bis.) Geuăee. - Intăia carte a Pen- 
tateucului. Cartea Facerii. Dăruim den aceaste 
cărți... ceaste doo de intăniu: Bitié și Ishodfujl. 
PALIA (1582), ap. GCR. I, 37. De la bitiea cetenia. 
DOSOFTEIU, ib. 264.

— împrumut Uterar din paleosl. bytlje, idem.

BiTiBuisi j-vb. IV*, l*. Mener (qqch.) ă bonne 
fi-n, venir á bout (de...). 2’. Cowpenser.

1'^. Intrans. A duce un lucru la capăt, a-i veni 
unui lucru de cap. Găsesc s& biiirdisească, parale 
de~o numără, Dar In visteria țării nu găsesc nici 
o pară. BELDIMAN, TR. 395.

2’. Trans. (refl. «5 pasiv) A compensa. A «e 6i- 
tirdi^ în bani salahorii și carăle ce urmeasă a se 
da din țară in lucru cetăților împărătești. DOC. (a. 
1816), ap. TDRG.

[Șl: beterdis'i.]
— Din turc. bltUrmek „a duce la capăt, a execută**. 

Cfr. bitirmeă.

bitikmeA f B. f. Jccord. — tnvoială (de a com- 
pensă In bani ceea ce nu se puteă da In natură). 
Oastea cea turcească... Cerea ce nu se găsește, căci 
dacă nu priimeă, Apoi ti vedeai îndată a cădea la 
betermeâ. beldihan, tr. 404. Să nu se amestece 
sameșvl, la nid un feliu de bitirmele și tocmele cu 

■ satele, (Mold., a. 1829) dricariul, xiy, 292/„; cfr.
V, 177/,,.. [Șl: betermeă. | Plur.-mele.]

— Din turc, bltilrme „acord definitiv**. Cfr. bi- 
; tirdisl.



BITONG {
BiTÓno, -A subst., adj. v. bitang.

BITÓM, -oÁsA adj. longs poils. — Cu bițe (vițe) 
lungi, mi tos. „lățos, cu păr mare stufos", rev. crit. 
III, 88. El cojocu' cel bgkițos In scurt l-o aruncat 
gios. vasiliu, c. 26. [Cu alt sufix (rar): blțăt,-ft. 
La cop cam bifată, marian, nu. 420. Miel bifat = 
cu iănă abundantă. Com. a. COCA.]

— Derivat uîn biț, prin suf. adj. -os.

BiTrniF.N) 8. m sing. Bi'tume. — Substanță mine
rală combustibilă, lichidă (naftă, țițeiu) ori solidă 
(asfalt), de culoare negricioasă. Gfr. păcură, ca
tran, smoală. Asfaltu'... e cunoscut foarte de mxdt 
sub numele de bitum de ludeea. istrati-longine- 
scu, CH. 268. [Derivat: hituiiiiiius, -oAsA adj. De 
(s. cu) biLumen. Calcar bituminos (piatră de asfalt), 
imbibat cu asfalt, id. 26K.J

— N. din lat. bitumen, idem.

BiTÎ'^Â B. f. I®. CboAra^ue. 2®. Vétement (sans 
manches, en peau de moutun).

(Transilv. și prin Vnscel)
I®. + Procovița pentru șa. LB.
2®. Un fel de bundă, cfr. cojoc(el), tihoarcă, 

fol ar, haină blănită, (bundă) făcută din piei de oaie, 
și făiă mănecl (frâncu-Candrea, r. 49), „sarică, o 
Imbrărămirte lungă, pentru iarnă, Hiră măneci, fă
cută din piei do oaie" (pompiliu, bih. lOtfe). [Șl: 
bitiișcă = cojocel scurt pănă In cureă. (Săliște), 
Com. A. BANCIU; cfr. viciu, gl , ii. ix. 496 (Voinești, 
in Muscel). Iarna poartă [bărbații din Rășinari] co
joace până subt șold, nuintte bilușce. moldovan, 
Ț. N. 127.] 

bitC’Ii^cA b. f. V. bitnșă.

mv adj., B. m. sing. I. Abondant, fécond. 11. Abon- 
dance, fécondité.

I. Adj. (Ungurism. In Sălagiu) Bghiu = priso- 
sitcr, mănos, vaida.

II. Subst. t Abundanță, prisos, belșug, Bișugul 
și bivul carile peste toată i .rna aoMseaAS... can
temir, IST. 192. (Păstrat pe alocuri, in expresiile) 
A da de biu; de belșug, de noroc, bakonzi, l. i, 
126/,, DDRF. + de -, in • = din belșug, (in Ban.) 
din - = cu prisosință; de ajuns, tn destul. Băsă- 
dui de biu pAră in eori. Cod. vor. 16/,, ( de
stul vorovind cu oi. noul te8t. ]64n). Și se vor 
de biu vărsă călcătorile de vin și de un'lelemn. 
DOSOFTEIU, np. CCR. 24". Ditmneg0u...,a cărue de 
biv muUe a lui și minunate ctudease. N. COSTIN, 
LET. II, 105. Băutura tn biv... se află, cantemir, 
IST. 90; cfr. 323, 286, 206, 90, etc. L‘’-au dat de biu 
toate cățele eră <le lipsă, șincai, hr. l. 139/,,; cfr. 
104/,, II, 281/,.. Am mâncat din biu •. căt mi-a tre
buit. LIUBA. [In PSAL. SCH. se găsește construcția 
neclară: a fl în de - care pare a Însemnă: „a locul, 
a se țineă, a ședeă". Doamw. cine va fi tn de biu 
intru vutța ta? 35 (= Étemel, qui est-ce qui sé- 
journera dans ton tabernacle?). Brinseră-mă... ca 
schiménul ce easte in de biu tn comoara sa. 42 
(=^iaste de sălășueaște In comoara sa. CORESI, ps.; 
qui se tient dans Ies lieux caohés).] [Și: ț hiv.]

— Ung, bu, bov „larg, bogat, îmbelșugat". Cfr. 
belșug, bioB.

Bi(Ji.úc-BÍ9Á s. m. V. buluc-bașă.

uivrocratÍe 8. f. Bureaucraiie. — Pátere s. 
inflaență in stat a Fancționarilor care alcătaesc bi* 
rourile administrațiilor publice. Membru al biuro- 
crației shitului român ALECSANDRI, T. 111. |Ș1: 
birocrație. | Familia: bl(n)rocrât, «ă s. m. Cel 
care abuzează față de public de puterea ce-t d& 
situația sa In biurourile unei administrații; p. eit. 
runoțiooar public. (Noua constituție imperială] găti

BIVÜLESU57Ü
mulfi și puternici adversari, nu numai tn Ma
ghiari,... dar și tn... birocrații de prin celelalte țări 

I [ale imperiului], sbiera, f. 156; bl(u)rocrâttc, -ă 
adj. De biuroeratie.]

! — N. din fran. (compus din bureau și grec, xpaxeîv
„a fi puternic, a porunci s. a stăpâni peste cevă“).

BiVK4>u 8. a. V. birou.
uii’^Âu, BiL'ițiu t, t s. a. v. belșug.

BIV f adj. invar. Ancien, ex-, ci-devani. — (In le-
I gătnră cu o titulatură) Fost, ex-. Nicolai Costin, biv 

vel logofăt, neculce, let. ii. 19.5/,5. Trufanda ij 
f : bev vel iit.si(iernic). DOC. (a. 1650), ap. GCR. i, 134. 
• Adecă eu Dima, biv județ de aicea, (a. 1713) URi- 
! CÁRIUL, VII, 14/,,. [Și: (variantă grafică?) bev.] 
, — Din paleosl. byvB „fost".

BIV t adj- ?1 s. IU. sing. = bin.
BiVBL 8. m, V. (Zool.) bivol.

KTvni. 5. m. (Zonl.) Bit/'/fe. - Specie de rumegă
toare, cu corp robust și greoiu, cu coame late, inelate 
la răd<(cin&. cu păr puțin și aspru, cu pielea neagră. 
Originar din regi mile tropicale, Irăoștn la noi oa 
animal domestic. (Se zice In glumă și unui om ..gras 
și mare“ pamfile, j. ii). Mână bioohi, cari trâgeă 
puștile ( - tunurile), tot in biciu. M. cosriN, let. 
I, 329/,,. Elefantul năsos, Și bivolul pieptos, ale- 
XANDRESCU, M. .328. Un car cm bicoZt negri a stat 
lângă fântână, alecsandri, p. iii, 90. Alături de 
bou trebuie să numărăm pe bivol, care, pornit din 

' mlaștinile Indiei, s’a întins {» spre apus, alejând 
locurile mlăștinoase și calde, mehedinți, O. F. 184. 
Când or ebura bivolii: niciodată, pamfile, J. .Ifoule 
ca bivolul. II. IV, 154. Bivolul mugește, mehăe (H. 
IV, 85), ebinră (li. iv, 56, CREangA, p. 5'.i). (Flur. 
bivoli. I Și: (cu asimilare) ț bibol uiblia (1688), ap. 
COlt. 189 (fiffcíöoí brebenel, gk. p.) (cu v>h, ca 
In ung. bihu^i bittől cantemir, ist. 375. fghihol) 
ION CH. II, 248, HE'f. 123.3/,,, biliül (bghihulsE,?.. IV, 
19.5/,., ghihul, ca „nume de bou care aduce la făptură 
cu un bivol", marian), bi«i TDRG. {'/hlol pamfile, 
.7. 1), biol (Oltenia) TDrtG, hívei okaiul, ii, 32. ‘ 
Diminutivul: bivolâș DICȚ. (cfr. malac), i Fe
mininul : (mal rar) biVolă ION CR. II, 219 (Mholă, 
numai ou înțelesul figurat de „un fel de fluier de 
salcie" PAMFILE, .1. III, 40), (de obiceiul bivoliță, 
bilmlllă fi/hiholiță PAMFILE, j. i), biboliță (accen- 
tnit MoUfă LB.), biiiliță MAT. folc. 189, blolță 
TDRG. {ghidlță PĂSCULEScu, L. P.), cfr. drigană. 
Zmântână de bivolițe, gheorgachi logofătul, 
LET. 111, 307/,. (Șl, in batjocură, unei femei grase) 
Taci din gură, bivoliță! Cine naiba să te ia Cu-o 
busă de cinci ocă? teodorescu, P. P. 337 ]

— Din bulg. bivol (femininul birolica), idem.

BfVOLÁ 8. f. (Zool.) V. bivol.

Bivoi.ÂR s. m. Gnrdien de buffles. Charretier 
qui ewploie des buffles. — Păzitor de bivoli s. de 
bivolițe, cărăuș cu bivoli. Un bivolar bătrân, ne- 
CULCe, LET. II, 206/,,. in mijlocul câmpiei... Culcat 
pe spate șede voinicul bivolar, alecsandri, p.iii, 368. 
Bivolarii din Giurgiu.

— Derivat din bivol, prin suf. nom. agent, -ar.

RivoiaĂRiE s. f. á bufftes, troupeau de buf
fles. — Grajd de bivoli, turmă de bivoli. |Plar. -tării.] 

Derivat din bivol, prin suf. col.-Ioo. -ărie.

BivoLĂș 3. m. v. bivol.

■tiroLÉMc. -BĂiacĂ adj. Pe buffle. — De bivol. 
Cârtiță biholeasGă (sau biuoleased). teodobescu, 
P. P. 360.

— Derivat din bivol, prin tuf. adjectivai -to. 



bivolița 

bîtolițA b. f. (Zool.) V. bivol. 
BIV9ÁO, Bivșto t 8. a. V. belșug.

bitcAc s. a. (Mitit.) Biuouac. — Tabără provizorie 
(a unei armate) subt cerul liber. Corpul de oștiri 
românești de la Dnnăre, stănd une-ori adunate subt 
corturile din bivoac. odobescu, iu, 671. îndată după 
așeearta trupelor in biouncuri, se enoitise printre 
ofițeri că... un tnare consiliu de răsboiu se ținuse. 
D. ZAMFIRESCD, R. 2.30. (Plur. -dcuri. t Familia: 
blvnacă vb. 1. A face tabără In plin aer, In corturi 
(propriu și fig.) Siliți a bivuacă sub un cort, care 
nu vă poate apără de nestatornicia văzduhului. 
C. NEGRUZZI, I, 39. Armata creștină, ne mai având 
vreme a tăbărî, se kotărt a bivoacă pe loc. BĂL- 
CESCU, M. V. 171.]

— N. din fran. (< germ. Relwacbe).
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BÍzÁ 8. f. (Entom.) v. bâză.

! BTZANTÉM. *A adj., subst. Bgzantin.—Din vremea 
împărăției Bizanțului, de la Bizanț. Biserica Sfinții 
Trei-Ierarhi, de stil mestecat gotic și bizantin, e pe 
dinuntru zugrăvită in fresco. c. negruzzi, i, 284. 
Cărți vechi, multe din ele grecești, pline de învățătură 
bizantină. EMINESCU, N. 38. Nidoilată nu s’a făcut 
la noi o mai desăvârșită artă bizantină... decAt 
aici. IORGA, N. R. B. 90. I Fig. Ca la Bizanț, (mai 
ales In ce privește viața publică), plin de intrigi. A 
încercă prin toate mijloacele să punem stavilă cu
rentului de iilei bizantine ce învârtește capetele ge
nerației prezente, ne pare singura misiune oportună 
a publicității bine înțelese, maiorbscu, CK. i, 263. 
Ce limbă esteaceasta? Ce forme de copii nevărstnici? 
Ce lingușire bizantini ? id. ib. 87. | Substantivat. 
Un bizantin (propriu și fig.). [Familia: bizantinist 
s. m. Care se ocapă cu filologia bizantină; (numai In 
Înțeles, fig.) bizantinism s. a. Procedere bizantină. 
B primejdios să se mărească acest bizantinism al 
funcțiilor, această pânză de păâijen care amenință 
fie a năbuși vitalitatea din statul nostru. MAIO- 
RESCU, D. 1, 138; bizantiniză vb. 1*. Trans. și refl. 
A (se) face ca Ia Bizanț. Viața claselor noastre înalte 
s’a bizantinizut tn parte, dacă nu tn întregime. 
lORQk, c. I. I, 110.}

— N. din lat. byzantlnns, -a, •nm, idem.

BizÂR, -A adj., adv. 1. Bisarre. II. Btaarrewent.
I. Adj. De o ciudățenie neobicinuită, Toarte ciu

dat, strania; cfr. baroc, extravagant, deșăn
țat, abraș (11, 1°). (raița... imiteaeă orice sunete 
bisate. ALECSANDRI, p. III, 66. 0 lume întreagă de 
închipuiri umoristice..., care mai de care mai bi
sară și mai cu neputință, eminescu, N. 42. (in 
spirit bizar.

II. Adv. tntr’un chip foarte ciudat. Se poartă 
bisar.

[Familia: bizarerie s. f. Ciudățenie rară,extra
vaganță, fantazie. Coltopi: Ideea să mă fure e ori
ginală. — Srănică: Mă mir numai de un lucru, 
cuconiță: cum dracu’ s’o potrivit ei să vie tot într’o 
si. ~ Caliopi: Bisarerie, băiete, a micului seu Cu- 
pidon. C. NEGRUZZI, III, 57.]

—* N. din fran. (^ spân. 6ii»aro, propria „viteaz").

bizAuAu 8. m. sing. (Măcel.) v. bezer.
BIZABURIG 8. f. V. biZOr. 
bizdaueA subst. V. beizadeă.

I BiZDioĂMi Tb. IV* trana. iSttmu/er. — (Perșani, 
! In Transilv.) „Á. stimulb, a îndemnă, a sili pe cinevă 

Bă facă cevă: De geaba l-am bisdi^nit, că tot n'a 
făcui nemic'*. ’ți.B.K OLTDLDI, lli, nr. 19-20.

—• Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. 6i2patnt, 
biegttni stimulă, a ațăță”).

B1ZD1GÁS1E 8. f. V bâzdăganle.

blAdnic
BfZBÂ 8. f. T. hezeb.
BizéB. BiZGKÂU B. m. sing. (M&oel.) v. bezer. 
Bizi-ț 3. a. V. bezeț.

BiziRKĂ ț B. f, sing. Hut7e J’cBiZZettâ. — Ulein de 
mac. BARCIANÜ. [t hezir, ap. ȘIO.J

— Din turo. bezir, idem.

nizwAx 8. a. v. bezm&n. 
bízóm 8. m. (Zool.) T. blson.

itizi'f vb. IV'®'. I’. Confier (qqoh. aux soins. ă 
garde de qqn.), commettre. II. l". Avoir confiance 
(en...), se fier (h...}, se rcposer ou compter (sur...). 2*. 
Se fairé fort (de...), oser.

1’. Trans. (In Ungaria) A Incredință cuivă cevă, 
a lăsă cevă in seama cuivă. LB. Bisuește untura pe 
c&ne: încrede un lucru risipitorului. (Bihor), zanne, 
p. îv, lt>4.

II®. Refl. 1®. (Construit ou prep, pe și In, mai 
rar ca dativul) A aveă Încredere in cinevă. a se În
crede, a se rezemă, a se Inteineiă pe cinevă, a se lăsă 
(tn seama s. in năd-jdea cuivă). Bizuin lu-se puterii 
sale și meșteșugutni său... ureche, let i, tl9/,,; 
cfr. I, A. HO/,,. Fiind atât de mic, în ce te bizuești? 
Dio^iisiE ECLESIARHUL, C. II, .30. Trăiau fără'jrijă, 
bizuindu-se pe puterea cetățuei. bAlcescu, m. v. 66. 
[Feciorii Chiajnei) bizuindu-se cw (/iCrerZere pe rea- 
ztmul lor ostd^esc..., petreceau, odobescu, i, 171/,,. 
Sâ poți cunoaște... putere încă se bisue
vrăjmttșul. C. NEGRUZZI, 11,191/„. Cofculut pofth'c 
al înaltei Porți... se bisue prea mult pe antagoni
smul dintre Anglia, Busia și Austria. MAIORESCU, 
D. II, 61. i9e bisuiii Lică, pe căt se bisuiă, pe aju
torul stăpânilor săi, dar mai mult se bizuia pe 
chiar a sa cuminție. slavici, n. ii, 143, cfr. 233, 
338, etc. Gruie, Gruie, fătul meu. Tu eși» mdncai 
de robie. Nu mă pot bizui ție. șez. i, HO"/,.

2*. (Găndit tn mod eliptic pentru; a se bizui tn 
puterile sale proprii: construit cuinfin., cu să... s. 
că..,) A 8^ Încrede In puterile sale, ase crede destoinic, 
vrednic, harnic, capabil. In stare să..., (deci) a se Încu
metă, a Îndrăzni, a cuteză să..; cfr. a se ispiti. 
Cine s’a bizui să vie fca) s’o ceară de nevastă, 
și n'a izbuti să facă podul,... aceluia pe loc li șl 
taie capul. CREANGĂ, p. 78. între toți oamenii din 
împărăția tnea, numai un pădurariu se bisuește la 
treaba asta, idem, 211. Fl, care se bizuii a se luptă 
cu zeii.. ISPIRESCU, U. 41 /,„. Nu se bizuii moșneagu' 
deloc să se ducă la Impăratu'. ȘEZ. ii. 109/,,. .Vw 
md bizuiu să ridic acest sac de la pătnănt. Nw mă 
bizuiu sd-IdouerZesc. (Bilca, InBucov.) Com. G. TOFAN. 
Nimenea nu se afiă. Nimeni nu se bizuii, FăP de 
Míjdrul cwiore... TEODORESCU, p. p. 81“.

[Derivato (rare DIGȚ.): bizuire s. f., bizuit s. a., 
bizuiiițft, bizulâlă s. f. 0mde bisuială = de încredere. 
LB.; bizuit, -ă adj. Sigur, căruia te poți încrede LB.; 
adv. Cu Încredințare, negreșit, de sigur. Cel ce-i 
culcat in esle, acela~i, bizuit, cel lisus. fiul lui Dum
nezeu. Mss. (Brașov, o. 1600-165U), ap. GCR. I, 136; 
blznltór, -oăre adj. Credul.]

— Din ung. bízni „a Incredință (cuivă cevă)”.

bizciălA, BizuiNTÂ s. f.; bizcitób, -oAbb 
adj. v. bizui.

BizvNÎE 8. f. V. vizunie. 
blAborkic 8. m. I k..»..,-
blábóbnicA 8. f. (Bot.) ( * boboruic. 
blÂoA t 8. f. V. blădaic.

BLĂDNic, -A și -mițA t ^j-, subst. Jmpudique. 
deboMcfcí/'e^.-prosiííuéfl.—(Numai la DOSOFTEIU) Stri
cat, prostituat;(la fem.) femeie publică, curvă./nir’o- 
ceastaș dzi de adevărata Pashă, Dumineca bladni 
cului. V. S. 273/,; o''r. 35. Aceastd blădnică ce-aw 
spurcat atâția oameni, ib., ap. TDRG. Ca șl cănd 
spăiâ picioarele sfințiii sale blădnița. ps. 436. [tn



BLAOO-BLA(i
Psaltirea Ini Prale (1827) se gisește odată șl blAdA 
t 8. f. = defăimare, ap. CA. 658.]

— împrumut literar din paleoslav. bladbnik'b 
(fem. -dftnica), idem.

itLAti subst. V. MagA.
BLĂeĂ B. f. Richesse, fortune. Bonheur. (Sâr- 

bism; In Ban. și Transilv. de vest; rar pe aiurea) Bo
găție, avere, bunuri, rev. crit. iii. 88, ion cr. iii, 
96. Au și trimis mumă-sa șt o om luat de la Can- 
tacueenul, cm toată blaga, carea o duceă cu eece 
cară. șiNCAi, hr. ii, 219/g; cfr. i, 100/„. Jued î>»- 
păratud multă blagă, multe scumpeturi. retegandl, > 
p. IV, 34/„; cfr. i, 76/„, ii, 43/„, V, Vin la .
mine de mă ia, C’atăta blațiă ți-oiu da. Cu carul 
banii-i cără. Cu galbenii te-ijucă. id. tr. 19/,,; cfr. 
DOINE, 253,',; EPVRE, p. 12; REV. CRIT. II, 335. Fata i 
mare-a lui Carale Ce-are blagă și-are stare... mat. ! 
POLC. 53; cfr. PĂSCULE8CD, L. P. 271 (Orlea, In Ro- I 
manați). Să-mi deschid lădițile. Ca să-mi număr i 
blăjile. ALEXKJ, 1.. P. I, # (Ban.) - (s., cu
forma neasimilată limbii, blago) de el (la fem. blngn 
de ea) = ferice de el (s. ea) I fericitul (fericita) 1 
Com. COCA, iată eu iți dau JOO fl., dar spune-mi 
ce eice blaga de pasăre, cătană, p. iii, 7. [Plur. 
(rar) blăffi, cn pron. dialectală blăji. | Șl: blag s. m. 
Bogăție. frÂNCD-Candrea, r. 49.)

— Din sârb, blago, idem (blago meni = ferice de 
mine).

iilauamă s. f. V. bulamâ. j
H1.ĂOI.Â s. f. v. brâglâ. ;

KLAtiu- Element de compoziție In cuvinte slave, 
corespunzând grec. s?)-. tn limba roin&nA, toate aceste 
cuvinte sânt termeni bisericești intrați pe cale li
terară; cei m a i mul^ dintre ei n’au fost niciodată po
pulari și numai câțiva s’au păstrat până astăzi. Unii 
au fost Inlocuiți prin compuse românești cu bine -.

blagobdreț t s. ra. (paleosl. blagoborlcb). Dușman 
al celui bun, luptător Împotriva lui Dumnezeu. (Nu
mai la) DOSOFTEID, V. 8. 63/,.

blagocéstie (blagocăstie dosofteif, v. s. 82, 5ia- 
(focisiie} t B. f. (paleosl. fttopoctóffje). Evlavie, pie- 
ate, credință. îndemnul dântl a mulțlij cătră bla- 

ifocistie. idem, v. 3. 98,,. Dupd ce japte bune so
cotiți că ne vom puteă arătă creștinătatea și bln- 
noceatia ce avem ? antim, p. 128; cfr. mineiül (1776). 
144, DRICABiui, II, 231/,, (a. 1816). Cea mai în
semnată condiție a fericirei domesnice este blatio- 
cestia. MkRcavtci, u. 167. || blagocestiv (blayloeăstiv 
DOSOFTEID, V. s. 1 pr., blagoeăstăv ib. nr, blago- 
cistiv), -â t (paleosl. 5topocl>sWot). Evlavios, reli
gios, pios, cu frica IniDumnezeu, bine-credincios. 
Puteamică șiblagocistivătmpărățiia Moscului, can
temir, HR. 371/,. .Vom putuf nici de cum să facă 
nimica blagocestivului Costandin, n’au putut, sic, 
măcar căt de puțintel să-1 miște din călduroasa lui 
blaffocestie. antim, p. 195. Părinți blagocestivî. mi- 
NEIDL iill&f, 63 b. (Derivat: blagocestivie f s. f. 
Evlavie. (Numai în) minbiul (1776), 27’/« 169'/», 
192’/,.]

blagociu 8. m. (ms. fttopoctnwjr/, propr. „cel ce În
grijește de buna ordine"; In Mold , Învechit) Admi
nistrator bisericesc al unei plase, cfr. proistos. 0
carte de blestem a mitropolitului, cănd o aduceți i b[lago]sl[o}cenie să aveți de la Domnul Dumnezeu, 
blagocinul in casa omului, eră mai dihaiu decăd I c ” ——■ '>•- ’ ...... i
frâsnefuf. v. a. ureche, ap. TDRG. înainte vreme, 1 s., -j ....................     ,----- „ ---
cănd vineă blagocinul, ti aducea și pe sdții despăr- ! tuturora blagoslovenia sa cea de apoi, au murit, 
țiți și pe ibovnici; ti tntindeă la pămănt și le da J <»x
bălaie. GH. T. KIRILEANU, CONV. LIT. XLIV, 1,648. |

mășie Varda pre părintele, tn loc de blagodarenie. 
MOXA, 388/,,. Mdncáín ș» feacem blfajgodarenie. 
DOSOFTEID, V. s. 82.,. || blagudarî •(• vb. IV* ^paleosl. 
blagodariti} A mulțumi, a aduce mulțumite, a-și 
arătă recunoștința. Blfajgodart Dumnedseu. COD. 
VOR. 93/, , (— Deade har lui Dumnezău. N. testa
ment 1648; mulțimi lui Dumnezău biblia, 1688); 
cfr. ibid 100/g. Să blagodarească și prăsnuească. 
(sec. XVI) CDV. D. BĂTR. 11,78. Cfr. blodogori.

Blagoiaviénie f s. f. (paleosl. blaunijavljenije). Bo
botează, Arătarea-Domnului. într’această lună 
6, svintele Blagoiavlenii a Domnului și D[u]m- 
nfejdsău și măntuitorixd nostru, dosofteid, v. 8. 

' 253V,s.
biagomáiiie s. f. (rus. blagomdtnyi „fără sens" 

TDRG., apropiat de manie; rar). Prostie, lucru f^ră 
nici o însemnătate, (la plur.) nimicuri. Știința este 

I serioasă și n'are de a face... cu... blagomanti copi- 
! lărești de felul acesta. CONV. LIT., ap. TDRG. 
I blagondseț f s. in. (paleosl. blago nosbcb) Bine- 
i făcător. Acesta au fost ucenic cu Svântul Ignatie, 

blagonosețl Svântului loan bogoslov. DOSOFTEID, V. 
8. 326/,,.

blagopriémuic •(■ s. m. (paleosl. blago -\-priimb- 
nileb) Bineprimitor. într'această lună 3, pomenirea 
soăntului și direptului Simeon blagopriedmnieului. 
DOSOFTEID, V. 8. 297/,,.

blagorecénie f s. f. (cfr. paleosl. blagorecije. Numai 
la DOSOFTEID, V. S- 292'’/„, glosând cuvântul) Teorie.

blagoród,-roâdă f adj. (mdste, let. iii, 58/,,), 
biagorúdnlc, -ăt adj. (paleosl. * blagorodbnűez, atestat 

i numai ea nume de plantă și subt forma feminină bla- 
1 gorodbnica} Nobil, de neam (mare); cfr. f evghenit, 
; nemeș, ț șlehticiu. Blagoródnicilorbolari. BIBLIA 
I (1688), 3 pr.',. Nicolai Costin... eră șt din părinți 
' blagorodnic și tnvățat. acsinte dricarul, LET. ii, 
I 190/„; cfr. ii, 174/,„ etc. (Cantacuzineștii] fiind de 
] neam blagorodnic și mai cinstit inti e toate neamu- 
I rile boierimii Țării-romănești... mag. I8T. iv, 149/,,; 
I cfr. II, 210/,;. Cinstita și blagorodniea boierime. 
I ANTIM, p. 107. (Derivat: blagorodnlcie t s. f. No- 
; blețo (de naștere), nobilitate; cfr. t evghenie, ne- 
' meșle, t șlehtîcie. Șlehlicia și blagorodnida, cănd 

nu este cu fapte bune, nu cinste^e... pre om. aCSINTE 
DRICARCL, LET. II, 172/,,. prim.it preacinstita 
scrisoare a blagorodniciei Tale, fii.imon, c. i, 601.) 

, blngnrudie (șl: blagoroăie) f s. f. (paleosl. blagoro- 
; dije) și blagorodnic + a. f. (cfr. paleosl. blc^orodtnj. 
i „nobil"). Noblețe, nobilime (cfr. boierime, proti- 

pendă); noblețe (sufletească). Familii... a CantCACu- 
zinilor, a Paleologhilor... și altele multe a bbigorodiei 
grecești flori, cantemir, hr. 25/,,. Să nunedămbla- 
goródila credinței noastre, mineidl (1776), 130'/,, 
cfr. 142, 129‘',, 179’/i, etc. Bonaparte, nefUnd Fran- 
țoe, numele Franțorilorla toate neamurile l-au făcut 
urtt, și blagorod^ voastră ar fi pierdud-o. dionisie 
BCLE8IARHUL, c. 226. Vedem neamul omenesc... ne- 
conoscăndu-șfi] blagorădniia și cinstea lui. BIBLIA 
(1688), 3 pr./,,; cfr ibid 6 pr./,,; MĂRGĂRITARE 
(a. 1746), ap. TDRG. || blagorojdéuie f f- (paleosl. 
blago roédenije) Naștere (bună), do neam (mare). 
DOSOFTEID, V. S. 160/,,.]

blagoslovéiiie s. f. (paleosl. Maposlonentje). Bine
cuvântare, benedicțiune, (ț*) urâciune (adesea In opo
ziție cu blestem). Chemați fuset ( fuserăți], «tw 
se bflagojslfojvenie dobăndiți. cod.vor. 153/,,.iȘ»vo»

I CORESI, E. VIII/,,. Vorveni prestetinetoatebflago]- 
1 sî/o/tienif/e aceastea. biblia (1688), 145'’. Dd»tiM-îe

N. CO8TIN, LET. I, 45/„. Am ccraf «oie și blagoslo- 
_____  _... ................... , ........................ ., ___ venie de la tot soborul, gheorgachi logofătul, 
(Atributiv, pe lângă „preot") Cine-mi spuneă că... ! let. iii, 252/,,. Voiu sS merg sd iau blagoslo- 
vrea să fie preot blagocin? contemporanul, iii, venie de la starețul mieu. mineidl (1776), 51*/,. 
666; cfr. V, 1, 98.___________________________________ ...... ------------- ------------- ’----- ‘

blsgodaréuie ț s. f. (paleosl. blagodxirenije) Mul
țumită, recunoștință. De-aeiea uruncăpismă cu vrăj-

Umerileh uoaatre blayoslovenii. CREANGĂ, A. 140. 
Blagoslovenia părinților, tăria caselor. lOKD. GO- 
LEScr, ap. ZANNF, p. VIII, (ÎK3. |ț hJayosloYl vb. IV*

prim.it
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(paleosl. bfoi/os/outt*). Á binccuvăntă. Ululțeiniți șt 
blagosloviți, nu procletireți. CORESI, e. viii/,,. Dia- 
gosloviți, eu»* șl Domneseu să blagosloveascăpre voi. 
PÁLie (a. 1582),ap.GCR. i,37. Dupăaceasta, aașeeat 
breaslă nouă de ostași,pe care Hagi-bectașproorocul 
i-a numit eniceri, blagoslovindu-i a fi pururea birui
tori. E. VĂCĂRESCUL. ist. 252/,,. Blagoslovește in 
dreapta și în stânga! C. NEGRUZZI, il, 180/,,. Mitro
politul blagoslovise casa, patul, perinele și duleețile 
C8-* aduceă Elisaveta. 1. negruzzi. i, 15. Doantne,... 
rogu-te, blagosloveș^e-mi turbinca asta, că ori pe 
cine-oiu vrea eu, să-l văr într’insa. creangă, p. 300. 
Domnul... la masă se punea, Pâine, vin blagosloveă. 
teodorescu, p. p. 33. Blagoslovesc, fcinstite) pă
rinte!: cuvintele cu care cetitorul cazaniei In bise
rică cere voie de a citi, de la preotul din altar, deve
nite formulă de politețe, cu care se salută preoții. 
creangă, P. 110; SEVASTOS, N. 50/,,. | (în glumă) 
VAnătorul, venind într’un târsiu, îl blagoslovi [pe 
lup] c» un glonte, în numele Tatălui. ȘEZ. VI, 156. 
(Cfr. a mirul), [■[•și refl. In cod. vor. 30/,,, cu În
țelesul „a cheltui". Derivate : blagoslovit, -ă adj., 
subst. Binecuvântat. Faraon... sîsă: blagoslovit să fii 
Archiriea! Mss. (a. 1784), ap. GCR. li, 136. Ce casă 
blagoslovită! Se iubesc de 20 de ani ca niște hu- 
lăbași. alecsandri, t. 1104. Nu-țiface una copii, 
iei alta. Nu face nici aceea, - - alta. Și de la o vreme 
tr^ue să nimerești una blagoslovită deDumneeeu. 
creangă, p. 118; substantivat. Veniți, blfagoj- 
sflo]viții tatălui mieu. (circa 1600) CUV. D. BĂTR. Il, 
226; blagoslovire f s. f. Vânatul lui cu blagoslovire 
blagoslovesc. CORESI, PS. 366.]

hlagontrobnâ f adj. f. (paleosi.-rus. blagoutrobngf) 
Milos, milosârd. (Numai la Cantemir) Drept slu
jitorilor milă și căutare, cinste și imbunălățimarc 
blagoutrobna noastră împărăție făgădueașie. ist. 
181. [Pronunț, -go -«-.]

blagoveșnic s. m. (paleosl. blagov^sthnik'î} (În
vechit, rar) Sub blagoveșnic... se Înțelege arh[an- 
ghelul] Gavrll care a fost trimis de Dumnezeu ca 
să ducă preacuratei fecioare Maria vestea... că va 
naște pe.. Isus Hristos. marian, se. ii, 234.

Blagoveșteuie (și Blagovișt<^ie marian, o. i, 3, 
Blagoveștine, din cauza rimii șl Blagoviște) s. f. (pa
leosl. blagov^tenije}. Bunavestire (Mai ales la plur.) 
Bî(a)goveașténia preacuratei fecioare Măriei. VAR- 
laam, c. p. 67,,. Vreainea Blagoveașt^niiloră. DO- 
SOFTEiu, V. 3. 138,,. Miercuri cătră Blagoveștenie. 
N. COSTIN, let. ii, 36/„. Spre Blagoveștene... ard 
cde mai multe comori, șez. i, 285/,. In eiua de Blu- 
govește Toți Țiganii mănâncă pește, zanne, p. vi, 
370. II blagoveșt) f vb. IV* (paleosl. blagovestiti), 
blagove8(t)vni ț vb. IV® (numai la dosofteiu, V. 
S. 150,240,, etc., cfr. paleosl. blagovestovati). A bine- 
vestî, a propovedul (evanghelia); p. ext. a prooroci. 
înc^u a-i Magovești laude și închinăciuni și bi
ruință spre vrăjmașii săi. hronograf (a. 1760), ap. 
GCR. II, 70/„. [La alecsandri, t. 512, impropiu, șl 
cu Înțelesul de „a blagoslovi, a binecuvântă".]

blagovonie "ț s. f. (paleosl. blagovonije) Miros plă
cut, parfum, aromă. .4m implut toată lumea de dtdcea 
blfajgovónie a duhului, pravila (a. 1652), ap. GCR. 
1, 168/,,.

BLAGOVÉ^TB 8. f. V. Blagoveștenie, subt blago*. 
BLAHOTÎ vb. IV* V. blehăi,
BLAiv 8. a., BLAIVÁN 8. a. v. plalvAS, creiou.

BLAJÉME, BLAJÉsiE j 8. f. — Feri
dre cerească, beatitudine. Bícu'eniZe învierii. MINEiul 
(1776), 70*/j; cfr. 7‘/„ 14’/i, 14*/»,®tc. Aiexaiidru sise: 
oblajeniel adecă: fericite IbanAie! 102.

— împrumut literar din paleosl. blazeulje, idem.

BLAJIN. *Ă adj. Doua;, bénin, bon enfant. — (Des
pre oameni) Bun ia inimă (cuprinz&nd ln același timp 
ș) notele:) răbdător, pacinic și cam moale, „căruia nu-i

BLANĂ
place a se pune rău cu nlinene". șez. 11,28/,,; (despre 
animale) blănd. Cerbul... este godina cea mai blajină 
și mai frumoasă. piscupe8CU,o. 190. Treftne a/îet... 
mai didci, mai blajini. MARCOVici. c. 127. Blajina... 
stăpânire. Odobescd, iii, 218/,. Tm odinioară ai fost 
atât de blăjin, că lumea te credei puțin cam... prost. 
ALECSANDRI, T. 162. [femeia] asta, cdt ti de bună 
și blajină, tot are o coastă de drac intr’însa. crean
gă, p. 168. Această împărăteasă, cu rostul ei cel 
blajin... ispirescu, l. 40. Ce vită bună ești și bla
jină și te lași să Incnlice o femeie pe tine! h. iv, 
61). Doii ee țin cu fân Și casa cu om blajîn. șez. 
I, 289/,,. I F. ext. Cu un graiu blajin îmi arătă 
drumul. ISPIRESCU, L. 96. Cuuinie blajine, takîîqq- 
vici, D. 166. I Fig. Lin,nepriinejdios. Apăad&ncăși 
blajină. PĂSCULESCU, L. P. 176. [Și: blăjin,-ă, diai. 
-jîn. Abstracte adjectivale (rare): blăjinie s. f. 
DICȚ.. blajinătate s. f. .SdHtem jiorat/t a-i judecă 
cu blajinătate, marcovici, d. 120.]

— Din paleosl. blazBn’B (blaHnyl) „bun“.

BLAJINĂTATE, hiAjiníe S. f. V. blajiii.

BLAJINII s. ro. plur artic. (Mit. pop.) „Blajinii 
sănt un soia de oameni, care trăesc pe lăngă Apa- 
Sămbetei, la marginea pământului... Se spune că-s 
oameni supuși, ascultători, plecați intru Domnul, re
ligioși și buni la inimă... Poștele Blajinilor cad 
totdeauna Luni după Dumineca Tomii..." șez. ii, 
28-29. Cfr. ibid. i, 128/„ 201/,,, v, 38/,„ ion cr. ii, 
268. niște locuri bune și osü-oave ape] Bla
jinilor. MĂHOĂBITARE (1744), ap. TDRG.

— Din paleosl. blazeu'b „fericit". (Figură mito
logică, intrată in limbă, Împreună cu numele, prin 
cărți poporane traduse din slavonoște și apropiată, 
prin etim. pop., de blajin ')•

BhÁH interj, t. noiblă.

BLAHÁ vb. 1*. Blămer.—(Franțuzism) A exprimă 
(ln public) o judecată de reprobare a unei fapte a cuivă. 
A blamă pe cineva, - purtarea s. cuuinieZe cuivă. [La 
Românii din A.-U. și germanismul a se •; a se face 
de răsul lumii, a se păcăli.] || Familia: blam s. a. 
Judecată prin care blamăm pe cinevă s. cevă. Dac'aș 
fi venit singură, aș merită blamul persoanelor se
rioase și venerabile ca tine, alecsandri, t. 1305. 
Nuestepotnu»f,ca{nfr’o materie așă de importantă... 
să se amestece blamuri generale in contra ministe
rului actual, într'un mod așă de ușor și de vag. 
HAiORESCC. D. I, 215. ăfo/tuns de-, vot de - = mo
țiunea B. votul prin care o adunare dezaprobă acțiu
nea Imputerniciților ei. Are^ahearurile sau voturile 
de blam date de boierime, se porneau la devlet. odo- 
BESCÜ, II, 497. /a scurtul timp de 12 eile se fac, 
alternativ, in contra ministrului patru interpelări, 
trei propuneri de neîncredere și o moțiune de blam, 
MAIORBSCU, D. I, 379. [ blamăbll, -ă adj. Care merită 
să fie blamat. O faptă blamabilă. | blamare s. f.J

— N. din fran. (<lat. blaspltemare „a blestemă") 
Gfr. dubletul blestemă.

BLĂMÂȚi interj, v. umblă.

BLÁNÁ s. f. 1’. Pourrure. 2‘. .4*8, planche.
P. Piele de animal cu părul ei și preparată spre 

a fi Întrebuințată oa garnitură și mai ales căptu- 
șală la Îmbrăcăminte, covor de picioare, etc.; p. 
ext. haină călduroasă făcută din astfel de piele 
8. numai căptușită cu ea; cfr. cojoc, bundă, șubă, 
etc. Blane de ^inări de soboli, neculce, let. ii, 
204/4. blana albă de oaie, 8 lei blana neagră 
de oaie. (Mold., a. 1792) uricariul, iv, 134/,,. Au 
lăsat... să mi să dea un șal și o blană de samur. 
(a. 1825) IORGA, B. R. 269. Cum nu sânt un șoarec. 
Doamne! — măcar, totuși, are blană...; nici că 
mi-ar păsA de ger. eminescu, n. 42. Afurisita dra-
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culut [de vulpe] I 7* ut mat ueed parte de ochi șt de 
blană! șez. iii, 186/,,. Șt ți-oiudaeu ție... Blcmă 
lungă, moale. Cu samur tnpoale. ALECSANDRI, F. 
p. 12P.',,. (In glumă) A-i scutură fcuivâj blana: 
a-i trage o bătaie, zanne, p. iii, 25. | P. ext. Piele 
de animale (vii), cu păr des și mult. ÎVare blana 
unui urs. konaki, p. 267.

2’. (înțeles ra. puțin răspândit ca cel de subt 1*; 
mai ales prin regiunile de munte) Scândură groasă 
(de obiceiu scurtă și cioplită cu securea; cu blăni se 
căptușesc ușorii ușilor, tocurile ferestrelor, etc.); 
cfr. foastăn. frâncu-candrea, m. 102, sima, m. 
Streașină porții tnvălită cu blăntputresite, ile stejar. 
ODOBESCU, I, 148/,. Apa lui este tnare, de se coboară 
pre dinsa groșii de brad ce se aduc din munte la 
feresteele ce imblă și fac blane [scânduri], l. ionescu, 
M. 70. Un sfredel mare se aude, rosând țesăturile 
uscate ale blănei bătrâne de ștejar [a ușii}. CARA- 
OIALE, s. 148/,. [La capul satului] stă [ se află] 
un pod stricat; Se rupse-o blană cu mine, Și cd- 
2H1H. TEODORE8CU, p. p. 179*’. Lavița este o blană 
lungă de brad ce o așază oamenii In case, și pun pe 
dinsa lucrurile de bucătărie. II. iv, 119. (în Vâlcea) 
A dorini blană; a dormi buștean, dus, eto. Cfr. 
ZANNE, P. II, 545. (Itar) A eăceă blană: Întins, ne
mișcat, ibid. iil, 26. Spec, O parte a căruții. „Blana 
carului adecă fundul carului". (Săcuiul, în Dolj) H. 
V, 154; cfr. (Calopăni, în Dolj) ii. v, 98, (Baia-mare, 
în Mehedinți) ii. ix, 6, (Pietroșița, In Dâmhovițaj 
II. IV. 156. I Tabla de de-asupraa mesei de dulgher 
8. de tâmplar, numită șl masă s. față. Cfr. DAMÉ, T. 
114. I Blăni se numesc cele două scânduri care leagă 
tălpile războiului, numite șl chingi, scânduri, 
8 pe teze s. stinghii, id. ib. 134. De multe ori [la răz
boiul de țesut] și scâwlura sau blana unde șade 
lucri'tt'iarea servește drept chingă, șez. viii, 146, 
Băni se mai zice șl la spetezelo codârlid s. șeri- 
glei. id. ib. II. ! - se numește și dulapul (s șe
st! n ele, scândura, tinicheaua) de Ia roata joa- 
gănilui. id. ib. 176. i Tocul ferestrii, viciu, OL., ȘEZ. 
v, 38',,. I Colacul de lemn al fântânii, sima. M. 
Capacul B. pleopa cosciugului. mușcki„ 61.

[Plur. blane, (mai adesea) blăni (i* blnni neculce, 
LET. II, 435/. j. (când e vorba de diferito var etăți de 
blană 1°) blănuri, hasdeu, i. C. 1o2. Din pielea 
]vulp]et se fac blănuri la șube. (Balintești, In Covur
luiu | H. III, 16. Diminutive; blăiiiță (In amândouă 
accepțiunile). 1*. Iși luă ciomagul, căciula cea mare 
și blânița. BADOVEaNU, p. 8. 105. | 2'. O bliniță 
este pe apă și eiua și noaptea, și eu niciodată nu 
putre^ește'r ( Limba) gorovei, g. 199; biăiiiiță 
pamfile, I. C. 424. hlănlșoftră. DICȚ.]

— Etimologia nesigură. (Dacă înțelesul 1’ s’a de- 
Bvoltat p. anal, din înțelesul 2° — tertium compa- 
rationis ar fi „căptușală" —, trebue să admitem că 
la Sla\ii de sud — căci forma bla-, iar nu hol- ne 
conduce la aceștia — cuvântul blana aveâ odinioară 
Înțelesul de „pieliță, coajă subțire", pe care l-are 
și azi la Cehi și, In parte, Ia Ruși; cfr. Bernbkek, 
8L. wb. 69. cfr. șl cuvântul Înrudit oblon Se poate 
Insă ca înțelesul 2° să fie cel original. La Megleniți, 
blană însemnează „bucată de lemn, despicătură" și 
tot astfel la Aromâni „bucată de lemn, nelucratâ, 
despicată dintr’un butuc gros", p. ext. „bucată de 
orice altă materie, d. ex de brânză, de pâne. de pânză 
s de piele lucrată pentru căptușeli", deci blană 1®. 
Com. capi DAN. In cazul acesta cuvântul e de ase
mănat cu sârb, blunak, slov. blanja „scândură").

blAnár b. iti. Fourreur,peZ{e<ier. — Care lucrează 
blăni blănește haine, negustor do blăni (p).
ANON. CAR. C'jöoZarít, croitorii, blănării. NEcOLCb, 
LET. II, 345/,. t/« blandriu, in tne^t&șng isteț, can- 
TEMIB, 18T. 62. I Speo. Blănar gros, spre deosebire 
de cojocar ( blănar fin). Cfr. üricakiul,iv, 134/,,. 
[Femininul: blănireâsă. i. nboruzzi, iv, 547.]

— Derivat din blanâ, prin suf. nom. agent, -ar 

blAnAkbAlA s. f. ▼. blăni. 
blAnAkeAbA b. f. T. blănar.
blAnâreAnca 8. f. sing. (Cor.) Danse pag- 

sanne, — (Mold.) Numele unui danț țărănesc, se
vastos, N. 28O'’/„ î PAMFILE, J. n, iii. [Șl; blănărește 
(propriu: „ca blănării"), ib.; (Țuțcani, în Covurluiu)
H. III, 477 }

— Derivat din blănar, prin suf. adj. -esc (și prin 
suf. adv. -ejfe).

bkAnÁré^te adv. (Gór.) v. hUuăreasca.

blAwáríe 8. f. P. Pelleterie. 3°. Magasin de 
fnnrrures; atelier oii Von fait des fourrnres. 3’. PeZ- 
leterie.

1». Meseria blănarului. h. ii, 81. învățat in 
țara rnsască blănărie scumpă, barac, t. 43.

2^ Magazin de blăni (P). atelier unde se lucrează 
blăni (P). DICȚ.

3" (Mai ales la plur.) Blăni lucrate de blănar, 
blănuri. Câte dot^seei Lei brașovenia i blănăria. 
(Mold,, a. 1786) ckicariul, ii, 47/,.

— Derivat lUn blăuar, prin suf. abat.-Ioc. -te.

RLtNCHiT s. a., rlanghétA b. f. Biliét (de 
diligence). Feuîlle (pour népéche télégraphique). — 
f „Bilet de poștă In Moldova, chitanță, adeverință de 
plata taxei cuvenite statului de la poștă" (co.STI- 
NE8CU), „răvaș pe drum" (pontbriant). Acesta e un 
blanchet ce ți-a datregina. c. NEGRUZZI, ni, 292,,,. 
Poftim, să vă dau btanchetul! I. NEGRUZZI, ili, .56 
(Azi) bucată de hârtie pusă la oflc'ile poștale pentru 
cei ce vor să scrie acolo telegrame.

—— JV. din germ. Blaukett.

RLÂNi>. - A adj, adv. Tendre,donx; bénin, ufícAle, 
traitnbîe, docile. Tendrement, doneement.

Adj. și adv. P. (Despre lucruri; In opoziție cu 
„aspru", „dur") Care-ți face bine, dându-ți sensația 
plăcută a unei înănț^ieri, cfr. măngăios, lin, 
dulce, domol. CdHÍdZard KONAKi, P. 100
JjeacMn'Zede obște sănt otrăvi bbiwle. piscupkscü, O. 
205. Jeri timpul eră coperit și blănd. C. np.OmUZZI, î, 
99. BIAnei erau oi-hii. blândă eră fața, Blănd eră 
glasul celui străin! alecsandri, p. I, 23. Vom visă 
nn vis ferice, ingănă-ne-vor c'nn cânt Singuratece 
ievoare, blândă batere de vânt, e.minescu, P. 58. 
Pleacă gura la ureche-i, blând pe nume el o ckiamă. 
id. ib. 193. Pdcerea absolută este incă sentința cea 
mai blândă ce o mei-ită. maiorescu, cr. i, 120. 
Blânde șoapte, jaiinîk-bârseanu, d. 152. 4:^ (Loc. 
adv,, rar, Învechit) Cu - =a cu blândețe. Derept 
aceaea cu bldndU, șt cu milă caută Dumneseu spr'in- 
sul. COREsi, E. 25/,, Eu n'oiu tăgădui in veci un 
adevăr, când el mi se va cere cu blănd și cu respect.
I. NEGRUZZI, VI, 345; cfr. id., ap. TDttG.

2’. (Despre ființe; In opoziție cu „violent", „aprig", 
„aspru", „sever*, „mânios", etc. când e vorba de 
oameni, și cu „sălbatic", când e vorba de animale) 
Care nu ți face nici un rău. ci se poartă astfel cu 
tine Încât te simți bine cu el, cfr. bun, blajin, afabil. 
Șerbii supuindu-se... despuitorilor nu numai buni
lor și blâfnjdsilor, ce și clățănogilor. COD. VOR. 149/,. 
Ferice de blămii, că aceia itululci-vor pământul. 
TETRAEV. (1574), 205. Ceia nemilostivii, să fim mi
lostivi,... ceia ce sânt mânioși, să fie blâmi. coresi, 
E. 219/4, -dcesf Dosoftei mitropolitul... eră... d^Hn 
călugăr și cucernic și blănd ca un miel, neculce, 
LE r. II, 257/,,. Cu năravuri bune, iubitori de oameni 
șiblâmi DRĂGHiCijR. 159..d.^rucdfreartsfocraft,... 
și blând către norod, c. negruzzi, 1,179. iJfcdreșfe-o 
căprioară, fiară blândă delamunte, alecsandri,p.
II, 89. Sfânta Dumineci, blândă și îngăduitoare, n’a 
vrut să-șt puie mintea c'o sturlubatecă și c'o leneșă

' de fată ca aceasta, creangă, p. 292. Orice casă are 
un șerpe; șerpele de casă ti blănd și nu mușcă

II
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ȘEZ. I, 128/,». Turturtca... nu se domesticește, da este ' 
blândă. H. ITi, 16. Blând dacă te vei puiiă, Atunci ' 
veipufeă află, teodorescu, p. p. 104. d/d/a blândă 
zgârie rău. zanne, p. i, 647, (despre fățarnici) H. 
III, 69. .<1 face - ss a se Îmblânzi.

[Diminutive: blândiștir, -oară. Mă va primi cu 
căutătură oarece mai blândișoară. gorjan, il. ii, 1 
118. Et cât a fi umblat. Ca mine n'o mai aflat O | 
oiț^î blândișoară Și-o nevastă bălăioară. șez. iii, 
63® ',; blândiiț,.ă adj.,adv. Din gură-oiu grăi blân- 
duț Și tni-oiu prinde un drăguț, mândkescu, l. 
P. 62/,; cfr. DO NE, 123/,,; (Transilv.) blândoc,-oAcă 
adj,, adv. reteganul, ap. CDDE.J

— Din lat. blaudus, idem.

ri,ÂndA s. f. (Med., Cor.) 1®. Urlicatre.. 2®. Dnnse 
paysanne.

1®. (Med.) Boală de piele (numită tn știință ur> 
tlcaria, fiindcă seamănă cu Ințepăturilo produse de 
urzici), care produce niște umflături, de obiceiu roșii, 
însoțite de arsură și mâncărime (pritinuită, adesea, 
de o intoxicație alimentară): p. ext. p»tele însoțite 
de mâncărime, rămase pe urma mușcăturii unor in- 
serte, ca pureci, stelnițe, etc. A doua zi s'au ivit 
blânde roșii pe trupul lui. șincai, hr, iii. 231/,„. 
Uite ce blândă mi-a ieșit pe trup.' creang >, P. *264. 
Bolnavul |de plescaițăt. la început simte pe țur- 
loaiele picioarelor un fel de spuieală ca blânda. 
GRIGORIU-KIGO, M. P. I. 1.52. Ca Să-ți treacă bbinda 
de pe trup, să iei de dimineață, până nu răsare 
soarele, pământ de la rădăcina gutuiului și să te 
freci pe piele. ȘEZ. vi, 22.

2®. (Cor.) Numele unui danț țărănesc, pamfile,
J. ni.

— Femeninnl adjectivului blând (in înțelesul 1® 
din boală blândă, întrebuințat eufemistic, cfr. bulg. 
dobra „érysipéle". CDDE.). LM., P. Papahagi, Eti
mologii, 11.

bi.AnbÉ'I'f. 8. f. Douceur. bonté, bénignité. — (în 
opoziție cu „asprime"; mai ales In Ioc. adv. cu - : 
blând) Purtare (vorbă, tratare, etc.) blândă, de om 
blând. Bogu-fe să asculți tu noi... cu ale tale blân- 
deațe. cod. vor. 68',. Mitariul... răbdă osânda fa- 
riseiului, cu blândețe și cu răbdare. coRESi, E. 8/,. 
Milostenia, blăndeâțele și alte lucrure bune, var- 
laam, c. n, 4,,. Dacă se [tnjtâmplă boierul chi- 
vernisitorul de-i înțdlept și bun, măcar de-i și Dom
nul rău, îl îmblâneeșie și-l întoarce cu blândele, 
de-l face de-i bun. neculce, let. ii, 314/,. Bă mă 
luminez cu blâmledțea luminii tale, mineiui. (1776), 
122 ’/,. Eră o tânără damă blondă, a căreia figură 
aveă aceă blândeță ce se vede tnvecînicită de pe
nelul lui Rafael, c. negruzzi, i, 37. Ochii ei, de o 
întunecată blândeță, aveau numai pentru el grijă 
și înțelegere, eminescu, n. 40. O babă întâmpină 
pe fată cu blândeță. CREangA, p. 2ö8. Se dusese 
pomina de blănde^le lui. ispirescu, m. v. 3/,. Unde 
mâ-sa l-auzeă. Cu blândețe mi-l mustră. Cu cuvinte 
l-invăță. teodorescu, p. p. 640®. (u duhni blândeții 
(s. blândețelur) = însuflețit de sentimentul blândeții, 
cu vorbe bune, cu binișorul. blajin. Cu duhul blân le- 
țelor, Să-i iertați Și să-i binecuvântați, id. ib. 166®.

[tn textele mai vechi (și in parte, șl azi In popor) 
numai plur. tant. (art. blândețele)', azi, de obiceiu 
sing, (art. blârulețea MARcOvici, i>. 9/ ,); In Mold. 
(atestat mai Intâiu la a. 1679, ap. CFR. 132): blân* 
deță 8. f. (art. blândeță C. negruzzi, i, 263/,,).; Cu 
alt sufix: t (Transilv.) blânzie. Bomeneaște, Doamne, 
pre Daviii și toată blăn/lzila lui, p.salt. sch. 434 
(cfr. corfsi, ps. 364: blăndețele lui). Fă cu noi 
după blămia ta. couESi, PS. 434, cfr. ib. 2.50,118. 
Că oile amit chiamă-se sfinții, derept blânsila lor. 
id. E. 31/,k. Carele-i înțelept... arate-și... faptele sale 
cu blânda ințelepciuneei. N. TESTAMENT (1648), ap. 
COD. VOR. 127.J

— Din lat blAndltieSy*em, idem

bi.Anhiuór. -oAuA adi. 1 .
.■.Âxuâe, .«ÂCĂ adj. /

blÁvbcrA s. f. VStement țu* tömbe en loque».- 
(In Transilv.; rar) Haină veche ruptă, fleandură, 
treanță, vechitură, ruptură. Za alte hnîne, 
vest, cil-8 numa* blănduri de rele! (Abrud) vi
ciu, GL.

BLÂMnr'l*, -A adj. v. blând. 
blAneálA a. f. V. blăni.

biAsíét 9. a. (Variét^s de} fr>^rrnre8, grande 
gunntité de fourruree.—(Rar) Coipctivul lui blană 
(!’), derivat prin suf. -et. (Varietăți de) blăni (1®), 
blănărie, blănuri, cantitate mare de btăni (l®). 
Toi felul de blUneturi. piscupescü, o. 60. (Plur. -mb- 
furt.J Cfr. blăniș.

ni.ANÎ vb. IV*. 1®. Fourrer, i/ariiir de fourrwe. 
Batire ou rosscr qqn. 2"^. Bevétir de planches.

1°. A căptuși s. a garnisi cu blană (I®) o haină, 
etc. f'ereyé blănilă cu samur, E. kooAlniceaku, 
let. iii, 237/^. Jtrna port pieptar de flanelă ș» 
galoși blăniți. c. NEGRUZZI, l. 199. /ar jos. de 
vale, e o căsuță..., din care nnul căte unu' se stre
coară cei cu caftane și căciu'i blănite cu vulpe. 
lOliGA, N. R. A. 1)9. minteanul fi-nin blăni. SE
VASTOS, c. 272,I Poet. Codrii cari blăneau cu 
prisos hotarele de giur tn giur. hasdeu, i. g, .51.1 
Fig. (In glumă) ..A bate cu pumnul s. cu un băț'*. 
ȘFZ II, 150/4. ó’f- PAMFILE, J. II. (Cfr. a scutură 
cuivă blana (P), a căptuși). [Derivate: blă- 
iieălă 8 f. s= ..bătaie. BCăriuăneală'* id. ib ,* cu ace
lași înțeles și: blănăreiilă b. f. iblJ.; blănire s. f.. 
blănit 8. a. 1 Șl: îinblâiii, blănni vb. IV*. tmbră- 
cAndu-i cu haine tmb'ănite scump. dioniSIE eclb- 
31AKHUL, c. 167. Caftan de califi-ă roșie, îmblănit. 
ODOHESCU, I, 246/,; cfr. I. 13.3/,,; aLEXAnDKESCU, 
M. 333. Pe mari/ine, imh'ănite cu hărșie albă. ISPI
RESCU. L. 44/3. <P.*rt. tinh’ăiiit șl ou Înțelesul - rar— 
de Jnfăș'irat In blană*'). Stăteam îmblănit lănjă 
dogoarea uriașă a căminului, sadoveanu, SAM. 
VI, KM’ő. Cafttceica este... totdeauna îmblănită pe 
dedesubt... cu blană de oaie. Cuierul ei mic și 
piepții eănt blănuifi cu șuvițe de piele de vulpe sau 
de lup. Mânecile largi nu i sânt blănite. pa.mfile, 
l. C. 3«*2.1

2®. A Îmbrăcă 8. a căptuși cevă ou blane (*2®). Cfr. 
LB. Cfr. pardosi, t Spec. „A pune tocuri la fe- 
reastră**. șez. v, 38',,. | P. anal. Píiná mâne-ei 
[ a doua zi|... ard tn locul colibei un palat... sidit 
dinpiatrăde codru și blănit cu aur și pietre scumpe 
MF.KA, L. B. 9.

— Derivat din blană.

bi.Anîș a. a. Doublure de fourmre. — (Rar, În
vechit) Căptușală de blană. Blínií vechiu (le mintie. 
(a. 1752) JOKOA, S. D. XII, 6J. [Plur. -wtșuri.j Cfr. 
blănet.

— Derivat din blană, prin suf. col. -iș.

RLÁNii>uÁRÁ, blAní'I'á 8. f. V. blană.

Bi.Ăxos, *»ânA adj. Pfíurré; dnublá ou borde 
d'une riche fourrure.—Cn blană, căptușit sau gar
nisit cu blană bogată, multă. B.Uriine șt neoeüte... 
tíiint îmbrăcate astdsi cu cațaveici blănaase. i. ne- 
OKU2ZI, ap TDRG. Sărici blănoase. DtiLÂVRkUCBA, 
8. 171. D«r ce-t [ursoaica]! contempora
nul, II, 152.
---- Derivat din blană, prin auf. adj. -os.

blAmvi vb. IV* V. blăni.
hlAnéi'á 8. f. V. blană.
BLÂNzi t vb. IV* (ș d.) V. îmblânzi ș. d. 
BrÂaiziai t a. f. v. blândețe.



BLASFE5f.\ BLEANDÂ
lii.A.st'EMÂ vb. I, Jîittipfe^Mier. - (Latinism) A troinper, se laisser induire en evreur. 2®. 6'e scan- 

ocări, a huli s. a defăimă cele sfinte p. ext. pe •
cinevă a. cevă, pe nedrept. Ei au muncit și au 
trăit, măcar că unii blasfemâ, eicând că țăranii 
sânt leneși și nu muncesc, i. ionescu, D. 393. [Fa
milia: blasfemie s. f. Hulă, defăimare a celor sfinte. 
E blasfemie Să crezi in întruparea lui Criat dintr'o 
Mărie. COȘBUC, B. 146.]

— N. din lat. bis. blasphemare, idem. Cfr, du
bletele blestemă, blamă.

IILA8HVTIE B. f.. BEÁSNÁ s. f. (ș.d.) V. blaznă ș. d. ' amăgi, 
keAstAmâ vb. I(ș. d.) I h,ccte„,i.8 d ' " ”BLÁNTEMÁ vb. 1 (ș. d.) ( '’'csienia ș. u.
BEÁSTOK, BEÁSTKC, BE.ísTi K s. a. V. plastnr.
BEAți interj, v. nmbiă.

Bi-AXÂ vb. 1*. Blaaer. — (Franțuzism ; mai ales 
refl.) A (i se) toci (cuivă simțirea, impresionabi- 
litatea) prin impresii puternice des repetate; cfr. 
tămpl. Și motanul toarce'n sobă, de blazat ce.-i. 
EMINESCU, N. 43. Cu totul o.sebit in felul său, om al 
timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubi
tor de antiteze cam exagerate,... dar in fine poet, poet 
în toată puterea cuvântului, este d. M. Eminescu. 
MAIORESCU, CR. I, 289. Spui, blazată, că viața asta 
e noroiu. COȘBUC, B. 217. [Derivat: blazAre s. f.]

— N. din fran.

daliser. 3®. Céder, se laisser toucher.
1®. ț* Trans. A Înșelă, a amăgi, a ispiti. Dese ne

știre [ oarecine] pore-f credincios a fi intru voi, 
neinfr&rându-și limba sa, ce blăsneaște trema sa, 
aceluia iaste deșartă credința. COD. VOR. 115/,, 
cfr. CORESI, PS. 306. Acesta slăbeaște inemile vitea- 
jilor și-i blăenîașt-e de la închisoare unde șade. 
DOSOFTEIU, V. 8. 104,,. Iară de te va blăzni ochiul 
tău cel drept, scoate-l și4 leapădă de la line, bi
blia (1688), ap. TDRG. || Refl. A se înșelă, a se 

a se lăsă amăgit, sedus. Nu vă blăsnireți, 
• frații ceia dragii, cod. vor, 113/,. Știi că fariseii 

ausiră acel cuvânt și aă blăsniră. tetraev. (1574), 
226. Pentru venirea acestuia să va fi blăznită 
să va fi spăriat acel ucis și să va fi lăsat de4 vor 
fi ucis, pravila mold, 174. Ferice de cela ce nu 
să va blăeni pentru mine.. DOSOFTEIU, V. 8. 177,,. 
Spec. -j- A 8e>cn inima s. n-și - inima = a se lăsă 
amăgit, sedus. Nemică nu să spărib, nice si bl&sni 
cu inima, varlaam, c. 304,,. lon-vodă... să nu-și 
blă.enească inimile pentru Ieremia pârcălabul, care 
au viclenit pre Domnu-aău. N. costin, let. i, a. 
91/„.

2®. t Refl. A ae scandaliza. Și se btăeniîă d’insul. 
CORESi, E., ap. CCR. 9 (: „ils se scandalisaient ă 
son sujet").

3®. (In munții Sucevii) A se muiă, a-și călcă pe 
inimă. ȘEZ. II, 150/|, iii, 2. Toate [lighioanele] e’aw 
supus și-iiu lucrat cu dragă inimă, numai caia de 
loc nu s’o blăsnit. ibid. in, 2/,.

(In LB. 80 dă șl Înțelesul „stric, fac rău un lucru". 
Șl: hlAsnî vb. VI*. 1 Derivate: blAznire + s. f. Fu 
lor in blăsnire (: „factum est iilis in scandalum"). 
CORESI, P8. 299; b|ț8nit,-ă adj. = „abătut". VICIU, 
GL.; biăznitiiră f s. f. „Blaznă" LB.; blăznie f s. f. 
Nu-și părăsiră răutatea blăsniel- DOSOFTEIU, V. 8. 
241,,.]

— Din paleoslav. hlaznlti „a rătăci, a (se) Înșelă". 
Cfr. blaznă, blaznio, imblăznl, săblăznl.

BLÁZNIC. - A RiJ^.,sxibst. Bénin; timide,modeste.— 
(Mold.) Om bun, ou care te Înțelegi oricănd In vorbă 
(ȘEZ. II, 150/,), sfios, modest: elii mai blasnic = nu

ni-AztiówiK 8. f. 1®. Folie, bétise, farce. 2’. X»îcc- 
dote. Z". Orgie, débauche, libertinage.

(Pop.; unul din acele cuvinte rar Întrebuințate 
al căior Înțeles nu e precis In mintea popoiului).

1’. (Mold,) „Bíoepó»»» = nebunii, pozne", șez. ii, 
150/,.

2’. (Mănăstireni, In Botoșani) ,,Blaegónie=znoavh, 
istórie". ION CR. IU, 345.

3®. (Transilv. do nord) „Blasgonie, pl. blasgonii = 
bacanalii, orgii, desfrănări, blăstămății". bugnariu, 
NĂ8.

XLIV, 132.
— Din nit. hUznjak „prost, f&ră experiență".

blâznA 8. f. 1®. Tromperie, séduclion. 2®. £(« 
difforme, monstre; bout d'homme. lînmme, mépri- 
sable ou nigttud, niais. ----- ------------....------ ---------

1®. ț înșelăciune, amăgire, ispită, cursă. Lângă că- cutează a se rugă. (Broșteni, In Suceava) coNV. lit. 
rare bldsne puseră mie. psalt. SCH. 454 (: ,3can- ............ .
dalum**; Înșelăciune, goresi, ps.). jDumneeeu... 
ed ne acopere... de toate primejdiile df^ești șiblaene 
diavolești. dObovteiv, ap. TDRG.

2®. Arătare (la origine, probabil, diavolul amă
gitor), p. ext. monstru, ființă diformă (mai ales 
despre oamenii chirciți, mici și poci^), pocitanie. Căt 
o mince stârcită, mică, O bleaenă mare ’ii sus se 
ridică. I. VĂCĂRESCU, p. 332/^. Urs ca o blasnă- 
mare. (Transilv.) viciu, gl. O blasnă tle om: ființă 
mică, orătanie, chlrcitură. pamfile, j. iii. j| P. ext. 
(In funcțiune atributivă și predicativă) Om nătăng. 
prostănac, „prostălău, prostăgan". VICIU, GL.; cfr. 
LB. Bleenă se zice celui ce caută ca un năuc la 
cinevă. (Măidan, In Ban.) Com. liuba. Bădicarâ 
împărat pre Teodosie, om blasnă și nu știa rândul, 
nice se prec^eâ la răsboiu. moxa, 379/,o- [Mihail] 
aveâponos că e blasnă și fricos, id 384/j5; cfr. 381/,j, 
359/,, 395/„. Turcilor! nevestelor! Ce fugiți voi, ble- 
stnelorPPOP., ap. GCR.iI, 302/,,. Blasnă ce ești! Bár- 
CIANU.

[In LB. se dă șl Înțelesul de: „lucru blăsnit, stricat 
sau rău lucrat". | Șl; blăsnă, bleăznă, bleznă, bleâ- 
smă. I La CIHAC, ii, 16 și la DDRF. se citează și un 
cuvănt blasmotle „scandal", „monstru", — suspect.]

— Din paleoslav. blaznă, (blazni, blazna) „rătă
cire, scandal, piedecă" (cfr. ms. blasnetb „a, se arătă 
In vis", blasenb „om neexperimentat", rut. biase» 
„prost"). Cfr. blaznic, blăzni, săblaznă, ne- 
bleznic.

Bi-AzKÎE t B. r. V. blAznî. 
HI.ĂZKITÎ'RĂ t S. f. V. blAzn).

BI.AZÓM s. a. Rfason. — Totalitatea emblemelor 
consacrate de arta heraldică drept semne distinc
tive ale unei familii nobile, ale unui oraș, ale unei 
corporații etc., puse pe discuri heraldice, pe stea
guri, peceții, etc.; herb, stemă. Și am (leachia 
cărți multe, ce aeriu despre blasoane. 1. negruzzi, 
VI, 4(16. Câte unul din acești vechi gospodari și „eco
nomi de vite“ are mai multă avere decât cutare 
care-și primblă la șoseaua din București caii focoși 
și cupeauu cublasoa. iorga, n. r. a. i, 68. [Deri
vat: (neîntrebuințat, formațiune personală) blazonist 
8. ni. Persoană pricepută In știința heraldicei. Să 
ascultăm dară pe cél mai modern blaeonist britanic- 
HA8DEÜ, I. C. 94.]

— N. din fran.

BL.EAU g. a. V. bleau. 
BLEÁHÁ subst. V. bleg. 
BLBÁNCÁ s. f. V. blpandft'.

BLÁZNÍ vb. IV“. I*. Trompet, aédaire. (Refl.) -Se

bleandA s. f. — (Munt.) Cuvănt fără Înțeles 
precis, deșteptănd imaginea unei „mase moi și lep- 
șite“; se Întrebuințează mai ales ca termen de com
parație pentru oameni molăi, fără energie și „pros
tănaci" (rădulescd-cOdin). Looi-le-ar cataroiu’,de 

1 bleandă ce ești! (zice o fată către un moșneag).



I I blgandA
oobJAN, H. IV, 176. Se urcă in barcă, moleșit ea o 
bleandă. D. zampirescu, R. 120, cfr. id. ib. 23. După 
aceea rămase ca o bleandă, cu mâinile tn vânt, id., 
ap. TDRG. Cu capul a bleandă, pe un umăr. id. Ib. 
Muntenii is oameni strașnici: lucră Dumineca. 
Nouă ne sie: „Moldovean cap di bou; bleandă". 
CONV. UT. XLIV, I, 657. Dete preste dineul intr’un 
coif de înfundătură, unde se stârcise ca o bleandă. 
ISPIRESCU, u. 119/,g. Hei, prietene, fi-a căsut bleanda 
pe foc... Ia sculați, boieri, de vetlefi furloaiele blon
dei (e vorba de o pălărie), id. L. 248; cfr. id. ib. 374, 
(Augmentative (peiorative): blendărau = hădă- 
rău, beșleagă, unul care umblă cam așâ fără rost, 
Îmbrăcat Secum. lON CR. IV, 188; hlendan, bleudóln 
= căscat, prost, pamfile, j. ll.' Cu altă terminație 
(Ban.): hleâncă s. f. = gură-cască. Se zice unui om 
prost, cănd caută la cevă sau stă fără a ști ce să 
Înceapă: Nu fi bleancă! Nu sta ca bleanea, de nu 
știi ce să fadl Gom. liuba.]

— Pentru etimologie, cfr. blenderl.

— 677 —

BLEÂBiuĂ 8. f. (Omit.) Sorté i’épervier. — O pa
săre răpitoare (identificată de marian, o. i, 119, 
ou „vindoreul s. caia-găinilor“, la COSTINESCU „uliu, 
gale de noapte cu penele cenușii^; atestat mai Intăi 
intr’un glosar din secol. XVII, subt forma f bleânde, 
traducând pe slav. „vetrnSka=falco tinunculus." cuv. 
D. BĂTR. 270). A dat de un oultur mare de tot, care 
aoeă o aripă ruptă. Și a sis el: „mă duc să omor 
bleanda aia, să nu se mai căsnească"^. ion cr. iii, 
139. (La CANTEMIR, IST. 26 și 94 șl forma augraen- 
utivă: bleudnn s. m.; (-|- uindereu) blendereu s. m. 
„O pasăre răpitoare". (Vănju-inare, In Mehedinți) 
H. IX, 122.]

bleănbA b. f. Coup, poussée; taloche, tape. — 
(Mold.) Izbitură, răpezeală, Îmbrânceală (CREANGĂ, 
OL.), tiflă (alecsa.ndri, T. 1750). A!... imidai blen- 
de nitam-nisam, fără să ie fi îngrijit mai întâi 
a-mi plăti măcar ce~mi ești dator? alecsandri, 
T. 119, l-am tras Intr'o si o bleandă, pentru că 
nu-mi da pace să prind muște, creangă, a. 5, cfr. 
id. p. 66; ION CB. III, 326.

— Substantiv postverbal din blendl.

blbasc 8. m. sing. 1°. Salice. 2*. Âme (desani- 
maux). 3®. Voix, parter.

1®. (Auzit tn Tranailv.) Scuipat, bale, salivă. (Nu
mai In expresia:) îi lasă gura ~ «= li I să gura apă, 
li curg balele (după cevă).

2®. P. ext. (Transilv. și Bucov.) Sufletul anima
lelor, abur (3®) (In batjocură s. In glumă șl despre 
om) LB., jahresber. iv, 326. „Despre un om tău, 
se zice că are bleasc, iar nu suflet. Șt-a dof 52eas- 
cul, I-a ieșit bleascuF. (Țara-Hațegului) rev. crit. 
III, 88. Eu, cel eu bleascul pe limbă (=ca sufletul 
la gură], mă văsuiu tleodată luat la ochiu de niște 
polifiști secrefi. sbiera, P. S. 227, cfr. p. 199/,. Am 
lucrat, de eră să-mi iasă bleascu’l Astâmpără-te, 
că amuși ifi scot bleascu’l (Bilca, In Bucov.) Gom. 
Q. topán.

3®. (Bihor). Graiu. ȘEZ. Vli, 177.
(Șl: blesc stamatl]
— Din paleosl. hlSski „luciu" (apoi „lucru scli

pitor", spec. „bale").

BLEÁscÁ adv. Trop serré. — (Boureni, tn Dolj) 
Despre râuri la cămașă, etc., se zice că sânt blească, 
adecă prea dese, Îngrămădite. lON CR. 11, 163.

— Din bulg. blizko „apropiat".

1

BLEĂșcÂ adv. — (Mold. și Bucov.) Cuvănt ono
matopeic (cfr. fleașoă, pleașcă, germ, plitsch* 
nass) care imită sunetul produs la cea mai mică 
mișcare de un obiect foarte ud. (Se Întrebuințează 
atributiv pe lăngă adj. ud, ca un fel de superlativ 
al acestuia) Leoarcă, bleoarcă. Dintre [copilași]...,

Dicțlooaral limbii romAne. SS. XII. 1911 

ttnii n'au decât e cămășuică uilă blea-^ă, peste bie
tul lor trup năcăjit. lORGA, N. R. A. i, 373. Eră udă 
bleașcă. VLAHUȚA, d. 246. Trebui... să l^ede chiar 

cămașa depe dinsa, căci și aceea eră acum blsașcă.
MARIAN, SE. II, 109. [Șl: bleoâșcA = ud p&nă Ia piele. 
ION CB. IV, 86.]

BLEÂBMÂ s. f. V. blaznă. 
BI.EÂ8TIÎB s. a. V. plastur. 
BLEAȚi V. nmblă.

BLEAC interj. (Numai In expresiunea:) A nu aice 
(nici) - =&nu zice (nici) c&rc, nici pis. pamfile, 
j. III, etc. O tuli de fugd... fără să imi sică bîeau. 
OORJAN, H. II, 201. Nu mai cutesă să sică nici 
bleau. ISPIRESCU, l. 277, cfr. id. U. 38.

— Tot așă se zice și bulgărește hle și blbacb 
(Pancev).

BLEAU s. a. 1’. Fer-blanc, fer batiu. Happe. Frette. 
2^'. Mautxits couteau. 3*. Nigaud, niais.

1’. Tinicheă (jahresber. iii, 313; vn, 82; X, 179), 
spec. flerul cu care se îmbracă osia carnlui, ca să 
nu se roadă de butucul s. căpățâna roatei (costi
nescu, LM.; rĂDDLescU-codin; șez. v, 38/„; pam
file, 1. C. 129-130; II. V, 153; brebenel, GR. P., 
Com. tofan); cfr. plesnitoare (barcianu); In 
unele părți se căptușește butucul s. căpățăna roatei 
pe dinlăuntru cu două bucăți de fier, unul dn-asnpra 
și celălalt dedesubt, numite bleauri, bleavuri s. bisa- 
huri (DAMÉ, T. 8; PAMFILE, 1. c. 129). A face cuie 
de bleau = a tremură s. a dărdăl de frig (cfr. a face 
cule 8. piroane.) zanne, p. v, 223; pamfile, j. ii.

2*. P. anal. Cuțit care nutaiede loc; cfr. gioarsă, 
custură. (Șișești, In Mehedin^) Com. N. ionescu.

3’. Fig. (Poate, identic ou bleah = bleg). Om ne
priceput, netot, prost, tăndală. rĂdolescu-codin, 
BREBENEL, OR. p. Sfântul Petru se umplu de ciudă, 
de prostia cismarului, și gândi: ce bleav de om și 
ăsta, nu se gândește la mântuirea suftetuiui! șez. 
IX, 67.

(Șl: bleah pamfile, j. ii, bleav rĂdulescu-codin, 
brebenel, gr. p., h. ii, 147, 30, iv, 156, ix, 439, 
blehlu (Brașov) cfr. ioroa, s. d. xit, 147, blec, blef, 
bleu, plec, plen jahresber. iii, 313, vii, 82, x, 
179 (cu diminutivul pleiiț LB.), plev lORGA, ș. D. 
XIII, 161, șl cu tnțelesiîl de „vas do tinicheă, ca de 
o litră, cu care se bea apă“. șez. ii, 42‘’/«, viii, 89. 
Plur. -uri.J

— Din germ. Blech „tinicheă“ (tn unele regiuni, 
prin mijlocire slavă sau ungurească: sărb pleh, rut. 
bljacha, bulg. bjach, ung. pléh, etc.).

BLEAV B. a. T. bleau*.

BLEAZ 8. m. sing. Grawse. — (tn Mold.) Grăsime 
care se află la vite In partea ooadei și are un gust 
deosebit de bun. TDRG.

BLEÂZfîÂ s. f. V blaznâ.
bleu, «EĂcA adj., subst., adv. v. bleg.
BL.EC 8. a. V. bleau*.
BLECvi vb. IV” V. blegoșat.
BLEF 8. a. V. bleau *.

BLEFABÎTÂ (Med.) Blépharite. — Inflamaținne 
a pleoapelor.

—- N. din fran. (din grec. ȘXițapov „pleoapă").

BLEO, -EÁOÁ adj., subst., adv. 1®. Pendant, aux 
oreillespendantes. 2°. Mou, veule, nigautl, niais, sot.

1®. (Mai ales despre urechile animalelor, In deo
sebi ale porcilor; p. ext. porc bleg cu urechi 
blege) Atârnând In Jos și moale, pleoștit, cfr. fleng, 
blegoB, blegoșat. LM.; H. i, 6; II, 99, 117, 298, 
III, 288, IV, 116, VI, 142, VII, 149, x, 52. Porcii blegi 
sânt mai mari ca ceilalți porci. (Găvănești, In Bu-

I, #T
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zău) H. II, 87. Porcul mare și cu urechile blegi, pe 
ean-l numesc porc grecesc. (Mărăcineni, tn Buzău)
H. II, 143. 0 cârlană... blea^ de urechi, mon. OF., 
ap. TDRG. Odată se îmbolnăvește cânele de durere- 
de-cap, așA de rău, in cât luă câmpii și dealurile, 
de durere. Cum umblă el bezmetic, blec și cu coada 
înjos..., întâlnește... un șerpe. șez.iii, 151/,,. Am o 
pălărie bleagă,Șede'ntr’un picior? ( - Ciuperca) ibid. 
VII, 80. Blegu' e șl nume de câne. (Chiojdu-Bâsca. 
In Buzău) H. II, 28.

2®. (Adj. și adv.) P. anal. (Despre oameni) Moale, 
molatec, molâu (și In același timp) nătărău, prost, 
tont, nătăfleață, nătâng, netot, bleot. costinescu, 
LM. Cfr. blaznă (2"). Dar mk.' noi stăm, blegii, in 
cafenele. Caragiale, m. 179. IîkW ești mare! [zic al
binele ursului) Păcat că fi-este capul bleg; si cugeți 
nu-ți prea place. ODOBESCU-SLAVICI, ap. TDRG. Ță
ranul nostru, toropit și bleg de sărăcie, vlahuțA, 
ibid. Tocmai atunci băgă de seamă că un soblat din 
compania dinainte nu călca de loc a erou, umblând 
bleg, trăgâudu-și picioarele după el ca niște butuce. 
D. zamfirebcu, r. 225. Te-ai întors mai bleg de cum 
te-ai dus; cu rezultat mai prost de cum eră. (Tuț- 
canl, în Covurluiu) ion cr. iii, 287.

[Șl: blec, bleâcâ adj., hleahă subst. (ca termen de 
ocară) = prost, moale. (Transilv.) ViCio, gl.)

— Etimologia necunoscută. (Poate, cuvânt ono
matopeic. Cfr. sârb, bleka, hlekast „prost", rus. bleklyî 
„veșted", etc.)

BLEGÂT, -A adj., BLEoi vb. IV* ) ., „„ .iii.toÎT. .A idj ; V. I,legoș«t.

BLEOÓN, -oĂAÂ adj. (Porc) awa; oreillea pen- 
ăantes. —(Porc) ou urechile plecate In jos. (St&lpu. 
In Buzău) H. II, i’O7. Cfr. bleg, blegoșat, fleng. 
Doi purcei, de'i bJegnși. jipescc, o. 160.

— Derivat din bleg, prin suf, adj. -os.

bleuoișAt, *A adj. P. Pendant. 2". Mou, avachi.
P. (Despre urechile dobitoacelor, cu deosebire ale 

porcului) Alârnând moi In jos (și acoperind cele două 
laturi ale capului), bleg, blegos; cfr. pleoștit. Porcii 
băltăreți... au urechile lungi și blegoșate, așâ că nu 
văii tn lături. (Chiojdu-Băsca, In Buzău) ii. II, 27.

2*. (Despre oameni) Care a devenit bleg și pro- 
Btălău, moleșit, păcătoșit, slăbit, caro umblă cu tru
pul aplecat Înainte. Văsăntlu-i afară-din-cale triști 
și aniărîți, ti întreabă, (că) ce au de sânt așâ ble- 
goșați. RKV. CRIT. I, 92. Un Ciupăgel, La chip oche- 
șel. La cap blegoșat, La piept găcănat. teodorescu, 
P. p. 500.

[Șl: blegit,-ă. Braica, Grioeiu și Dudaș, cu botul 
la p îmănt, cu urechile blegiteșicu coada tniinsă, 
aleargă fără indurare, odobescu, Iii, 41; blegât, -ă 
adj. Porc blegal = cu urechile lăsate ’n jos și mari. 
(Bilciurești, In Dâmbovița) ii. IV, 53. Ciuperca or
dinară... are o pălărie... cu marginele blegate. ib. 
70. 1 Mai rar verbele corespunzătoare: blegoșă vb. 
I* refl., blegi vb. IV* refl. Cănd calul e bolnav, i 
se blegesc urechile, ap, TDRG. Ce fe-ai blegoșat așă ? ' 
In DICȚ. șl: hlegui, hlecui vb. IV“.)

— Derivații din bleg.

BEEOvi vb. IV* V. bleu) și hlegoșat.

blehAî vb. IV*. Aboyer, japper, glapir; jacas- 
«er.—Intrans. A lătră ca cățeii mici. LM. | Trans. 
Cănii ie-or simți, Te oorblehoti. pop., ap. GCR, ii, 
329. II P. ext. A vorbi prost și fără a mai Încetă, ca 
șl cănd ar lătră un căne: Nu-mi mai blehăi atâta! 
Ce-mi tot blehăi! REV. CRIT. III, 88. Bleheti = & 
vorbi multe și fără nici un rost, frâncu-candrea, 
M. 98. [Șl: bleliotl, hlehetl, blahoü DDRF., baronzi, 
L. p. 126/,;. i Derivate; bleliăire s. f., blebăit s. 
a., bleliăitdr, -oăre adj. DICȚ.J

— Onomatopee. Cfr. paleosl. blijati, rus. blekaib,

BLEOJDi 
bulg. blij^, Retm. bUfn, blöchen, grec. py.V|X«iifiac, alb. 
bfegeras „a behăi" (despre oi), ceh. blek(ot)ati „bel- 
fern^ schwatzen". bernekeb, sl. wb. 59-60.

blehăucA 8. f. Truie aux grandes oreilles pen- 
dautes. — (Munții Sucevei) ScroaRi cu urechile mari, 
blegi. ȘEZ. II, 150/,.

— Derivat din bleab ( = bleg), prin suf. -aucă.

BLEHETÎ vb. IV* V. bleliă). 
RLEHiL' B. a. V. bleau*. 
blehnițA 8. f. (Iht.) V. bebliță.
Bi.EHOTÎ vb IV* V. blehăi. 
RLEHut vb. IV* V. bleu).
BLÉJDE 8. f. plur. V. bleojdi*.

Ki.EJDÉi; s. a. - (Atestat numai ca termen de 
comparație, Intrebuințându-se despre) „Cevă ce cre
ște mai mare de cum e data : Cucurusul are niște 
tulei tot ca bleșfleauăle. Copilul acesta a crescut cât 
un bleșdeu. (Cincu-mare, In Transilv.) țara olto- 
I,UT. III, nr. 15-16; cfr. prăjină, paliță, bredeleu, 
vlăjgan, vlăjar, acăstău. [Plur. -deauă.}

HLKjnf vb. IV* V. bleojdi
ble.h, iiLE.'HÂȚi interj. V. umblă.

Bi.i;xnĂ B. f. (Miner.) DfemJe. — Minereu de sul- 
fură de zinc, amestecat de obiceiu In filoane de 
plumb ori de argint. Sulfura de einc, numită ..blendă. 
PONI, ch. 211.

— N. din fran. (< germ. Blende.)

Ki.ENnÂRÂi's.m.,Bi.ENi>Air3.ra. 1 . , ..
BEENUKKÉu s. m. (Omit.) jv.oeanoa

RLENBEKÎ vb. IV*. Gambiller, penâiller. (De
spre picioare) A bălăl&i, a bânănăi, a b&lăb&nl ca o 
bleandă*. DICȚ.

—* Din rut. bienditi (hiendati), idem.

iii.KKDÎ vb. ÎV* Pousser (qqn.) britsquement.— 
(Mold.) A Imbi'&ncl, a da br&nci (cuivă), a Împinge 
Îmbrâncind. Comisarul m'a bătut și m'a blenlit 
afară. TDRG. |ȘP. bleiidisi vb. IV*. Dec», fiind pă' 
răaif Adiaforisit, Fiiwl chiar blendisit, ö'duí para
ponisit. ALECSANOKI, T. 89 (' • „respIns’*. id. QL. 1749).) 
Cfr. bleandă ",

BLENUÓIII 6. m. V. bleandă*.

blenorahík s. f. (Med.) Blennorrhagie. — In- 
Qamarea mucoasei genito-uiinare, însoțită de scur
gere, (pop.) una din boale le 1 urnești, (trivial) scu
la ment, (pop ) frântură. [Familia: blenoragie,-ă 
adj. Da blenoragie.)

— N. din fran. (compus din grec. ^k4vv« „muc" 
și „erupțiune".) Cfr. blenoree.

BI.ENORÉE B. f. (Med.) Blennorrke'e. — Boală a 
mucoasei genito-urinare, însoțită de scurgere. Insă 
fără fenomene de inflamațiune. I

— N. din fran. (grec. ^Kiwa „muc“ și ț>itiv „a i
curge"). Cfr. blenoragie. !

BLEOÁRCÁ adv. V. leoarcă. 
BLEuÁNcÁ adv. V. bleașcă.

BLEOJDÎ vb. IV* trans. I. F.carqniller Jes yewc, 
regarder flxement ct 8lnpidcment. — (Despre ochi) 
A-i căscă, a-i zgâi, a-i holbă, a-i beli, a-i boldi, a-1 
boboșă, a-i biol, a se uită cn ochii căseați, prostește, 
(Ia cevă), a rămăneă cu ochii căscați (Ia cevă). pam
file, J. ii; păsculescu, l. p. 31. (Construit absol. 
ori cu prep, la, mai tar cu pe) Așteptam aci, cu 
gura căscată,... cu ochii blejdiți. OOKJAn, U. ii, 118. 
Doi copilași... așteaptă, cu ochii bleoșdifi, să scoată



BLEOJD! - 5T« BLESTEM
daica Mitrana cartofii din spueă. delavrancba, 
3. 40. Se uită cu luare-a-minte in fund, blejdind 
ochii, caragiale, 8. 45/„. cdmZ cucoana se tn- 
delelniceă... c» facerea cafelei..., Fănaehe bleojdeă 
ochii pe pereți, teleor, ap. TDRG. Qheorghe... căs
case gura și bleojdise ochii la cele ce spuneă vână
torul. ispirescu, l. 141. Decât slugă la ciocoi, Mai 
bine cioban la oi. Cu capu' pe mușuroiu, Cu ochii 
bleojdițilaoi.ra?. (Com. quintescu). [Șl: hllojdl, 
hlejdl, și (greșală de tipar?) bojdi. Și aste fete urși 
văzură, De bojdesc ochii și cască gura? SEVASTOS, 
N. 374/,|. I Derivat postverbal: bléjdá s. f. Propriu 
„lucru la care Iți bleojdeștiochii“; se Întrebuințează, 
tn glumă, ca șl „răbdări prăjite'*, spre a indică că 
nu mai e nimic de mâncare; Avem blejde și cașcove. 
(Olt și Tutova). zanne, p. iii. 477.]

— Din paleosl. bibütnti (s. bulg. lilbSt’E) „a stră- 
lucl“ {Bleojdesc ochii însemnează deci propriu zis: 
li casc astfel Încât să strălucească albul ochilor; 
trecerea aceasta de Înțeles pare a se fi produs pe tere
nul limbilor slave, cfr. Blovenescnl bolscăti „glotzen**; 
cuvântul e deci Înrudit ou bleasc, blești).

BLEOJuf vb. IV* refl. 1®. Pendre, mollir, s'a- 
mollir, devenir fiasque. 2®. Se donner une hernie.

1°. A ae blegoșă, a se moleși, (despre obiecte) a 
se lleșcăl, a se lăsă In jos, (despre oameni) a se ti
căloși. Ce te-ai blojdit așă? rădulescu-codin. Pa
iul eră mărunt, ca de o palmă, și frunzele bleojdite 
(din cauza secetei), sandu-aldea, a. m. 164.

2®. Spec. A se blojdî = a se surpă, a se vătămă, 
a se boșorogl. rădulescu-codin.

[Șl: hliojdi, blojdi. | Derivat: bleojdire s. f. în 
mișcarea naivă a căciulei ridicată pe frunte, în 
bleojdirea capului pe o parte,... mulțimea aveă înțe
legerea dreaptă a unei împrejurări mari. D. ZAM- 
FIRESCU, R. 7.]

— Onomatopee; cfr. pleoști, fleșcă).

í

ULEÓIU, -oĂfB adj. V. bleot. 
BLBÓNBÁB 8. m. v. bluaudăr. 
BLKUUC'WTEÂLA S f. 1

BLEVȘTIC'Ât vb. IV* V, bloșticăi.

BLEO^TTKÁiB B. f. PofroMiffta. - Tină, noroiu, 
glod apătos și amestecat cu băltoace, tn urma unei 
ploi; cfr. fleașcă, fleșcărâie, fleșcăială. Glod 
se făceă pe străzi; eră o bleoștiraie, de nu te în
durai să ieși din casă. v. hev. r. ii, 93.

— Derivat din blcoștlcâl, ou un sufix despărțit 
din apăraie, fieșcăraie, etc.

BJLEOT,-oAtA adj., subst. Niais, godiche, ni- . 
gaud. — (Termen de ocară s. de despreț) Prostălău 
și nătâng, nătărău, tont; cfr. bleg, pontbriant, 
LM.; PAMFILE, J. II, C. „Stăi, bade. Unde-ați por
nit-o!^ Acesta, încăpățânat, trăgeâ înainte, fără , 
si răspundă. — „N'auzi, mă, bleotule! Unde vă ' 
dMce/ir“ ZA.MFIRE8CU, R. 84. Sdrbw’ bleotu’. Care 
dă eu cotu’. ZANNE, p. vi, 309. |Și: bliot, -oâtă s. 
-ótá; blot, -â s. -oătâ RĂDULESCU-CODIN; (4- greoiu) 
bleoio, oâie = bleandă', prostănac ib. id.; {-{-ble'fit) 
bletugit,-A = (despre oameni) moleșiți de necazuri 
B. de viții; (despre plante) bătute de brumă. (Munții 
Sucevii) ȘEZ. IX, 151; cfr. blegoșat, bleojdl’. I 
Derivat: (rar) bleoție b. f. = faptă de om bleot.]

— Din germ, blod, idem.

BLEUȚÎE 8. f. V. bleut. 
bi.eotoc'ákeálá b. f. bleotoc&rl.

' Bi.KOTocÁRÍ vb. ÍV*. 1«. Paíauífcr, barboter, 
. patrouitler. 2®. /íewtMer, agita', seconer. 3®. Baro- 

gouiner.
1’. (Uespre ființe) (Mold., Bucov.) Intrans. A 

umblá, făcând zgomot, prin apă. a băltăol. a bălăci.

ȘEZ. 11, 150/,. Zxtnpă făntănă... bleotocăreau ntște 
rețe.tot spălăndu-se. contemporanul, v,97. ReH. 
Ce te bleorcotești acolo?: ee zice copiilor mici, când 
umblă cu mânile prin apă, bunăoară când imită pe 
mamele lor care spală blidele. (Bilca, In Bucovina) 
Com. G. topán.

2®. (Despreapă) Intrans. Ase clătină, a se mișcă 
plescăind. Nici nu mișcă, nici nu urnește, Numai 
căt imi blorcotește, Pe pescar mi-lzăbăvește ?{=Apsi) 
GOROVEI, C. 16. IITrans. Blotăcăresc = dețin apa 
Intr’un vas. LB.

3®. P. anal. A vorbi fără socoteală, Intr’aiurea 
(pamfile, j. ii), a flecărl; cfr. blehăl, blodogorl, 
bogonisl. Bfeotocărește copiii mici cănd încep a 
strică cuvinte, de învățătură, șez. ix, 152.

[Șl: bliotocărî, hlotocări barcianu, blotăcăii, 
bloîocort LM.; variante: bleorcoU, blorcotl. De
rivat: blforcotejlă s. f., cu Înțelesul 1°. Com. G. 
TOPÁN, bkotocăreâlă 8. f. (cu Înțelesul 3®); flecârie. 
în literatură... bleotocăreală de vorbe fără miea și 
fără nici o intenție de logică, vlahuță, ap. TDRG.]

— Onomatopee. (Cfr. rus. boltat6 „a clătină apa“, 
cfr. șl bălăci, bălăcărl, bloșticăi, blociorl.

BLE8C s. m. sing. V. bleasc.

BLESCĂf vb. IVi®'. ficlabousser, crotter.—A mur
dări, mânji, feștell, stropind (cu noroiu). la o... ba
ligă și-l m&njeșle... Apăi se pilulă tntr’o tufă..., ca 
să răză când o trece cinevă p’acolo și l-o vedeâ așă 
blescăit cu balegă. ȘEZ. nr, 35/,.

Onomatopee, Înrudită ou bleașcă (cfr. fleș- 
căl, plesoăl, pleșcăi).

BLENNÎ vb. IV* (ș. d.) V. blăzni ș. d. 
blbstA.vâ vb. 1 (ș. d.) V. blestemă ș. d.

Bi.ESTE.u s. a. Blasphéme, mnlMiction. — (Une* 
ori In opoziție cu binecuvântare, blagOBlo- 
venie, f urâciune) Invocarea unei nenorociri 
B. a mâniei Iui Dumnezeu asupra cuivă, cfr. afu
risenie, anatemă; p. ext. bătaia lui Dumne
zeu (s. orice) nenorocire provenită pe urma unui 
blestem. (Construcții: -ul cade pe b. asupra 
cuivă, ajunge pe cinevă; cinevă cade subt s. 
In (f rar) cinevă dă s. pune -.) Dinir’ace- 
loși rost ies Hniciitrile și blîslemul. COD. VOB.

(—blagoslovenia și blestemul, biblia, 1683, 
cfr. COitESJ, ap. üCR. i, 10/,„). Blăstimite și ocările 
ce făceă părinților... pravila mold. 142. Xw pus 
și hlăst&m, ca să fie afurisit și proclet, (a. 1604) 
CDV. D. BÁTR. I, 136. [Dracnlj limba ta pre blăstami 
in<16amnă. varlaam, o. 265/,. Pen^r» ce blastemi 
pre cei neoinooați și pre vecinii tăi, tnsu-fi caei 
in blăstem. EVANGHELIE (1614), ap. GCR, l, 113/^,. 
ZaM ew dau înaintea voastră astăsi blagostovenii 
și blestămuri. biblia (1688), 134„ /iZeaWmetey ib. 7 
pr.Zie-au făcut și de afurisenie, ne-
CVLCE, LET. II, 201 H. Zar de te vor blestemă, ble
stemul te va ajunge, că blestemul părinților deeră- 
dăcineasă pănă la a treilea neam, phvsioloqus (a. 
1777), up. GCR. ii, iii/,.,,. Îmi ești trebuitor, ca să 
mă mai ușures de blăstemurile norodului, c. ne- 
GRUZZI, I, 141. Se vede că vr’un blăstăm al lui 
Dumnezeu sau altă cevă așâ trebue să fie, de nu 
ai parte de ceea ce cauți, fiica mea.' creangă, p. 
92. á'e... temea să nu cadă sub blăstămul preoțesc, id. 
ib. 110. Blestemul de la săraci Nu cade pe copaci. 
ZANNE, p, V, 557. Copilul rău, Blestemtd lui Dum
nezeu. ibid. II, 85. I Carte de - = carte de afurisanie. 
TDRG. A-și face - cu e. de cinevă = a se face 
vrednic de blestemul cuivă, a-.4 face păcate cu cinevă, 
a-și face râs s. batjocură de cinevă. pamfile, J. II. 
Acum cred că nu ți-i mai face blăstăm cu mine, 
mi-i da drumul, să intru la Dumnezeu, că tare mare 
treabă mai am. creangă, p. 314. |Ș1: biestăm, 
blăstem, blăstăm. Accentuat; (mai des) blest^ și
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blestem. (Gfr. aduci, bă/liț', aminte, Deblăslă- 
mul ăst fierbinte, Că nu-i blastăm de măicuță, Ci-i 
blăstem de la drăguță, jarnîk-bârseanu, d. 262). | 
Plur. -me, -muri, f (Mold.) blăstămi.]

— Substantiv postverbal din blestemă.
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BLESTEMĂ vb. 1. 1’. BiaspA^mer. Injurisr, pro- 
férer des jurements. 2«,-4®. Haiulire, (se) damner. 
5*. Jurer (ou fairé jurer qqn.) sous peine d’itre 
maudit.

1°. Intrans. (construit cu prep, asupra) A cârti 
3. bârfi, Înjurând de cele sfinte, a săvârși o blasfemie. 
íncepü a blistămă asupra lui Dumnedsău. DOSOF- 
TEIU, V. s. 125„. 11 P. ext. (Trans.) f A injur^ a 
ocări cu vorbe utîte. Pre popa cel mai mareblastămi? 
N. TESTAMENT (1648), ap. COD, VOR. 49 (^dosădești 
preutul? COD. VOR. j pre arhiereul lui Dumnezău 
Buduești? BIBLIA, 1688).

2*. Trans. și absol. (tn opoziție cu binecu- 
vântâ a. blagoslovi ; complementul e o persoană) 
A se rugă ca să ajungă pe cinevă vreo nenoro
cire. (Despre părinți, preot, etc.) A invocă mânia 
lui Dumnezeu asupra cuivă. (Despre Dumnezeu, cfr. 
bate B. V.) A destină pe cinevă pentru o nenoro
cire (vecinică); cfr. a afurisi (2"). t’i* aceea bla
goslovim Dumnedseu tatăl și cu aceea blăstemămu 
oamerii. COD. vOR. 124/,,. Să nu blăslemafil co- 
RESi, E. viii/,,. Mă ustenliu căt putuiu cu mintea 
mea. ., de tipăriiu aoeaste sfinte cărfi; mă rog, ce 
voiu fi greșit, să nu mă blăstetnafi. evanghelie 
(1642), ap. GCR. i, 98/,,. Pitfeormct eră ( aveau pu
tere) apostolii a iău(lă și a blăstămă MOL’tvelnic 
(1669), ibid. I, 183/,,. Bleastămă mie pre nărodul 
acesta, biblia (1688), 112,,. Cantemir-vodă... blă- 
stămâ pe cine l-au îndemnat de au grăbit de i-au 
tăiat. NECULCE. LET. il, 266/,,. îngenunchind, o 
blestemă, eicAnd... ISPIRESCU, L. 30, PriwiftZiX-se cd- 
lugării, Blăstemăndu-și părinții. De ce i-au călu
gărit Și nu i-au căsătorit. jarnîk-bâRSEanu, d. 217. 
(Printr’o prop obiectivă se arată In ce consistă ble
stemul) M’a blăstămat măicuța, De ce i-am călcat 
vorba. Să mă leagăn ca frunea, Ca fruttea măli
nului in casa străinului, ib. 196. Să... te blesteme 
cinevă S’ujungi slugă la cai albi, pann, ap. zanne, 
P. IV, 594.

3°. (Complementul e timpul când i s’a întâmplat 
cuivă o nenorocire s.. In deobște, vieața) A cârti îm
potriva Iui, a-și aduce aminte de el, afunsindu-t. 
Cfr. afurisi. Plăngeau Im pumni, blăstămăndu-și 
ceasul in care s'a născut, creangă, p. 240. Șirămăn 
măicuțele [feciorilor care merg să tragă sorți], Blă- 
stămăndu și silele. JARNÎK-BÂRSEANn, D. 323. își 
blestemă vieața.

4°. Refl. A se numi pe sine blestemat, a-și ble
stemă 8. afurisi zilele. Bău mă tem și mă blăstem, 
Cam un băiat tinerel, ^’oiu rămăneă fără el. jar- 
NÎK-BÂRSF.ANU, D. 304. Dor eo greu s’a blă^ămat 
Și'n Dunăre s'a țipat; De căt noră Turcilor, Mai 
bine hrană peștilor! bibicescu, P. P. 273.

5*. Refl. A se jură, invocând blestemul Ini Dum
nezeu pentru cazul călcării de jurământ, a se afu
risi, a se legă cu blestem s. cu jurământ. Cugiu- 
rămănt blastemămu-nă sine, nemică să nu gu
stăm, pănă n» vrem ucide Pavel. coD. vor. 50/, 
(=cu giurământ ne-am giurat pre noi. N. tes
tament, 1648). Se giură și se blastămă cu strâm
bul. DOSOPTEIU, ap. TDRG, Se blastemă c’oșd este, 
cu gura lui luă foc. beldiman, TR. 360. Hai să ne 
blăstămăm, care dintre noi amândoi a fi mai 
meșter, acela să ieie banii, creangă, p. 58. || (tn 
COD. vor. șl In funcțiune trans. cu înțeles facti- 
tiv) A face pe cinevă să jure, a jură subt aceste 
condiții. Blăstemămu-oă cu Isus cela ce-l spune 
Pavel. 5/,., (—giurăm pre voi pren Isus. N. testa
ment, 1648; jurăm pre voi pre Isus. biblia, 1688).

(Șl: blcstămă, blâstămă, blăstemă vb. 1. | Deri
vate: blestemâre s. f.; blestemăt s. a.; blestemă- 

bi.estemAție 
tor,-«.ire adj.; subsi. anon. car. Acește smt ocă- 
ritorii și blăstemătorii. (secol. XVI) cuv. D. BĂTR. 
II, 332. Cfr. blestemat adj.]

— Din lat. pop. *bla8tlmare (născut din blasphe- 
mareaestimare), idem. Cfr, dubletele blasfemă, 
blamă.

BI.ENTENÁUIÉNE f 8. f. = blestemăție. Iară pre 
uneflef locuri i se arătă lucrurile de blăstămăciune. 
NECULCE, LET. II, 412/,. După alte blestemăciuni cu 
firea alunecăndu-se... magaz. ist. ii, 142/,,.

— Derivat din blestemă, prin suf. -ăciune (cfr. 
lat. blasphematio „blestemară").

itLESTenĂT,-Ă adj., subst. 1’. Maudit, damné. 
2’. A/taăra5fe, chenapan; maMvnt's sujet.

Participiul lui blestemă, devenit adjectiv, între
buințat unc-ori ca substantiv.

1°. (tn opoziție cu binecuvântat, blagoslovit) 
Pe caro l-a blc.'^temat cinevă, pe care I-a ajuns ble
stemul cuivă, afurisit, proclețit. Să fie blăstematu 
omul cela ce nu-și va lăsă lucrul său Sâmbăta. CUV. 
D. BĂTR. II, 47. Blăstimatu este tot omul ce moare pre 
lemn, varlaam, C. 108,,. Străbunii noștri au fost 
blăstămați de Dumneseu pentru strâmbătățile lor. 
RDSSO, s. 130. .Bfâsfdmnf să fie locul. Unde mi s’a 
aprins focul...; Blăstămat să fie ceasul, Când i-am 
urmărit eu pasul, pop., ap. GCR. ii, 305'’/,.

2®. P. ext. Vrednic de blestem, deci: rău, ticălos, 
mișel, (mai ales despre femei) stricat(ă), cn purtări 
rele, (adesea In glumă, fără Înțeles rău, despre copii) 
ștrengar, potlogar; cfr. afurisit, proclet, spân
zurat, ticălos. Cfr. mardarie, l. 4278, costi- 
nescu, șez. vii, 145. Ausis că sânt Moscalii niște 
oameni proști și blăstămați de tot. NECULCE, let. 
ii, 329/,,. Din pruncul acesta va să iasă ori un om 
de nimic, ori un blestemat, barac, t. 7. fa stați o 
leucă, blăstămaților, să vă dau eu. creangă, a. 42. 
Dară blestematele de fermece ne-a acoperit palatu- 
rile cu apa Measta murdară- ispirescu, l. 37. 
Fosf-a«* fată de bogat Și-am mers după blăstă- 
nnit; Ce-am avut, tot mi-a mâncat. jaknîk-bĂR- 
SEANU, D. 181. Las’ potira să m’ajungă. ü'1-s voi
nic, nu-s blastamat. Știu potirii ce sd-i fac. șez. 
VII, 145. Pata ei s’a ales o blăstămată stricată). 
Bra.șov.

RLeNTUMĂȚÂNc, •BĂNCĂ adj. .Vis8m5I«, infâ- 
me. — (tnvechit, rar) Di> om blestemat, mișelesc. Cfr. 
blamabil. Numai pentru frica cea blăstămățească... 
au socotit (Dumitrașcu-vodăj de au iernat Tătarii 
in țară. NECULCE, LET. II, 229/,~ Au făcut sfat de 
nimica și blestemățesc. (a. 1716) magaz. ist. iv, 
60/,,. iyMcntr» de ocară și blăstemățești. cantemir, 
ap. TDRG. I

— Derivat din blestemat, prin suf. adj. -esc. J

RLBSTE.MĂȚÂ^TF. adv. Ausc dcs infcntions mi- 
sâ-ables, tn/’dinea.—(învechit; rar) Ca un blestemat. 
Nu atâta copilăreașle, pre cât blăstămățeu^e inapoi 
i-au chemat. CANTEmir, hr. 15/,,, cfr. 229/,,.

— Derivat din blestemat, prin suf. adv. -ește.

BLESTEHÂȚi vb. IV* refl. Deoenir misârable ou 
mal tourner. —A ajunge blestemat, mișel. 

Că toată călătoria muritorilor In cel de apoi să- |
vârșit sau se fericeaște, san se blăsieinăfeaște. CAN- 
TEMiR, IST. 114. Fecton<{ lui Ion s’a blăstămăiit de 
tot. (Brașov).

— Derivat din blestemat.

itbESTUMĂȚÎE s. f. Infamie, aetion misérable. ! 
fÂbertinage. — Calitate, s. (mai ales) purtare și faptă 
de om blestemat (â’), mișeiie, infamie, ticăloșie. 
Nu 86 șiie ce blăstămăție au făcut capichehăile. N. 
COSTIN, LET. II, 128/,,. Enachi Băreu căsănă la o 
închisoare, pentru o biăstămăție ce făcuse... (Mold.,
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a. 1779), DR1CARIÜL, X, 22bli. Țiitanii lăieși... fac 
multe jafuri și furtișaguri și alte blăstămății. (Mold.. 
a. 1795), ibid. iv, 67/,. Ai ascuns banii aceștia, să-i 
cheltuești la blestemății, babac, ap. TDRG. Toate 
acélé fapte grosave, pentru care s’au cotropit So
dorna și Gomora, oro^ și țări urgisite de Domnul 
Ditmneseu pentru blăstămăția lor, Russo, 8. 146. Ce 
să văd, tată? Blăstămăție! TArgul ti in jac, Leșii 
pradă și desbracă pe bieții oameni. G. negruzzi, l, 
169. .dșu numitele lor blăstămâții erau niște copi
lării, cu toată libertatea vorbelor cu care le ’mbrăcau. 
EMiNESCU, N. 98. .Se vede că numai de hlăstămății 
ai fost bun tn lumea asta! CREANGĂ, p. 322; cfr. a. 
113. Țiganca... știă blestemăția ce făcuse. ISPIRESCU, 

1 L. 64. Ce ți-i portul pre domnie, Mintea pre blăstă- 
' măție? DOINE, 86/,. || Spec. Crailăc, curvăsărie.

— Derivat din blestemat, prin suf. abstr. -ie.

RiEȘTÎ vb. IV*. 1”. Jifre au demier moment de Ui 
vie, donner â peine signe de ine. 2®. PoMvotr d peine 
parler, articuler, fnejsouffler fmotj. 3’. S’enrouer; 
perdre la parole.

(Mold., Bucov. și Transilv. do nord; construit cu 
o negațiune s. cu abiă).

1». Intrans (Propriu: „afl cu bleascul la gură, 
abiă a-și mai trage sufletul'*, deci:) Abia bîeștesc 
= abiă mai dau semne de viață. Creangă, șkz. 
VIII, 156.

2®. Intrans. A articulă cu greu un sunet (din 
cauza lipsei de suflet), a nu puteă vorbi (buonariu, 
NĂ8.). .45td bleștesc = abiă vorbesc. CREANGĂ, QL. 
Baba eră umflată căt o bute și nici nu puteă bleșli 
măcar din gură, creangă, p. 15. || P. ext. A crâcni 
(Zaharești, in Bucov. Com. i. grămadă), a spune 
(măcar) un cuvânt, a se răsuflă către cinevă. Nu 
cumvă să bleștești din gură către cinevă despre ceea 
ce-a urmat Intre noi, că te-am șters de pe fața pă
mântului l CREANGĂ, P. 207, II (După ce a primit În
țelesul iui „crâcni**, s’a putut Intrebuințâ șl) Trans. 
A articulă, a pronunță, a scoate (un cuvânt). A rămas 
eu gura căscată, fără să bleștească un cuvânt, id.
A. 83. Căt ține discânticu', nu trebui să bleștești 
un cuvânt! șez. iii, 141/,,.

3®. Intrans. (Din înțelesul „a nu puteă vorbi** 
s’a desvoltat, prin părțile Năsăudului, cel de) A ră
guși, a amuți, bugnariu, năS.

— Derivat din bleasc. Cfr. TDRG.
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BLETuoÎT,-A adj. V. bleot.
BLGU 8. a. V. bleau®.

BLEvi vb. IV*. BoMbler ăe fer (l’eitrémitó do l’es- 
gieu d’une roue), fretter (le moyeu d’une roue). — 
A căptuși, a Îmbrăcă capetele osiei unei roate cu 
(8. în) bleauri. COSTINE8CU, pontbriant, etc. Mă 
duc ta Loghin ffigan), să-mi blevuească o osie, bre
benel, GR. p. Car blâiuit; are bleahuri la osii. șez. 
V, 38/,,. /» capetele .'iubfiri și bleouile ale osiilor se 
pan roaMe. (Braniștea, In Covurluiu) n. ni, 72. [Șl: 
bleruî, biehni, blegul. TDRG.]

— Derivat din bleau, prin suf. denominál -ui.

blevAis B. ni. V. plaivas. 
ULBVVÍ vb. IV* V. bleal.

BLEZOOIÂT, -Ă. adj. GtUd, dortoti. — Răs^țat. 
(Rudina, In Mehedinți) h. ix, 92. Cfr. răzg&iat.

bléznA subst. V. Mázná.

BLEzrf vb. IV* trans. Enlecer la graisse (de la 
chair). — (Mold.; cu complementul carne). A luă 
bleazul de pe carne, a curăț! carnea de bleaz. 
Înainte de a o găti. TDRG.

— Derivat din bleaz, prin suf. denominál -ni.

BEIBÁÍ vb. IV* V. bâlbâl.

blidAruș
BLii> 8. a. 1®. Assiette, plat (éeuelle, terrine, s^ile, 

plateauj. (Au plur.) Vaisselle. 2®. Auget.
r\ Vas de pământ s. de metal (mai rar de lemn 

pamfile, I. c. 172), in care se pun bucatele ce se 
servesc Ia masă (astăzi, mai mult la țară); cfr. far
furie (2®), strachină, taler (talger, teler, tă
ier), disc; castron, tipsie. (La plur. nume colectiv 
pentru) Tot felul de vase de pământ (s de lemn) In 
care se servesc bucatele. Vai de voi, cărtulari și 
farisei fățarnici, că curățiți de in afară sticlele și 
blidele, tetraev. (1574), 241. Și au adus darul lui, 
blídü de argint unul, biblia (1688), OS’’. (Intrio foaie 
de zestre) 11 blidi [ blide] deplumbu. (Mold., a 1745) 
uricariul, XI, 225/,,. 1 toc blidi cosiloriu. (Mold., 
a. 1780) Ibid, xi, 249/,,. l-au dus daruri împără
tești, intre care eră blide de aur. ȘINCAI, hr. ii, 
221/,,. Poruncește s'aducă alte blide. C. NEGRUZZI, 
II, 207/,. Un blid ca o jumătate de mierță eră 
plin cu curechiu acru. reteOanul, p. i, 65/,. Bate-l, 
Doamne, om urît... Nu știu cum naib'am brodit 
Să mâne cu el dintr’un blid! De s’ar sparge blidu'n 
fund, Doar aș scăpă de urii; Da blidu-i de cositor, 
Nu se spargepănă mor. jarnîk-bârseanu, d. 167. 
Două jutnătăți de blid intr'o margine de crâng? 
( Urechile), gorovei, C. 382. Datoria mât^că cu 
omul din blid. Zanne, P. V, 258. |1 P. ext. Bucatele 
servite In blid. Luă câte două trei blide de buoite 
din masa lui... și le trimetea actíor oameni, ne- 
CULCE, let. ii, 212/,,. Fig. (Aluzie la Isav, fiul lui 
leac și al Rebeoei, care și-a vândut fratelui său mai 
mic lacov, pentru un blid de linte, dreptul său de 
primogenitură) Ei urmară toate ordinele ee se în
dreptară câtre dînști și cumpărară prin această 
supunere... blidul de linte al concesiilor și o oare
care trecere la curte, iorga, l. ii, 56. | De cându-s 
la blidul tău { la masa ta, măritată cu tine), Bătută-s 
de Dumnezeu, jarnîk-barseanu, d. 184.

2®. P. anal. (Mor.) Cupa (căușul s. ciutura) 
roții de la moară, damé, t. 150, pamfile, i. c. 182.

[Plur. blide, rar bliduri. păsculescu, L. P. 138. | 
Și: blidă 8. f. pamfile, 1. c. 404. | Diminutive: 
hlidișel 8. a. Pe-un blidișel de lemn, un moșinoiu 
de brânsă de oaie. RETeganul, p. hi, 83/,. Da de 
prâm ce mi-ai adus? — Cocoșet in blidișel, Vi- 
nișor tn păhărel, JARNÎK-bârseanu, d. 271; bll- 
dășel Pune... la mijlocid ei un blidă^ curat, ma
rian, NA. 153; blidușel LB.; bllduț țiplea, p. p., 
LB.]

— Din paleosl. bljndă (bljnda), idem.

blîdA s. f. V. blid.

ULiBÂR 8. m., a. a. 1.1®. Potier (qui fabrique des 
terrines). 2°. Pique-assiette. II. Dressoir.

I. S. m. 1®. Olar care face blide, rădulescu-codin.
2°. Fig. Om căruia li place să mănânce de la altul, 

cfr. lingău, linge-talere, hârbar. Cfr. COSTi- 
NE8CÜ, LM. [DICȚ. și ANON. CAR. dau și un de
rivat neuzitat: blidârî vb. lV=„a scotoci mâncare 
prin blide; a frecventă mesele streine**, costxnescu.]

II. S. a. Dulap cu polițe, de obiceiu fără uși, In 
care se păstrea^ blidele s. orice fel de vase. - ul 
ee așează, ln multe case, ln ungherul casei, către 
ușă. Cfr. armar, anon. car.; marian; rădulescu- 
codin; șez. vii, 186, viii, 91; pamfile, 1. C. 404-5, 
415, H. IX, 497. [în odaia de locuit se află] o poliță sau 
un blidar, tn fața hornului, popovici-kirileanu,
B. 124. Moașa... scoate dintr’un dulap sau de pe 
un blidariu un șip cu rachiu, marian, na. 137. Li 
spune [furculițelor] să meargă la celealaite, in blida
riu. sbiera, p. 167',4. [Diminutiv: blldárüs s. a. 
rădulescu-codin.]

— Derivat din blid, ou înțelesul 1 prin suf. nom. 
agent., cu Înțelesul II prin suf. instr. -ar.

BLIDÁBÍ vb. IV* V. blidar (I, 2*).
BLiuÁitÚ9 s. a. v. blidar (II).
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a.

BLIDAȘEL

BLIDĂȘ^L, BLinV^ÉLB. a. i 
BLIBIJȘ^L. BLllIUȚ 8. a. J

bltndA vb. l*. (Armată) Blinder. — A căptuși 
cu plăci de metal pe din afară (un vas de războin, 
etc.) in scopul de a-1 ocroti In potriva stricăciunilor 
ghiulelelor. [Derivate: bliodâres f., blindat,-ă 
adj. O peșteră.., fn core... ai... pătrunde... cu un mic 
felinar blindat. maH'RF.scu, cr. n. 141 ]

— N. din fran. (derivat din germ. Blende, din 
blenden „a orbi**, de aci „a astupă*')

BLiKÉE s. f. (Cui.) V. bllnle.

blik/e s. f. (Cui) Sorté de pâtisserie.—(Mold., în
vechit) Un fel de plăcintă, l-am gătit un kulodnoiu 
imnunat, blinee cu icre fierte in unt. C. NEGKuzzi, 
i, 68. [Șl: blinee. La barcianu accentuat: bUnie.]

— Din rus. bllnă, idem, cihac, ii, 18.

blio- V. b!eo-.

blikí vb. IV* intrans. Rire, ricaner. —(în Țara- 
Hațegnlni) A răde, a hincot), a chicoti, rev. crit 
III, 88. Cfr. hlizi.

Bi.oÂCĂ s. f. (Eau) croMpie, chaude. — (în Banat; 
despre apă) Stătută, caldă. Apa asta e bloacă, de caldă. 
(Oravița) Com. coca.

bloánbAr s. m. Sobriqnet donné par Ies Rou- 
mains aux Saxona de Transylvanie. Sot, nigaud, 
niais. — (Transilv.) Nume de batjocură pe care-l 
dau Românii Sașilor. (Brașov). ] P. ext. Nătărău 
(Birchiș, lângă Jara). viciu, GL. Cfr. bleot, bleg. 
[Șl; bledndăr. ib.]

— Din germ. Blonder „blond**.

BLOBOJÎ vb. IV*. j6’»ueZopper dans beaucoup de 
vitements /'c/taurfs/.—(Bihor) A invăll In haine multe, 
a Îmbrăcă In haine călduroase, a inhăimnră, a 
înfofoli. JAHRE6BER. IV, 326. Cfr. obloji.

bloc 8. a. Bloc.
P. Masă solidă, dintrio singură bucată. /» cdmd- , 

șile lor albe, de pânză, oamenii păreau niște blocuri ; 
de marmură. SáVDV-áLDEá, d. n. 242,

2^. O grămadă de lucruri considerate ca alcătuind 
o masă unică. ! Spec. Un teanc de foi de hârtie 
(prinse sau lipite la o margine a lor) pentru desen, 
Însemnări ș. a, | Fig. 0 strânsă asociație de per
soane, care Iși subordonează ideile și interesele lor 
personale unei idei superioare sau unui interes co
mun. Majoritatea guvernamentală constituește un 
bloc.#/n - =cu burta, cu toptanul, in total. 
Pănă acum, de bine de rău, s'a regulat in bloc pă
mântul cuvenit la toți clăcașii. l. ionescu, m. löd. 
[Plur. ftloeur».]

— N. din fran. « germ. Block)

BLOC 8. a. Blocus. — tmpresurare a unei cetăți, 
a unui port, etc. care să Împiedice orice comuni
care a asediaților cu exteriorul. I P. anal. (Ist.) - ul 
continental, măsură prin oare Nupoleon 1 prescri- 
sese tuturor statelor europene de a închide porturile 
lor Englezilor. [Derivate: blocA vb. I*. A Împre
sură strâns o cetate, etc.; blocădâ s. f. împresurate 
din toate pârele a unei tabere, cetăți, oraș, port, etc., 
care împiedică orice comunicație Intre asediați și ■ 
exterior, lașul declarai în stare de blocadă. URI- 
CABUL, X, 15/,,. Șpre închiderea cercului de blocadă 
la apus, se arată necesară luarea maréi redute tur
cești de ia Gorni-Dubnic, de-a stănga Vidului, üaio- 
RE8CU, D. II, 99; blocare s. f. in consiliul de răz
boia... se decide... ca Plevna să fie investită prin 
blocare in regulă, id. ib. 96; blocat, «â adj.]

— N. după fran. «germ. Blocbhaus.)

BLOJORI
BLOCiARi vb. IV*. Barboter ou potau^zer dans 

l'eau. —(tn Bihor) A se jucă In apă. șez. vii, 177; 
cfr. bloșticăl, bleotocărl, bloșticăi, bălăci.

— Onomatopee. (Cfr. liciurl. Ioduri, ung. lo
csogni „a plescăl prin apă** și bleașcă).

ULODOGOBÍ vb. IV*. Baragouiner, bougotiner.- 
A vorbi Intr’o limbă streină, fără a puteă fi în
țeles; p. ext. a bolborosi, cfr. mormăi, bom
băni. BÂnuLESCU-coDiN, L. Șl blodogoreă din gură, 
de nu înțelegeai nimic, sanuu-aldea, u. p. 87/,. 
Spuneă mama că i-a fost auzind cum blodogoreă... 
turcește. T. cercel, SAm. iii, 662. văzut cum 
săreă Ovreiu', ca ars, și fugeă blogodorind tn limba 
lui. (Padina, in Buzău) graiul, i, 226. [ȘI (forma 
Rtră metateză): blngodor). Derivat: blodogorit 
3. a. N'am înțeles nimica din blodogoritul lor, dar 
de mai stăm un an pe-acolo, învățam și eu bul
gărește. ĂOATiBICEAVU, D. Ț. 94.]

— Derivat din bulg, blogodarji „mulțumesc**, pe 
care Românii II auzeau mereu, fără să-1 Înțeleagă, 
In graiul Bulgarilor veniți Intre ei — cfr. exemplul 
din Agârbiceanu—și care deveni tipic pentru ceea ce 
Germanii numesc „kauderwslsch**. Cfr. bodogăni.

BLOOODOBÍ vb. IV* V. blodogor).

BLOÍ vb. IV* = bleojdi'. (Șișești. In Mehedinți) 
Com. N. lONESCO.

BLOJ 8. m. Homme sale, ordinaire. Masque. —
(în Ban.) Om murdar, ordinar. Tocma eyft cu dreptul ;j 
Ido; mojic, țichindeal, f. 229. I P. anal. Mască 
(persoană mascată, in carnaval). (Oravița) Com. coc A. [1 
Cfr. blojori, blojl. *

BLOJÁBITÚRÁ ț 8. f. V. blojorl. 
BLÓJUÁ 8. f. (Dulgh.) V. blujdină.
blójbiná 8. f. (Dulgh.) Petite planche, iclat de j 

bois tordu. — (Prahova și bfuscel) Scândură mică. 
Podină se numește fiecare scătulură fblăniță sau ' 
blojdinăj din cure se alcătuește podeala, damé, t. 
99. ( (Plur.) Blojdini s, blojde = spărturi din lemne 

: strâmbe. bAdulescu-codin. [Plur. -dini. | Șl: bló- 
; jdă 8. f.]

BLOJEBITÓRir,-OĂKB fadj., subst. i hlz.i.1 ' I HLOJKBITÚKÁ t 8. f. j V. OlOJOri. |

BLOJi vb. IV*. SouiUer, salir. - (Maramureș, 
subt forma diai. A murdări. Tot in'o blogil i
po halM, cu tinii! VICIU, GL. [Derivat: blojitúrft 
8. f. Potíiostea a unei adeoiírate istorii In urechile 
și gurile a unor bltsnuitori căednd. in pufoase ?t 
groeave blojituri ^preface, cantemir, hb. 139/p.l

— Derivat din bloj. Cfr. blojori.

BLOJOBÍ •[■ vb. IV*. .Díí’amer, midire, innenter- — 
(Numai la cantemir) Trans. și absolut. A ele* 
veti, a defăimă, a bârfi, a scorni (cevă pe seama cuivă). 

pre singuri Elinii din neamurile lor ceale var- 
vare, să si fie răzlețit și si sS fie zămislit, a blojori 
nu s'au ettf. HR. 100/,cfr. ist. 214. [Derivate: 
blojpritórin, -oare, blojvlltórln, -oáre adj., subst. 
Anaefe... opMCdftrf jwpoíriea blojeritorilor. hr. 24/,,. 
Pcnfn* istorici... am giuruit, iară nu ^pentru bloj- 
utifort, și din toată cărarea istoriei adevărat ră
tăciți. ibid. 144/,,; blojăritiiră, blejeritură, blojirl- 
tilră 8. f. Scomitnră. Șt altele ea aceastea blojărituri, 
ce zio ei in pomenitul lor hronograf. ib. 472/„. Min
ciuna sau alt chip de blojeritură tn ooroava mea... 
ist. 274. Cdfe năcazuri... despre minciunoasele ale 
lumii blojirituri au tras. ap. TDRG.]

— Pare a fi derivat din bloj, cu Înțelesul fun
damental de „a murdări (pe cinevă)**, apoi „a po- 
negri“. „a cleveti**.
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BLOJIRITtRĂ t «• f- i,,
BLVJ VIITOKIC, -OĂRE f adj., SUbst.)

Bi.oNCii; B. a. NontrZ, frânge. — (Transilv.) Nod; ' 
cfr fionc, fantă, bibicescu, p. p. nota 65. [Gruia ! 
lui Novac) are tnustăfi ca de rac Și le’noadă după i 
cap. B'ace bloiiciuri ca puinnul, Că ți-e groază de 
dinsul. BIBICESCU, P. P. 295. [Plur. blonciuri.}

BUACĂ
1“. (Zool.) Șarpe uriaș din America centrală șl de 

miază-zi.
2". P. anal. Fășie Itin^ (de blană s. de pene) 

purtată do femei In jurul țțătului.
(Pronunț. 6o-a.)
— N. din fran.

BOA interj, v. bua.

7 ULONO,-A adj. Blond. — (Despre coloarea p&rului 
' la oameni) Bălaiu, bălan; cfr. albeiu, plăviț. Nu 

le-ar putea cineva deosebi, dacă... n'ar /i una brună 
ți alta blondă. C. NEOiilizZl, l, 327. Copiia m&i cu 
lungi blonde plete, eminrscd, p. 46. Bsste capul 
blond al fetei zboară florile și-o plouă, id. ib. 263. 

— N. din fran.

BLONDĂ 8. f. Blonde. — (Rar, învechit) Dantelă 
albă, ușoară, de mătase. Blonduri = horbote de mă- 
tasă. cosriNESCU. Gâtul ei eră acoperit cu simiset 
de blonduri de Olanda, filimon, Jî. Ii, 603, Alese o 
rochie de catifed..., un văl de blondă alb și un șal 
negru C-negruzzi, i, 27, Coafurile cu flori, cm blonde, 
cu panglice și cu pene, odobescu, i, 384. (Plur. blonde, 
j- bidnJMn.]

— N. din fran.

BLoacoTÎ vb. IV* V. bleotocâri.

bloșticAÎ vb. IV*. PatrouiUer, patauger dans 
kt boue. — Á Inaintă cu greu prin noroiu apătos și 
prin băltoace, cfr. a bălăci, a băltăcl. Peste niște 
ttnoasâ piștealniți și glodoase tini și bălți... bloifli- 
căind mai mult decăt mărgân<l. cante.mtr, hk. 
139/„. |Și: bleoșticăi, blioșticăl vb. IV* = a umblă 
teleap prin glod ion CR. iv. 60.)

— Formațiune ononiatopoetică. Cfr. blociorl, 
bliotocărl, bleoștiraie.

BLOT, -Ă și -oĂTĂ ad]., subst. v. bleot. 
BLOTĂCĂKI, IIL<»T<»€ÂKf. 1 . , . , .BliUTUCUIti Vb, IV. Í ’•

RLOTOR j- 8. m. Vaurie».—(Numai la ANON. CAR.) 
Om de nimic. Blotor = homo năuci. Cfr. bleot.

BL^cĂ B. f. BowleHs. peloHe. Gland du chine. 
Globe de lampe. — (Ban.) Bulgăraș, boț mic, globuleț. 
Nu odată se poate observi... un fel de gândac ne
gricios... purtâtul câte o bliică de pământ la picioa
rele diiuiărăt (nota: „boboloacă, boț mic și rotund). 
MARIAN, INS. 13. I Spec. Ghindă. Nu da num pe 
bluci: lucruri bune pe lucruri rele, zanne, p. iv, 4. |i 
Globul de la lampă. (Lățunaș, lăngă Verșeț) viciu, 
GL. (Forma bluc din glosar e reconstruită de Zanne 
In mod greșit din plur. bluci din text.] Cfr. boboloș.

BLVCt^e 8. a. v. bucluc.

BLÚZÁ 8. f. Blouse. — Hăinuță de pănză, de lănă 
etc., In formă de iie, purtată de femei. 0 bluză de 
catifeă.. cuprindeă.-, mijlocul cel mai gingaș din 
lume. EMINESCU, N. 81. ' Haină de serviciu pentru 
militari, In locul tunicii. Sanitarilor, in loc de tu
nică, li s’au dat bluze de postav, uricariul, xxii, 
481. I Haină ușoară, de muncă, purtată mai ales 
do lucrători, adesea pe de-asupra altor haine. Bluza 
albastră., o schimba odată cu începutul toamnei. 
OUNÁREANU, CH. 65.

—- N. din fran.

BLrzĂK 8 m. Ouurier. — (Neobicinuit) [Luleă] 
de pământ, din care fumează bluzarul și studentul 
francez, odobescu, n, 303.

— Derivat din bluză, prin suf. nom. agent, -ar.

BOA B.m.indecl. 1° 6oa (Boa constrictor). 2'‘. Boa.

1

BOÂBĂ s. f. 1. 1®. Baie. 2®.-3®. Gonite. 4’, Pomme 
de terre. II. Grat». 111. Trou (dina le jeu de paume).

I. 1®. Fructul cărnos și In formă de mică sferă al 
unor plante (precum vița de vie, agrișul, etc), In 
mijlocul căruia se găsesc sămburii. Cfr. bob (11), 
bobiță, buburuz, broboană. Strugur cu boabe 
mărunte, h. iv, 8. Vinul... din boabe roșioare. Jar- 
NÍK-BÁR8EANT1, D. 373. Dulce-i gura de mireasă, Ca 
și-o boabă de cireașă; Dulce-i gura mirelui,Ca boaba 
strugurului. noisE, 196. |i(Bot.) Boaha-vnlpil = dalac 
(șl: bobiță, poama-vulpli). leon, med. 24, bar- 
CIANU.

2®. P. anal. Ceea ce prezintă o asemănare cu o 
astfel de boabă, cu deosebire picăturile. Boabe 
mari de autloare ii brobonau fruntea, ap. TDRG. 
Boaba spumii. EMINESCU, p. 222.

3®. P. ext. Ca și In „nici (un) pio“ s. fran. „no... 
goutte“, întâlnim noțiunea de „picătură'* servind ca 
o Întărire a negațiunei după care urmează. In expre
siile: nu... hoabă=âe loo,nicio - (frântă), nici două 
boabe legănate « absolut nimic. Eu nu (i-am zis 
două boabe legănate, gorjan, h. ii, 225. (Fetița] 
clăpăi pe nerăsuflate o fabulă, fără să priceapă 
boabă, caragiale, 8. 9. Sărmane omule, dacă 
nu știi boabă de carte, cum ai «4 mă înțelegi ? 
creangă, a. 17. Poți tu să citești ce zice aici')— 
Ba nici boabă, răspunse el. ispirescu, l. 270. Se 
zăpăci până tntr’atâta, de nn știit deocamdată să 
zică nici două boabe legănate, id. ib. 387. Istoria 
pentru începutul Românilor de Petru Maior și Cro
nica Românilor de Georgiu Șincai mă familiariză 
eu trecutul și aspirațiunile unui popor despre ca
rele nu auziseiu de la ceialulți profesori nici o boabă 
frântă. SB1KRA, F. s. 106.

4®. (Transilv.) Cartof. FRÂncu-CANDREA, M. 98; 
șez. IV, 44; JAHRESBER. IV, 326} VICIU, GL.

II. (Prin confuzinne cu bob)
1®. (Rar, Ban.) Bobi (In care „dau** bobăresele). 

[Baba] ti dete în boabe și de noroc, cătană, ap. 
TDRG.

2®. Grăunte. Porumb românesc cu boaba mare. H. 
XI, 5. Când se coace boaba’n grâu. mat. folc. 244.

UI. (Prin confuzie cu bob i 5® — poate priceput rău 
de CIHAC, care singur atestă înțelesul do) Gaură In 
caro pune piciorul cel ce „dă“ In jocul cu mincea. 
Cfr. totuși bibă.

— Din sârb, boba (cu Înțelesul I, 1® și 4®). Cfr. 
bob, boană, boambă.

boac interj. Pan, vlan. — (Rar; Mold ) Interjeo- 
țiune onomatopeică care imitează sunetul produs de 
un obiect lovit de altul. Cfr. poc, buf. Numai ce 
aude odată boac! și buzduganul zmăului se izbește 
in poartă. șEZ. ll, 52/„.

BUÁCA interj. — Interjecție cu care se chiamă 
vițeii. MARIAN.

BOĂCĂ s. f. (Bot) Sorté de navet. — (Transilv.; 
rar) Un fel de nap semănând cu guliile. (Comit. Hu
nedoarei) Com. T. L. BLAGA. A nu ștl (nici) hoacă 
= anuști nimic; cfr. a nu ști boabă s. buche s. 
hâtă. BARCIANU, DDRF., BAKONZI, L. P. 43/,j. | P. 
anal. Cap; cfr. bostan, dovleac. Cfr. barcianu, 
DDRF. (Numai In expresiunea) A fi tare d« - ; a fl 
tare de cap, a nu pricepe ușor; a nu-i prea păsâ de 
orice Întâmplare, a nu-i fi urlt, a răbda multe. (Olt 
și Vâlcea), ap. zanne. p. ii, 17-18. Cfr. DDRF.



boacAnA

boAcăNĂ adj. f. (Numai in expresii ca) A fă
cut-o 8. O făcut una (prea) - = prea de tot, de oaie; 
alta măi - == mai lată, etc. (Se Întrebuințează, fam., 
spre a caracteriză o acțiune neașteptată, neprice
pută, prostească, nepotrivită). Cfr. gogoneț. Dacă 
le fSceă... acestea d. Lesviodax,... apoi cu cât mai 
boacăne le croeau... predecesorii d-sale. hasdeu, l.
C. 126. L-am prins cu alta mai boacănă. CARAGIALE, 
ap. DDRP. Câte-ai făcut boacăne de când m’ai luat 
și până acuma, to^e-au fost cum aw fost; dar asta 
le-au făcut vârf. șez. ix, 53. .Șt li-i frică să n’o ne
căjească Ipe Dochia] sd te aducă alteie moi boa
căne. MUSCEL, 33. I Boacăne e numele unor jocuri 
de copii (Slobozia-Conache, In Covurluiu) H. iii, 402. 
[La ALECSANDRI, T. 1313, CU funcțiune adjectivală, 
neobicinuită. Orice privesc, e boacăn, trist, urii.]

BOÁCE 8. f. Pot®, mof. — (Muscel și Ban.) Voce, 
glas; vorbă. Florica s’a sculat Și'n dureri o strigat 
Cu boci marepăn'la ceriu, marian, D. 2(19. Frunsd 
verde lemn domnesc, Ilai, neico, să te’ntâlnesc. Două 
boci să-ți făinuesc. hodoș, c. 49. /|t astup eu boacea: 
gura. (Muscel) jahresber. viii, 314. [Cuvântul fiind 
pe cale de a se atinge din graiu, întâlnim, Intr’un des
cântec, construcția greșită: Cu bociu mare a strigat. 
teodorescü, p. p. 381.]

— Din lat. vox, vocem „voce". Cfr. boci, bocet 
și dubletul voce.

boAcbt f V. bocet.

boActăr b. m. Gardien, cuntonnier, sergent (de 
viile).—{Le Românii din Ungaria) Păzitor (de noapte), 
cantonier, sergent; cfr. caraulă. jahresber.III, 13. 
Un Țigan beat doarme’n noroiu, fără ea sergenții 
—„boactării^—să se gândească a-l ridică, iorga, 
N. R. A. I, 259.

— Din germ. Wăcliter „păzitor", probabil prin 
filiațiune maghiară.

BAÁOHE B. f. (Omit.) 1®. Hibou. 2®. Sorté d'avtour. 
(Transilv., Mold.)
1®. Buhă, bufniță, Pulaturüe lor, sălașe boaghelor 

yt puhacelor. cantemir, ap. TDRO. Uită-te, bade, 
la mine, Că-s mândră.... Nu ca boagliea ^i urttă! 
jarnîk-bârseanu, d. 254.

2®. O specie de uliu. Cfr. marian, o. i, 122. „Uliu 
(Trestia și jur, Bătăcin, In Sălagiu)". viciu, gl.

[Șl: boghiu 8. m. (scris greșit și: bodiu. MARIAN, 
o. I, 122). Toată noaptea stă boghiu („ca șl pasă
rea, treaz"), pamfile, J. Ii.]

— Din ung. bagoly „bufniță".

BOÁGHE 8. f. Meule de /oin.—(Transilv. și Mold.) 
Căpiță, claie de fân. barcianu, reteganul, p. i, 
3, nota. Bogyă = cnmulus, acervus. anon. car. Bo- 

claie mare de fân. gr. băn. Bóghiíe = claie 
mică fără țapă. (Mehedinți) N. REV. r. 1910, 85. 
Gasda bună încă până când e [fânul] câmp, il 
putie tn boăiuri sau tn căpițe, economia, 66. Când 
o văd nepieptănată, Par'că-i boaghea negreblată. 
DOINE, 250/g. [Și: boghe s. f., böghln b. a. (scris 
greșit, șl: bodiu; plur. bodiuri). | Diminutive: bo- 
gbiță s. f. (prin hiperarbani8m,bob>țâ). Snopu-l legă, 
Bobița o ridică. Ședeau clăile ca oile, Bobi^le ca 
căpițele mănorescu, l. p. 219/,,.bogheăcă s. f. 
(cu diminutivul boghecdță b. f.) = un purcoieș de 
fân, cam un sfert de car (pamfile, j. ii), o claie 
mai mică. (jud. Putna) conv. lit. XLIV, ii, 619. Bo- 
ghecuța, boglieâsca numele unui joc țărănesc, be- 
vastos, N. 280’’/,,, PAMFILE, J. III. Augmentativ: 
boghlână s. f. barcianu, alexi.]

— Din ung. boglya, idem. Cfr. dubletul buglă.

BOÁOHF. 8. f. (Anat.) Pârtie molie de la tété 
auprés des tempes.—(Nemțișor, in Neamțu) „Moalele 
capului, la tâmple." ion ck. iii. 286.

- 584 - boala
boAore b. f. Brouillard. - (Bran, Muscel) Ne

gură (mai ales pe munți), răddlescu-codin.

BOÂtiHiȚÂ B. f. (Pat.) V. babițe.
BOAOtu 8. m. V. boiangiu.

BOÂH.VK s. f. Jeu d'enfants. — (Cudalbi, In Co- 
vurluiu) Numele unui joc de copii „ou 5 pietricele, 
numit pe unele locuri șl opinca.“ H. iii, 102.

BOÁIÉ 8. f. (Bot.) Sorté d’feerăe. — (Mosou, Lu
pești. Jorăști, In Covurluiu) O burueană mică, cu 
frunza îngustă, întrebuințată In popor ca leac pen
tru scoaterea veninului ll. III, 325, 261, 143.

BOÂITĂ B. f. Se zice boilor (slabi), Cfr. boală. 
Nea, boaită, nea! pamfile, J. II, Acuma ai numii 
nește... boaite de boi la jug. jipescu, o. 49; tot așă 
șl la vaci, bivoli, etc Gom. i.favelescu; cfr. șoaită.l 
P, ext. Termen de batjocură, dat mai ales preoților, 
călugărilor și Țiganilor. Cfr. creangă, gl,, șez. 
VIII, 166, PAMFILE, J. II, RĂDUI.ESCD-CODIN. Soco
tești, boaită urită, pe noi să ne amăgești ? beldi- 
MAN, TR. 360. Afa'^, boaite ! leșiți, că pre toți vă 
omor! C. NEGRUZZI, î, 161. Afard, boaită, că nu știi 
ce vorbefli! Du-te dracului cu toți sfinții! sado- 
VEANU, P. 19. Cât pe ce erd «d ne obosească boaita 
cea tnflrăcită- creangă, a. 43.

— Pare a fi ung. (In Trei-Scaune) böjti „vite cor
nute, ou părul lung și mițos Intre coarne^, cfr. 
boitar.

I

boílá b. f- I. âioiadte. II, 1’. Si/phtUs. 2’. 
phus. 8®. ^pil^iie.

1. Orloe stric&ciune s. turburare a sănătății (In 
limba medicală Înlocuit adesea prin franțuzismnl 
maladie); cfr. beteșug, betejeală £ou2a e u- 
șoară, trecătoare, s. grea, fără leac ( incu
rabilă); ea bate, ajunge, găsește, lovește, înă- 
năncă, răpune pe cinevă, se leagă decinevă, vine, 
intră tn cinevă, se ia ( - lipicioasă s. molipsi
toare) și se dă. Omul cade la s. In >, dă In - , e 
cuprins B. apucat de o-,bolește s. zace de*. 
Cevă 8. cinevă bagă in - pe cinevă. Boala se vin
decă. Omul scapă B. se măntuește de - ;el scapă 
s. scoate pe cinevă din - b. măntuește pe cinevă 
de < . i?t adusvră tofi bolnavii, de toate boalele șt de 
chinure finufi... ți vendecă et. tetraev. (1574), 205. 
Grea boală au bolit. (1610), ap. GCK. I, 44/,. Ceta ce 
oued boale, tn ostrov merpeA ți eă tăntdduiâ. N. te
stament (1'^03), ibid. I, 350/,. Nu iaste boală mai 
primejdioasă decăt lipsa minții, pilde filosopești 
(a. 1713), ap. OCR. Ii, 6/„. vede bine; dar asta 
poate fl o boală trecătoare, c. negruzzi, i, 41. /{... 
grijețte ață de bine, eă peste câtevă sile U scoate 
din boală, creangă, p. 76. OcAtt... frumoși... te 
baffă in boale- ispirescu, l. 20. iSd te bată, ba~ 
deo, bată, Nouă boale dintr’odată, Nouă boale Și-o 
lingoare, jarnîk-bârseanu, d. 265. Ocfctt tăi mă 
ba^’n boală, Sprâncenele iar mă scoală, ib. 23. 
De cAt cu urtt tn casă. Mai bine cu boală ’n 
oasă; De boală bolesc ți scap. Dar uritul tot pe 
cap. ib. 180. j^u eac boală nebolită, ib. 208. 
joacă-o țărișoară $i-l lovește, Doamne, -o boală, De 
trei luni nu se mai scoală, ib. 360. Spune, rnăi- 
culiță, spune. Ce rea boală te răpune ? șez, i, 10**/,,- 
Măncă-te-ar boala! zanne, p. i, 412. Boala intră 
(cfr. variante: vine) c« curul și iese pe urechea 
acului. lORD. GOLE6CÜ, ibid. II, 492. La nevoie se- 
cunoaște prietenul, și la boală nevasta. {A.rgeș și 
Mehedinți) ibid. iv, 499.44^ A băgă s. a vâri pe cinevă 
in ~ 8. in toate boalele = a băgă In răcori, a spe- 
riă, a îngrozi pe cinevă. Cfr. pamfile, j. ii. Cănd 
tmi răsuceam... musteața.., váram pe recruți tn 
boală. î. NEGRUZZI, IV, 22. Să nu mai eiei că vine 
lupul, moț Nichifor, că mă vári in toate boalele. 
CREANGĂ, p. 121. îl (Adesea In exclamări, după parti-

i
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BOALÂ

eole Întrebătoare, prescurtat din 6oaia aă te ajungă! 
ete.). Dar cum, boala, io să-l uit? Că ș’aseară l-am 
văsuț! HODOȘ, p. p. 186. [I Ca epitet dat vitelor slabe, 
leneșe, nărăvașe, etc. râdulescu-codin, pamfile,
J. II. Cea, boală, cea! ibid. Cânele meu se vede că-i 
corciu de lup. De umle până unde, a'a dat, boala, 
c’o lupoaică. CONTEMPORANUL, VII, 11,2. la, vesi, fa’ 
ce tot Bice boala de cucoș. ion cr. ii, 180. A luă 
șapte piei după [ de pe] o boală, zaííke, p. i, 694, 

â - = epilepsie, marian.
hoala-babițelor= babițe. marian, na. 59.
- câ(l)neascâ=8ocote LB., leon,med.121 147, 

grigoriu-rigo, m. p. 1,184. Cojjitt, când bolesc de 
boală câinească, se tămăduiesc, de va [ vor] mâncă 
un purcel, ispirescu, l. 128. Dragostea femeiască 
Te uscă, te face iască. Te bagă’n boală câinească. 
șez. I, lll/s,. (In poezia pop. șl la plural) Dragos- 
tile femeiești.. Te bagă’n boale căneai, mândrescu, 
L. p. 45/^.

boala-copHlor = epilepsie bianu, u. s. Toți se 
aperiară că t-a găsit boala copiilor, gorjan, h. 
II, 155.

- de-gnră-șl-de-plcioare = o boală de vite (Bistri
cioara, In Neamțu) h. x, 25, febră aftoasă.

+ -de lună = de om lunatic, coresi, e. 79.
boala gălbinărli = gălbioare. Togăaește boala 

gălbinărei ș» frigurile pungii, zawe, p. v, 524.
împărătească. Lru câțp veașteriâ șt pâ(5âj/toaaâ, 

ca cei ce tn boala împărătească cad, a fi ae pare. 
cantemib, ist. 135.

boala înălțimilor s. a munților e boala care cu- ; 
prinde pe unii, când se urcă po un munte mai Înalt i 
Cfr. bianu, d. 6. [

boale-lumeștl s. (modern) secrete, venerice = t 
boale ale părților genitale, „boale rușinoase**. Cfr. ' 
bianu, d. s., marian, na. 280. Salcea e bună de ! 
dat... celor ce sac de boale lumeți, șez. iv, 182/„. 1

- lungă 8 inare = lângoare apArătordl să- i 
nătâții, ap_ TDRG., leon, mei». 121, bianu, d. s.; ;
H. IX, II, 4.5, etc. Din spaimă urmeasă amețeală, 
cutremuri, boala mare. Calendariu (1844), 62,

boala-mânznlnl. O boală de vite (Mastacani, In 
Covurluin) h. iii, 316.

boala-uecaznlnl o are cinevă când oftează Intr’una )LEON, MED. 85,
- rea = a) epilepsie marian, ins. 222, leon, J 

MED. 85; b.) lângoare bianu, d. 8., leon, med, 121. i
- rusească =s:IăDgoare (Mâcleann,ln Constanța) i

H. II, 283,
- seacă = oftioa bianu, d. s.
- 8fântă = epilepBie piru, ap. TDRG.

sfânta-boală = dizenterie apărătorul sănă
tății, ibid.

- uscată = atrofie; cfr. LB. e , ^,n so «*n* acaea iv»nepaj, »»
acilor 8. a vnelor = pesta bovină; cfr. lepedeuă, ca boanele ce se scuturăde sdroncănitul

LB., (Băgești, In Muscel) H. IX, 167, (Voinești, tn carufutaâ »u septaraâ. brebenel, GR. P. De bucale
Mnscel), h. ix, 600, (Găvănești, In Buzău) H. li, 85, .......---------------- - ‘ ’ -----
(Glod-Siliștea, In Buzău) H. ii, 122. !

- de apă = idropizie LB., bianu, d. s.
boale de femeii a părților genitale la femei.
- de gră81me = obezitate bianu, d. s.

de mare = rău de mare: e boala de oare sufer
cei ce călătoresc pe mare bianu, d. 8.

- de mijloc v. durere de șele. leon, med. 121.
- de nervi V, isterie, neurastenie, nevroze. 

RIANU, D. s.
boale de piele bianu, d. s.
- de sânge = 8ângerat dame, t. 30.
- de slgel (Lupești, In Covurluin) H. iii, 273

(nedefinită mai de-aproape).
» de șarpe: de care sufere acela, In corpul că

ruia, după credința poporului, s’a introdus pe guză 
un șarpe (Prahova) leon, med. 121.

boală de zaliăr= diabet bianu, d. s.
ll. P. restr. 1®. (Sălagiu) Sifilis vaida.
2®. (Mold.) Lângoare pamfile. -t. ti.
3®. (Brașov) Epilepsie

BUANCÂ

Din slav. (cfr. paleosl. holb „8011137“, rus. 
B&rb. boi „durere“), cfr. bol.

BOÂi.cÂ B. f. Petit pot. ~ UlcicS, bardac. iȘ'i-am 
a(if(5 intr’o boalcă borț eu, lobodă. (D&mbovița) 
CONV. LIT. XLIV, II, 955. mamii, dă~mi o
boalcă de lapte, ion CR. II, 2K7; cfr. iir, 285. -Se 
duce la aceă femeie, aă ceară foc intr’o boalcă ori 
intr’un ciob, muscel, 59. [Diminutiv: bolciiță a f. 
(D&mbovița) CONV. LiT. XLiv, il, 905.]

— Etimologia necunoscntâ, cfr. bâlcă (poate, 
Înrudit cn bulg. bsAisi, bakija „un fel de plO8C&)“.

B0Á1-UA adv. (In Țara-Hațegului, tn Transilv.; 
numai tn expresiunile:) X da cu băful boalda in 
cineoă: a da boldiș rev. crit. iii, 89. De-a boalda; 
un joc de copii, ibid. in, 89 (descris acolo). Cfr. 
de-a ’n boulea.

— Derivat postverbal din bold).

roAmbÂ s. f.
I = bo»hil (Transilv.).
P. Boabă (I, P) de strugure. Când ae teacuesc 

strugurii..., boambele sâ se curefe de tinâ. economia, 
163. Dw-mâ, Doamne, și mă pune, Unde-i vin de 

: boambe bune... Du-mă, Doamne, și mă laaă, Unde-i 
vin de boambă grasă. 'B.EV. CRiT. i, 469. [Dimi
nutiv: boinbnță. LB]

2®. Boabă (1,4®), cartof. vlCiu, ol., com. A. BANCIü. 
n = bob (Transilv., Ban., Mold ).
1®. Bob (II, P) de grăti, etc. anon. CAR. O ara 

și boambele paide [grâului]. (Huniedoara) ÓRAIUL, 
II, 120. Boambe, adecă grăunțe de grău, secară... 
MARIAN,SE. 1,285. KAtributiv, Mold.) Fasoleboambe: 
o specie de fasole (Neamțu) 11. X, 519, 581, ion CR. 
IV, 48. [Diminu t iv: hombiță (bombicS). ANON. CAR.]

2®. Bob (Ii, 2®), Sr de praf, etc. Căteoă boambe 
de prau (—praf). (Banat) marian, i. 244.

3®. Bob (I, 3®). Dă, babo, cu boambele. De-mi gă
sește eilele. RETEGANUL, CH. 67.

— Pare a fi rezultatul unei contaminări Intre 
bob, boabă și boană. (N’are nimic a face ou cuvin
tele romanice reprezentate prin ital, bomba, fran. 
bomber, etc., al căror Înțeles fundamental e cel de 
„bubuitură**, iar nu cei de „obiect In formă de glob“).

BoÂviBÂ s. f. = gurdnná. (Ban.) TDRQ.
— Formație onomatopeică, Înrudită cu bombăni.

BOÂsA s. f. 1®. Baie. 2®. Grain.
(Transilv.; germanism)
1®. Boabă. [Struguri] cu boambe sau boane dese. 

(Hațeg) HEM. 1531/„.
2®. Bob. Jpot ae cară acasă [cânepa], inoelită tn

se țin șl legumtle, a cărora numai rodul, curele 
creaște în boane, il mâncăm, ecqkomiî, 36. [Prin 
Brașov șl; bon s. a. Un bon de ca/eă.]

— Din germ. Bohne, idem.

BOÁWCÁ 8. f. P. Arbre gros creux, souche. 
Branche. Brebis vieiUe. 2®. Rose-d'lnde.

1®. Copac gros ș găunos Inlăuntru (rev. crit. iii, 
89), buturugă (graiul, ii, 115, notă), hăciugâ mai 
Înaltă (Răchitova, In Hațeg, viciu, GL.), p. ext. ra
mură. Ardea căte-o aăptătnănă din boanca aia, hoanca 
erâ cât o jdoscă de făn. (Țara-Oașnlui) graiul, ii, 
116. Pune intr’un gard o baligă, in care înfige 
boance,... de descântat beșiea cea rea. ȘEZ.55, notă. 
Când eu mâna bag in spusă, Pe boanca apuc de 
bueă? [= Turta], gorovei, c. 372, cfr. păsculescu, 
L. P. 102. i Fig. Oaie bătrână care nu mai are din^. 
DAMÉ, T. 68. Cfr. babană. O boancă de oaie, pam- 
PILE, J. II.

2®. (Bot.; plur.) Boance = vâzdoage. (Valea Taz- 
lăului, Bistricioara, In Neamțu) ȘEZ. vii, 177; h. x, 30.



ruanda
boAnbA s. f. V. bnndă.

boAngA b. f. (Entom.) Sorté d’tiwecfe. — (tn Tran
silv.) Un fel de insecte care mai mult umblă, se 
târăsc pe pământ, decât zboară marian, ins. v. 
Cfr. goangă. (Diminutiv: bong iță. Bongufele Și 
toate muscufele. bugnakiu, NAS.J

boangeríe s. f. V. boiangerle.

boAnghkn. -GHtN.A subst. Terme de mépria â 
l'adresse dea ifongrois. — Nume de batjocură dat 
Ungurilor. Portarul, un boanghen, eră dat dracului. 
M. CHIi ITESCU, CONV. LIT. XLV, 374.

— Poate să avem a face ou o formă stâlcită din 
paleoal. Vngriui „Ungur-. Cfr. vengher, ungur.

boântA s. f. Rossade. — (Mânăstireni, In Boto
șani) Bătaie, burzuluială, bontăneală. lON crean
gă, III, 251.

boAntA b. f. (îmbrăc.) v. hnndă.
boânțA s. f. v. boață.

bgĂnzA 8. f. (Entom.) 1®. Taon. 2®. Sorté de 
mouehe (Musca vomitoriaj.

(tn Bucovina)
1®. Streche. MARIAN, INS. 363.
2®. MuBca-mare. ib. 366.
— Derivat postverbal din bonzăL 

b«>Ar 8. m. 1®. Bouvier. 2®. fí’Opriétaire de bceufs. 
3‘. (Astr.) Le bouvier.

1®. (Kar) Păstor de boi. Cfr. văcar. ANON. Car., 
ȘEZ. vii, 177. Văcarii și bónrii... pasc cireși, pra
vila MOLD. 7. htcă am infeles... pentru acel Ru
mân boar cuboi. (a, 1712) IORGA, 8. R. Ii2.Păcurarii, 
boarii, văcarii... ECONOMIA, 94. Pe marginea Du
nării, Trec boarii cm boii, reteganul, tr. 155/,,.

pre mine puște-m'or Boufii boarilor, pompiliu, 
B. }»/„.

2®. (în șesul Munteniei) Proprietar de boi. [Șl: 
buliar.] Com. i. pavelescu.

3®. P. ext. (Astron., probabil trad. după fran. 
ftoMiNcr) O conatelațiune. Cfr. CULIanu, C. 48. Cfr. 
văcarul, capul-boului.

(Pronunț, bo-ar. i Șl: (4- 5om) honăr barcianu, 
marian; (Ban., după oier) boier TDRG.; cu alt anflx 
(In iălagiu) bole.ș b. m. = feciorul care păzește boii. 
VAIDA. b'eminine (rare): hoârițâ. Păstoriță de boi. 
LB. Oiu fi mamii văcărifă Și tăluchii boărifă. ȚIP- 
LEA, p. p. 30; boăreasâ. damé, t.)

— Din lat. boțvjarlns, •um, idem

bóAr ț 8. m. (Zool.) V. bour.

boArcA a. f. V. Sorté depot«5on (Rhodeus ama- 
rus>. 2'^. Appellation injurieaae des Bok^ntiens et 
dea vieillea femniea tracaasiérea.

1«. (Iht., Mold.)«= WehiiUft. antipa, p. 136, 138. 
2“. (Mold.) Nume de batjocură dat Țiganilor și 

Țigancelor, a. babelor cic&litoare. pamfile, j. ii.

boAre 8. f. P. Vent doux et rafraîchissant, 
eouffle Uger, brise. 2°. Exhalaison, vapeur, fumées, 
parfum. 3®. Chaleur, feuas.

1®. Vânt lin (de aeară sau de dimineață mm alea), 
răcoritor, auOare a. adiere de vânt lin. -a suflă, 
adie, bate. SuflAnd odată boarea. Au căsut jos 
toată floarea, barac, a. 8. Adie boarea dulce din 
versile cărnii, alecsandri, p. iii, 449. Boarea văn- 
tului. id. ib. IV, 52. O boare lină... vine din apus. 
l. NEGRUZZI, II, 98. Liniștea-i deplin stăpână Beste 
câmpii arși de soare- Intnca-i goală: la fântână 
B pustiu; și nu se’ngănă Nici o boare, COșBUC, 
F. 57. că l-atinge încetișor boarea sorilor.
ISFIBESCÜ, L. 83. Ș’o dat Bumnesău o boare Și s'o

) - BUAȘÂ
copt grâu' la soare. mÂNDRESCU, L. p 217/,4. Lea- 
gănă-se bradii'n codru.... Fără vânt, fără nlcoare. 
Fără nici un pic de boare. cAtanA, b. 153. Boare de 
vânt. RETEGANUL, TR. 24/,,. Și dupăce i-oiu spălă-o. 
Frumușel că i-oiu usai-o Nici la boare, nici la 
soare, Suma’ntr’a mea jale mare, marian. î. 69. 
[După WEIGAND, JAHRfiSBER. IV, 326, ar însemnă 
șl „crivăț“, Înțeles suspect.]

2®. Abur, miros, parfum, aromă. Când [vasele] {s 
pline cu vin, se dă acesfi<e[a] boare de pucioasă. l. 
IONESCU, C. 202; cfr. id. Ib. 216. Dar se treseso tn 
untbră crinii, vărsându-și boarea lor profană. AN- 
GHEL, î. G. 20. 11 lovise boarea de pâine atldă. con
temporanul. V, 390; cfr. mat. folc. i, 611.

3°. Căldură In aier; cfr. zăpuc, zăpușală, pâclă. 
Nu-i tiime să-i .scape de bődre, Bă ■'^'ascu^ul^ă de 
dins la răcoare, dosofteiu, ps. 58. Ce boare I se zice 
când e căldura mare și vântul nu adie (Bilciureștl, in 
Dâmbovița) H. IV, 51.

(Plur. (neintrebuințat) bori Șl: aboăre. Ș'așâple
carăm Și venirăm Pe stelele cerului. Pe aboarea 
vântului. (Pășcani-Stolniceni, In Suceava) HEM. 99.]

— Etimologia necunoscută. (înțelesul cuvântului 
ne face să credem că avem a face mai de grabă cu 
o modificare a cuvântului abur, cfr. conv. lit. xxxv, 
820, TDRG., decât cu un urmaș al grec.-lat. boreas, 
care însemnează „vânt puternic, furtună“, cfr. mbyer- 
LÜRKE, R. w. nr. 1219, sau cu un Împrumut din 
slav, búrja ./urtună**, care a dat bură, cfr. BEU- 
NEKER, 8. W. 103).

boAreAbA 8. f. V. boar.

boAhfA b. f. (Iht.) Sorté de poisson. — (Polovraci, 
In Goij) Un soiu de pești mici șt groși, u. vi, 235.

BGÁKFK s f. plur. 1®. Vieux chi^ons; hardes. — 
Rufe a. haine (vechi, murdare, zdrențuite) pamfile,
1. c. 347, 371, (Șișești, In Mehed nți) com. N. lO- 
NESCU (cfr. buleandră); p. ext. lucniri vechi și 
netrebnice (prin casă); cfr. H. 11,31; cfr. catrafuse. 
Desculfe, tn catrințe..., alături cu câteva boarfe... le
gate bl un loc intr’o bucceă, stăteau... femeile pro
stimii. SADOVEANU, SAM. V, ^70.

boArîe 8, f. V. bnurie. 
buAuîțA s. f. V. boar.

roAbstA s. f. (Entom.) 1°. Espâce de mouehe 
(Musca vomitnria). 2’. Instrument de musique.

1°. Musculiță care tr&ește prin păduri și pișcă pe 
oiu și animalele (despre aceste muscnlițe se apune 
că scot ursul din pădure ia mal; umblă multe la un 
loc, In cete, jucând In soare ca țânțarii). (Bran, In 
Transilv.) Se mai numește șl: muscă mare, cfr. 
MARIAN, INS. 366; REV. CRIT. III, 90, (Cătunele, In 
Mehedinți) K. ix, 36.

2*. Un instrument de muzică. (Voinești, In Muscel) 
H. IX, 498.
— Formațiune onomatopoetică, Înrudită ou zbârnăl.

boAktA a. f. V. bartá.

boAuțA b. f. (Iht) Esp5ce de poisson. — Un fel 
de pește. (Slobozia, in Argeș) h. i, 7, (Slobozla-Moaca, 
tn Dâmbovița) H. IV, 312, (Brânceni, m Teleorman) 
H. XIV, 21.

boAkzA s. f. 1 „
BUÁRZE 8. f. plur. (Bot.) /

boAșA 8. f. (Anat.) 1". Gros intestin. 2". éicrolMm. 
bourses.

1°. (Brașov, sing.) Mațul-gros. Ain umplut boașa 
cu ce-a rămas din tocătura pentru călmoaie (= cal- 
taboașe). l Mațele de joa. (Rndina, In Mehedinți) 
H. IX. 110.
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BUASGA

1 2®. (La plur. dnpă anal, iul „coaie**) Punga care
I cuprinde testiculele, p. ext. coaie („ca să nu le zici 

pe nume; boașe se poate tntrebuințâ In conversație**. 
Com. V. cioban, cfr. LM.). ti va apucă fie bâașă. 
BIBLIA (1688), 144. Dureare fie ftdoșe. mineiul(I7G6), 
]1H‘/,. (Cei bolnavi de vărsat rămân] umflați la 
trup, și mai vârtos la bâașe. piscupescu, o. 263. 
2d... boașele unui iepure, marian, na. 4. De~o fi 
deochiat de om. crepe-i boașele, cttre-i (= curgă-i] 

' pișatul! (Descântec) ȘEZ. VI, 9,5, cfr. ibid. ii, 87/„;
IV, 31/,„ 190/,,; TEODORESCU, P. P. 370*’. MARIAN,
V. 138; ALEXICI, L. P. I, 208/,,; ORIOORIU-RIGO, 
MED. I, 53. (C'‘r. varianta: Sâ-i plesnească boașele! 
MAT. POLC. 54'1). II (Bot) Boușele-pnpli = remf. 
PANȚU, PL. 1 lloașa-collței = niital-Tuell. harcianu, 
DDRF. [DIGȚ. citează șl un singular — format după

' analogia iul coiu — boș s. a. și s. m., de la care s’a 
I format pluralul boși (când e vorba de cele două 
( testicule). Având 2 chile la amândoi boșii. DOSO-

PTEiu, V. 8. 74,, (alături de: Le taie boașele. id, 
ib. 25,,).]

—- Din lat. ♦byrsea,-am (‘(^byrsa — ț^ee. pópaa 
' „piele"). Cfr. boșar, boșantio, boșântoc, bo- 

șorog, caltaboș.

RAĂSCĂ 8. f. Marc.— (Rar) Tescovină, drojdii (Olt) 
DDRF. Rămășiță de cazan (Rudina, in Mehedinți) 
H. IX, 88. Cfr. hușcl.

Pare a derivă din sârb, vosak, -ska „ceară", 
cfr. boștină.
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BOĂTĂ 8. f. ÖOMrdtM, triqw, honiette. — (Mold., 
Ban.,Mehedinți)Bâta mare. or. RÁN.,com.strâmbii* 
LESCD. MAna dreaptă tu carea de comun ( de obi- 
ceiu) «e poartă băt sau, boată... liuba-iana, m. 19.

— Din sârb- bota „baston'*.

uoÁTÁ 8. f. (Dog.) T. botá; (Anat.) hat.

KOÂȚĂ s. f. Boulette. — (Mold., In expresinnile:) 
a face o - = an lucru nepotrivit, o posnă (cfr. una 
boacănă); ai se intămpli cwtsâ o - 8. a da peste 
o - = peste o beleâ, peste un necaz neprevăzut. Cfr. 
trăsnaie. Și s’apucă... de toate poznele, făr’ a se 
gânflic'ar da peste v'o boață. șEz. vr,4; cfr. contem
poranul, 111,784. (Și: hoăiiță. Fără inflovtlă că și 
ele făceau din când in câwl câte cevă, câte vr’o 
boanță,... dar o făceau tot pe furiș, contemporanul, 
IV, 602;(Munt) borohoâțâs. f. Un învăfatpe scau
nul domniei ar face mai multe boroboațe decât un 
neghiob. DSLÁVKeíiCEÁ, ap. TDRG. „Afurisit lucruP 
îmi ziceam eu. Când să zic eu Doamtte-ajută, 
mi se întâmplă boroboața, bandu-aldea, a. m. 28; 
dupăLM. și ALEXi și: horohoânțâ; după barcianu 
și ALEXi șl: tanaboâță.]

BOÂTCĂ B. f, V. botcă.
buAz t 8. a. (Geol.) v. bogaz.
BOÂzÂ -f- B. f. V. boz.

noÁzoA B. f. Sabl6 borda dea riviéres). — 
(Lupșa, In Transilv.) Nisip pe marginea râurilor 
VICID, QL.

u<»B 8. m., 8. a. 1. (de marais), fiverole
(Vicia (aba, faba vulgáris). II. Grain, goutte. III. 
t«. Baie. 2®. ÂVe...J gotdte.

; I. S. m. (Bot.) 1®. Plantă alimentară din familia 
leguminoaselor, ou flori albe b. trandafirii și cu 
păstăi mari și puțin umflate. Un stog de bobu- (a. 
1588) COV. D. BÁTR. I, 3O9. Bo6 = faba. ANON. CAR. 
Sd samene... grâu, oves, bobu, maslre. calgn- 
DARiu (a. 1733), ap. GCR. li, 27/3; cfr. șez. iii, 150/,o- 
Z>afd-t frunza bobuiui șez. i, 76/„, cfr. il, 1377,, 
III, lö37i, 214/„, TEODORESCU, P P. 6357 II Bob* 
de-țariuâ (Lathgrusplatjfphyllos): variantă sălbatică 
a acestei plante, ou flori roșiatice, numită șl: mă-

BÚB
zărlche, unge-oăi (Bucov.). panțu, pl. [Fără 
plural. I Rar, și: bohă s. f. PANȚU, PL. Szwp de babă. 
RETEOANUL, CH. 163.)

2®. P. restr. Fructul acestei plante (și mai ales) 
sămânța (scoasă din păstare). Gătitu-le-ați cevă bob 
fiert? CREANGĂ, A. 10. vărsat... un sac cubrA. 
SBIERA, P. 2l*2/„. Curgeau suflările de pe ei, ca 
bobul. RETEGANUL, P. lll,60/„. /i săreau stropii, Tot 
cât bobii. TEODORESCU, P. P. 181. Cătu-i negrul 
- ului: foarte puțin (cfr. cât 11 negru subt unghie). 

CANTEMIB, ap. ZANNE. p. I, 120. A mânci-^ a) 
a minți, b) (despre femei) a rărnâneă Însărcinată, 
cfr. ib. III, 480 [Plur. (rar) bobi, (neobicinuit) boburi. 
N’a» mâncat bâburi, mazeri, adecă legumi, doso
fteiu, V. S. 68,,.]

3®. (La pl ir ) Spec. Bobi (2®), tn cele mai multe 
regiuni Inlocuiți azi cu grăunțe de porumb (pe alo
curi de mazăre), patruzeci și unul la număr, cu aju
torul cărora bobăresele ghic ‘sc viitorul, spun boalele, 
etc. (Construcții: se dă. se trage s. se caută In 
bobi, se dă 3. se trage cu bobii, se trage s. 
se spune din bobi, bobii se aruncă s. se pun 
cuivă; descrierea datului cu bobii tn șez. iii, 
1211-127, 232-234). 0 babă^Cloanță din bobi trăgând. 
ALECSANDRI, P. I, 21. La nașterea sa, n*a»M* Gra- 
china... <» pusese bobii și~i căutase in palmă și 
afiase că viitorul lui va fi strălucit, cotiv. lit., ap. 
TDRG. Eu sânt nvima Axinia, Care dau in bobi 
Șl cărți. î. NEGRUZZI, IV, 558, Și intr’adevăr, mai 
potrivit popă pentru mai potrivit sat nici cu bobii 
nu s’ar fi putut găsi, slavici, n. 10 C'Wră căpă
tâiul dintâi al vremilor, pănă unde praștia minții 
nu azvârle și cărturarii iși pierd d'a-surfla bobii. 
DGLAVRANCEA, 8. 79. Dai* poate fia ea bobi cu sita! 
fOȘftVC, B. 126. Babele care trag pe fundul sitei in 
41 de bobi... CREANGĂ, A. 12. Trage, măndro, cu 
bobii, Nu-ți mai lăcriină ochii. ALECSANDRI, P. P. 
234/,, i/nfi aleargă pe la bubele vrăjitoare, ca ace
stea să le caute in cărți și in paltne, să te arunce 
bobii... MARIAN, 8E. I, 60 # 1-8 -ii numărați— \\ 
așteaptă o primejdie, pamfile, j. ii; cfr. 11 trage 
ața. I De ce-mi numeri tu - ii mei? = ce te ame
steci In treaba mea? id J. 1. A du ca bobii: a yeni 
tocmai la vreme (ca șl când ar fl dat ou bobii și ar 
fl aflat astfel că e așteptat). - numărat = Întocmai, 
exact, clar, limpede, lămurit, deslușit, amănunțit. 
Cfr. ZANNE, p. 1,120, IX, 442. Dacă n’o iubește, n’are 
decât a nu se due'gi pentru dtnsa...; tui se pare 
că-i bob numărat, alecsandri, t. 1*288. iVeitea ILris- 
todor... dovedește, bob numărat, că arenzile au scă
zut. DELAVRANCEA, ap. TDRG. Lo-au povestit toate, 
bob numărat, după cum s’a intâmplat. sbiera, p. 
277/,. Patruzeci de franci, bobi numărați ( toc
mai). PAMFILE, J. 1.

11 S. a. 1®. P. anal, s’a zis apoi șl un -dema- 
zăre, de fasole, apoi de porumb și In urmă șl de 
grâu, de piper, de mac, spre a designă mai Întâi 
sămânța acestor plante alimentare scoasă din păs
tare, do pe cocean, din spic sau din măciu'ie. Astfel 
-devine termenul general pentru orice fel de „gră

unte" (când floarea se preface tn fruct, se zice că 
ea „leagă-**) și se întrebuințează, cu deosebire, 
când voim a arătă un individ din noțiunea colectivă 
grâu, mac, piper, etc. (cfr. fir 3®). Spicele (de grâu] 
răscoapte..., încărcate cu bob mare și greu, dela- 
VRANCEA, ap TDRG. il^ecanS albă și neagră la bob 
H. IV, 19,3. Veile un bob de piper, reteganul, p. 
V, 26/„. Dragostea pe care-o faci E ca fasolea pe 
haraci: Se urcă pân' la un loc Ș'apoi stă și leagă 
bob. ȘEZ. IV, 138/„; cfr. mat. polc. 300. Și-l găii- 
rdi» (grâul] paiu ea trestia, în spic ca vrabia, 
in bob ea tuasdrca. teodorescu, p. p. 1397 In... 
ace-fte zile, poporul... nu lasî copiii să mănânce 
boabe de fasole, porumb fiert, ori alte feluri de boabe, 
avâiul credința că de vor mâncă orice soiu de boabe, 
o să le iasă pe corp vărsatul mare ca boabele, leon, 
MED. 154. Patru boabe pe-un ștuleu- jarnîk«bâr-



BOBÂ
SEANU, D. 471. Foaie verde bob năut (jarnîk-bâk- 
SEANU, D. 178, 200, 207, 236; ȘEZ. i, 288/,), -deZiuie 
(TEODORESCU, P. p. 270), -de mac (ib. 31I‘>), -de 
metw (ZANNE, p. II, 146). IU» •«” - î amănunțit. 
(Cfr. din fir a păr.) î)ucă nw știi, ți-aș arătă Din 
bob in bob amorul, eminbscu. p. 272.

2*. P. ext. s’a zis In general șl Mn-<fe nisip 
sau de rouă, etc., spre a indică masa mică și ro
tundă care formează unitatea acestor noțiuni colec
tive (cfr. picătură, strop, fir 3’). Se temei să 
nu greșască, nici cât bobul de nisip, pann, ș. i, 54; 
cfr. o. vĂLSAN, CONV. LIT. XLII, 145. Presupuind 
lumea redusă la un bob de rouă... eminescu, n. 32. 
Boabe mari de piatră scumpă, id. p. 34.

III. (Prin confuziune cu boabă).
P. Boabă (de strugnre)
2«. (în expresiile:) un... - , nici... - = nimic, de 

loc. Nu sise nici măcar bob. ispirescu, ap. TDRG. 
Bietul sătean... nu ar pricepe bob. cONv. lit., ib.

— Din slav, bobi^, idem. Cfr. boabă, boană, 
boambă.

BOBĂ 8. f. Grand'mére; femme. — (în Munții- 
apuseni; ungurism) «unicâ. frâncU-Candhea, m. 9ö. 
In Vlâdeni, comit. F&găraș, vocativul bobo, de obi- 
ceiu in legSturft cu lele, e cuvântul obicinuit cu 
care te adresezi unei femei. Jahresber. viii, 314. 
Cfr. dodâ, dadâ, lele.

— Din ung. bvbâm(-asszony) „bunico!”

BOBĂ 8. f. (Bot.) V. bob.
BOBĂETtiKĂ 8. f. V. bombăni.

BOBÂi<'Ă= hăbalcă. (Dăieni, In Constanța) ii. ir, 
262. Se așeed... la bobăici. DUNĂrbanu, Săm. vi, 371. 
[Plur. -baici H. 11, 262 și -iăiei.]

bobăi.ă 8. f. Résidu, marc ; eau de vaiselle, rin- 
gure. — (In Mehedinți și In Banat) Ceea ce ae depune 
pe fundul butoiului, din vin sau oțet. [D. ex.] N’a 
mai rămas decât niște bobită. (Mehedinți) n. rev. 
R. 1910,85. Cfr. drojdie. Lătări, brahâ. (Deta, In 
comit. Timiș) viciu, GL.

— Etimologia necunoscută. (înțelesul fundamen
tal pare a fi cel de „zoaie” și deci a sta In legă
tură cu tulpina slavă bi^b^it „bășică de apă”, cfr. 
BERNEKER, 8L. WB. 78-79).

bobÂlcă 8. r. V. bnbâlcâ.

BORĂi.MĂD 8. a. Colline. — (Poenari. în Muscel) 
Ridicătură mai mică de teren (cuvântul e citat ală
turi de „dâlmă“ Intre numirile de formațiuni topo
grafice, fără a fi definit mai dc-aproape). H. ix, 
387.

bobÁlnic a. m. (Bot.) v. boboruic.

BOBĂxib B. m. (Bot.) Nom de plante. — (Bo- 
teni, In Muscel) Numele unei buruieni (nedifinite 
mai de-aproape). h. ix, 79.

BOBÁB B. m. v. hobâreasâ.

bobAreXsă 8. f. = băbărensâ. â^u6t numele de 
vrăjitoare, poporul din Pietroșița (jud. Dămbovițaj 
infelei/e o femeie care dă cu cărțile... ori... cu bobii, 
numită bobăreasă. H. iv, 163. Țigance bobărese 
(Vâlcea). ION CR. III, 344. |Cu alt sufix: bobârnițâ, 
ap. TDRG. I Mai rar masculinul bobâr=cel ce ghi
cește ln bobi RĂDULESCU-CODIN.]

— Derivat din bob (1,3*), prin suf. nom. agent, -ar, 
la fem. -ăreasă.

bobXrnX b. f. /7'emme.l camuse qui nasiRe. — 
(Rar; ln batjocnrh) Femeie câm& care vorbește pe 
nas. ION OK. II, 80^. Cir. bob&rnac.
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bobÂriîă b. f. Prtaon. — (Ban.) închisoare întu

necoasă. In care deținuți! se puneau eu picioarele 
In gros, iară grumazul li se Inchideâ Intr’o scân- 
duiă prinsă de o bârnă din părete. Com. liuba.

BOBĂRNĂc s. a. Nasarde, croquignole. Nom d’un 
Jew d’enfants.—Lovitură dată (mal ales peste nas) 
cu degetul mijlociu încovoiat și apăsat pe cel mare și 
apoi ridicat brusc. Cfr. tiflă, sfârtă, frișcă. Mân
dra călăreață îi trage un bobâriiac în nas. Cara- 
ÜIAI.E. N. F 7*/tj. Ddded necontenit bnbămace gu- 
noaelor de pe haine, delavrancba, ap. TDRG. 
Fig. A da cuivă un - (s. -e)~a-i da peste nas, 
a-l rușinâ printr’un răspuns sau printr’o (ușoară) 
dojană meritată. Cfr. șEZ. ir, 73/,,.,, zanne, p. iv, 
277, pamfile, C. Săvah îmi dă mie bohârnace. 
GORJAN. H. II, 68. (Mai rar, cu Înțeles pasiv) Aluă 
(s. a dobândi)-e. Grădinarul... dobândise... câteva 
bobârnace de la fetele împăratului, că bagă argați 
tot ce este mai uricios. ispirescu, l. 232. || Joc cu 
băhâruaci: joc de copii cu pietricele mici, rotunde. 
BARClANU, (Pelești, ln Dolj) ii. v, 357, (Băilești, In 
Dolj) H.v, 17, (Vânju-mare,ln Mehedinți) h. ix, 124. 
IȘi: bâbârnâc b. a. polizu, barcianu, etc., bâr- 
bânâc barcianu.] Cfr. bobârnă’.

I

BOBÂKNicĂ 8. f. (Iht.) Goujo» (Cyprinus Go- 
bio).-Vârlugă. TDRG.

BOBĂBNiȚĂ s. f. v hobâreasâ.

BOBKÂi.Â B. f. (Cui.) Sorté de tnets. — (Kftchita, 
In Ban.) Mâncare pregătitâ din fâinâ de porumb, 
unsoare [ = untur&] și lapte. Se mănâncă mai ales 
cu mămăligă, viciu, QL. Cfr. coleașă.

BOBKicĂ 8. f. Vieille femme. — (ln Transilv., rar. 
In batjocură) Babă, băbătie: merfgji, ca o bo-
beică! (Șomfalău, comit. Târnava mică) viciu, OL.

— Derivat din bobă, prin suf. -eicâ.

BOBÎETCĂ s. f. Vaîipe profonde.—(Munții Sucevii, 
In Mold.) Un fund de vale adâncă subt o bâtcă. șez. 
II, (iJu munții Bucovinei se află mai mulți
munți cu numele Bobéica." marian.) Cfr. beucâ.

BÖBÉID 8. m. Nom de chien. — Nume de câne 
ager, care dă cu ușurință de urma vânatului. Cfr. 
JAIIRESBER, XII, 166.

— Derivat din bobi, prin suf, calif, -eiu.

I

BOBÉivciiiv a. a. v. benchia.

BOBÉ vb IV*. trans. Découorir (la trace de qqn.), 
troucer, tnmber juste; arro»3er.—înțelesul funda
mental este ; a ghici dând cu bobii. De aici apoi, 
p. ext., a nimeri, a brodi, a gâai, „a află urma 
ouivă“ (rădulescu-codin), „a potrivi” (pamfile, 
j. 111). Umblară sd găsească narară, și o bobiră. 
ISPIRESCU, ap. TDliG. Nu știu cum face, nu știu 
cum drege, că le bobește bine, id., ap. DDRF. Sânt 
ffhitnefi nevoie mare și nu se supără, de și-ar scorni 
nume, fapte închipuite și bobite, jipescu, o. 39.

— Derivat din bob.

BOBÍC B. a. Percâe ou Mfo» (â remuer). — Par 
ou care pescarii scormonesc peștele din ascunzători, 

' cfr. bold, știoldic. Cei ou sacii cuprind gărla, iar 
alții cu bobicele bat înainte, și peștele vine și-l prind 
in saci. (Sărdanu, In Dâmbovița) H. IV, 211, cfr. (Pie
troșița, ln Dâmbovița) H. iv, 166. | „Cu 6o6/cuf se 
amestecă varul cu nisipul " (Pietroșița, In Dâmbo
vița) H. iv, 157.

BOBÍC s. m. Nomele pietricelelor cu care se joacă 
jocul numit tn buși b. I» bobici, descris la fam- 
FILE, J. n, 3-5.
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—- Derivat din h»b, prin suf. dim. -ic (cfr. bnig. 

bobak}.

bobícA 8. f. fPetit) pót. — (Bán. și Mehedinți) 
Ulcică, oală. Fntniă verdo măsilrică, Dragostea de 
fată mici. Ca făsala din bobică; Dragostea de fată 
mare, Ca făsutu din căldare, iionoș, c. G9. [Dimi
nutiv: boblcnță s. f. (Rudina, In Mehedinți) H. ix, 82.]

BOBiBKĂni s. m. plur. (Bot.) Nom d’uno fleur.— 
(Bărca, tn Dolj) Numele unei flori (nedefinite mai 
de aproape). H. v, 28.

— Probabil, bobii draci.

bobînA 8. f. Bo5»»e. — (Franțuzism) Mosor. Cfr. 
țeavă. I Spec. (Fizică) Mosor pe caro e Înfășurat 
un fir de aramă acoperit de un Înveliș de mătase 
sau de bumbac și care, pus tn comunicație cu o pilă 
electrică, desvoltă curenți do inducțiuno și slujește 
ca electro-motor. Bobina lui Ruhmkorff.

—- N. din fran.

BOBÍK subst. J'rutts inttris avant l’^poqne. — 
(Ban.) Bnbir se zice la poamele și fructele foarte 
mici ce s’au copt nefiind încă din destul desvoltate: 
Anul acesta am căpătat numai niște bobir de cartofi, 
cucitrus, etc. Corn, lidba. Cfr. bombir.

BOBI8ÓK 8. a. V. bobnieț.

babî.^te, BonrșTÎNa s. f. Lieuplantif de fives.- 
(In Sălagiu) lx>o plantat cu bob (k). vaida.

— Derivat din bob, prin suf. col -loc. -iște (-i- -ină).

uouîtA b. f. l®, (Fetite) baie. 2*. Groseille-ă-ma- 
querean. 3*. Groiw, pois sur Ies e'totfes. i'‘. Grain 
de beauté, envie, mouche. b'>. Camarine-noire (Em- 
petrumnii/rum}. Baisin-de-renard, parisette, lierbe- 
ă-Păris (Paris quadrifoUa)

Diminutivul lui boabă (derivat prin suf. -ifă}.
1”. Boabă (mică), mai ales do struguri, cfr. b ubu- 

ruză. Vfu ce iaste din multe hobtfe stors. varlaa.m, 
c. 44. Dă-mi o boghifă de poamă. ȘEZ. vii, 8. Stru
guri foarte timpurii, avănd pelița bobtfei sfreoerte 
ș» subțire. (Somova, In Dobrogea), ap. HEM. 540',,. 
Bobițele sau buburuzele de anin se chiamă, in Bu
covina, anine sau arine. ib. 1207/,,. Nu-s șoarece, 
să mă imbăt dintr'o bobifă (boghifă) de poamă. 
PAMFILE, J. I.II(Bot.) I<ohi[a-lupnlai = dnl8r, panțu, 
PL., BARCIANU, numită șl: bobița-țapului. DDRP. 
[Cu a't sufix: bobicăs f. teodorescu, P. p. pe 
alocuri cu Înțelesul spec. de„boaba tufelor de stejar**. 
VICIU, OL.J

2*. Spec. Agrișă. (Giorocufa,ln Sălagiu) viciu,OL.
3". P. anal. Punct, picățeă, puin (pe stofe). Un 

fluture, alb cn bobife albeistre. dblavrancea, ap. 
TDRG. 0 rochie de muselină albă cu bobife verzi. 
DEMETRESCU, ibid.

4*. Semn natural pe obraz a. pe trup, alunică. 
Cfr. PONTBRIANT.

50. (Bot.) = Tuietoare. panțu, pl. II = dainc. ib.

bouițAr 8. m. (Bot.) = agrlș. (Giorocuta, in Să- 
lagiu). VICIU, GL.

— Derivat din hoblță, prin suf. nom. agent, -or.

BOBi'pÉi. 8. m. (Bot.) = drob lemiial-bobului. 
ORECBSCU, FL. 159; PANȚU, PL.

— Derivat din bobiță, prin suf. dim. -el.

BOBiTOĂRE s. f. Diseuse de bonne aventure. — 
Femeie care știe a da cu bobii. Cfr. băbăreasă, 
bobăreasă. Maica mea-i boghitoari, Ta boghii 
ș'apucă’n sat. GUAIDL, 1, 290.

— Derivat din bobi, prin suf. adj. -itor.

BOBTȚ0S, -oiisĂ adj. V. hobos.

BOBOC
B«»D1.ÉC. -BÂȚÂ adj., subst. Sot, nvits, uigaml, 

bőmé. — (Munt.) Prost, prostălău, nătărău, bleg. 
Omul mai eră cum eră, tnăcar că ținea de vremea 
lui, rănd toată lumea eră bobleafă; dar femeea 
lui eră o pedeapsă. T. CERCEL, sAm. iv, 765. Noi... 
le zicem pe șleau: boblefi, șireți, pro^i, seci, ori 
vaci încălțate, ispirescu, u. 114/,. Ei mai mari 
și să nîmdie mai pe jos de cât el, ca niște boblefi! 
id. L. 32U. iSâ înșelăm și să furăm noi cei de sus 
pe cei de jos, că-i știm boblefi și nn ne simt. Ji- 
PESCU, ap. TDRG. [Și: bohléte; ou alt sufix (Mold.): 
bohklic, >ă adj., avănd pe lăngă Înțelesul de „prost, 
prostănac, tntr’o ureche** șl cel de „moale, molatic, 
grooiu, neputincios**, șez. V, 38/,„ ix, 147, lON 
CR. II, 79, III, 345. Ursul este trăndav și bobletic. 
creanuA, gl.]

boblv:ț, bouléte s. m. (Iht.) v. obleț. 
BOBI.ÉTIC,-A adj. V. bobleț'.

boboAnA 8. f. Enchantetnent, ensorcellement, 
charme, sorcellerie. — (Transilv. și Mold.; ungurism; 
mai ales la plur.) Farmec, descântec,vrajă; cfr. ao- 
lomonli, moșmoane.borboasoLB, rev. chit. 
ni, 89; ȚIPLEA, p. p., (Vlădești, In Covurluiu) H. Ut, 
50.5. „Borboasel e sau boboanele sănt un fel de vrăji 
ce le lucrează parte din femei pentru a le duce la ve
cini. ca să nu le meargă bine interesele'*. (Malușteni, 
In Covurluiu) ll. IIi, 294. „Bo5oand = materialul ce 
se folosește [= Întrebuințează] la vraciurile felurite**. 
VAIDA. Mearse la capiștea unde făceă împăratul bo
boanele aceale spurcate idolești. DOSUfteiu, v. s. 
163,Pe semne orei să se printlă de noi toate boboa
nele? NĂDEJDE, ap. TDRG. Ducă-se de pe om... 
boboanele. șez. v, 146',,. Vai, dragă, că ști boboane. 
De nn s'ar ști bobonî. Doamne, că urită-ar hi. 
ȚIPLEA, P. P. 68. A face boboane a fermecă, a 
vrăji. LB., rev. crit. hi, 89.

— Din ung. babona, idem.

BOBOANE 8 a. plur. (Med) = ndmă. Cfr. búbon 
buuoA.nțA a. f. v. bomboană.

BOROĂit a. m. (Industr) Tisserand ou fabricant 
de ,bobouă‘. — (tn Brașov, Învechit) Țesător de po
stav gros de lână, postăvar care face bobouă. albxi. 
[Pronunț, -fto-or.]

— Derivat din boboa, prin suf. nom. agent.-ar.

BOBoĂișĂs. f. (Bot.) Pow«ede terre. —(Transilv., 
B in.) Cartof. (Bistrița) viCiO, ol. Boboslii. anon. 
CAR

— Formă fuzionată din boabă + gogoașă.

BOBÚC s. m., 8 a. 1°. Bonton de ftenr. 2°. Oiaon, 
caneton.

P. Caliciul ce conține floarea (mai ales de tran
dafir) înainte de a se deschide și a se desvoltă pe 
deplin; floarea nedeschisă și nedesvoltată pe deplin. 
(Cfr. mugur) Numai nn stuf de trantPtfiri mai 
eră înfrunzit și plin de boboci, ispirescu, l. 77. 
Trandafir cn doi boboci, Te-aș iubi și, său, nn 
pocin. TEODORESCÜ, p. p. 304**. Un boboc de fiori- 
cică. ȘEZ. IX, 162. # S’a incheiai bobocul s’a 
isprăvit, nu mai poate spune sau face nimeni nimic. 
(Jud. Olt) ZANNE, p. IX, 443. 1 (Fig.) Ga termen de 
desmierdare. Udărica e un boboc de fată, dela- 
VRANCEA, ap. TDRG. Leonida: Trebne să fie târziu, 
Mi(ule...?—Efimi(a: Douăsp’ce trecut, bobocule! CA- 
raOialr, t. 82/„. Se bucură, nevoie mare, că pu
sese ochii pe un așă boboc de fiicău. ispirescu, l. 
387. [Plur. boboci (mai rar, mai ales tn rimă) boboace. 
Legătura cea ma* mică, ce avei fiori numai bo
boace, care acum se deschideau, o dete fetei celei 
mici. ISPIRESCU, L. 165. Cwperdefe prinse’n ace, La 
ferestre cu boboace. TEODOkescu, p. p. 205^ Fig. 
(ou funcțiune adjectivală, cu Înțelesul:) mic. mititel



BOBGCBA I
Bemtțe prtnae'n uce ma* mart șt mat boboace. 
id. ib. 206»’.]

2*’. P. anal. Puiude gâscă s. de rață. Gtasulbu’ 
bacului și vărtuiea colunulni are. Cantemik, IST. 
262. Văd cloșca păscând bobocii de rață pe malul 
bălții. ODOBESCu, III, 1.3/,,. Pe câmpul gol el vede 
un copil umblând desculț Și cercând ca să adune 
într’un cârd bobocii mulți. eminescu, p. 191. Se 
pomeni cu câțiva boboci de rață măcăind după 
dinsul. ispirescu, L. 32Ő. Două gâște și-un boboc. 
ȘE.2. III, 12Ö/,,. Toamna se numără bobocii: urma 
alege, zanne, p. i, 82. Par’că te-aupăscut bobocii 
(se zice celor rău tunși, „tnnși cu scări"), pamfile,
J. II. A pitște s. a păzi boboci = a fi gură-cască, a-și 
pierde vremea neatent. D-voastră, cinstiți oaspeți, 
se vede că pașteți boboci, de nu vă pri-epeți al cui 

crede el: am eu grijă", pamfile, j. ii. ,(Fig.) înce
pător, agianiiu. id. ib. ii. Cfr. gâscă, agramat, 
^'tuf craiului, boboc în felul său la trebi de aiestea, 
se potrivești' spânului, creangă, p. 205.

[t și: buboc. i Diminutiv: bobocel s. m. I.) Ieri 
pe-un trandafir de câmp, Am văsuț un bobocel. 
coșBUC, B. 214. Flori cu bobocei, reteganul, tr. 
137/,,, jpootö verde bobocel, teodorescu, p. p. 663. 
(Fig.) Pentru dumneata, bobocelul mamei. ISPI- 
RESGU, L. &4.1 2.) Astă găscă-i din Băcău... Și-a scos 
doisprezece bobocei, De-a dragul să câți ta ei, ns- 
RiAN, î. 217. ó"a dus la păscut după viței Și s’a’n- 
tors cu bobocei, zanne, p. ii, 518. I Mal rar, bo- 
bocea s. f. (cu Înțelesul 1°). Lințtt neichii, boboceă, 
Dar aseară ce-ți erâ, Ds nici nu puteai ciui ? Bi- 
BICEBCU, p. p. 81, și boOocică s. f. (cu înțelesul 2"). 
MARIAN, o. II, 374. Tot așă se numește șl un danț

BOBOLOȘĂT,-ÂTA, BOBOl,dȚ,-oAT^ ^dj., BO- 
bol6z 8. m. V. boboloș.

liOBOxiT. *âtA adj. Rond, bombé. — Rotund, 
bulbucat, „măricel ca bobul." păsculescu, l. p. Ca 

______ __  , ----------  . -r.,. . ....... grindina bnbonată... Dințișorii. BâraC, ap. TDRG. 
fapt e acesta, queaugă,?. 233. Nu pasc bobocii, cum ; Grânele apusene 91 bobonale se disting printr'o 

'__ '________ - ____ -------mare producfiune la hectar. SAîiDVfS. iOi. Be valea
lui Zgaidarac, 0 chilă de meiu vărsat. Numai unul 
bobonat ? (= Luna și stelele), păsculescu, l. p. 88. 
[Cu alt sufix: boboiiél s. m., ca numire de câne. 
JAHRESBER. XII, 14.3.1

— Participiul unui verb (atestat numai la LM.) 
a se bobonă = „a se umilă, a se beșică.** Cfr. go
gonat.

■tUBONÉL a. m. V. bobonat.

țărănesc, ion cR. I, 155, (Șișești, In Mehedinți) Com. subst. Du-te vânt... 
N. ionescu, (Brunișor, In Mehi'dinți) ii. ix, 74. UCa Bihor.) șez. V, 146/, 
strigăt de chemare pentru bobocii do gâscă, se Intre- .. ........
buințează (repi tate) formele scurtate bocii! hădu- 
LESCV-coniN, (Tazlău, in Neamțu) ii. x, 498, (Bogza, 
In R.-Sărat) H. Xii, 2Ü7. .Wei>«8Î4-«a eră într'un nor 
de lighioane, cărora le zcărleA grăunțe, chemând 
pe fieatre pe limba sa; Ihtiu, puiu, puiu! Utt, uti, 
uti! Bocii, bocii, bocii! zamfikescu, conv. ut. 
XLIII, 917, botéi 1 bocică 1 bocitul (Tazlău, In * 
Neamț) u. X 498.]

— Din n-grec. |XT:oop.«oüxi „boboc de doare". 
CIHAC, II, 839.

BttUOCKĂ B. f., HOBOCflL 8. m. V. bobot. 
u<»ii4»<l vb. IV* V. iinbuboci. 
HOBOt'it'Â S. f. V. boboc.

iioKoi.Âc s. m. (Mor.) = babalâc (la moara de
vănt). (Berești, In Covurluiu) H. Iil, 49.

UOBÓLNIC 8. m. (BoL) V. bobornic.
BOItOLUÂCA B. r. V. hobolOȘ. 
BUBULUVÁT, -ÁTÁ adj. V. bubuloș.

B<»ROI.0»ș s. m. .fioufefte. — Globuleț, bulgăr mic, 
„o sferă mică (mai rotund decât cocoloșul)". iȘișești, 
In Mehedinți) Com. N. ionescu. Cfr. biucă boț, 
gogoneă. De cătc-ori se coace măfaiu, mama face 
căte iiH bobofo^ (turtă) de prămișor (dejun), pentru 
fiecare membru din familie, liuba-iana, M. 99. 
Speo. „Conținutul oului**, rev. crit. iii, 89. I „Beși- 
cele ce le face apa cănd fieibe". ib. [Cu schimb de 
sufix; bobftioacă s. f. „Biucă..., boț mic și rotund'*. 
marian, ins. 13, Com. livra. Dăntlacii... «e văd pe 
drumuritrăgând câte o boboloacă «au gheinuț 
cât un ou de pasăre de mare, făcută din baligi de 
vite. MARIAN, ins. XI, cfr. 13; (-|- gomoloe, gomolnf, 
golomof) boboloz s. m. = cocoloșii de făină
din mămăliga rău mestecată (lona, lângă Gherla)" 
viciu, gl.; buloboț s. m Bolobofi = gogoloși, coco- ________ .............................. .. .........
loși, bășicătele mici de unt ce se formează In smân- ' bobul). Bubă cu ff guri, Nu te înălță. Nu te boboșA. 
tâna încălzită, paufile, î. 0. 23. Untul mie. eara marian, d. 307. || Speo. (Despre ochi) boboșât, >ă
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ție, Boloboțt ca mazărea, zanne. p. iv, 192; In func
țiune adjectivală, varianta boboldț, -oâță adj. „Ro
tund, rotunjor, durduliu: Față boboloață‘‘. (Săliște, 
In Transilv) Com. a. baNcid. Cfr. bucălat. 1 De- 

'. rivate: boboloș.it, -ft adj. în formă de boboloș, sferic 
1 (Șișești, In Mehedinți) Com. N. IONESCU; bobolocăt, -ă 
I adj, = globuros. Com. liuba.]
1 — Formație spontană din bob și cocoloș. Cfr.

bolborosi.

BOBosîf vb. IV*. Ensorceler, fairé des sortilt- 
pea.—(Transilv. și Ban.: ungurism) A fermecâ,a vrăji. 
REV. crit. iii, 89, ȚIPLEA, P. p. „iíobo»esc = super- 

: stitionibus utor." anon. car. Vot, dragă, că ști bo- 
boane. De nu s'ar ști boboni. Doamne, că urîtă-ar hi. 
țiplea, p. P. 68. [Derivat: bobonltor, -năre adj., 
subst. Du-te vânt... cu bobonitori. (Vașcău, comit. 
Li-__ „boburtZiore = superstitiosa,
praestigiatriz." anon. car. i boboiioHiig f s. a. (<( ung. 
babonasilg, idem) Vrajă, farmec, be bobonoșaguri 
ce nu taste la tipic, să nu ție. T>OC. 1675), ap. 
GCR. I, 2I8/..1

— Derivat din bubosuă.

(

BOBONoșĂu t B. a. V. bobom. 
uoiiÚK.vic s. m, ) 1,
UOBÓK.VICÁ S. f. (Bot.) /
BusuaiiinĂ a. f. v. borbonsă. 
nuBouuji vb. iV*. v. imboboroji.

BOBŐS. -<>AsA adj. Plein de grains, gui eontient 
beaucoup degrains. — (Rar) „Plin do bobi sau boabe; 
care are san dă bobi mulți; cu fața aspră ca cum 
ar fi compusă din boabe** LM. Grâu bobos. (Că
tunele. in Mehedinți) h. IX, 35. (I)iCȚ. dau șl o formă 
neobicinuită (derivată din bobiță) bobițos, -oAsă.]

— Derivat din bob, prin suf. adj. -os.

B0nnș, -oșA adj. Unppé. — Moțat si pintenat. 
(Țara-Hațegului; ungurisia;tn expresia) Gâind 6o* 
bos(î: cu pene urnite și mari pe picioare și cu conciu. 
REV. CRIT. III, 89.

— Din ung. búbos fbubosj tyúk „găină moțată'*.

UOB0Ș, -oÂșĂ adj. Tacheté, mnncheté, taché.— 
(Transilv., ungurism) Pestriț, pătat, cu pete, cu pi
cățele LÜ, LM. calul cel bobof,
ce-l numeă Kaltnan,... au căzut cu el cu tot. șiîiCA.jy 
HR. lir, 1Ö6/,,. (Diminutiv: bobușur, -oură. O 
8U{fnă boboșoară. țiplea, p. p. 3Ü.J

—* Din ung, babus, idem.

uBBO.'ș s. m. (Anat.; pop.) Qlobede l’ceil; prunelle, 
jpwpii/e.—Globul ochiului, lumina ochiului, pupilă. LB.

— Derivat din bob, cfr. gogoașă, cocoloș.

UOB09Á vb. 1*. Enfier, gonfier. — A se umflă (ca

bobolo%25c8%2599.it
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adj. Ieșit In afară, umflat. Dar tu ești bolnavă de 
cevă, De-ți sânt ochii boboșați așă? id. 374. Ochii 
ei boboșați și bleojdiți. jipescu, O. 155; cfr. RÁDU- 
LE8CÜ-CODIN.

— Derivat din bobeș*.

BOBOȘ0B, -oârA adj. v. bobeș *.

BÓBOT s. a., BÓBOTÁ 8. f. 1®. Flammc, ftambée. 
2®. A’wporfenienî, accăs, explosion (de colére).

1®. Flacără (care izbucnește de-odată, pe neaștep
tate), cfr bobotaie, vălvătaie. |0muI e] ca un foc 
cepe certuri, {» bobote d-i odată, Noaptea fulterând 
se vede și stingându-se îndată, eonaki, p 277/, # 
(Mold ; Întrebuințat mai ales In expresia) A vorbi 
în - 8. în «e (propriu: a spune pe neașteptate cevă 
nepotrivit) =s Intr’aiurea (alecsanuri, t. 1767), In 
dodii, a alură, a vorbi fără să știe cum e lucrul 
(creangă, GL., zanne, p. II, 847); cfr. in papai- 
noage. Vorbește in bobote pălămariul. alecsandp.i, 
T. 911, cfr. 1094. Toci măi,... ce mai vorbești in bobote, 
că s'a mânib omul, creangă, a IO.'k | P. ext. A 
umblă în *i = de geaba, fără folos, pamfile, j.n. 
Mergea, cum se gice, in bobote; nu știă singură 
Incolrd. contemporanul, v, i, 103. i P. gener. în 
B. din - = la ’ntâiiiplare, fără rost, IntPo doară Lu
crările de făcut in îmbunătățirea vilelor domestice 
sAnt astăci destul de tnaintale, pentru ca voind 
cineva să se apuce de lucru, să nu fie nevoit a lucră 
in bobot. I. IONESCU, p. 523 g. Neguțitorul nu face 
numai șocatele din bobot, idem, c. 245. Asta nu s'a 
pus in bobot, cum (tr cretle criticul. Russo, s. 6. Pe 
când noi dam in bobot, [Turcul din cetate] trăgea 
in carne vie. alecsandri, ap. TD.iG.

2®. Fig. (Transilv., s. f.) Acces (de furie). Să-l 
prăpădească, intr'o bobotă. RETEGANi'L, LUC. II, 67. 
Lelea Nastasie, tnlr'o bobotă de mânie, dădii... pe 
Ileana, id. P. I, 52/,,.

— Din slav, (bulg, sârb.) búbot „zgomot (produs 
piintr’o explozie)**.

K»B<*TÂiF, 8. f. Flumnte, tourbiHnn de fiamtnes; 
flambée. — Flacără mare. Cfr. vălvătaie, vâl- 
voare. LB.. fkâncu-candbea, r. 52. Sau plecat 
bobot'iia tn afardaeuprnoameHilorncelor vArtucinși 
șr i-au ars (le i~au fAcut sjură, luă babotăia in 
ffoanăpre împărat. uosoFTEir, V. s. 130 iSd stinsă 
bab'/tnia facului. idem, ib. 136, cfr. 130. Au poruncit 
să aducă lumini tn corturi și să facă bobotăi, ca 
să gândească Romanii că n'uH pierit toată oastea. 
ȘINCAI, HR. I, 215/,. Fdcuâerdi o bohntaie mare, ca 
să n'o poată stinge. N. REV. R. I, supl. Il, 29. Ș’aș 
arde cu bobotaie, Ca și-o giradă de paie, jarnîk- 
BÂRSEANU, D. 3-39, II Spec. ..Foc micșor, ce. Ia Înce
putul primăverii, copiii din Muntenia și din Oltenia, 
de pe lângă Dunăre, fac așă cam pe sub seară și-1 
sting târziu de tot *. pAsculescd, l. p. ín aprinsul 
bobotăilor. id. ib. 255', în stinsul bobolăilor. id. ib. 
247. [Plur. -tăi. | Cu schimb de sulii: (Ban., cu pro
nunț. diai. 6o5ofnni() bohutviu s. a. Foc cu bobotăi. 
Hai la bobotonin.,.. Că ta ooi s'<i stâns. La noi s’a 
aprins. Maman, SE, I, 272.]

— Pentru etimologie cfr. sârb, bobotanie „ere- 
pitu3.“ Cfr. bobot.

BOBOTEÂzÂ 8. f. sing. tant. (Bis.) ^ptp/tante, Jour 
des Rois. — Sărbătoarea bisericească de la 6 Ianua
rie, ținută In amintirea botezului Domnului Isus 
Hristos, Apă-botează, (f) Arătarea-Domnului. 
ț Blagoiavlenie, f Bogoiavlenie. în postul cel 
tnare, sau la Crăciun, sau la Boboteată, sau alte eile 
mari pravila (1()62), 136 g. Slujeă liturghie la ede 
mari și iordan laBoboteasă. neculce, i.et. ii,257/,,. 
Jja Boboteaeă strigam chiraleisa, de clocoteA satul. 
CREANGA, A. 10. Dacă in eiua de Boboteaeă oa bate 
crivățul, vor fl roade la bucate, șez. iii, 46/,g. ütne 
4» 0»ua de Boboteaeă va intră tn apă, scapă de

. - BOBOU
frigwri. Ibid, in, 47/,j. Ajunul Bobotee-n. ib. i, 146/^ 
C’<î«d«-t pe la Boboteaeă, Se tot uită pe fereastă. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 447. # „De, că n'o fi gerul 
Boboteeii: se zice când cinevă se vaită de frig, făi^ 
a fl ger tnaro“. muscel, 17. La Boboteaeă brăedeasă: 
crește ziua binișor, ib. 17. |j (Fig.; rar) Beleă. trăs- 
naie, tanaboață. barcianu, MUSCEL, 17. A pățit o 
boboteaeă, de i s'a dus numele. DDRF. Au mi-i 
face vreo boboteaeă! muscel, 17. (în Țara-Oașului 
și prin Reteag se zice șl Apâ-botează. candrea, 
Ț. o., MARIAN, SE. I, 162]

— Se pare că avem a face cu o dezvoltare a for
mei (ii)pă-beteazft (formă atestată. Mai greu e de 
admis că elementul întâi al cuvântului compus ar 
fi slav, bogz „Dumnezeu**, precum se admite de obi
ceiu, sau chiar slav, vodă „apă**).

bmiiotî vb- IV*. i". Brâler A grandes fiammes, 
S'enftammer. 2®. S'enfiammer. S'enfler, se gonfier. 
Se f'âcher.

1®. (Absol. Despre foc) A arde cu bobot, cu vâlvătăi, 
ou sgoinot, cu trosnituri. Cfr. bubul, du(r)dul. 
Bobotiiă focui, șuerâtul. dosofteiu, v. s. 130/,. 
bobotedște focut. Cât «Itariulmăi s’aprinde. barac, 
A. 22. Roșii vălvori bobotind se revarsă prin băme. 
COȘBUC, -E. 24.Vi,- Dragoste cu multă jele, Ca ș4 focul 
de surcéle, S’aprinde și bobotește, Da'n casă nu 
se'ncăleede. jarnîk-Bârseanu, d, 156. || (Fig ) A 
8e aprinde de mânie, a se Infuriă. Nici să fi turnat 
unsoare pe foc. par'că nu s’iir fi bobotit mai tare 
de (mm s'a bofbojtit muierea, când a aueit vorbele 
acestea, rbteganul, p. iv, 25/,. (Șl refl., numai 
In LB. „Mă bobotesc^ dna flacără,**]

2®. P. ext. (Despre o bubă) A se inflamâ, a se 
umflă (când e să 8p:irgă), LB., bugnariu, nâs., (Să- 
liște. In Transilv.) Dom, a. banciu, rev. crit. iii, 
89, frâncu-candrka, m. 9i, | Spec. (DespreO rană) 
Ase obrinti (la frig) LB., a se cățeii (Vicovul- 
de-sus, in Bucov.) Corn. o. nistor. Cfr. a coace, 
5’« tăiat la măim dreaptă, a fost la pădure și, de 
frig, toată mâna s’a bobotd. (Nemțișor, Vânătorii- 
Neamțului, In Neamțu) io.N CR. iii, 156. în cAtă 
vreme... se va vede i locul [bubeij bobotit și roș. 
DOCTORUL SĂTEANULUI, ap. TDRG. Nu boboti, Nu 
obrinti. ȘEZ. iv. lâS/,,. || (Despre apă, A se umflă 
(dând de vreo iezătură s. piedecâ) rev. ckit. iii, 
89, Com. A. B'NCiu, b'iind (jerut mare, s'au bobotit 
f umfialj apele. (Baia-mare. In Mehedinți) h. XI, 3. 
Bobotită de desubt, de strănsura apelor, gheața 
groasă... se rupsese și eăporul iși tăiase cale. M. I. 
ciiiRiȚESCiT, coNV. LiT. XLIII, 921. || Fig. (Despre 
oameni) Bobotit = bosumflat, supărat (Șișești, In 
Mehedinți) Com. n. Ionescu.

[Derivite: bnbntire s f. Inflamare. De cumvâbo- 
botirea ochilor easle numat de rănd, și nu pri
mejdioasă, trebue numai cm opá spălat, calek- 
DAKiu (1814), 177/,^ .Bobofirea și umflarea uge
rului. ib. 183/,,.]

■— Din slav. (sârb, bobotati, bulg. bobot-b) „a 
face zgomot, a bubul'*.

BOBOTÓic s. a. v. bobotaie.

itORÓv 8. a. (tnibrăc.) ilanienu de paysan fá, 
longa pnils). — Mantă groasă țărănească, de lănă 
8. mai rar, de păr de capră și puțină iănă (Pietro- 
șița, In Dănibovița) il. iv, 157. în unele părți nu 
se face altă deosebire Intre bobou și sarică, decăt 
că bnboul se poartă peste săptămână, iar sarica nu
mai In zile do sărbătoare. (Crihalina, Corbi) Com. 
BÂRSAN și BOKRiu. In Sătiibăta-de-sus, comit. Făgăra
șului &u&ouZ e mai scurt decăt sarica șl de coloare 
închisă, nu albă ca sarica. Com. SANDU. „Mai poartă 
cei mai bătrâni, vara, când e răcoare, așă numitul 
bobou, o haină lungă, neagră, cu mânecile foarte 
lungi, făcută din pănură de casă; boboul se pune 
numai pe umeri, Âră a-1 Îmbrăcă pe mâneci, fiind



BOBOVNIC - î
acele [j^ mânecile] foarte lungi'*. (Rășinari, In comit 
Sibiiu). MOLDOVAN, Ț. N. 127. Cfr. ghebă, zeche, 
zeghie, țundră. Bobou, eeachie. (sec. XVI) cuv. d. 
BĂTR. I, 271; cfr. MAudaRIE, l. 2513. Când vei luă 
den mâinile lui Hristos... pentru eăblae și bobâo 
veșmântul cel fără moarte. teopil(1642), ap. TDRG. 
Petrecură tn bobdaă și piei de capră (glosă margi
nală: cojoace), dosofteiu, v. s. 4, pr. Și schim- 
bându-și portul, s’au îmbrăcat intr'un bobou ciobă- 
tiese, și așă de-abiă au scăpat cu viața, rev. CRIT. 
r, 3M. D«r ceea ce se cereA mai des la Brașov... nu 
eră postavul, ci nttmai boboul cel prost de tot, cu 
care se miluiau la curtea din lași cerșitorii. iorga. 
B. R. 56. (Șl: bubóu, bubau LB., băbln barcianu, 
TDRG. I Plur. -bouă, (f -boaă) -boo. | Diminutiv; 
huboiâș 8. a. TDRG.]

— Din ung. guba, idem (cu asimilare regresivă).

liORÓviric 8. m. (Bot.) Cresson decheval, saladé 
dechouettefVeronica Beccabunga).-Piant& ierboasă, 
cu frunzele cărnoase, florile albastre; fructul e o 
capsulă umflată, rotundă, panțu, pl. Bobovnictde 
o buruiană ce crește prin apă de topliță sau prin 
gârlele de izvor. Frunza lui e rotundă și groasă. 
șez. r, 116/,,. Frunsușoară bobovnic, De geaba mă 
țin voinic, idem, i, 9/,,. Contra orbalțului... oblojite 
cu bobovnic pisat ș« pus pe umflături, ibid. 1, 116/,,. 
[Șl: bobólnic (In Muscel) RĂDULESCU-codin, h. x, 
153; bahólnic pamfile, C. 37; bârbdlnic (Frăua, 
comit. Tărnava-mare) VICIU, GL.; bobörnici POE- 
Naru, ap. TDRG., bohornic LB., panțu, pl.; blă- 
bórnk(á) id. Ib., grigoriu-rigo, m. l, 24, leon, 
MED. 24 (după LB. și panțu, pl. și ca numire a 
plantei „papucuI-Doamnei**); bobâlnlc id.ib., dame, 
T. 186, leon, med. 24; hrihoiilc DICȚ.; bribórnic 
(Drajna-de-sus, In Prahova) ii. xi, 327, LB., PANȚU, 
PL.; brlbovnlc id. ib.; (-(-prt5oZl) prlbolnlc id. ib., 
LEON, MED. 24, DAMÉ, T. 186.J

•— Din slav, (sârb., rus., rut., etc.) bebovnik, idem 
(și alte plante).

boukfájí 8. f. ling. (Bis) (
BOBKEAJĂNS. m. Bing. (Bis). )
1IORRÍC 8. m. (Anat.) lîein. — (tn Ban., sărbism) 

Rinichi. JAHRESBEH. III, 314. (Lighet, In Banatl 
VICIU, GL.

— Din sârb, bnbreg, idem.

bobulAț b. a. Petit grain, petite baie. — Dimi
nutivul lui hoh 8. hoiibft (derivat prin suf. -uleț}. Ho- 
buleț de grâu curat, mat. folc. 212. Aceste bobu- 
lețe .sau merișoare se numescnstăsibarabule. SBIERA, 
P. 300'|. (Cu alt sufix: bobnlen s. a. Mi-e rușine... să 
umblu... di<pă câte un bobuleu de iștia. id. ib. 180',,; 
bobișvr B. a. (cu înțelesul spec. de) Cusătură de 
coloare neagră pe mânecile cămeșii femeilor de pe 
Bistricioara. MOLdovan, Ț. N. 301; cfr. bobiță 3’.]

BOBCLÉc s. a. v, bobnieț.

BOBCșâB s. m. (Bot.) V. = măzăriche. panțu, 
PL. II 2». = oreșniță. ib.

— Derivat din bob, prin suf. dim. -ușor.

Boc B. a. V. bocal.

BOC 8 a. 1“. Escabeau (de maréchal ferrant). 2°. 
Siége (de cocher).

1*. (Eăur.) bcăunei pe care rasiuiă faurul piciorul 
calului, cănd pilește cuiele, dame, t.

2°. (Germanism, In Brașov) Capră (pe care stă 
vizitiul).

[Plur. ftocMn.]
— Din germ. Bock.

BOC subst. (Bar, Învechit) întrebuințat numai In

592 — bocAní
locuțiunea trivială; a rnăucă^iln Brașov: a uauea 
- turcesc): a spune minciani.

— Din turc, bok jcmek (verbal „inanger dos ex- 
créments") „dire des grossiéretés. des bătises**. ȘIO. 
Cfr. bocluc.

. BOC subst. In expresia; iughețst - = tun, de tot. 
Ferestrele înghețate bocuri. n. rev. rom. i, 41. [Plur. 
bacuri.] Cfr. bocnă.

BOC, BÓCA interj. Interjeetion imitant Ie bruit 
des coups (répétés du marteau). Pan. — Interjec- 
țiune imitativă pentru zgomotul produs de lovitu
rile repețite, de ciocan. Mai ales rimănd cu cioc(a). 
Cfr. poc. Cioc, boc, cioc, boc, până dădit de bușele 
casanului. delavrancea, s. 249. Toată siulica eră 
Sărăcită tot cioca-boca cu ciocanul pe nicovală. 
URECHE, ap. TDRG. [Morarul] o luat ciocanu'n 
mână Ș’o (lat cioc Ș'o făcut boc Și-mi trânti moara 
ta loc. ȘEZ. V, 22*’/,,. (In jocuri do copii) Cioc boc. 
Treci la loc. teodorescu, p. p. 194. Merge în pă
dure, face cioc-boc, vine acasă, face treapa-leapa ? 
(=Melița, melițoiul) gorovei, c. 226. Toată eiua 
cioca cioca; vine sora, boca, boca ? (= Toporul), 
ib. 367.

BOCÁiu s. a. T. bocal.

Bocii. 8. a., BOCÁtÁ 8. f, Verre, cruche.—{Tien- 
silv. Ban. Mold.) Pahar mare, cană (mică), ulcică. LB., 
(Lătunaș, lăngă Verșeț) VICIU, GL. Caută... ferici
rea lor in blid și in bocal. țichindeal, f. 167. 
Este împodobită tn fufa-i cu bucaiuri mari, pline 
(le liuléle. ALECSANDRI, ap. BUDOW. XVII, 395. Atin
sese hocala cu vin. SLAVICI, ibid. 392 Femeile ieșind 
la poartă cu câte un bocal de vin..., chiamă băieții. 
ȘEZ. I, 91. Să-mi dai un bocal di bani, alexici, l. 
p. I, 47/,. [Plur. -caluri și -cale. Șl: bucăl s. a.; bocăin 
s. a. (rărnava-mică, In Transilv.) =nlcică, oală (pen
tru smăntănă, lapte de prins, etc.). viciu, GL. | Prin 
reconstruirea primitivului: boc s. a. (Ciuguzăl, lăngă 
Murăș-lJioara, Cacova, lăngă Aiud) = bardac, ulcică 
de băut apă, ca de '/, litru, ib. | Din germ. (Pokol), 
ponál (Transilv.) Pahar. Pocalele multe de-ți plac, 
Te face om sărac, zanne, p. iv, 94. Vinul se bea din 
pocal, doine, 2(19/,.]

— Din sărb. boknl s. din ung. hokâl, (bokăla, 
bok.i(l)y), idem (și acestea (Un ital, boccale}. Cfr. 
pahar.

BOCÁN s. a. (Păur.) Marteau. — (ilar, mai mult 
in glumă) Ciocan, cfr. H XII, 312. Este-o șandră 
țigănească, Cu ciocane. Cu bocanc, teodorescü, 
p. p. 423.

— Derivat postverbal din bocăni (după ciocan).

BOCANC, *A adj.. V. bocârn.
BOCĂ.NCĂ, bucâncă s. f. (îmbrăc.) 1
BucÂ.vcÂK 8. m.,.adj. U. hoconcin.
BocANCiC,BvcÂ9[ciL’8.m.(tmbrăc.)) 
BOCĂNEĂLĂ s. f. V. bocăni.
BocÁwi vb. IV* intrans. Bartre, frapper (h coups 

de marteau, á la porte, eto.). — A bate s lövi de repe- 
țite ori cu un obiect tare (ciocan, topor, etc.) tn cevă, 
a^ ca să răsune (să facă „boc, boc**), cfr. pocănl, 
ciocăni. Ciocănel».., ți-or bocăni la ureche, alb- 
csAMDiti, T. 14 (glosat prin a tocă. id. ib. 1746) 
Bocănește el [cu toporul in oopic], cât bocănește, când 
părrr l... cade copacul, creangă, p. 46. Toți bocăneau 
la ușă. id. ib. 256. Doctorul... li cată, aecultă, bocă
nește. CONTEMPORANUL, VI, 11, 18. Ciocănește, Bocă
nește, iîurgulefu-ipotcooește. teodorescü, p. p. 434. 
De-acutna tăttwM in casă n'a mai Intri... La ferești 
n’a bocăni, marian, !. 507. [Pers. 111, sing. ind. 
pre>. bocănește, șl bâcăne. Cine ciâcăne ftdcdine 
la ușa mea? șez. iv. 155/,,. | Ș): (Brașov) bftrăni.



bocAnitoare — 593 —
Derivate: bocănit s. a. Un bocănit in le rupse 
vorba. DDNĂREANV, CH. 215; bocăncâlă s. f. După 
muUă bocăneală, se treel și părintele Vasile. con
temporanul, V, I, 294; bocănltdră 3. f. Mai trecu 
puțin, și o bocănitură zdravănă răsună in ușă. 
DUNĂREANU, CH. 10.]

— Derivat din boc după analogia lui ciocăni.

BOVĂNiToÂRE 8. f. (Omit.) — gliionoale. marian, 
o. I, 76, barcianu, rev. crit. iii, 89.

— Derivat din bocăni, prin suf. adj. -iioore. Cfr. 
ciocănitore.

BOCĂNITURĂ s. f. V. bocăni. 
BOCĂBN. -Ă adj. 1 .uol-iltNiT, .i adj. 1 '■ borcanu».

BOCCKÁ 8. f. 1®. Châle. 2®. BaUot, paquet. 
(Numai In România și mai ales tn Mold.) 
1®. (îmbrăc., învechit) Șal pătrat pe care-l poartă 

femeile pe spate. 0 bohgeă. (a. 1579), ap. ȘIO. 0 botceă 
cu flori de fir. (Foaie de zestre, a. 1669) ibid. Cinci 
bokcele de cit. (Foaie do zestre, a. 1817) ibid. 1 bucceă 
turcească înfășurată. DOC. (a. 1817) lOROA, 8. D. 
XII, 174. Boccele cadrilate și vărgate, doc. (a. 1875), 
ap. TDRG. ! (Azi, pe alocuri) „Basmâ mare, In ge
neral de lână, cu flori de diferite colori, cu care se 
împodobesc multe femei, care nu poartă maramă.** 
MANOLESCO, I. 197. Cfr. broboadă. (Cu schimb 
de sufix: boccie s. f. (Coșereni, In Ialomița) H. 
VII, 156.]

2®. Aceeași bucată de îmbrăcăminte, de calitate 
mai proastă Insă, s. învechită, sau o bucată de orice

HoccEtiiu 8. in. 1°. Fabricant ou 
,&occete‘. 2®. Colporteur. — (învechit)

1®. Fabricant s. negustor de boccele, pontbb 
LM., ȘIO.

2®. Negustor care-și poartă marfa In spate, Intr’o 
bocceâ. Cfr. mămnlar, marchidan, tolbaș, col
portor. Eu sânt Her^u boccegiu', cunoscut pin 
toate casele boiereai, alecsandri, t. 19. Rar, foarte 
rar, se auseăprin orașe câte un bocceagiii, strigând; 
„marfă, marfă", cu legătura rezemată pe cot. oiiica, 
s. xn. Lupte aprige împotriva buccengiüor evrei. 
REV. NOVĂ, III ,202.

(Și: bocceagin, hucceugiu, bogcegiu, bogeeangiu.]
— Din turc, bogengy, idem.

bocceluță s. f. V. bocceâ.

'A

(ÎDCET - - J

UOCCENOERÍE 3. f. P. íiétier de fabricant de 
,boccele'. Commerce de .boccele'. 2®. Ma^asin oii l'on 
vend des .boccele'. 3. Colportaje.

(Numai In DICȚ.; învechit)
1®. Fabricare s. comerciu de boccele. LM.
2». Prăvălie undo se vând boccele. DDRF.
3®. Măiuulărie, colportaj, pontbriant, LM.
(Șl: bogeengerie. pontbriant.]
— Derivat din bocce(u)gin, prin suf. col. -loc. 

~ărie.

fel de materie, in care se Înfășoară cevă (mărfuri, ordinar, din Ci 
albituri, zdrențe, etc.) spre a puteă fi transportate j De bocciu m'i

BOCCÎE 8. f. V. bocceâ (1®).

Bocciu 8. m. 1®. Vidangeur. Ilomme vil. 2®. -Issow- 
niewr (de bétes, â I’abattoir), — (Rar, învechit)

1®. Curățitor de latrine s. de gropi; p. ext. om 
ordinar, din cele mai de jos clase sociale. Gfr. m oj i c. 
" ■ 'au socotit (boierii]? beldimăN, o. 386.
Domnule lancule, nu face pentru d-ta să stai intre 
boccii, caragiale, m. 285. | Fig. Poreclă dată Ar
menilor. ȘIO. Zi-i Armean..., zi-i bocciu... și lasă-lf 
ȘIO.

2®. Lucrător care taie vitele la zalhanâ, cfr. par
lagin. ȘIO. Buwiii, parlagin, pastramagiii, ca
zangiii forfotei de colo până colo, strigându-se pe 
nume și cerând unul de la altul ce le tr^ue la

(In mână, In spinare); p. ext. legătura Însăși; spee. 
legătură In care-și transportă bocceangiii marfa 
lor (când „umblă ou bocceaua"). Bohcele depus straie, 
basmale, testemeluri. (Mold., a. 1797) URICARIUL, 
XVI, 276/,. Atunci ai fi văzut pe toți... rădicând 
avuțiile domnești tn lăzi și tn boccele, ca să le în
carce. odobescu, t, 94. Alergă după jupănul, cu 
bocceaua la spinare. oniCA, ap. ȘIO. Și tle odată ....... . ....... .............. ... . ....................... .....
cu noaptea de-afară, un chip negru se prăvălește J treaba lor. marion, ap. ȘIO.
tn prag, ținând o bucceă tn mână. dunĂreanu, | — Din turc, bokcl „vidangeur (sobriquet que
CH. 108, După ce mireasa s'a suit tn car, ține pe | Ies Turca donnent aux Arméniens**). ȘIO. 
brațe o bocceâ cu năfrămi albe, sevastos, n. 238/,,. j
le-ți bucceaua, hai cu mine! șez. iv, 223/,,, va- j Bocciu, -íe adj. Mal fait. Pataud, mastoc. — 
SILIU, C. 104. II Spec. Legătură B. pachet de tutun, > Urlt format, rău făcut, grosolan. Idugurile grOe și 
cuprinzând mai multe păpuși. LM., ȘIO. Tutiun de i nătăuăloase, încălțămintea boccie, jipescu, O. 32. 
bocceâ de 7 ocă, un leu vechiu. tarif (a 1761), ap. • - *
ȘIO. Tutunulinboecele vine din Turcia. l. ionescu, 
M. 740. __ ___________________ _________ ________

(Șl: bogceâ, bucceâ, bohceâ, bohgeâ, botccâ. | ! (cfr. bădulescd-codin). Ombocem (lacap)=greu de 
Diminutiv: bocceluță s. f. Slugile ii spuseră că . cap. (Șl: bnccfn,-ie.] 
Măriucaîși făcuse bocceluța și plecase, i. negruzzi, ' 
I, 327, cfr. V, 135.)

— Din turc, bogea, idem.

BoccEAoiu 3. m. V. boccegiu.

boccealac s. a. s bocceâ. (învechit)
1®. 6 bohceălâcuri, 4 de meleziyunul cusut, unul 

de borangiuc. (a. 1783) uricariul, xxi, 368. Ți-a 
mai cumpărat (mirele] I/n buccealâc de mătasă, 
Ca să-ți fie de purtat prin casă, teodorescu, p. 
p. 164.

2®. Mai colo (se vedeau] boccealâcuri de stofă cu 
așternuturi de agabaniu. odobescu, i, 134/,,. | Spec. 
IjOgătura cu primenele oare le dăruește mireasa 
mirelui. COSTINESCU, ȘIO. Boccealâcul: două șa
luri..., două blane de jder, două de vulpe, ale- 
CSANDBI, T. 432.

(Plur.-fdcMr». I Și: bogcealác pontbriant; buc- 
eealic, bohcealâc.]

— Din turc, bogcalyk „étoffes destínéos â con- 
fectionner un vâtement complet**. ȘIO.

Dicționarul limbii române. 88. I. 1918.

Cil toate c4 eră roșcodan și cam bocciu, nu-i eră 
silă de el. M. ciiirițesco, conv. lit. xliy, ii, 656. 
Față, nas, bot,cap 5occtu=turtit, lat, diform și strâmb

' BOCEÂI.Ă S. f. V. boci.
BOCÉL! interj, v. boboc (2®).

1 BOCET 8. a. Gémissement, lamentation (funibre).—
J Vaiete prelungite b. cuvinte prin care Iși exprimă 

cinevâ o durere mare, mai ales sufletească, spec. 
cuvinte ticluite adese-ori In versuri și cântate cu 
glas jalnic, Intr’o melodie recitativă, la Immormân- 
țări, de rudele mortului s. de bocitoare. Cfr. ma
rian, i. 118. Cfr. Jelanie, jelire. BoăceMemuerii 
și țipetele ce se aud den casă nu vorputeăarătă 
vrăjmășia bărbatului, prav. mold. 84. Întoarceți-vă 
spre mine din toată inema voastră, cu post și plâns 
și cu böcetu. dosofteiu, ap. TDRG. Boacete și vaiete 
și plânsuri, id. v, 8. 79, „ cfr. 47. Muierile Daților... 
cu bocet nespus merg după oase. M. COSTIN, LET. I, 
30/,. După foamete, ciumă, omor, bocete și vaiete in 
toate părțile, muște,let. iii, 77/,. Din satserădicâ 
Glas de mumă plângător, Bocet lung, pătrunzător. 
alecsandri, p. I, 111. Lasă, maică, bocetul, Ca 
să nu-ți pierzi cumpătul, teodorescu, p. p. 520”.

I, 88



B0CH10IÜ
(t boÂcct. I Plur. bóc&ie, (ra,T) f boiiceturi. DOSOFTEIO, 
V. B. 152,,.]

— Derivat din boci, prin suf. abstr. -ei. (Cfr. cor- 
sicanul wocero, idem).
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BOCH1ŐIU 8. m. (Bot.) Nom de fieur. —Numele 
unei flori galbene care se culege la Ziua-crucii și se 
Întrebuințează la descântat de năjlt (: o boală de 
urechi), șez. III, 139.

BOCi vb. IV*. 1®. Se lamenter. 2’. pleu-
rer (qqn.).

1°. AbBoI. și refl. A exprimă o durere mare, mai 
ales Bufletească, prin vaiete prelungite s. prin cuvinte. 
Cfr. a se văietă^ a se tângui, a se jeli. [Creștinii] 
bociră ace ( pentru că) rămasără săraci de dul
cele arhiereu, dosofteiu, ap. ÜCR. l, 258/„. Fe- 
meaea másé acolo, bocindU. idem, v. 8. 56. Fata 
Brâncovanului-vodă... șe boceă în (/ura mare, ne
culce, LET. II, 280/„. Nu te mai boci ca o muiere! 
Fii Român verde! C. negruzzi, i, 155. Ian ausi-o 
cum se bocește! Taci, fa, că sparii tainaslâcu’ sa
tului! ALECSANDRI, T. 261. (Poetic) Peste noaptea ta 
bocește căntecul de cucuvaie. VLAHUȚĂ, P. 26. Odată 
încep a 86 boci înădușit și a se bate cu pumnii 
peste cap, insă fără nici un folos. CREANGĂ, P. 174. 
Femeia lui, cum ii vede, începe a 6vci și a sice: 
„vai de mine și de mine, bărbate, ce-am páfit!". 
id. ib. 176. Zar nevasta, de iubește. Se preface că 
bolește, Geme, eace, se bocește Și bărbatu-și amă
gește. ALECSANDRI, P. P. 358/,,.

2’. Trans. A-și exprimă durerea prin bocete, 
pentru vreo nenorocire, a jeli (pe cinevă). Bociiâ 
Ierusalimul leremia. dosofteiu, V. 8.104. Mama lui 
ce4 tot bocește, alecsandri, p. iii, 146. Fiecare mort 
se bocește, pretutindeni, de trei ori pe si. marian, î. 
116. Neștiind a boci vreo rudă de-a mortului, apoi 
se plătește altă fată sau nevastă din sat ca să bo
cească. idem, ap. TDRG. Nora o boci așâ de frumos, 
incât mai tot satul siceâ:... mândru o mai bocește 
noră-sa. șEz. iv, 160/, Afet/ dragă, <le ești viu. 
Spune mamei, ca s'o știu. Iar de nu, să te bocesc... 
— A'm sânt mort, «» mă boci. ALECSANDRI, p. p. 
137/,, Lăngă Mogoș ea cădeâ, Cu brafele-l cuprin- 
deă, îl boceă, U desmierdă. Apoi sufletul și-l da. id. 
ib. Ibă**/,. (Cu complement intern) .Bocete care se 
bocesc nu mult după scăldare. MARIAN, ap. TDRG.

[Derivate: bocire s. f. Bocina... e usitată nu 
numai la poporul român, ci ea există mai mult 
sau mai pufin și la alte popoare, marian, î. 138. 
Au^n'rd prin vuietul bocirilor cum strigă bătrâna. 
I. NEGRUZZI, I, 147; bocltoăre s. f. Femeie care bo
cește (pe un mort). In unele păr^ sânt bocitoare 
de meserie, plătite anume ca să bocească morții. 
Cfr. MARIAN, î. 116 ș. u. înijenunclieasă înaintea lui 
Dumneseu, bocitoare bătrânăl l. negruzzi, vi, 66. 
Bocitoarele... sânt de regulă rwleniile mai de aproape 
sau mai depărtate ale repausatului. marian, t. 116; 
bocit s. a. Nu e acum timp de bocit mărfii. LM.; 
nebocit, -ă adj. Se găsesc femei care, ca să nu treacă 
cinevă nebocit și pentru ca să se împlinească obi
ceiul, se pun de bocesc oameni străini, lamrrior, 
ap. DDRF.; boceălâ s. f. Văzând însă că cu boceala 
nu o scoate la nici un căpătâiu, se rușină singur 
de sine, ispirescu, l. 386.)

— Derivat din boace.

BocicÂ s Bocicc ! ROCII ] interj. V. boboc (2°).

BOCIOÁCÁ 8. f. Télé (de pavot, etc.). —(In S&la- 
giu și tn Bihor; ungurism) Măciulie, băciulie, că- 
ciulie. £oetoacâ= măciucă de s&in&nțâ. vaida. Bo- 
cioc, bocioacă = măciucă, pompiliu, bih. 1005. [Șl; 
boclóc subst. Și fig., In batjocură de copilul cuivă, 
cfr. nod, bondoc, pitcoace. Pe bociocol tău il 
dau in cătune. DOC. (a. 1815), lORGA, 8. D. XII, 204.)

— Din ung. bucot „gălușoa“ (ofr. bucsoft „butuo“).

BOCONCIU

BOtiOALÁ 8. f.= liâclulie (In Bihor). ȘEZ. VII, 177.

ROCioc subst. V. bocioacă.
UOVIO1.ÍE 8. f. V. bftciulie.
Rucionós, «OASĂ adj. v. bociiilius.
BOCITOARE 8. f. V. bOCÎ.

BOCIV 8. m , interj. Nom donné aux veaux; inter- 
jection par laquelle on ies appelle.—(Rar, tn Bihor) 
Numele oricărui vițel, până nu i se dă un nume 
propriu; interjecțiune cu care se chiamă vițeii, pom
piliu, Biii. 1005. [Diminutiv: bociiiț 8. in. ibid.)

BOC1VI.Á 8. f. = băciulie (tn Sălagiu). vaida.

bocîLtJe 8. f. = băciulie On Transilv.) Cfr. bo
cioacă, măciulie, căciulie. Mai/heran de cel 
tufos. Drăguțul mi-i mânios, Magheran cu bociulie. 
Dracul ști de-a lui mânie, pop., ap. HEM. 2827, 
VAIDA. [Și: bociolie (Blharia). șez. vii, 177.) ,

BOCTULios,-OÁSÁ Ayantlaformed’uneboule j 
ou d'unepelote; potirvu d'une tété, — (In Sălagiu și 
in Bihor) Cu o bociulie. Măgheran bociulios, Dră
guții' mi-i mânios, vaida. Busuioc bociolios. Frai, 
bade, mânios (In Bihor), șez. vii, 167'’. [Pronunț. 
-li-08. I Și: bociolios, -oiisă adj.)

— Derivat din bocinlie, prin suf. adj. -os.

BOCIÉT s- hociu.
ROCLCC s. a. V. bucluc. 
BOC.WEÁ s. f. V bncmeă.

BOCNĂ 8. f. (Min.) Nom de minéral. -- (Mold.) 
Numele unui mineral, nedeterminat mai de aproape. 
(Băsești, In Fălciu) ii. vi, 22. [ întrebuințat aproape 
numai In legătură cu verbele: afl,a86face, a îngheță 
bocnă: tare, ca osul. Cfr. CREANGĂ, GL. Căprarii’ 
meu eră bocnă!... îl înghețase caldu' lui cel nem
țesc. ALECSANDRI, T. 47. Gârla. înghețată bocnă stră
lucește în curmeeișul șesului, vlahuță, ap. TDRG. 
Iute mi-a scos ciubotele din picioare, că se făcuse 
bocnă. CREANGĂ, A. 24/,. Cfr. boc\

ROCO1.ÁN, -A adj. (Enfant) au vi8ag6potelé,(/ra8- 
souillet. — (Săliște, In Transilv.) Rotund, durduliu la , 
față. Com. A. banciu. Cfr. dolofan, bucălat.^ j

ROCÓNCTIJ s. m. (tmbrăc.) Bottine militaire (ă 
Iacets);gross6chau8sure; sorté depantoufles (uséea). - 
(Mai ales la plur.; In graiul soldaților din armata 
austro-ungară ; Întrebuințat și In România, subt 
forma bocanci) Gheată soldățească (cu șireturi) 
VAIDA, p. ext. (și prin Moldova) ghete urlt făcute 
ȘEZ. v, 38/„, „niște ciubote rupte, ori un fel do I 
papuci, Riouțidin ciubote,după ce le-am tăiat turet- ' 
cele“ ION CR. II, 303, „papucii mari se numesc 
bocânci'* (Hcrmeziu, In Iași), ap. HEM. 2816, „femeile 
In vârstă și cele bătrâne purtau [In Țepu,lnTecuciu]... 
un fel de cioboțele mai din topor,cu tureatcă Înaltă 
de 20-25 cm, cu găuri și cu copci galbene, cu căl- 
câile late, ta o talpă, deci foarte ușoare. Ele se nu
mesc &oca»ce“ pamfile, i. c. 350, ,I>oconci sânt 
nește s car pi de-asupra cu piele și cu talpă de lemn" 
(Maidan, In Ban.) ap. HEM. 2816. Să le fie de bă- 
cânci și de îmbrăcăminte, doc. (a. 1620), ibid. 2816. 
Cfr. URICARIUL, II, 98/„ (Mold., a. 1693). Cu bocânci 
noi, cu tălpile groase și bătute'n ținte, rădulescu- 
NIUER, ap. HEM. 2816. (Intr’un cântec soldățesc din 
Ardeal) [îmi dădură] boconci frumoși purtați, Ce-au 
rămas de ceialalți. pop., ibid. 2815. (Imprecațiune) 
Mânce-te boconcii!: să ajungi răul ca să fli ostaș, să 
fii cătană! vaida. [Și: bocâncin, bocAncln,bocâncă 
8. f., băcânciu s. m. după HEM. 2816 șl: bocâncă 
8. f., băcâncă b. f., plur. -ânci. | Derivate: bocâu- 
câr B. m., adj. 1®. (Rar) Fabricant s. neguțător de 
boconci. DDRF. | 2®. (In batjocură, mai alee despre
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soldați! nemți) Purtător de boconci. Nu mi-e ciiulă 
de Muscali, Nici de Nemții bocâncari. ALECSANDRI, 
P. P. 246.',,. Soseau mulți..., cu păpuci de lemn..., de 
unde porecla de bocâncariu. sbiera, f. 350. Cfr. 
id. ib. 136 ]

— Din ung. bakancs, idem.

BOCOTÁN, -ĂNĂ adj, -ÂNcA subst. V. bogătan.

BOCOTi vb. IV\ Batire (en parlant du creur). — 
(Despre inimă) A bate, jahresber. vi, 75.

— Onomatopee; cfr. boc, bocăni.

BOCȘĂ 8. f. V. bocșă.
BocsĂiu, BocișĂiu s. a. V. băcsala. 
BOUIȘĂN, -Ă adj. (ș. d.) v. burșaii ș. d. 
BOCișEĂ s. f. V. imcșă.
Boc^i vb. IV* v. bucși.
BOBĂiA subst. art. v. bodaio.

BonĂiF s. m. Homme bizarre, entit^, intraitable 
ou revéche..—(Rar) „üm căruia nu-i poți află nici voia 
nici nevoia; nici no vorbește, nici nimic; știe a(l) 
lui Inmnte: când lucră, tot lucră; cănd doarme, tot 
doarme'*, șez. ii, 150/,,. [Subt forma articulată; 
(Mold.) bodăia „dracu’ cel pocit**, cu care se sparie 
copiii. ION. CR. IV, 122. ] Șl; modăin = bodmu. șez. 
in, 71/„.]

— Etimologia necunoscută (înțelesul primitiv ar 
puteă Q „bou Impungaciu**, p. ext. „om de care nu 
te po^ apropiă"; Înțelesul „cornurat** se potrivește 
șl pentru forma bodaia. In cazul acesta, am aveă a 
face cu un derivat din slav, boda-bosti „a împunge**, 
cfr. rut. bodjan, sărb. bodac, bodan „(bou) linpun- 
gaclu s. cu coarne ascuțite**). Cfr. bodian.

nOBAPRÓSTE interj., subst. v. bogdaproste.
BonĂRi.ĂN 8. m. (Omit) v. bodârlău*.

BODĂRI.ĂV, BonĂBi.Ău s. m. (Omit.) Blonf/eon 
fColgmbus glaciális). — Cufundar (marian, o. ii, 
401), lișiță; un soiu de rață cu penele negre și 
ciocul ascuțit (costinescu). Specii; - ferăstrău 
(mergus merganser a. serrator) s. rață albăi'wr- 
gus albellua); pentiu speciile din genul „podicipi- 
delor** v. fundac; pentru cele din genul „colim- 
bidelor'* v. fundac și fundar. Din distanță în 
distanță câte un bodârlău iși arată capul său sub
țire și mișcător peste unde, odobescu, i, 399. Fă-mă 
unpuiudebodârlău,... Să prind pește și șalău. MAT. 
FOLC. 265. [Șl: bodăriău. polizu.]

— Etimologia necunoscută. (ciiiAC, ii, 48311 com
pară cu ung. Imkdâr, idem, bukilolni „a se cufundă**; 
un cuvânt unguresc bukddrló, citat de ȘIO. I, 245 
nu-1 găsim în dicționare).

ROiiÂRLĂii s. a. Cachot, prison. — (Numai la Jl- 
PESCu) închisoare, temniță, dubă; cfr. gros. Nu 
le pare rău că merg la bodârlău, c'acolo dau de traiu 
bun. o. 95. Cfr. idem, ap. DDRF.

BODEGÂȘ B. m. (Omit.) V. boglügáu.

BOBOĂ^ 8. m. (Homme) insipide. — (Radina, In 
Mehedinți) Cel ce face lucruri nesărate. H. ix, 92. 
Cfr. bogdășie.

BODIÁN 8. m. Nom de bceuf. — (Mold. și Bucov.) 
Nume de bou. marian. [Cu pronunț, diai, boglieăii 
(Bistricioara, în Neamțu) h. x, 44; șez. i, 75/,; fe
mininul (vacă): boghlănă MARIAN, boghiță (Bo- 
zieni. In Neamțu) h. x, 85; marian.]

— Din rut. bodjan „bou lmpungaciu“. Cfr. bo- 
daiu.

Bonicit vb. IV<*\ ChercJter, fouiller. —(în Me
hedinți și In Banat, unde se pronunță bngicăi'} A.

boptA
căută, a cercetă, a scotoci. Com. N. IONESCU, Com. 
COCA. Cine mi-a bogicăit prin ladă? Nu bogicăl 
prin buzunar. Tot a bodicăit prin pod. idem. [Pers. 
3 8g. bogicăe. idem.}

BOD1ÉT, -A adj. V. bőghet.
bobirăiș 8. m. (Omit.) v. boghigași.
BOBIOĂU, BODIOÉII 8. m. (Ornit.)'v. boghigău.

BOBINĂ 8. f. Baril. — (Bilca, In Bucovina; ru- 
tenism) Butoin, poloboc, budacă. Du-te și adă din 
bodină făină. Com. o. tofan.

— Din rut. bodnja, idem.

Boniș adv. v. holdiș.
Boniv s. m. 8. a. v. boaghc’'*.
BonNĂK 8. m. = butnar.

bodooănI vb. IV*. Marmotter, Qrommeler, gro- 
f/ner. — (Mold. și Bucov.) Absol. și trans, ,3- vorbi 
singur, cam încetișor și neînțeles, cu ciudă și nemul- 
țămire“ (CreanuÂ, ol.), a mormăi, a bombăni; 
cfr. borborosl. Tot așaești,... tot cucetiM...! Zău, 
tr^ue să fi având un demirbaș (cap de fier), ea să 
bodoi/ănești ei și noapte poveștUe Franfujilor. c. 
NEGKUZZI, I, 221. /ar s’o rupt afa!... Unde-i giu- 
pineasa Bălașa, să’nceapă iar a bodogăni, alecsan
dri, T. 937. Ghifă o îmbrânci cât colo, iși îndesă 
pălăria pe ochi, ieși bodogănind... vlahuțĂ, cl. 57. 
Mergând ea, tot bodrăgănind vrute și nevrute, ajunge 
la poarta raiului, creangă, P. 317. Băietanul..., 
bodrogănind la sudălmi, a ieșit din odaie, con
temporanul, IV, 43. [Descăntătoarea] ia borș și u» 
cuțit; inc^e a-l învârti tn oala cu borș, bodogă
nind... (Bârlad) HEM. 1626. [Șl: bodogonl, bodro* 
gănl, bodrăgănl. 1 Derivate: bodogănire a. f. 0 
bodogănire se ridică. C. NEGRUZZI, Iii, llS/„; bo
dogăneală, hodrogăneâlă s. f. Dupâ multe bodrogă- 
nele, s’au înțeles așă, ca în ziua de târg să iasă babei 
înainte, sbiera, p. 273/,,. șpua cât e de tragic 
sfârșitul, în bodogăneala poetică a boierului necu
noscut. lOROA, L. II, 85.] Cfr. blodogorl, bleo- 
tocărl, bogonisl.

BonoooNÎ vb. IV* V. bodogăni.

BOBOLÁN s. a. (Gros) os.— (tn glumă) Ciolan. 
Vu-mi dai pământ? Ți-niu da eu apă... tn ea ți-or 
putrezi bodolanele. nădejde, ap. TDRG. Am două 
bodolane Și le fierb în două oale? ( Picioarele). 
OOROVBI, C. 284. [Șl: liodoliin s. a. „ifodo/ane 
oasele mai mari, cum sănt cele din picioare, ciolane. 
(Bouțar, Hațeg)“ VICIU, OL.]

BouRĂoÂNÎ vb. IV* V. bodogăni.

BOBROÂNȚE 8. f. pluî. Bippes, VÍ6UX vdements, 
hardes.—Halnevechi și rupte, catrafuse, boarfe. 
ION CR. II, 277, ȘEZ. VII, 177. Și-a luat bodrnan- 
(ele'n ^ate și-a plecat, ibid. vn, 177.

BODBOtiÂNÎ vb. IV‘. V. bodogăni.

BOÉM, -Ă și -OĂICĂ subst., adj. V. Tchéque. S*". 
Bohémé.

1®. Numele poporului care locnește în Boemia (în- 
țelegăndu-se de obiceiu numai poporul ceh).

2®. (Modern, literar; despre artiști) Cel caro duce 
o viață neregulată, nepăsător de ziua de mâne și 
de conveniențele sociale.

[Femininul boemă e întrebuințat în funcțiune ad
jectivală și, ca subst., tn Înțelesul 2®, iar boemoaică 
ca subst. In Înțelesul 1®. | Șl: bohém, -ă și -oâlcă.]

— N. din fran. (lat.-med. Bohemus).

BOF, BÓFA interj, v. buf.
B0FTĂ s. f. v. bolfă.
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Boi-Tvi vb. IV® (ș. d.) V. buftui ș. d. 
B««ÂCE B. f. V. pogace.
BOOACÍ9Í ț, BOtiAciv f s. a. (Comerț) v. bogasin. 
BOGÁC11I B. a. V. pogace.

BOGÂGIE s. f. Bagages rZ’wne arm^e. — (în Ardeal) 
Bagaj. LB. Vizirul i-au făcui de știre că-i va ontoH, 
de vor lud, protivnicii cât de pufin din bonagie. 
ȘINCAI, HR. III, 177/.5.

— N. din germ. Bngage « fran.).

BOGĂNGiv B. m. V. boiaiigin. 
bogAkie s. f. (Comerț) v. bogorie. 
BOGASÂN f B. a. (Comerț) v. bngasln. 
noGÁSERÉsc, -EÁ8CÁ f adj. V. bogasier. 
KUGASÎE t 8. f. (Comerț) v. bogasiu.

BOGASIÉR 8. m. (Comerț) Jliarcbaziei de boucassin. 
Manufacturier. — (învechit) Negustor de bogasiu, 
p. ext. de bumbac, mărgele,basmale, etc., manufac- 
turiBt. Cfr. lipscan, boltaș. Bucșă bogasiiarlu ot 
Giurgiuv (poate, un Aromân), (ca. 1730) iorga, s. d. 
XII, 33. Lipscani și bogasieri care iși tntpodobesc 
magazinele cu marfă putredă și cu oglinzi minci
noase. FILIMON, C. I, 595. Odinioftrd bogasier, cw 
prăoălialângă Bărăție.omcA, s. 502. Af’amln$urai 
CM fica fostului bogasier Ilagi-Petcu. algcsandri, t. 
1323. Afaiddclurâ oratiâ prin târg, pe la căblărari, 
pe la marchidani, pe la bogasieri. M. CIIIKIȚBSCU, 
CONV.LIT.XLIV,II,552.[Pronunț.si-ér. Derivate: 
bogasierésc, -ească, bogáserésc, *eâscă f adj. Tre- 
cândpedinainteabolfilorbopăserești. pann, ap.HEM. 
2893/,,. Asfe-s vorbe bogasierești! alecsandri, t. 
13G4; (la alecsandri se mai găsesc formațiile per
sonale) bogasieri vb. IV* refl. A luă obiceiurile unui 
bogasier. Nu m'am bogasierii de tot. alecsandri, 
T. 1226; contrariul: desbogaslerl vb. IV* refl. Mă 
duc la D-na Bosescu, ca să mă desbogasieresc, căci 
am început a mirosia tarabă aici. ÁLECSÁüDRi.ih.iá.}

— Derivat din bogasiu, prin suf. nom. agent, -ar 
(schimbat, după palatale, tn -er).

BOGASIERÉSC, -EÁscÁ adj. V. bogasier..

booasiebíe 8. f. (Comerț) 1®. Commerce d'é- 
toffes. 2*. Magasin d'itoffes. 3’. Étoffes (de coton).

(învechit)
I®. Meseria bogasierului; cfr. lipscănie. In timp 

de 3V de ani de bogasierie. alecsandri, t. 1267.
2*. Prăvălia bogasierului; cfr. lipscănie. Dughe- 

nele lor..., ori cu ce fel de marfă, vor da... câte 20 lei 
brașovenia i [ ?i] blănăria și câte cincisprezece lei 
&o^«erMÎe.(Mold.,a. 1786) URICARIUL, 11,47/4. Crart... 
ed această casă in care ne găsim e o dugheană și eu 
calfă debogasierie? alecsandri, T. 1223. Nue vorba, 
am eu ce trăi; am parte in bogasierie la Bloești. 
caragiale, t. 11, 86/„.

3*. Marfă de bogasier, spec. stofe de bumbac. 
Marfa de Rumelice vine in țară, adecă boțfasierie 
și altele ce sânt de bumbac, tarif (a. 1792), ap ȘIO.

— Derivat din bogasier, prin suf. loc.-abstr. -ie.

BOGAsii* 8. a. (Comerț) Boucassin. — (învechit) 
Stofă s. pânză colorată șl lustruită, importată din 
Orient, întrebuințată mai alea Ia oăptușală. Cfr. 
iorga, b. r. 52. 4 feloane de bogasiiu. (a. 1588), 
ap. CUV. D. BÁTR. I, 201. 1 stihar de bogasiu alb, 
de la Costandin. (a. 1588) ibid. 203. 0 duJamă de 
zailtă cuptoșită cu bogasiu, (a. 1621) ap. ȘIO. Ț’am 
trimes 10 bogasie roșiă. (ca. 1660), ap. iorga, b. 
R. 53. Bogasie de ialvichir albe, tarif (a. 1761), 
ap. ȘIO. Babei Tutoiescăi... să i se facă o ghior- 
deie de bogasăn cu blană de oaie. (a. 1767) uri- 
CARiu, XVII, 61/10,. Fermenă de pambriu ea paiul 
grâului, căptușită cu bogasiu roșu, filimon, c. i, 
600. Ghiordiile se făceâ tot din ce se făcea rochiile; 
de bogasiu (pânză vânătă) iși făceă numai ăle mai

BOGAT
năcăjite, pitiș, șcn. i, 111. Bogasiu d’ăl bun. PĂ
SCULESCU, L. P. 288. Cate-un bogasiu le-am dat. mat. 
FOLC. 114. JPlur., rar, -siuri. TDRG. | Șl: bogasie f 
s. f.; bogasan -f- s. a.; bogâsie t s. f. LB.; hogacin f 
8. a. Zăbun muieresc neț/ru de bogaciu. (a. 1752) 
IORGA, 8. D. XII, 63; bogacin f s. a. 02 eoți bogacin. 
(a. 1747) ib. xii, 46, cfr. 67; pogasiu t a. a. (a. 1747) 
IORGA, 8. D. XII, 45.]

— Din turc, bogas}'; idem.

BOGÁT,- Ă adj., subst. I. 1*. Riche. 2". Kiche, 
abondant, fécond, fertile. 3’. Précieux, luxueux. 4®. 
(Homme) grand et gras. II. Grand nombre, »o»k- 
breux, beaucoup de-. III. Minerai contetiant de Vor 
et de Vargent.

I. Adj., subst. 1®. Care posedă (multă) avere (In
opoziție cu sărac), cfr. avut, cu stare, chiabur, 
(Ardeal) gazdă. Voi ocăriți mișelul. Au nu bogății 
nevoinicesc uo» șt aceia vă trag ipre giudecătoare? 
COD. VOR. 117/14. De rudă și bogății. CORESI, E. 6/„. 
Istoria prea-bogatului Abtul Barși. GORjan, h. ii, 
115. Mult bogat ai fost odată. Mult rămas-ai tu 
sărac. EMINESCU, p. 190. Nevasta acestui sărac eră 
muncitoare și bună la inimi, iar a celui bogat eră 
pestriță la mațe și foarte zgârcită, creangă, p. 37. 
Apoi m’oiu face bogată, bogată, cât nici nu-i ști 
sama banilor. SBIERA, P. 25O/4. Vinu-i bun, vinar- 
su-mi place, Om bogat eu nu m’oiu face. jarnÎk- 
BÂRSEANU, D. 386. fată de bogat Ș’am mers
după blăstămat. idem, 181. Bogatul mănâncă când 
voește și săracul când găsește, pann, ap. DDRF. 
Tot ț orice] bogatu’i om cuminte și tot grasul om 
frumos. POP. (Spre a arătă o bogăție mare se zice) 
Putred (teodorescu, p. p. 293; zanne, p. v, 93; ispi- 
RESCU, U. 107/,,), «fup (ZANNE, P. i, 289) de bogat. !

2®. P. ext. Plin de..., Îmbelșugat, roditor, mănos, 
numeros, mult, maro. (In ce constă abundanța, se 
arată prin propozițiunile ln, intru și de) Au n'au 
ales Dumnedzeu mișeii lumiei bogați întru cre
dință? COD. vor. 117/10. Dărui-mi-vei... milă bo- i 
gtUă. DOSOFTEIU, PS. 52- Darurile ceale bogdte ale 
lui Dumnezău. BIBLIA (1688), 5 gr.l4. Biblioteca sa 
cea prea bogată. șiNCAi, IlR. iil, 267/,,. Ea este un 
instrumetd bogat în minuni, marcovici, d. 54. Pd- 
mântul tn care se vor sămănă cartoflele, irebue să 
fie foarte bogat. I. lONESCU, C. 59. Pradă bogată. 
ALEXANDRESCU, M. 22. O cocoană româncă, a cării ■ 
bogată zestre coprindeă o laie de robi țigani. ODO- 
BESCU, III, 22Zg. Răscumpără această lacună prin 
cea mai bogată fantasie, maiorescu, d. II, 251. Un 
letopiseț mai bogat, cel mai bogat inpagini din câte 
s’au scris, iorga, l. i, 78. 0 țară așă de mare și 
bogată, creangă, p. 184. Dor s’o’ntors frunza pe 
tău, Ș’am ajuns bogat de rău. șez. vii, 161. Un păr 
bogat. DDRF. (Rar) (înră-bogată s. ra. = om bun de 
gură, guraliv, limbnt. Starostele, care eră de tot un 
gură-bogată, curgeau gârlă minciunile din el. șez. 
HI. 184/,,.

3®. încărcat cu obiecte de valoare, de mare preț, 
scump, luxos. Hainele cele mai mândre și mai bo- 
ftate, ISPIRESCU, l. 13. Gkiraiu hanul cel bătrân Cu 
hamger bogat la sân. ALECSANDRI, P. P. 77®/,.

4®. (Vălcăul-român, ln Sălagiu) Om bâgăt = mare, 
gras. VICIU, GL.

II. Adj. (învechit) In cantitate mare, mult, nu
meros. Feace bogată rău. moxa, 358. Că mulți 
cidugări în bogați ani au ținut, carii nice brân^ 
niceoaieaumáncat.ÍNDREPTÁREA LEGII,ap. TDRG. 
Bogat bine și folos an rămas țârei și de la Petri- 
ceico-vodă. NECULCE, LET. 11, 247/,,. Cebopot blăstăm 
eră asupra lui Șeremet. id. ib. 312/^. Ii htveă și de 
bogate ori ii și sminteă [pe Turci], id. ib. 263/^- 
Bogată rușine le eră. id, ib. In sfânta evan
ghelie vedem in bogate locuri, antim, p, 128.

1(1. Adj. substantivat (la băieșii din Săcă- 
râinb) Bogată = piatră care conține aur și argint. 
Am dus de midt bogata la cămară ( oficiul ora-
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rial unde se schimbă aurul). VICIO, GL. Aleiy/ători 
de bogată: se numesc băieșii caro caută astfel de 
pietre, frâncd-candrea, m. 41.

[Diminutiv (rar): bogftțel, *eâ și -icâ adj., subst. 
Măi bogate, boi^țele! alecsandri, p. p. 4P/îî-1

— Din paleosl. bog.Mi., idem.

uotiĂT, -A, bo»at,-A adj., adv. v. bugăt.

BouÂTÂir, -ĂsĂ s. -ÂNtÂ subst. Richard. — 
(Transilv. și Mold.) Om foarte bogat, bogătaș, chia
bur, găzdac. Pe colea p’ăngă pălan Mă'ntâlniiu 
c’un bogătan, Bogătana’ sice-așă: Ia, junere, fata 
■mea. jarnîk-bârseand, d. 435. Mălaiu-i la boco- 
tani. bdd, P. P. 62. [Șl: bocotân -lină și -âncA. șez. 

. II, 150/,oS bdd, p. p., candrea, ț. o.)
— Derivat din bogat, prin suf, calif, -an.

hogAtAș, -.iííA adj., subst. Richard. Trbs riche. 
Foarte bogat, bogătan, chiabur. Bogătășii ocă
răsc pre nteaser. DOSOFTEID, PS. 41. Fiică a bogă- 
tăși părinți, idem, v. 8. 232, cfr. 120,,. Pe multă 
lume ajută la nevoie ace^ bogătaș al satului, sandd- 
aldea, a. u. J33. Acesta e descAntecul pe care l-um 
găsit... între hârtiile unui bogătaș din Folticeni. 
ȘEZ. III, 178,',,. Bogătașul d’auseă. Săracului că-i 
eiceă. TEODORESCD, P. P. 296*'. (Rar. construit cu 
prep. In; cfr. bogat I, 2®) Bogătășii în tot binele. 
DOSOFTEID, V. 3. 29.

— Derivat din bogat, prin suf. -aș.

hogAtAte s. f.= bogăție. (Transilv., mai rar 
pe aiurea) Bogătatea voastră putredi. COD. VOR. 
131/,. Lăsâ-vor striinilor bogătatea sa. Coresi, p8. 
128. Slavă și bogătate în casa lui. id. ib. 317, cfr. 
138. Rid mintea omului nu poate socoti bogătatea 
lui Darie, alexandria, 88. Dă-mi, Doamne, ce-oiu 
cere eu; Patru cai la grajdul meu, Nice mare bo
gătate, Făr’ minte și sănătate. RETEGANUL. TR. 
136/,o; cfr. P. ut, 32. Nu cătă la bogătate. Ci la 
sprâncene ’nghinate. jarnîk-bărseanu, d. 375, cfr. 
490. Ureasă: boi, vad..., sănătate și bogătate. (Hhi- 
Iești, în Dolj) H. V, 19. ó'dudtate, bogătate, Că-i 
^nai bună de cât toate. lON CR. I, 149; cfr. iii, 167; 
ȚIPLEA, p. p. 97. [Flur.

— Derivat din bogat, prin suf. abstr. -(ătjate 
(după modelul lui drept • dreptate).

bouAțâl, -eA s. -îcA adj. v. bogat. 
bouAtí vb. IV*. V. îmbogăți.

bogAțîe 8. f. Richessefs), fortune, opulence.
1®. (Adesea la plur.) Lucruri de preț posedate de 

cinevă, avere (mare), avuție, bogătate, stare, 
(In opoziție ou sărăcie). Avuția și bogățiîa. CDV. 
D. BĂTR. II, 451. Și toată viața luntiei părăsiră, 
bogățiîa și slava și bucatele, coresi, e. 3/„. Adâncă 
bogăție. BIBLIA (1688), 3/pr. 50. iSd «au de la tine 
dar cu bogăție, dosofteiu, PS. 62. Mă povățuiă 
cum «4 câ^ig bogății! marcovioi, C. I8/„; cfr. D. 
11/,g, etc. Palatul..., cu toate bogățiile și podoabele, 
din el, s'a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordeiu al 
moșneagului, creangí, p. 89; cfr. 291, 69. De bogat 
ce eră, singur nu-și mai știă de rostul bogăției. 
ȘEZ. i, 239/,g. Bogăția trece dealu’ Și tu rămâi cu 
amaru'. zanne, p. v, 93.

2®. P. ext. Imbelșugare In cevă, rodnicie. (Cfr. 
bogat I, 2’.) Bogăția de idei care înalță toată 
simțirea lui. maiorescd, cr. ii, 304. Bogăția pă
mântului țării noastre.

— Derivat din bogat, prin suf. abstr. -ie.

booAz f s. a. 1®. Detroit, canal, embouchure; 
défilá, gorge. 2®. Bord de fourrure.

1®. Canal, gură de râu (POLIZD, ȘIO.), spec. Bo
sforul. Bosforul... la bogáéul mării Aeaciilui, unde 
se împreună cu Marea-neagră. cante.mir, hr. 262/,g.

Bonzul cel >nare intre Țnrigrad (între) Scntari. 
VI. COSTIN, ap. ȘiO. Murat... au venit... la
Sciulari peste boas. a. costin, let. i, a, 15/,,. Apa 
Volga căsântl In marea Caapia se Imparie Í»» 70 
mai bine ăe boaeuri. id. ib. I, a, 79/,,. Având sofale 
și asupra buaeului OTdrei. beldiman, tr. 441. Sio- 
bosindu-se m\dțimedetunuri,incAt răsunUtot boáéul 
și toate mahalalele, id. ib. 443/,. I Strâmtoare, pas. 
Să meargă să păeească bnhaeurile de cătră Ardeal. 
MAGAZ. IST. V, 115/,s. La 1605 el eră stolnic și 
împărțeă cu Radu Popescu misiunea de a prinde 
hoții de la boasuri. iorga, l. ii, 265. | (Păstrat 
numai in poezia pop.) Pe boaz de mare. La apus 
de soare, pop., ap. ȘIO. Pe bogas de mare. PĂscu- 
LESCÜ, L. P. 14.

20, (Rar) Margine de blană. ȘIO. Blană întreagă 
de carsaci cu bogasurile lor. DOC. (a. 1794), ibid.

fȘl: boliâz, bo.iz (pronunț, bo-as), buâz (pronunț. 
bu-ae}. I Plur. -aaitri.]

— Din torc, boghaz, idem.

bouAzîe t s. f. (Comerț) v. bogasiu. 
boodeA s. f. (ș. d.) V. bocceă ș- d. 
BOUCEANGir, BOGCEuiu 8. m. V. boccogiu. 
BOGCENGKRÍE s. f. V. boccengorie.

noGDĂw s. m. I. Bogdan. II. Moldave.
I. Nume de botez, devenit apoi șl nume de fa

milie. IP. ext. Nume de cui (Bistricioara, In Neamțu). 
H. X, 44.

II. f (Numele Domnului moldovean generalizăn- 
du-se pentru Întreg poporul de subt stăpânirea sa, 
In gura Turcilor) Moldovean. 2'Mrcti, Bogdani »w 
sic, de pre numele Domnului carele au închinat țara. 
M. COSTIN, ap. ȘIO. Spuneți nouă de Vulcan, Unde-i 
aprigul Bogtian? alecsandri, p. p. 134. (Deri
vate: (turcisme): Bogdăii>beg s. Bogdăii-bein s. m. 
Domnul Moldovei. ȘIO. La numirile astea de Bog
dánig și de Ifldk-beg se amestecă totdeauna dia
volii ceia de elcli. aiiiCA, s. VII; Bogdán-saráiu
a. Bogdiln-serâlu s. a. Palatul agentului Domnului 
Moldovei la Constantinopol. .4m șezut (Antioh Bei- 
eadb) 3 ani la Țarignid, in Bogdan-saraiu, tot eu 
cheltuiala țării. N. costin, ap. ȘIO. Bogdanliu s. 
m. Moldovean. Turcii au zis Moldovenilor Bog
danii, adică oamenii lui Bodgan. cantemir, ap. 
ȘIO. t (românești): bogdáuésc,-eâscă adj. Moldo
venesc. Murád írási e sprinten ca șoimul bogdă- 
nesc. ALECSANDRI, ap. DDRF. Turcii... Vedeau vodă 
bogdănesc. COȘBUC, F. 114. AV cunoaște Dunărea 
Până’n vale la Slina, Și malurile turcești Și sche
lele bogdăiiești. teodorescd, p. p. 551.]

— Din paleosl. BogT,dnii(l (propriu: „datdeDum
nezeu").

BouitÂN 8. m. Bnfant. — (Ban.) Copil. Muierea 
la anu’ ii făcu bogdanu' și la doi ani erau doi bog
dani. cAtană, p. II, 150. Cfr. găvan.

bo«i»An s. m. (Mor.) Pilot (d’écluse de moulin).— 
(Dâmbovița) Bogdani se numesc cei patru stâlpi din 
care se compune stăvilarul morii. Se bat tn fundul 
gârlii și capetele lor sânt legato printr’un lemn 
numit puntea bogdanilor. DAMÉ, T. 147.

— Etimologia necunoscută. (Pare a fi cuvântul 
bálvan „stâlp, grindă", apropiat, prin etimologie 
populară, do numele Bogdan.)

BOtiBAPRÓNTA interj, subst. ) , , .interj., s. f. } '««sJaprosle.

kogbapbúnte interj., subst.
1®. Interj, prin care cel ce primește ceva de 

pomană — la origine, In amintirea unui mort — 
mulțumește celui care-i dă; azi înțelesul primitiv 
e șters aproape cu totul și - e expresia de mulțu
mire mai ales a cerșetorilor. Și de ai șî bucate mulie
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să dai și săracilor să mănânce, să-fi zică bogda
proste! mărgăritare (a. 1746), ap. TDRG. „Bogda
proste*, el răspunse, „lăsafi, că am invăfat*. PANN. 
ș. II, 16. Cine-a mâncă boful cel de mămăligă, să 
zică bogdaproste! creangă, P. 146. Bogdaprosti, cu
coane, și Dumnezeu să primească! ISPIRESCU, L. 
175. ni l-o și dat, ca să zicem amin și bo^a- 
prostă. MÂNDRESCU, L. P. 222/,. I Slavă Domnului! 
Bogdaproste c'am scăpat! teodorescu, p. p. SSl*". 
Hai, nevastă, la prășit.—Bărbate, m'am bolnăvit.— 
Hai, nevastă la băut. — Bodaproste, mi-o trecut. 
ȘEZ. I, 74’’/,,.

2®. Substantivat (din fraze ca: Mâncă loaneș 
boierește și după ce se sătură bine, zise crâșmăriței 
un bogdaproste, beteganul, p. iv, 9/,,. Un mulțu
mim și bogdaprosti din gura femeei. șez. i, 
246/,,). Mulțumire (adresată cuivâ pentru o pomană 
primită de la el), mulțumită. împărțind bogdapro- 
stele în dreapta și în stânga, c. negruzzi, I, 252. 
Bogdaprostea săracului ii izvor de câștig în casa 
bogaMui. sevastos, ap. TDRG. i (Loc. adj.) De - : 
de pomană, (lucru) prost; cfr. de clacă, zanne, p. 
VI, 496. Să trăesc cu colaci de bogdaproste (: de 
cerșit). GORJAN, H. II, 53. Pulu de •: fiu de cer- 
șitor, slab, închircit și Îmbrăcat ca vai de lume. 
CREANGĂ, GL. Axinia:. . Dar tu, ce stai acolo așâ 
prăpădit, par’că ești un puiu de bogdaprosti? l. 
NEGRUZZI, IV. 471. Cfr. VLAHUȚĂ, D. 277. A UBl- 
pleă pe cinevă de a Înfruntă, a batjocuri pe 
cinevă (în Ioc de a-i mulțumi), a-i face o greutate. 
CREANGĂ, GL. Și-apoi, ia să-l fi pus păcatul să se 
întreacă cu dedeochiul, căci baba și cu fiică-sa îl 
umpleau de bogdaprosti. creangă, p. 285. (Se zice 
o s. un bogdaproste.]

[Șl: bogdaprostâ, bogdaprosta reteganul, p. i, 
62/,g, bogdaprosti, bodapróstl, bodaproste. PĂscu- 
LESCU, L. P. 8, 282, etc. [ Derivat (rar): bogda
proste vb. IV* != a mulțumi. DDRF. Da fi să văbo- 
daprostim, hai să vă bodaprostim. pamfile, j. 
III, 77 ]

—- Din paleoslav. bogi, da prostltl, idem (pro
priu: Dumnezeu să ierte păcatele morților tăi!).

KOGBAPBÓSTi interj. 1 . ,
BOGUAPBOHTi vb. IV* f

BOGnA.^ÍE 8. f. (Rar, în Vâlcea, numai In eipre- 
siunile:) A sta s. a fi bun de bogdă^i: a fi neastâm
părat, a face fel do fel de drăcii, de neplăceri cuivâ, 
a se țineâ numai do buclucuri, zanne, p. vi, 457. 
La ape mari să nu cuteze om»’, mai bine să se în
chine și să fugă, că dracu' nu face biserici, el stă 
tot de bogdășii, ii pune piedică, ii împiedică mâi
nile și picioarele, ca sd se înece, șez. iii, 102, ,.

— Etimologia necunoscută. (Probabil că s’a zis 
mai Întâi a face bocdășii = a face nebunii, propr. 
„a se da peste cap“, și că derivă din ung. buhdfodfăs 
„tumbă“.) Cfr. bodgaș.

BÓUHE, BOGHEĂc.Ă s. f. v. boaglie*. 
BOGHEÁ9Í 8. m., BOGHEÂNĂ 8. f V. bodlail. 
BOGHEÂscĂ, BOGHEc^iȚĂ s. f. V. (Cor.) boaghc®. 
BOGHÉT adv. V. bugăt.

BŐGHET, -étá și eátá adj. P. Iluppé. Poule 
huppée. 2®. Gros, enfié. — (Mold.)

P. (Despre găini și puici) Găină s. puică boghetă 
8. bogheatíl = cu pene pe la urechi, având capul o 
infățoșare rotundL creangă, gl.; cfr. ii. lli, 244, 
307; XII, 27. Am o găină bogkeată, in cămașă în
cuiată... ? (= Oglinda), gorovei, o. 257, cfr. 256, 
147, ȘEZ. vii, 104. iși aducea aminte de puicile 
cele nadolence și boghete, creangă, p. 12. Găini 
negre, albe, cocoși cu creasta bătută, puici boghete... 
DUNĂREANU, CH. 71. || Substantivat. Găină bo- 
gheată. (Cocoșul] se rep&eed să despartă două bo- 
ghete zuliare, contemporanul, v, 97; cfr. vi, 208.

i — BOGO-
2®. P. ext. Ca (la) o găină bogheată; gros, plin, 

umQat. [Mama] îmi făcea apoi câte un benchiu 
bőghet în frunte. CREANGĂ, A. 35. Tata gros, mama 
lată, Soră-mea bogheată, Frate^mieu, nebunul sa
tului? ( Viia). PAMFILE, C. 35.

[Scris șl: bodiet,-ă. GOROVEI, c. 148.]
— Pe cât se pare, avem un derivat din boaghe 

s. boghiu (pamfile, c. explică pe boghét prin: „ou 
ochii mari ca ai boghiului [huhurezului]"), prin suf. 
adj. -at (cuvântul fiind moldovenesc, boghedl trebuii 
să se pronunțe boghét).

boguiâbiA s. f. v. boaghe *.
BOGHiGĂș s. m. (Omit.) v. boghigân. J

boghigĂU s. m. (Omit.) Autour. — (Transilv.) 
Uliu,herete; cfr. gaie, coroiu. marian, o. i, 122. ;|
Boghigău = șorecar; un soiu de pasăre răpitoare * 
(butes vulgáris), vaida. [Scris șl: bodigau. bar- | 
cianu, 6odipd«. marian, o. i, 122.1 Cu alt sufix: bo- ; 
ghigâș 8. m. (scria bodigdș marian, O. i, 122 și bo- j 
deydi'ALEXi).]

BOGHisi vb. IV* refl. Pourrir, se gâter; se ruiner.— 
(Ban.) A putrezi, a se strică, a se mină. Mi s’a bo- 
ghiM fânul in grădină. B’a bogisit casa. Corn. A. 
COCA. [Pronunțat: öo^sl]

BOGUÎȚĂ 8. f. ) „ .
BOGHIU s. m. (Omit.) 8. a. / ' ***“‘^*’® •
BOGisi vb. IV“ v. boghisL

BOGLÁR 8. m. P. Agrafe, fennoir fen or ou en 
argentf. 2“. i/orf-aux-vocfess, renoncule des marais, 
douve (Ranunculus sceleratus). lienoncule des bois 
(Ranunculus aureus).

(tn Transilv. și Ungaria; ungurism)
1’. O podoabă de aur s. de argint, agrafă, paf- 

Ule. LB.
2*. (Bot.) Plantă ierboasă foarte veninoasă, cu 

flori mici, galbene. Șl: (Ban.) broschiță, buru
ian ă-de-friguri, rănunchi, rănzișoară, (Ban.) 
rărunchiu. panțu, pl. || = (tălbenele. panțu, 
PL. il = găibenele-de-munte. panțu, pl. Se ia bo- 
uluri, se pisează, se amestecă cu sare și se leagă 
la inclteietura mânii stângi [a celui bolnav de fri
guri.) GRIGORIl'-RIGO, M. P. 1, 74.

— Din ung. boglár) idem.

BOiiO- Element de compoziție In cuvinte slave, 
corespunzând grec. Hto- și Însemnând Dumnezeu. 
Ele au intrat In limba românâ pe oale literară, ca 
termeni bisericești; cei mai mulți dintre ei n’au fost 
niciodată populari și astăzi au dispărut aproape toți 
din limbă.

bogoboreț f s. m. (paloosl. bogoborhcb) Luptător 
Împotriva lui Dumnezeu. Numai la dosofteid) Și’m- 
bwnându-să ne^te clevefnici ciiră b[ojgoborefulu. îl 
p&riră (pe sfânt], v. s. 63. Cfr. blagoboreț. (La 
DOSOFTEiu, X. s. 24 se găsoște șl vocativul slav: 
bloJ'joborce.}

Bogolavlenle și Bogoievlénle t s. f. (paleosl. ăo- 
gojavljenije). Bobotează, Arătarea Domnului, f Bla- 
goiavlenie. Bvintele b/ojgoíavlánii a Doninvlni. 
DOSOFTEIU, V. S.6„. Sd toarne aghiasmădela sfânta 
Bogolavlenie, în cruciș de 3 ori. ioav din vințx, ap. 
HEM. 502. (Titlu) Cuvânt la bogoiavlenie ș’adecă la 
(ihenarie 6. áütijí, p. 111. /» siua de bfojgoeviénie. 
HRONOGRAP (a. 1760), ap. GCR. II, 73/„. (Adesea la 
plur.) Sfintele bfojgoiavlenii a Domnului. DOSO- 
FTEIU, v. S. 5,,; cfr. 13.

bogonuseț f s. m. (paleosl. bogonosbcb). Cu frica 
lui Dumnezeu (propriu: care poartă pe Dumnezeu). 
lynatie bfojgonâsețâ. v. s. 44, 80, 231. [Șl: bogo- 
iiósnic, «ât adj. (cfr. paleosl. bogonosbw,) Bfojgonó- 
sniciî săhastri. DOSOFTEIU, V. S. 4 pr.)

bogorecénie f s. f. (cfr. paleosl. bogorScivz n^or»
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binddo Dumnezeu**. Numai la DOSOFTEIU, V. S. 46,„ 
glosând cuvântul) Teorie.

bogurodița ț și bogorodnlța f s. f, art. (paleosl. 
bogorodica). Născătoarea de Dumnezeu, Maica Dom
nului. Casania la Vocedenia liogorodiței. antim, 
ap. TDRG. Cuvânt la uspenia [-adormirea] Bogo- 
rodnițil la August 15. idem, P. 31. || bogorojdénle 
t 8. f. (paleosl. bogorozdenije) Naștere de Dum
nezeu. Orfeus labfojgorojdénia sa dsice. dosofteiu, 
V. 8. 165.

bogosIúT, ‘OútA adj. m., s. m. (paleosl. bogoslool. 
învechit; înlocuit astăzi prin corespondentul grecesc) 
Teolog (propriu: de Dumnezeu cuvântător), loan b[o]- 
goslávü. DOSOFTEIU, V. 8. 40. [Om] nu nunuti slujit 
la ceale politicești..... ce și ales bogoslóvü. biblia 
(1688), 7 pr./6; cfr. 8 pr./4. Toți oameni cuvioși, foarte 
procopsiți și bogoslovi. C. neqruzzi, r, 226. Bogo- 
slovii erau toți oameni mari, cu barbă și cu mu- 
stețe. SLAVICI, N. 187. Țăranii desprețuesc pe popii 
bogoslovi, cum se chiatnă pe la noi cei ce au făcut 
seminariul. CONTEMPORANUL, III, 651. Și strânse 
sfetnici și filosofi. Arhierei și boglosovi. POP., ap. 
TDRG. II (Rar) bogoslovesc, *eâscă t adj. (cfr. pa
leosl. bogoslovesbnz) De teolog. Precum... mărturi- , 
sește bogoslovescul glas, mărgăritare (a. 1746), ap. 
TDRG. II bogoslovie f s. f. (paleosl. bogoslovije) Teo
logie. Adâncul bfojgosloviel theologhiei. dosofteiu, 
V. 8. 64,,; cfr. 192,,. 47. învățat-au Noe pre feciorii 
săi... bogoslovia și învățături întru lucrurile duni- 
neseești. N. costin, ap. TDRG. Poftesc să priceapă 
bfojgoslóviiletale. mineiul (1776), 22*/,; cfr. 16*/,, 
24’/,, 70’/,, etc. Doi din cei șese cinovnici duhov
nicești vor fi epislați școalelor bogosloviei. URICA- 
RIÜL, IV, 298/,,.; cfr. ii, 229/,, (accentuat: -slâvie 
și -vie). II bogoslovi + vb. IV* (paleosl. bogosloviti). 
A învăță, a propovedul (teologia). Ai bogoslovitâ cu
noștința dumn6geirii.iiiiiiEiVL{m&), 15'/,• Âupro- 
poveduit blojgoslovindâ. ibid. 149; cfr. 24*/,, 73’/,.

BOtiOHÍLiC',*Á adj. Care ținea de o sectă reli
gioasă din evul mediu, înrudită cu maniheismul 
și pavlichianismut, originară din Bulgaria, unde 
a ln6ințat-o preotul Bogomil (Ieremia), și răspândită 
șl între Români. [Familia: bogoniilism s. m. sing. 
= secta s. doctrina bogomilică.)

BOHONINÎ vb. IV*. iiarirtoWer. • A spune rugă
ciuni Încet și nedeslușit. Cfr. bodogăni, blogo- 
dărl. Alături [de bolnav] ardeă o făclie de ceară 
galbenă, și un biet călugăr bogoniseă pe slooenește 
rugele agoniei. ODOBESCU, i, 66/<.

— Formație spontană din bolborosi și din cuvântul 
slavon 5oj7- „Dumnezeu'*, care se spunea mereu In 
rugăciuni.

BocsoRÎE s. f. (Comerț) 1°. Cuir de Pussie. 2®. 
Longue ceinture de cuir.

(Transilv.; ungurisin)
1®. (Numai In DICȚ.) Piele de iuft, piele rusească. 

LB., PONTBRIANT, DDRF. [ȘL bogărie. cihac, ii, 
483.]

2®. Spec. Curei lungă cu care se încing feciorii 
de 3-4 ori, lată de 3 degete, bătută cu bumbi de 
metal galben (Clopotiva, în Hațeg), viciu, GL.

— Din ung. bagaria „piele de iuft“.

BÓtíZÁ B. f. (Ornit.) Hibou. — Buhă, bufniță. „Buf
nița sau cucuvaia se mai numește și boggă‘‘. (Cio
banul, în Constanța) H. il, 253. Nu se vor măncă... 
struțul... și bógsa și balnța. BIBLIA (1688), 77,,. Cfr. 
boaghe.

BOUZÁK s. in. (Iht.) Sorté de poisson (Acipenser 
glaberj. - (Galați) Exemplare mici (ca de 40-50 cm. 
lungime) ale peștelui numit „viză", antipa, f. 245.

uuHÂeiv 8. a. V. pogace.

BOIA
noHÂNUĂ s. f. Femme laide et soție - (Năsâud, 

In Transilv.) Muiere urîtă, proastă, hâdă. Uită-te 
la cea bohămlă. Cum se caută și se strâmbă. Să 
vagă câtu-i de mândră! BUGNARIU, NĂs.

— Formație spontană, care pare a fi alcătuită 
din ung. boho „prost, nătâng'* și bolândă.

KŐHÁZ -ț B. a. V. bogaz.
BOUL'EÂ, BOHUR.Â 8. f. (ș. d.) V. bocceâ ș. d.

KOUÓOIU s. m. (Entom.) Sorté de papillon noc
turne fMatnestra brassicaej. — Un fluturaș de 
noapte, de mărime mijlocie, cu ochii scoși cevă afară 
din cap, trupul acoperit cu perișori lungi și deși, 
cu spinarea ridicată ín sus, cu aripile de dinainte 
Intunecat-surli și împestrițate cu roșu, iar cele de 
dinapoi tulburii-sure. Și: buhă-de-oureohin, su
flet, sufletul-mortului s. aufletul-morți- 
lor. MARIAN, INS. 291.

noiiÓH subst.? (într'un descântec de bubă) D'o 
fi din scorbură, d’o fi din bohod, d'o fi din trestie. 

i ȘEZ. VII, 54.

BOHOIIÉ1L' B. m. Héchanl, insuhordonné. — 
(Yicovul-de-siis, în Bucov.) (Jm rău In mai multe 
privințe, băiat neascultător. Tu ești un calic fără 
traistă, un bohodeiu fără părecke. Com. o. NISTOR.

KOHOLT subst. Grande te.tnpite. — (La Moți) Fur
tună mare. frâncu-CANDrea, r. 49.

iioiiORMÁR s. a. (Bis.) V. bulinrilar.
Boi vb. IV*. 1*. Teindre; peindre, badigeonner; 

farder. 2’. Tromper, metlre dedans, duper.
(In România, Bucov. și Ban.)
1’. A văpsl, a coloră (stofă, lână, ață, etc.), a spol 

(pereții), spec. a-și drege s. sulemeni obrajii. Pe 
dinlăuntrul ferestrelor ea a boit cu vânăt, dela- 
VRANCEA, ap. DDRF. Cărciumioaru s’« gătit Și 
frumos că s’a boit, teodoresco, P. p. 676®. Fire 
de lână boită, șbz. i, 39/,,. Hârtie boită, ib. HI, 
1Ș4/,. â's boesc ouă. zanne, p. ii, 485. Chilie boită. 
(Oravița) Com. a. coca. Pana corbului, Pană ne
boită, Neaulemenită. (In Dobrogea) pop., ap. ȘIO. 
Ți-ai fi boit obraaul și trupul cu văpseă roșă. DRĂ- 
UHICI, R. 158. .Ám gătit păpușa de bal, i-am făcut 
sprâncene, am boit-o cu roș. alecsandri, t. 422. 
[Derivate : bőire 8. f. pamfile, i. C. 85; boit b. a. 
id. ib. 14, 212.]

2®. (Fig. Mold.) A inșelâ, a păcăli, cfr. a pot
covi, a iRoălțâ (pe cinevâ). creangă, gl., șez. 
IX, 148. Pe ist cu capra știu încaltea că bitie 
l-am boit, creangă, p. 42. (Cfr. germ, anscbmie- 
ren.)

— Derivat din boiă (corespunzând turcescului 
bogam(fk „teindre'*).

BOIÁ 8. f. 1*. reintwre, coKleur;/’nrd. 2®. Fi/wi- 
fjrette, liainan, ronx. 3’. P*we«t rouge 6n poiulre.

1». Văpseâ (pentru lânii, țesături, etc.), coloare, 
speo. dres, suliman. Un foișor... făptnrA de Țari- 
arad, cu tot felul de boele. E. kogâlniceanu, iii, 
192/,j. Ventrd in curâtid fetele din mahcdâ,... cu 
fiori in coc, văpsitepe fa^ cupudră, și 'nroșite cu 
boiă,. DUNĂBEANU, CH. 155. Ju/jd» Ștrid... negustor 
de băcan... sulimineală, boia de păr, ckidasuri. 
CREANGĂ, P. 112. Partea din perete, pe din afară, 
la o lățime de 2-3 degete, de lăngă prispe, jos, se 
dă tot cu lut sau cu o boiă și constitue brâui pe
retelui. PAMFILE, I. C. 416.

2". (Cui.) Sos preparat ou oțet, cu legume și cu 
unt s. cu unt-de-lemn, pentru legarea bucatelor. CO- 
STINESCU, PONTBRIANT, ȘIO? cfr. râutaș.

3». Ardeiu ro.șu pisat mărunt, paprică. ȘIO.
— Din turc, boja „couleur, teinture".
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boiAlă s. f. 1®. Teinture. 2®. Couieur, fard.
1*. Abstract. Văpsire,8ulemeniro. Au fost degeaba 

toată boiala. c. negruzzi, iii, 65/„.
2®. Concret. Boiă, văpseă,suliman. I Spec.Betald 

de băcan: văpseă extrasă din lemn de Brazilia. BAK- 
CIAND.

— Derivat din bo), prin suf. abstr. -eală.

ROIAMÂ 8. f. (Comerț) Fichu, foulard. — (învechit; 
azi, prin Râmnicul-Sărat manolescu, l. 195) Bro
boadă pătrată, de mătase, cu dungi largi de fir s. 
de bumbac; cfr. testemel, dirmeă, basmă. 0 bu- 
iarnă CM usiinuri și o jumătate tesiemel. DOC. (a. 
1790), ap. ȘIO. Boiamă cu bibiluri de sârmă, de fir..., 
boiamă cu beteală, foaie de zestre (a. 1817), ibid. 
[Și: bnlamă costinescu.]

— Din turc, boyama, idem ȘIO.

boiâmA 8. f. Les bceufs. — (Ban.) Colectivul lui 
bou (derivat prin suf. -amă). CDDE. nr. 170.

BOIÁW, -A subst. Nom de biouf et de vache. — 
Nume de bon și (la fem.) de vacă. DAMÉ, T. 181, 
MARIAN, LIOBA-IANA, M. 115, JIPESCD, O. 49. Hăis, 
Tălășman; cea, Boian! alecsandri, T. 970. Bage 
boian la gră<îină Ș’o fetiță mi-l tngănă. șez. ix, 92. 
[Diminutiv: boleniiț s. m. marian.]

— Etimologia nesigură (poate din numele perso
nal slav (sârb., bulg.) Bojan, -o).

BOIANUBÓC s. m. Grinda ce se pune de-asupra 
spațiului lăsat pentru ușă sau fereastră, spre a sus- 
țineă zidul, in latura de sus a acestei îmbrăcăminte 
in piatră a ușei, [lăture] care corespunde boian- 
droCMÎui, se vede.. sletna metropolitană. A. balta- 
zar, mon. ist. ii, 35.

[Șl: bolandrúc s. m.J

ROIANOEBÍE B. f. l®-2®. Teinturerie.
1’. Meseria boiangiului (Plenița, In Dolj) ir. v, 

375, (Micloșani, In Muscel) ib. ix, 343, (Gârbovi, Șo- 
cariciu. In Ialomița) ib. vii, 184, 485.

2®. Atelierul 8. prăvălia boiangiului, văpsitorie. 
Prăvălii de boiangerii, tn București. DOC. (a. 1788), 
ap. ȘIO. 1 Locul unde se boește. marian, ch. 53.

[Șl: boiengerie TDRG. boiugerie marian, cii. 53, 
(Voivoda, In Teleorman) h. xiv, 308, boangerfe 
(pronunț, bo-an-) (Davidești, In Muscel) n. ix, 220 J

— Derivat din boiangiu, prin suf, loc.-abstr. -ărie.

ROiANOii..Xt.' t B. a. (Comerț) iíatiére colorante, 
eouleur. — Materie do colorat, văpseă. Să nu fie vol
nica tini prăvălie de boiangilâc. doc. (a. 1788), ap. 
ȘIO. (Plur. -fdcwr».]

— Din turc, boyagilyk „boiangerie l’“. ȘIO.

BOiANoiu 8. m. Teinturier. — Văpsitor (de lână, 
de țesături, etc.). (Satul-nou, In Constanța) H. ir, 34. 
(Băilești, In Dolj) ib. v, 17, Hrisovul ce s’au dat 
rufetului boiangiilor, doc. (a. 1788), ap. ȘIO. Aceyi» 
copaci... slujăsc pentru întrebuințarea boiungiilor 
la văpsele. drăghici, r. 42. Dar pentru văpsitul 
lăiKlor sânt tnadins meseriași, buingii. i. ionescu, 
M. 686. A întâlnit pe un boagiu, se ducea la un sat, 
să văpsească cănuri. lON CR. iii, 165. [Și: boleiigiu 
costinescu, marian, cii. 53, H. XVI, 105, boingiu 
MARIAN, CH. 53, (Cristești, In Botoșani) ii. i, 63, 
boiangiu, bningia, boagiu (pronunț, bo-a-),bogâugiu 
(Șișești, In Mehedinți) Com. N. IONESCU.]

— Din turc, boyațy, idem.

BOIÁREN, BOIÁBIN f S. m. 1 , ,
BOIÁBIII t ». m. ) ’■

BOIASTRĂ adj. f. (Vache) taureliére, en ...., 
(]ui ne se laisse pas trăire. — (Despre vaci) Care e 
dorită de goniță (barcianu); care nu se lasă mulsă
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rut;
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(damé, t.). Viicrt fmie, boul wiiiie. llo, baJ^to, na 
boinslro! alecsandri, p. p. 352**/,.

— Presupune o formațiune lat.-pop. *hovc»tris 
(din bos; cfr. germ, „rindern").

BOICOTA vb. 1". Bngeotter. — (Despre o acțiune 
a mulțimii; mai rar despre unul singur) A ocoli pe 
un anumit negustor s. industriaș, a nu mai cum
pără nimic de la el (ca demonstrație in potriva lui).

— N. din fran. (de la Boycett, numele unui Ir
landez în potriva căruia s’a luat, pentru Întâia oară, 
această măsură).

BOICC9 8. m, (Omit.) 3/éírt»í/e. — Pasăre călă
toare și c&ntătoare din familia „paridelor“, de mă
rimea stigletelui, cunoscută Ia noi In două specii: 
aefjithalus pendnlinus și aeifitlialus cantaueus; șl: 
aușel.

BOiEJNiȚĂ 8. f. (Bot.) V. Toeșniță.

ROIEK6IOÁÍE 8. f. (Bot.) = drobușor.
— Derivat din 6o>anpt», prin suf. moțhin. -oaie. 

(Planta aceasta se întrebuințează la văpait.)

noiEXGÎL’ s. m. (ș. d) v. boiangln ș. d. 
BOIENÎTȚ 8. m. V. hoiaii.

UOIÉR 8. m. 1®. Sotarfl. Noble, seiiineur. 2'>.Seia- 
iteur, (grand)pmpriéiaire ou /isríMter, maitre; (fam.) 
monsi'eur, sire, meséire.

1’. .Boierit erau marii proprietari de pământ; ei for
mau clasa aristocrată, privilegiată, nobilimea. Calita
tea de boier nu eră legată nici de titluri nobiliare 
ereditare, care n’au existat ia Români, nici de dre
gătorii; semnul ei distinctiv erâ moșia, adică stă
pânirea unei Întinderi mai mari de pământ, Ia origine 
(mai ales In Moldova, unde nu a fost numai o des
călecare politică — a statului —, ci șl una etnică) 
tn de obște o donațiune domnească; ea impnneâ pro
prietarului anume Îndatoriri militare față de Domn, 
din care cauză transmiterea ei, prin vânzare sau 
moștenire, erâ supusă confirmării Domnului. în 
schimbul îndatoririlor militare, boierii erau .scutiți 
do impozite; Începând din sec. XVI Insă, cu căderea 
tot mai adâncă a Principatelor subt Turci, Domnii 
se văd nevoiți a supune șl pe boieri ia impozite 
(Insă numai la dările către Poartă: dajdia haraciiilui, 
oieritnl din 3 tn 3 ani, cu prilejul inucarcrului și 
al unei domnii nouă, etc.). Curând după Intemeiarea 
Principatelor, organizarea țării și crearea unei întinse 
ierarhii administrative și militare a avut drept ur
mare o împărțire a boierilor In boieri dregători și 
boieri niră nici un fel de dregătorie. Cei dintâi ajung, 
firește, cei mai Însemnați; ei Iși pot păstră și mări 
avereă, pe când lipsa dregătoriei atrage mai tot
deauna după sine fărâmițarea proprietății Intre ur
mași și, odată cu ea, căderea boierilor In rândurile 
răzeșilor și moșnenilor. Din această cauză, noțiunea 
de 6oter ajunge In vorbirea obicinuită, sinonimă 
cu aceea de dregător, cu toate că In realitate 
sfera ei erâ cu mult mai largă.

Cu timpul, boierimea s’a împărțit In mai multe 
categorii:

a.) Boierii de divan, care ocupau boieriile cele mai 
Însemnate, și alcătuiau, împreună cu mitropolitul 
și episcopii, divanul domnesc. Ei erau Impărțiți, 
după rangul boieriei, In 3 clase: A) Boierii mari 
(veliți) sau de clasai: banul (numai in Țara-ro- 
mânească), vornicul (In Moldova erau 2: de țara de 
jos și de țara de sus), hatmanul (numai In Moldova, 
Începând din a 2-a jumătate a sec. XVI), postelnicul, 
spătarul, paharnicul, vistierul, stolnicul, comisul, me- 
delnicerul (numai din sec. XVII), clucerul, serdarul, 
slugerul, jitnicerul, pitarul, șetrarul, armașul șl aga. 
Ia care se mai adăogau logofătul al doilea, ușorul 
(In Țara-roin. portarul), postelnicul al doilea, logo-
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fătul al treilea șl căpitanul de dorobanți. Cei dintâi 
8 boieri erau sfetnicii obiclnuiți ai Domnului, din 
care cauză se mal numeau șl boieri de sfat. (Cfr. 
protipendadă). B) Boierii de clasa 11 (vtori). 
care ocupau cam aceleași dregătorii, dar de rangul 
al doilea: spătarul 11, paharnicul II, vistierul II, 
stolnicul II, comisul II, medelnicerul II, clucerul 
n, slugerul II, jitnicerul II, pitarul II, șetrarul 11, 

I armașul II șl u.șerul II. C) Boierii de clasa a lll-a 
(treti), având aceleași dregătorii, de rangul al 
treilea: postelnicul III, spătarul lil, paharnicul III, 
vistierul III, comisul III, slugerul III, jitnicerul III, 
Ia care se mai adăogau cămărașul de slugerie, că- 
mărașul de jitniță, vornicii de poartă ș. a. [Orga
nizarea aceasta se constată tn a doua jumătate a 
sec. XVII. Ba nu este Insă exact aceeași in amân
două Principatele. In afară de deosebirile semna
late mai sus, mai erau șl altele; la începutul or
ganizării Principatelor, deosebirile erau șl mai In- 

' semnate. In Moldova, de pildă. In fruntea boierime! 
se aflau pârcălabii cetăților. Cu căderea subt 
Turci, cetățile ne mai având însemnătatea de altă 
dată, pârcălabii Iși pierd și ei importanța, rămânând 
cârmuîtorii ținuturilor (cfr. ispravnic). La Putna 
și Cernăuți nu erau pârcălabi, ci staroști. Schim
bările de Domni dintr’o țară In cealaltă au avut 
drept urmare uniformizarea boieriilor In amândouă 
Principatele; această uniformizare se desăvârșește 
In 8. XVIII.]

b. ) A doua categorie de boieri erau boierinașii, 
care ocupau diferite slujbe mai mici la Curte și pe 
lângă Domn: cămărași, vătafi, oupari, cio- 
nodari, pivniceri, diaci, uricari, etc.

c. ) Curtenii In Moldova și roșii In Țara-ro- 
mânească, erau boierii nedregători, care-și pă
straseră o parte din Îndatoririle militare de Ia În
ceput.

d. ) Călărașii și dorobanții, Ia caro se păstra
seră îndatoririle militare, fără privilegiile boierimei, 
și care împreună cu

e. ) Răzeșii și moșnenii formau legătura dintre 
poporul do rând și boierime.

Regulamentul organic a Întărit și sporit privile
giile boierimii. Însușirea de boier, independentă de 
acum Înainte șl de moșie și de funcțiune, constitueâ 
un privilegiu de naștere; ea se stabileâ prin regi
strele de neamuri. In care erau trecute toate fami
liile boierești. Prin Convenția de la Paris (1858) 
privilegiile fiind suprimate, boierimea a încetat de 
a mai formă o clasă socială privilegiată, deosebită 
de restul poporului. (Com. c. GIUrescu.)

Boidr = baro, nobilis. ANON. car. Ori bogat să 
va fi, ori measer..., ori bolarinti, ori slugă, coresi, 
E. 29/,,. 9 covoare de la boiarii. (a. 1588) CUV. D. 
bătr. I, 193. Le-am fost dat leagea acelor rumâni 
12 boiari să jure. (a. 1602) ibid. 1,125. Domnii, voe- 
voeii, boiarii. moxa,402/5,. Să plătească 24 de litre 
de argint boiarinutui celuia a cui va fi țăranul. 
PRAVILA MOLD. 4. Cela ce va eice: eu sânt mai de 
cinste decât tine și mai boîdrinii, se. va certă ca un 
suduitoriu, iară de-i va eice: cifistit sânt șl eu ca 
și tine și boMrinu, ca șl tine, nu se va certă ca 
un suduitoriu. ibid. 122,,. BoîăriHulă săborului, 
ce si eice cel mai mare al gloatelor, ibid. 152. l'rinșfi] 
de boldrinulă locului și’ntrebațfi]. Id. ib. 62. Cine 
te-aupus boîârenă și judecătoriupre noi? biblia 
(1688), 40. Boiarenul nodru Pătrașco Danolovici, 
Logofătul al treilea, doc. (a. 1661), ap. lORGA, 8. 
D. vr. 23. De mare folos și cinste este domniei și 
țârei boîerinul ințălept și avut. M. CO8TIN, LET. i, 
257/,. Oameni boiari a caselor de moșii, ib. 170. 
Iar boiérii cei cti boierii, și alți boieri maeili de 
la agă în sus, n’au dat vădrărit. neculce, ibid. n, 
314/,. Curând intrară sub cortul unde el ședeă, in- 
cunjurat de boierii și căpitanii săi, patru boieri... 
Aceștii erau vornicul Moțoc, postelniad Veveriță, 
spătarul Spancioc și Stroici. c. negruzzi, i, 138.

BOIER
Boerii (liit Comana-de-jos din Coniana'de-sus, 
fmpreună cm abagii Mdriii sale datnnului Beclean 
Gábor. T)OG. (a. 1765), ap. lORGA, 8, D. xiii 254, cfr. 
150,262. Numai boierii mari cânii nu închid ușile. 
ZANNE, p. III, 421. Boier fără boierie; se zice unuia 
cure se ține mare, dar nu-i nimic de el. pamfile, j. i. 
Boier gol: se zice unui om mândru și sărac, zanne, 
p. IV 281. Boier cu &arf>(l= boier de divan, din pro- 
tipendâ {cfi. barbă l, 491*). Tar Carageâ,in loc de 
a-l pedepsi pentru atâta îndrâsneală, l-a îmbrăcat 
in caftan de boier cw 6arft4. GHICA, 8, 39. (Rar) 
Boier-bâșa = căpetenia boierilor, baș-boier. Âpu- 
catu-s'a acel boier-bașa să făcă... fabrici de șaluri. 
N. A. URECHE, ap. TDRG. II t P. ext. (In scrierile 
vechi și pop.) Orice dignitar și dregător mare (la 
alte popoare); nobil; cfr. nemeș, domn. înainte 
stătură împărații pământului și boiarii adurară-se. 
PSAL. SCH. 3/„ ( și domnii cORESr,P8.; etprin- 
cipes). Un boiariu oarecare turc, anume Otman. 
vi(iXti,^(XSI„.Boldrinu mare,ce se eice consul, biblia 
(1688), 11,,. Neeman boiarul, sfetnicul împăratului 
de la Siria, antim, p. 116. L-au dus la casa unui 
boieriu unguresc. URECHE, let. I, 162/,,. Spuse 
aceasteala unboîariu rfrdcesc. MINEIDL (1776), 11 ’/j- 
/tupdraiul se află la masă, cu toți boierii și slujbașii 
împărăției. ISPIRESCU, L. 2.

2Í (Astăzi, mai ales In România) Urmașii vechilor 
boieri, p. ext. (pentru țărani) proprietar s. arendaș 
de moșie (cfr. ciocoiu), moșier, (pentru slugi s. 
slujbași) stăpân (cfr. juptn), p. gener. (pentru 
clasele de jos) om bogat, bogătan (In Ardeal dom n), 
spec. titlu de politețe cu care se adresează ascultă
torilor săi cel caro spune o poveste s. chemătorii nun
tașilor. Biata cucoana Anica.'... De câitd i-o murit 
boieriul, nu nuti are odihnă, alecsandri, t. 175. Să 
iertați, boieri, ca nunta s’o pornim și noi alături. 
EMINESCU, P. 196. Cucurigu! boieri mari, Dațipuit- 
guța cu doi bani! creangă, p. 65. Mi-am pus in 
gând să vă povestesc, boieri d-voastră. ISPIRESCU, 
L.4Ü. Fecioraș de boieriu mare. șez. ii, 7/,. (Barbu 
Lăutarul:) Dragi boieri de lumea nouă. Ziua-bună 
vă sic vouă! Eu mă duc, mă prăpăilesc, Ca un 
cântec bătrânesc, alecsandri, t. 8.5. J'iganid mă- 
nâncăcândare, Românul când iie foame, și boieru’ 
când vrea bucătarul, ib. III, 629. Socoteala cocoanei 
și punga boierului: ib. V, 520. iț Boierul lumli = 
dracul, ib. IV, 283. 1 Fam. (apelativ, singur, sau pe 
lângă un nume propriu, sau pe lângă pron. d-ta, 
adesea In glumă), cfr. arhon, cocon, jupân, chir, 
musiu. Ce mai faci, boierule? Cum o mai duci, 
boier hliltalaclie ? Ascultă, boier d-ta!

[■)■ șl: boiirin, boiârln, bolâreu, bolerin. Dimi
nutiv: bolerâș, Întrebuințat mai ales In batjocură. 
Cfr. cocon aș, ciocoiaș, cioclovină. Noi umblăm 
și colindăm Boierașului Efrim. marian, se. i, 14. 
Boieraș de moda nouă, Fh^ră cloșca de pe ouă. 
ZANNE, p. IV, 279; ofr. boierinaș. 1 Feminin: 
boiență = nevastă de boier, cocoană, coconiță, du
ducă; cfr. jupâneasă. Am fo^ și la boieri ș» la 
boierițe. alecsandri, t. 991. Cum l-au adus peboie- 
riu, ...,au aflat că boierița născuse un copil, sbiera, 
p. 258/,,. il vom trimite c’o carte până la cocoana 
mea, ia boierița. reteganul, p. i, lö/,,; boieroaică, 
(mai rar) boleroâle t (având une-ori înțelesul de 
„nevastă de boier maro“ și Intrebuințându-se șl ironic) 
Boierii și boieroaicele, urmați de arnăuți, intrau in 
grădină. V. A. VRZCHE, ap. TDRG. Am mai îmbiat 
eu c’o mulțime de cucoane, cu maice boieroaice și 
cu alte fețe cinstite, creangă, p. 115. iîariia lui 
Mihaiu Popa, boeroe, monnhiîa Bonifatia, muerie 
ds b'O de ani. DOC. (a. 1765), ap. iohga, s. d. XIII, 255; 
boiereâsă (cfr. boreasă). Cel om chemă-l Agaton, 
e boereasa lui chemâ-o Polfia.(a. 1580) CUV. D. bătr. 
II, 145. Cfr. ibid. Ii, 147. Fii boier cu veselie,... Boie- 
reasa sănătoasă, bud, p. p. 72. Boieri și boierese! 
FRÂNCU-CANDREA, M. 163.J

— Din bulg. bul’ârtinj’b, Idem.

I



BOIER - 602 — BOIERIME
HO1ÉR s. ni. V. boar.
boiebAnA^, itoiERÂNÂiț B. m. V. boieniinș. 
iioiEKÂ^ 8. m. V. boier.
IIOIEREÂI.Ă B. f. V. boieri.
BOiEREĂsĂ s. f. V. boier.

nniEKÉJ, s. m. (Bot.) Nom d'une fieur jauno.— 
(fn Țara Oașului) Niște flori galbene care cresc la 
un loc cu stftnjineii. candrea, ț. o.

— Derivat din boier, prin suL dim, -el.

BOIERUL s. m. V. bourel.
ooiEBENĂ.ț B. m. V. boierinaș.

HO1EBÉSC, -EÂscĂ adj., s. a. și s. f. I. De botard, 
seii/neurial, noble, aristocratique. Qwi appartient au 
propriétaire ou o« /eriHier (d’une torre). II. P.C'oroée. 
2®. Nom de danss paysanne.

I. Adj. De boier, (ca s. de) al boierului (proprie
tarului s. arendașului de moșie) s. boierilor; cfr. ne
me șese. Au acoperit boiereasca lor față. p. maior, 
IST. 270. Face cină boierească, barac, a. 37. Invitând 
pre alte slugi și oameni boierești. C, NEGRUZZI, l, 153. 
Toate pasările din ograda boierească... s’au luat 
după dinsul. CREANGĂ, P. 67. Minciuna boierească 
Trece in țara ungurească, c. negruzzi, 1,250. (Bot.) 
Pere boierești = un fel de pere rotunde, lungi, ba
ronzi, L. p. 93/,,. Poowa boierească s. băbea8că = 
specie de strugure, mare la bobiță și des. pamfile,
I. C. 217. Cfr. JIPESCU, o. 54.

II. Substantivat. 1®. f S. a. (Mold.) Lucrul (la 
câmp) ce eră dator țăranul stabilit pe moșia unui 
boier să-l facă tn folosul acestuia, pentru partea de 
pământ pe care o lucră In folosul său. îloterescw/ 
s’a desființat prin legea din 1864, numită legea îm
proprietăririi țăranilor. Cfr. clacă. Șed in sat, de 
poartă bir și lucrează boieresc. (Mold., a. 1723) URI
CARIUL, X, 179/,,. Oamenii cei ce vor fi șăzători cu 
casă, pe moșiile ce s’au zis mai sus, să aibă a lucră 
de boieresc stăpânilor moșiei câte 12 sile pe an. 
(Mold , a. 1760) ibid. xx, 95/,„ cfr. n, 139/,,, i, 301/,,, 
etc. Uojma unii scriu, răenesc. Să nu fie boieresc. 
ALECSANDRI, T. 41. Eu CU doina mă plătesc De bir 
și de boieresc, teodorescu, p. p. 276. De omul care 
mi-i drag. Zece boierescuri fac. sevastos, C. 68/,. 
[Plur.-rrscttr*.]

2®. (Cor.) S. f. Boiereasca e numele unui danț ță
rănesc. (Buzău, Dâmbovița, Gorj, Mehedinți) ii. Ii, 
82, IV, 259, VI, 233, IX, 44, Corn. N. ionescu.

— Derivat din boier, prin suf. adj, -esc.

BOiERÉsc, •EÁscÁ adj. V. bonrcsc.

HuiERÉf^TB adv. Comme un bo'iard, en boiard. 
Nom d’une danse paysanne. — In felül s. după obi
ceiul boierilor, ca un boier. Ar fiputut să fie celmai 
bogat om și să trăiască boierește, sbiera, p. 4/„. 
(Eliptic, din „a jucă boierește**). Boierește = boie- 
reasca (il, 2®). (Davidești, In Muscel) H. ix, 221.

— Derivat din boier, prin suf, adv, -ește.

liOiERÉT 8. a. V, boierime.

BOIERI vb. IV“. 1.1®. Elever au ranyde boîard.ano- 
blir, seigneurifier, 2®. Donner (& qqn.) tine maladie 
vénérienne. II. (Refl.) 1 Devenir batard; viare en ba
tard, fairé le baiard. 2®. .ditra^er une maladie vé
nérienne.

I. Trans. 1®. A face pe cinevă boier (conferindu-i 
totodată privilegii și funcție), a conferi cuivă o bo* 
ierie, a face (pe cinevă) nobil, a Inobilă; cfr. căf- 
tăni. Boíercsfc = nobilito. anon. car. Boeri pre 
amândoi. TiOSOVTElv, V. s. 25”/,. Xueâ pedeapsă de 
la cei ce-i milutse și-i boierise in domnia lui. URE
CHE, LET. 1,165. Și i-au boierit pre toți cu boieriile 
lor. MAGAZ. IST. I, 220/,j. Boieri mai multe sute de 
țărani, arhiva r. l, 1Ó0. ATomî Domn « boi&ri copiii. 

IORGA, L. 1,312. /ar nea Stan din Eersia Mai trăiâ, 
măre, trăia, Până vodă-l boiereă, teodorescu, p. p. 
692. Să te ferească Dumnezeu de țăranul boierit și 
de Țiganul turcit, zanne, p. vi, 670. , Fig. A în- 
nobilă. Am voit să boierim limba, jipescu, ap. 
TDRG. [Derivate: bolerire a. f., boierită, a. Voi 
oare nu gătuliți... Că am țară de domnit, Jude- 
câî|i de săvârșit Și boieri de boierit? alecsandri, 
p. P. 203”/,; (ironic) boiereálá b. f. Am voit sâ 
boierim limba, și din multă boiereală... jipescu, 
ap. TDRG.]

2®. (Ironic; pop.) A infecta pe cinevă dăndu-î o 
boală venerică. PONTBRIANT, LM., DDRF. [Derivat: 
boierit,-ă = sifilitic. DDRF.]

11. Refl, 1®. A deveni boier, fig. a trăi ca un 
boier, p. ext. a face pe boierul, a se mândri, a se 
fuduli, a se lenevi. Roie»esfcM-w*’ = nobilitor. anon. 
CAR. Cela ce nu caotă... a să spăsi ori a [să] imboyăți 
ori a [să] boeri. varlaam, o. 300,,. Florica (despre 
Florin): Iaca mă! Nu ctunvâ s’o boierit țopâroa? 
ALECSANDRI, T. 913. Corbeo, maică, mai trăești? 
Că, de când te-ai boierit, Maica nu te-a mai zărit. 
teodorescu, p. p. 532. (Derivat: boierit, «ă adj., 
subst. și cu Înțelesul de „parvenit**. LM., DDRF, 
Boieritul este totdeauna tnai mândru... ca boie
rul. LM.]

2*. (Ironic; pop.) A luă o boală venerică. PONT
BRIANT, LM., DDRF.

— Derivat din boier.

BOIERIE s. f, 1®. Dignité ou titre de boîard, no- 
blesse, seigneuriage, seigneurie. 2®. La noblesse. 3®, 
Puissatice (de bo'iarel). Vie ou train de boîard.^''. Ma
ladie vénérienne.

1®. (In Țările românești, până la anul 1857) Rang, 
calitate s. stare de boier (Inso^te de dregătorii 
publice și privilegii, mai târziu numai ca titlu), 
noblețe, funcțiune a nobililor; cfr. arhonie. Boie
ria se dă, se împarte, se câștigă, se ia, se 
pierde, laboierie se ajunge, etc. „Boieriile se dau 
foarte ușor la fiii de boier, și mai niciodată la fiii 
din popor, astfel că deveneau aproape ereditare**. 
PRETORIÁN, DR. c. 43. Poföné =*= nohilitas, barona- 
tus. ANON. CAR. liuda cea aleasă ce să zice boe- 
riîa. PRAV. MOLD. 158,,. Boiérii cei cu boierii și alți 
boieri mazili, de la agă în sus, n’au dat vădrărit. 
NECULCE, LET. II, 314/,. Au agiuns la boierie mare. 
id. ib. 216/5. Boiérii toți... stau la rânduiala lor 
și cu semnele boeriei lor pe a-mână. GHEORGACHI, 
ap. TDRG. E'a face un logofăt, și a câștigă pl ei 
boierie. C. negruzzi, i, 297. Te-aș pune vornic. Ca 
să știi pi tu odată, boieria ce-il EMINESCU, N. 43. 
6'â pfte Cit vo dobândi de la dinsul mari daruri p» 
boierie, ispirescu, l. 295. /ancwie,... lasă-ți nelnt- 
niile, Lasă-ți haiduciile, Să-ți dau boieriile, teodo
rescu, p. P.292.

2®. Instituția boierească. Boieria se află printre 
aceste așezăminte împrumutate. Și numele deboieri... 
și îndatoririle celor mai mulți dintre ei vin de la 
Bizantino-Bulgari. lORGA, CH. i. ii, 147.

3®. P. ext. Domnie, putere (de boier). Șt-p» va 
aduce aminte Farao de boerila ta. biblia (1688), 
30. Ard’o focul rezeșie! Eu chiteam că-i boierie, Și-i 
numai o sărăcie, alecsandri, p. p. 227/,j. | Traiu, 
obiceiuri s. apucături de boier. (Cfr. boieri II, 1’). 
Boieria se ține cu parale.

4®. (Ironic; pop ) Boală venerică, pontbriant, LM., 
DDRF.

— Derivat din boier, prin suf. abstr. -ie.

1.

boieri.he s. f, fLeJcorpsdesbotardSfflaJ noblesse. 
(Les) riches, (lesj propriétaires.—Golectivui lui boier, 
derivat prin suf.-ime. Boierii, clasa boierească, aristo- 

i crația, nobilimea, cfr. protipendadă. Toată boie- 
j rimea împărăției sale. OORJAN, H. i, 4/|. Printr’o 
I parte de oraș, în care locuia boierimea, eminescu, 
1 N. 56. Căpătând de aici voie să steie după placul



BOIERIN — 603 boităneascA
său in Ardeal, el se a^eeă la Brașov..., ÎMpreună 
cu boierimea care făcuse lovitura contra Domnului. 
IORGA, L. I, 153. 0 mulțime de alte mese erau puse 
pentru boierime, pentru negustorime. ispirescu, l. 
31*. Boierimea ’ncet rădeă. alecsandri, p. p. 201/,,. 
|Cn alt suf. (rar); boicrét 8. a. sing. Bregătorimea 
și boieretu' scăpătară. jiPESCU, o. 4.)

BOIERIM j- a. m. V. boier.

BOiEBisrĂțf a. m. 1°. Petit bo'iard, petit seigneur. 
Hobereau. 2®. Variété de cârpe.

1®. (în Țările românești; până Ia anul 1857) Boier 
mic, din clasa cea mai do jos. Ei serveau la curte 
in dregătoriile inferioare de cămărași, cupari, oio- 
hodari, aprozi, etc. costinescu, LM., encicl. r., 
(astăzi, rar) boier (3®) cu puțină avere, de la țară, 
agricultor care face pe boierul, pontbriant, DDRF., 
barcianu, TDRG. Boierii și boierenașii din curte. 
NECULCE, LET. II, 261/„. Caretă domnească cu G 
cai și cu ciuhodari ș» boeranași. e. kogĂlniceanu, 
ib. III, 251/,,. intru aceste vremi și Pana Boicescul, 
unindu-secu câțiva boierinașfi]...yS’audusla Odriu. 
MAGAZ. IST. II, 32. Vened și ^loane, la toate co
nacele, ori depre la egumeni, ori de pre la boier
nașii de țară. ib. iv, 172/,,. Mai aveă sub dinsul

Jignicerii sau magasineri dintre boierenași. bĂl- 
CESCU, M. V. 595. in Țara-de-jos să meargă vor
nicul Teodor Balș, Cu banul loan Tăutul cum 
vr’un boerănaș. BELDIMAN, tr. 3.55. Apoi (veneâ 
in alaiul domnesc] gloata boierilor mazili și [a] boier- 
tMșilor. odobescu, 1, ISin. Proprietarul cultivator 
scoate atâtea venituri căte-i săntde trebuință pentru 
a duce o viață, cum se eice, de. boierenaș cu dare 
de mână. i. IONESCU, D. 327. in Iași un tânăr 
boierinaș. C. negruzzi,!, 81. Crescuse in rang, ră- 
mânâiul i^^să în spusa boierinașilor din jurul per
soanei domnești; eră, in adevăr, vtori, al doilea, 
postelnic. IORGA, L. I, 63. Tata eră un boiernaș 
mânios SADOVEANU, p. 8. 29. ÎiTcura toți tinerii 
buni și răi din tmpărăție, și din boierinași, și din 
prostime, ispirescu, l. 168. Să dea .. găViinași I/a 
boiernași, teodorescu, P. P. 62. [Și: boiernăș, boie- 
renăș, bolerăiiâș, bolerâiiâș. I. ionescu, m. 185, (In 
Mold., cn pronunțare dialectală) boieran/iș.]

2®. (iht., Brăila) O varietate de crap, numită șl 
Impăratul-crapului. antipa, p. 103.

— Derivat din boieri», prin suf. dim. -aș.

BoiKKifșÂti t 8. a. Ib'opriété de boîanl. — (în 
Ardeal, rar) Proprietate boierească. Aceastea toate 
le-am dat lor, să le fie ocină și moșie și boierișag lor. 
(sec. XVIII) iorga, 8. D. XII, 277/,,. [Plur.-șapnri.]

— Derivat din boier, prin suf. col. -ișag.

UOIERÍSH 8. a. = boierie. (Modern ; nelntrebu- 
ințat) Legea a putut distruge inegalită^le cele ade
vărate, privilegiurile de clase, robia, claca, mono
polurile, boierismul. ghica, ap. TDRG.

— Derivat diu boier, prin suf. neol. -ism.

BOiEBițĂ B. f. V. boier.
RoiBBNĂș s. m. V. boieriiiaș. 
boieroaica, BOIEROÁIE 8. f. V. boior.

BO1BRÓN, -uAnă adj. Qui a des goăts nristocra- 
tiques; difficile ă contenter. — Cu gusturi și apucă
turi de boier, căruia-i place să facă pe boierul, nă
zuros, mofturos.

— Derivat din boier, prin suf. adj. -os.

BGiEȘ 8. in. V. boar.

UOIÉ8C, -lĂscĂ adj. btcuf. -- (Numai In de
scântece) De bou. 5â piti... Brâncii vâ^ască, Brâncă 
boiască. GRAIUL, 1,137.

— Derivat din bou, prin suf. adj. -esc. 

iioiKíjTEÁN s. m. (Iht.) V. boiștcan. 
noiESTtti vb. IV* V. buiestră. 
uoiKUÍu 8. m. (ș. d.) V. boiangiu ș. d.

nóiMic + s. m. Guerrier; athléte. — Luptător, 
atlet, gladiator. [împăratul] aveă un bóinicii,... om 
mare și vârtucios. VARLAAm, c. II, 19. [Diavolul] ca 
un bóinicii tntrarmat munceă și robeă rodul ome
nesc. id. ib. I, 264, cfr. 266,,. Tiranul puse nește 
bolnici, să-l giunghe cu cuțitele. DOSOFTEIU, V. s. 
226, cfr. 241, 86, 241. Bóínicul și ghidușul și alții 
asemenea necinstiți, pravila (1814), 19. (Cu func
țiune adjectivală) Ucise crai bóínici. id. PS. 461. 
Și cel boînic nu va mântui sufletul lui. biblia 
(1688), ap. TDRG. ! (Azi în Bucov., rar) Apoi să-mi 
trim^i pre unul dintre acei slabi de minte, dar tari 
de vârtute, că să se lupte cu unul dintre boinieii 
mei. MARIAN, T. 308.

— Din slav, bojnifet (de la bojl> „luptă", ofr. sârb. 
bojnik, idem, bulg. bojnik „o pasăre răpitoare", rus. 
bojniki „pescar care pescueșto cu ostia"). Cfr. răz
boinic.

BÓIXIțA ■{• s. f. ii’en âc combat, champ clos. — 
(Numai la dobofteiü) Loc do luptă. Ulița boinițel. 
V. 8. 86 (glosat prin stadiu, in Mineiul din 1776: 
„ulița mare unde iaste baia de obște").

— Din paleosl. (rus.) bojnica.

BOiNÓti 8. a.CAeut7iedebois enfoncée auboutd’un 
radeau. — (Transilv.) Când se apucă de Încheierea 
plutei, atunci In bârna cea dintâi se bate un cuiu 
de lemn, numit boinog. De acesta se leagă o funie 
și ține pluta In loc, până ce-i gata de tot; iar după 
ce o pornesc, 8e poate luâ jos acel cuiu. VICIU, GL. 
100; cfr. PAMFILE, I. C. 105.

BOifȘOK B. in. V. bun.

nói^Ti: 8. f.
1®. (Înțelesul original „loc de luptă" se păstrează 

poate In expresia): A merge în boiște (la origine, 
poate: „a se luptă"). Dară Banul ce-mi făcea? Peste 
brazde că fugeă, Tot tn boiște mergea. Barbă albă că-și 
smidgeă, Haine mândre le rupeă, Pe brazde că nă- 
sădea. Tot cădea și tot fugeă. (Celeiu, In Romanați). 
pĂsculescu, l. p. 200.

2®. Spec. („Locul unde ,S6 bat* (IV, 2®) peștii", 
numai In expresia păstrată In Munții-apuseni:) a 
bateboiștc=a selmpărechiă (despre pești), frâncu- 
candre’a, m. 103.

3®. P. ext. (însuși peștele foarte obicinuit In apele 
noastre de munte) = verdele fPhoxinus laevis). (Pe 
Moldova și pe Suceava) antipa, f. 190, (Bilca, In 
Bucov.) Com. G. TOFAN, cfr. H. ix, 59, xil, 275. Cfr. 
boiștean.

[Pronunț, bo-i-. 1 Plur. boiști, cu noul sing. boiștio, 
ad 3®. MARIAN, INS. 56.]

— Din slav. bojlMe „loc de luptă" (cfr. sârb, bojiste. 
Idem; pentru Înțelesul 2’, cfr. bulg. bojnica „locul 
unde se bat peștii, depunerea icrelor").

boișteâbi s. m. (Iht.) « verdcte (Phoxinus lae- 
vis), bolste (3“) popovici-kirileanu, b. 89, (I’e 
Bistrița și pe Trotuș) ANTIPA, f. 190, (Neamțul
II. X, 4, 21, 68, 96, 505, 507 (definiția „puiu de pește" 
ȘEZ. II, 150/„ e greșită). [Pronunț, bo-i-. 1 Și: boio- 
șteân. H. X, 31, (Bucov.) MARIAN, INS. 56.]

— Derivat din bolște, prin suf. -ean.

boiștiu s. m. (Iht.) v. bolște.
boit s. a. v. ciucure.

boitAweâscâ 3. f. sing. și uoitÁnéí^te adv. 
(Cor.) Nom d’une dajwepaysanne. — (în Mold.) Nu
mele unui danț țâr&nesc. n. III, 5, 133, 154, SEVA
STOS, N. 280'*/,8, PAMFILE, J. III.



BOITAR
boitAr 8. m. Gardenr de porcs. Berger. —Fie

care turmă [de porci] are câte un păstor, și fiecare 
păstor e ajutat do cătră doi-trei băieți, boitorii. 
SLAVICI, N. II, 54. Cfr. II, 62. || Cioban, care mână 
turma de oi din urmă, mănător, ii. ix, 284.

— Cuvântul se găsește șl în ung. bojtdr „ciobă- 
naș“ și e inmdit cu boaită.
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BOic s. a. 1®. Taille, stature; atr, phpsionomie. 
2®. Espéce, race.

(In România și In Ban.)
1®. Talie, statură, făptură; înfățișare, fizionomie, 

figură, față. Veniră o seamă de Turci...; ci doar nu
mai căi iși arătară boiurile. ddmitraciie, ap. ȘIO. 
Ia spune-mi acum cevă semne despre boiul, și fru- 
Musefa ei. filimon, C. i, 742. Pătru [Șchiopul], 
beteag și mărunțel la boiu, tnaintă cu greu, odo
bescu, I, 108/,. Fata... îi ca trestia, la boiu. ale- 
CSAMDRI, P. ni,415..Bot»fmi-HmmfdditM.EMiNESCU, 
P. 187. Sânt flori care-și înclină boiul și mor to
pite de visare, anghel, î. G. 27. Boiul ii eră așă de 
{/ingaș, încât iți venea să o beiintr’o bărdăcuță de 
apă. ISPIRESCU, L. 20. iȘt cMm eră de potrioit făcut 
ta boiul lui, ti șerieâ bine cu hainele ce îmbrăcă. 
id. ib. 232. Sd se lupte coșcogeă-mi-te namila de om, 
cu oameni de boiul nostru, id. u. 61/,. liămăsese 
acum cea mică,... cea nuit frumoasă și mai cu chip 
la boiu dintre toate. lON CR. Wi. 68.

2®. Soin, fel, rasă. Nu e boiul lui să crească înalt. 
LM. /ifeam»! Mândreștilor e boiu bun de oameni. 
PAMFILE, J. III.

A>și bate bolul, se zice despre un om greu bol
nav care șade trist și dus pe gânduri și tși pre
vede sfârșitul, 8. de unul care Întreprinde lucrări care 
nu duc la sfârșit bun. Com, COCA.

— Din turc, boy, idem.

BOIU a. a. (Bot.) - micsandră (Prahova), DDRF.

BOii'uÂ 8. f. Gonflcment (dans nnarbre). — (în 
Sălagiu) Umflătură In arbore. VAliiA. Cfr. ghilotină'.

BOIVNUÎV 8. m. V. boiangiu.
Boj 8. in. (Bot) V. boz.

BOJBAC 8. ID. £djue. — (Mold.) Uănguv, bâlbâit; 
(cfr. bolbore), „om ce vorbește rău, bojbăește; se 
zico mai cu Bcamă despre dascăl'*, șez. Il, 150/,,. 
[HEM. 2919 mai dă și o formă : băjbâc, neatestată 
aiurea; ln unele dicționare se mai dă șl forma: 
bâjbiif 8. a. BARCIANO, ALEXI.]

— Derivație glumeață (cu elementul sufixai -c) 
din bojbâl (bâjbâ'i).

nojBĂi vb. IV* (ș. d.) 1 , -jMUJItĂÎ Vb. IV ’ Í "“J'’*' S-
BOJUÉi'vA 8. f. v. bujdeucă.
BOjni vb. IV* V. bleojdi'.

BojuĂȚÎi. 8. m. (Bot.) O buruiană (nedefinită 
mai do aproape), ii. v, 472. Cfr. bojoței.

BVJUOÁNÁ 8. f. V. bosconuă.

KOJÍC 8. a. PocAe. — (ln Bihor) Buzunar. POM- 
riLlV, BIH. 1005, ȘEZ. VII, 177, [Și: bojiiic. șez. 
VW, 177.]

BOJi^óK, RÓJ1U 8. m. (Bot.) V. boz.

bojnițA f B. f. Temple paîen. — (Slavism, numai 
la DOSOFTEIU) Templu păgân, cfr. oapiște. Mearsă 
in bojnița idolilor. V. a. 136,,. Cfr. 96,135,,, 137,., 175.

— Din paleosl. bozi>nica, idem. Cfr. boz.

BOJOC. BOJOG s. m. (Anat.) plAmân (cu deo
sebire la plur., despre plămânii de animale; pop.). Ca

bolAnd
să-mi acopere glasul, strigă răgușit, din fundul 
bojocilor: Cumpanie... drepți! CARAGIAle, m. 285. 
Trăgeau cu foc la niște hori, bătuta, brăul..., de puteai 
să-ți rupi bojocii jucând, ispirescu, l. 238. Chișca 
[ cartaboșut] se face din mațele groase ale porcului... 
Umplutura ce se pune tn ele e alcătuită din orez,... 
bojoci fplămâi). ȘEZ. VI, 77. Ieși deochi... Din ră 
nichi. Din bojoci. Din mațe,... Din toate mărun
taiele. TEODORESCU, P. P. SeS"/,,; cfr. fdin bojogi) 
MAT. FOLC. I, 579, GRIGOBIÜ-RIGO, M. P. 9; fdin bor- 
jogi) H. II, 41; fdin borjoți) teodorescu, p. p. 370. 
A-și vărsă bojocii = a vărsă mult (cfr. a^i vărsă 
mațele), zanne, P. ii, 18. A se umflă in bojogi = 
a se necăji, a face gură mare. ib. ii, 18. [La plur. 
mal sânt atestate formele: bojoace ȘEZ. Ili, 240/,, 
borjoți, borjoci Com. s. popescu și borjogi, boșogi 
MAT. FOLC. 47.]

— Forma originală pare a fi boșog (de unde, prin 
metateza foniei: bojoc)-, am aveă deci un derivat din 
boașâ, prin suf. -og.

BOJOOĂR s. m. Voleur de bagatelles, voleur ă la 
tire. — (București) Cel care ia bojogii aruncați la 
tăierea vitelor ln zalhanale și-i vinde pentru hrana 
câinilor și pisicilor. Com. i. PAVELESCU. | Fig. Hoț 
care fură lucruri neînsemnate, pamfile, j. iii. Cfr. 
potlogar, borfaș, găinar. Da, da, voi... sănteți 
niște bojoffari. FILIMON, C. Ii,338 (glosat prin: hoți 
proști). EeoteA, nene, bojogarul de eeu, niște țiui- 
Uiri din naiul lui, (le sgâriă și sfredeleă auzul. 
ISPIRESCU, u. 110/,.,.

Derivat din bojog, prin suf. nom. agent, -ar.

BOJOUĂRKÂ1.Ă 3. f. v. bojcgâri.

uojotiĂKÎ vb. IV*. Foier, depouiVer (qqn.). — 
(Rar) A fură, a despoiă pe cinevă (ca un hojogar). 
PAMFILE, J. II. (Derivat: bujugăreălă b. f.J 

Derivat din bojogar.

BOJOUĂKÎK s. r. Fol, escrogwrie, affaire inal- 
Aoitnéle. — (Rar) Hoție, aracure necinstiți, pamfile, 
j. III. Cfr. hojogăreală, potlogărie.

— Derivat din hojogav, prin suf. abstr. -ie. t
BOJÓK 8. m. (Bot.) V. bujor.

ROJORĂȚ.i s. f. (Bot) Nom de plante. Pro
babil „bujori*. „Ü plantă care crește pe dealuri, cu 
foile ca ceapa și floarea roșie ca moțul curcanului, 
cam vișinie**. H. xi, 122,

— Pare a fi ung. baz8.Troza „bujori*. Cfr. bă- 
bărujă,

HOJO'géi s. m. plur. (Bot; In Mehedinți) » 1®. 
cntcurig. PANȚU, pl. {12®=s8pâDz. ib.

— Poate, derivat din bojoc, prin suf. dim. -el. 
Cfr. bojgățel, boțățel, bozățel.

-li

BOI 8. a. Jîol falimentaire^. Motte (de terre). — 
(Fiziol., numai ln expresia) .Sol alimentar: coco- 
loșul de mâncare care e Înghițit (după ce mân
carea a fost mestecată). | (Rar; franțuzism) Bulgăre 
rotund, cocoloș (făcut din cevă muiat), boț'. Jiuma 
neagră... .se înmoaie in apă călduță. Pentru iarnă, 
se face boturi rotunde și se păstrează in pod. pam
file, I. C. 382. [I’lur. bciluri.]

— N. din fran.

boi. B. m. J^ieorewj;. — (Rar) Bolnav do friguri. 
II. IX, 315.

— Din paleosl. boli» „bolnav“.

BOI.Á vb. 1* V. boli.

BOLAHii, -Ă adj., subst. l". Fon, insinaé. Sot, 
stupide, idiot. 2”. iioard, proesj'er.



bol.4ndarițA
1®. (Ungurism, prin Transilv., Ban. și Ung.) Ne

bun, nerod, smintit, bud, p. P., țiplea, p. p. Au por
nit bolăfnlzil asupra noastră, (sec. XVIII), ap. 
IORGA, 8, D. XIII, 241. CopUul se face bolând și tâmp 
la minte. (Transilv.) marian, na. 16. Mândră, tnăn- 
drulița mea. Mare ești, bokîndă ești, Slabă minte 
hărănești. alexici, L. P. 1,197/,,. Să mă'ntorc sara 
acasă. La bolunda de nevastă, bud, p. p. 18. Că 
mi-am dat cuvintele La toate bolundele. doine, 
206/,,, cfr, 125/s, 51/,. | (Ban.) Prost, tont („deosebit 
de nerod = smintit la minte**). Corn, liuba. Râde 
lumea de mine, fjas' sărâtlă,că-ibolândă, Numai 
eu să fac izbândă, iiodoș, C. 83. Nu-i bolund (va- 
riantă: „prost“)care mănâncă șeptepite, nutnai care-i 
dă (Vășcău, in Bihor) zanne, p. iv,8I. [Și: bolund, 
•ă, bolónd, -oândâ (Bran, In Transilv.) Intr’un cântec 
pop. din Transilv. (cfr. variantele la mândrescu, 
UNG. 46), cules la Lacul-sărat, se găsește la teodo- 
RESCU. P. P. 663” forma stâlcită bolân]

2®. (Munții Sucevii, In Mold.) Greoiu, din topor. 
șez. ii, 15O,'„.

— Din ung. bolond „nebun**,
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BOI.ÂNBÂB1ȚĂ s. f. (Bot.) SE (Transilv. și Ung.) 
clumăfaie. panțu. pl. (Și: botundâriță BARCIANU, 
MARIAN, boloiidărlțâ LEON, MED.24. I Cu alte sufixe: 
bolâiizeâlă calbndariu (1844). 69, cfr. nebunéle; 
bolundău = măseiariță. VAIDA.]

•— Derivat din bolâiid, prin suf. -arifă. (Numele 
i s’a dat, fiindcă se crede că cel ce mănâncă această 
plantă veninoasă înnebunește). Cfr. nebunariță.

bolândAtic*. -A adj. Toqué. — (Górj) Cam ne
bun, căruia li lipsește o doagă. S’a făcat o proastă; 
o zis că-i bolăndatică. «raiul, i, 20.

•—- Derivat din boiând, cu sur adj. -atic (cfr. ne
bunatic).

bolânzeAlA 3. f. (Bot.) V. bolâiidarițâ.

BOLÂsrz^TE adv. = nebunește. (Ungurism) [Și: 
boluuzește adv. țiciiindbal, f. 44.]

— Derivat din bolând, prin suf. adv. -ește.

BOLÂNzi vb. IV’ = înnebuni. (Ungurism)
I. Intrans. [RoRile] pot să se puie.■■ pe creeri, ți 

atunci [copiii] bolănsesc. marian, na. 389. Preuteasa 
a orbit, Eu tncă ambolănzit. alexici, l. p. i, 118/,5. 
Ce-ai făcut, de-ai bolonzit? doine, 22/„.

II. Fact. Și feciori să bolănzească. DOINE, 64',. 
Vm-Z orM, nud holumi (Vașcău, în Bihor), șez. V, 
144/jj.

[Și: bolunzi, bolonzi.]
— Derivat din bolând (cfr. ung. bolondulni ad 

1% bolonditni ad 2’).

B01.ÁNZÍE 3. f. ss nebunie. (Ungurism) Ve n- 
pără... de nepricepere (bolănzie). marian, na. 67. 
Nu tnai boscorodiți atâtea boldmti. alexici, l. p. 
1, 251/,/e^... friguri, bolunzie, junghiu. ȘEZ, viii,
111. [Șl: bolunzie.]

— Derivat din bolând, prin suf, abstr. •»«.

boi.AtAii s. a. v. bnlâtău.
BOI.BAÍ vb. IV’ v. bâlbâl.

BOLBÉIU 8. ni. (Zool) BZuireau. — Numai la 
DDRF,, suspect) Bursuc.

BOLBOÂcA. BOLBO.âsrĂ s. f. Endroit profomJ 
dans UM rioi^n, Tournant, tourbillon, gouffn.— 
Loc adânc In albia unei ape curgătoare, unde, de 
obiceiu, apa Invârtindu-se, so formează un vârtej s. 
ochiu ; spec. adâncătura care se formează In albia 
râului printr’o cădere-de-apă naturală sau artificială 
(mai ales prin iezăturlși dedesubtul roții de la moară). 
Cfr. anaforniță, vâltoare (vuitoare), scoc.

BOLBOROS
irngă, cot, ghiorcă, moatcă, știoaină, știul- 
bină. MARIAN, DAMÉ, T. 148.tl băgară intr'un sac... 
și... U aruncară in bulboacă. dosofteiu, ap. TDRG. 
Privesc cum apa... Adoarme la bulboace, săpând 
malul năsipos. alecsandri,p.iil. 50. Izvoare... arun- 
căndu-se in brațele bulboanelor, eminescu, n. 102. 
Pe sub malurile Suhăii... se văd bulboane adânci, 
în care foiesc peștișorii, șez. iv, 118/,,. intr’o bul
boacă te-i aruncă Ș'acolo te-i tnnecă. sevastos, n. 
138/,4. Seacă o bolboacă. H. iv, 155. Să te ferești, 
că acolo este o bulboană! (Bilca, în Bucov.) Corn.
G. TOFAN. |] (Impropriu) Băltoacă; cfr. băracă*. li 
este indiferent... dacă bea apă de izvor..., sau dacă 
bea dintr’o bolboacă ori baltă, care sânt locul de 
cultură al frigurilor, manolescu, I. 298; cfr. LM. 
[Și : hulboâcă, bâlboâcă șez. viii, 31, țara ol
tului, III, Nr. 24, bulboană. (Forma balbóc la ÜDRF. 
pare a fi un singular reconstruit greșit din plur. 
bulboace). • Variante (cu terminațiunea schimbată, 
după volbură și vuitoare) bulbură barcianu (la ODO- 
BBSCU, I, 144/, întrebuințat impropriu, cu înțelesul 
do „clocot**. Apele albiei celei mari se revarsă cu 
bolbură in matca mai îngiistă a țărmului romă- 
tiesc), b0lboră = adâncime de apă Învârtitoare, ochiu 
de apă. COSTINESCÜ, bolhoâre barcianu; (cu v ini
țial de la volbură, vuitoare) Tulboiuâ = groapă 
adâncă, plină de apă, la marginea unul râu, In care 
se învârte de regulă apa. marian; (cu u > h) liul- 
boâuă marian, liolboâuă. Inelul Doamnei, In fun
dul holboanei? { Soarele), șez. vii, 123 (variantă: 
!n fundul bolboanei. gorovei, c. 212), holboucă 
bulboană, săpătură In albia apei. șez. v, 99, liât- 
boâcă VICIU, GL., Iiâlboâuă = o adâncime undo apa 
se învârtește șl clocotește. ȘEZ. V, 98. Mai bine mă 
aruncă acolo, in hălboana cea mare! retboanul, 
LUC. II, 68; hâlbură = locul undo apa e mai afundă. 
BUGNARIU, NĂS./Diminutive: bolbochiță(Drajna- 
de-sus, In Prahova). HEM. 3242; bulhooiță 3. f. Im- 
pletiiu o vârșuliță Și-o puseiti in bulboniță... Și-o 
scoseiu plină de mrene. bugnariu, nâs.]

— Pentru etimologie cfr. bulbuc.

BOLBOÂRE a. f. V. bulboacă. 
KULBÓC 8. m. V. bulbuc. 
BOLBOCiiÎT^ f- V. bolboacă. 
BOLBUci vb. IV* V. bnlhnck 
BOLBOiÂ vb. I‘ V. bulbucă.

BOI.BOJÁT, -A (Ca epitet al găinilor) muscel, 40. 
Cfr. bolboșă.

BOLRÓ1. f adv. .â6oru/am»tenf, copt'euaemen^, con- 
pleiMiti. — (Turcism; numai In DICȚ.) Din plin, cu 
prisosință, cu belșug.

— Din turc, bolbul, idem. CiiiAC, il, 550.

nub-BOL! interj. Glonyloxt. — Interjecție onoma
topeică, imitând sunetul produs de curcani. TUItG.

BOLBOLOsi vb. IV V. bolborosi. 
BOLBUBĂ s. f. V. bolboacă și volbură. 
BOLBOKÁ vb. I, BOLBORÂi f Vb. IV»! 
HOLBOKÂSÎ vb. IV’ r•

Boi.BÓRB 8. m. Bégne, bredouilleur. — Gângav, 
bâlbâit. LB-, VAIDA.

Din sârb, brbora, idem.

BOLBORöt subst. (Numai Intr'un cântec popular) 
Fruned verde bnlboroc, Ce ai, leliță, la foe^ șez. 
VIII, 59; ION CR. III, 183. Cfr. bolboră (-volbură).

BUI.BORÓS s. m Bwlle. — (Mal ales la plur.) Clă- 
buci, bulbuci, beșicuțe de săpun ori de apă, când plouă. 
(Neamțu) ION CR. iv, 86. Boîhoroși — beșici ce ies 
din apă când arunci cevă In ea. rev. chit, iii, 89.

— Derivat postverbal din bolborosi.
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BOi.BORONi vb. IV*. 1®. Balhutier, marmotter, 
baragouiner. 2’. Gar£iOMt/fer, jaiUir d flota. 3®. GioM» 
glonte.

1®. Intrans., mai rar trans. (cu complementul: 
cuvinte, vorbo). A produce sunete nearticulate s. a 
articula sunetele nedeslușit, a vorbi murmurând, 
fără a puteâ fi Înțeles, a vorbi In somn, cfr. bâl- 
bâl, murmură, mormăi, bombăni, blodogori, 
bălmăji (3®), bodogăni, bogon isi. Acestea etprin 
buze bolborăind. cantemir, ist. 219. Lipindu-se 
(cleiul] in (linfi, au început a bolborosi, barac, T. 41. 
Boierii in divan bolboroseau graiuri străine. 0J)O- 
BESCu, ni, 258/,,. C« rugăciuni borborosite auro și 
dimineața. I.NEGRUZZI, v, Bolborosind, ii ful
geră cu niște clipiri înfiorătoare, delavrancea, S. 
157. Turcit’» bărbi bolboroseau. COȘBUC, f. 114. Vin 
de cel hrănit, de care, cum bei câte o leacă,pe loc... 
începi a bolboroA turcește, fără să știi bechiu măcar. 
CREANGĂ, p. 2(50. Vră/tioareu iucepu a borborosi 
ceod. CĂTANĂ, p. B. II, 4. Borborosinrl din gură nu 
știu ce. ȘEZ. IV, 125/,,, cfr. alecsandri, t. 179, rete- 
GANUL, p. iii, 65/„. o borborosit câteva cuvinte. șEZ. 
in, 67/,,. Marcul dacă auseă,... Capul Turcului tăiă. 
Trupul fugea tremurând Și capul bolborosind. Pe 
Marcul tot blestemând, teodoresco, p. p. 668, cfr. 
630; ȘEZ. IV, S**/,,. Buturugă scorbură Șede jos și 
bolboră? (= Putineiul). Gorovei, C. 314. 1 P. ext. 
Bacă în ziua de Bunavestire bolborosește oaia in 
iarbă, e semn că vara va fl mănoasă, marian, s. 
II, 224.

2®. Intrans. (Despre sânge sau alte lichide ce 
țâșnesc la intervale dese printr’o deschizătură mică) 
A gâlgâl. Un izvor mare, de unde apa bolborosind, 
iese tn mare cantitate, i. IONESCU, P. 40. Sângele, 
bolborosind, ii pică alăturea, rosso, s. 101. Ga;ui 
de-a dura sărea. Sângele bolboroseă. alecsandri, 
p. p. 89/,,.

3®. Intrans. (Despre curcan și curcă) A produce 
sunetul caracteristic acestor păsări. Cfr. chiorcăl, 
bol-bol. H. I, 347, VI, 16, 30, V,280, iv,54, xir, 171.

[Dicționarele mal dau șl Înțelesurile neatestabile 
de: a bălăci cu ciocul prin apă (despre rațe), a 
chiorăl (despre mațe). LM. bianu, d. b., „flamber**, 
DDRF. I Șl: borborosi, bolborăsi h. vl 30, holbo- 
losl POP., ap. TDRG., bolborăi t. (*” ghicitori și:) 
bolboră, bolbură, bnlbnră vb. I. GOROVEI, C. 314; 
{-{-mormăi s. murmură) mormorosi vb. IV*. Oare 
ce mormorosește ursu’? alecsandri, t. 480, cFr. p. 
308. II Derivate: bolborositor,-o:ire adj., subst., 
bolborosire s. f., bolboroseală s. f. șl cu Înțelesul 
de: „vorbire multă fără șir și Înțeles", cobtinescu. 
V'o», cu bolbororosala voastră, numai ne încurcați 
ițele. COHTEMPORÂVUI,, IV, 606. bolborosit s. a. .?» 
a.^d am scăpat și eu de urii, și Trăsnea fie bolbo
rosit prin somn. CREANGĂ, A, 93, bolborositurâ s. f. 
POP., ap. CDDE. nr. 785.]

— Unomatopee, Înrudită cu rut. borborosy „mor
măituri" (cfr. sârb, blăbositi, brboriti „a bâlbâl", brbo- 
Ijiti „a plescăl cu buzele", 6r6ositt „a suprimă su
nete, vorbind", brbótati „a gâlgâl", bulg. blabólj^, bJ,l- 
bóljf, „flecăresc", brhbórjTi, br/^oljz „flecăresc lucruri 
neînțelese", rus. balabiilitb „a vorbi incoherent" șl 
cu n.-greo. ^op^opú;u> „grouiller, gargoulller"). Cfr. 
barbar.

BOLUOijÁ vb. 1“, BODBO.ȘÎ vb. IV V. buibacă. 
BULBOTÁiE s. f. V. bálbAtaie.

BOLBOi'Éi., «EÁ adj., subst. Dodu, yrassouil- 
kt. — Gr&suliu, rotunjor. (Broasca tiso:) Am avut 
doisprezece coconei, tofi bolbofei și ră^cărei. ii. 
IV, 276.

— Formațiune glumeață, Înrudită cu bi<26ucat.

BOLBOTÎ vb. IV“ V. boboti.
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BOLBUTÎNĂ s. f. 1°. Mauvaises herbes; nstes fde 

mets). 2°. Melon d’eau, pastéque. 3°. TVuits.
(Mai ales la plur.).
1®. Buruiană care crește prin holdele de bucate. 

VICIU, OL. Spec. Buruiene, ca știrul,lăptuca, urzica, 
tătineasa, etc. care se culeg spre a se fierbe și a se 
da ca hrană rațelor mici (Vâlcea lON CR. iv, 158), 
8. a se prepară leacuri din ele. Vino, mândră, prin 
grădină, Zmulgănd câte-o bolbotină. Să nu-ți bage 
mă-ta vină. (Vâlcea) ȘEZ. i, 142'*/,,. Rachiu de bol- 
boiine: rachiu cu buruiene de leac (ismă etc.) pentru 
dor de inimă, vătămare. Com. i. pavelescu. ! P. ext. 
Rămășițe (de mâncare). Au mâncat, de numai vreo 
două bolbotine au mai rămas. (Râu.șor, comit. Făgă
rașului) VICIU, GL. [Șl: golgotinâ, gorgotinâ a. f. 
VICIU, GL. Gozurile și golgotinele, de care mai cu 
seamă trebue plivite holdele, economia, 46; cfr. 50.]

2*. (Dolj) Lubeniță, pepene (verde), ion CR. IV, 
158. Mâncare de bolbotini. ii. v, 125.

3®. Poame (rădulescu-codin), mai ales necoapte 
(POLIZU, LM.). Cfr, gorgoază, rogodele, bor- 
boană).

[Plur. -tine și -fiwt ]

BOi.BÚc 8. m. V. bulbuc.
BOLBURĂ vb. I V. bolborosi. 
BOLBURĂ S. f. V. bolbOACă.
BOLBURĂ 8. f. (Bot.) V. volbură. 
BOLCĂ s. f. V. boltă și bulcA.

BÓI.CHH: s. f. (Băieș.) Lamelle. — (în Munții- 
apuseni) Fusul, un trunchiu de lemn [la șteanip]... 
fiind Învârtit de roată, pune tn mișcare săgețile, cu 
ajutorul unor limbi numite bolehie. viCiU, gl. 96®. 
[Pronunț, -chi-e. 1 Plur. -ckie.J

BOLCiuf 8. a. = bălcin (.3®). Viind la Râmnic, 
într’un bolciu. DOC. (a. 1794), ap. lOROA, 8. D. 
XII, 150.

BOLI» 8. a. I. 1®, Aiguillon. 2®. Piquant. 3®. Bard, 
aiguillon; épine. 4®. Pointe (de lance ou d’épe- 
ron). 5®. f'pingle. 6®. Bouille. II. Gfow. III. 1®. Rpi 
de faite, poin^n. 2®. Pointe inférieure du fuseau.
IV. Tete (d’épingle); splkre. Poids fde pendule).

I. înțelesul fundamental este : obiect ascuțit cu 
care se Împunge s. se Înțeapă.

1*. Băț ascuțit cu care se împung unele vite spre 
a le Îndemnă (Înlocuind tn cele mai multe regiuni 
pe vechiul) strămurare. In ce chip biciui cal 
și boldulu la măgariu, așa e toiagul la norodul fără 
(le leage. biblia (1688), 444/,j. Aoleu.'... a dat în urine 
cu boldul/ ALECSANDRI, p. p. 354®/,. # A da cuivă 
bold(nri) = a Îmboldi (zanne, p. v, 95), a Îndemnă, 
fig. a înțepă cu vorba, a face o aluzie la cinevă: atn 
văzut că mi-ai dat un bold (rădulescu-codin), a 
face glume nevinovate pe seama cuivă: Ea nu încetă 
însă de a-i da iar bolduri (pann, p. v. i, 8). Fig, 
îndemn, stimul, Irabold(ire). Sfărâmând bóldurile 
necredința. mineiul(1776), 79. Bold firesc este acesta, 
carele dreaptă pre oameni a-și iubi patria sa. p. 
maior, ist. 30. Suferința este un bold mai mult 
către perfecționare, bălcescu, m. v. 4/,. Poate că 
boldul egoismului ne îndeamnă a da acest proiect, c. 
NEGRUZZi, I, 304. Be muUe-ori cade jos..., dar se Sm- 
barbătă iarăși și se duce înainte, căci aveă la inimă 
un bold, care n'o lăsă să stea o clipă și o mână ca 
pe o nălucă înainte, mera, b. 233.

4țDe-a boldu’: e numele unui joc de copii, cu bețe.
H. X, 56; cfr. boalda, de-a’n boulea.

2®. Țeapă, țepușă (instrument de tortură!. Și-i 
împunseră...ochii,cubolduri.DOSOFTEiU,ap. TDHG. 
Și-i zgâriiă coastele, cu bolduri, hineiul (1776), 
186’/,.

3®. Ac (al albinei); ghimpe. Alte viețuitoare au de 
la natură... dăruit un bold, cu care să se păzească. 
CALENDARIU (1844), 67. | Fig. Fetei și lui Ipate au
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început a li sfârăi inima unul (lupi altul. Boldul 
iSatanei se vede ci~i inghimpase. creangă, p. 167.

4®. Vârful suliței; cuiul pintenilor. Sulifi firi bold 
nici cum veigă^. iord. golercc, ap. zanne, p. iv, 
640. Boldul unui pinten. C. negruzzi, i, 42.

6®. Ac cu gămălie, spilcă (Întrebuințată șl ca „po
doabe" la Îmbrăcămintea femeiască). n. n, 89, 118, 
208, X, 489, ȘEZ. i, 217/,. Rochifi în bolduri, lÂsati 
pe șolduri, alecsandri, p. p. 116'*/,,. .4 ausit-o cit 
un bold, Șt a ficut-o de-un cot. zanne, p. iii, 26. 
(Cfr. din țânțar armăsar.)

6’. (Pese.; In Muscel și In Bran, In Transilv.) Un 
par lung cu care se scormonesc peștii din ascuză- 
tori și se mână către sac s. către mreajă. La capătul 
cu care se îmboldește, are un petec de piele, ca o 
talpă de opincă. H. ix, 516; cfr. bobic’, știoldlo, 
târboc.

II. P. ext. Obiect ascuțit care se Înfige s. se 
bate In cevă.

1®, Cuiu (de potcoavă); cfr. caiă. Prin potcoavi 
biteă boldurile /cutele^* pampile, I. C. ,366. | Spec. 
(Muscel) Cuiul oare se bate In capul căpățânii de 
la roată. RÁDULE8CO-CODIN; JI. IX, 285.

2®. Cuiu de metal care se bate In prăsălele cuți
telor (bricegelor etc.) spre a le Împodobi. (Cfr. bol
dul). Cu paloșe'n bolduri, Bisate pe șolduri, teo
dorescu, P. P. 497'*. Paftale cu boieluri. ib. 80. Am 
o vaci nisdrioani, Șî prin șolduri îi tot bolduri ? 
( Brișcă). QOROVEI, c. 31. Și «M ci fi-oiu face Cu
țite in bolduri, șsz. vi, 115.

3". (Mor.) Boldul s. cepul se numește fierul ce se 
pune une-ori In capul grindeiului. dame, ,t. 150, 
cfr. H. IV, 132, XVI, 22.

III. P. ext. Obiect ascuțit s. cu vârf.
1®, Par ascult care se pune In vârful caselor ță

rănești, al corturilor, ai steagurilor, etc. Cfr. țeapă, 
țepușă, săgeată, istum, sulinar, măgar, si- 
ston, brâncă. DAME, T. 93, TDRG. Polimarpreste 
amândoi stâlpii, și de-asupra coastelor bóldá (inc- 
0T,;jia). BIBLIA (1688), 247. Și boldul de la cortul im- 
piratutui l-au sfirmat. NECULCE, LET. ii, 198/5,. 
/» loc de bold, esle ficuii inimă mare de aur [Ia 
steaguri]. N. COSTlN, let. i, a. 81/,. Moartea... s’o 
puspi un bold di casă (Bătrânești, în Roman). 
JAHKESBER. IX, 224.

2®. Capătul ascuțit, de din jos, al fusului. BRE
BENEL, OR. P.

4ttBoldal cerului=pol. întoarce-sepururea mag- 
nitul către pólus (glosat In notă marginală prin:) 
boldul ceriului, noul test. (a. 1703), ap. GCR. i, 
347. I (Tipogr.) Bold de sulă =un fier mic ascuțit la 
vârf caro, pus In mâner, servește a ridică litera spre 
a corectă erorile. cĂl. tip.

IV. Din fuziunea celor două sinonime: ac cugă- 
mălie și bold s’a născut expresia ac cu bold (Să- 
liște, In Transilv., com. A. BANCIU), din care apoi 
s’a despărțit bold » gămălie, bumb, moțochină, 
sferă (Oravița, In Ban.) Com. percea. (Cfr. boldo- 
dină). Berbeci... cu coamele risucite... Și’n vârful 
cornițelor, în chipul boldurilor, Câte-o piatră ne- 
kte>nati. teodorescu, P. p. 480. (Măidan, In Ban.) 
Greutățile la ceasurile ou pendulă, liuba.

[Plur. bolduri, la dosofteiu, v. s. odată și boldi 
13',,. l Diminutive: boldlșdr s. a. 3ă facem un 
boldișor, Să-l avem la plugușor. Să meargă mai 
iutișor. teodorescu, p. Pi 153'*. Și ne di câte un 
boldișor, Să’mpungem boii. (Bi9tricioarea,tnNeamțu) 
II. X, 61; holdurei s. a. Jumătate-l înghițea, Ju
mătate nu-l putea. De boldurile și de pistorele. 
JAHRESBER. III, 280. | Formă contaminată din bold 
și paleosl. bodbco „stiinulus" s. sârb, bodec „pinten": 
holdeț t s. a. (glosează pe paleosl. ostbni „stimulus. 
aculeus") mardarie, L. 4335.]

Din paleosl. bodil „ghimpe" (de la bodn „Îm
pung").

BOLI» 9. a., BÓ1.UÁ a. f. V. boltă.
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bolbAn 8. a. 1®. Pic (de montagne). 2®. Os; 
tibia. — (Rar)

1®. Vârf de munte inaccesibil, colț (Predeal). HEM. 
1141.

2®. (Anat.) Os, spec. fluierul piciorului (Munții 
Sucevii, Mold.). ȘEZ. v, 38/„. | P. ext. Picior (Straja, 
InBucov.).Com. A. tomiac. Cfr, bordán, bodolan, 
țurloiu, ciolan.

— Derivat din bold, prin suf. augm. -an.

boi.bAní vb. IV"' ) „ ....
IIOLBÂNON, .oAsĂ adj. Í
BOLUĂRÎB, BOLDABÍtA 8. f. V. boltil. 
BOLDÂș s. in. v. boltaș.

rolbeAmA s. f. (Bot.) Sorté de raisin. — (Tin- 
cova, In Ban.) O specie de strugure alb. HEM. 3190/,.

bolbéicA, roi.i>kicl’tA s. f. v. boldeiu.

DOiii>ÉiD s. m. Chien basset. — (Munt.) Câne mic, 
spec. cu părul scurt, inimos șl bun la vânat („de 
rasă streină") ii. iv, 9, 63, („se cresc mai mult In 
casă“) ib. 116, cfr. 248, vn, 28, 149, ix, 50, 307, 
339, 437, XVI, 43, CONV. LIT. XLIV, II, 395, („câne 
ciobănesc") ii. ix, 307, 339. Cfr. coteiu. Și cu el 
purtă Bol(lei și dulii,Șoimei și-ogărei. TEODORESCU, 
p. p. 419Vu- [Femininul: bold«icâ=cățelușă mică, 
inimoasă, bună la vânat. PĂSCULESCV, L. P., ii. ix, 59. 
Când a plecat ciobanul, s’a luat o boldeid după el. 
ion CR. III, 31. Vijla, boldeica. Ea mi se oprei. 
TEODORESCU, P. P. 420. E-o boldeici lătritoare. PĂ- 
SCULESCU, L. P. 295. I Cu alt sufix: boldică ii. ix, 
59. ! Diminutiv: buldeiciiță. Carul cel mare, com
pus din 7 stele, stă răsturnat cu oiștea ruptă, și o 
boldeicuțăpieeșfe hamurile, u. iv, 286. Și tu, taică, 
iar să-mi dai Boldeicuță de sub masă. șez. vn, 59.]

— Derivat din bold, prin suf. -eiu (fem. -eioă}.

ROiiB^Ț t s. a. v. bold'.

BULBI vb. IV*. I. Aiguillonner. Stimuler, in- 
citer. II. 1®. Écarqt(iller(}oeyem).2*. Regarder (îxe- 
ment fen éearquillant les yeux).

I. Trans. (tn Ardeal și Ban.) = îmboldi.
II. (Mold și Bucov.) 1®. Trans. (Despre ochi; 

propriu: a Înțepă cu privirea lor, a-i înfige ca un 
bold In ceea ce privești) A-i căscă, a-i holbă, a-i zgâl. 
Unul spre alalt cu ochii boldiți căută. CANTBHIR, 
IST. 158. Au rămas încrentenit de frici, boldind 
ochii in toate părțile, drăqhici, r. 157. Ce stai 
acolo, înfipt ca un butuc și boldești ochii la mine? 
ALECSANDRI, T. 747. A încremenit, Când in cărțulie 
Ochii și-a boldit, marian, sa. 222.

2®. Refl, și (t rar) intrans. (Despre oameni) 
A 80 uită cu ochii boldiți (țintă la cinevă), a se 
zgâl,aseholbă. BoldindU toțfi] la dineul, le eiae. 
DOSOFTEIU, V. 8. 199. Nu te boldi, nu te rânji, ma
rian, NA. 383.

[Derivat: boldit,-ă (cu diminutivul boldițel, 
-eă) adj. (despre ochi) holbat, zgâit. Cu ochii boldiți. 
VLAiiUȚĂ, D. 320; ofr. vasiliu, c. 23, marian, se. 
I, 30, ȘEZ. II, 154/5^; (despre oameni) = cu ochii bol
diți, zgâit. Nișfe sfinți boldiți, sbiera, p. 139. O 
droaie de copii, unul mai boldit decât altul, idem, 
ap, TDRG. Tu, copilă, ce-ai gândit, C'așâ slutu-i și 
boldit ? marian, nu. 708. Cu niște ochi boldiței. șez. 
I, 178/,,. Eu [broasca] am avut 12 puișori, mititei 
frumușei și boldiței. ibid. 180/,,,4. | Cu alte sufixe: 
(Ban.) boldunî vb. IV*. înholbească, să boldânească 
ochii mai bine! se zice cuivă. In batjocură, ca să se 
uite mai bine. Com. liuba; cu derivatele: boldâuds, 
•oâsă (și boldihos) adj. = cu ochii zgâiți s. mari. id. 
Doamne ferește... De nevastă boldinioasă. epure, 
P. 79; boldimân s. m. = om cu ochii boldiți, ieșiți 
In afară (Straja, In Bucov.) Com. a. tomiac.]

— Derivat din bold, cfr. boldul.
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boi.i»Î('A 8. r. V. boldeiu. 
BOEnixHAN s. m. v. boldi.

BOEui^ adv. 1’. Aoec ia powfe. 2®. (Regarder) en 
icarguillant Ies yeux ou de tracers.

1®. (A înțepă, a lovi) cu boldul, cu capul ascuțit 
al unui obiect. Cfr. REV. Crit. iii, 89. Păstorii se 
feresc să nu le lovească boldiș (cu capul boții), că 
de multe ori se întâmplă acciiJente. ii. ix, 110.

2®. (A se uită la cinevă s. la cevă) cu ochii bol
diți, p. ext. urlt, chiortș, peste umăr, buonariü, 
NĂs. Mă uitaiu boldiș, ca să eăresc cevă, dar nu 
mi se arătă nici un duh. sbiera, f. S. 104. fȘl (de-a- 
dreptul de la slavul bodn^ „împung") bodiș adv. Se 
uită bodiș la mine = cu coada ochiului, a mânie. 
Com. CORBD.]

— Derivat din bold, prin suf. adv. -»ș.

BOEi>iș< A 8. f. (Bot.) Seigle. Sorto de blé. — (Olt) 
Secară. H. XI, 26. Vn fel de grâu. H. IX, 95.

— Derivat din bold, prin suf. -ișcă. (Numirea i 
s’a dat din cauza spicului țepos).

BOLDIȘOK 8. a. V. bold
BOEDiȚ^E, -eA adj. V. boldi.

Boi.noni s A s. f. Tete d'épingle. —Gămălie, fráncü- 
CANDREA, m. 98.

— Derivat din bold (IV).

BO1.DEÍ vb. IV*. Orner de tetes de clous ou de 
boutons. ~ A împodobi cu capete do cuie s. cu bumbi. 
(Atestat numai subt forma part, -adj.) De curele țin
tuite, De cufite bubluite. vasiliu, C. 39,

— Derivat din bold (11, 2*), prin suf. denom. -ui.

uoi.BL'RÉL 8. a. V. liold' șî hottă.
BOEDEȚ 8. a. V. boltă.

BŐi.EA 8. m. CroíHC-wítaine. — (Transilv. și Bu
cov.) Personagiu imaginar cu care se sperie copiii 
(Agrișteu). viciD, ol. 75; cfr. babau, băbăluc, 
bordea, gogoriță, mama-pădurii, căpcăun. 
Merge bolea pe-ici, pe ici, Și face hap-hap de ici. 
MARIAN, NA..34Ü. ViiM ftoZeo pe părete Și mănănc'un 
pumn de fete. id. ib. 340.

— Derivat din boală, prin suf. -ea.

BOLEÁc, -A adj. Sonffrant, maladif; faihí«. — 
(Mold. și Transilv. de nord) Catn tót bolnav, bolnăvi
cios, beteag (2®), suferind, slăbănog; cfr. slab. Om 
boleac fiind Itaăvl-vodă și d« mâni de picioare.
M. COSTIN, LET. I, 209’,. 0»M și de trup și de hire 
slab, boleac. id. ib. I, 267/,;, cfr. 298/,. ó'Zndd și bol- 
nicioasă firea lui Iustin, carile mai mult boleac 
fiind, de-abiâ de se arâtâ vreodată la nărod. ck'H- 
TEMIR, HR. 326/,,. Iar amâ, de cănd ii și boleac, 
numai Dumnesen mă știe ce trag cu el. reteganul,
N. REV. R. 1,8. II, 156. [Șl: (din sârb. 5oZ'«»)boleân,-ă. 
TEODORESCÜ, P. p. 667 (explicat în notă prin „mo
latic").]

— Cfr. rus. boljaga, idem.

BOLEÁN, -A adj. T. boleac. 
boleArcâ 8. f. T. holercă. 
boleAznA, bol^jnxțA 8. f. v. holeșniță.

BOLEBÓ 8. a. (îmbrăc.) Boláro.—(Franțuzism) Haină 
femeiască fără mâneci, scurtă pănă mai sus de talie, 
purtată peste bluză, un fel de ilic; cfr. laibăr. 
[Plur. ~rouri.]

— N. din fran. {< spân, bolero).

boi.î;^nițA s. f. 1®. Maladie (contagieuse), ^i- 
démie. 2®. Nom d’une plante.

1®. Boală ușoară (luată de obiceiu prin contagiune), 
boală lipicioasă s. molipsitoare, epidemie, molimă

1 — BOÎXÎAR
(puțin violentă). Cfr. LM,, bianü,d. 8 , pamfile, J.ii. 
Iarna cea neagră, moinoasă și plină de holeșnițe. 
SANDO-ALDEA, A. M. 149. 0 boleșnifă, care dădu pe 
neașteptate tn pasări, ptise vârf necazurilor, dună- 
RBANU, Cil. 75; cfr. PAMFILE, I. c. 14. [Apa] tn care 
a'au spălat fagurii... e bună de orice boleșniță... șî 
de durere de gură la om și la vită, leon, MED. 78. 
Sebănueșlecă umblă moroiul prin sat, cănd e bole- 
șnHămare,când mor oamenüpe un cap... ORiQORiu- 
Rioo, M. p. I, 109, cfr. II, 6. I Fig. Dar cum puteți 
trăi atâtea suflete, in boleșniță odăiță scundă) 
asta? VLAIIVȚÂ, ap. TDRG. [Șl: bolejulță, bolișiiiță 
PONTBRIANT, LM.; « paleosl. boleenb „boală"bo- 
leăznă 8. f. = epidemie de vite. Când prin sokaturi 
pică de bolezne câle o vită din cirezi... odobescu, 
III, 16/g. Cfr. beleaznă; (Mold.) b011ște = epidemie, 
boleșniță. CREANGĂ, GL. M’au trimes ta stână.... să 
șed acolo până s'o mai potoli boliștea [e vorba do 
holeră], CREANGĂ, A. 15. De va fi nor fără vânt, va 
fi bolișle (boală, troahnă) și moarte chiar, ion cr. 
III, 44.]

2°. Numele unei ierbi (nedefinite mai do aproape), 
întrebuințată, probabil, împotriva vreunei boleșnițe. 
II. IV, 9.

— Din slav. *bolestbnica (din bolește „boală", 
cfr. rut. botesnieja „spital"). TDRG.

BOi.F s. a. Groase pierre, roche. — (tn Munții-apu- 
seni) Bucată mare de piatiA (pe marginea drumului), 
stană, pietroin, bolovan, bordán. LB., LM, 
FRÂNCU-CANDREA, M. 41, id. R. 49, JAIIRESBBR. IV, 
326, SIMA, M., VICID, GL. Poarte rău ne-am socotit, 
De-am lăsat bolfu’ cel mare, De-l sparseră și-l afiară. 
FURDur (a. 1818), ap. GOR. n, 228/,,. Dă cu un bolf. 
(Câmpeni) viciu, gl. Șezuiu pe un bolf. ib. (Plur. 
bolfuri] Cfr. bolovan.

BOLFA vb. l V. bolfá.

búi.fA 8. f. (Med.) 1®. Tiimeur. 2®. Amygdalite; i 
diphtérie; scrofule.

1®. Umflătură („care conține multă apă" MARIAN, | 
D. 129), gâlcă, motâlcă, tumoaro. bianu, D. B., 
LEON, MED. 122. Cu chipul ciumii erd boala, că i-au 
ieșit bolfa la o mână. M. costin, let. i, 354/,i. 0 
bolfă ce se face intre fălci la inghițitoare. i. lO* 
NE8CÜ, D. 372. 0 babă..., cu o bolfă mare in obrazul 
stâng. VLAHDȚĂ, CL. 99. (Și: (-(- gâlcă) b«ilcă s. f.=: 
umflătură. FRÂNCU-CANDREA, M. 98. I Diminutiv: 
holfușoără s. f. AriciuZ, la vite cornute, se face la 
iia picioarelor și la pântece, dintâi ca o bolfușoitră 
sau ca o nucă. (Doamna, în Neamțu), ap. HEM. 1656.] ,

2®. Spec. (de obiceiu la plur.) Umflătură la gât, ; 
gâlci, amigdalită (teodorescd, p. p. 365'’, pom- 
plLiu, Biii. 1005); difterie, angină difterică (bianu, 
d. 8-, LEON, MED. 122, ȘEZ. IV, 18/„, 1,80/,o); scrofule 
(DDRF.). Brânca porcească se aseamănă cu bolfele I 
ce fac oatnenii la grumaz, șez. iii, 146 ',,. Mămăliga J 
crudă e bună și de bolfe. ib. V, 6/,,. [Și: (Abrud) 
boftâ = umflătură Ia grumaz, viciu, ol.]

3*. (Rar, Transilv.) Nod (făcut într’o naframă)? Ti
nerii [miri] afau... intre două lumânări..., cu co
roana... pe cap, sprijinită intr’o parte de o bolfă 
de năframă și legată in cealaltă c’o bucată de sfoară.
O. stoica, săm. iii, 216.

[Derivate (neobicinuita și atestate numai în 
DICȚ): bolfos, -oâsă adj. = umflat, noduros; bolfă 
vb. I* refl., bolft vb. IV*=a (se) umflă, a crește, 
bolfeiu = grămadă, morman.]

— Etimologia necunoscută (cuvântul se găsește 
șl la Ruteni bol fa „tumoare"; cfr. bolf, dolofan).

BOLFÉ1U 8. a. V. bulfeu și bolfă.
BUEFÉU 8. a., 8. m. V. bulfeu.
BOLFÎvb. IV*, boefOb, -oAnA adj. i , 
bolfv^oArA 8. f. f
boeuAk I 8. m. V. bulgar.



BOLl
BOLÍ vb. IV*. 1. l^tre maiadé (depuis longlemps), 

languir. IJ. Rendre maiadé.
1. Intrans. (indicându-se boala prin prep, de. In 

limba veche șl printr’un dativ) și trans. (cu comple
mentul boală, mai rar, durere), Propriu și fig. 
A pătimi s. a suferi (do o boală lungă s cronică), a 
fi beteag s. boleae, a zăoeă bolnav. Și amit aceștii 
nfputin^ oamenii ce vor boli, lăaați de Dumneeeu 
fi-vor. CORE8T, E. 3/,. Și-l dureă inima de ceia ce 
bolită. MOXA, 361/,. 0 muiare... boală ca aceaea bo- 
liiă, cât niine nu mai eiceă că va hi vie. vael/îAM, 
c. II, 11. Boleăște neștine de ochi. id. ib. 50,,. Cu 
aceasta boală boliiâ tot rodul jidovSsc. id. ib. 292. 
Bolind la ochi, de acursoare. dosofteiu, v. s. 3. 
Un om bolindă dureare de boașe. id. ib. 74. Muri 
bolind de friguri împăratul. șiNCAi, IIR. i 12/,,. 
Sufăr... de stomah, de piept, de inimă, fără a mai 
pomeni de celelalte organe care boleec ele. i. ne- 
GRUZZI, I 105. De frică, și de griji, bolea pe pi
cioare. DELAVRANCEA, ap. TDRG. Boleâ, cât e siu- 
lica, și nu luă nimic în gută. sandu-ALDEA, D. N. 
267. ilincuța boli ce boli, nu se mai putu înfiripă 
de pe lehusie, și muri, contemporanul, v, l 104. 
Piia bolește, fără să se știe ce are. griooriu-rigo, 
M. p. II 24. De 6u6a-mdtLrufu(, calul bolește câte 
4-5 săptămâni. ȘEZ. iv 123/,. Nevasta de iubește 
Se preface că bolește. Geme, sace, se bocește, ale
csandri, p. p, 358/,,. Vr'o trei eile-a tot bolit. După 
trei a și murit, teodorescu, p. p. 117. De boală 
bolesc și scap. Dar urîtu-i tot pe cap. JARNÎK-bâr- 
SBANU, d. 180. bolesc la pat o lună. id. ib. 278. 
Câte boale mi-am bolit. De toate m’am mântuit. 
DOINE, 94/*. 21ior», 6dlrl>7o, ori te scoală, Ori mai 
dă-mi și mi vr'o boală, Să bolesc boală cu tine. ib. 
176. Capul când te doare, tot trupul bolește. ZANNE, 
P. II46. I t -4 6ofi cu inima=& suferi moralicește, mi- 
NEIUL (1776), 146*/,; DIONISIE ECLESIARHUL,C. 199. 
A tânji, cfr. a pirotl. Sechinuiâ Amon, cât boliiâ 
foarte pentru soru-sa. biblia (1688) 228,,. ||Fig. 
A duce dorul (cuivă s. a cevă). pamfile, J. ii. [Șl: 
bolă vb. I* (Ban.) Bules boală din picioare, hodoș, 
C. 41. I Derivate: holire s. f. (șl cu Înțelesurile de) 
boală, îmbolnăvire, zăcere la pat. BoUre de cap. har- 
DARIE, L. 3826, cfr. 699, 2058, 3595. [Phoebus] știe 
vindecă Cu me^șugpriánic a trupului bolire. ollă- 
HESCU, o. 401. Muma-pădurii se eice că este o bo
lire a copiilor. H. iv 93; bolit s. a. = zăcut (la pat). 
Nevoiașul n’are vreme nici de trăit, nici de bolit. 
NĂDEJDE, ap. DDRF., nebolire s. f. mardarie, l. 
135; oebolit, >ă adj. = fără să bolească, (boală) de 
care n’a mai bolit nimenea. Și-a dat sfărșilul ost' 
noapte, nesăcut și nebolit. PANN, H. 60. Ce caută 
nepierdut Și geme nebolit? (= Porcul,) gorovei, c. 
304, Eu sac boală nebolită,... Boală ne mai ispră
vită. jarnîk-bărseanu, d. 208.]
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il. Trans. (Numai In descântece) A băgă pe cl- 
nevă in boală. îl umfiu, îl gâmfu, îl bolesc, il pră
pădesc. mat. polc. 576.

— Din paleosl. bolétl, idem.

BOLÎD s. m., 8. a, (Astron.) Bolide. —Corp ceresc 
care străbate atmosfera pământului sau cade pe 
pământ; cfr. aerolit, meteor. Acestor meteori care 
apar mai totdeauna în mod neprevăsut observa
torilor de pe pământ li s’a dat numirea de bolizi. 
COLIANU, C. 368. [Plur. -lisi și -hete.]

•— N. din fran. «lat. bolis, -idiș < grec. PoXtî, 
-iSoț propriu „țâșnitură de lumină'*,)

BOLIE 8. f. Blessure. — (Rar) Rană. Pui furni
carii.. la fiert, și pe urmă apă; când opui in rană 
fbolie^, o strecori, leon, med. 89. [Dacă se accen
tuează ăd/te, va fi ms. „boală“; dacă Insă ac
centuarea e boite, a un derivat românesc din boli, 
prin saf. abstr. -ie.]

noLiNDEȚ s. a. V. colindeț.
Dicționarul limbii romane. 10. IV. 1912.

bolnAvî
BOLINTÍR s. m. (ș. d.) V. reliiitir ș. d. 
BOLiȘNIȚĂ, BÓLI^TE B. f. V. boleșniță.

BOLMOĂJĂ s. f. enchantement, magie.—
Farmec, vrajă, cfr. boboane, boscoane, drăcării, 
aruncătură, fapt, solomonli. Badeo, nute-am 
bolmojit, Cum maică-ta mi-a stârnit. Că bolmoaja 
mea nu pică;... Că bolmoaja de-ar pică, Ar pică pe 
maică-ta. Care strică dragostea, șez. vifl 82.

— Substantiv postverbal din bolmoji.

BOLHOji vb. IV* (ș. d.) 1 , ,, ... jROLMoși vb. IV* (ș. d.) / 9 ‘i’

BOLNAV, -Ăadj., subst. P. Maiadé,souffranl. Mai
sain. 2*. Estropié, manchot, infirme.

P. (tn opoziție cu sănătos, une-ori cu zdravăn) 
Atins de o boală, beteag (P). (La Românii din A.-U. 
Înlocuit adesea prin latinismul morbós, -odsă adj. 
SBIERA, F. 8. 272, MARIAN, î. 26, NA. 8, etc.) (Prin 
prep, de, rar prin la, se arată boala de oare sufere 
cinevă s. organul atins de boală; prin ușor, greu, 
tare, rău, de moartea, mort etc. se indică gra
vitatea boalei). Și nu irebuiaște sănătoșilor vraci, 
ce bólnaviloru. COKBSI, e. Nilt. O fi bolnav, o fi murit. 
COȘBUC, F. 158. Țipenie de om nw fe desckideă »șo, 
par'că erau bolnavi de ciumă, sărmanii. CREAnoă, 
p. 73. O cățelușă bolnavă, id. ib. 286. Pe cine atriyă 
bolnavtd când e aproape să moară, acela va muri 
îndată după el. șez. l 125/,4. Decdi bogat și bolnav, 
mai bine sărac și sănătos. ZANNE, p. V 88. Bolnav 
de inimă, de friguri. TDRG. Slabă și stâleită, eunt 
eră, căsit la pai, bolnavă de moarte, creanoâ, p. 13, 
cfr. fbolnavă moartă}, bibicescu, p. p. 185. | (Fam.) 
A fi bolnav de oală: de prea multă băutură, de beție. 
(Smulți, In Covurluiu) zanne, p. iv 24. | P. ext. (de
spre lucruri. In poezie) Nesănătos, stricat. Olampă'n- 
tinde limb'avară și subțire, sfârâind in aer bolnav. 
EMINBSCU, p. 91.[|Fig. Nesănătos (In sens intelectual 
s. moral). Sufletul cel bolndvă. mineiol (1776) 132'/,. 
Bolnav^e năluciri. HASDEU, i. C. 147.

2". (Pe alocuri In Transilv., unde In Înțelesul P 
se întrebuințează beteag) Bólnav — schilav, milog, 
ciung (vaida), cu o mână s. ou un picior rupt (viciu, 
OL.), infirm, bolnav de o boală aproape incurabilă, 
venerică (mândrescu, u. 139), cfr. boală, li 1*.

[Accentuat, ca In bulgărește, bólnav (Transilv. și 
Mold.) și bolndv (Munt.), 1 Diminutive (ad P): bol- 
năvior, -oară adj. Un copilaș bolnăvior. brâtescu- 
voiNEȘTi, L. D. 230. Ori ești bolnăvioară, Drăguță 
mioară? Ái.EC8Áíit>ta, p. P. P/„. îdnxiă foc ae in- 
tindeă, Bolnăvior că ae făceă. id. ib. 87*’/,,. ăft-esfs 
puica ...bolnăvioară la mână. TEODORESCU, p. p. 308; 
( -+■ bolnăvicios) bolnăvicior, -oără adj. Mi-i puica 
bolnăvieioară. șez. in 62/,.j

— Din bulg. bolnav, idem.

BOLNĂVI vb. IV*. I. P. fieudre maiadé. 2®. .Bsiro- 
pier, rendre infirme. 3“. Fâclter. II. Tomber maiadé.

I. Trans. (fact.) P. A băgă pe cinevă In boală, 
a-1 face să fie bolnav. (Propriu și fig.) Inima lui, 
cu vicleșug o bolnăveăște [satana], varlaam, c. 
154,,. Balele vrăjmașului... au putere de omoară pe 
om, il bolnăvește greu. șez. iii, 79/„.

2’. (Pe alocuri, In Transilv., cfr. bolnav 2®) A 
schilăv), a rupe cuivă o mână s. un picior. VAIDA, 
viciu, GL.

3®. Fig. (Bilca, In Bucov.) A supără pe cinevă. 
De ce mă bolnăvești ? Com. tofan.

II. Refl, (construit cu prep, de și la; f și pop. 
și) intrans. (construit cu prep, cu; s. chiar) trans. 
(cu complementul boală) A cădeă bolnav, a că- 
deă la pat. (Propriu și fig.) [Copilașul] bolnăvi. 
BIBLIA (1688) 228. Elisee bolnăvi boala lui, pren 
carea și muri. ib. 276. Au bolnăvit și n’au putut 
să vie- neculce, LET. II 232/,,. Dumneseul nostru, 
văsând lumea că bolnăvea cu patimile necredinței...,

I, 39



bolnAvicior
aii sncotii... și au purtat de grijii pentru mântuirea 
neamului otnenesc. ANTIM, l*. 1/,,. Când are un trup 
o ratiă,... bolnăvește tot trupul și slăbește- acsinte 
URICAROL, LET. II 17Ő/,. Ztc unii..., când s’au bol
năvit să fie murit de otravă, necdlce, let. ii 211/g. 
Aici se bolnăvi de lângoare. C. negruzzi, i Iâ9.
să mă bolnăvesc de dorul ei... și să mor printre 
^răini. CREANGĂ, A. 119. Doamna tare se'ntristă, 
.Ș't porneă de bolnăvea, wateescu, b. 31. din 
femeile de țară se bolnăvesc de ursită; unele din ele 
se bolnăvesc de moarte (foarte greu) și mor in du
reri ingrositoare. șez. II 132/,,

(Șî: îmbolnăvi vb. IV* (tinzând din ce In ce sâ În
locuiască pe bolnăvi), imbolnăvindu-se grădinarul... 
ISPIRB8CV, L. 164. Boalele... Pe cutare năvăleâ Și-l 
imboltiăveă. ȘEZ. IV 156/,g. A'» tni s'a urtt Cu tine 
îmbolnăvit, Căufându-te... șapte ai. teodorescü, 
p. p. 578; t bolni vb. iV“ refl. Fratele său... s’au 
cam bolnit. Mss. (a. 1773), ap. GCR. Ii 96/„. Deri
vate: (îm)boliiăvire s. f. Căpitan-pașa... s’au mai 
îndreptat din bolnăvirea ce i s’au pricinuit, dio- 
NI3IE, c. 195. Nm sw/enw bolnăvirea lenevirii meale. 
MINEIUL (1776) 72’/i ]

Derivat din bolnav.
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BOLNÁviciÓR, •1OÁBÁ adj. V. bulnav.

BOLNÂViciON, «oAsĂ adj. Maladif. Maisain. — 
(Despre oameni) Care se bolnăvește adesea s. lesne, 
care e, din firea sa, mai mult bolnav dec&t sănătos, 
care e predispus la Îmbolnăvire, cfr, beteges, su
ferind, tânjitor. iiegina este bolnăvicioasă, o. NE- 
GRUZzr, in 289/,,. ii (Despre lucruri) Care poate pri- 
cinul boale, nesănătos. In Capitală trăești intr’o 
climă bolnăvicioasă, că apa e rea. i. negruzzi, ap. 
TDRG. I Fig. Lux bolnăvicios, slavici, ib. (Șl: (ne- 
obiclnuit, derivat din f bolni) f boliiieiós, -oâsă adj. 
Slabă și bolnicioasă firea lui Iustin, cantemir, hr. 
326/,oi (rar) bolii Avos, -oâsă adj. Omviccure nn-t bol- 
năvos, când se bobiăvește, îndată și moare. CONv. 
LIT. XLIV, I 661.]

—“ Derivat din bolnăvi s. bolnav, prin suf. adj. 
-icios.

rulnAviób, •oârâ adj. v. bolnav. 
itOLBiÁvós, -oÂNĂ adj. V. bolnăviclus. 
noi.NÎ t vb. IV* refl. v. bolnăvi.

bolniceAh t s. m. Infirynier. — Infirmier, cel 
care Îngrijește pe bolnavii unei bolnițe. Bolnice^irii 
îiitr’aceasta bolniță au fost apostolii, varlaam, c. 
348, cfr. 341/,. || Cel care Îngrijește vitele bolnave 
dintr’o bolniță (29. Bolnicser (transcris greșit bolin- 
cser) = opilio. ANON. CAR. IFemininul: boinlce- 
reăsă s. f. cobtinescu.]

— Din paleosl. boli>iiicari>, idem.

BOLBiiCKBEAsA-f s. f. v. bolnlcear.
BOi.NiciÓN, -oAsÂ ț adj. V. bolnăvicios.

rólnitA 8. f. 1’. Ilăpital, infirmerie. 2®. Hâpi- 
tal (pour bestiauxj. 3®. Caveau (de couvent), crppte. 
Fosse mortuaire commune.

1®. (Învechit) Spital (pe lângă o mănăstire, un 
așezământ de binefacere), infirmerie, cfr. (f) orfa- 
notrofie. Să facă besearică, sau bolniță, sau ospă- 
tărie. PRAV. MOLD. 33. Și-l dúsé la o bolniță. vár- 
LAAM, c. 343. Bolnițe de bătrâni și mișei, doso
fteiu, V. 8. 13/,, cfr. 56. Făcut-au și el bolniță tn 
ierusalim..., puind păsitori, să grijască pre acei 
bolnavi și răniți. N. COSTIN, ap. TDRG. Neagoe- 
vodă... au făcut biserica svântului Necolae..., cu... 
bolniță și oșpătărie. mag. ist. IV 256/,4. Strică bot
nița unde eră trupul sfântului, mineiul (1776), 
161)'/,. [Accentuat și: f bolniță; la DOSOFTEIU, V. 
S. 9„ șl pluralul: bdZnice.]

2®. (învechit) Loc apărat unde se izolează șl se

BOLOVAN
îngrijoso vitele bolnave. Bolnic::a (transcris greșit 
ftohuMa) = strunga, ovile. ANON. CAR. V»ie/e in care 
a dat boala... se scol din cârd și se trimit la bol
niță. I. IONESCU, D. 474, cfr. 384.

3®. (Azi, la mănăstiri) încăpere boltită (Intr’o 
parte a paraclisului) In oare se păstrează, așezate ia 
rând,craniile morților,dupădesgropare;cfr. criptă.; 
Loc de Îngropare comun, pamfile, c.

— Din paleosl. boli>nica, idem.

ROLOBOAcA 3. f., BOLORÚt' s. a. V. poloboc. 
bolorOț 8. m. V. boboloș.

noi.ovAN,-A subst.. adj. 1®. Nom de b^cufă’’. Sot.
1®. Bolocan e o numire ce se dă boilor (pamfile, 

,1. II, H. II 221, III 474, IV 197, vii 155) groși și 
greoi (marian)- 1 Fig. Aseară mă culcaiu bolocan, 
Șt asi iată-mă mare ban. zâne, p. i 68. [Dimi
nutiv: bolocăiiel. An-de dumănel și bolocănel ai 
mei... își lungesc gătii', totuitându-se la chipu’ meu. 
JIPESCU, O. 157.]

2®. Adj. SoZocd» — prost, stupid, pamfile, j. ii, 
DIOȚ.

rolvvAxűs, -oAsA adj. Grossier, lourd. — Gros, 
osos, ciolănos (marian, d. 242), greoiu. Pe copil... 
l'au îmbrobodit... c'un tulpănaș, ca să nu capete 
cap mare, bolocănos. id. na. 92; cfr. id. o. il 194.

— Derivat din bolocan, prin suf, adj. -os.

rolvgAn b. m. V. gologan. 
uolugeAnA s. f. (Bot.) = cartof, panțu, pl. 
rui.giiAn b, m. (ș. d.) v. bolovau (II 1®) ș. d.

rolomoxițA s. f. (Fotnme) inuelte, soție.—(Nă- 
săud, tn Transilv.) (Femeie) mută, proastă, nătăraiică. 
BUGNARIU, NĂs; cfr. bolohan, bolocan, bolând, 
bolomonti, bohândă.

kolojAn s. m. v. bolovan (II 1®). I

HUI.O.V1ÓNTI s. m. Sot, niais, nigaud, lourdaud.— l 
(in munții Sucevii) Om prost, greoiu, bolând. șEZ. ! 
II 150/,,. Cfr. balamut, bolohoniță, bolând.

BULŰNi), -A adj., subst. (ș. d.) v. bolând ș. d.' I

hoi.onîcA b. f. (Bot. ; ungurism) = cosiței.PANȚU, PL. ' i
— Din ung. bolonyik, idem. |

BOLOXzi vb. IV* v. bolAnzî.
rolutkoAcâ, BOLUTúo.i s. 1. V. buliUâu. I 

bui.ovAn s. m. I. Idolé. II. 1®. Bloc (de piorro, • 
etc.). 2*. Courge.

I t Idol. MARDARIB, L. 1398. întru bolovanii săi ' 
întărâtară el(„;in sculptilibus 8uia“). CORESi, ps. 
215. (S'ar păreâ că acest înțeles se mai păstrează 
Încă și astăzi In Brașov, In fraza: Par’că in'am în
chinat tot la bolovani, de n’am avut nici un noroc).

II. 1®. P. ext. Stană, bucată maro (de piatră, de 
sare), pietroiu,stâncă(ii. ii 57), p. anal, sloiu mare 
(do ghiață, II. V 3), bruș, bulgăre mare de pământ, 
„bucată de pământ compactă, mai mare de cât oul*‘ 
H. IV 245 (cfr. bolovănos). Cfr. bord', bordán, 
bloc". îndată te veri face ca un bolovanii de sare. 
VARLAAM, C. 374/,. Despicând un bolovanii tnare, U 
băgară în despicătură. DOSOFTEIU, V. S. 74, cfr. 12.' 
Legăndu-le bolohâni de-a grumas, ii aruncară in 
mare. id. ib. 75.,. Ograda curții eră cu bolovani 
groși îngrădită. N. COSTin, let. II 34/„. Grămădiți 
bolovani pe eiduri. c. negruzzi, i 171. Un bolovan 
de cremene. Eminesco, N. 27. Năpădiră asupra lui 
și-i mai trântiră in cap cu bolovani și ctt ce-au 
apucat. CREANGĂ, p. 33; cfr. A. 164. Ștefan sepuse 
pe-un bolohan tlepiatră. MARIAN, T. 112, cfr. sbiera,
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p. 178/,,. Săreă din bolovan in bolovan. ISPIRESCU, 
L. &6. Zvărleă cu bolohani. ȘEZ. I 179 cfr. 118.')/,,. 
/a sare la mioare $i bolovani la cârlani, ale
csandri, p. P. 64/,,. OcoííÍM-s de dușmani. Ca răul 
de bolovani, reteganul, tr. 24/,,. Cfr. sevastos, 
C. 36/g. Stradele de pe Iti margine din București 
sănt pavate cu bolovani, [tn rimă, șl plur. bolovane: 
Că *0 mi-s plin de dușmane, Ca Bistra de bolo
vane. HODOȘ, P. P. 116. 1 Șl: (Mold.) bololiâii s. m., 
bolojâii K. II 2,51. ! Diminutiv: bolovAuél s. m. 
Doi bolovănei, în loc de cercei, păsculescu, l. p. 
lőB**; șl ca numire a unui danț popular, sevastos, 
N. 2^'’/,,, PAMFILE, J. III J

2®. P. anal. (Lancrăm, In comit. Sibiiului) Bostan. 
Com. T. L. BLAGA.

— Din slav. (bulg. holuvau „bucată maro de pia- 
tră“, v.-rus. btltvan-B, bolvan'b „idol, 8tană“, (azi) 
hoIvâii’B „prost, stupid", rut. bouvau „masă informă, 
bulgăre, om mătăhălos"), Cfr. dubletele băl van și 
pehlivan; cfr. șl bolf.

bolovÁnÍ vb. IV*. I. 1®. Entourer (une cour) 
de murs faits de pierres eniassées l6« unes sur Ies 
autres. 2®. (Ies yeux). II. (Refl.) 1®. (En
parlant de mamelles) S'enfler, se gonfier. 2®. S’a- 
monceler.

I. Trans. 1®. (Rar) A Imprfjmul (o curte) cu zi
duri construite din bolovani grămădiți unul pest** 
altul. Dacă se vor închide in târg prin mănăstiri, 
măcar fi f»i curțile bolovănite (sec. XVIII), maoaz. 
IST. II 150/,,. Cfr. BARONZI, L. 102/,,.

2®. A căscă, a holbă (ochii), a face (ochii) mari, 
de mirare, de spaimă, etc, pampile, j. ii. Cfr. zgăl, 
beli, boldi, boboșă, biol, bleojdi. încercă să-și 
acopere dinții, bolovănind ochii spre gălăgioși. T. 
cercel, sĂm. iii 443. Marcu mi se deșteptă, Ochii ii 
bolovăneă. păsculescu, l. p. 268*’. VtlirdwiM-f ce ochi 
bolohăneăla wdneare... (Covurluiu) ion cr. iii 318.

II. Refl. 1®. (Mold. și Bucov., subt forma bolo- 
hăni ; despre țâțe) A se umflă, a se inflamă, a se 
Invărtoșă (cum se Întâmplă adesea după nașterea 
dintâi ori când nu se suge s. nu se mulge laptele Ia 
timp). MARIAN. Dacă... unei femei i se bolohăneșie 
pieptul... id. NA. 426. Vacile care sănt bolohănite, 
încă se vindecă, eu cuib de răndunică, și anume... 
86 leaifă... cu dineul ugerul bolohănit al vacii, id. 
o. n 118, cfr. ȘEZ. IV 128/,,.,,.

2°. (Despre nori) A se Îngrămădi unul peste altul, 
ca niște bolovani mari. Nourii se bolovănesc. dela- 
VRANCEA, 8. 64.

[Și; bolohănl. | Derivate: holovănire s. f.; bo- 
lovănit, bolohănit s. a. Bolohănitul vacilor, ma
rian; bolovăneâlă (costinescu), bolohăncălă s. f. 
De bolohăneală, vita scapă, descăntănd-o cu cutea 
înfierbântată in foc. ȘEZ. IV 128/,,; cfr. v38/„; bo- 
lobănltiiră s. f. Cănd mulgi vaca bolohănită, după 
ce ai descântat-o, i se trece bolohănitura. MARIAN.]

— Derivat din bolovan (bolohan).

BuLOVĂwișs.a. I/iéitpleindeí/rossespierres.—Loa 
plin cu bolovani, loc pietros. H. ix 387, [Plur. -nijjtri]

— Derivat din bolovan; prin suf. col. ~if.

BOLOVĂNOS, «oÂsA adj. Coiteert ăe pierr6s,ra- 
bot&ux. — Cn bolovani, pietros; cu hopuri, gloduros. 
Trăsura... rătăcește pe locuri bolovănoase, iorga, 
N. R. B. 86. Cdnd arătura e bolovănoasă, cu bolo
vani, bruși, se pune la grăpat fi dricu’ pe grapă, 
ca să zdrobească bolovanii, brebenel, gr. p.

— Derivat din bolovan, prin suf. adj.-os.

BOLOZĂN ț s. a. Grande barque. — (Păstrat In 
poezia pop.) Un fel de luntre mare, cfr. caic, șaică. 
1440 faf(eri] s'uu dat... pentruderesulburazanilor. 
CONDICĂ (a. 1693), ap. HEM. II, A. VI. Să poată 
Valahia a face și a aveă bolozane, șuiei, caice și 
de toate vasele pe apa Dunării, doc. (a. 1793), ap.

BOLT.4
ȘIO. Lfi Brăila’n vale, Șepte bolozale Și șepte san
dale. alecsandri, p. p. 116/,, cfr. teodorescu, p. 
p. 644. Și'ncarcă Două-trei sandale. Nouă bolozatte 
(Strejești, In Oltenia). JAHRESBER. VII 75. [Șl plur. 
bolozdle, (cu asimilare din bolozane} borozăn s. a. 
Mss. (a. 1769), ap. TDRG.; burazán s. a.]

— Etimologia necunoscută (după ȘIO. din turc. 
bolozan „grand bateau", care lipsește Insă tn dicțio
narele turcești, cfr. löbel, contr. 237. Cnvăntul se 
găsește șl In poezia populară sârbească și e explicat 
de Karaăic prin „corabie", iar In Rjeunik e identi
ficat cu sârb, borozan „trâmbițaș" turc, boruzen}.

boltă b. f. 1®. Voăte, cintre, arc, coupole. 2®. Col- 
lier de monnaies. 3®. Couloir ou sous-sol vouU, 4®. 
ilagasin, boutigue.

1®. Construcțiune (de piatră, de zidărie, de metal) 
In formă de arc, alcătuind de cele mai multe ori un 
tavan concav de-asupra unei Încăperi, (adesea con
fundat cu) arc, arcadă, cupolă, boltitură; cfr. f sclip. 
Neafiăndu-să meșteri buni la noi în târg, ca săpoată 
lucră bine la uși și la ferestri și labolte... (a. 1643) 
IORGA, D. B. 75. La 'ntratulcurților, eră o boltă lungă 
( - înaltă) căt ai svârlî cu piatra. DOSOFTEIU, V. 8. 
46„. Un rând de boite, mag. ist. ii 346/,,. Casele... 
învăluite cu ragoz, ca să nu .se strice boitele, giikor- 
GAClll logofătul, let. III 237/,,. Di» picior in 
picior boltă, sau, cw»h mai pro.st zicem, sclip ră
dicat. CANTEMIR, HR. 189/,. BoKa tovoniilM». dră- 
Giiici, R. 1119/,. 0 zidire patrată, făcută din piatră 
și acoperită cu o boltă (a. 1859). URICARIUL, V 171/„. 
Boitele morești {- mauro) o[le] Alluimbrei. C. ne- 
GRUZZi, I 263. Sub bolta cea înaltă a unei vechi 
biserici... eminescu, P. 199, cfr. 206, 86. Bolțile fe
restrelor. id. N. 8/,. ■ (Modern, după fran. clef de voűte) 
Cheie de boltă s. cheia bolții: piatra din mijlocul unei 
bolți, caro susține po toate celelalte, fig. centrul s. 
partea cea mai de seamă a unei Întreprinderi. [} P. 
anal. Pășește.., pe sub bolta întunecată a fagilor. 
odobescu, iii 87/,,. Bolți de frunze, eminescu, p. 
85, I (Poetic; neobicinuit) Ghirlandă, cunună de flori 
in formă de arc. iȘi fruntea și-o ’mpletește c'o boltă 
de lungi flo.ri. alexandrbscu, m. 158. | Fig. Arcui- 
tură. Boitele invoalte ale malacoaf^r și fusMor 
cusute. ODOBESCU, I 384. Construcție de lemn a. de 
fler In formă de arc, servind ca sprijin plantelor 
agățătoare. Vița crește pe araci sau pe boltă, ii. IV 
268., S p e o. Bolta (cerului s. cerească) = firmamentul. 
Lampele-aprinse in boitele cereai, alecsandri, p. 
I 155; cfr. 130. Stelele bolții aU>astre. COȘBUC, B. 
53, cfr. vlahuțĂ, p. 4, n. 179. 0 leacă numai, de 
nu s’a răsipit bolta ceriului. CREANGĂ, p. 54/,; cfr. 
eminescu, N. 4, P. 220. 83, TEODORESCU, P. P. 71“*.

2®, Un fel de salbă de parale, pe care o poartă 
fetele pe cap (Poiana, In Dolj), ii. v 90.

3®. P. ext. Galerie boltită, ou deosebire joasă șl 
Întunecoasă, chiar subterană, cfr. beciu,baștă (2°). 
De trei ani e ținut bine, îtdr’o boltă ’ntunecată, Subt 
pămănt, în grajdiu de piatră, alecsandri, p. p. 
loeVs-

4®. (Astăzi, aproape numai In Transilv.) Prăvălie 
s. magazin (de manufactură); dugheană (la origine, 
așezatăintr'oincăpereboltită). Ocrâșmă, alătur&i 
de lângă boitele ce au fost «[Ie] Bondului (Mold,, a. 
1852) uricariul, iii 260/j, cfr. beldiman, tr. 347. 
L-ar fi surprins spărgând o boltă delipscănie. ale
csandri, T. 1652. Alături de toptangerie și unită 
chiar printr'o boltă, ., aveă cârciumă, m. chiri- 
ȚEScu, CONV. LIT. XLIV, II 660. Sânt C8Í tnai buni 
negustori români din tot Ardealul,... ținând câr- 
ciume... și „bolți^. iorga, n. r. a. i 200. Fetele [In 
Transilv.] umblă de obiceiu cu capul descoperit, dar 
poartă fi cârpe de boltă, pamfile, l. o. 368. i'ire-ai 
boltă sănătoasă, Multe fete faci frumoasă, Fire-ai 
boltă a cui ești, Multe fete rumenești. jarnIk-bâr- 
SEANU, D. 441, cfr. 239, reteganui„ iii 20/,,. Curg 
mușterii, bolta geme, zanne, p. v 438-



BOLTAGIU — (
[Plur. boite (eminescd, p. 207) și bolți (id. ib. 260, 

203), gen.-dat. unei boite (id. N. 4) ai unei bolți (id. 
P. 184), art. bolții (uineiul, 1776,29’/,) și boitei (ib.).' 
Pe alocuri, tn Transilv. (din ung. boit): bold = pră
vălie (vaida, mândrescd, l. p. 19/,); cocoașă (cu 
derivatul bolzit, -ă = cocoșat) candrea, ț. o., holdă 
B. f. = prăvălie. MÂNDRESCO, L. P. 240. | Diminu
tive: boltiță B. f. (ad 1°). Boltifa acestui tron eră 
numai de brileanturi. GORJAN, ii. iv 150. Ca^Jui 
mieu Pune-l-vei boltiță, Boltiță’n portiță, Despre 
grădiniță, teodorescu, p. p. 91®, cfr. 62®; (ad 3®, 
In Brașov) s odăiță (scundă) ln fundul casii; (ad 4®) 
Să mear^ la boltiță. Să cumpere borș de-o gro- 
șiță (Transilv,). marian, nu. 702. Crătința... Cumpă
rată din boltife. șez. viii 187/,; boldiiț a. a., bol* 
durei = prăvălioară. Otravă din bolduț. mândrescu, 
L. P. 76/j, cfr. BIBICESCU, P. P. 298,470. S'a dus tn bol
durile Și-a cumpărat... curile. BUD, p. P. 13.1 Deri
vate: (-+- prăvălie) boldăhc s. f. = boltă, prăvălie, 
dugheană, șez. lv9.Du-tela o boldărie.ib.; boldărită 
— un atmărel [ dulăpior] pe părete. In care se țin 
rechizite do masă (Co.șeiu, In Transilv.). viciu, gl.]

— Din bulg. (sârb.) bolta „prăvălie (mare, de 
piatră)"; cfr ung. boit „boltitură, prăvălie" (din ital. 
volta; pentru Înțelesul 4®, cfr. germ. „Gewölbe").

boltAoÍv s. m. Richard. — (Măidan, In Ban.) 
Bogătaș, bogătan, (om) putred de bogat. B un bol
tăgiu, nu știe ce are, de avut ce e! Com. liuba.

—‘ Din sârb, boltagija „negustor (mare)“.

boltAî vb. IV*. Remner (Teai* pour fairé aortir 
le poisson). — (Vicovnl-de-sus, In Bucov.) A scor
moni prin apă (cu un bold) spre a speriă peștele. 
Com. o. NISTOR. Cfr. bălăci, băltăcl (2«) .și bold’ 
(I, 6’).

BOLTĂ;; 8. m. dforcăauJ, boutiquier. (Transilv. 
și Ungaria) Negustor cu prăvălie (de manufactură); 
cfr. bogasier, lipscan, prăvăliaș.Boltașul...lăn^ 
scutul cu stema ungurească. lORUA, N. R. A. i 205. 
M’am rugat boltașului. Să-mi ăeie cheifele. rete- 
OANDL, TR. 106/,. (Prin Sălagiu; boldăs s. m. vaida.| 
Femininul; boltășiță s. f. Blisaveta ^ișcunifa, bol- 
tășifa la Agnita, doc. (a. 1804), ap. iorga, 8. D. 
XII 157. Cănd a ajuns la bollifă, boltișifa încă nu 
s'a fost sculat, marian, no. 702.]

■*— Derivat din boltă, prin suf, nom. agent, -aș; 
cfr. boltăgiu.

BOLTAtți’ț'^ s- f- V. boltaș. 
molteălA 8. f. v. bulti.'

BOLTÎ vb. IV* trans. Voâler, cintrer.
1». Trans. A da (unei construcții, unui tavan) 

forma de boltă (1®). |j Refl. A luă formă de boltă. 
Se boltește ceru’-asupra noastră, gorun, f. 156.

2®. A săpă (s. adânci) in formă de boltă.
[Și: boitul vb. IV*. | Derivate: boltit, -ă, bol- 

tuit, -ă adj. = ln formă de boltă (1®) s. de aro, În
cheiat In partea de sus In formă de boltă, arcuit, p. 
ext. (despre ochi) Înfundat ca Intr'o boltă. Și făcă 
un cei^ăcel... foarte minunat bollitu, Mss. (a. 1654), 
ap. GOR. I 172. Au ars toate casele, scăpând numai 
cele boltite. MAOAZ. ist. iv 99,',o. Balat vechiu, cu 
beciuri boltite, c. negruzzi, i 71. Rinul... curge pe 
sub boltite poduri, alecsandri, p. iii 134. Flota 
sub largi boltuitele stânci ascumăml-o. COȘBUC, ;e. 
18/,,. Pridvor de trei ori boltit. IORGA, n. r. B. 101. 
Naosul... eboltit după tipicul bieantin obișnuit, adică 
prin patru arcuri de cerc mare. MON. iST. ii 28. in- 
făfișarea munților e tipică: podiș larg, boltit la vărf, 
coaste... împădurite- popovici-kirileanu, bb. 27. 
O pivniță neboltită. DDRF. La poteca strâmtă, 
Strâmtă și cotită, Cu frunsă boltită, teodorescu, 
P. P. 492. O fruide... netedă,... corect boltită, emi- 
NESCU, n. 35. Ochii suri, boltiți adânc tn capul cei

fil2 — rombAní
înțelept, id. ib, 52. Boltita liră. id. r. 305; boltíve 
s. f. Boltirile stranelor... lipseau. IORGA, CH. 1. ii 8. 
(Cfr. bolta cerului) Împărat al silei. Ce spornic 
din naltul boltirii îți verși dărniciile milei. C. MOL- 
DOVANU, SĂM. V 90; boltit 8. a., bolteală s. f,, bol- 
titúrá 8. f. Coperișul îl formeasă petrile late, care... 
alcătuesc boltitură. moldovan, ț. N. 37.]

— Derivat din bollă.

BOLTÎTĂ 8. f. V. boltă. 
BOi.Tci vb. 1V“ V. bolti.
BOLIICÎ vb. 1V“ V. buluci.

BOi.ÚN 8. ra. (Bot.) Sorté de ckampignon. — (Bil- 
ciurești, ln Dâmbovița) Un fel de ciupercă gălbuie, 
mai maro ca cea ordinară, unsuroasă la pipăit; 
crește pe locuri nisipoase In timpul toamnei, mai 
multe trunchiuri dintr’o rădăcină; se prepară ln 
multe feluri. Se mai numește șl: burete-de-sal- 
cie. H. IV 70.

boi.únd,,-A adj., subst. (ș. d.) v. bolâiid ș. d. 
bolunuAv s. a. (Bot.) v. Iiolândnrl(i\.

ROMu, BOÁHBÁ adj. Bougon, qui gromíe entre 
seti dents. ~(Rar) Care bombănește, „care vorbește 
singur ou sine Însuși", marian, INS. 199.

— Derivat din bomböiil.

BOMBĂ vb. I*. Bowber—A da (la cevă) forma ro
tundă ca a unei bombe. bombeaeăpifptul îtMtnte, 
ÍJÍ bnlovăiiește ochii in rap. vlahcță, ap. TDRG. 
[Derivat: bombát,-A adj.; cfr. gogonat, boboșat. 
O frunte bombată, brătescu-voinești, l. d. 2. 
Po«ti... bombați. ECONOMIA, 142.]

— N. din fran.

uómbA 8. f. (Milit.) Bombe. — Proiectil de fier ori 
de oțel, umplut Înăuntru cu o substanță fulminantă, 
astfel încât se sparge ln bucăți la locul unde cade. . 
Au început a bate cetatea din tunuri și au aruncat 
boambe. neculce, let. ii 430/,,. 0 băteă [cetatea] 
foarte tare, cu tunuri și cu bombe. MAOAZ. IST. iv 96. 
Zidul struncinat de strașnica isbire a boambeîor 
aprinse, c. negruzzi, ii 191/„. Noi jucam Itora 
din sat, Râcând ile-a bombei șuier, alecsandri, p. 
439. (Despre cevă neașteptat) Știrea asta a căeut 
ca o bombă. [în Mold., prin asimilare cu cuvinte 
vechi, șl: boitmbâ s. f. = bombă, p. ext. bilă (de 
aruncat In popice).]

— A', din ital, bomba, idem.

bohbAî vb. IV<*' (ș. d.) V. bombául ș. d. 
bo.hbAneălA s. f. V. bombăni.

BOMBÁNÍ vb. IV* intrans. 1®. Bourdonner. 2®. 
3®. Gro»»»»e/er, murmonner, marmotter, 

bougonner.
1®. (Rar; despre albine) A bâzăi, LB., MARIAN, 

INS. 147.
2’. (Despre copii mici, care nu știu Încă vorbi) 

.4. produce sunete nearticulate printre buze (mai 
ales când sânt plictisiți), cir. gângurl. Copilul se 
joacă cu mdnu^le lui, bombănind vorbe de tainic 
infeles, slavici, n. 42.

3». (Despre oameni mari) A vorbi singur, printre 
buze, încet și nedeslușit (spre a ne arătă nemul
țumirea cu cevă, când nu cutezăm s’o exprimăm ou 
cuvinte Înțelese, ci „ne bosumflăm"), cfr. murmură, 
mormăi, bolborosi, cărăl. Bomăncele... nu fu
geau de voinicii noștri, bombănind și suduind ca 
posacele de Bulgăroaice. odobescu, iii 570/,,. ftosa 
pleacă bombănind, caragiale, m. 211. Cellalt se 
întorcea eu spatele la el și bombănea, desgustat: 
„Șterge-fi pușca, mă, și culcă-tel^ d. zamfirescu, 
r. 242. CopiÎMÎ ei,... pentru care erâ in stare să bom- 
bănească și să stea bosumflată o ei întreagă. SA-
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novEANU, P. s. 142. Afdrr,... mârr [făcii ursul]. — 
Dihai, di..., bombăni Țiganul. 8ĂM. I 189. Dar ne
vasta ce făcea? — Toată noaptea bombănea, .mat. 
FOLC, 125; cfr, ISPIRESCU, L. 321, mera, B, 275,; (Rar) 
trans. A bombăni pe cineoă = a. certă pe cinevă, 
bombănind mereu; cfr. bărătă. Pe bărbații voștri..., 
de-i vedeți supărați,... faeeți-vă și moi supărate..., 
că ei au să vie după voi, să vă facă inimă-bună, șt 
așă scăpați de a vă mai bombăni, marian, na. 407. 
Țăranu' e deprins... a bombăni muierea, a pișcă 
copiii. J1PESCU, ap. TDRG.

[Și: bombon) vb. IV*. Bomboni la fiecare câte cevă 
din gură, ispirescu, l. 325. -Sd se ducă bombonind. 
PĂSCULESCU, L. P. 35, bombái vb. lV<*t (șl despre al
bine). MARIAN, INS. 147. Să mâne pită bombăită 
( frâmântată de o nevastă care bombăne.ște) .Ș't co
laci <le la săraci, jarnîk-bârseanp, d. 467, bnm- 
bănl LB., bnmbăi ib, gungură) bnmbură vb. I. 
LB., LM. JBumfiitrâ, nană, bumbură, Ca pruncii cei 
mici din gură. Că eu când voiu bumbură, Tot satul 
va tremură. RETEGANUL, CH. 28. I Derivate (rare): 
bombă(n)it s. a.. bombă(n)ire s. f. Bombele turcești 
veneau cu bombăniri fZe moarte, intr’un fum înă
bușitor. SADOVEANU, SÁM. III 684, bombăiieâlă, bom* 
hăiâlă B. f., bombâ(n)itiii*ă, bombonittiră s. f. (la 
CANTEMIR, IST. 310: bobăetiirft). Zise niște bombăi- 
turitaînice. GOBJAN, H. 133. Bombonituri. id. ib. 74; 
bomhă(Q)it0r, *oâre adj. DICȚ.]

— Onomatopee (cfr. tulpina slavă babhWi la ber-
NEKER, 8L. WB. 79, lat. bombus, bombire, bombilare, 
boMibicare, bombisare, etc., grec. fionfStw, alb.
bumbufit, rom. bombar, bondăni, bondar).

BUHB.ÁR s. m. (Entom.) = bărzăan (l'’-2°).!«. MARIAN, INS. 193, II. IV 85, REV. CRIT. III 89. 
Fluturii, albinele și bumbarii eburau de pe o fioare 
pe altă floare, spre a le suge nectarul, gazeta TRANSILV., ap. MARIAN, INS. 193.

2’. LB., CO8TINF.SCU, LM., BARCIANU.
[Șl: bumbâr. LB., H. I 364, v 280.]
— Derivat din tulpina onomatopeică bomb- (cfr. 

bombăni), prin suf. nom. agent, -ar. (Cfr. sârb. 
bumbar „bărzăun, streche", ceh. brumbal „bărzăun"). 
Cfr. bunzar, bondar.

Ko.iiBABi)Â vb. I®. (Milit.) Bombarder. — A bate 
cu tunul (o armată, un loc Întărit). ] Fig. (rar. In 
glumă) Nu-mi bom^rdă modestia cu complimente. 
ALECSANDRI, T. 762. | (Franțuzism) A numi a. a 
Înălță (pe cinevă) prin favoare, la un loc neașteptat. 
D-a bombardat prefect, [fș!: bombardarisl vb. IV®. 
URICARIUL, VII I Derivat: bombardăre s. f. 
După o scurtă bombardare..., intrase la 3 Iulie seara 
in... cetățuie, .maiorescu, d. ii 76.]

— N. din fran.

BOHBÂKUĂ ț" 8. f. (Milit.) Bombarde. — (In evul 
mediu) Mașină de aruncat bolovani de piatră; cfr. 
catapultă; (mai târziu) mortier de aruncat bombe, 
t balimez. tIu bătut cetateaeu tunuri și bombarde. 
șiNCAI, HR. III 142/gg. Cele dinții bucăți de artilerie, 
numite în Europa bombarde, la liomăni se numeau 
balimesiim. bălcescu, m. v. 614. [Derivate: ț bum- 
bai'dârs. m. = ce1 care face sau mânuește bombardele. 
Bowbart/artnf carele au făcut armele pre sama Tur
cilor, când au luat Țarigradvd, au fost liomăn. 
ȘlNCAl, HR. II 24/,5.]

— N. din fran. (s. ital, bombarda.)

BO.VBĂRÎ'f A s, f (Entom.) = bâțan (3’). (Cârța- 
săsească, In comit. Făgărașului) viciu, gl. (subt 
bâțan).

— Derivat din bombar, prin suf. moțion. -iță.

BOMBÁSTIV, >Ă adj. Affecté, ampoulé, empha- 
guiwlfí.—{Despre stil și fraze) Umflat, '’infatic, 

— din germ, booibastisch.

BONC(A)
ROMiti vb. IV®. /icarquiller (Ies yetuc). — (Rar; 

tn Mold.) A (In)holbă, a zgâl, a căscă, a boldi, a bo- 
boșă (ochii). PAMFILE, J. II. [Fetița] tot bongheâ 
ochii la mine, id., șez. ix 164. [Atestat numai subt 
forma diai,

— Derivat din bamb (după boldi).

BOMBÍC subst. Grosse pierre sphérique. — (Bihor) 
Bolovan rotund, șez. vii 177. Cfr. bobic’.

noMBiit 8. m. (Bot.) Sorté de plante. — (Ban.) Un 
fel de plantă. Erumă dö bombir Și dS rosmalin. 
ALEXICI, L. P. I 201/b, cfr. 204/,j. Cfr. bobir.

bohbîțA s. f. V. boambă' (II, P).

BonBoÂN.ă f 8. f. = boboană. Zise niște bom
boane fermecătorești. GORJAn, h. i 81.

— Rezultat din fuziunea lui boboană cu bombăni.

BonuoÂNĂ s. f. Bonbon. —Un anume soiu de 
zaharicale; cfr, cofeturi. Vom măncă... confete 
și bomboane, c. NEGRUZZI, III 70/,. [In Ardeal, după 
pronunț, germană a plur. francez bonbons, șl: bom- 
boanțe, cu sing, bomboânță s. f. Ginerele mergeă 
la mireasă, cu plocoane: câte un colac, bomboanțe 
din boltă... PITIȘ, ȘCii. I 108, cfr. id. cont. lit. 
XXIV 926, (H- bob) bflboânță, (-[- borboană) bor- 
bounlă 8. f. (amândouă In Brașov). 1 Familia: bum* 
bonieră s. f. = cutie mică, elegantă (de carton, de 
sticlă, de lemn, etc.), In care se păstrează bomboane; 
fig. (fam.) căsuță 8. mic apartament aranjat cu 
mult gust; cfr. cuib.J
“ E. după fran.

ROHitoÁHcÁ s. f. (Bot.) Sorté de pZ»nfe.~(Chitiii- 
telnic,ln Transilv,) Oplantfi: „baldacin“.(?) VICIU,GU

BONBONÎ vb. IV’ (ș. d.) V. bombăni ș. d. 
nuMBUNiÉRÁ a. f. V. bomboană’.
Bu.HBir:șcÂ s. f. v. bumbușră. 
BOHBt'ȚĂ s. f. V, boambă’ (I U)-

BON B. a. (Fin.) Bon. — (Substantivat din formula 
„bon pour..." = „bun pentru [suma cutare]** de pe 
polițe și mai ales de pe efectele de comerț emise de 
stat s. de instituții financiare) Hârtie de valoare 
emisă (pentru suma înscrisă pe ea) de stat sau de 
o instituție financiară recunoscută de stat; cfr. scris. 
D.... bucuros ar da bonul de despăgubire de 150 [do] 
galbeni numai in 75.1. IONESCU, D. 304. Să dăm gu
vernului 16 milioane bonuri de tesaur pentru defi
citul momentan, maiorescu, d. i 534. Bonuri ur
bane; ale Creditului funciar urban. I P. anal. Bilet 
care dă drept la eliberarea sumei sau a cantității 
de obiecte Însemnate In ei. De sărbătorile Crăciu
nului se impart săracilor, de la Palat, de primărie 
și de către așesăminte de binefacere, bonuri de lemne. 
[Plur. bónuri. I (Românizat, mai rar) șl: bnu s. a.]

BON s. a. V. boaiiá.

BÓNÁ 8. f. Bonne d'enfants. — Servitoare (mai 
ales streină: franceză, germană) la copii; cfr. dă» 
dacă. Ai nevoie... de... o bond. d. zampirescu, r. 24.

— N. din fran.

BONC, BOĂNCĂ adj. (Brebis) é'rfenf^e. — (Oaie) f&ră 
dinți. DAME, T. 68. Cfr. bont’.

BONC(A) interj. Pan, vlan. — Interjecție onoma
topeică, imitând zgomotul prodns de bătaia cioca
nului 8. de cinevă care se Împiedică. Cfr. boc(a), 
cioc’. (Mai ales repetat) Pe drum, bonca-bonca, mă 
împiedicam de toate pietrele, delavrancea, h. t. 92. 
Bone, fiffane, bone. șez. i 214/,

— Formațiune onomatopeică.



BONCĂ
HONCĂ 8. f. (Bot., Mold.) Numele unei flori. [Pun 

tn baie] stroh de fân, văzdoage sau boncé, marian, 
NA. 280.

— G14 —

RONCÁÍ vb. IV<*'. 1®. Beuffler, muffir. Raire, bra- 
mer. 2®. Grogner. Pleurer bruyamment.

1®, Intrans. (Despre boi, vaci, tauri) A scoate 
mugete s. răgete puternice, prelungi și plângătoare, 
când se Întărâtă la Inptă, când dau peste locuri 
sângerate(boncăni rev. crit. iii 89; cfr. bor(n)ăl), 
când sânt furioși și aruncă pământul cu picioarele 
(LM.) B. paiele cu coarnele (vaida), (boncălueștej 
H. I 99, X 356, 499, fboncăej l 366, (boncăeștej 
VI 16, XII 139, <5o»«5â«e> ix 123, fboncăneștej ix 
283, 496. începe a boncălni șt a da cu coar
nele in pământ. ION CR. III 262. Văzând... boii bon- 
căluimi... MĂNDRESCU, l. p. 200/,,. Ce boncăluești, 
ce răncăluești... Vocâ tinerică? bugnario, năs.; 
cfr. TEODORESCU, P. p. 376/,, ȘEZ. VII 94, (răcnind 
și boncăind) graiul, i 501, fsă nu boncălăiască). 
POP., ap. TDRG. I Refl. Vor paște vite la un loc șt 
ua inceape una a se boncăi, pentru să Întărâte pe 
vreuna sd lupte... pravila mold. 10,,. H (Despre 
cerbi) Nutnai iată ce aude liarap-atb un muget 
înădușit: cerbul veneă boncăluind. creangă, gl.

2®. P. ext. (Despre oameni) .4 buncăleui=‘& mor
măi ca buhaiul, șez. II, 15]/„. Eu c'oiu vini. Tot 
răcnind, boncăluind, cu busduganu’ zvârlind, ib. 
V 62”/,,. A’itwtat popă nu mă face. Să mâne pită 
boncoită (— frământată de cinevă caro mormăe de 
nemulțumire, cfr. bombăni), Ș't colaci <le la să
raci. reteganul, TR. 191/,. II (Despre copii) A plânge 
tare și urit, cfr, urlă, băunÂ PAMFILE, j. ii, com. 
G. TOFAN.

[Și; boiicălii'i, bencălăi, buncăleu'i vb.lV®, boncol 
vb. IV(»t, buDCăi vb. IV’ pontbriant, boncănî vb. 
1V<“>. i Derivate: boncăire s. f. etc., boncăit s. a. 
etc. De la imașuri, veni... un boncaluit înădușit, de 
taur. SADOVEANU, SĂM. II 601. Scoală, bade, nu 
durmî, Că nu-i vreme de durmit, Că-i vreme de bon
căit. DOINE, 291/,., boncăitârâ s. f. DICȚ.]

— Din paleosl. *bakati (cfr. sârb., slov. bukati, 
ceh. bouJeati, polon, buceec „a mugi**; înrudit eti- 
mologicoște cu bic).

BONCÁLÁí vb. IV* V. boucâl.

BONVÁLÁU 8. in. Sot. -- Om prost (Straja, In 
Bucov). Com. A. TOMIAC.

BONCÂLi'i, BOXCĂNÎ vb. IV’ (ș. d.) V. boncftl ș. d.

BONCÁN! vb. IV*. Tambouriner. — A bate în 
scândură, rând pe rând, ca Ia toacă, cfr. bocăni, 
ciocăni, tocă. BĂDULESCU-CODIN, L.

— Derivat din boiic(a).

KONC0Í vb. IV» V. boncăh
UÓNI1Á B. f. (Imbrăc.) V. bundă.

nÓNi»A-nŐNi»A adv. (tn expresia:) toată ziua, 
boH(în-(londn=edondănește, dârdâe, trăncănește, vor
bește fiirărost. pamfile, j.i, Cfr. dondăni, bom
băni.

BOSUĂNÎ vb. IV’ V. bondări.

BONDAR B. m. (Entom.) 1®. BoMrdo» ^Sombus 
lerrestris}. 2®. iVelo», Quépe-fralon crubro).
3’. Tao» (Tabanns bovinus/. (Estre fGastropkilus 
fqui). b". FaHx bourdon. 6“. Hannetnn (Hflolontha 
vulyaris}.

Bondar se zice, de obiceiu, ori-cărei muște mari 
care bâzâe, pamfile, j. i, cfr, marian, ins. 351, 
CREANGĂ, GL. (Do aici Se explică multele înțelesuri;)

1®. (Mold.) = hftrzănn (1®). MARIAN, INS. 192 ș. u. 
lf« bondar rotund în pântec, eminescu, p. 196.

BONDOC
Țineam ceaslovul deschis și, cum firaw fUele cam 
unse, trăgeau muștele și bondarii la ele. creangă, 
A. 4. I l)e«a bondaru’ e numele unui joc de copii, 
descria în șEZ. ix 71. || Specii: Bondar de grădină 
(Bombus hortorum), de mușchiu (Bombus musco- 
rum), negru = viespe țigănească (Bombus lapida- 
rius). MARIAN, INS. 194.

2®. = gărgăun (Cristești, în Botoșani), ii. 1 69.
3®. = lăuu. MARIAN, INS. 348. La maică-ta te-i 

duce.... Când botulariu-a face miere. Când a face 
plopul pere, alecsandri, p. p. 383”/-. Cfr. marian, 
INS. 351.

4®. = musca-calului. MARIAN, INS. 366, numit și: 
bondar-de-câmp s. -de-pădure. id, ib. 365.

5.= trântor. DAMÉ, T. 120, pamfile, I. c. 93.
6®.— cărăbuș, alecsandri, t. 1769. Un cântec... 

îmi huește necontenit in cap, ca un bondariu. id. 
ib. 418.

[Șl: băndăr HBM. 3194, bâiidâr BARCIANU, băn- 
dăur HEM. 3194, bundăr marian, INS. 193; (-j- ung. 
bogár „gândac", In Transilv.) bongiir s. m., ad 1® 
(marian, ins. 193, 195), ad 2® (ib. 195) și ad 6® 
(POMPILIU, Blii. 1005). în capul [porcujfwt este un 
bongar, în capul bongarului o albină, mera, b. 61; 
(cu schimb de suSx) bongóin s. m. = bărzăun MA
RIAN, INS. 193-195, și bâiigoin-țigănesc. vaida. | Di
minutive : bondărăș s. m. (ad 1® și 6°). marian, 
ins. 193-4. Bondari și bondărași... aleargă încolo 
și ’ncoace,... să adune miere, id. o. i 59. Si pe 
cer el se zăreă, întâi ca un portimbaș, Apoi ca 
un lăstunaș. Apoi ca un bondăraș. alecsandri, 
p. p. 146/j. E băiețaș... în plânsul ciudos și neîmpă
cat, mișcă in aer mânuțele și picioruțele slăbuțe, de 
par’că ar fi un bondăraș răsturnat pe spate și care 
se luptă de-a scăp>ire. ciocârlan, SĂM. i 252. | 
Augmentativ: bondărulu s. m. (ad 1®). marian, 
INS. 577.]

— Derivat dintr’o tulpină onomatopeică bond- 
(cfr. arom. bânduredzu „flecăresc"), prin suf. nom. 
agent, -ar. Cfr. bombar, bonzar.

BUNUÁRÁ^ s. m. V. bondar.

noK»ĂKESC,-EÂ8€A adj. (Numai in oxprcsiunea;) 
viespe botidftrenscft = gArgAnn. DDRF.

— Derivat din bondar, prin suf. adj. -esc.

BONDĂRÎ vb. IV* intrans, trans. BounZoniter 
ffroinmekr. A face ca bondarul; a bombăni, a 
bolborosi. PAMFILE, J. I. [Și: {-}-dondăni] bvndăni 
vb. IV*. Din când în când, bondăneă sinsură: „Să 
mă afronte pe față, par’c’aș fi de sama ei!", nă
dejde, ap. TDllG ]

— Derivat din bondar.

RONDĂROIL' B. IU. V. bOllllai*.

BONDOC,-OÂCĂ și-dcA adj.,s.m. 1°. Trap». 2®. f’t- 
lier, colonne (do la veranda d’une maison de paysan).

1®. Adj. (substantivat uno-ori; mai ales despre 
oameni) Scurt, Îndesat, mic și gros, rotofeiu, pitic, 
cfr. ghindoc. ȘEZ. v 40/,. (felbondoc, mic ditrup 
șt 'ndesat se vede, iar inimă mare are, putere^ 
mai mare. iord. golescu, ap. zanne, p. viii 673; 
cfr. II 603. Oameni sălbateci, păroși și bondoci la 
trup. GORJAN, H. II 29. Bdfrdn bondoc. GlliCA, 8. 
283. Unbiet vânător bondoc șipântecos. odobescu, 
III 157/4. Groscioarâ, bondoacă. delavrancea, n. 
T. 218. E măruntă și bondoacă, dar de ani nu e 
mică. SLAVICI, V. 41. I Vedeți cât de frumos se țitte 
pe stâlpii lui bondoci, de ștejar cioplit, caragiale, m. 
101.1 Bondoca: numire de oaie. (Poiana, In Ialomița) 
II. VII 406. [Și: buiidúc, -A. Ia, un bunduc de fată. I. 
NF.GRUZZI, I 66. Nistor Mutdennu, bunduc, scurt, lat 
in spate șicucapul rotund, sadoveand, sĂm. v 969.11 
Diminutiv: bondocei,*eA adj. Turcul mărunțel, 
Mărunțel și bondocei. TEODORESCU, P. P. 562.]
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2’. Subst. (Construcț.) Bitnduci (in Mehedinți) 

8. ăumZact (tn Dâmbovița) se numesc stâlpii caro 
sprijinesc coastele prispelor, numiți mai cu scamă 
tarași. dame, t. 95, lUO. (Cfr. subt 1“ exemplul 
din Caragiale). [Șl: bniidiic, buiidiic.]

— Din turc, bunduk „court do jambes, petit do 
taillo, nabot“. ȘIO.

BONiiocĂi., -FĂ adj. V. bondoc.

BÓNUK.1 8. f. Femme bontie ă rien. — (Năsăud, în 
Transilv.) Fomeia mută, caro nu o bună de nimic. 
,.țeapa-loapa‘‘. bugnariu. nă8. Cfr. bondriș, bon
droș.

iiONiiR.ÎNJÎ vb. IV" (ș. d.) V. boiidroși ș. d.

iKÎxnnĂș 3. m. (Entom.) = tăun. MARIAN, INS. 
348.Cfr. ȘEZ. 11 150/^,- Cfr. bondreț, bondar.

iioNBBĂȚ, BONitKÉTK s. m. (Entom.) Larve, 
i’cr. —Larva fluturelui de mătase, marian, ins. 279. [ 
Vierme maro (h. ix 135), vierme care se ține prin 
lemne putrede (n. ix 83). | (Mehedinți) Viermi caro 
se fac in abcesele din măsole, din larvele depuse do 
muște, carete, leon, mep. 126; cfr. il. v 187, ix 36.

BUNBKiiȘ, B0NBROȘ s. m. îiomme liabilli lour- 
dement oud(fyuis^.~(tnnordul Transilv. și în Bucov.; 
ungurism) Om care e Îmbrăcat greu și umblă încet. 
Vai săracul bondroș, ai să te strici, nu umblă ayd 
repede. (Vicovul-de-sus, In Bucov.) Com. o. nistor. 
Om... acoperit la față care umblă după ,crsi‘. Ia 
Crăciun (Abrud). VICIU, GL. Cfr. irod, brezaie. 
Săptămâna bondrișilor [ săptămâna albă s. a ne
bunilor] so numește do aceea, pentru că in această 
săptămână numai oondrișii umblă de-a însuratului. 
MARIAN, se. I 257.

— Din ung. bondrus „om mascat".

BONOKO.*}! vb. IV*. Travailler lentement et nta- 
ladroitement. — (In nordul Transilv. și In Bucov.) A 
lucr.â ceasuri întregi, cu stângăcie, la un lucru ne
însemnat: CebondroșSști atâta acolo? N'ai mâni? 
Alai urnește-te! (Vicovul-de-sus, In Bucov. Com. o. 
nibtor); a lucră cevă rău (bugnariu, nĂs.); cfr. 
a niocăl, a (se) mocoșl. a băciui. [Și: botidrâiiji 
id. ib. I Derivat: bonilráiijálá s. f. sa lucru de 
clacă, id. ib.]

— Pare a fi derivat din bondroș.

BONETĂ 8. f. Bnnnet. — Acoperemânt do cap (la 
orașe, mai ales pentru copii, pentru femei, de purtat 
cu deosebire în casă, In special do bătrâne, de ser
vitoare la case mari), făcut din stofă moale (po
stav, horbotă, etc.); cfr. beretă, căciuliță, tichie, 
scufie, căiță. [(Í trăsură] trecea ca să'/eata și lăsă 
să se zărească niște bonete femeești. c. negruzzi, 
i 15/„ cfr. 328. (Ist.) Bonetă friyiună, acoperemânt 
do cap al vechilor Frigieni; In 1793 boneta roșie a 
revoluționarilor din Franța. | Spec. (Milit.) Acopore- 
mântul do cap al militarilor. In mica ținută. [Pop. șl: 
bonét s. a. (cu plur. -néte șl -nețuri). [Mirele] prin 
corturi [ prăvălii] a îmbiat Și băneturi a cătat, 
Boneturi de multe feluri...; pe placul dumitale bo- 
neturi o a/faf. marian, nu. 816. | Diminutive: bo- 
nețel s. a.; boncțică s. f. «bonetă mică, de copil. 
Draya mamei!... Are să-i cumpere mama o bonețică 
roșie, contemporanui., iv 393.J

—- N. din fran.

Oare Griyore a lui Petre Lucăi de la noi din sat 
pe la ce școli a învățat, de șiie a spune atâtea bon- 
yoase și conăcăria pe la nunți? creangă, a. 13. I 
Lucruri necurate, necuviincioase, câte spurcăciuni 
toate. ȘEZ. II 150/,,. Numai ctt descântece și cu alte 
bonyoase poate copilul scăpă [de speriat], șez. ii 
129/,, cfr. ib. II 132/,.

BONUOit; s. m. (Entom.) v. bondar.
BÚN004 s. a. v. gombos. 
RONOV'fĂ s. f. v. boangă.

BONIFICĂ vb. I. (Finanțe) Bonifier. — 4 boni
fică, n cheltuială = a despăgubi pe cinevâ de o chel* 
tuială făcută, a-i da o indemnizare, spec. a scădea 
din compt sau din factură o sumă oarecare, ca de
spăgubire pentru lipsă la marfă, pentru o pierdere, 
sau pentru nepotrivire de calitate. [Derivate: bo- 
tiiUcâre (bonlflcăție) s. f. = avantaj făcut unuisub- 
soriitor care plătește vărsămintele anticipat.]

— .V. din itat, bonificare.

BONJUK s. a. și m. I". Bonjour. 2’. Jeune hommo 
â principes libéraux. 3®. Sorto de veston â la mode.

1®. (Barbarism) Bună-ziua! Copiii trec, (/ányunind 
o „bună-ziua'^ ungurească... cu care-și pocesc limba, 
ca noi cești din Bomânia,cu „bonjururile'^... noastre. 
lORGA, N. R. A. I 290.

2®. f = buiijuvist. O mulțime de bonjuri, care ne 
numesc pe noi ruginiți, alecsandri,!. 1087, cfr. 921.

3®. P. ext. t Haină după ultima modă (purtată 
do bonjuriști). In locul nădragilor acelor roșii, să 
pui un pantalon elegant, botine de glanț, un bonjur 
făcut după jurnal, ca toată lumea bine educată,
c. negruzzi, iii 58.

[Plur. ad 1® și 3® -jăruri; ad 2’ -juri, j Derivat: 
•[• bonjurist s. m, = epitot cu care, pe la 1840, bă
trânii numeau pe tinerii cu idei Înaintate întorși 
din Franța (Imbrăcați europenește și salutând cu 
,.bonjur“. In loc de „bună-ziua"). [Bătrânii] cdnrl se 
inâniau, dădeau și ei tinerilor câte un ibrișin pe 
la nas, numitidu-i: bonjuriști, duelgii, pantalonari. 
CREANGĂ, a. 153.]

— N. din fran.

BONT 3. a. líébéllian, sóilition. — (Mold.; învechit) 
Conjurațiune, răsvrătiro. Uite! tot satul s'o adunat 
în oyrada mea... Nu cunivâ o fi vr'un bont? N. A. 
BOGDAN, ap. TDRG. Vântură-fară: Stafi locului, 
ci^ii, nu faceți bunt, că iepurele nu se prinde cu clo- 
2>ot. ALECSANDRI, T. 1618. [Plur. bonturi. i Șl: bunt.]

— Din polon, bont, bunt, idem (cfr. germ. Bund). 
CIHAC, II 22.

BONT, BOĂNTĂ adj. Bmoussé; camarad, camus. 
Manehot; infirme des jambes. — Ciuntit (la vărf), 
cfr. cârn, tămp(it). Cânii cârni, cu botul de tot 
bont, care se numesc mopsi. ODOBESCD-SLAVICI, ap. 
TDRG. Acheniile cu stil scurt sau bont, grecescu, 
FL. 26. Vapoare de toată mâna târăsc după elé 
șlepuri boanie la uârf. C. sandu, SĂm. ii 68. | (Despre 
mână, picior) Ciung, ciont. El da cu picioarele lui 
boante in văzduh, ca să se apere [de câni). D. ZAM- 
FiRESCu, R. 89. Det/efele ei boante. conv. lit. xliii 
1117. Cfr. bone.

BONTĂ a. f. (ímbr&c.) v. buiidá.
UONTĂÎ vb. IV*, BOXTĂNEĂI.Ă 8. f. V. hOilt&llt.

BONEțEL s. a., BONE'ț'fcĂ s. f. V. bouctă. 
liONiiĂK s, m. (Entom.) v. bondar.

BONtioĂSE s. f. plur. PfaZsiniteri'e», blagues. Bn- 
chuntement.—(Mold.) Palotii, istorioare s, povești 
hazlii, palavre, glume, creangă, gl. Cfr. znoavă.

BONTĂNÎ vb. IV*. ÎVojijjer, heurter, ccffner. — 
(Mold., Bucov,, Sălagiu) Á face zgomot lovind In 
cevă (VAIDA), a ciocăni; cfr. bo(n)cănl. Bontă- 
nind mai tare la ușă. creangă, ap. DDRF. /epi 
afară, .să vesi cine bontănește la ușă (Bllca, In 
Bucov.), Com. TOFAN. Loced când intr’un copaciu
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cdnd în altul, de răsună toată pădurea. Aueiiid 
smăul vuietul acesta, s'au dus să vadă cine bontă- 
nește acolo, SBIERA, P. 78/,,. /î apucară munții [pe 
lup] între capete și mi-l bontăniră, de nu putu ieși 
nici înainte, nici indărăpt. reteoandl, p. iii 37. 
|Și: bontăi. DDRP. |[ Derivat: bontăiiitiiră s. f. 
Copiii auzind bontănitura și ciocăniiura aceasta, 
credeă tntr’adeoăr că acolo se aflh tata lor făcând 
lemne, sbiera, p. 170/,,, bontăneăiă = boantă, bă
taie, bnrznluială. lON CR. lll 251.]

bontAș s. m, Séditieux, rebeîfc.—(Mold., Învechit) 
Conjurat, răzvrătit, rebel, alecsandri, T. 1772. Com
plotiști..., buntași, care au de gând să des foc târ
gului, in astă noapte. ALECSANDRI, T. 1097. [Șl; 
buntâ^]

— Derivat din bout*, prin suf. nom. agent, -aș.

BONTĂc B. a. (Mor.) Couastneî. — (tn Sălagiu) 
Brotacul s. broasca pe care stă așezată roata 
morii cu capătul din afară, vaida. Drăguța ta cea 
dragă S’o dus la moară'n bontău. pop., ap. id.

— Pare a fi ung. bontó „Renneisen, Rennstango**.

BONTÓN s. m. Bon ton. — (Franțuzism ; Între
buințat mai ales In ironie) Regalele purtării cuviin
cioase tn societate. In lumea bună. Șt vei sta cu ei 
la masă... A.'... dar ia aminte bine Că’n bonton 
sânt pravili grele pentru-un necioplit ca tine, vla- 
IIUȚA, P. 136.

— B. din fran.

BOXTÜRÓO, -oÁGÁ adj., snbat. Émoussé. Pied 
bot. — Bont®, (cevă) care a avut vărf, dar nu-1 mai 
are, ciuntit (Șișoști, In Mehedinți). Com. N. ionescü. 
Șchiop. DAME, T.

— Derivat din bont’, subt influența lui șontorog.

BONZ s. m. Bame. — Preot budist. Turnuri nalte 
și pagode, unde cântă vechiul bone, alecsandri, 
r. in 84.

— ,N. din fran. (<japon. boeu „preot").

BONZĂi vb. IV<'1 v« bâzâl.

bonzăIiZb b. m. (Entom.) = (Bucov. și Mold.) 
tăun. MARIAN, INS. 347-8, șez. ii 150/„.

Derivat din bonzul, prin suf. ~ălău. Cir. bâ- 
zălău.

BONZÂB B. ID. (Entom.) 1°. Bour<îoH (Bambus 
terrestrisj. 2®. Fre/o», yuépe-fr^on /Fespo crabmj. 
3®. 7aon (Tabanus bovinus}. 4®. Âfouclie de cheval 
(Hypoderma bovis}. 5*. (Estre (Gastrophilus equij.

1®. = bărzAnn (1®). LB., MARIAN, ins. 192 ș. u,, 
VICIÜ, GL. (subt od^an). Numit și-. bomar~de-c<tmp 
s.-de-miere. marian, ins. 192. ] Specii: Bonsar-de~ 
ifrădină (Bombus hortorumj, -^e-mușehiu (Bambus 
muscamm}, ‘tiegru = vieyjs țigănească (Bambus 
lapidarius). id. ib. 194.

2®. = gărgăun, marian, ins. 195.Numit șl: BoM^or- 
de-câmp. id, ib. 195.

3® = tăun, marian, ins. 347.
4®. s= streche, marian, ins 353.
6®. = mnsca-calului. marian, ins. 365, șl; Bon- 

ear-de-vite- id. ib. 365.
[Și: bánzár (ad 5’) marian, ins. 365, buuzâr (ad l“) 

ib. 193. I Diminutiv: bonzărăș (ad 1®). ib. 194. ! 
Augmentativ: bouzăroiu = bărzăun. ib. 194.]

— Derivat din bonzăl, prin suf. nom. agent, -ar; 
cfr. bondar, bombar.

BOBZĂBÂJȘ, bobzAbÓiL’ s.m. (Entom.) v. houzar. 
BOOB, BOB 8. m. (Zool.) V. bour.

BOB 8. m. Bing. (Chim.) Boré. — Corp simpla, solid, 
metaloid, de coloare închisă verzuie, fără gust nici

BOKANȚA 
miros (se extrage din acidul boric și din borate). 
[Derivate: honit 8. a. = sare formată din combina
rea acidului boric cu o bază; (< germ. Borax ^arab. 
bauraq) bórax s. a. (bianc, d. s.) și (Învechit, din 
ital, ăoroce) borăce s. a. (foni, cu. 193) = borát de 
sodă; boric,-ă adj. = In care borul intră ca radical, 

bone.]
—- N. din fran.

BOR, BOĂRĂ adj. Bleu. ~ (Rar, prin Transilv.) 
Albastru, vănăt. Mândruță cu ochii bori, Nu te uită 
la ficiori. VAIDA, cfr. doine, 63/,.

noBÂCE 8. m. sing. tant. (Chim.) v. bor®, 
BORÂi vb. IV V. boriiăl.
BOKÁI.A 8. f. V. hori. 
bobAnA s. f. V. boroană și burană. 
bobÂnA s. f. (Agric.) v. boroană.

rorAnuAu 8. a. (Cui.) Sorté de mets. — (tn Ban. 
și In Hațeg) Măncare făcută din sânge (de porc, 
de vită, de rață, etc. și din bucățele de carne) și 
Îngroșată cu făină (de porumb) s. cu fărâmituri de 
pâne, ou sare și ou oțet. rev. crit. iii 89, viciu, 
GL., Com. coca. !n ziua de Crăciun, dimineața, se 
dă de pomană marților... cotoroage... bordndău și 
altele, mangiuca, ap. marian, î. 380. [Și: borin- 
dău (Răchitoara, In Hațeg) viciu, GL.; borandoin. 
DDRP]

— Poate, dintr’un tip unguresc börömlo „care ae 
amestecă" (cfr. osszebörömlik „se amestecă" sziN- 
NYEI).

BORÁNnóiu s. a. (Cui.) v. borândău.

BOBANGÍC 8. a. 1®. Sote grkge. 2®. Cuscuta Epi- 
thipnum.

1®. (Industr. casnică) Fir de mătase depănat de 
pe gogoșile opărite ale viermilor de mătase, p. ext. 
mătase toarsă din acest fir, gălbuie s. albă, străhi- 
cioasă și foarte ușoară. CREANGĂ, GL., pamfile, i. 
C. 73, 287, ii. ii 31, iv 12, 75, l^urangic = mă
tase de bumbac) iii 438. Burungiuc, bucata de 50 
câți, 88 bani. doc. (a. 1761), ap. ȘIO. 6 cămăși de 
burai^ic. (Mold., a. 1780) uricahivl, xi 249/,,. 4 
perini de burangiuc. (a. 1809) ib. X 254/,,. Femeile 
întrebuințează frunza [duzijZor la creșterea gân
dacilor și la facerea burungiucului. i. ionescu, P. 
293. Trâmbele de borangic nețesute, odobescu, i 
95/,; cfr. 134/,,. Caierul de burungic. c. NBURUZZi, 
I 107. O cămeșe de burancic. id. 1300, cfr. (de boran
gic} EMINESCU, N. b. Ștergare de burangic, alese. 
CREANGĂ, A. 48. Pânză de borangic. ISPIRESCU, L. 
251. CdweșMicâ... Bătută cu öoroncíMC. marian, nu, 
345. Tu/poM de buranginc. SEVASTos, n. 14/,j. Bmw 
mândra pe colnic, Băsucind la borangic, Șipe fus 
n’apus nimic, teodorescü, p. P. 278'’. Cfr. ttODOș, 
p. p. 476/,. i t (Neobicînuit) Gândac de borangin = 
vierme de mătase. Livezile de duzi, pentru creșterea 
gândacilor de borangin. PISCDPESCU, o. 34. [Plur. 
-gicuri = diferite feluri de borangic. | Șl: burangic, 
buranginc, bnrangldc, burungic, burungiăc, bo- 
rangiii, boroncliic, bornnciiic (marian, t, 158), bu- 
ranoic, burunciúc (TDRG.).]

2®. (Bot.) = torțicl. PANȚU, PL., DAME, T. 185.
— Din turc. burnn[^uk (borlln^llk, bUrlliigiUli), 

idem. CIHAC, II 550.

11OKANGÍN f 8. a. V. borangic.

BouÂNtiioc 8. a. (tmbrăc.) Sayon (en peau de 
mouton).—(Ban.) Un fel de cojoc scurt. Com. COCA. 
[Plur. -giocuri.]

uobAnțA s. f. (Bot.) = llmba-mielulnl. panțu, 
PL. [Șl: borâță. costinescu.]

Cuvânt de origine latină (m.-lat. borago), ajuns

îl



BORÁT - 617

Ia noi prin mijlocirea altei limbi (cfr. rut. burucnik, 
polon, borak, burák, rus. baraca, sârb, boraeinn, 
bnrac, ung. borics, germ. Porefscft). CIHAC, li 22-23, 
BERNEKER, SL. WB. 72.

HOBÁT s. a. (Chim.) v. hor 
ROBĂȚĂ s. f. (Bot.) V. boranță.
ROBĂTEC s. m. (Zool.) V. broatec. 
RÓRAX s. m. (Chim.) v. bor*.
BOBBĂN0C 8. m. (Bot.) V. brcbeiioc. 
ROBBOÂNĂ e. f. (ș. d.) V. broboană ș. d. 
RuRUoÂNȚÂ B. f. V. bombooiiă.

RORBOÍ8E s. f. plur. P. Coutumes populaires 
se rattachant au jour de Ia Sainte-Barbo. 2®. Masques 
de carnaval. 3*. Enchantements. 4®. Galette (qu’on 
place au chevet d’un mort). 5®. Abcés. 6®. Fruits verte.

l®=ss» barbură 1®. H. ll 34.
2® = bardulioși (v. burduhos). viciu, gl. 24.
3®. Farmece, vrtji, descântece, făcături, fermecă- 

toriile unor femei, făcute cu diferite lucruri, cu cu
țitul, frigarea, mătura, etc., spre a face rău duș
manilor (II. n 258), bojgoane (i 72, ni 23), farmece 
cu meșteșuguri drăcești (lil 38, 156), boboane (ili 
294), descântece și vrăji făcute de babe (vi 145), bo
scoane (x547), descântece (x5O8), farmece: poteci Ino- 
date, găteje Încrucișate, șumuioage de buruiene, etc. 
(XII 192). j| P. ext. Clerturile dintre oameni. H. vii 88.

4®. Turte de pâne care so pun Ia căpețelul mor
tului, numite șl boboroade. h. iv 292.

5®. Bube mari care ies pe tot tropul omului. 
VI 188 (cfr. cele spuse la barbură 1®).

6®. Fructe necoapte, h. i 173, cfr. bobir.

BORBÓC 8. m. v. bulbuc.

H.

noBRON s. m.
1®. (Bot.) borbonár. VAIDA (subt aghireș).
2*. = borbonac. D«-a borinnu' e un joc de copii. 

II. IX 221.

ROKKOMÁt 3. m. Peiti caillou. Jeu d’enfants.— 
(Transilv.) Pietricică cam cât aluna de mare (Sălișto). 
VICIU, GL. I Spec. Una dintre cele șase pietricele 
cu care se joacă copiii „de-a bo»^onacii“ s. „de-a 
borbonacu’". viciu, gl. Cfr. siciu. | Joc do copii cu 
șase pietricele, numit In alte părți: In buși, descris 
Ia viciu, gl. (Râușor, In comit. Făgărașului). Cfr. 
PAMFILE, J. III 4.

— Derivat din borboană ( broboană), prin suf. -ac.

KOKBONÁR B. m. (Bot.) = (Brașov) agriș.
— Derivat din borboană (= broboană), prin’suf. -ar.

BOBUOROSÍ vb. VI* (ș. d.) V. bolborosi ș. d. 
B0BRVBÂ s. f. (Bot.) V. volbnrâ.

bókcá 8. f. (îmbrăo.) Robe de luine (de pay- 
sannes). — (în văile Jiurilor, In Transilv.) Rochie 
de lân^ de coloare neagră, largă și încrețită de sus 
până jos; o poartă țărancele, mai cu seamă iarna. 
VICIU, GL., MOLDOVAN, Ț. N. 86.

KORCÁV s. a. Poí, bocu.1.
Vas de păm&nt (de sticlă, de faianță, etc.) de 

diferite forme și pentru întrebuințări diverse:
a. ) pentru păstrarea dulcețurilor, murăturilor, ali

fiilor, etc.; e cilindric, cu un făgaș s. adăncătură de 
jur împrejurul gurii sau cu marginea răsfrântă, spre 
a sprijini ața cu care se leagă de-asupra coperemăn- 
tul de hârtie (pânză, bășică, pergament, etc.), (Mold.) 
gavanos. Cfr. dame, t. 74 (cu ilustrație);

b. ) pentru gătit. H. n 214, iv 5;
c. ) pentru ducerea bucatelor la câmp; sânt șl bor

cane cu mănușă s. cu coadă de pământ, pentru oțet. 
H. II 32. In unele locuri borcanele au țâță și toartă. 
DAMÉ, T. 74;

' - BORCHIȘ
d. ) oală. Cfr. manolescu, i. 65 (cu ilustrație);
e. ) ulcior de vin, apă, etc.;
.Ș* borcanul cel de vin... pururea erâ de tot plin, 

MĂRGĂRITARE (a. 1746), ap. TDRG. O picătură de 
noroc, nu un borcan de minte... voesc să aib. E. vA- 
cărescul, ist. 285/2 borcani [ borcane] cupo- 
madie. 1801), ap. lORGA, s. d. xn 143. /t dete 
două borcane, cu care să ia apă mai in grabă, ispi
rescu, L. 127. Aveă un borcan de bani, alexici, l. 
p. illt. Uit'te via,... Unde priponeam noi calu’ Și 
beam vinu' cu borcanu’. mat. folc. 256. | P. anal, 
(în glumă) Nas mare, cfr. borcănos, borcănat. 
[Se Întrebuințează șl atributiv. In expresia măr bor- 
can=borcănat, mare, cfr. viciu, gl., unde se adaugă: 
pe aiurea zic boemi..., [iar] In Agrișteu (Târnava- 
mică): a umplut litra băcănat.]

[Diminutive: borcănel s. a., borcănâș s. a. 
(acesta din urmă e și numele unui joc de copii, n. 
I 208, 350, II 256, xii 242). Borcănel de sticlă. 
piscupescu, o. 315. Să se păstreze [magiunul] în- 
tr’un borcănâș. id. ib. 275. Am un borcănâș... Plin 
de giUbenași. mat. POLC. 175.]

— Din bulg. burkán, idem, pancev.

BOKCĂNÂș s. a. V. borcan. 
RORCÁNÁT, ’k adj. V. borc&uos. 
BOKCÁxÉi. 8. a. V. borcan.

BOSC'Ávós,-OÂHĂ adj. Gros, grand, renííé.— 
(Mai ales despre nas, cfr. borcan) Mare, gros, um
flat (ca un borcan). PAMFILE, J. 11. ll trage (moașa 
pe copil] pufin de nae, ea acesta să nu fie turtit 
sau borcănos. MARIAN, NA. 88; cfr. 8. 215. Purcel 
borcănos. pamfile, c. 29. (Șl: (Mold.) borchinós, 
•oásá adj. Copii... cu nasurile coroiate sau borchi- 
noase. iorga, n. r. b. 12, cfr. borțochinos. | Cu 
alt sufix; borcăniit, >ă adj. Pipele... să fie cupAn- 
tecele borcănate. odobescu, ii 303. Poamele (mă- 
selarifei)... se află Intr’o teacă borcănată. odobescu- 
SLAVICI, ap. TDRG. Nasul lui borcănat și roșu. CA- 
RAGIALE, S. N. 228; Cfr. M. CHIRIȚESCU, CONV. LIT. 
XLV 604; (cu metateză, subt influența lui cărn) bo> 
cârnAt,-ă adj. Are un nas bocărnat., (prin recon
strucția primitivului) bocârn, *â adj. = (despre oa
meni) cu nasul bocârnat. O babă bocAmă. (Vlăsinoști 
in Dorohoiu) lON CR. iv 6; (-^-bocăMă) bocanc,-â 
adj. Copilului de făfă nu i se taie unghiile, căci... 
vor crește bocănci, urîte. loa CR. lll 83. Cfr. boc
ciu’.]

—' Derivat din borcan, prin suf. adj. -os.

nÓRvEA s. m. sing. v. bi»rdea.

BOBCEÁO 8. a. (Bot.) r. Vicia sativa. 2®. Vida 
pannonica.

1», = măzăriche. panțu, pl.
2®. Plantă ierboasă agățătoare, cu florile plecate 

In jos, alb-gălbuie s. purpurii; fructele sânt păstări 
păroase, panțu, pl. Puturugile, grâul, cătina, bor- 
geacul șt rapifa eăceau subt unde și sloiuri, h. i. 
CHIRIȚESCU, ap. CONV. LIT. XLIII 927. Pin răstavul 
de borceag copt, o ciocArlie se inălfâ. ib. xliv, i 40. 
Sorgurile săhăroase... au înlocuit toate meiurile pă
sărești, borceagurile șipărăngurile. gazeta sătea
nului, ap. TDRG.

[Plur. -ceaguri. | ^1: borgeâc.]
— Din bulg. borcak „vicia cracca“.

bobcuinős,-OÁ8Á adj. v. borcănos.

BORCHIȘ 3. a. Astfel numesc puțarii români, prin 
Câmpina, nisipurile cu apă (și petrol), care, cur
gând mereu In puț, Împiedecă săpatul In adân
cime.

Pare a fi un derivat românesc ou suf. -iș din 
slav, bzrkati „a izvorî din pământ“, despre care cfr.

1 BERNEKBE, SL. WB. 108. Cfr. borcut.
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Descântec de bőreit, ion cr. ii 298. Cfr. zbârcit?
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itOKCiv 8. m. (Bot.) = cinmăfaic. DICȚ. 
uoRCit'ișcÂ 8. f. V. b(trșer(iu).

iiOKtÎT 8. a. 1®. Eau minArale facide). Bouteille 
d’eau minerale. — (Transilv. do nord, Mold. .și Bucov.; 
rutenism s. ungurism) Apă minerală, apă-acră, bor- 
viz. BUD, p. p. Pare-mi, mândră, că te văd Prin 
pădure, prin făget. Aducând borcut și mied. id. 
ib. 34. II P. ext. Sticlă de apă minerală. DDRF., 
TDRG. Cfr. borviz. (Plur. -ciituri. | Și: (Bucov.) 
burciit.]

— Din rut. borkút, burkut, idem (cfr. bernrker, 
SL. WB. 108) 8. din ung. borkút, idem (caro o șl ol 
împrumutat din rutonește și numai prin etimologie 
populară, după borvíz, e analizat tn bor „vin“ șl 
kút „fântână). Cfr. borchiș.

ROBI» 8. m. 1’. Grosse pierre, bloc de pienc; 
motte de tene séchée. 2". CoMr//e.—(Transilv. și Ban.) 

l". Piatră maro, bolovan, stâncă; bulgăr s. bru.ș 
do pământ uscat, întărit, rev. crit. iii 89, viciu, 
GL. Cfr. bordán. Adu un bord, să punem pe pii- 
tină, să apese varza (Uricani, pe valea Jiului). 
VICIU, GL. Mai sânt voinici pe sub soare, Și mai 
mari și mai mărunți, Ca fi borzii de pe munți. 
REV. CRIT. i 552. Im toată piatra Gușata, Și la 
tot bordu' Bărodu'. doine, 151/,,.

2". P. anal. (Bot.; in Hațeg) Bostan. Com. T. L. 
HLAGA.

8. a. Bord.
]<■. Partea do sus a unei corăbii; p. ext. corabia 

însăși. Brâu ■’iOO de oameni pe bord.
2*. (Mai ales la plur.) Marginea răsfrântă, strea

șină pălăriei. Musafirul se scoală... tușește și pune 
mâna pe bordul pălăriei, caragiale, m. 37.

(Plur. borduri.]
— N. din fran. Cfr. bordură.

itúuitÁ s. f. = hartă (19- cunună de flori artid- 
cialo cumpărate din prăvălie, co se pun po capul 
mircs'i (Răușor, în comit. Făgărașului), viciu, gl.

KORDÁN 8. m. Grosse pierre, bloc de pierre. - 
(în Transilv.) Piatră maro, bolovan. VICIU,GL. [Râul] 
se rostoyole^e... presle bordanii (bolovanii) ce stau 
in atoia sa inaustă. .MOLPOVAN, Ț. N. 383.

— Derivat din bord’, prin suf. augm. -an.

KMitDEA subst. sing. art. (Mitol. pop.) Croque- 
mitaine. — Ființă imaginară cu caro se sperie copiii, 
cfr. borza, babau, bolea. Constinescu, LM. O 
sperii, ca nu cutnvi să se ducă în cameră, că 
acolo este Bordea și are s'o mănânce, sevastos, ap. 
DDRF. Bordeo’»í7roopá, Pletele  pe spate? ( Ceapa). 
PĂSCULESCU, L. p. 76'’. ((în Bucure.ști, in graiul co
piilor) șl: borcea s. m. sing.]

K<»RitEÂC' 8. a. Gouteau ou cunif abtmé. — Cuțit 
8. briceag stricat, cfr. custură, cioarsă. 11. ix 87.

KORiiEiÂNĂ 8. f. Nom de vache.—(Rar; tn Bucov.) 
Numele unei vaci fătato Intr’un bordeiu. m.^rian.

— Derivat din bordeiu, prin suf. orig, -ea».

ItOROEIĂȘ i. a. V. bordeiu.

BORDURĂ
intr'uH bordhiî fără ușă. fără fereastră, dosofteiu, 
V. s. 25, j. Și-au făcut bordeie în pământ. îi. costin, 
LET. II 60/,,. Lângă o groapă de bordeiu (Mold., a. 
1765) URICARIUL, XXII 115/,g. Unbordeiu acoperit CU 
paie. ODOBESCU, III 18/.. i» bordeiu ca fi în palat, 
fabulele lui sâni cetite și înțelese, c. negruzzi, i 336. 
JjwMse la un bordeiu urit și acoperit cu gunoiu de 
cal. EMINESCU, N. 19. C/itawiî fi pe celelalte două 
în bordeiu .yi se pun la mtisd. creangă, P. 10. l/n 
bordeiu... li se dete spi'e locuință. ISPIRESCU, l. 1.54. 
No» rtuei» bordeie mici, Bune de plugari voinici. 
ALECSANDRI, P. P. SOP/j. Tot bordeiu’ îșiare obi
ceiu' 8. Câte bordeie. Atâtea obiceie. zanne, p. v 
452. N’ai ușă la bordeiu? se zice celui ce, intrând 
într’o casă, lasă ușa deschisă, ib. iii 29. Un bor- 
deiu să ai, numai să fie al tău. românul glumeț, 
I 45/,. II (Prin părțile Brașovului) Căsuță de lemn, 
baracă, șopUon, construit pe un fânaț, tn caro so 
țin uneltele și dorm cosașii, cfr. (h)odaie. [Șl:-|-bor- 
dertlu, bnrdéiu LB., pontbriant; (la anon. car., 
cu pronunțare diai. ftor'/j7’ = 8ubtprranea casa). Di
minutive: bordeiiiș (diai, bordei^ș) s. a. PriimiS 
HCinici, de-ș[ij feaceră bordeî’ișe. dosofteiu, v. s. 
99/,. Omul dintrhin bordeieș cu paie. KONAKi, p. 272. 
[Văzu] bordeiașul cel .fărac, în locul curților de azi 
dimineață, reteganui, p. v 13/,. Să ne facem bor
deieș, Cu ușorii de cireș Și cupatu' de măcieș. ale- 
csANDiir, P. P. 408/,; bordeiiț b. a. (pronunț, -de-uț}. 
Î.B. Făcându-și un bonletiț mic. dosofteiu, v. s. 11; 
bordiîș 8. a. Mai bine pe la bordușele noastre, Cu 
pozdeie de cănipă acoperite, pop. (Jud. Iași), ap. 
GCR. II 334/,,.]

— Din bulg. bordel’ (hurdeP, bordfj, biirdej), 
idem (cfr. zbornik, XVIII, ii 9, probabil, do origine 
romanică, cfr. MEYER-Li’BKE, R. WB. nr. 1216 și 
bordel).

iioKitÉi. 8. a. Bontei. - Casă do toleranță, do 
prostituție.

— N. din fran, Cfr. bordeiu.

nOKnE-RÓE s. a, (Fin.) jBoniCi'eo». - Insoinnare 
amănunțită a deosebitelor eloiuonto caro alcătuesc 
o socoteală, o sumă do primit ori de plătit. Scon- 
tatorul forniensfi jye un aiittmtf formular un bor~ 
derou pputru toate cambiile ce le prexentfeaejă la 
scontare. i. panțu, pîi. 19. [Plur. -rown.)

— N. din fran.

ItORRÉl'CÁ S. f. v. bujdCDCă. 
itoKnEi'Ț 8. o. V. bordeiu.

unRniÂș, -Â adj. Care locuc.șto tn bordeiu. Ți~ 
'jani bordiași. «rebenei., gr. p. (Pronunț. -<ii-a{i.]

— Derivat din bordeiu, prin suf. -aș.

KORKiós, -«ÁsÁ adj. V. hurdulios. 
RORKoifÁN 8. a. (Anat) V. bnrdulian.

itoRKÓs, -oÁSÁ adj. Ba&oteua:. — (In Țara-Ha- 
țegului; despre drumuri, arături, etc.) Brușos, grun- 
țuroa, glodiiros, cu bolovani, rev. crit. iii 89.

— Derivat din bord', prin suf. adj. -os.

it«K»oși vb. IV* V. burduși.
RURDÎ'F 8. m., 8. a. V. burduf.

itouiirx 8. m. Sorté do ruisin. ~ Soiu de stru
guri cu boabe mărunte. H. XVI 30

HOKnÉiv s. a. Sorté de chaumiére ou do cafMXHe 
bdtie en pârtie aous terre, hutte. — Locuință po 
jumătate săpată in pămănt și acoperită cu pământ 
s. cu paie (mai ales po la șes, la oameni săraci; acum 
dincoîn ce mai rară) pampile, I. C. 433, fig. lo
cuință proastă (tn opoziție cu palat, curte). Cfr. 
argeă(I), bojdeucă, colibă, cocioabă, hâj.ljiîcni 

ituuitÚuÁ 8. f. Bordűré.—Fâșie caro e pusă (mai 
ales spre podoabă) pe marginea (bordul) unui lucru. 
Cfr. chenar. O basmâ roșie, cu bordură de fir. ODO- 
itESCU, I, 414. I Fig. SoareJe opusese după un lung 
șir (le nori..., pre care ii poleia cu o bordură de 
purpur. C. NEGRUZZI, I 236. (Plur. -dure șl -duri.] J

— N. din fran. I
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ROREĂL,-Ă adj. Boréal. — De (Ia) mîază-noapte, 
de (la) nord, nordic, septentrional. Cfr. a ret ic. Există 
două fluide magnetice, unul boreal și altul austral. 
FONI, F. 237. Awroro boreală: fenomen luminos In 
zona boreală. (Astr.) Coroana &öreald=(pop.) hora, 
casa cu ograda sau curtea, coliba, cociorva. 
OTE8CÜ, CR. 19. [Pronunț, -re-ai.]

— N. din lat. borealls, -e.

noREÂNĂ s. f. 1®. Femme, e^ouse. 2®. FeHoe.
1®. (Transilv,, jud. Muscel și In munții Sucevii, în 

Mold.) Femeie (măritată), nevastă, jahresber. v 
189, viii 75, ȘEZ. II 23/„ BUD, P. P. Să fii noră 
mamii mele Și mie dulce muiere, Să fii noră mamii 
’n casă, Și mie dulce boreasă. mândrescu, l. p. 90. 
Toți voinicii trag acasă, La copii și la boreasă. Bi- 
BICE8CO, P. P. 165, HODOȘ, P. P. 229, BUD, P. P. 43, 
BETEGANUL, TR. 34/„ JARNÎK-BÂRSEANU, P. P. 289, 
cfr. marian, î. 535. Se apucă boresele, fetele și co
pilele de tors, brebenel, gr. p. Boreasă... fugită 
de la bărbat, bibicescu, p. p. 360. Omul care nu fu
mează miroasă a boreasă. zanne, p. iv 373.

2®. Spec. (Țara-Oașului) Văduvă, candrea, t. o. 
[Cu masculinul; boresár s. m. = văduv, ib.]

— Contras din boiereasă (Cuvântul se întrebuin
țează mai ales în acăle regiuni, precum în Țara- 
Oltului și în Maramureș, unde există Încă .,boierl“ 
și se va fi spus mai întâi de către slugi stăpânelor 
lor. tn Maramureș se mai zice până azi boiereasă 
cu înțelesul do „nevastă, stăpână**, bud, p. p.).

BORKKÁR s. m. V. boreasă.

BORFĂi vb. IV*. 1®. Béualiser, dépouiller. 2®. 
Fouiller ou fnrfouiller dans de vieux vitements ou 
dans du linge usé. — (Mai ales în Mold.)

1». A despoiă pe cinevă, Inându-i și boarfele do 
po el. Și borfăiâ pe toți săracii, cn acel obiceiu, 
de le luă și straiele pe pe dinșii. (Mold., a. 1718) 
URICARIUL, V 254/,,.

2®. A scotoci, a căută cevă prin boarfe, a răscoli 
boarfele, costinescu, DDRF.

[La PAMFILE, I. c. 371, cu înțeles neclar. Vara, 
când rufele se murdăresc și se inegresc mai tare,... 
[femeia] le numește boarfe, pe care are să le bor- 
făiască „negre ca pământul“; dar trebue să le spele, 
căci altfel, de le va băgă numai in boale, au s'o 
râdă femeile când i le-or vedeâ întinse pe gard.]

— Derivat din bo(a)rfe.

BORFĂmi vb. IV* V. burduhănl.
UURFÁR B. m. V. borfaș.

BORFÂfș B. m. Voleur (d’objets de peu de valeur), 
filou. — Hoț de boarfe, de lucruri mici, pungaș, 
potlogar, găinar, bojogar. Peborfași iidaprin 
târg, ^tându-i la ^ete. ghica, s. ix. Eumărul cri
melor eră a zecea parte mai mic decât astăzi, și 
acelea din partea burfașilor și vagabonzilor, i. io
nescu, M. 250, cfr. ODOBESCU, III 7I/„. Cine să le fi 
furat?... Un borfaș, mâncă-l-ar temnița pământului. 
8ADOVEANU, P. 8. 100. [Șl: burfăș. i Cu alt sufix : 
borfâr s. m. (Săcele, Transilv.) Din borfar, a ajuns 
hoț de cai. | Derivat: borfășie a. f. Tovarășe, mi 
s’a urlt cu borfișia; să facem șt noi o hoție care 
să se mai simtă, ispirescu, l. 371.]

— Derivat din boarfe, prin BUf. -aș.

BORFĂșiE s. f. V. borfaș.

BÓRFE 8. f. plur. = boarfe (în Mold. și Transilv.; 
în limba veche însemnă „baino, rufe“; astăzi, mai 
ales „haine s. rufe vechi, sdrențe, bulendre, flen
duri". ȘEZ. II 150/,, CREANGĂ,GL., rar, p. restr., „pe
rină, plapumă, laicer". ȘEz. ll 73/„). împlutu-s’au Că-

BORÎ
eact» de borfe, de săbii, de rafturi și de corturi. M. 
COSTIN, let. I 252/,. Ce nw găsit pe la oameni, 
vaci, iepe, cai și borfe, tot au luat. N. costin, let.
II 29/,; cfr. necdlce, let. iT 343/,,, mag. ist. ii 
351/,,, iii 4/,,. Au luat un săcriu cu borfe. URi- 
CABlUL, XX 360/,;. (Rar: borfuri ssB lucruri din casă 
ȘEZ. II 73/1-, borfétnri (pluralul unui colectiv borfet, 
nelntrebiiințat la singular, cfr. brănzeturi, fire
turi) DICȚ., (-1- bolbotine) boifotine s. f. plur. ii 
pune în gât un colac de borfotine de zdrențe, se
vastos, N. 314/,,. i Șl: búrfe (Hațeg, In Transilv.) 
= catrafuse (VICIU, GL.), cotromențe (rev. crit.
III 91). iși ia burfele in cârcă, viciu, GL.; (Șoroștin, 
comit. Târnava-mare) búrglii. ib.]

BORFÉIU 8. a. (Anat.) v. buvdnhnn.

HORFÉTE s. m. (Iht.) = rerdete (Oltenia și Me
hedinți). ANTIPA, F. I 190, cfr. n. IX 42.

BORFÉTVKI B. a. plur. v. borfe.

BOKFÓiv 8. m. Homme corpulent, lourdaiul. — 
(Jud. Suceava) Om cu corpul greoiu, desfigurat. ȘEZ. 
n 73/„.

— Derivat din bo(a)rfe, prin suf. augm.-peior. 
-otu (propriu: înhăimurat In multe boarfe).

BORl'OTÎMC, ItÓHlT'RI 8. f. plur. V. boi'fc. 
BORUEÁC s. a. (Bot) v. borceag.

BOROHii.î vb. IV*. Découper la viamle. — (fn 
Sălagiu) A dumică, a tăia carnea In bucăți mari, 
VAIDA.

itORHĂÎ vb. IV'* V. burdiihăni.
BORHÂir, BORii.tK s. a. (Anat.) v. biirduliaii. 
BORUĂsii vb. IV* v. burdubăiiî.
BORHÉiu B. a. (Anat.) v. biirduhan.

RUKHOÁTÁ B. f. Bt)tU large.— (Mai ales la plur.) 
Cizmă largă, ii. ix 89.

BORHOT s. a. 1®. Blés ou fruita fermentés dánt 
on a extráit le suc. Marc, résidu. Objet bon â mettre 
au rebut ou au rancart. 2®. Tripes.

1°. Bucate sau mai ales fructe fermentate, plămă
deală din care se extrage bere, rachiu, etc, cfr. 
bortită (rev. crit. iv 85), spec. terein de prune 
din care se face țuică (COSTINESCU), p. ext. rămă
șiță de bucate s. de fructe (mai ales de prune) din 
care s’a extras sucul (LM.), etc., cfr. boștină, bo- 
roghină, bozorină, bortilă, boască. Borhot 
de berării, de orz; borhot de porumb, sScară, etc. 
p. ALEXANDRESCU, ap. TDRG. Lmș = un fel de oțet 
din borhotul fuicei. GBIQOBIU-RIGO, med. I 7. |i Pig. 
Rămășiță netrebnică, cfr. brac, goz. Pricopsiții 
noștri lexicografi și scriitori de graiu nou și pocit 
aev&rlă, ca borhot, mai bine de jumătate biată fru
moasa noastră limbă românească, odobescu, III 
173/,,.

2®. (Anat.) Măruntaie, mațe (de vită) care se aruncă. 
Când se taie vreo vită mare, așteaptă până ti du 
borhoturile afară. grigoriu-RIGO, med. I 184.

(Accent, borhot și bârJiot. Plur. borhoturi.] Cfr. 
bortilă.

BORHOT! vb. ív*. Fairé fermenter da marc. — 
(Numai In DICȚ.) A fierbe, a dospi, a fermentă bor
hotul, a pune borhot In cevă ca să fermenteze.

— Derivat din borhot.

ROKl vb. IV*. 1®. Vbiwir. 2’. Cracher (du venin), 
decharger (du sperme).

1®. Absol. și trans. (Astăzi, vulgar) A da afară 
pe gură, a vărsă. Boraște-ți... lapMe mdni-ta in 
palmă... bori laptele. Cüv. D. bătr. ii 289. Au
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fost borăndu și au fost făcănd toate n^uniile be- 
fiii. PRAVILA mold. 146. înghițit de chit și boritii, 
s'au sculat de au mSrs la Ninevia. dosofteiu, v. 
s. 23,.. ifuma» căinele, dacă boraște, linge, mag. 
ist. v 1O/„; cfr. piscupescu, o. 211. Eră să-și bo- 
rască și mațele din el. GOR3AK, u. Il 63. | Fig. 
Cfr. scuipă. Cu toatele înghit pizma și deodată 
boresc gâlceava și vrajba, cantemir, ist. 52. Gura 
iadului... boriiște foc și otravă. PISCOPESCU, o. 111, 
# A-și bon sufletul s. (despre animale) aburul = a-și 
da sufletul; cfr. a crăpă. Í’wpíná... Mihnea-vodă... 
la Bacoți, în Ardeal, unde și-au borit și sufletul 
curând. M. costin, let. i 348/,,. Cfr. amiras, let.
III 135/3,. Pesie puține zile și-au borit aburul. CAN- 
TESIIR, IST. 121.

2®. P. anal. (Despre șerpi) A scuipă (venin). în 
urcior... s’au tras o năpârcă și-au borîtu-șfij ve
ninul într’insul. dosofteiu, v. s. 34. || (Trivial, 
despre membrul viril) A lepădă sperma.

[f șl: bori. Pers^ 3 sing. ind. prez, boraște și bordște. |) 
Derivate: borire s. f.; borit s. a. LB.; borítúrá
B.r. = văTsătură; materie vărsată din ^tomah pe gură; 
spermă. Ascunde borihirile omului celui bolnav, 
PRAV. mold. 59. Iulian.... ca cănile la boritura sa 
s’au intors, cantemir, iir. 251/„. Un fel de ma
terie mucoasă, numită boriturâ de strigă»... care 
se crede că e lepădată de acest ftuture : striga, șez.
IV 23/„, cfr. marian, ins. 271; borâiâ s. f. (Bra
șov) = spermă; boritór,-oăre adj.; (în descântece): 
borií'iós,-uăsă (șl boricds,-oasâ) adj. = care pro
duce vărsături. Aplecate boricioase. grigoriu-rigo, 
MED. I 8. Colefi boriooși. ib. i 43.]

BURIC, -A adj. (Chim.) v. bor’.
bokIciun, -oAsA, buricón.-oAsA adj. v. bot-i.

burîlA s. ro. sing. Vent du sud, autan. — (Rar) 
Vânt de miazăzi. In urma căruia se așteaptă nu
maidecât ploaie (Cristești, ln Botoșani), ap. HEM. 
104. [La BAKCIANÜ și ALEXl: „vânt de nord".]

— Derivat din boare, prin suf. calific, -ilă.

BuiiiNBAV 8. a. (Cui.) v. borâiidân. 
bubIște s. f. v. bonrișie.

bukívA s. f. 1®. Nom de danse paysanne. 2®. 
Ifomnte masquil (le masque étant une tete d’animal).

r. Numele unui danț popular. Grecii dă-i pe mâna 
mea, Să-i joc ca pe-o brebenei, Să-i joc bine borița. 
TEODORESCU, P. P. 480.

2®. Om mascat cu un cap de animal, care exe
cută diferite Jocuri, ln sărbătorile Crăciunului, viciu, 
GL. Cfr. turcă, clanță, brezaie. Mergi, du-i cevă 
la borifă (Dridif, ln comit. Făgărașului), id. ib.

— Din ung. (la Ciangăi) borica, numele unui joc.

BOlUOtl. BURJÚGI, ) , .
BORJOȚi s m. plur. ) J •

UORLÁK, -A adj. 2«5oha6Ie. — (Transilv., rar) 
Care nu se satură niciodată, nesățios, cfr. gaman, 
foite, ghiorlan. Tu, borlane, ai athină toate (Șon- 
falău). VICIU, GL.

BUHNÁC 8. m. (Cui.) Sorté de iirtoc/i«.—(Ceacu, 
tn Ialomița) Mic colăcel ce se d& tn ajunul Crăciu
nului copiilor care umblă cu Moș-ajunul. șez. ui 
198',,. Cfr. colindeț, bolindeț.

BOKXÂcit',-e aJJ. T. bărtiacia.
BuRNĂi vb. 1V<*> intrans. BoMrdo»»er,- mu^ir; 

bramer; pleurer, beu>/ler; gronder; hurkr.
(Transilv.) Onomatopee prin care se exprimă su

netul produs de:
a.) albine: a băzăl, cfr. zuzăl, zbărnăl, bom- 

bă(n)l. LB, LM.;

b. ) vitele albe, mai ales cănd simt primejdia ln 
apropiere s. când dau de vreun loc plin do sânge: 
a boncăi (boncán), boncălul), cfr. răcni, mugi, 
rage. rev. crit. ni 90, frâncu-candrea, r. 49, 
POMPILIU, uni. 1005;

c. ) copii: a plânge, a se văicărâ, cfr. băunâ, 
urlă. REV. CRIT. III 90;

d. ) urs: a mormăi. Bornăie ca ursu'. brebenel, 
GR. P.;

e. ) oameni: a răcni din piept, vaida.
[Șl: (ad b) borăl vb. IV. FRÂNCU-Candrea, R.49, 

Com. COCA.J
— Cfr. zbârnâi, boarnă.

bokkAílA b. m. Bufant pleurnicheur. — (ln 
Țara-Hațegului) Copil plângăcios. 3fa* taci, măi 
bornăilă! REV. crit. Iil 90. Cfr. scâncilă.

— Derivat din bornă), prin suf. calif, -ilă.

BŐRKÉD s. a. (Milit.) Sac, haoresac. (Ungu- 
risra) Raniță, cfr. vițel. Ia borneul pe spinare. 
HODOȘ, p. p. 207. Cfr. DOINE, 85/^.

Din ung. borjú, idem (ou pronunț, diai, bornu, 
propriu: „vițel“, ranițele fiind făcute din piele de 
vițel).

BORKÚT a. a. Tabac d prtser. - (Ungurism) Tu
tun de tras pe nas, tabac. (In Țara-Hațegului) rev. 
CRIT. III 90. [Plur. -nititir/.]

— Din ung. bnrnót, idem.
ț|

boroAgA s. f. Morceau de 'jros boia, tronc de 
hétre. — (Răchită, ln Ban.) Lemn gros, bătrân, ne
tăiat; fag tăiat ca salcia, ca să dea nuiele și pari, 
cfr. aciugă, hăciugă. viCiU, GL.

uoRoÁicÁ s. f. V. bunilu.
boroAnA 8. f. (Agric.) /Terse. — Cuvânt necu

noscut In multe regiuni, el a intrat pe alocurea In 
limbă mai târziu, susținându-se alături de vechiul 
„grapă" sau tnloouindu-1. în unele părți s’a făcut o 
diferențiare între cele două cuvinte, Intrebuințân- 
du-se fiecare din ele pentru un anumit fel de „grapă". 
După pamfile, 1. C. 144 și 127 (cfr. șl ilustrațiile), 
grapa (fianVi din mărăcini) slujește la grăparea 
brazdelor, după ce ogorul s’a arat, spre a le netezi 
și a acoperi sămânța cu pământ. Boroana (ou dinți 
lungi de fler a. de lemn) slujește la sfărâmarea bru- 
șilor (bolovanilor) de pământ, înainte de grăpare. Ia 
zgâriarea prășiturei sau a miriștei, spre a piitea se- 
mănâ fără de a mai arâ, și la smulgerea buruienilor 
din popușoiu. Borona... are dinții de fier s. de lemn. 
H. II 262. Borana sau grapa cu dinți do fier. ib. ii 62. 
Boronă=si grapă, ib. xii 570. După ce seamănă, trage 
cu grapa sau boruna. ib. iii 18, Uneltele de plugărie 
se numesc: plug, grapă, borună. ib. III 38. Boruna =-■ 
un fel de grapă triunghiular, având pe fiecare lăture 
țepușe de lemn care servesc spre a fărâmă pământul, 
ib. II 239. Baroană = grapă, vaida. Cfr. fbaronăj 
H. I 207, fboroană) li 254, xiI 31, (borănăj vii 
506. îngroparea macului se face... cu o boronă fără 
dinți. I. lONESCU, c. 10. Eăinănătorii... De-a cur
mezișul braulei baroanele pornesc, ^i grapele spi
noase de-aproape le urmează, alecsandki, f. iu 44. 
Cu borona boroneă, Cu grapa grăpă. păsculescu, 
L. p. 30. Gniu’ roșu-o răvărsat, Cu boruni [=bo- 
rune] l-o grupat. VASiLiu, c. 177. [Șl: borouA, bo- 
rână, borăuâ, bornuă, borún s. a. damé, t. 36, 
pamfile, I. c. 144.]

— Din rut. (rus.) boronă s. ung, borona „grapă".

boroboAțA, borubuAkțA s. f. v. boață.

BOROBOTI vb. 1V‘ refl. Jiudoger, gronder, — 
(Șișești, ln Mehedinți) A se năpusti cu vorbi, cu 
cearta, pe cinevă. Com. N. lONESCU. Cfr. bărătă.

k 
î|
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BOUvnĂV s. a. Fourfen briques).— (Năsăud, in 
Transilv.) Cuptor făcut din cărămizi, bdqnariu, năs.

BOHonixĂ s. f. Femme grasse. — (Năsăud. In 
Transilv.) Muiere grasă care abiă se poate mișcă 
dintr’un loc Intr’altul. bügnariü. nâs.

bokoohíná s. f. Marc de prunes. — (Rar) Bor
hot de prune care rămâne in cazan, după ce s’au 
fiert prunele, și se dă la porci, boască, bozorină. 
PAMFILE, I. C. 236. [Șl: borogină. DDRF]

BOKÓ1C 3. m. P. Sobriquet donné auz Tsiganes. 
2®. Diable.

1’. Poreclă caro se dă Țiganilor s. numai copiilor 
de Țigani. Cfr. dănciuc. Boroiul... Se simți că-i 
prea flămând. BOGDAN, ap. TDRG. Un Țigan a fost 
având un bőrein bolnav de friguri, ion cr. ii 250. 
[Fem,: boroâlcă s. f. TDRG. | Și: boróc (In legă
tură cu cioroc, spre a batjocuri limba țigănească). 
Uioroe, boroo, S'au strâns toți Țiganii la un loc. 
MARIAN, ap, TDRG.]

2®. Drac. lON CR. lIi 286.
— Cfr. baroiu.

BOKOiii subst. o parte a cimpoiului (nedelinită 
mai de aproape). H. ii 295. 282.

i
BOROMRț 8. a. Sorté de mets. — (Năsăud, In Tran

silv., Bucov.) Mâncare făcută din caș proaspăt, sfăr- ■ 
mat mărunt și mestecat In zăr cald do oi. bug- > 
NARiu, NĂS. [Șl: boroneț » caș scurs din jintuit și 
amestecat cu zăr cald, marian.]

RORÓBÍ s. a. (Agric.) v. boroană.
BOKONÁ vb. l* (Agric.) v. boroni. 
bokónA 8. f. (Agric.) v. boroanA. 
noKONciúc 8. a. v. borangic.
itoKONÉ’f s. a. V. boromeț. i

nvKONÎ vb. IV*. (Agric.) llerser. — A grăpă (cu 
boroana). ii. xii 7. Se va boroni bine popușoișfea, 
cu o boronă cu dinți lungi de fier. i. lONESCU, C. 65. 
Cu borona boroneă. PĂSCULESCII, L. p. 30. [Și: bo- ' 
runi vb. IV*. ii. ni 38; boronă vb. I*. l. ionescu, ,
C. 59. II Derivate: boroiiire s, f. Boronirea sămă- 
Hățurilor. 1. IONESCD, C. 28; boronit s. a. damé, 
T. 61.]

— Derivat din boroană.

BOROț^i.EÂN B. m. (Bot., ungurism) = iederă. 
DICȚ. [Și: broșteâu s. m. LB]

— Din ung. borostyán, idem. CIHAC, II 484.

BOBOZÁx f 3. a. T. buluzaii.

B«KȘ 8. a. P. Eau aiurie par la fermentation 
du son. Soupe, préparée avec cetts ean. 2°. Suc aigre 
que secrétent Ies fourmis. 3’. Jew d’enfants. Danse 
paysanne.

1°. (Cui.) Un fel de zeamă acră, preparată din 
tărățe de porumb și de grău care se pun Intr’o puti- 
nică curată Împreună cu plămădeală din borș vechiu 
(numită cuib de borș s. huște). Borșul care nu s’a 
Înăcrit Încă bine se numește sălciu (marian, ins. 
465). P. ezt. Orice ciorbă făcută din această zeamă, 
precum: Borș rusesc (preparat cu came de vacă șî cu 
multe legume), borș holteiu (preparat numai cu ceapă, 
sare și piper). șEZ. Vi 64 ș. u., ii 195, pamkii.e, i. 
c. 192, MARIAN, SE. II 3. După borșul polones, ve
neau m&ncări grecești fierte, c. negruzzi, l 151. 
De departe trandafir, Și de-aproape borș cu știr. 
id. ib. I 151. ledul cel cuminte tăcea molcom in 
horn, cum tace peștele in borș, la foc. creanqA, 
P. 25. De mâncare i-nm făcut Acru borș din puti-
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nică. TEODORESCU, p. P. SlP. Cu borșul nestrecu
rat. DOINE, 207. Să nu dai borș cu fiori (cfr. floare 
II, 2®) de pomană, șez. i 277/,. 4^ S’a iuțit tărița in 
borș: se zico In batjocură celor furioși, zanne, p. 
IV 143. A veni ca la borș: a intră și a plecă repede 
iarăși, ib. iil 481. Cine se frige cu borș, suflă și'n 
iaurt l ib. ii 557. A suflă in borș; a sforăi (In somn). 
Dumnezeu dorinei dus și sufli ’n borș, de-ți lui 
urechile. ȘEZ.il 103/, j. Atnâncâborș: a spune lucruri 
neadevărate, a spori din gută, a minți, a atinge cu 
vorba. Să nu mănânci borș, că dai de belei! pam
file, j. II. A-i dacuivâborșulinfoc: a-i sări țandăra, 
ib. S'a umplut de borș: n’a folosit nimic, ib. Cdnrî 
ți-oiu da una, te umple borșwî fcelroșu): sângele, ib. 
(în comparații, spre a ilustră acreala, cfr. oțet) Aista 
nu mai este vin, aisfa-i borș. ib. Á suflă cuivă iu 
borș : a se amestecă (nechemat) In trebile cuivă, a 
se măsură cu cinevă (cfr. abraș). Dar la urma ur
melor, de omorit n’a omorit pe nimeni,... in borșul 
nimănui n’a suflat, slavici, n. II 246. Mie unuia 
știu că nu-mi suflă nimeni tn borș. Creangă, p. 
230, cfr. marian, t. 119. I Fig. Cfr. spanac. A vân
turi mereu, din revistă ’n revistă, același borș de 
platitudini, vlahuță, ap. TDRG.

2®. P. anal. Sucul acrin pe care II secretează 
furnicile (de pădure) și-l adună Intr’o bășicuță care 
ae aQă In partea dinapoi a corpului lor. marian, 
ins. 238.

3®. Borș 3. de-a borșul e numele unui joc de copii. 
H. i 350, II 82, 245, iii 312, 451. | Danț popular. La 
noi eră șt sânt și asi borșuri. Mergeam la biserică 
șt pe urmă jucam (Bârticești, în Roman), graiul, 
I 479.

[Plur. bor^ir».]
— Din rut. (rus.) borâtSă, idem.

BOR^ÂB 3. m. (Fam.) Poreclă dată soldaților 
(propriu: „mâncător de borș“). TDRG.

— Derivat din borș, prin suf. nom. agent, -or. 
Cfr. borșer(iu).

rok.<íéicA 8. f. (Dog) V. borșor(lu).

BOU.HÉufiu) a. a. și m. 1®. Baril dans Icquelon 
prépare la boisson appelée ,borș‘. 2®. Chaerophyllum 
aromaticum. — (Mold.)

1° S. a. (Dog.) Putinică, făcută din lemn de brad 
a. de stejar. In care se prepară și se ține borșul, șez. 
VI 64, pamfile, I. c. 192. [Ou alte sufixe: bor- 
șelcâ s. f. MARIAN, SE. II 6. Crapă borșăica ( pu- 
tinica ou borș), ion gr. iii 149, borșerfță s. f. (diatr. 
Sucevii, In Bucov.) marian, se. n 6, borșoăieă s. f. 
(Țepu, în Tecuciu) pamfile, I. c. 192, borciiiscA 
3. f. (Storojineț, In Bucov.) marian, se. li 6.]

2®. S. m. (Bot.) = antonică, panțu, pl. Borșari, 
cu struguri roșii, scămoși, guat acru, bun de făcut 
borș, (^dășoni. In Mold.) șez. v 69/„. Borșări - 
o plantă aaemănătoare cucutei, acră Ia gust (Munții 
Sucevei, Mold.) ib. V 38/,,.

— Derivat din borș, prin suf. -ar (devenit, diai., 
-er după ș). Cfr. borșar.

BOH^EUÎȚĂ a. f. (Dog.) V. borșerțin).

noKșj vb. IV*. 1®. Déchirer, mettre en pibces. 2®. 
S’aigrir; s’empuantir. S’irriter, se fâcher.

1®. Trans. (Neobicinuit) A face fărâme pe cinevă, 
a sfâșiă. DDRF. Lupii leșinați borșesc șî dărâmă 
taurul. DBLAVRANGEA, s. 234.

2®, Refl. A se face acru ca borșul, a se acri. 
COSTINESCU. I P. ext. A se Impuți. „Aleu!'* eise 
celălalt soldat, apucămlu-se de nas, „al dracului 
s’a borșit (cadavrul Turcului)*', d. zamfirescu, ap. 
TDRG.

Derivat din borș.

BOBți vb. IV* V. zborșl.
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itORșit'Â s. f. (Bot.) = joeapăii. (Ungurisin, tn 1 

Săcuime, in Transilv.) jahresber. ix 224. i
— Din ung. borsiba, idem. SZINNYEi. |

n»Kițiș0R 8. a. și m. '
Diminutivul lui borș, derivat prin suf. -ișor. 
1®. S. a. (Cui.) Borș (cu Înțeles desmierdător).

Peștișor Cu borșișor. marian, SA. 283.
2®. S. in. (Bot., Stânca-Ștefănești, In Mold.) Plantă 

ierboasă fSempervivum assimile) grasă, cu flori 
trandafirii, cu fructe In formă de capsule. PANȚD, pl.

noKțioĂicA s. f. (Dog.) v. borșer(iu). 
UUUNOLÍ vb. IV" V. burzului.
■i(>KSU.ui''i,Á vb. 1. V. bosuuidii. 
uoksÎ’nA s. f. (Bot.) V. bnrsuiiă.

ROKȚ a. a. (Anat, pop.) Gros ventre fde femme 
enceinte). — (Vulgar) Pântecele umflat al unei femei 
Însărcinate. Cu borțul la gură: In stadiile din urmă 
ale gravidității. Cum o să mă înfățișez eu acum 
inaintea tată-meu, cu to^urd? ispirescu, L.
120. [Plur. ftor/wr». ( Șl: barlă s. f. = pântece (Putna, 
In Mold.). CONV. LIT. XLIV, n 619.]

— Etimologia necunoscută. (Probabil că avem 
a face cu un cuvânt străvechiu, do aceeași origine 
ca alb. bark „burtă**, barke, „seminție**, — cfr. și 
mbarse „însărcinată" — a cărui formă primitivă e 
bhorko- și aparține tulpinei indogerm. bher- „a 
purtă", cfr. G. meyer, et. wb. 27. 0 Înrudire cu burtă 
o do asemenea posibilă). Cfr. boarță, borțoiu.

nÓRTÁ s. f. 1’. l'roH, creux fde tronc d’arbrej, 
cavité. 2®. TroJiC d’arbre creux.

1®. (Mold. și Bucov.) Gaură In trunchiul unui ar
bore, scorburii, p. genor, gaură. Eu odată, pre 
nudul mării, in borta unii stânci lăcuind. can- 
TEMIK, IST. 156. Pe multe locuri a eiduilui ace
stuia au lăsat și borte, ca la cetăți. drAghici, r. 
165/,. Prin bortele șoselei de pe ulița Romanului 
sântem in risc să ne prăpădim, c. NEGRUZZI, 1 
193; cfr. EMINESCU, N. 43. Alții aruncau cu uncrop... 
în borta cheiei. CreangA, p. 256- Mai aveă încă 
trei sute de lei, dară și trei sute de borți de astupat 
( datorii de plătit) cm dinșii. sbiera, P. 225/,. G 
luat sfretlelu’și o dat bortă in capătu’ inimei carului. 
șez. 11 17/,j. Poid’n cer v. gaură’n cer.

2®. 'Trunchiu de arbore scorburoa. LM., (In Bihor) 
JAHRE8BER. IV 326.

[Plur. borte și borți. Diminutive (ad 1’); bortiță 
8. f. Oricând leul brănat în bortița stâncii și-ar 
băgă. CANTEMIR, IST. 158. (Șl cu înțelesul spec.) 
Gropiță In obraz. îi pune degetul pe barbă, crezând 
că... s'ar face in mijlocul barbei o așezătură fbor- 
tiță, gropiță), marian, na. 92; bortlcică, borticeă 
8. f. ^oarecul c« oașpele'mpreună ieși di» borticică. 
C. NEGRUZZI, II 300/,. Aw o cosă irtifiWcd, Fără 
nici o borticică? (-Oul) GOROVEI, C. 267. C’Msd- 
turi cu borticele = ajururi. DDRF.J

— Din rut. bort „scorbură'*, borta „trunchiu de 
brad găunos'*.

nóKTÁ s. f. V, liartá. 
■tOBTELÍ vb. IV* V. borfi.

uoktí vb. IV-^ trans. Trouer, percer, forer. — 
(Mold,) A face s. a da o bortă (In cevă), a găuri, 
cfr. a sfredeli, a scobi. Au făcut o rotiță de 
lemn, bortindu~o in mijloc. DRĂGiiiCI, R. 140. .Bd- 
tutul inului se face sau pe o scândură..., sau la 
scaun bortelit, i. ionercv, c. 146. G/ok/kI,.. bortili 
Iterina pe care se resáwíd. C. NEGRUZZI, i 21. Pâ
re/»... borteliți ici colea de ferestre, alecsandri, ap. 
TDRG. Orbul... rostogolește groaznic ochii morfi in 
fața bortilită de rănile vărsatului. IORGA, N. R. B, 
144. if» blid... se borlește in fund. șez. l 120/,,. 
0 scâtulură de lemn bortii, ib. iv 114/„. luda s’a

BORUMBRKL 
făcut nn șoarec și sinacl în corabie, și a început 
a o borteli, ib. ix 28. Chinuită și muncită, Pe^e 
tot locul bortită. Cine-o are, ti bogat. Cine nu, îi 
om sărac? ( Pânea). gorovei, c. 278. Picătura 
bortilește piatra, zanne, p. i 58. [Și: (-|-sfredeli) 
borteli, bortili vb. IV*. | Derivate: bort(el)ire s. 
f., bortfeljit s. a., bortitiiră s. f. Bortitura ce se face 
pe tăietura dinților fia caii bătrâni), filipescu, 
ap. TDRG.]

— Din rut. bortit! „a găuri'*.

RORTICKÁ, noRTicicÂ s. f. V. bortă*.

RORTÍJ.Á 8. f. sing. Marc ou rdstdw fde prunes). — 
(Transilv.) Borhot de prune (rev. crit. iii 90), coea 
ce rămâne pe fundul căldării din drojdiile, din care s’a 
fiert țuică (Uricani, pe Jiu), viciu, gl. Cfr. pamfile, 
I. C. 228. Cfr. boroghină, boștină, tescovină

BORTiLÎ vb. IV^ V. borti.
HORTÎȚÂ B. f. V. bortă* și bartă. 
ROKTocÁN s. a. (Anat, pop.) v. burdnhnii. 
HORȚUCUIN0S, -oAnA adj. v. boțocliiiios.

HOKȚoiv s. in, și a. 1’. Nom de poisson. 2®. 
Grosse pierre.

1®. S. m. (Iht.) Numele unui pește (nedefinit mai 
de aproape), ii. vii 153. Cfr. boarță, bortoș.

2®. S. a. Piatră mare. LIUBA-iana, m. 32. Cfr. 
bolovan. [Cu pronunțare dialectală: borțiiiiiu.]
“ Probabil, derivat din borț, prin suf. augin. -oiu.

RORTONÓN, *oÂSĂ adj. V. boptos'.

HOKTÓN, -OÁSÁ adj. percé, creux. — (De
spre arbori, dinți, etc.) Găurit, găunos, scorburos, 
boșteoros. Un copaciu... despre o parte eră bortos 
Șl i s’au părui tocmai potrivit de caic. drAohici. 
R. 144. -Î» scorbura unui lemn bortos. reteganul, 
F. I 13/,,. [Rașca] erd bortoasă și plină de galbeni. 
83îERÂ,p.3f,,. Măseă... bortoasă. id. ib. 169/,. Atesto 
nu-i măr bortos. Ca să-l muști și să-l țipi jos. 
ȚIPLEA, P. P. 92. (Șl: găunos) börtönös, -oăsă
adj. PAMFILE, j. i ]

— Derivat din borti, prin suf. adj. -os.

BORTON, ■uAn.A adj. V. burtos.

itOKȚO.s, -oÂNĂ adj. (Femme) encetnfe ou grosse. 
Ventru. — (Vulgar, despre femei, mai rar despre fe
melele animalelor) însărcinată, grea, gravidă, (pop.) 
cu burta mare; p. anal, (șl despre bărbați, animale, 
etc.) cu pântecele mare,pântecos, burtos, fol ticos, 
umflat. A făcut ce-a făcut, și din toată sărăcia a 
cumpărat un crap mare și borțos. caragiale, m. 21. 
Doi Armeni... borțoși, id. ib. 286. Trei femei borțoase. 
ION CR. II 271. Vacilor borțoase. muscel, 43. Butuci 
borțoși, marian, v. 204.

— Derivat din borț, prin suf. adj, -os.

U0RT09 s. m. (Iht.) Nom de poisson. — Un fol 
de pește (nedefinit mai de aproape). 11. xiv 85. 
Cfr. borțoiu, boarță.

noRȚO^Â vb. I». Rendre enceinte. — (Numai In 
DICȚ.) A Insărctnă s. a îngreuna (o femeie); cfr. a-l 
face un copil. [Șl: (pop., Munt.) îmbortoșă vb. V. 
Fată ’mborțoșată. pAsculescu, l. p. 102.J

— Derivat din borțes.

iioKt'OĂ s. f. De'filé. — Trecătoare îngustă, numai 
pentru un car,printre două dealuri, defileu (Lățu- 
nași, Verșeț). VICIU, GL.

iiuRUMURÉL s. m. (Uot.) Nom d'arbre. t- Nu
mele unui arbore sălbatec (nedelinit mai de-aproape, 
probabil „porumb(r)olul“). u. i 33.



BORUNA
BORVNÂ 8. f. (.Agric.) V. boroaiiil. 
BitKUNviCc 3. a. V. boraiigic.
RORUNÍ vb. IV'* V. bnroiiî.

— G23

KORÚM s. a. Nom d’outil do forgeron. — O unealtă 
de fierărie (nodefinită mai de-aproape; probabil „ba- 
rosul'*), n. III 450.

IIVRVI7. 3. a, 1’. Eau minerale alcaline. 2’. Bo»- 
teille. — (Ungurism)

1*. Apă minerală, apă gazoasă, borcut (1®), apă-
• acră. II. I 270. Place-mi borvisul cu vin Și mândra 

din sat străin. ȘEZ. i 270,[Accentuat șl: borols.] 
2*. F. ext. Sticlă (cam do 1 litru, de coloare ver

zuie), in caro bo vinde asemenea apă.
— Derivat din ung, beniz. idem (propriu „apă 

pentru vin").

IIOKZ, BOfiiRZĂ adj., 8 f. 1, llffrisse, ébounffé. 
11. 1®. Croque-mitaine. 2’. Nigella damascena.

I. Adj. (Mai ales despre pasări) Zbârlit, zborșit, 
răsfirai, infoiat. marian. Până eră cioara (^ Ți-

; ganul) hoarsă, Tot veneălanoila varsă. Secând 
s'a cofofănit, Nici la curechiu n’a venit, marian, 
o. n 61. Gânscă boarsă. id. o. H 375.

II. S. f. 1’. (Mitől, pop.) Ființă imaginară cu care 
se sperie copiii și despre caro se crede că aduce 
boale 8. chiar moarte, cfr, babau, bolea, samca, 
bordea. șez. ii 15O/„, MARIAN, INS. 65. Bă nu 
cumva să umble in camară, c'acolo-i borea. ȘEZ. 
VII 66. Femeile care n'au parte de copii poartă In 
sân, ca talisman, o bucată de căiță, pentru a fi 
ferite de sancă, borsă sau alte boli mâncătoare de 
copii. GBIQORIU-KIGO, M. p. I 162. în Cale opritu-o 
Borsa inborsată, Borsa înfocată, Borsa uricioasă, 
Borsa fioroasă, Borsa scârăndeaua. marian, i», 231. 
Merge borsa pe părete Și mănânc'un car de fete. 
id. NA. 340.

2’. (Bot.; plur.) 5oo«e = cliictt-veinicului. PAN
ȚU, PL.)

— Din ung. (cfr, borsos, borsilă, bursului).

ituKZĂ s.f. (Entom.) l'’. Longicomia. 2”. Mouche. 
3”. Blaps morfisaga.

l®. Insectă în general (marian, INS. v); cfr. gâză, 
gânganie, goangă. | Spec. (Bucov.) Insectă cu 
mustăți 8, cu coarne lungi, id. ib. v, xii 100.

2“. Diferite specii de muște (Bărgău, In Transilv.) 
VICIU, GL.; musca de casă (Câmpulung, în Bucov.) 
MARIAN, INS. 64; musca mare (Maramureș), ib. 64.

3®. Un gândac negru, do 20-25 mm de lung, cu 
capul mic și lungărcț, cu aripile de-asupra înco
voiate în jos, iar la vârf ascuțite. Se ține la ume
zeală. Când îl atinge cineva, la.să un suc care miroase 
greu, Se mai numește și: (Bucov.) goandă, goan- 
dră, gândacul-morților, (Transilv.) goambă. 
MARIAN, INS. 61 ș. u. [Cu suf. augm.: horzoâie. id. 
ib, 572.]

[Și: boiirză. marian, ins. 100.]
—- Derivat din tulpina onomatopeică borz- (cfr. 

bărsăun, băsAi etc.).

■«iRzirĂ 8. m. sing, Nom de biruf â poil noir.— 
(Bucov.) Nume de bou cu părul negru, marian. 
[Femininul: borzoăie s. f, (Bucov.) »= vacă cu părul 
capului zbârlit, id.]

— Din borz (I), prin suf. calific. -Hă.

uoRZoiiE 8. r. v. borziU și borzilă. 
BOKZ01.Í vb. 1V‘ V, burzului.
KOKZós, -oAmá adj. V. borzos.

BÓBZ»^. -A adj. Hérissó, ébourifíé. — (Ungurisra) 
Zbârlit. LB., vaida. [La fem. și: boărsășă. Dintre 
gâști pe boarsășa. marian, sa. 118. || Și (cu suf. ro
mânizat): borzós,-Oiisă. Găină borsoasă. GOROVEI, 
C. 359.]

1 - boșcArțA
— Din ung, borzas, idem. Cfr. borz, borzilă, 

burzului.

Botț s. a. și s. m. v. bonșe.

Bo.sicĂ 8. f. (Bot.) = ciuenrași. panțu, pl.
— Etimologia necunoscută (După TDRG. din 

polon. bos‘űi „desculț").

BG.s.iióc s. a. (Bot) V. bnsiiioc.
BU.s.iwri.Â vb. I V. bosiimtlâ.

BOȘANTic, «Ă adj., subst. Satatiné, rubougri.— 
Pipernicit, Fu mă țin că sânt voinic. Fetele-mi sic 
boșantic. bibicescu, P. P, 207, [Variante (cfr, 
boșorog, șontorog): bosintde s, m, = copil mic 
și răsfă^t (comit, Făgăra.șului), viClU, GL. (subt 
brotan), boșântoCț *oâcă adj., subst. — (Ia lom.) 
fată mică durdulie, nespornioă la mers și greoaie la 
lucru; (eu derivatul) boșâiitocie s. f. Ce mai bo- 
șăntocie fără vlagă! ȚARA OLTULUI, HI nr. 12.] Cfr. 
poșidic, Imboșăntă.

Bu.s.iNTVC, -u,icÂ adj., subst. 1 .3. r. ; boșaiilir.

itof^ÁK s. m. (Bot.) Pastőque, we’on (Z’eoit.—Pe
pene verde. Se umflă și crește... cűt un boșar. DELA- 
VRANCEA, S. 82.

— Derivat din boaHá, prin suf. -ar.

BÓíjcÁ 3. f. (Dog.) Sárii, (onnefeí. — (Transilv, 
și Ungaria; ungurisni) Butoiaș, budié, balenă. LE., 
POJiPiLIü, Bili. 1005. [Plur. bosce (LB.) și boște (POM- 
PILIÜ, BIH. 1005).]

— Din ung. bocska, idem.

liOKCĂi vb. IV“. Bnuí/nnner; marcher á tdtons 
(dans l’obscurité). — (Dămbovița) A bolborosi; a 
(h)orbocai. CONV. lit. xliv, ii 731. Gfr. bosconi.

BUNCÁB 3. m. Presííáfffííítíeitr, escanioleitr. — 
(^^old.) Scamator. Sun scamator ești. — Eu, cucoane 
Ferească D-seu! Neam de neamu’ meu n'o fost bo- 
saar! alecsandri, ap. TDRG.

— Derivat prin suf, nom, agent, -or din Boscu, 
numele unui renumit scamator italian, caro In a. 
1826 a dat o reprezentație in Iași, (Cfr. REV. N. Vli 
320 ș. u.). Cfr. șl boscoană.

RONCĂKÎE 3. f. l^-estidif/itation, escamotare. — 
(Mold.) Scamatorie, p. ext. pungășie, alecsandri, 
T. 1758, REV. N. vn 320 ș. u. Se-ai umblă intreaga 
lume,... N'ai găsi chiar tntr'o Mtie târg vestit să 
fie. Pentru boscărie. avecsâudri, op. rev, n. vn 
321. Nu se poate crede in nebuniile tălmacilor; ei 
inșalA lumea, ca să câștige bani.... Acestea sânt 
boscării. CONTEMPORANUL, 11 325. (Șh (4- boscoană) 
bosconărie s. f. DICȚ.]

— Derivat din boscar, prin suf. abstr. -ie (s, do-a- 
dreptul din Bosco, prin suf. -ărie).

BO.scÂit’țĂ s. f. V. boșcârțft.

BO^cÂB'fĂ 8. f. Cuir de mauvaise qualité, mal 
travaillé et diíchiré. Paquet, effets. — (Făgăraș, în 
Transilv.) Fășie do piele do calitate rea, rău argă- 
sită și ruptă, ^istea nu-s poji^ cumu-i legea, ci nu
mai niște boscârțe! țara OLTULUI, iir, nr. 19-20. 
(întrebuințat mai ales In expresiunea:) 4-ș( luă s. 
adună boscârfele = a-și luă catrafusele, boarfele. 
Imi vine să-mi adun boscârțele $i sS fug de aid. 
SLAVICI, N. II 170. I Fig. Copilită pipernicită, bol- 
năviciosă, dar afară din cale arțăgoasă și guralivă. 
Jlrti ține-ți gura, boșcărfă! ȚARA oltului, iii nr. 
19-20. [Șl: boscarțâ.]

— Probabil, din ung. bocskorszij „curea do opincă'*.



BOȘCAȘ - <
* B4»!f<'Âș 4 3. m. Ancienne monnaie. — Groșiță 
(monetă). LB.

BO.'țCEÂ 8. f. (tmbrăc.) 1®. Jupe de paysanne. 2". 
Fichu.

1®. (Oltenia și Muntenia dunăreană) Un fel de 
fotă (2®) de lână, cu care fetele și femeile se încing, 
punând una dinainte și alta dinapoi; cfr. pestelcă. 
PĂSCULESCU, L. p., cfr. II. XII 261, XIV 66, 187. Iar 
Băneasa ce-mi făceă? în boșeele se’mbrăcă, Nimi- 
nea n'o cunoșteă. păsCdlescu, l. p. 197“.

2®. (Dobrogea) Basmâ(2®) purtată mai ales de către 
femei originare din Transilvania, ii, ii 240. Cfr. ma
ramă, bocceâ.

BO8CUÉT B. a. Bosquet. — Grupă de copăcei, dum- 
brăvioară, tufiș (mai ales In grădini, alcătuit Înadins). 
Acolo eră sfârșitul boschetului, dacia LIT. 265. Hai 
degrabă, Leonaș, să ne asczindem colé în bosquet. 
ALECSANDRI, T. 495. Dulce îw» oeneot în umbra 
tăinuitului boschet, eminescu, p. 24. [Plur. -efeefe 
și, Învechit, -cheiuri.]

— N. din fran. «ital, boschctto, diminutiv din 
boseg „dumbravă").

BO8COÁCE, no8COÂi»E 3. f. plur. V. bosconnă.

bvscoânA 3. f. Sortílége, sorcellerie, enebante- 
ment, magie. — (Mold., Transilv. și Ban.; mai ales 
ia plur.) Farmec (pompiliu, bih. 1005), făcătură, 
aruncătură, vrajă (REV. CRIT. I 42), boboană, bor- 
boase (ii. i 72, x 547), magie, p. ext., mijloacele, 
obiectele țunsorile) cu care se farmecă s. se descântă 
(Com. liuba); obiceiuri superstițioase, neadmise de 
biserică. îndată au lepădat boscoanele, și învă
țând dumnezeeștile taine,... s’au botesaf. șincat, 
iiR. I 158/,, cfr. id. ib. Iii 54/,. Mi-e silă s'ajung 
la boscoane ( „magicae artes“). COȘBUC, ac.
O femeie, care... a făcut niște boscoane sau a băut 
leacuri veninoase, anume ca să [piardă copilul]... 
marian, na. 74. Nu... umblă cu boscoane! epure, 
p. 84. .âceoâfa frebue să fie o boscoană mare,... ai 
grijă, împărate, să nu dai de rău. reteganul, p. 
II 31/.,. ij-o cSuștf cu boscoane, de nu tnai știe de 
cc^ul'lui. ȚARA OLTULUI, III, nr. 19-20. (Șl: (Mold.) 
hozgoâiie plur. = descântece de tot soiul, șez. ii 
150/,,. Tm dinsa s’a găsit în traistă; mână de om 
mort, gât de lup, ...și multe alte bozgoane. ib. iv 
182/,, bojffoâoe plnr.^borboase, felurite descân
tece băbești, spre a face rău. ii, i 72, (+ basaconie, 
Ban.) bozocoâue plur. = farmece, făcături, vrăjituri 
Com. LIUBA; (4- iscoade); boscoade plur. = farmece, 
leacuri cu putere de vindecare: Bolnavul a călcat... 
in niște aruncături, făcături de rele sau alte bo
scoade băbești, grigoriu-rigo, u. p. i, 46, boscoâce 
plur. = farmece. fhÂncu-candrea, r. 49.]

— Cfr. n.-grec. paox«>ia „vrăji". CIHAC, ii 639.

BO8COIIÁK 8. m. V. gospodar. 
BO8CUMKI.KIȚA s. f. V. bosconlță. 
bobconAkíb 8. f. V. boâcărie.

Boscoxí vb. IV*. Fairé des sortileijes. Babiller, 
bégayer; gromnKler, murmurer. — A face boscoane, 
a vrăji. LB., jahresber. ív 32fi. í-’* au venit ba
bele și au cercat cu câte de toate: descAntat-au, oră- 
jit-au, bo8conit-au. reteganul, p. iv 49/,,. iȘ* cresi 
c'o rămas o buruiană.., nefiartă și nebosconită de 
dinsa? poMPiLiu, ap. TDRG. 1 P. ext. A bosco
rodi. Te vede bosconind din gură, și face cruce și 
Bice... JIPESCU,O. 54. Cfr. boscăi. [Derivate: bo- 
sconitór, -oâre adj., subst., bosconitúrá s. f. DICȚ.]

— Derivat din boscoanâ (cfr. grec, ^aoxaîvw, idem).

uosconîță 8. f. Söreiére. — (Rar) Vrăjitoare, 
fermecătoare. A ieșit cuconița, Bosconița. marian, 
NA. 394. [Și: (-j-pentru că vrăjitoarelor le
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umblă gura ca melița) boscomciuiță s. f. = ferme
cătoare, vrăjitoare, frâncu-candrea, r. 49.]

— Derivat din boscoanft, prin suf. -niță.

nosicoKOÂnE s. f. plur. Sal^Mfieinent; bougon- 
nement; eaquet. — (Rar) Bolboroseală, bombăneală, 
llecărie. Boierui noi să curme cu poveștile și cimi
liturile și sise: gLăsați la dracu* boscoroadele este". 
N. A. BOGDAN, ap. TDRG.

— Substantiv postverbal al verbului boscorodi.

BOSCORoni vb. IV*. 1.1®. Foire des incantations. 
2®. Accompagner (un mort) en prononșant des for- 
mules inintelligibles; ennuj/er qqn. par son babil ou 
see jérómiades. II. 1®. Porlcr A voix basse, chuchoter. 
2®. Porfer indistinctement, en boujonnant ou ew 
chiichotant, réctter machinalement et vite.

I, 1®. Intrans. A descăntă, a vrăji (CREANGĂ, 
GL.), șoptind formule neînțelese. Țiganca... întinse 
cărțile. Apoi începu să boscorodească. SANDU-ALDEA,
D. N. 193. /ncepe dracul a boscorodi a descântă 
din gură. CREANGĂ, p. 58.

2®. Trans. A descântă pe cinevă, a pronunță 
formule neînțelese cuivă, p. ext. a-i bate cuivă 
capul (cu văicăreli, ou Qecării, etc,). Când treceă cu 
mortul..., il boscorodeam cu cimilitura: Chițigaie, 
gate... CREANGĂ, A. 14, cfr. 43. Fata plAngeă, femeia 
mă boseorodeă tntr’una. vlahuță, ap. TDRG.

II. P. ext. 1®. Intrans. A vorbi Încet, pe șoptite 
Com. A. TOMIAC, CREANGĂ, GL. Abiă-i auBeai gura, 
numai boseorodeă. șez. vi 7. Cfr. bombăni, mor
măi. 1 A sta de povești, Qecărind, pe șoptite. Nu 
maiboscorodi atâta, moșule .'sandu-aldea, a.m. 34. 
Boseorodeă muierea, mera, l. r. 235.

2®. Trans. (Complementul e vorba boscorodită) 
A spune cevă bolborosind, bodogănind, bombăind, to- 
răind s. flecărind. Bătrânii iși făceau cruce, bo.scoro- 
dind rugăciuni, c. NEGRUZZI, 1227, cfr. Ii 232/,,. Spune 
[lecțiile] papagalicește, cum ar boscorodi versurile 
uneipoesii neînțelese, vlahuță, ap. TDRG. Nu mai 
boscorodiți atâtea bolânsii! alexici, l. p. 251/,,.

[La ALECSANDRI, T. 359 șl varianta: boscorosi vb. 
IV = scotoci. Ce-mi boscorosești prin dulap, măi 
lălălău ?]

— Formație onomatopeică (poate, prin fuziunea lui 
bolborosi 4' boscoade, s. cu ung. bossorka „vrăjitoare").

RUNt'ORoni vb. IV* v. boscorodi.
BONnÉi'cÁ s. f. V. bujdeucă. 
BOVNTÓC B m. v. boșantic.
BOSIÓC 8. a. (Bot.) V. busuioc.

Boi^iT adj. m. Ilemieux. — Care sufere de hernie, 
surpat, vătămat, boșorog. ii. ix 92, com. TOFAN.

— Participiul unui verb neintrebuințat boși, deri
vat din boașă.

RO8MÁ 8. f. Ăfaucaie four. — (tn România; În
vechit) Faptă mucalită, dar vătămătoare, năzdră
vănie (COSTINESCU), posnă, șotie (pamfile, j. ni); 
cfr. renghiu, festă. P6 urmă, tot le-au făcut o 
boemă, că o seamă au tăiat drumul Turcilor. STOL
NICUL DUMITRACHE, ap. ȘIO. Ftuf împăratului, cel 
ce făcuse bosmaua, se duse ca totdeauna pe la împă
ratul, se făcu și el că se miră, ispirescu, l. 372. Cfr. 
id. u. B9/„. [Plur. bosmale. | Șl: f bozmă ap. ȘIO ]

— Din turc, bozma „crimă". (Pentru scăderea 
Înțelesului, cfr. bazaconie). ȘIO.

BO8XÁT, -A 4 adj. Morose. — (Rar) Posomorit, 
bosumflat, îmbufnat. CUV. D. BĂTR. 1271 (sec. XVII), 
MARDARIE, L. 2547 (In amândouă locurile traduce 
pe paleosl. posupljenn = trist). [Și: imbnznât,-ă 
adj.3s mânios (Zagra, In Transilv.).]

— Etimologia necunoscută (probabil, Înrudit cu 
bosumflat; cfr. ung. bossanto „supărăcios". ZEIT- 
8CHRIFT, III 470).



BpS'țA'T^^' ' jBOSNEAN
HU8NKÁN, -C'A subst., BOSNEuAsC, 
BO^NEOÉso, -EÁsuA ț- adj. v. bosniac.
boskbgív, boșweoîu f s. m. J

BONNIÁC, ■AadJ.,8nb8t. Bosniaque. — Din Bosnia, 
de al locuitorilor Bosniei; numele locuitorilor Bo
sniei. [Pronunț, -ni-ac. (Pop.) șl: Bosneânj -că subst. 
ț (Derivate din turc. Bosna =« Bosnia) bosnegésc, 
bosnegésc, -eâscă adj. = din (s. cum se poartă In) Bo
snia. Căciuli casacliești sau bosnegești doc. (a. 1785), 
ap. ȘIO. Un amăut armat cu o șișineâ boșnegească. 
FiLiMON, c. II 646, bosnegiu, boșnegfus. m. = Bo
sniac ap. ȘIO.]

— N. din fran. s. germ.

boșoAlcA 6. f. Tumeur, enfture. — Umflătură, 
tumoare, gâlcă, bolfă, motâlcă, gâlmă. O iapă neagră, 
coama tn dreapta, pete albe pe ^inare, o boșoalcă 
pe sub burtă, mon. of. (1907), 7598. [Și: boșolcă = 
umflătură. ION CR. III 54.]

BOȘ0GI B. m. plur. V. bojoc. 
Bosofóc 8. a. (Bot.) V. busuioc. 
BOșâbcA B. f. V. boșoalcă.

BO8OI.Í vb. IV*. Presser. — (Mold.) A Înghesui. 
Cfr. buchisi. [Izvorașul] buimăcit derepesișul co- 
borirei și bosolit din toate părțile,... se învârtește in 
jurul țăpușilor ce răsar din albia-i de fier, cio
cârlan, p. p. 85.

BO8ÓRI-A s. f. (Mitol. pop.) T. bosorcaie.

BO8OBCÁIE 8. f. (Mitol. pop.) Söreiére; strige. ~ 
(Transiiv., ungurism) Vrăjitoare, strigoaică (CAN- j 
DRBA, Ț. O.) despre care poporul crede că se trans- ; 
formă In iepure, câne s. alt animal și ia laptele de i __________ _ ___ _ _________ ___ _
la vaci (rev. CRIT. IV 337, frâncu-candrea, r. 56). ; melons ou de citrouilles; gardien de melonniére.— 
li prorocise odinioară o babă meșteră sau bosorcaie ■ Cultivator 8. negustor de pepeni s. bostani; păzitor 
(strigoaisj. ȘINCAI, IIR. i 33/„. X;rd să vie laptele la de bostane; pe penar, harbuzar. costinescu. Cât 
vacă, cum vin stelele pe ceriu și cum vine rouă ! am mers, nu am întâlnit de cât pe un bostănar 
noaptea, să nu-l poată opri bosorcăUe. (Descântec ' surd, hera, l. b. 35.
Ain hiraM Qi?» vtT îs. Afr odt/'adt,.-ataa o 1 — Derlvat dinbOBtan(ă), prinsuf, nom. agent.-ar.

bo8tAnAbíe b. f. Lieu oü l’on cultive ou oü l'on 
conserve des melons et des légumes. — Loc unde se 
cultivă pepeni, bostani și legume, bostan (t), bo
stană, pepenărie, harbuzărie. COSTINESCU,
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I. (Mold.) Legumărie. DDRP. | Spo\. a.) Loc 

I pe care se cultivă pepeni, harbuzărle: 
. la bostan? Com. i. lenoeru. [De obiceiöv^sOiM

s. f. Soldații... culeg acum, în ogoarele și in'beeiet^ 
i nete lor din Bulgaria, numai gloanțe și obusuri 
: turcești. ODOBESCU, III 565/,,. -Boslanele sânt pline 
' cu pepeni, eu dovleci și cu castraveți, odobescu- 
' SLAVICI, ap. TDRG. Bostană fără stăpân, zanne, 
, p. I 122.]

II. P. restr. (Bot; Mold., Transilv.) Plantă căță- 
; rătoare, cu vreji lungi și flori mari, galbene; fructele 
i mari ca ale peponului, de obiceiu galbene, verzi s.

albe, se întrebuințează mai ales ca nutreț de ani
male; din semințe se prepară uleiu; se mai numește 
șl: ouourbetăț-porcească), dovleac (dovlete- 
alb 8. turcesc), lubă, ludaie, lubene, lube- 
niță. Specii: Bostan alb, buburos, rdios, spinos, 
turcesc, panțu, pl., LB.. vaida, creangă, a. 96. 
Sâmburi (drăghici, r. 49), coajă (mândrescu, p. 
p. 166/,,) de bostan. Par’că-i floarea bostanului: 
așă-1 de galbenă, zanne, p. ix 443. Am un bordeiu 
plin de viței; până nu sparg bordeiul, nu se văd 

vițeii? (= Bostanul), șez. i 31. -4 prins bostanul 
1 coadă: (despre parveniți) cel slab a căpătat putere, 
! cfr. a prins mămăliga coajă, zanne, p. i 122. | Bostan 
I dires e numele unei mâncări IKcute cu bostan, a. 
' X 47. I De-a bostanul e numele unui joc de copii. 
I PAMFILE, j. III, 8TAMATI, ap. HEM. 2371/,. || Fig. (în 
I batjocură) Cap (mare și prost), dovleac, vaida. A 
I făcut du^ cum i-a trăsnit prin bostanul lui cél sec. 

ȘEZ. II 74/,. îiPai nimic în bostan. PAMFILE, C.
— Din turc, bostau „legumărie“ s. sârb, bostan 

„harbuzărle, dovleac".

nosTÂsĂ B. f. V. bostan (I).

BOSTĂNĂR s. m. Ctdtivateur ou marchand de

Bihor) ȘEZ. VII 18; cfr. grigoriu-rigo, m. p. i 
II3. [Plur. -sorcăi. | Șl: bosorcă. mândrescu, ung. || 
Masculinul: bosorcolu s. m. (Ban.) SătălnicuS 
Unguroi și cu 9 bosorcoi. alexici, l. p. i 210/,.]

— Din ung. boszorkány, idem.

BO8OBCÓ1V B. m. (Mitől, pop.) V. bosorcaie.

bosobÍ vb. IV*. A ciuli? (Numai despre câni, In 
expresiunea) A-și bosorî urechile (de bucuriej. [Câ- ---j.
nele] au pișcat ftucuros, bosorîndu-și urechile. ȚI- p. 230. (Broșteni, In Suceava) Locul unde se pă- 
CHINDEAL, F. 199; cfr. BARONZI, L. R. I 102/,,. j strează bostanii, șez. I 71.

boișobog. -oĂuÂ adj., subst. P. Hernieux. 2*. i 
Scleranthus annuus. i

P. (Mai mult ca termen de ocară) Care sufere de 
vătămătură, surpat, boșit. H. i 271, ll 31,1X511.

2’. S. f. (Bot.) = burulana-surpăturii. panțu, pl. '
— Poate, derivat din boașe (dacă nu cumvă avem __ ___ _ y-u.*.. .. a,oo .a

a face ou alt cuvânt, la origine termen batjocoritor : plur.) Varietate de bostan, cu fructe mai mici și lun- 
fără înțeles nrecia care ar niiteă fl hnlo* hnanu.nn : crBrofe Hin nara aa Fan .liFnrita mannKr,* .im.i»»..:

scana, pepenarie, narouzarte. COSTINESUU, 
' PAMFILE, I. c. 430. /a buni de pita mdfd/tdK pe la 

bostănării.dar nupăacari. conte.mporanul, iv 45. 
0 bostănărie,plină depepeni frumoși, mera, l. b. 35. 
Frica pdaefte bostănăria [s. pepenii], creangĂ,

— Derivat din bostan, prin suf. loc.-col. -ărie.

bostAnâș s. m. V. bostănel»

BOSTÁwÉL s. m. Diminutivul Iui bostan, derivat 
prin suf. -el. Bostan mic. M’o mdnat manta, să-mi 
dai un bostănel. ȘEZ. II 61/,. | Spec. (Mai ales la

fără înțeles precis, care ar puteă fl bulg. bosonoff j g&rețe, din care se fac diferite mâncări, dovlecei, 
„desculța, apropiat prin etimol. pop. de boașe). Cfr. 1 panțu, pl.; cfr. H. vi 215, (^osiâ»e» umpîupi) șez.
șontorog.

BO^OBO«Î vb. IV*. (Se) donner une hernie.
1«. Trans. A pricinul (cuivă) hernia, a-l face să 

aibă vătămătură. costinescu, polizu.
2°. (Mai des) Refl. A se Îmbolnăvi de hernie, a 

se vătămă, a se surpă, rev. crit. III 90.
[Derivate: boșorogire s. f.; boșorogeâdă s. f.= 

hernie, qriqoriu-rigo, m. p. i 181, biano, d. s.]
-- Derivat din boșorog.

nosTÂir 8. m. I, Jardin potager; melonniire. II. 
C«trou»Hs fCucurbita pepoj.

Dicționarul limbii romftne. i6. IV. 1913-

rAwjv, PL.; cir. h. vi zio, posrane* umptupy ȘBz. 
] VI 81, H. X 454, (borș cu bostăncij. șez. vi 71.#

(De*a) bostânelnl e numele unui joc de copii (descris 
I la) H. ni 312, cfr. iii 329, X 540, xn 141. [Cu alta

suRie: bostănâș ss bostan mic. LB., de-a bostăuica 
de-a bostănelul (descris in) șez. ii 61, pamfile, 
J. III.]

BUSTĂKei vb. IV*. Hal bâtir. — (Mold.; rar) A 
zidi, a clădi rău (ion cr. ii, 219), cu bolovani mari 
neciopliți, precum tși clădesc bostangiii grămezile 
lor de bostani. [Arheologii] lasă la o parte groso
lănia fără părecke a clădirii, întrebuințarea de 
pietre săpate la temelie, pe cănd părți de căpetenie

I,
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sânt botítányite din cet mai urifi bolovani. lORGA, 
N. R. A. Ij 288.

— Denvat din bnstangin (1®).

BOSTANtiív 8. m. 1®. Cnltivatenr oa marcAand de 
mtíons, de citronillea, de legwnes, efc.; maraieher. 
2®. Faníoísi» de la garde impériak turque.

1®. = bost&nar. DICȚ.
2®. t (Tnrcism) Sóidat pedestru din garda Sulta

nului, care aveă să Îngrijească și de grădinile sa- 
raiului. ȘIO. .Fră și capegilar-chikaesi împărătesc, 
CH bostangiii, și Colciag-pașa cu ienicerii cetăfii 
Hotinului. NECULCE, ib. Avdnd cu ei wiot 6tne de 
40 de bostangii. kogAlniceand, let. iii 217/,. 
Su&tposa bostangiilor. E. văcârescdl, ist. 273/5,. 
[Compoziții (turcești): t Bostangi-bâșa s.-păsa s. 
m, = căpetenia bostangiîlor, șeful gardei imperiale șl 
al grădinilor saraiului. ȘIO., f bostangilâr-odobnHa s. 
m. = reprezentantul lui bostangl-bașa pe lăngă ma
rele vizir, ib.]

— Din turc, bostan^;, idem.

bohtAnícá s. f. V. bostănel. 
bostAvA a. f. (Mor.) v. postavA. 
BOȘTEĂN 8. m. V. buștean.
BO9TEORÓ8, -uÂsA. B0țțTEB, -A adj. v. boștur.

roștînA 8. f. 1®. liésidu de cire. 2'*. Eéaidu de 
raisins, marc,

1®. Rămășița ob^nută din fagurul fiert, după ce 
s’a stors și din care s’a scos ceara (11. ii 117, iv 
249, ION CR. 159), comină (h. ix 88), țintită 
(marian, ins. 147), babaș. După ce stoarce mierea 
și ceara din faguri, rămăne boștina, care se între
buințează ca doctorie. U. IX 494. Zeamă de boștină --- 
apa rămasă subt ceară. MARIAN, IN8. 71.

2*. Ceea ce rămăne după ce strugurii au fost te- 
scuiți, prăștină (ii. XII 225), tescovină (ib. ix 
471), grnnj (ib. IV 152), cfr. borhot, boască, 
boroghină,bușoi, drojdii. Toarnă boștina [de 
struguri] in căzi, de unde o iau, o pun tn saci șt 
o calcă tn zgheab. i. ionescu, p. 252. Gustul ra
chiului de boștină de struguri, cercel, băm. iii 
661. Ori umblați după boștine? — Că aice n’are 
nime. sevastos, N. 94/5,. Rachiu de boștină. H. 
IV 68.

[Șl (ad 1®): voștină b. f. babcianu (voștine plur. 
LB.\ (cu v>A, In Mold.) boștină i. ionescu, d. 
405, MARIAN, ins. 147, DAMÉ, T. 120, PAMFILE, I. 
C. 95, CREANGĂ, OL., ION CR. IV 169, H. III 140, 
X 21, 68, 499, ȘEZ. III 13/,., fhoșcinăj marian, 
(hoștine plur.) șez. iii 16/,, vii 152. Prăjeau pe 
foc, intr'un txaun mare, ni^e koștine cu său. crean
gă, A. 16. Scoase... dintr’o desagă... vreo cdteva 
boțuri de hoștine. uarIan, o. ii, 166, cfr. leon, 
MED. 37.]

— Din paloosl. voStlna, idem (1®). Cfr. boască, 
hoștochină, hostoape, hușci, vospă.

boștinAb a. m. Acheteur de mares. — Cumpă
rător de boștină. DICȚ. [Șl: voștiiiăr LB., Iioștiiuir 
MARIAN, î. 218. Anumiți specuhinți adună această 
hoștină și, storcând-o tn mașini bune, capătă... can
tități însemnate de ceară... Se numeau hoștinari. 
PAMFILE, 1. c. 96.]

Derivat din boștină, prin auf. nom. agent, -ar.

B0ȘTIOBA adv. ]
RUȘT1B0S. -oisA adj. I >,„,.4,,-
BÓíí’itJB.’A adj., bó^^tiebA b. f. f ■ 
b4$toba adv., BOȘTOBOOi vb. IV* J

b6ștbb, -A adj. Sec, vide, creux. — (Mold.) Sec, 
gol, găunos, f/n nuc bătrân, pe jumătate boștur. 
V. A. URECHE, ap. TDRG. Fereastra... fără geamuri, 
boștiură. E. BAICAN, CONV. LiT. xvu 317. Pa boștera 
lui tidvă... efd coiful, k. NAUU. ap. ȘIO, | (Adesea

Bot 
adverbial, subt forma fem., spre a întări ideea ex
primată prin „gol“, „sec”) Spicul eră sec boșturi. 
N. A. BOGDAN, ib. Au Venit hoții ș» l-au lăsat bo- 
ștora = fără nimic. PAMFILE, J. n. A lăsă pe cineva 
gol boștiora [-nap, pușcă], graiul, ii 198. Tjemn 
bortos, boștiură, putred la mijloc, șez. iii 89. [Șl: 
bdștinrță), buștiora, bdștora, bdșter, -ă. { Deri
vate: boștiros, boșteoros, -oAsă = găunos, ion CR. 
I 61, CREANGĂ, GL. 417j boștorogi vb. IV* = a lăsă 
pe cinevă boștora, a cotonogi, pamfile, j. ii.]

Ț- Cfr. turc. bo§ „gol, găunos” (după TDRG. din 
bos dyr = „este gol, sec”).

itoNiiioÁcÁ 8. r. (Bot.) V, bnsnioacA.
BOHVióo 8. a. (Bot.) V. bnsuioc.

DVNV.HFLÂ vb. I refl. Bouder, fairé la moue.— 
(Fam.) A-și arătă supărarea s. nemulțumirea printr’o 
In^țișare posomorită, prin bombăniri și prin refuzul 
de a răspunde s. a privi pe cinevă, a sta b o 8 n a t, 
Imbuznat, drămboiat, Îmbufnat, Im boș ăntat, 
tmbouțat. Așâ, vezi bine, bosumflă-te acum, si 
crează lumea că eu sânt de vini, nu tu! bengescu, 
ap. TDRG. Măi... mii... măi! tare-a boaumflați eiiro- 
nomii! ALECSANDRI, T. 631, cfr. 1036. De aceea sta cu 
Lufa tn lojă, bursumflat. i. negruzzi, ii 43, cfr. IV 8. 
Poftim! Acum mi ae bosumflă dumneaei! Sandu- 
ALDEA, A. M. 41. CopUul et, ijcuiru care ae certă, 
pentru care eră tn stare să bombănească și să atea 
bosumflată o zi întreagă, sadoveanu, p. s. 142. 
dealu’ rotat ^ade moșu’ bosumflat? ( -Bostanul) 
GOROVEI, C. 26. Au mai ședeă boaum^t! H. Ii25. 
[Șl: (Brașov) busnmfiă, (diai.) hosâmflă, ( + 6uc(S) 
bozumflă ZANNE, p. v 650, buzuinflă TDRG., ( + 
boașă) bnșumflă șez. vii 178, (-1- fran. boursoufler) 
bni-sumflă, horsumflă. TDRG.]

— Etimologia necunoscută. (Cuvăntul amintește 
pe de o parte pe fran. bouraoufler, norm. boudaou- 
fler, pe de altă parte pe ung. boazii „tnânie". Ima
ginea „buzelor umflate” — cfr. megi. mt nabuzoa 
„mă bosumQu“, rus. naduvati ipd>y (propriu: a .«uită 
buzele) „a se bosuinQă”, rom. a pune buza pare 
a S secundară, schlmbănd forma cuvăntului prin 
etimol. pop.) Cfr. bosnat.

uo^UMFLÁ vb. 1. roll. V. bosamflă.

BOT a. a. I. 1®, Museau, mufle. 2". Pec. II. Pointe; 
avant, proue.

1. 1®. Partea anterioară (mai mult sau mai puțin 
lungneață) a capului animalelor, tn care e gura și 
nasul lor, cfr. rât. flit, tio. 0 ciută mioară, Pebot ! 
gălbioară, teodorescu, p. p. 58'’/,,, cfr. (despre i 
cățel, câne, cățeă) odobescu. iii 42/j,, șez. iii 206/,, '
ALECSANDRI, P. P. 64'’/j„ (lup) CREANGĂ, P. 24, (bivol) 
sbiera P. 123/,8, (porc) I8PIRE8CÜ, L. 53, ZANNE, P. 
I 618 (capră, țap) șez. iii 181/,,, alexici, l. p. 158/,,, 
(cal) ȘEZ. I 238/,, iii 189/^. P. ext. (In glumă s. în 
batjocură, despre oameni) Gură. iȘoocd/a de baron 
și-o întina botu'ca aă mă sărute, alecsandri, t. 72. 
Muiă feleștiocul în strachina cu dohot și-mi trăgeă 
un puiu de răbuială ca aceea, pe la bot. CREANGĂ, 
A. 46.Cei cu botul breaz = boierii, ciocoii; cfr. șez. 
III 20’’/,,. A bea Ia butul calului = încă un pahar, din 
picioare, Înainte de plecare (lângă caii inhămați 
gata). Să le mai dea câte un pahar, să bea la botu’ 
calului. ISPIRESCU,L. 106. (Fam.) Á da cuivă peste 
but: a-i'da peste nas (tot așâ șl în alte locuțiuni 
care urmează mal jos se găsesc variante cu nas), 
a-1 tăiă cu vorba, când se obrăznicește, zanne, p. II 
19, GR. BĂN. A se șterge (s. linge) pe bot (despre 
cevă): a fi silit să renunți la cevă, a-și luă nădejdea 
de la cevă. Ștergeți-vă pe bot despre purcei! crean
gă, A. 110. A pune pe cinevă cu butoi pe labe: a-1 
supune cu vorba, a-I face de rușine, ion cr. iii 252, 
PAMFILE, j. I. A se întâlni cu cinevă bot in (s. la) 
bot: a se găsi de-odată și pe neprevăzute față In față
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cu cinévé, Intr’o dimineață, mă tnMlnesc bot la bot 
CM MrsuZ ist de sub fereastră, alecsandri, t. 1309/,. 
Bot în bot: B&rut&ndu-se, In relații do dragoste. IZn- 
garenii rândași, pe inmătate beți, bot tn bot cu fe
tele din casă. D. ZAMFirescu, ap. TDRG. A se pnpit 
(3. trivial: a se linge) în bot ca cinevA; a tril) tn 
mare intimitate cn cinevă. a B In cele mai strânse 
leg&tnri de prietenie. Se pupă'n bot cu tHUharul de 
director, vlahdță, n. 196. | A da în bot {«tuncind 
etc.): s a nu mai răzbi (cu lucrul), a nu-și mai vedeă 
capul (de treabă), a cădoA (de atăta muncă), pam
file, c. I A aveă caș la bot: a fi încă tânăr și a nu 
pricepe lucrurile vieții, zanne, p. iii 512.

2*. P. ext. (la păaări, impropriu) Cioc (cănd este 
gros și mare), plisc, clon(ban)ț. Vulturii... Cu bo
turi de pietre scumpe, teodorescu, p. p. 58”/,,, cfr. 
(despre mierlă) ib. 453.

(Omit.) Bot gros 8. m. = cireșar (Coccothrauetee 
vulgáris). DOMBROW8CHI, 315, marian, o. i 416, h. 
IV 250, IX 122, XII 374, XVI 9. Rotgroșii ș* scatiii. 
ODOBESCU, in 181/,. I Fig. Om Jără rușine,mitocan, 
nesimțitor, rău-crescut. zanne, p. ix 545.

But-roș s. in.= căldăraș (Pyrrhula europea). dom- 
BROW8CHI, 316, MARIAN, O. I 419.

II. P. anal. Partea anterioară și ascuțită s. lun
guiață a unui obiect (care se aseamănă cu un bot), 
capăt, vârf. Bot de ciemă, de peniță; botul canei, al 
grindeiului. DICȚ. Botul dealului—coaie unui deal. 
PAMFILE, J. I. l^pana... a fost apucată de botul 
marnei (—locomotívei). caragiale,M.204. || Spec. 
Piscul luntrii. DAME, T. 126, pamfile. i. c. 72. Pe- 
trea... sări în apă și-apucă luntrea de bot. dună- 
reand, săm. vi 367. I Prora corăbiei. Vaporul făcii 
un ocol mare, <șt îndreptă botul încet, incet spre 
cheiul din fa^. id. cii. 199. | Cioculețul leucei de 
la căruță. DAME, T. 11, PAMFILE, I. C. 135. [| (Prin 
etimol. pop.) Hobotul săniei, damé, t. 22, pamfile,
I. C. 165.

[Plur. bóturi. | Diminutive (ad I): botișiir, bo* 
tușor, botuleț s. a. Ascuțitul botișor. EMINBSCU, P. 
298. Are pufușor pe botișor: i se cunosc semnele 
vinovăției (aluzie la vulpea din vestita fabulă tra
dusă de Donici). zanne, p. i 622. A fi încă puișor, 
cu caș la botișor. ib. ni 513.]

— Etimologia necunoscută (Poate, Înrudit cu fran. 
hout „vârf“, bouton „magur“, sau cu ital., spân., 
portg. boto „ciung, tămp“).
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BOȚ 8. m. și a. Belőtte, tápon, boHle,boulette. N(eu<î, 
suffocation. 2’. Boulettes (raets). 3®. Nivud (<lans le 
fd). 4°. Fetite tumeur, puiule. 5®. Tumeur abdomi
nale. 6®. Ckabot fCottus gobio).

1®. Bucată de materie In formă de gogoneâs. glob 
sau mototolită ca un ghem, cfr. mototol, bulz, 
bulgăre, boboloș, cocoloș, gogoloș, golo- 
moz, totoloț. CREANGĂ, GL. Boți de iut.CANTEMIR, 
IST. 142, DAME, T. 73. Boț de aur (alecsandri, t. 
794), de carne (l. negruzzi, v 188), de brănsă (vla- 
HUȚĂ, D. 88), de caș (șez. i 167/,, vi 119), ile mălaiu 
(DOINE, 42/18), de mămăligă (CREANGĂ, P. 145), de 
piatră (SEVASTOS, c. 243/,,), de aur (GOROVEI, C. 
350), de alviță (șez. I 92/,). Se amestecă jutnătate 
unt proaspăt, jumătate sare pisată, se face un boț 
mare căt oul de găină, se vără tn urechea vitei. 
LEON, MED. 80. 44^ .4 face feevâ) boț » a-i da (ou 
mânile) forma unui glob, a strânge ghem; a moto
toli, a boți. [Slatina concentrată] se face boțuri sau 
gogoloașe, cu măna. pamfile, i. c. 397. lorgu făcu, 
scrisoarea boț tn măna sa. I. NEGRUZZI, ap. TDRG. 
Las’ să eacă, [Boala] boț să-l facă! SEVASTOS, C. 
93/„. I Boț cu ocâ*: om (gras), ou față fără eipresiune, 
cam prostuț. zanne, p. ii 62, CREANGĂ, GL., lON 
CR. III 376. Ia, am fost și eu, tn lumea asta, un 
boț cu ochi, o bucală de humă insuftețită din Hu- 
mulești. CREANGĂ, A. 71. [| Fig. Nod, junghin (la

botA
inimă); cfr. năduf, in fine, cănd i se face [bolna
vului] boț la inimă..., atuiuii e un semn sigur că 
n’are s’o mai ducă mult, ci că tn scurt timp are 
să moară, marian, Î. 24.

2®. Spec. Diferite mâncări cărora li se dă forma 
unui boț. Bulz Kcut din două bucăți de mămăligă și 
brânză 8. urdă la mijloc, cocoloș, dodoo, gâscă, 
urs. CREANGĂ, OL., (boț CU brăneă) șEZ. vii 115, 
VICIU, GL. I-a mai rămas o buc&^ă de mămă
ligă imbrănsită și făcănd-o boț, a sis... CREANGĂ,
A. 143. ' (Transilv.) Pâne mică, țipău. donț, 
pup. LB., VICIU, OL. Cănd coace, face mai mulți 
boți ca piű (Abrud), ib. | Gălușcă (EÎldul-de-mijloc, 
lângă Reghin), ib. (La plur.) Boți = aluat care se 
bagă In supă, freoăței, pisături (Vad,tn Tran- 
silv.). ib.

3®. P. anal. (Munții-apuseni)Nod Inață.PRÂNCO- 
CANDREA, M. 98.

4®. (Neobiclnnit) Bobiță, zgrăbunță. Ii ies din piele 
niște boțuri ca tuleiele de găină, marian, na. 390.

5®. (Med. pop.) Boțuri = tumori abdominale, leon, 
MED. 122, cfr. (boțuri tn pântece) H. x 548.

6®. (Iht., suspect) Zglăvoacă. cihac, II 485.
(Plur. boți și boțuri. | Diminutive (ad D: boți- 

șur s. m. și a. Boțișor de gheață rece, sevastos, 
C. 165/j. Pătura intăi [de păr] o învălătucește, for
mând un mic boțișor. șez. ii 62/,,; boțnșor s, m. 
și a. TDRG. Mămăligă... făcută boțușor sau totoloț. 
ȘEZ. VII 115; boțurăl s. a. Trei boțurele de mămă
ligă. marian, na. 370, ȘEZ. 1 121/n.]

—■ Dintr’un tip lat. pop. *bottlum (bottla), ră
spândit in toate limbile romanice, cfr. meyer-lübke, 
R. WB. nr. 1240, (cfr. și bulg. buca „cocoașă®) sciiu- 
CHARDT, ZE1T8CHRIFT, IV 104.

«OȚ18. a. = (boro)boață. (Numai la zilot) Măria- 
sa mai făcă un boț și o pornire atâta de bleste
mată, căt fu tuturora de încremenire- CRON. 79. 
Au vrut să mai facă un puiu de boț, cănd umblă 
să ia moșia unor mahalale din București, ib. [Plur. 
bofuri.]

BÓTÁ s. f. 1®. Barillet, botte, boute. 2®. Seau en 
bois fă anse).

Vas de lemn pentru apă, cu două forme carac
teristice :

1®. Un fel de fedeleș (ii. ii 50, x 6) do lemn 
de brad (ion cr. ii 163, șez. ii 23/g), Înalt ca o 
cofă și înfundat la amândouă capetele ou funduri 
elipsoide (șez. II 23/„ VIII 92), dintre oare unul 
are o vrană; o doagă are o prelungire cn două 
găuri pentru sfoara de care se poartă bota. In botă 
se duce apa la câmp (h. ii 82, 226, 254, 262, III 
71, 133, VII 187, X 572, XII 31, 176, 277, xvi 11),
8. se bagă peștii prinși. într'o mănă țineă o botă 
cu păstrăvi vii. ODOBESCU, III 212/,, cfr, filimon,
c. I 602. Hurduc, hurduc, De mustăți te duc ? 
( Bota) QOROVEi, C. 29. Le mestecă, ca ’n bota 
Țiganului! zanne, p. vi 392.

2®. (Transilv.) Doniță. LB. Botele’n mănă luă. Bi- 
BICE8CU, P. P. 263, cfr. MARIAN, NU. 553.

[Șl (ad 1®): (Dolj) boâtă = vas de lemn de brad, 
cuprinzând 5-10 ocâ de apă. H. v 430, cfr. lON CR. 
IV 99, (Transil.) bot s. a. = putină de lemn cu un 
singur fund, In care se culeg struguri (LB.) s. se 
cară gunoiu. Un puton fbot) de gunoiu e destul. 
ECONOMIA, 157, (ou diminutivul) boteț s. a.= șteaDd
d. e. pentru brânză (Romoșel, lângă Orăștie). viciu, 
gl. I Diminutive: botiță s. f.^svas pentru duce
rea bucatelor (=apei) la câmp. h. i 404. Unu-i ține 
botița. DOINE, 228/1,, botică s. f. [Smântână pe] care 
vrea să o păstreee, o bagă tn botice (Gujeriu, In 
Transilv.), ap. HEM. 2836/^, botlșoârâ s. f. LM., 
ÜDRF., botlcilță s. f. Din sori s'o făcut boticuță 
bouruță. Din boticuță o curs o ceruță (Descântec 
din Unșaria), ap. JAHRESBER. VI 72.]

— Din bulg. bota „vas de lemn pentru laurt“.
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PANCEv (cfr. alb. bote „urcior", n.-grec. pnâtijț < ital, 
boite). Cfr. dubletul bute.

botA s. f. = bâtă. (Mold., Bucov., Transilv. de 
nord. Ungaria) Luăndu-și fiecare bota sa cea cio
bănească in mână, se și porniră la drum, marian, 
T. 10, ofr. î. 381, nu. 420, sbiera, p. 195/,,. /șt »o 
iarăș bota de după ușă... șt pleacă in sat (Bihor). 
LUC. III 331. Sofo-t... cioplită,... De spinarea ta 
gătită (Jud. Suceava). ȘEZ. IV fiSS'*/,,. El imi dă 
cu bota’n spate. mAndrescu, l. p. 112/,,. Nu da 
bota în mâna prostului! zavse, p. iii 483. /t destul 
o botă bună la un car de oale! ȘEZ. l 219/,,. |] Spec. 
(Maramureș) Bățul de caro atârnă ițele, fuștel. ib. 
viii 146. II P. ext. Lovitură de bâtă. Dă-i bote de 
răfuială Și dă-i pălmi de cheltuială, ib. i 143'’/iii 
cfr. sbiera, f. 135. A da cu bota in baltă, cfr. 
baltă (i, 41)3'’). Cel ce nu știe să vorbească cum 
se cade, cel ce dă ca cu bota in baltă, mai bine să 
tacă. MARIAN, o. il 270. I Bota drumului: se nu
mește omul care ziua-noaptea e tot pe drum (Ioana, 
lângă Gherla), viciu, GL. [Șl: (Ban., Hațeg) boâtă
a. f. = băț păstoresc, țărănesc, rev. CRIT. iii 90. 
Petru luă iară oile sub boată șt haida cu ele la 
pășune. cAtană, p. b. iii 12, cfr. țiciiindeal, p. 
278. o boată bună ln un car cu oale! zanne,
p. IV 9. Dumneeeu nu bate cu boata! ib. VI 655; 
(In Transilv.) bot a. a. | Diminutive: botică s. f. 
Roftoa... unde n’au prins să-l imblătească șt să-l 
bată șl i>e de-o parte șl pe de alta! sbiera, p. 198. 
Da cap botică, la dos botică. Iar la mijloc nu-i 
nemică? (--Furnica) gorovei, c. 164, botlciiță s. 
f. Și f’oiu face-o boticufă, Boticuță de losufă. mân- 
drescu, L. p. 191, bottță s. f. Care busdugan?... 
Botifa aia? CÎTAVh, p. B. ii 145. || Augmenta
tive: botAu, botău B. a. Cu botdul le mână [oile] 
/« codru la Pandina. alecsandri, p. p. 55/;,.]

— Din ung. bot, idem (cfr. sârb, bota „lovitură"), 
cfr. dubletul bâtă.

DÓT A B. f. (în oxpresiunea:) Ă. nn ști botă — ni
mica. Cfr. boabă, tufă. Primoru’ nu știe carte botă 
și4 ttișaiă copilul ăi mic. jipkscu, ap. zanne, 
p. III 483. Nu pricepem botă, tufă, id., ap. TDRG. [Șl: 
(Ban.) boâtă: Im toate aceste meșteșuguri, numai 
fiul... se pric^>eă, ceialalfi erou boată, stau numai 
și se mirau. cItakâ, p. b. i 9ö.]

— Deși se zice, cu același Înțeles, o nu ști bâtă, 
e greu de admis că avem a face ou o întrebuințare 
figurată a cuvântului botă*, de-oare-ce expresia „a 
nu ști botă" se Întrebuințează șl In regiunile ln care 
de altfel se zice numai „bâtă“, nu „botă“. Cfr. v.-ital. 
boto, -a „stupid, prost“, ung. bwfu „pro8t“.

BOTÂN adj. (Numai In ezpresiunea) Măr botan. 
H. IX 389.

— Derivat, probabil, din bot, prin suf. -an (cu 
înțelesul de Jootos**).

BOȚÂsrĂ B. f. V. boțolan.
botAncA s. f. (Bot.) ss vâzdoage. marian.

BOTÁNic, -Â adj., 9. f. .Boíanigue. — Relativ la 
plante. Nu tntrerumpe corespondinfa noastră bota
nică. C. NEGRDZZI, i 99. botanică, gr&-
din& In oare se adun& tót felul de epecii de plante, 
pentru studii, i La fem. substantivat: Botanicá= 
știința care se ocupă cu studiul vegetalelor. M'am 
pus pe studiat botanica, c. negruzzi, i 103. [Fa
milia: botanist, «ă subst. = persoană care se ocupă 
cu studiul botanicei j botaniză vb. P = a strănge 
plante pentru studiu, a herboriză.]

— N. din fran. (<grec. potavtxâț, din powvq 
,4arbă, plantă“).

botáb 9. a. 1°. Museroüe. 2°. G’Juiine de fléche 
de oharrae.

I — BOTEIU
1®. Bucățica de ștreang de la căpăstru s. de ta 

cureaua de la frâu oare cuprinde botul calului, cfr. 
botniță (1®). DAMÉ, T. 50.

2®. Lanțul care leagă capătul de dinainte (botul) 
grindelului cu rotilele. TDRG.

— Derivat din bot’, prin suf. instr. -ar.

botár a. m. (Dog.) Tonnelier. —■ (Transilv.) Me
șteșugar care face s. oare vinde bote, dogar. LM., 
BARCIANO, ALEXI.

— Derivat din botă', prin suf. nom. agent, -ar. 
Cfr. butar.

BOTÁB s. m. Cs/u» țMt porte la hotte (& la ven- 
dange), hotteur. —(Transilv.) Cel oare cară struguri 
la cules cu vasul numit bot. LB., BARCIAND.

— Derivat din bot’, prin suf. nom. agent, -or.

botAiș 6. m, 1®, TragMeur, rabatteur. 2’. Ro- 
fa»ne«r.—(Mold., Bucov.)

P. (Mold.) Hăitoș. H. X 21.
2°. (Bilca, In Bucov.) Bătăuș. Sd te ferești de él, 

că-i botaș. Com. topán.
— Derivat din botă’, prin suf. -aș.

botAș b. m. (Bot.) V. butaș.

B0TÂȘ 9. m. Sorté de sandale. — (tn munții Su
cevei; mal alea la plur.) Opln că ln formă de papuc, 
făcută din pielea scoasă pe Ia cotele picioa,relor de 
dinapoi a[le] cailor și vitelor; această opincă n’are 
nevoie de Ingurzitură; e făcută gata, 11 trebue numai 
nojiți. ȘEZ. II 150/,,. [Șl: botuș TDRG., botoși plur. 
= hileri, Încălțăminte turcească ce acopere numai 
vărful degetelor. II. I 253.]

— Probabil, de aceeași origine ca bătuș (cfr. șl 
ung. botos „papuci de pâslă'*).

uoTAș a. m. (Entom.) v. botoș.
BOTAși vb. IV" (ș. d.) V. butăș) ș. d. 
boțAt^i. 8. ,m. (Bot.) V. bozățel. 
botAb, botAu b. a. V. botă*.

bótcA b. f. 1®. Alvéole ou oeHwfe de la reine des 
abeilles. 2®. Creua; dans une branche. 3®. Coup appli- 
qué sur la tete de qqn. rapidement aveo le ponce 
et Ie petit doigt. Nom de jeu.

(Mold., Bucov.)
1®. Alveolă (numită șl țâță) tn fagure, ln care 

se reproduce matca, marian, ins. 145, damé, t. 
1'20, H. X 498. [Șl: boătcă (Neamțu, Suceava), ap. 
HEM. 743.]

2®. Gaură, scorbură In ramură. TDRG.
3®. Lovitură dată In capul cuivă cu nodul dege

tului celui mare și apoi, printr’o întorsătură repede 
a pumnului, ou nodul degetului celui mic, nucă, 
pată. Fă-i șl iu o botcă tn creștet șt-t ia oful! 
(Dâmbovița). CONV. LiT. XLiv,„ 955. |1P. ext. Nu
mele unui joc obicinuit, la șezători, Intre fiăcăâ și 
fete care Iși dau astfel de lovituri, ib.

bótcA b. f. V. butcă.
BOTCEÁ B. f. V. bocceă.

botcuțA 9. f. (Bot.) Plante. — (Transilv.) Numele 
unei plante nedefinite. Cu restee de botcufd. UÂN- 
DRESCU, L. P. 48/,o, cfr. 184/,. Cfr. butouliță.

boteázA s. f. (Bis.) = bobotează, marian, na. 78, 
SE. I 162.

— Substantiv postverbal din boteză.

BOTBiĂș B. a. V. botéin.

BOTÉfc 3. a. Troupeau de moutons. — (Mold., 
Bucov., Maramureș, Ban.) Turmă de oi (H. ui 280)
9. de cârlani (Voloca, In Bucov., com. a. procopo-
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vici), alcătuită din mai multe ciopoare (Liuba- 
lANA, M. 108-9), un cârd mai mare, cam de vr’o 500 de 
oi. Boteie de oi Și stave de cai. pop. (Ban.) CONV. 
lit. XXXVI 899. [ȘI: (Ban.) botén, liuba-iana, m. 
108. I Diminutiv: boteiăș (cupronunțare dialectală 
boteiâș RETEGANUL, TR. 54/„) 8. a. Un boteiaș de oi. 
BUD, P. P. 49*’, cfr. 70.]

BOTKJÚNK 8. f. (Teol.) 1®. Baptéme. 2®. Repas 
de baptéme. — (f și diai., Mold.-de-sus și Bucov.) 

1®. Botez (1°). Măntui-nă-vremu c« bootegiurea. 
COD. VOR. 156/1, 11 (= botezul. N. testament 1648, 
BIBIJA 1688), cfr. ouv. d. bătr. ii 122, 124. Cu bo- 
tejunea ce eu amit mă voiu boteză, să se boteze, te- 
TRAEV. (1574), 235. Și pre toți întru un trup cu 
sfânta botejune împreunând. CORESi, e. iii.',. iVesfe 
7 «fe după botegiune au sfărâmat toțfi] idolii, xto- 
softeiu, V. 8. 130,,, cfr. 227,,. Scăldătoarea... co
pilului... până la botejune, daiă botejunea nu se în
târzie,... foj... face... moașa. "Sk, 104.

2®. Masă dată la botezul cuivă, botez (4°), cume
trie. Eu, în loc de botejune, Ți-oiu fot» îngropă
ciune. (Bucov.) MARIAN, î. 134.

— Din lat. pop. *baptldlo, -loncm.

BOjÉL s. m. (Industr.) Soulier (d’enfant).—(Țepu, 
In Mold.; mai ales la plur.) Gheatö de copii, cu șire
turi. PAMFILE, I. C. 350, șez. IX 36. [Șl (din plur. 
boței]: boțeu B. m. pamfile, I. C. 350.]

•— Diminutiv, derivat prin suf. -el, din rus. boty 
„gheată țărănească"; cfr. botâș, ciobot^ botină.

BOTÉLNIC B. a. 1 _ . . ...
botílnitá. botébnitA b. f. /
BOTÎș 8. m. (Bot.) V. butaș.
BOTÉf s. a. V. botă*. 
BOTÉV B. a. V. boteiu.
BO'fÉv 8. m. (Industr.) v. boțel.

BOTÉZ s. a. și m. (Bis.) 1®. Bapf^me. 2®. Eau bă
nite, 3®. Aspersion aoec de l’eau bénite (le 1-er du 
mois). 4®. Repas de baptéme.

1®. tn religiunea creștină, una din cele șapte taine, 
destinată a șterge păcatul strămoșesc, și care constă. 
Ia noi, (de obiceiu) In cufundarea corpului celui ce 
se botează, de către preot, In cristelnița cu apă sfin
țită, iar In biserica catolică In stropirea corpului cu 
apă. La botez, cel ce se botează primește numele de 
botez =s prenumele. Mărturiseaște un boteză in ier
tăciunea păcatelor. CORESI, ap. GCR. I 32/„. întâia 
taină iaste botédzul. șapte taine (a. 1615), ib. i 
115/,. Sfântul botédzü. dosofteiu, ps. 94. Ca locaș 
de cununie Și de botezuri să fie. marian, sa. 249. 
Act (In Transilv. carte] de botez. A bea la botezul 
resteului; după ce nu mai ^-o sete, zanne, p. v 
532. Ca o lumânare de botez «s gătit ib. VI 496. " 
Botezul (Domnului) și Botezul apelor= Bobotează. 
MARIAN, SE. I 162. Cazanie la botâzulă Domnului 
nostru, lui Isus Rristos. cheia înțelesului (a. 
1678), ap. GCR. 238/,^ f 9- prunc (barcianu) 
de botez = fin. Fiindu-ne fiu de botez și de cununie 
(a. 1749). URICARIUL, XVII 37. |i Fig. îndată sepo- 
meniră in apă; cei mai mulți se scăldară scăldatul 
din urmă, vreo câțiva scăpară numai cu un botez 
(= udătură). ispirescu, ap. DDRF. [Florile] din bo
tezul de lacrămi luară numele lă^ămioare. emi- 
NESOU, N. 28. I (Modern, după fran. s. germ.) Bo
tezul de foc: întâia luptă Intr’un râzboiu. BARCIANU.

2®. P. restr. Apa (sfințită), aghiasma întrebuin
țată la botez s. Ia Bobotează. Acel vas cu botez se 
află... in mijlocul unei bisericuțe, ispirescu, l. 29. 
luda... o luat luna și lumina Și găleata cu botezu’. 
ALEXICI, L. P. I 142/,,.

3®. Botezare (a enoriașilor) cu apă sfințită, la zi 
Întâi a fiecărei luni și In ajunul Bobotezii. Cfr. bo
teză (3®). în ajunul Bobotezei preotul umblă cu 
botezul din casă In casă. MUSCEL, 15.

BOTEZA
4'''. Osp&ț și petrecere la botezul cnivă, cumetrie. 

Jor noi sd mat jucăm un pic Și la bofee. COȘBUC,
B. 23.

[Plur. -ieswr» și -teze, (nr) -teși (marian, na. 78).] 
— Substantiv postverbal din boteză.

BOTEZĂ vb. I trans. și refl. (Bis.) I. 1°.
2”. FatVe baptiser, convertir. 3®. Ă^erper d’eau bé- 
nite. 4®. Tentr un enfant sur Ies fonts baptismaux. 
6®. Bnptiser, iMrnewwer. II. (Refl.) 1®. Se fairé 
baptiser, recevoir le baptéme, se convertir. Se 
fairé asperger d’eau bénite.

I. Trans. 1®. (Despre preot) A săvârși actul bo
tezului, a creștină pe cinevă prin botez. Sămtu o 
creștină botezată, cuv. O. bătr. ii 151. Păsați in 
toată lumea, invățați toate limbile, botezați in nu
mele Tatălui sfânt, catehism (a. 1607), ap. GCR. I 
42/,, H (Despre părinți s. rude) A supune (un co
pil) actului botezului. Când fu a-l boteză, împăratul 
adună răsărit și apus, ispirescu, l. 41. # e bo
tezat cu toată apa: nu e eu mințile Întregi. ZANNE. 
P. VI 497. JiWwot odată-8 botezat: nu știu multe 1 
ib. VI 498. Jidan botezat: creștin cn apucături rele, 
ib. VI 177.

2®. Fact. A face pe cinevă să primească botezul, 
să se creștineze, a pune să se dea botezul cuivă, a 
converti la creștinism. Pre alții mulți [Turci] au și 
botezat [Mihnea-vodă]. M. COSTIN, let. l

3°. A stropi cu agbiasmă (persoane, vite, case, etc.) 
In ajunul Bobotezii și ia Bobotează, la zi Intăi a fie
cărei luni, la sfeștanie, etc. tn ziua de Bobotează, flă
căii merg călări la biserică, și, ajungând, desea- 
lecă de pe cai și vine preotul de-i botează atât pe 
ei cât și pe cai. h. ii 157. în unele părți din Mun
tenia... este datină ca in ziua de Sf. loan Boteză
torul, des-dimineață, fiecare om să-și boteze la casa 
sa toate dobitoacele și clădirile, cu aiasmă din ajun. 
MARIAN, SE. I 224. il Fig. A udă. Și-acolo ii boteză 
ploaia. RETEGANUL, P. III 83/„. ș» orîcorB chin Eu 
mi-l botez cu vin. alecsandri, t. 771. 1 (tn glumă) 
A boteză laptele, vinul s. rachiul: a-l sub^ă cu apă, 
ca să fie mai mult, pamfile, j. ii.

4®. A funcționă ca naș s. nașă Ia botezul cuivă. 
Și botezasS Cantemir-vodă un copil lui loan Ba- 
coviță. neculce, let. ii 288/10. Am botezat o cu
coană ( copilă) a lui Miron (a. 1765). Uricariol, 
XXV 277/,. Nu voiă ni>ne să se prindă cumătru și 
să^ boteze. SBIERA, P. 187/,,. Cânți botezi copii, «d 
le dai fașă lungă. șEZ. i 125/,g. Nașul botează, Nașul 
cutează: se zice cănd o rudă îndrăznește la altă 
rudă. lORD. GOLESC!’, ap. ZANNE, P. IV 481.

5®. A pune cuivă un nume (de batjocură s. de 
glumă), a porecli. Dar te mai duce capul ea să-l 
botezi? Să-i zici Păsărilă, nu greșești, creangă, 
p. 245. Câte fete sânt in sat Pe toate le-am bo
tezat, Le-am pus nume de cirașă. Să-mi vindece 
gura arsă. IIODOȘ, P. P. 165. Pă ow dintr’un lemn 
de teiu, Și il botează Mateiu! zanne, p. iv 200.

II. Refl. ( pasiv) 1®. A primi botezul, a se cre
ștină. Scoală, de te bootiadză, și-ți spală păcatele 
taie! COD. VOR. 41/», cfr. COV. D. bĂtr. II 122. Dintre 
împărații Romanilor, întâi el să se fie botezat. Ck'S- 
TEMIR, iiR. 208/,. (Cu complement intern) Să bote- 
dzdră botez, dosofteid, v. s. 4 pr.

2®. A se duce (către preot) spre a fi stropit cu 
agbiasmă (la Bobotează, la sfeștanie, etc.). La Bo
botează, m’am botezat la amândoi preoții.

[Derivate: botezare s. f., botezat s. a. Cănd fu 
la botezatul copilului. DDRF.; (Transilv.) botezat 
B. m. — creștin, om, Român. Oile lui se vedeau 
și se cunoșteau dintre ale altor botezați, reteganul, 
p. IV 28/,,. (Negativ) nebotezăt, -ă adj. Un om 
nebotezatu și ^mreatu. cuv. D. bătr. ii 332. Fa 
muri pruncul nebotedzată. șapte taine (a. 1644), 
ap. HEM. 1927. Creștinilor, cu oamenii cei necre
dincioși și nebotezdți nu să cade a oued prieteșug. 
CHEIA ÎNȚELESULUI (a. l&IS), ap. GCR. I 239/,. Copil
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de Țigan, negru, neboteeat. MARIAN, SE. i 132, ho* 
tezătdr, *oâre adj., subst. (cu deosebire ca atribut 
al Sf. loan) Ceru capul sfAntuJui loan botezătoriulă. 
lOAN D. viNȚi,ap. GCR. I 212!^. Botezătoriidu { Sf. 
loan) dtn pAntew o au eieăe Dumnezeu născătoare. 
MISEIÜL (1776), 107*/,.)

— Din lat. haptlzare, idem.

BOTEZĂTOÂREf s. f. PontsbaptiswaMX.—(Numai 
la dosofteiu, V. 8. 202,,) Vasul in care se botează 
copiii, cristelniță. le^ din botesătăarta (glosat 
prin: scăldătoare).

— Derivat din boteză, prin suf. instr. -âtoore.

BOTFOB s. m. (tncălț.) Sorté de botte. — (Mold. și 
Mont.) Cizme țărănești B. militărești, cn turetce tari 
șl ou creți, pamfile, i. c. 350, șez. ix 35, H. iv 87, 
119. Cfr. ciubote. Cu pantalonii văriți tn turetcite 
botforilor. vlahuță, cl. 81. Colonelul Amea... cu 
botforii de lac elegant tncheiați intr'un pinten de 
brone, ce sună a votnteie. zamfiresCü, r. 11. [Ac
centuat: bótfor și botfór. ] Șl: f (direct după fran.) 
botfdrtă s. f. Condulici..., c« botfortele ș» pintenii 
lui. 1. NEGRUZZI, IV 32; botfúr pamfile, I. c. 350} 
boftur ib.; botfórt ib. 342-]

— Din rus. botfórt®, idem (< fran. bottes fortes).

BOTFÓBT, noTFÚB s. m. V. botfor.
BOT.«RO8 8. m. (Omit.) V. but*.

BOȚÎ vb. IV*. 1*. fSeJ froisser; (sej chiffonner ,■ 
fsej eri^er; fsej pelotonner. 2”. Acculer. 3®. (iS’^en- 
tasser, fs^amasser.

(Mold.) Trans. (faot.) și refl. A (se) face boț.
I®. A (se) mototoli în mână (redă, când e vorba 

de haine, întocmai ideea franțuzismului: a șifond), 
cfr. ponosi, ghemul, cocoloși, golomozl. Dom
nilor, imi boțiți hainele, alecsandri, t. 760. Ea 
boți scrisoarea eu mâna, eminescu, n. 76, cfr. 111. 
Itie^eă eă-l poarte [caietul] toate felurüe, bo~ 
țindu4. 8AD0VEANÜ, LÜC. vu 36. | A (se) zbârci, a 
se Încreți (la față). Fața [babei] mică, boțită și scri
jelită, toată tn sbâreituri adănci. vlahuțA, n. 124; 
cfr. IORGA, N. R. A. 1 292. I A (se) ghemul; cfr. pi- 
tulă, topilă. Un i^ure tntr'o tufă stând boțit. 
speranția, ap. TDRG. Frigul mă boțește, contem
poranul, I 834. zțț: sâ te boțesc urii — am să te
bat. PAMFILE, c.

2®. ț A strimtorâ s. a prinde la strimtoare (pe un 
dușman), a Înghesui. D-au boțit la un gard și l~au 
prins viu. neculce, LET. ii 2’i2lit, cfr. 421/,,. Bo- 
țind pre Varvari tn balta ce eră acolo, ca la 14 mii... 
au pierit, cantemir, iir. 329/,„ cfr. 17/,,, 430, ist. 
139/,.

3®. + Trans. și refl. A (se) îngrămădi, a (se) adună. 
Au găsit acolo un doftor de-i tot ^oboeeă sângele 
din obrae și-l boțeă la nas..., și așă, din si in ei, 
sângele se închegă, de i-au crescut nasul [tăiat] la 
loc. neculce, let. ii 210/,. s’au boțit toate aceste 
[pâre]... asu^a lui Cowâantin-oodă la Poartă, id. 
let. n 276/,. [Tina Nilului] f» pofruieci de sile cre
scând se boțește, cantemir, ist. 139/,.

[Șl: îmboți vb.lV‘=a ghemul (LB.), a zbârci (bug- 
NARIU, nAs.). Nici putând păși otat fneoZo și îm- 
boțindu-se (= fiind Btrimtorat) de ai noștri, care-i 
urmă, s’au tăiat de Turci, șincai, ur. l 3ő7/t,.] 

Derivat din boț.

BOTÍCÁ B. f. V. botă*’’.
BOTicds, -oÂsA adj. v. botos. 
b«ticútA s. f. V. botă*'*.

BOTÍE B. f. T6te (de pavot).—Măciulie (de mac), 
bociulie, gămălie, măgălie. Câteva boții (botié) 
sau măgiilii de mac. marian, na. 257.

— Etimologia necunoscută (cfr. ung. botgok, bö- 
tgök, idem).

BOTOROS
botínA b. f. (Incălț.) Botiine. — (Neologism oare 

a pătruns șl în limba populară) Gheată (mai ele
gantă, mai ales de femei, de copii), cismnliță, ciu- 
bo^că; cfr. cipici. pamfile, i. c. 350 (n’are gumă, 
ci se încheie cn onreă) ii. I 253, II 223, IV 57, (=imi- 
nei) X 77, 436, 557, xvi 162. Botine de glanț = cipici 
de lac. alecsandri, t. (416) 1759; cfr. c. negruzzi, 
III 68/,,. El [o] privi..., de la cap... pân' la botinele 
micuțe, eminescu, n. 82. [Plur. -tine și -tini (H. ll 
223, IV 57). 1 (Pop.) Șl: botin s. m. manolescu, i. 
ap. TDRG., ȘEZ, v 38/„.]

— N. din fran. bottine, idem (cfr. rus. botinka, 
idem).

HOTINEÂSCA s. f. (Cor.) Danse paysanne. —Nu
mele unui danț țărănesc, pamfile, j. I 17.

— Derivat, probabil, din botină, prin suf. adj. ~esc.

BOTitțoÂRĂ s. f. V. botă*.
U0T1Ș0B s. a. V. bot.
BÓTi^ÓB 8. m. și a. v. boț.
BOTiȚĂ 8. f. V. botă*’’. 
boțIți s. m. plur. (Bot.) v. boțnț. 
BOTNÁR s. m. V. butnar.

BÓTMifAs. f. 1”. Uuseliére. 2^.Hointe,ai>ant,proue.
1°. Apărătoare (făcută din sârmă s. curele Împle

tite, une-ori un simplu belciug s. o scânduriță ou 
cuie) care se leagă la botul unor animale ca să nu 
poată mușcă (cânele, calul), să nu poată paște (calul) 
s. suge (vițelul), cfr. botár*. S'o’ncălu^eă cu bot- 
nifă. J1PESCÜ, o. 59. :țț: I-a pus botnița tn nas = a 
îngreunat-o. ZANNE, P. IX 545.

2°. = bot II (la luntre damé, t. 126, pamfile, l.
C. 72 și la sanie damé, t. 22).

[Cu alte sufixe: botelnlță (la vițel TDRG. și la cal 
DAMÉ, T. 50, pamfile, i. c. 49), botcrnlță s. f., ho* 
telnie B. a. (amândouă la cal. damé, t. 50, pamfile, 
I. C. 49).]

— Derivat din bot*, prin suf. instr. -niță.

noTOÁtfÁ. s. f. Vieille br^is qui n'a plus ile 
ăents. — Oaie bătrână oare no mai are din^ și care, 
de regulă, se tngrașă pentru tăiere, cfr. babană, 
boancă, hâ(r)știDagă, butușană. HEM. 2255, 
H. n 87, IV 155, VII 419.

BOTocĂl- s. m. Nom de chien. — Nome de câne 
ciobănesc, ii. ixl23.

BOTOvÁNÓs, *o.íhA adj. T. bnlncănus. 
boțocuînA s. f. (ș. d.) V. moțoclilnă ș. d.

BOȚ0G s. m. (Iht.) Abramis sapa. - După cre
dința pescarilor, o o sacul se corcește ou batea, 
dând un bastard, căruia Turtucăienii ii zio boțog, 
fiindcă rămăno mio. Cfr. antipa, f. 146-148.

— Derivat din boț', prin suf. -og.

BOțOLÂN s. m. Nom de b(suf. — Nume de bou 
(h. X 43, 85, XII 385, DAMÉ, T. 181) cu botul scurt 
și gros s. cu capul mare și ou corpul scurt și gros 
(marian). Hăis, boțolan ; cea prian l alecsandri, 
T. 970. [Feminin: boțolână s. f. = Tacă cu botul 
scurt și gros. MARIAN, boțână s. f. = nuine de vacă 
(OO8TINESCÜ, DDRF.), cu capul mare șl scurtă la 
trup (marian).] Cfr. boț*.

botólcA B. f. Ke»fre (de lampe ă pétrole). — 
(Beolean, comit. Făgăraș) Partea rotundă a lampei 
in care se pune petroleul. Am cumpărat o botolcă 
nouă ia lampă, țara oltdloi, iii, nr. 12.

BOTOBÓO s. a. = bădăln (Jiu, in Transilv.). vicin, 
OL. 17. Cfr. botă*.

uoTORÓB, -OĂSĂ adj. T. buturos.



BOTOS
BOTÓs,-oÁ81 adj. P. Â gros museau. S'’. Fáché, 

boudeur. 3”. Impertinent.
1®. Cu botul mare s. gros.
2®. Fig. Supărat, b osumflat (cu gura țuguiată 

ca un bot), pamfile, j. i. Dar ce ai, puiule, de ești 
așâ botos?... Ești tare supărat? contemporanul, 
VI, I 114. # A rămăneă boio.s; a rămâneâ cu bu
zele umflate. ZANNE, p. ii 20.

3®. Fără rușine, obraznic, Îndrăzneț, care dă cu 
râtul (ca porcul), costinesgu, zanne, p. ii 20.

[Cu alt suflx: (ad 1®, rar) botleós, •eâsă. marian. 
Derivate: botosă vb. 1* refl, = a se face botos, a 
se supără, a se bosumflâ. ION CR. iv 85, (cu deri
vatul) botoșălâ s. f.sB supărare fără temelu, moro- 
căneală. ib.f

— Derivat din bot*, prin suf. adj.-os.
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KOT0Ș s. m. (Entom.) = căpușă (Bucov. și pe 
Câmpie. In Transilv.), MARIAN, INS. 400, VICIU, gl. 
[Șl: botâș, botiiș. marian, ins. 400.]

KU'fón, -oÂNĂ. f adj. ^oueiu; — (Numai la can- 
temir) Cu noduri, noduros, moțochinos. Picioare 
inalte șt la genunchi boțonse. IST. 89.

—- Derivat din boț', prin suf. adj. -os.

KOTOîjÂ vb. 1“ refl. (ș. d.) v, botos ș. d. 
BOToși 8. m. plur. v. hotâș.
BOToiiL s. m. (Bot.) v. bozățel, 
BOTHÁC 8. m. (Zool). V. broatec. 
noTHOAHNÂ s. f. (Med.) v. troaltnă.
BOT-K0Ș s. m. (Omit.), botulét s. a. v. bot’. 
BOȚVBil. B. a. V. bvț'.
BOTiișț 8. m, V. botâș.
BOTt'fș 3. m. (Entom') v. botoș.
BOTljȘOB B. a. V. bot'.
BG’Ct^óu 8. m. și a. v. boț'.

u. P.

BOȚÎ'i’ B. m, (Bot.) = burcte-pufios. TDRG. (Și; 
(plur.) boțiți PANȚU, PI.., BARCIANÜ, ALEXI; (t boe) 
bezúz S. m. PANȚU, PL., GRIGORIU-RIGO, " "
I 12.]

— Derivat din boț', prin suf. dim. -m^.

BOU B. m. Boeuf.
1°. Vițelul după oe s’a Înțărcat și e do un an 

80 numește mănzat, apoi până la trei ani june 
(h. II 252); de la doi ani, gonitorii care nu ae 
țin pentru prăsilă (cfr. taur, buhaiu, bugă, bic) 
se Întorc (cfr. r&ncaciu) spre a deveni boi de 
muncă 8. dejug. De la patru ani In sus (după da.MÉ, 
T. 24 și H. II 59: de la trei ani) ei se numesc: boi 
de un vițel, de doi viței, de trei viței, până la șase 
ani, când li se zice apoi numai bou (ii, iv 53). 
Boul paște, rumegă; mugește, rage, boncă- 
ește, bor(n)ăe, răncăluește (mai rar: orăcă- 
ește, zbiară ii. iv 85); boii umblă In turme, ci
rezi, ciurde, gule; la arat, boul care umblă pe 
brazdă se numește bou de brasdă, iar cel care umblă 
pe locul nearat, pe lăngă omul care-1 mănă, bou 
de om (com. A. COCA); atributele și numirile de boi 
mai obicinuite sănt: a.) după coloare: bălan, băl- 
țat, breaz, plăvan, roșu, roșcat, ursin, po
rumb, hulub, florean, lupan, mu burei, tărcat, 
înspicat, prian, cudalb; b.) după ziua nașterii: 
Dumán, Jolán, Zorilă, Flórian, etc. (cfr. 
LIUBA-iANA, M. 115). Boul CU un com e ciut, cin- 
tac, cionc, etc., cel ou coada scurt(at)ă: clumpav, 
berc 8. oiopărtao; după flrea lor, boit sănt moi, 
leneși, trăgaci, aprinși, iuți, hăițiși, să
ritori, Impungași (Impungători), cu băhă, 
etc. Cfr. DAME, T. 27-32. Specii; bou de câmp: 
mare, lung In trup, cornaciu și mai molatic, dame, 
T. 27; bou de pădure: mai mărunt, mai iute și mai 
Închis la păr. ib.; (in Dolj) bou câmpenesc: mijlociu 
la înălțime și voinic, bou ungurean: mare, cu coar
nele lungi și Întinse In laturi, și plăpând, bou mwn-

BOC 

tenese; mărunt și mai puțin puternic, ib.; (tn Buzău) 
bou molflovenesc b, de Moldova; mare șl voinic, bou 
muntenesc s. de munte: mărunt la trup și cu pi
cioarele scurte, bou unguresc, bou de Slobozia, bou 
de câmp, bou românesc, ii. il 26, 59, 117, 142; (In 
Mehedinți) bou înfundat: trupeș și cu coame ^- 
trivite, bou măgeresc: Înalt, lung, subțire și cu coar
nele foarte lungi. DAMÉ, T. 27; bou bucșan, varietate 
a boului moldovenesc (cevă mai mic, de coloare ce- 
nușie-vânătă;cfr. pilip-manolbscu.a.d. 198). Rădic 
ție búi eu țapi, coresi, ps. 168. Oile și boii, doso
fteiu, PS. 28. Părechi de boi. biblia (1688) 3 pr./„. 
Boi la plug. c. negruzzi, t 246. Boii pasc pe lăn^ 
car. COȘBUC, F. 126. Dejupou boii. CREANGA, P. 14. Un 
foc mare, de păreă că au să frigă un bou. ispirescu, 
L. 246. Zece boi ca bivolii. Să ți-i mânci eu dóftorii. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 280 (cfr. BIBICESCU, P. P. 50). 
Ș't rămân boii ’njugați Și părinții supărați; Și ră
mân boii ’n ocol, Casele pline de dor. ib. 323. Mânând 
boii: cea, Virág!... ho. Bodor.ib. 32. Bo»» dela rudă... 
cei din tânjală. ib. 78. Boii ’n grajd că au murit. 
ib. 310. Rage un bou. șez. 1 2^!^^ Mâncată-s eu 
de străini. Ca iarba de boi bătrâni. Și mâncată-s 
de dușmani. Ca iarba de boi balani. ib. i 79. E 
mai bine acum un ou decât la anul un bou. C. NE- 
GKUZZI, I 248 (cfr. ZANNE, P. I 2). La omul sărac. 
Nici boii nu trag: Ii merge rău in toate. ION CR. 
III 157. Boii ară și caii mănâncă: unul muncește 
și altul trage folosul, pamfile, j. ii. Pentru boii 
bătrâni trebue carul mic. id. C. A nu-i fi cuivA ftoți) 
boii acasă v. a c a s ă. .d-șt băgă (s. pune) bot* tn jug 
(in plug B. <n cârd) cu cinevA cfr. băgă (i, 418**). 
Nu fac eu boi bălfiiți {breji românul glumeț, i 
49/,,) cu tine: nu mă voiu Impăcă mult timp! pam
file, J. II, cfr. românul glumeț, l 48/4. .4 lăsă pe 
cinevA tn boii lui: a-1 lăsă In apele lui, a-i da pace, 
ib. 49/4. A merge (s. a se duce) ca cu (b. ca) boii 
{e. cu carul cu boi): Încet de tot, a-nevoie. DDRF. 
Vorba ceea: boala vine cu fuga și se duce cu boii. 
ib. Mi-a luat boii (de) dinainte : m’a despoiat de 
toate, m’a adus la sapă do lemn. TDRG. A scoate 
pe cinevA la drum de boi = a-1 sărăci din pricina 
altora, zanne, p. vi 99. Ochi de bou; mari. ib. ii 360. 
Unde boul nu rage: departe, ib. (cfr. unde adus mutul 
iapa, unde a’nțercat dracul copiii). | Bou bălțat: mă
măligă cu brânză, strânsă Intre degete, cfr. bulz, 
cocoloș. urs, boț, gâscă, șez. ix 74, pamfile, j.
III. De-a buul a. d’a’n boul s. (mai ales) de-s’n 
boule(a)=numele unui joc de copii (cu bețe aruncate 
astfel încât să sară din cap In cap), stamati, ap. 
HEM. 2371/,. alecsandri, P. P. 393, ii. iv 57,159, 
V 17, 212. hostia, rumenă și voinică, mai mult se 
târăște decât zboară, și merge tot d’a'n-boulea. de- 
lavrancea, ap. HEM. 1163. Să te duci d'a'm-bou’. 
Să te duci ca ou’, mat. folc. i 657.

tn compoziții:
a. ) (Zool.) Bou-de-baltă = buhalu-de-baltă (Bom- 

binator igneus). TDRG., cfr. (= broască) ii. v 381.
Bou sur = zimbru, rev. crit. iv 87.
b. ) (Omit.) Bou-de-baltă » bâtlan (de stuh). ma

rian, o. II 337, DOMBROWSCHI, 325, cfr. ȘEZ. II 
211/,-,.

Bon-de-noapte = bubă, marian, o. l 208.
c. ) (Entom.) Bon-de*apă s. bou-de-baltă s. boul- 

bălții (II. 1205, III 307, vii 259) = Hydrophilus piceus. 
Unul dintre cei mai mari gândaci de apă din țările . 
locuite de Români; are corpul lătăreț-^val, foarte 
neted și strălucitor; pe de-asupra e negru ca tăciu
nele, iar de desnbt negru-castaniu, pieptul e aco
perit cu un fel de păr vârtos șl neted, iar picioa
rele sânt foarte potrivite pentru Innotat acope
rite cu peri lungi și deși. MARIAN, INS. 5.

Boul-babel = o insectă nedefinită mai de aproape. 
II. v 187.

Boul-lal-Duniiiezeu = l.) rădașcă marian, ins.34;
2.) buburuză, ib. 107. Cfr. (pentru amândouă) H. ix 
449, XII 6, 226.
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Boul-Domuului = 1.) rădașcă marian, ins. 34;

2.) buburuză ib. 106-7; 3.) Tuca-Domnulul ib. 424.
Bonl-popll = buburuză, marian, ins. 106, cfr. h. 

II 143, rv 85, 271, vil 259, 420, ix 36, xn 237.
d.) (Bot.) Boll-prancilor^ctumăfaie. calendariu 

(1844), 69.
2®. Fig. (Ca termen injurios dat oamenilor) Prost, 

mărginit Ia minte, cfr. dobitoc, vită. Ju nu vezi 
unde mă duc, omule, boule ? alecsandri, p. p. 351/,. 
N’ai auzit că unul ei-eă s’a dus odată bou la Paris, 
unde-a fi acolo, și a venit vacă? creangă, a. ik 
La trup p^ne, La cap pieptene, La picioare râ- 
șchitoare, Cucoș, boule, Pricepe-te, nătângule? (—Cu- 
coșul). ȘEZ. IV 86, cfr. 86. # Bou incălfit. marian, 
PAMFILE, j. II. Boul lui Dumnezeu: om prost de bun 
ce e, liniștit, răbduriu și muncitor, zanne, p. vi 684. 
Cfr. ispirescu, u. 96/».

[Diminutive: bousor (pronunț, bo-u-) s. m. (plur. 
bolșorl, pronunț. 5o-t-'), Bieții boișorii mei s’au dus 
ca pe gura lupului! creangă, p. 44. Să'mpungem 
in boișori. Să meargă mai tărișor, marian, se. i 36; 
bonlăț (pronunț, bo-u-) s. m. anOn. car. 12 bou- 
leți. cuv. D. BĂTR. l 208; boăț (pronunț. 5o-h/) s. 
m. bou mic B. drag, (In Bucov.) vițel; p. anal, 
(din pricina coarnelor) melc, marian (cfr. bour, 
bourel). Boâții carii se cresc de jug, cu cât mai 
tineri se jugănesc, cu atâta mai frumoși se fac la 
păr. economia, 81. Boule, bouțul meu! SBIERA, P. 
189. Când vaca fată numai bouți, e semn de noroc 
in gospodărie. ȘEZ. l 18/,,. Om da vaci pe la săraci 
Și juncani pe la sărmani Și junid pe la calici Și 
bouți pe la cei ciunți. marian, sa. 37. Și pre mine 
paște-m'ot Bouții boarilor, pompiliu, b. 18/„, boiț 
(pronunț, bo-iț; atestat numai la plur.) s. m. Boiftt 
infugați. fkâncu-candrea, m. 95.]

— Din lat. pop. *bOTnB, -um (pentru bos, bouem), 
idem.

BOUÁB B. m. v. boar. 
bouábíb 8. f. V. bourie.
BOVLEĂN a. m. (Zool.) 1®. Bouvillon, jeune bcsuf. 

2®. Carrelet (Aspius rapate).
1®. Diminutivul lui bou, derivat prin suf. -ukan 

(mai ales In Înțeles desmierdător). 9 boulenfij tre- 
tinfij (a. 1588). cuv. D. bătr. i 208. Să ne milu- 
eaacă avânta mănăstire... cu bouteani, cu călușei 
(sec. XVII), iorga, d. b. 35, cfr. uricariul, xvi 
209/,g. Văzând... doi boulecmi. ȚICHINDEaL, f. 187. 
Acolo boulenii nu mai erau, nid vaca nu mai eră. 
8ADOVEANU, P. S. 18. N’am nici coasă, nici n’am 
plug. Nici n’am bouleni să’njug. șez. iv ISSVn. Cu 
mătidruțul din Văleni Mi-am beut doi bouleni, bud, 
p. F. 63*’. Bouleanul Iul Damnezen = boul lui 
Dumnezeu (fig.) ZANNE, P. VI 684. | (Ornit.) Bou- 
lean-de-baltâ = bâtlan (de stuh). alexi. Că șl eu 
tncă m’oiu face, Mândra, boulean de baltă, doine, 
162/,,.

2®’ (Iht.) = haut. ANTIPA, F. 170, H. v 4, 381.

BOU1.ÉT B. m. V. bon.
BÓCB a. m., adj,, adv, (Zool.) 1. P. 4uroo7t« (Bos 

unta). 2®. ^scof^izo^ 3®. Áirííe ant^rieure (de patin 
de tialneau); avani, proue (de canot). 11. 1°. £/a«on 
de la Moldavie (repréaentant une tété d’aurochs). 
2®. fer (& tdte d’aurochs); marque, fiétrissure. 3®. 
ímpőt (sur le vin). III. 1®. (En parlant de oornea) 
Recourbéea l'une en avani, l'autre en arriire. IV. 
fapidemeni.

1. 1®. Mamifer din rasa bovină, un fel de bou săl
batic, care odinioară se află șl prin munții Moldovei, 
(deosebit de zimbru = bison, care are păr lung 
și coarne mai mici ca bourul). Cap de búirü. pra
vila MOLD. (In titlu). Com de búorü. dosofteiu, ps. 
336. Fiara aceasta, ce-izic bour,poate că au fost zim
bru. N. COSTIN, LET. p 84/,. Bodnd carile Îî»p««m4 

cu cățaua Molda să se fi inecat in apa Moldovei. 
CANTEMIR, HR. IbB/,, cfr. 151, 130, 144. ffontnd un 
buor, s’au fost inecat coteica intr’o apă. macaz, ist. 
1 93/f. Bouri nalți, cu steme’n frunte, eminescu, 
P. 114. (Azi, ca o reminiscență vagă In poezia pop.) 
Printre brazi, printre molifți, înoată, inoată Bohor 
negru. Bohor negru Coame-și scoate. (Covurluiu) 
PĂscuLEscu, L. p. Ö7; cfr. burada, ap. TDRG.

2®. P. anal. (Mediaș, In Transilv., subt forma 
contrasă &or) Melc. CDDE. nr. 172, cfr. bouț, bou- 
rel‘ (2®).

3®. Capătul unui obiect (adus In sus ca coarnele 
bourului), cfr. bot. Iar moștd, proptit de jug, mân- 
găiă bourul proțapului de la tânjală. conv. lit. 
XLIV 40. I Partea dinainte, adusă In sus, a tălpilor 
săniei, cfr. călcăiu. dame, t. 22. Cfr. pamfile, i. 
a 155. I Botul (2®) lontrei. damé, t. 126; pamfile, 
l. c. 72.

n. P. t Pajurea de odinioară a Moldovei, repre
zentând un cap de bour. Bourul Moldaviei repre
zintă capul zimbrului ucis de Dragoș. alecsandri, 
ap. DDRP.

2®. (Mold.; Învechit) Fier cu marca unui cap de bour, 
cu care se Înfierau intele, măsurile, obiectele care ser
veau ca puncte de delimitare, criminalii, etc., (mai 
târziu) p. ezt. orice semn domnesc s. oficial (mai 
apoi șl particular) de Înfierare; p. ext. cicatricea 
cauzată de Înfierare. Cfr. TDRG. Cotul de fier care 
este la amândouă capeți, cu boure domnești. uri
Cariul, I 293/,„ cfr. XIX 325/,. Am purcea... de acold 
la vale spre amiazăzi, prin arinii Bercii, unde s’au 
făcut [ca semn de delimitare] bour intr’un arin 
(a. 1711), ib. XVII 192/,; cfr. (boor intr’un giugastru,
a. 1644), ap. TDRG. Au pua un stălp... insemnat 
cu doi bouri mari, uricariul, ii 15/,,- Se cunosc 
boii din cireadă și caii din herghelie de pre bourul 
lor. C. neqri’ZZI, I 298. Răfdndw-t [pe tâlhari], le-au 
pua șl bouri in frunte și intr’amătidouă obrazele. 
MSS. (ca. 1774), ap. TDRG. (De aci, fig.) Om cu 
bour in frunte: rău (ca un tâlhar Înfierat). ZANNB, 
P. V 96.

3®. t (Mold.) Impozit asupra vinului, darea ce se 
luă pentru înfierarea bu^or de vin cu bourul (11) 
domnesc. 0 pivniță, care aă fie scutită ...de bour 
(a. 1765). URICARIUL, I 275/,,, cfr. (buor) ib. v 422/,. 
Va mai luă vel-cupariu șl banii bourului, după 
obiéiul vechiu (a. 1755). ib. I 80/,,. Cfr. buorar.

III. (Atributiv) f (Despre coarne) Coame bourfe) = 
cu vârfurile aduse unul spre altul (u. Xll 274); 
coame 6oMr6 = unul Înainte și altul înapoi (marian). 
Nu vă rădioareți coame búori. dosofteiu, P8. 249. 
Ține-te, cerí^ule, cu coarnele cele boure. neculce, 
LET. II 317/,g.

IV. Adverbial •]• (Numai la dosofteiu, ps. 125) 
Iute ca bourul. Vădzuiu pre spurcatul suindu-se 
btiorh.

[Pronunț, bo-ur. | Plur. bouri, (ad II 3® șl) boure. i 
Șl: t buâr, ■[ bdăr, f huor, t bóor, bohor, bor.]

— Din lat. bubalus, idem (cfr. H eh n, Knlturpflan- 
zen, 590-591). G. Crețu, Columna (1883), 246-248.

BOVBÂ ț vb. I* V. bouri.

BOUBEÂN, -Ă subst. 1®. Nom de bceuf (ou de 
voche). 2®. Bceuf.

P. Nume de bou (COSTINESCD) voinic, gras și 
ciolănos (marian). Hăis, tălășman!... Cea, bourean. 
ALECSANDRI, T. 902. Un om mergea la târg ...cu 
doi boi... sut^ă și bourean. reteOanul, p. 1 20/„; 
cfr. IV 26/,,.

2®. (Prin apropiere de „bonlean“) Bou (In Înțeles 
desmierdător). [Homănului li place] să cănte o doină, 
să fluiere o horă, ținând plugul de coame, să pro
ducă alaiu pentru sine și pentru bourenii săi. ma
rian, SE. I 23. Cm»» mergea vulp^ la drum stri-I gând la ionrenii ei [- doi miei prinși la jug], iacS.' 

I {* iese in cale un It^. cătană, p. ic 29.



BOUREL
[Femininul (ad 1®): bonrednA = numele unei 

vaci, ale cărei coame seamănă mai mult ou ale unui 
bou, și oare o voinică, grasă și oiolănoasă. marian.]

— Derivat din bour, prin suf. -ean (la origine, 
probabil; „bou cu coame ca ale bourului'*).

Bovttii., -EÂ adj., s. m. v bonrin.

iiODBÉL B. m. 1®. Petit aurocfis. 2®. Escargot, 3®. 
Zucane. 4®. RoiteJet. 6*. /«sfrMweni servant A imiter 
le beuglement ăv, bceuf.

I®. Bour (1«) mic. In nrmă se ivește un bourel 
murg, cu trei stele in frunte, marian, t. 43.

2®. Melc. LB., marian.
3®. (Entom.) = rădașcă, marian, ins. 34.
4®. (Omit.)s=impirățel. marian, o. l 304.
6®. P. anal. Instrumentul (ce Însoțește „plugu- 

«oral'. In ziua de Anul nou) numit mal adesea bu- 
naiu, care scoate un fel de muget oa al boului. 
DDRF.

[Șl: (ad 2®,+ boier) bóléról s. m. coldmna (1883), 
247, cfr. bouresc.]

— Derivat din bour, prin suf. dim. ~el (pentru 
Înțelesul 2® cfr. zeitschrift, xxil 466, xxvil 611, 
XXVIII 104, 319, ROMANIA, XXVUI 109, XXXI 276, 
unde se citează nume romanice pentru „melc", care 
săiit diminutive din „bos" s, „vacca").

BOi'BÉi. B. m. Jeune bouvier. — Diminutivul lui 
boar (derivat prin suf. -el). Și-mi ies bourei cu boi Și 
păcurarii cu oi. marian, î. 178.

BOVBÉSC', -eáscá adj. (Corne) d’aurochs. — 
(Despre coamele melcului. In versurile spnse de 
copii) De bour. Mele, melc, Codobelc, Scoate coame 
bourești. TEODORE8CU, p. p. 191. [Și: (-[-ftoter. cu
vântul „bouresc" ne mai fiind înțeles): bolerósc, 
-eâscă. Ib.j.cfr. pamfile, j. ii 111.]

— Derivat din bour, prin suf. adj. -esc.

BocRi vb. IV*. (En parlant de cornes) 1®. Presser. 
2®. Prendre la forme des eomes de l'aurochs. 3®. 
Pousser. — (Despre coarne)

1®. Trans. (•[■ și In poezia pop. din Bucov.) A țineă 
coarnele gata de atac. Coarntie bouritu-și-o (des
cântec). MARIAN, D. 139. I P. anal. (Despre urechi) 
A ciuli. [Armăsarul] coada pre binare rădicăndu-și 
și urechile inainte buărăndu-și... toată herghelia... 
ocoleă. CANTEMIR, IST. 76. | Fig. A țineă gata de 
atac. Condeiele mai ascuțite decât sulele și mai 
lungi decât sulițele, asupră-le-și buăreaed. id. iiR. 
447. Cu sulița buărată, pre bietul iepure tn goană 
luă. id. IST. 197.

2®. Refl. (Bucov.) A căpătă forma coarnelor unui 
bour, cu vârfurile Întoarse spre Inlăuntru. Laptele 
și-o dobândit, Păru' li s’o neteeit, Coarnele s'o bourit 
(descântec). MARIAN, D. 133.

3®. Unipers. (Țara-Hațegului) A da, a ieși, a 
crește. Au început vițelului a-i bouri coamele, rev. 
CRIT. in 90.

[Șl: ț bnără vb. 1*. i Derivat (ad 2®): bonrăt 
(t bnărăt, bnorăt), *ă adj. = (despre coame) ca ale 
boumlui, bour (111); (despre vite comute) cu coame 
ca ale bourului. Coame buorate. cantemir, ist. 101. 
Bou comat și buărat. id. ib. 161, cfr. 174. Taur 
bourat. teodorescü, p. p. 21*’. Capră bourată. m- 
RIAN, SE. I 147,]

— Derivat din bonr. Cfr. Imboură.
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boubÍe 8. f, P. Porc A bcenfa. 2®. de bou- 
vier. — (Transilv., Bucov.)

1®. LooqI (Ingr&dit) ande se odihnesc boii (la amia- 
2&zi și peste noapte, vara, la p&șnne). Cfr. m e r e z ă, 
staniște, zăcătarâ. MARIAN, POPOVICI, n. D. 164.

2®. Coliba boarului, marian.
(Ș1: boárie, bonáríe. marian. | Ș1 (ad 1°, cu schimb 

de suf.): bouriște. viciu, OL. 59, boriște = locul unde

BOZ 

stau vitele vara, afară pe câmp; Du-te, loane,^ 
sare, că vitele-s In boriște! (comit. Ihirds- 
VICIÜ, GL. 91.]

— Derivat (ad 1») din bou, prin suf. c/l.'^^oc 
•ărie, (ad 2’) din boar, prin suf. loc. -ie. f

BOVBtșTE s. f. V. bonrle.

norBir, -ie adj. Saillant. — (La origin^'jny; 
babil, despre coame ca ale bourului, p. ext. d 
țâțe) Țâțe bourii = care stau tari și țepure, de se v 
subt iie ca niște cornițe (Țara-Hațegnlui). rev. CRIt,
III 90. (Fig.) Ochi bourii și adânci ca o prăpastie. 
ib, I 220. [Cu alt sufix: bonról, -eă. Boi bourei 
( cu coame ca alo bourului), alecsandri, p. p. 
102/,,; teodorescü, P. P. 141; MÂNDRESCP, L. P. 
217/s; PĂSCDLESCU, L. p. 28. Dragostea de unde 
naște?... De la țățe bouréle. ib. 4O6‘®/4; cfr. teodo- 
BE3CÜ, P. P. löD”; (substantivat) 6’mí> alba haină 
de noapte, de la găt in jos, se trădau boureii si
nilor. EMINESCÜ, N. 63.]

— Derivat din bonr, prin suf. adj. -iu. 

rol'ș0k, BO^ț s. m. V. bon.

8. f. (Miner.) CttiKow. — (Ban.) Pietricică 
(bună do azvârlit), jahresbek. iii 314. Aurul turnă 
i» traistă, iar căldarea o umplu cu bouțe. țichin
deal, F. 288, cfr. 289, [Pronunț. 5<j-m-.]

— Modificat din bență, prin etlm. pop. (după bou).

Bovisr, >A adj. Bovine.—Din (s. de) familia boului. 
Vite bovine, uricariul, xiv 243. (Veter.) Pestă bo
vină : boală de vite cornute.

— N. din fran. (lat. bovinus, >a, >nm, idem.)

BOX 8. m. Carlin. — (Adesea atributiv, pe lângă 
„câne") Un soiu de câni (h. ii 31, vii 476), cu botul 
negra și turtit, astfel că par cârni (h. II 27), tntre- 
buințaV șl la vânat (h. I 120). [Plur. bocși. a. n 31,
IV 85 și boan. H. Ii 27. Șl: boxă s. f. H. iv 9, (din 
germ. Mops) mops, mox (plur. mocșî). H. iv 83. ] 
Derivat: boxin s. m.: cel mai rău iute fel de 
câni. H. IV 116.]

BOX 8. a. 1®. Boxe. 2®. Coup-de-poing américain.
1®. Sport (englezesc), care constă tn a se bate cu 

pumnii.
2®. O armă mică de atac, care se adaptează ușor 

Ia mână (alcătuită dintr’o bucată de metal In formă 
de patru inele alăturate, In care se vâră cele patru 
degete alăturate ale mânii). Lasă-l, să-l invăț să-și 
adwd aminte de cărți măsluite și de boxul mieu. 
contemporandl, V 204.

[Plur, bóxuri. Derivat: boxă vb. I'=a8ebate 
cu pumnii, englezește.]

— N. din fran. (engl. box).

bóxA b. {., Boxisr B. m. v. box'.

BOZ ț B. m. Divinití paîenne, idolé. — păgâ- 
nesc, idol. Începură oamenii a se Închina boșilor 
uitară cu totulpre Dumnezeu. moxa,348/,„. Să se ru
șineze toți slujitorii de bozi. psalt. (1651), 182. J'i-i 
nălțat sfântul nume Preste toți bódetí din lume. 
DOSOFTEIU, ps. 333. Voiu pune oasele voastre peste 
oasele bóziíoru voștri, biblia (1688), Ol’’. Jărtva bo
zului său Eliogabal aducând. CANTEMIR, HR. 206/,. 
Ros»»... Troadenilor. M. costin, let. i 12/„. în- 
chină-te bósilorü. mineiul (1776), 186'/,. [Femi
nine: boăză. O capiște păgânească a unii böadze. 
VARLAAM, c. II 61. Au zidit oceA cetate nimfelor 
(carele eră boazae fântânilor), cantemir, hr. 158/,j,. 
Afroditis..., boasa dragostelor. id. IST. 9; cfr. 129. j 
Derivat: bozoăle s. f. Bozoaîe sau dumnezeițe de 
lut. N. costin, let. I 48/,.]

Din paleosl. bozi, pluralul luibogd „Dumnezeu".
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BOZ
BOZ 8. m. (Bot.) Hibble, gible (Sambucus Ebu- 

lus e. Ebvlum humile). — Plantă ierboasă mare, cu 
miros neplăcut, cu flori albe ca ale socului, cu frunza 
despicată și fructe negre, panțu, pl., h. iii 66, 
139, 261, etc. Boșul face mătasă (niște fire lungi, 
galbene), pampile, j. i 59. Hotarul merge... pe din- 
sus de niște boșii. (Mold., a. 1712), uricariul, xv 
272',,. Că doar duducile ți domnișorii nu răsar ca 
boșul prin satul nostru! alecsandri, ap. TDRG. 
Vița de vie tot tnoie, iar vița de bos, tot răgoe! 
CREANGĂ, P. 210. Par'căs... niște case văruite cu 
boșii și cu soc! JiPESCU, o. 132. il obloji la aripă 
cu bos..., ca să-l vindece, stăncescu, b. 23. Semințe 
de boji. {V&aiu-ma.Te, In Mehedinți), ap. HEM. 888/,,. 
Poama de bos. Pamvile, i. c. 225. Trei fire de boe. 
ȘEZ. I 200/,,, Bătă dé bosie. ib. vii 90. Must de boșii. 
ib. VIII 151. Cu alun cu boji il descântaiu. ib. 
VIII 112. 4Í: A tăia boji la fcdnij; a nu face nici o 
treabă, a umblă fără căpătăiu. zanne, p. i 388. (Cfr. 
a tăiă cănilor frunză). Poți să te culci liniștit, 
după ce ai tăiet la boji. i. negruzzi, v 255. (Plur. 
6o« și boji. II Și: bóziu s. m. anon. car., mardarie, 
L. 3386, ECONOMIA, 47, H. 11 26, 79, 121, 130, 142 
207, 229, ni 242, iv 9, 14, 44, 46, 52, ix 447, etc.; 
bozie 8. f. Com. CORBU, LEON, MED. 24,DAUÉ, T. 184. 
Bosiile și bălăriile, odobescu, r 148/,, (din plur. boji) 
boj. u. X 85, XII 259, leon, med. 24, fbosiu -(- bojj 
bvjin. II. XIV 84. II Diminutiv: bozlșor, bojișor s. 
ID. Or crește bosișori. marian, î. 321, cfr. /iwjísorf) 
VASILIU, c. 198.]

— Din rut., rus. bozft, idem (cfr. ung. bodsa).

BOZÁ 8. f. Bing. ■[■ âorte de cidre. — (Turcism) Bău
tură (băută mai ales de femei și copii) acricioasă ca 
braga, obținută prin fermentarea In apă, In timpul 
iernei, a merelor pădurețe. ȘIO. Cfr. cidru. [Și: 
bozân 8. m. DICȚ. |I Familia; bozagiu s. m. = vân
zător de boză. Trei bosagii brăhari, ce făceau brahă 
in tabără, (a. 1715). ap. ȘIO. Bosagii, plăeintari. 
beldiman, t. 343; bozagerie 8. f. Prăvălie de bo- 
sagierie. DOC. (a.. 1796), ib.; bozagilâc s. a. a» gă- 
tirea bozalei și meseria de bozagiu. lane, bosagiul 
din București, cere sd lucrese bosagilâc, care s’a 
oprit fiind lipsă de bucate. DOC. (a. 1796), ib.]

Din turc, boza (buza), un fel de bragă de meiu.

BÓzA s. f. Graisse (ă graisser Ies essieuz). — 
(Bouțariu, In Hațeg) Dohot, unsoare dé car (din pră
vălie). VICIU, OL. Cfr. păcură.

bozai'Íb, -A f adj. Grisătre. — (Turcism) Oe- 
"”^^'59^^ FIÚMON,

Din turc, bozaver, idem.

BOZA«lERÍE-[-8.f.,BOZA«IlÁ(!tB.a.) . 
BUZAtiiU j B. m.

bozAî vb. JV* refl. Se couvrir de fieurs, moisir 
(en parlant du vin, de la biére); fermenter, lever; 
sjaigrir, se găter. — (Transilv. și Bucov.) A prinde 
floare s. rauoegaiu (despre vin, bere, etc. DIGȚ.), 
a se dospi, a se acri, a se strică (despre fasolea bă
tută, bugnahiu, nAs.), a se serbezi (despre laptele 
acru, com. topan). (Derivate: bozăire s. f.--do
spire, acrire, stricare, bugnariu, năs.; bozăiâlă 8. 
f.« floare (pe vin). DDRF.]

—“ Pare a fi derivat din boza.

bozAiálA b. f. V. bozăh 
BOZÂN f B. m. V. bozâ. 
bozAnâbiv 8. a. V, bnzanar.

BozĂRÎE 8. f. Terrain coKWrt d'hihbles. — (Rar; 
In Mold.) Mulțime de bozi, loc plin de boz. Uite ce 
bo»irie*a răsărit prin curte! TURG. [Plur.-«ári».]

— Derivat din boz, prin Buf. loo.-col, -ărie.
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BOZĂT^b 8. m. (Bot.) = știrigoale. DDRP., bar- 

CIANU, alexi. [Șl: bozoțel s. m. = o floare (nede
finită). H. V 319; bojoțel B. in. BARCIANU; boțățel 
8. m. CIHAC, II 2.5, TDRG., baronzi, l. r. i 128/,,, 
BARCIANU; boțoțel B. m. pontbriant, LM.J Cfr. 
bojgățel, bojoței.

noziili vb. IV® V. bâjbâl.
BOZBONĂRdV), BOznv'NĂR 8. a. V. buzunar.

nozG.lxui vb. IV® trans. FarfnuiUer. — (Ban.) 
A scotoci (căutând cevă). A bosgândit tot. Com. 
COCA.

— Pentru etimologie, cfr. ung. bozogni „a se 
mișcâ“. Cfr. bâjbâl.

UOZGOÁNE s. f. plur. V. boBCuană,

itozGom 8. m. (Entom.) »= bărzăun. marian, 
INS. 194. Cfr. bongoiu.

bozgún B. a. Guerre. — (Constanța) Războiu. H. 
II 239. I^itru bosgunuri aw ptfrec«t, taică! întâiu’ 
boggun e ăl de la Sevastopol. graicl, i 363. [Plur. 
-gunuri,]

BÓZ1E e. f., BozișoB, BÓZIV s. m. (Bot.) V. boz*. 
uoznA t 8. f. V. bosmă.
BOZOÁIE t 8. f. V. boz’.
UOZOCOÁNE 8. f. plur. V. boscoană.

bozorînA 8. f. Morc de prunes. — (Rar) Re- I 
sturile de prune care răm&n tn cazan, după ce s’a 
fiert țuica, pamfile, i. c. 236. Cfr. boască, bor
hot, boroghină, hușci,

BOzeTÉL 8. m. (Bot.) v. bozățcl.
BOZVHFLÂ vb. I refl. v. bosnmflâ. . 
BOZCNÁR 8. a. V. hnziinar.
BOZÚZ 8. m. (Bot.) V. boțuț.
BRi interj, v. bar.
hkárAnóc s. m. (Bot.) v, brebeiiuc. 
brAbétk b. m. (Omit.) (ș. d.) v. vrabie ș. d.

BRĂBÎ.N B. m. (Bot). Uunias orientaiis. — Plantă 
ierboasă ou flori galbene. Șl; colțul-lupulni. 
PANȚU, PL.

BBAC B. a. Tioncort, rebut. Cheval de rancart ou 
(ie réforme. — (Mold.) Rămășiță, oe-i mai rău, ce ră
mâne după ce se alege ce-i bun. ion CR. l 42. Luna 
străluce^ peste-o tomurilor bracuri, eminescu, P. 
221,cfr. 225.1 Speo. Coi de brac 8. numm broc = cal j 
care nu mai e bun de nimic, cal reformat. Slab ți 
costeliv, ca un cal de brac, odobescu, iii 157/,,. 
Cârdul de bracuri ți caii de rând, scoți din her
ghelie. I. ionescu, d. 370. [Plur. bracuri.]

Din rut. (rus. 8. pol.) brakü, idem (cfr. germ. 
Braok).

BKĂCÂcil. 8. a. I
BBÁvÁcicÁ. nKĂcĂcir, s. f. /

BRĂcÂciD 8. a. Sorté de chaudron. — Un fel de 
căldare „spoită, de adus apă“ (Tulcea, lON CR. ii 
219), „care ia o vadră de apă" (ii. XIV 359), „pentru 
fierberea bucatelor" (H. VII 487, xiv 346). 12 tingiri 
cu capace ți brăcăci. (Mold., a. 1661) uricariul, xvi 
206/,,. focul, puneă brăcaoiul pe pirostii. T.
cercel, săm. IV 765. Brusturii de porumbe uscate... 
incepwă să părăe să-ți prelingă vâivolaele pe 
fundul bracacelor. M. chirițescu, conv. lit. xliv, 
I 206; efr. id. ib. ii 552. [Plur. -cace și -căci. | Șl: 
bracâcin s. a., brăcăcie s. f. = un fel de tingire 
de aramă, la gură strimtă de tot și jos largă de tot. 
II. II 285. I Diminutive: brăcăcel s. a. = un fel de 

, tingire (ii. il 245), căldărușă (Tulcea, lOM CR. n 219);
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brăcăcică a. f. as vas mic pentru adus apă. jah- 
RESBER. IZ S25; cfr. H. II 282, 290.]

brace 8. f. plur. (Imbrăc.) Caleșon. — (Rar; In 
Bucov.) Izmene. In Uoldooa Țara-românească 
ee de regidă cu cămă^ nouă, cu brace și
colțuni noi. akRiAV, î. 62. Leapădă-ți izmenele (brar- 
eii), că crapă Boeean, ca să-t legăm mai degrabă. 
SBiERA, p. 210/,. [Șl: brad s. m. plur.]

— Din lat. bracae „un fel do pantaloni largl“.

bbAcéle s. f. plur. (tmbrăo.) v. brăclre. 
BBÁCHE f s. f. V. șabracă.

bbAcIe s. f. (tmbrăc.) s brăclre. vicin, GL. 21, 
LB. [înțelesurile date de DDRF. „ceinture d’nne 
culotte, lacet, aiguillette“ nu se pot atestă.]

— Din lat. pop. *bracîlia (plur. din bracüe), cfr. 
brăcire, brăcinar, brăcină. CONV. lit. zxxvill 
701.

KBÁciÉB 8. a. (tmbrăo.) = brăclre. Preste mijloc 
s« încing cu brâne negrt 5râctere roșii, împestri
țate cu mai multe colori, moldovan, Ț. n. 66.

— Derivat din brăcie, prin suf. instrum. -ar (de
venit -er după palatele).

BBÁvizE B. f. plur. (îmbrăc.) 1 , . ,
bbAcínA a. f. (Imbrăc.) / ’•

BBĂciNÂB 8. a. și m. (Imbrăc.) I. Cordon (de 
caleșon ou de chausse). II. Entretoise. P. Barre 
transversale reliant Ies deuce bras de l'armon. 2**. Țipe 
de fer reliant Ies mancherons de ta charrue.

I. Ața (șiretul, sfoara s. cureaua) care se bagă 
prin tndoitura de sus (bata s. veaoa) iznienelor 
(a ițarilor s. cioarecilor), spre a Ie pnteă strănge 
pe mijloc, bărneț, brăneț, brănișor. marian, 
DAME, T. 169, ȘEZ. V 141, VII 177, BREBENEL. OR. P. 
Se ^dnsură singur tn temniță, cu brăcinarul său. 
ODOBESCU, III 543/,,. Când s’a stricat carul, Popa 
și-a rupt brăcinarul. marian, nu. 622, teodorescu, 
p. p. 180, SEVASTOS, N. 211/,,. Prdeinar că-și des- 
prindeă, Cioarecii'n vine eüded. teodorebcü, p. 
p. 629; cfr. 155’’. Podea 'nait ea u» husar, lĂtea 
pănă'n brăcinar. măndrescd, l. p. 139/,,; cfr. ma
rian, SA. 110, BUD, P. P. 67, șez. IV 180/,, MARIAN, 
T. 319. I (Șl la plural;) Coj>UuI... pleacă grăbit, ți- 
năndu~secu o mână de brăeinarii pantalonilor prea 
largi, brătesco-voinești, viața românească, 
IV 224.4ț Lume, lume și vieață, Brăcinar de a^ 1 
POP. A fi tare in brăcinar = a fi bogat, zanne, p. 
in 35. Pacd te ține brăcinarul = dacă te ține cu
reaua, dacă ai curaj. LM.

II. P. ext. P. Splina carului, dame, t. 9, pam
file, l. c. 133. Inima carului trece pe de-asupra 
brăcinariului și intră In mijloc, i. ionescu, m. 711. 
Brăcinar = o spetează de lemn ce joacă subt inima 
carului și unește cele două extremități ale furcii 
(Secuiul, In Dolj). H. v 164, cfr. IV 75, 118, V 72, 
IZ 13, 115, ZI 166, XIV 91. (jracii oiștei au brăcina- 
riu, ca oiștea să stea oblu, brebenel, GR. p.

2*. Kuda de fier care unește coamele plugului. 
DAME, T. 35.

[Plur. -nare și-nari. ; Șl; (cu metateză) bărdnâr, 
ap. CDDE. nr. 175; (derivat din breciri) breclnăr. 
H. IX 188, briclnáiíln). șez. u 150/,,, viil 62, pam- 
FILE, I. C. 367, sevastos, N. 146, CREANGĂ, GL. 417.]

— Disimilat din *brăcirar, din brăcire + suf. 
instr. -ar. Cfr. brăcire, brăoie.

bbAcinAbîță 8. f. 1°. Bempli ou coulisse (de ca- 
leșon). Passe-l^t.

1°. (Rar) tndoitura de sus de la izmene sau de la 
cioareci, prin care se trece brăcinarul, bată (2“), 
betelie, bantă, bartă (2*). LB.

2**. Bețișor crestat Ia capăt, cu care se vără bră-

BRĂCUi 

cinarul în bată. șez. ii 151/,; cfr. viciu, gl. [Șl: 
(Mold.) bricinăriță. șez. ii 151, pamfile, l. c. 367.]

— Derivat din brăcinar, prin suf. -iță.

ubăcîbă 8. f. (Imbrăc.) v. brăcire.

BRÂCÎBE a. f. (tmbrăo.) 1°. Ceinture (longue et 
étroite). 2’. Cliatne (servant ă lier la claie d’arriăre 
au char).

1’. (întrebuințat mai ales la plur. brăciri) Cin
gătoare, „brâu Îngust de încins” (Șișești, tn Me- 
bediny, com. N. ionescu), pentru bărbați și pentru 
femei (cfr. bată), țesut „din părul scos din lână” 
(liuba-iana, m. 21). Cfr. jahresber. iu 277, H. vr 
233, IX 115, REV. CRIT. III 90. pamfile, C., VICIU, 
OL. Ca Inclngătoare, servesc brilcirile, brâul, cureaua 
și prașcia. liuba-IANA, M. 21. înnodați capetele bră- 
cirilor unul de altul, marian, se. ii 50; cfr. id. NU. 
641. Tu, mândro, cu brăciri noi. Ce nu mai vini 
pe la noi? hodoș, C. 65. Țes la brăciri. ib. 45. Ș'» 
cheamă copilele Să-și alea^ brăcir'le (Vâlcea), șez. 
1 144”/,.

2“. P. anal. (La plur.) Lănțușurile care leagă 
codiria de car. damé, T. 11.

[Alături de plur. brăciri, Întâlnim șl forma bre
ciri s. f. plur. = brâul, țesut de femei, pe care-1 
poartă de obiceiu Românul (Cravița, com. A. coca), 
cingătoare subțire șl Îngustă de lână (or. băn.). 
Descântătoarea ia o frimbie de breciri (legătură, 
brâu, bete), din care măsoară trei coți. griqoriu- 
RIGO, M. I 143, cfr. MARIAN, NA. 38; (prin disimi- 
larea grupului r-r In r-l, cfr. CDDE. nr. 174) bră- 
cile 8. f. plur. FRÂNCU-CANDREA, M. 12. Ți-a țesut 
ni^ brăcile, cum n’are nici un flăcău in sat. SANDU- 
aldea, d. n. 230. Mănunchiul steagului e înfășurat 
cu brâne și cu brăcile de strămături. marian, nu. 
267; (din brăcile, prin apropiere de diminutivele In 
-ef) brăcele s. f. plur. = bete. ii. ll 118. Brăcelele 
{brăciri prin Mehedinți și Dolj) sânt o cingătoare 
lungă, care Incunjură corpul de mai multe ori; ele 
au lățimi variate; unele ajung până la lățimea de 
10 cm.; sânt țesute cu lânuri diferit colorate; tnlo- 
cuesc la mulți țărani brâul...; cele mai Înguste se 
Încing peste brâu..., puțin obicinuite de câmpeni. 
MANOLESCU, I. 193. Brăcele eu ciucuri luate de la 
fete. H. II 154. | Singulare nouă: brăciră s. f. 
JAHRESBER. III 314. Letigă această brăciră de pi
ciorul mieu. CĂTANĂ, P. b. iii 54. Și ca „numire ce 
se dă oilor” (Cătunele, tn Mehedinți). H. IX 37, 
brecir(in) s. a. s= bejte, brâu Îngust, cu care se În
cinge omul, ion cr. ii 109. | (Din brăciră, prin di- 
similarea grupului r-r In r-n cfr. brăcinar) bră
cină 8. f. LM., BARCIANU. Caierul se leagă pe furcă 
cu brăcină de păr colorat, brebenel, or. p. 1 în În
țelesul 2’, după damé, t., ar fis. m.; brăcirii, ceea 
ce nu ne pare probabil.]

— Din lat. pop. bracîle, idem. cONV. lit. xxxvni 
701, METER-LUBKE, R. WB. nr. 1258. Cfr. brăcie, 
brăcinar.

BBÁCLÁ, BBĂCI.Ă 8. f. (Țes.) V. brâglă.

bbAcvî vb. IV’. P. líettre au rancart, trier en 
rejetant Ies choses inutiles. 2'^. Ne laisser que Ies 
choses de rebut; inJfer. — (Mold.)

1°. A alege bracurile (animalele s. lucrurile cele 
rele) de o parte din cele bune. șEz. v 39/,.

2°. A răm&neă bracurile, p&r^Ie netrebnice din 
cevâ, după ce s’a ales ce a fost bun (șez. iz 151); 
a strică cevă prin alegerea numai a părților bune. 
Am brăcuit toată pădurea, până am tăiat lemn de 
casă. PAMFILE, c. Toată pădurea este ciuntită și 
brăcuită de dinșii. i. ionesgd, m. 613; cfr. id. d. 
137. Poate vr'un pedant..., peste un veac. Printre 
tomuri brăcuite așesat — eî w» 5roc —... Te-o 
strânge'n două șiruri. EMINESCU, p. 225.

[Derivate: brăcnire s. f., brăcnltârăs. f. Pintr'o
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turmă de aproape 4000 de capete..., a ales pe cele 
defectuoase... Prin brăcuituri inteligente a ajuns... 
la producerea unei calități... fcuj o reputațiune din 
cele mai bine întemeiate. 1. ionescu, d. 172.]

— Din rut. braknvati „a alege",

BRAD 8. m. (Bot.) I. Sapin. II. 1®, Hippuris vul
gáris. 2«. Ornements (en forme de sapins, sur Ies 
besaces ou aur Ies manches de chemises).

I, J‘. Numire generică pentru arborii In totdeauna 
verzi din familia coniferelor (cfr. pin, silhă, molid, 
tisă, jneapăn, zmirdar), spec. numirea speciei 
brad-alb. Fructul bradului se numește cucuruz 
(de brad), frunzele lui șl: ace, țepușe, materia 
cleioasă ți aromatică care se degajază de subt coaja 
lui: rășină, praful care cade do pe fructele sale: 
mană, crengile lui (cu ăcele pe ele): cetină, iar 
cănd sănt curățite: cepi. E foarte des întrebuințat, 
ca termen de comparație, pentru oamenii frumoși, 
Inalți și subțirei, h. ii 79, ni 67. Coastele dealurilor, 
coperiie cu buchete de fagi, arini și brasi. c. ne- 
GRUZZI, 1 308. Din vârful Carpaților, Din desimea 
braeilor. alecsandri, p. ii 9. Cm perdelele lăsate șerl 
la masa mea de brad, eminescu, p. 3. Codri mari de 
brad. COȘBUC, B. 7. Ea încă aveă la ce se uită la el. 
căci eră un brad de Românaș. ispirescu, l. 125. 0 
babă aveă trei feciori, nalți ca niște brasi. creangă, 
p. 3. Dar nici bradul cel fălos Nu-i ca badea de fru
mos, Că bradu’ mi-e clenguros. Și bradu’ mi-e po- 
ciumpos, Nu-i ca badiu’ subțirel. Să mă pot iubi cu el. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D. 29. Scândura de brad. ib. 324. 
Crengile braeilor. ih. 204. Astă-vară mi-am vărat 
Subt o cetină de brad. ib. 63. Frunea de brad. ib. 
260; cfr. ȘEZ. ll 215/,», ib. I ll/„. Cănă brasiifac 
cucuruzi mujți, și iese de pe ei un praf galben, 
numit mană, va fi imbelșugare tn toate, ib. il 66/,. 44^ 
(Transilv.) Casă de brad = sicriu, marian, Î. 235. 
(Mitől, pop.) Bradnl-zlnclor: un brad foarte mare, 
care, după credința poporului romăn din Banat, 
crește In „sorbul pământului" șl la care ajung mai 
Întâi sufletele morților, când au să treacă in lumea 
cealaltă. Cfr. ib. 173. il Specii:

Brad-alb (Abies a^a s. pectinata): coaja alburie, 
frunzele mai late, verzi-înohise și lucitoare pe par
tea superioară, iar pe partea inferioară cu două 
dungi longitudinale albastre-alburii. Șl (Transilv.): 
silhă, brad-nemeș (după germ. „Edeltanne"). 
BARCIANU.

Brad-roșn = molid.
Bradnl-ciumei (Brașov) = un fel de jneapăn (lu- 

niperus intermedia) cu fructe mici, panțu, pl. Cfr. 
zmirdar.

2®. (Obic. pop.) Vârf s. crengi de brad (une-ori 
înlocuit și cu al^ copaci), mai adesea Împodobite:

a. ) cu care se împodobește carul s. poarta caselor 
miresii ln ajunul cununiei. Cfr. MARIAN, NO. 365. In 
ajunul nunții. Sâmbătă, se trimit CH5raău{6«30flăcăi. 
(Zămești, ln Buzău) h. 11 225, ofr. 82, 119, 208. | P. 
ext. Ajunul nunții (ii. ii 89) și petrecere ce se face cu 
ocazia aceasta la mireasă. H. ix 56, ib. xil 34, ib. iv 
88, 158. Sâmbătă, la casa miresii se zice la brad, ceea 
ce ln Dobrogea se chiamă la mărgele, sevastos, 
N. 153/». La brad, mirele cu mireasa să nu se în
tâlnească. șez. iii 44/„. Turtă de brad = turtă 
de pâne pe care o aduce fiecare fată tn ziua do 
brad, la mireasă. N. REV. R. IV 74. Hora bradului 
8. bradul; se joacă In ajunul cununiei, la mireasă. 
Cfr. ib., cfr. LM. Sâmbătă seara, joacă flăcăii și 
făele bradu’ la mireasă. (Ilfov) graiul, l 185;

b. ) oare se poartă Înaintea mirilor când se duc 
la biserică să se cunune. PĂSCULESCU, l. p.;

c. ) Înaintea morților (dacă aceștia, ln vieață, fu
seseră netnsurați, cfr. prapor, marian, Î. 107), 
când sânt duși la mormânt, s. (Transilv.) se așază 
înaintea casei unde e un mort (ib. 98). Și cu brad 
că l-a'ngropat. păsculescu, L. P. 252.

II. P. anal. 1°. (Bot., Snagov, In Ilfov) <= coada-
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calului (cfr. germ. Tannenwedel). panțu, pl.; 
cfr. H. X 85.

2®. Cusături (In formă do brazi) pe traiste (can- 
DRRA, Ț. o.) și pe m&neoi.

[Voc. brade și bradide. I Și: (Dobrogea) bread s. 
m. H. n 251, 275 (horă In ajunul nunții) xiv 349, 
plur. breaduri = alesături H. Ii 254 și breji (Topal, 
In Dobrogea „unde oamenii cunosc bradul numai din 
auzite") JAHRESBER. IX 215, 225. ! Diminutive: 
brădănăș s. m. Srădăwfif îngemănat, Fire-ai, bade, 
blăstămat. BUGNARiu, NĂs. >Su5f un brătlănaș, Joacă 
un iepuraș? ( Pusul) GOROVEI, C. 167, cfr. MARIAN, 
NU. 366, Í. 98, brădeț ap. TDRG.; brădnceăn jah- 
RESBER. VIII 81, brăddiu s. m. Hancă din desiștea 
de brădui. IL. ciiENDl, SĂM. ii 232; cfr. marian, Î. 
102. Frumă verde de brăduiu, Fost-am dragă, nu 
știu cui. VICIU, GL., brădi.șcân, brădușcăn s. m. S'a 
oprit CM gâtul în rădăcina unui brădușcan. TURCU, 
E. 202. Șl ca numire pentru un fel de cusături. PAM
FILE, I. C. 311, brădiiț a. m. BraăMfe,5rădu^ufe, Ce-fi 
este, drăguțule? marian, î. 105, cfr, id. SE. II 227, 
id. V. 168, JARNÎK-BÂRSEANU, D. 210. Cfr. brădlșor, 
brăduleț. I Augmentative: brădăa=brad stufos. 
Porunci... să taie vreo câțiva brădani tineri, ka- 
RIAN, T. 46, cfr. 47, id. v. 231, î. 94; brădiu. Lada 
aceea eră făcută din scânduri groase de brădău... 
prinse la capete cu cuie, asemenea de brădău. ma
rian, T. 7.J

— Din alb. breB, idem.

BKÂDĂ 8. f. Sorté de fromage. — Un fel do br&nză. 
(V&nju-raare, In Mehedinți) H. ix 123.

BBÁDÁM, brădAmâș 8. m. V. brad.

brăbAncA s. f. — Rudele miresei, femeile șl fe
tele cunoscute cu mireasa, care ian parte la facerea 
și la hora bradului se numesc brădance. N. REV. 
R. IV 74. Cfr. brădar.

— Derivat din brad (12®), prin suf. moțiun. -ancă. 

brAbânițA 8. f. = bădaniță. liuba-iana, m. 100. 
—■ Formă rezultată din contaminarea lui bădaniță 

cu brad (materialul din caro e făcntă); cfr. bră
doaie.

BHĂoÂtt 8. in. — Flăcăii ce se duo cu bradul la -[ 
mireasă Sămbătă seara, In ajunul cununiei (CONV. i 
LIT. XLIV, II 731, cfr. II. XII 35) s. nuntașul care I 
joacă bradul mirosii (ti. xvi 12). Cfr, brădancă* I 
(Cu alt sufix: brădâș s. m. CONV. lit. xliv, ii 731.J ,

— Derivat din brad (12’), prin suf. nom. agent, -ar

BBÁD.Í9 s. m. V. brădar. i
brAbAd a. m. v. brad.

brAbAt B. a. 1°. Sapinidre. 2°, <S<iptn<2acéss. 3**. 
Nom do fieur.

1’. Pădure do brazi, brădet. /focarul &rdrZe^ut 
(soc. XVI), cuv. D. bă’tr. I 243. /ese lutta din J)rdd6i. 
COȘBDC, B. 7. BrdkZeie, brădete! Braăinceiinat, Rău 
te-a blestemat, marian, î. 102.

2’. Brădet = familia tuturor copacilor care se țin 
de brad. (Explicare dată numai de) marian.

3\ Numire de floare (nedefinită mai de aproape). 
H. IV 84.

[tn înțelesul 2*', accentuat; brădet. { Plur. -dete și 
-deÎMri.]

— Derivat din brad, prin suf. col. -et.

BBÁDÉ'c B. m. V. brad.
BRÂDiE s. f. V. brădoaie.
HKAuisricir, UKÂnixiș s. a. v. hrădiș.

KRÂui^ 8. a. s m.
I. S. a. = brădet (P). în stănga, inc^e să s'ațeee 

un platou, la poalele brădișului, din care iese gol



brAdișoan
rtuwwui Buceyiului. vlahuță, d. 52. [Plur. -dișuri 
poate, șl -dișe.]

II. S. m. (Bot.) 1®. = cosor. panȚU, pl.
2®. = peniță, numit și (Snagov, In Ilfov) brădiș- 

galben, ib.
3®. = ferigă (Dămbovița). CONV. LIT. XLiv. U 731.
(Șl: (ad I®) bi'ădiniș s. a. (plur. -ní^wri) ■= pădure 

de brazi și molizi. mÂrian, ins. 256. Pefrece vara 
prin brădinișuri. id., brădiuiviu s. a. (plur. -ntcturi) 
= locul unde sănt crescuți mai inulți brazi Ia olaltă. 
MARIAN.]

— Derivat din brad, prin suf. col. -iș.
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BBĂDiișcÂN s. m. V. brad.

BBĂBișoÂBÂ s. f. (Omit.) = (Munt.) găinușă (II). 
MARIAN, o. ii 214.

—- Derivat din brad, prin suf. dim. -tșoord.

BKÁBi^ÓB s, m. (Bot.) I. l®-2°. Petit sapin. 3®. 
Öe»di>nerfJ»n»per»scomw»í«s/ II. 1®. Lycopodium 
Selaijo, annotinum ei clavatum. 2®. or-
vense et maximum.

Diminutivul lui brad (derivat prin suf. -ișor).
I. 1». Brad mio.
2®. Speo. Brad mic ce se pune pe coperișul ca

selor In construcție. | P. ext. Șomoiog de paie, de 
făn, care se pune pe acoperișul caselor In construcție, 
ca să nu se apropie relele de ele. șez. iii 49.

3®. = jiieapăn. LB., PANȚU, PL.
II. P. anal. Diferite plante care au asemănare 

ou un brad mic, cfr. H. ix 163 și 188 (Intre numi
rile do „ierburi" nedefinite mai de aproape).

1®. Mică plantă ierboasă, numită șl oornișor- 
de-munte. panțu, pl. || = comlșor. ib. || = piedi- 
Cnță. ib.

2°. = barba-ursului. ib. |1 = pănil*porcului. ib., 
ȘEZ. IV 29/„.

BBÁDOÁic’A 8. f, V. brAdoale.

BBĂBOÂIB s. f. Baquet. — (Ban., Mehedinți) Vas 
de lemn. Cașul se svAntă, se frămâniă, se sară, și 
se pune (n bradoaie sau in burduf, i. ionescu, m. 
368. tare sau de brădoaie- H. ix 52. [Cu
pronunț, diai, brădoane = vas mic da lemn, n. REV. 
R. (1910), 85. I Cu alte sufixe (și In parte șl cu 
alt Înțeles): brădoăică — o putină mai mică (Și- 
șești, In Mehedinți) Corn. N. IONESCU, „având o capa
citate de 2-4 cofe de apă", pamfile, i. c. 165-166; 
(Bihor) brădic = măsură de capacitate pentru mă
surat grău, păpușoiu, orz, etc., de vreo zece ocale 
POMPILIU, BIII. 1005, măsură veche de 20 iții ( 
litruri). REV. CRIT. iv 337. Si ți-i vărs cu brădia. 
POMPILIU, B. 64/,.]

— Avem a face, pe cât se pare, cu forme con
taminate din ung bödöny „putină mică" (cfr. bă- 
dâiu, budâiu) și din brad (materialul din care 
sânt făcute). Cfr. brădaniță.

BBAneciV, BBĂD01D t B. a. ) K ,, ,.. m. ’ ) V.l,ră4nlet(4'),
BBĂBCVKÂx, bbAdúiv s. m. V. brad.

BBÁBÚLÁ 8. f. Groa bAton de sapin. — Brădulă 
= ciomag san bâtă mare de brad (Bran). vicin, gl.

— Derivat din brad.

BBÁDDLÉy 8. m. (Bot.) 1”. oa beau sapin. 
2°. Sorté de pbnte. 3°. Omement représentant un 
sapin (coneu aur les manchea de chemises). 4°. 
Bríocie.

DiminatÍTUl lói brad (derivat prin suf. -wZe^).
1®. Brad mio, brad framos. iS«s, 1» vArf de bră

duleț, S’a oprit un șoitnuleț. ALECSANDRI, P. P. 31/,. | 
Fig. Român voinic. Fa» ds Unffurul semeț, Ce luptă 
e'un brăduleț, id. P. iii 158.

BRĂGĂGIE
2*. (Văleni, In Muscel) Numire de buruiană (ne

definită mai de aproape), n. IX 472.
3®. P. anal. (Transilv.) Cusături pe mânecile iei. 

MOLDOVAN, T. N. 301, BREBENEL, GR. P., (Săliște) 
Com. A. BANCIÜ. Cfr. brad n, 3®.

4®. Un fel de colac împletit, ce se face In ziua de 
Sf. Toader (rev. crit. iii 90) și In ziua de Patru- 
zeci-de-mucenici (marian, se. ii 161-162), cu deo
sebire când copiii se prind „veri" (ib. II 86) s. fe
tele „surate". Da insurățire, m'am invArtit și eu 
cu ele, in siua de SAn-Toader, in jurul mdr^dui... 
și am gustat din brădulețul fcolacul} rupt in două 
inti-e ele ( surate), rev. crit. i 222. [ȘI; brádnléte 
(singular nou, din plur. brăduleți). Copiii se prind 
veri prin mijlocirea unor colăcei care se numesc 
brăduleți și care se acață tn pruni sau tn alți ar
bori. ...Acela al cărui brădulete cade mai intăiu 
(din pomul scuturat) este vărul cel mai mare (Orlat, 
In Transilvania), marian, 8e. ii 162. | Cu alte su
fixe: brădolu f (Atestat numai la anon. car. subt 
forma diai, brădoii) brSdony = nomen tortáé; (Te
leorman) bradóclu s. m. graiul, l 147, (Munt.) 
hradoș s. m. marian, se. ii 161-162 (p. ext. șl pentru 
„ziua de Patru-zeoi-de-mucenici“ ib. î. 381).] 

brAu<ti.éte 8. m. (Cui.) v. brâdoleț (4®). 
BKĂui'țcÂBT, bbAuct b. m. V. brad. 
BBÂFTUBĂ s. f. V. praftură.

BRÁOÁ s. f. 1°. Jialt. 2®. Résidu des céréales agant 
servi i la distillation de l’eau-de-vie. 3®. Boisson 
rafraîchissante faite de jus de miUet fermenté.

I®. t (Atestat numai subt forma brahi InLB.) Orz 
măcinat care se întrebuințează la fabricarea berii.

2°. Braică = rămășițele care rămân Iu căldare 
după fierberea vinarsului [ -rachiului] do bucate. 
frănCU-Candrba, m. 98 ; Brahi = bobală, lătiiri. 
VICIU, GL. 20. Din prefacerea productelor în rachiu 
iese și un^iutreț, braha, care servă la tngrășarea 
vitelor. I IONESCU, D. 252. Mai bine [boii acoștia]... 
ar sta la bragi, pe somn și pe măncare. DONICi, 
ap. TDRG.

3®. Băutură răcoritoare preparată din zeamă de 
mciu râjnit, fiert și fermentat, s. din bucățele de pâne 
fermentate In apă pamfile, i. C. 191. Bra^ = 
băutură făcută din apă și făină de ineîu sau mălaiu, 
care se boa și se mănâncă ca ciorbă In post, ou 
mămăligă. H. II 256; cfr. ib. ll 81, ni 74, xi 401, xiv 60. 
Brag^ cervisia milliacea. ANON. CAR. Braga este, ca 
băutură, foarte răcoritoare și igienică, cakagiale, 
m. 161. Braga dulce, braga rece! Hai ta braga rece, 
Cine bea de dor ii trece, teodorescu, p. p. 121. tl 
sfăiuiă să beie mai cu băgare de samă, căci roșul 
nu-i brahă. contemporanul, vi, i 386. Covașa are 
mare asemănare cu braha fbragă). șez. vii 74. Bragă 
deasă, Peste ma8ă = prieteșug mare. ZANNE, p. iii 
484. Âpa-i bragă, nu altceva: turbure ca braga. Com. 
i. PAVELE8CÜ. (Șl: (Mold., din rut. braha} brâhă 
B. f. H. I 65, III 4, 50, X 414, 558, XVI 189; (la Moți) 
brâică s. f.]

— Din rus. braga, idem.

BuÂtiA 8. f. (Bot.) V. braghină.
BBAOADÍB f B. m. V. brigadă.

braraoebíe s. f. 1®. Boutique'oH l’on fait et 
OÜ l’on vend la „bragă“. 2®. Métier de „bragagiu".

I®. Localul unde se prepară sau se vinde braga. 
COSTINESCD. Daci îi este sete, intră tntr’o hraga- 
gerie. delavrancea, ap, TDRG.

2®. Meseria bragagiului. COSTINESCU.
[Și: (Mold., <öníbar) brăhărie TDRG., după pon- 

BRIANT șl; t brăgăgie.]
— Derivat din bragagiu, prin suf. abstr. -loc. 

-erie.

BBĂOĂOÎE ț 8. f. V. bra^agerie.



BRAGAGIU — I
ititAUAuil' 3, m. Fabricant ou marchand de 

„bragă'*. — Fabricant sau vânzător de bragă. 
giii.... ímprewitá cm bragagiii... făceau contrast cu 
alunarii. filimon, c. i 610. Acolo se așezau pe 
vine, in șir, unul lângă altul, merari, simigii și 
bragagii, cu tid)lalele și panerele lor. ghica, s. 676. 
Se owde, acoperind tot zgomotul strwlei, glasul unui 
bragagiu, caragiale, M. 161. Plan de bragagiu s= 
prost, care nu izbutește, zanne, p. v 96. (Șl: bra- 
hagiu B. m. alecsandri, t. 531. | Cn alt suHz: 
(Mold.) brahâr s. m. DICȚ.]

— Derivat din bragâ (brahâ), prin suf. nom, 
agent, -agiu.

BRÁOH1I.A S. f. (Bot.) 1 „BBÂGH.K .. m. (Bot.) Í ’■ '"•“Sl'loă.
BRAGHiN 8. m. (Bot.) V. hâgrln.

BBÂtiHiNĂ s. f. (Bot) Variété de ratsin. — 
(Munt.) Varietate de struguri (panțu, pl.) de coloare 
galbenă-albă (h. ix 55), roșie sau neagră, rară in 
boabe șl foarte gustoasă (ti. V 3), cu bob roșu, mare 
(H. VI 2.35), se coace înaintea tuturor strugurilor 
(h. XI 5), din care iese vinul roșu deschis (h. v 70); 
cfr. IX 458, XVI 3, 30, 41, JIPESCU, o. 53. Strugurii 
se împart fn: negru, moale... braghină sau vulpe. 
II. IV 83. [Șl: brâghin s. m. n. ii 125; braghilâ s. f. 
H. II 207, brăgă s. f. H. VI 233.] 

rrAolA 8. f. (Țes.) v. brâglă.

bRjCglA b. f. (Țes.) = vâtală. (Mai cu seamă la 
plural) PAMFILE, I. C. 273; VAIDA; REV. crit. iii 90; 
LIUBA-IANA, M. 116; H. V 36, 149. VI 233, XVI 22, 31; 
(Șișești, In Mehedinți) Com. N. IONESCU. Băteă cu 
brăgla. BETEGANOL, p. v 40/,Te văd, lele, tn răs- 
boiu, Cum îți umblă tnănile, Cum M dai cu bră- 
glele. bibicescd, p. p. 33, cfr. hodoș, p. p. 199. # 
A se pune la brăgle mari = a se apucă de o treabâ 
grea, zanne, p. v 96. [Șl: bârglă LB., țara OLTU
LUI, III, nr, 44; BREBENEL, QR. p., VICIU, GL., bârlă 
POMPILIU, Bin. 1005, ȘEZ. VII 185, viii 147, can- 
DREA, Ț. O., VICIU, GL„ brâclă II. XVI 11, brâglă 
MARIAN, brâclâ PAMFILE, I. C. 273, blaglâ. BAR- 
CIANU.)

— Pare a derivă dintrio formă mai veche *bărdlă 
(cfr. arom. biirdilă, alături de bărdă, idem), iar a- 
cesta din slav. *bhrdlo (cfr. ceh. brdlo „spata răz
boiului", derivat prin suf. instr. -la din bfirdo, idem, 
răspândit In toate limbile slave, cfr. bernbkek, 8L. 
WB. 118). Cfr. CIHAC, II 9.

BRÂOLĂR 8. a. (Țes.) = arțar (2®). damé, t. 135, 
PAMFILE, l. C. 273, ALEXICI, L. P. l32/„; H. v 150. 
(Și: brâglâre (Olt), șez. vin 147.]

— Derivat din brâglă, prin suf. instr. -ar.

brAolAre 8. a. (Țes.) v. brâglar.
bbAhA b. f. v. bragâ.
BRiHAoiv B. m. v. bragagiu.

brahăitA 8. f. (Bot.) Sorté de champignon. — 
0 ciupercă f&ră picior care are forma unui ou și se 
întrebuințează, dacă s’a uscat, la tăieturi, spre a 
opri sângele. H. ill 331.

brahAenițA s. f. Femme grasse et sotte. — Fe
meie grasă și greoaie (Neamțu). lON CR. IV 188. [Cu 
alt sufix: brahoână = femeie Înaltă, grasă și tare 
toantă. ȘEZ. II 160/„.] Cfr. bârhaiu.

brAhAr s. m. V. bragagiu. 
brAhAbîb 8. f. V. bragagerie.

BRAHIAL, -A adj. (Anat) Brackial. — A(l) bra
țului.— Arteră brahială. [Scris șl: brachial.]

—- N. din fran. (lat brachialis, -e, idem).

i — bkAnaș
brahicefAl,-A adj, subst. (Etnogr.) Brachy- 

céphale. — Cu țeasta capului aproape rotundă (ofr. 
dolihocefal). Luănd in'^ă in mină mai multe 
țeste de mort, veri că... unele sănt brachicefale, altele 
dolihocefale... De obiceiu însă brahicefalii, au țeasta 
turtită fsânt platicefali), iar dolihocefalii o au mai 
înaltă (adecă sânt h^sicefali). mehedinți, g. f. 195. 
Un popor brahicefal. murgoci, Săm. VI 94. [Scris 
șl: brachicefal.}

— N. din fran. (din grec. „scurt" și «tpaX-q
„cap").

BRAHMAN, -A adj., B. m. (ș. d.) V. bramaii ș. d. 
brAhní vb. IV* V. brehnl.
bbahoAnA 8. f. V. bralialnițA.

rrAicA b. f. V. bragâ (2®).

rbAicA b. f. Chienne ărațue. —Nume do tdțeâ 
de vânat. H. IV 10 și 86; V 447; VIII 154; IX 212, 
JIPESCU, O. 51.

— Pare a fi germ. Bracke s. fran, braque. Cfr. 
barac.

BRÂIE 8. f. (Bot.) V. brein.

iirAiék s. a. (Zid.) Tipar de brâie (II 2®). h. 
X 261.

— Derivat de la brâie (pluralul Iui brău), prin 
Buf. instr. -ar (trecut In -er după palatală).

brAile-Ân, -A. -cA adj., subst. I. De Braîla. 11. 
V.Habitant de Braîla. 2’. Vont. 3'. Plante. 4’. Danse 
paysanne.

I. Adj. (Ia fem. brăileană). De s. din Brăila.
II. Subst. 1®. (la fem. brăileancă). Locuitor din 

Brăila.
2’. 8. m. Un vânt. H. xiv 344, iii 167.
3®. S. f. O plantă (h. x 205, XVI 146, 280) caro 

crește pe la poalele munților și e întrebuințată In 
medicina populară (ion CR. iv 154).

4®. S. f. Un danț țărănesc, jipescu, o. 62, PAM
FILE, J. 1 289.

(Pronunț. 6râ-»-.]
— Derivat din Brăila, prin suf. orig. -ean.

BRAiV 8. a. P. Jnetrument en boie servant A 
presser le fromage dans un tonneau. 2*. Barre de 
fer servant d presser la farine dans des saes.

1». (Mold. și BucoT.) Pilug de lemn, având o lun
gime de peste un metru, rotund și gros cam de un 
lat de mână, la capăt de obiceiu ou scrijălitnri, ou 
care se bate brânza In berbință, cfr. brighidău. 
MARIAN, PAMFILE, I. C. 35, ȘEZ. II 150, Vn 100, 
VIII 93; H. I 100.

2^ Drug de fler ou care se îndesește făina In saci 
la moară (Horodnio, In Bucovina). Com. A. tomiac.

— Din rut. braj, idem.

i

BRAH.ÁN 8. m. Dro/iMane. — Membru al castei 
sacerdotale, cea dintâi din cele patru caste ale In
diei, castă care se credeă ieșită din capul lui Brahma. 
[Șl: brabmân s. m., bramin s. m. 1 Derivate: bra- 
mânlc,-ă adj.; bramaiiisms. m.sing.^religiaindiană 
In care se adoră trei divinități, dintre care cea dintâi 
este Brahma.]

— N. din fran. (lat. brachmaiins < sanscr. brah
man).

bbXnA s. f. (Zid.) V. brâu.

BRÁN.ÁR 8. m. Fabricant sau negustor de brâne. 
Cfr. MARDARIE, L. 2589.

— Derivat din brâue (plur. lui brău), prin snf. 
nom. agent, -ar.



brânca —(
kkÂvcă 8, r. I. r. Patté. 2®. Main. 3®. Pouasée. 

11.1®. AiguÂlle (de montre). 2®. Instrument de torture. 
3®. Pdastre (de corridor). 4®. Une des partles du 
métier â tisser.

I. 1®. Partea de jos a picioarelor animalelor, cfr. 
labă. Brânca leului. CANtemir, ist. 153. Să jiu 
câne’n patru brânci! BIBICESCU, P. P. 388. 1 Pig. 
Stăpânire, robie (cfr. ghiară). Să ne scăpăm stă
pânul din brâncile lupului. retegandl,p. iii 41. 
(Adesea, ca element de compoziție In numiri de 
plante:) Brăuca-porcalai = a.) buberic. panțd, pl ; 
b.) (Bucov.) cinstcț. ib. Brănca-porcului se face 
grasă și frumoasă și se pune in mânjală pentru 
firele de ^sut pânsa de cânepă. K. x 420. I Brânca- 
ur8ulni = a.) cmcea-pământului. LB., panțd, pl.; 
b.) pledicuțâ. panțd, pl., biand, d. 8. (cfr. germ. 
Barenklaii). Brânca-mâțel=cracea-pământnlni. 
BARCIANU.

2®. P. ext. (Bihor, Munții-apuseni, Șimieu, Ban., 
pe aiurea mai ales In glumă; cfr. labă, ghioambă) 
Mână. POMPILIU, BIH. 1005, JAHRESBER. IV 326, 
FRÂNCD-CANDREA, R. 49, VAIDA. Potruspreseco el cu 
brânca lui au tăiat, șincai. hr. ii 74, cfr. 264, iorga, 
8. O. XIII 46. Cu trei mândre să’niâlneâ. Cu una 
brânca dădeă. alexici, l. p. 78, cfr. 163/,, 196/,,. Dar 
cu fuga am scăpat. Din brânci de la un Mrbat. 
doine, 279. Dăn peste brânci! | Pumn (ca măsură; 
tot astfel lomb, branca). Trei brânci de tărife. zanne, 
p. iii 521.

Pe brânci (In opoziție ou ,ln picioare*) = (despre 
animale), pe câteși patru picioarele, (la oameni) pe 
mâni și pe picioare (ca animalele), pe foaie, (la copii) 
de-a bușile, rezemat In palme și In picioare (când 
nu pot sta copăcel s. pop). Dulăii, unii in pi
cioare..., alții pre brânci lăsați. cantemir, ist. 130. 
Și-au prăpădit papucii, fugind mai mult pe brânci 
decât în picioare, creangă, a. 79. S’au târâit (dră- 
GllICi, R. 172), se trag (șez. IV 135), se urcă (ale
csandri, P. IV 1/j), suindurse (ispirescu, l. 66) 
pe brânci. Jos copii, pe brânci ( la pământ) cu 
toții! ODOBESCU, III 90. Doarme (ISPIRESCU, L. 394, 
alecsandri, p. p. 100/,,), șoilfi (ȘEZ. IX 146) pe 
brânci (= cu fața In jos). { (Cu același Înțeles, despre 
oameni. In glumă) în patra brânci = In patru labe. 
Abiâ acl^iu, Prin ursici, ín patru brânci. RETE- 
GANDL,TR. 170, cfr. MÂNDRESCD, L. P. 112. [ fA Cădeâ, 
a da) în (s. pe) brânci = a cădeâ (ou fața) la pământ 
(istovit de oboseală s. In semn de Închinare). Mâna... 
călărețului... nu lasă dobitocul să cadă in brânci. 
CONTEMPORANUL, III 921. Din deal la vale,pânănu 
vei da in brânci, nicăiri nu te poprești! zanne, p. i 
30i. Stambululcade ’nbrânci. alecsandri, p. iii 375. 
Muncești până caei pe brânci, pann, p. v. i 135. 
Brânci 1 (In legătură cu verbe alo mișcării) = direct, 
ață, sfoară, găitan, glonț, pușcă. A plecat tur
bat... brâncilaDocaacasă. sandu-aldea,săm.iv 13.

3®. Eliptic. (La plur., In legătură cu verbul „a 
da**; cfr. Îmbrânci) Impinsătură (repede și fă^ 
veste). Pândeă vreame, ca să-i dea brânci sfintei, 
undeva să o surpe jos. mineidl (1776), 181’/,. $i-i 
dete brânci, de-l aruncă cât colo. SLAVICI, N. Ii 252. 
Sus pe mal îl așesâ, Brânci in Dunăre că-i da. 
TEODORESCD, p. p. 556, cfr. șez. iii 76. Și văeănd-o 
că-i prea rată [sita], I-a ^t brânci pe uș'afară. 
MARIAN, SE. I 31. I Fig. (Subiectul e inima) Bold, 
ghes, îndemn. Inima ii dete brânci, și ea nu se putu 
opri, ci il sărută. ISPIRESCD, L. 47, cfr. id. ib. 234, D. 
99/,,. Acuma nu-mi mai dă inima brânci la nimi
curi. JIPESCU, O. 41.

II. P. anal. 1®. Arătătoriul orologiului (Brașov, 
Dridif, comit. Făgăraș). VICID, GL.

2®. t Mănușă de fler care serveâ ca instrument 
de toitură. Cu mănușfij ascuțite, brânci de ker ii 
strujiră coastele, dosofteiu, v. 8. 73. cfr. ib. 20, 
64, 67, 74, 91, 97, 134. $i-lă sgârUară pre spinare, 
cu brânci ascuțite și tăioase, mineidl (1776), 119’/,. 
cfr. ib. 94'/,.

) - BRANCIȘOR
3’, Săgeată (mic stâlp, la intrarea caselor), cfr, 

bold (III 1“). POPOVICI, K. D. 164.
4®. O parte a războiului (föriiexplicare), șez. VII 185.
[Plur. 6r«î»c». | Șl: (singular refăcut din plur., ad 

I 3®) brâncln s. m. Vumat câte un brâneiu le da..., 
și ae duceau peste cap. ispirescd, l. 108, (ad I 3®, 
Ia plur.) brângi. qrakil, I 34. | Diminutive: (ad 
I 2®) brânculiță 8. f. Borșul... n’ai cum să-l mă
nânci fără lingură; celelalte, ^avă Domnului, le iai 
cu brânculiță. ap. TDRG., cfr. pamfile, j. i, șez. 
VIII 90. Însemnează șl o plantă (nedefinită). H. iii 
242, (ad I 3®) brâncișdr s. m. Dându-i un brâncișor. 
răddlescu-niger, ap. TDRG., cfr. brâncuță.]

— Din lat. brauca, idem.

brÎncă 8. f. sing. I. 1®. fitranguillon. 2®. Sali- 
comia herbacea. II. fi.rysipéle.

I. 1®. (Med. pop.) Boală de vite (H. III 141, 232, X 
25, 72, XI 519) și de porci (xiI 279, șez. ix 146, ion 
CR. I 46, ECONOMIA, 102). Vita cuprinsă de biăncă 
se umilă la gât sau la cap, porcul Ia gât. Dobitocul 
atins de această boală primejdioasă geme, nu mă
nâncă și, slăbind tot mai mult. In cele mai multo 
cazuri piere. GRIGORIO-RIQO, M. P. II 5, ȘEZ. III 146. 
(lieacuri; șez. iii 50; VI 52; VII 98). Mâncâ-l-ar 
brânca să-l mănânce (pe purcel) 1 creangă, P. 76. 
Dete și brânca intr’tnșii (In porci). ȘEZ. ii 219.

2®. (Bot.) Plantă ierboasă (ără frunze, cu flori ver
zui s. alburii care formează spice cărnoase; crește 
prin locuri sărate. Se mai numește: iarba-porcu- 
lui, iarbă-sărată, gușteriță (PANȚUjPL.), brân- 
oariță și se întrebuințează ca medicament contra 
umflăturii de gât la porci (ii. i 56).

II. (Med. pop.) Orbalț. PISCUPESCU, O. 232, GRI- 
GORIU-RIOO, M. P. I 18, LEON, MED. 122, BIANC, D. S., 
H. 11 12, ( umflătură In forma castravetelui) 292, 
III 141, VII 195, IX 315, XII 60, Corn. COCA. (Descân
tece ; șez. 1198, n 93, TEODORESCU, P. p. 366). Brânca 
se face la picioare, mâini, șolduri și Ia cap; ea e o 
bubă ascunsă și lucrează la os. ȘBZ. vi 85.

[Augme ntative: (In descântece) brâncoin s. m. 
MAT. FOLC. I 620, brâncoâlcA s. f. șEZ. I 198.]

— Cuvântul se găsește și In sârb. (In Ban.) brnka 
„orbalț**, și pare a derivă din paleosl. brekn^ „mă 
inflamez** (BERNEKER, SL. WB. 84); cfr. șl brânt, 
obrintl.

■ikâncXlĂu, -ÁIE adj. Ă grosses pattes. Cu 
brânci mari. u4»» o vocd brAncalaie. oorovei, C. 237. 
[Și: (In ghicitori) brâucovân, -âncâ adj. ib. 237,311.]

— Derivat din brâncă’, prin suf. augm. -áíŐM.

BHÁNCÁRIfA s. ID. (Bot.)
1». = brâncă’ (I 2®). griqohid-rioo, m.
2®. Burniană galbenă și Iată, care se face pe co

pacii cei mari. mat. folc. i 702, ORIGORID-RIQO, 
MED. I 106; cfr. u. XI 58.

— Derivat din brâncă’, prin suf. -ort/d.

BKANCEA 8. f. Nom de câte» de berger. ~ Nume 
de câne ciobănesc (h. v IX 37) s. de vânat (H, V 
338). [Cu alt sufix: hrânciiș.]

—- Derivat din brâncă, prin suf. calif, -ea.

bbáncí vb, IV* V. îmbrânci.

KR.4NCIÓO s. a. (Geol.) Terrain pierreux. — (Pra
hova) Pământ pietros, dame, T. Sapă în silă, dar 
sapă vesel bieții țăranii noștri, în branciogul sterp 
al dealurilor Pleonei. ODOBESCU, Iii 565.

BRÂNCÎiș adv. 2 quatrepattes. — Pe brânci, de-a 
bușilea.

— Derivat din brânci (plur. lui brâncă, I 3®), prin 
suf. adv. -iș.

BKÁsrci^ÓK, BRÂNCII' 8. m. V. brâncă’.



brAncoaicA
BKÂNCOÂICĂ 8. r U brâncă*.
BBÂircoic 8. m. (Mod. pop.) f 
suÂNCOVi-Ji, *CÂ adj. V. brăncălăii. 
bbábtcclíjÁ s. f. V. brâncă'. 
BBÁNCÉ^. -A subst. V. brâncea.

bbáNCÚtA s. f. Diminutivul lui brâncă’ (derivat 
prin suf. -uț).

I. Brâncă mică. LM. |] (Bot.) Brâncuța-volnicului 
= voinicică. PANȚU, PL. I Br.âncuță-de-plsicâ = 8u- 
lițică. ib.

II. (Bot.) 1®. Plantă ierboasă fiSiai^wfertMW offici
náié)-, cu flori mici galbene, numită șl: frunza- 
Toinicuiui, sămcuță. panțu, pl.

2* = rspiță sălbatică, ib.
3® = năsturel, ib.
4® = bobilnlc. ib.
[Ad II 2’ șl (Transilv.) brancriiț, brunciiț s. m., 

bruncuță s. f. <germ. Bmnnenkresse -}- brăncuță j

BBAKDABÍIBCÁ 8. f. (Bot.) V. bundraburcă.

i

BBANDEBÚBO s. a. Brandebourg. — (Mai ales la 
plur.) Șnururi sau găitane ce atârnă pe piept (mai 
ales la unele uniforme militare), spre podoabă.

— N. din fran.

BBÂaiuvș 8. m. (Bot.) v. brândușă.

BBÁNDÚ^Á 8. f. (Bot.) 1. Numire pentru mai 
multe plante cu rădăcina bulboasă și cu florile tn 
formă de pâlnie, /ci iatd brândușe șt colea dedeței 
ODOBESCU, III 173. ăid plâng brândușilor. De jalea 
mitu^or. TEODORESCU, P. P. 84. Foiuleancă de-o 
brândușă. ȘEZ. Ii 184.

1®. ~ brâDdnșă(-galbeuă) Una dintre plantele care 
înfloresc Intre cele dintâi, primăvara (Crocus au- 
reue), cu flori galbene aurii, numită șl șofran- 
galben. panțu, pl. | brândnșâ(-de-primăvară> => 
brândușă-albastră =: brândnșă-dc-munte: ou flori 
violete sau albe ^Crocu.v Heuffelianus), înflorind 
primăvara, numită și: mițuvele, șofran, șofră- 
nel. ib. I brâDdDșă(.albă)=brândnșă-mlcă: cu flori 
albe (Crocus reticulatua) s. albastre deschise, ib., cfr. 
H. III 242. Std earea de brânduși albită, vlahuță, 
p. 69. I brândușă-de.vară. u. iii 242.

2°. = brâudn8ă.(de-toamiiă> = (Bucov.) brândușa* 
morților: cu fiori roșietice și liliachii (Colchicum 
autumnale), foarte veninoasă, crescând pe livezi, 
toamna. Se mai numește: bălură, ceapa-oiorii, 
brândușei, ghicitori, rusceă-de-poiană. pan
țu, PL., marian, CH. 9, H. III 242.

3®. ss lăcrămioare (Rușor, comit. Solnoc-Dobâca). 
VICIU, GL.

4®. = ghiocel, c. NEGRUZZI, I 96-97.
II. Nume de vacă. ii. ii 131, jipesou, o., marian. 
[Plur. brândușe și brânduși. | La ANON. CAR. gă

sim brindushS = viola, care pare a fl o traducere 
greșită. I Și: (refăcută din plur.) brândăș 3. m. mat. 
POLC. 53. I Diminutive: brâlldușéi s. m. = brân
dușă de toamnă, panțu, pl., pAsculesou, l.p. 65; 
= brăndușeă s. f. Aveă Costea mielușele Câte-s vara 
brândușele, teodorescu, p. p. 614, cfr. 302, jar- 
nIk-bârseanu, d. 243, 288, brândușiță s. f. hodoș, 
p. p. 118, marian, se. I 147.]

— Etimologia necunoscută. (Cfr. sârb, bmdusa 
„colchicum autumnale").

BBÂNDBȘBi 8. f. (Bot.) )
BBÂNDUIȘEL 8. m. (Bot.) 1 T. brândușă. 
BBÂNDVȘÎȚĂ 8. f. (Bot.))
BBÁNÉciir 6. a. (îmbrăc.) v. brânet. 
BBÁBTÉL 8. m. V. brâu.

BBXsriȚ 8. a. (îmbrăc.) 1*. Cordon (de caleșon o« 
de chausses). Bande (de terre). 2®. Ceinture étroite 
(de paysanne). S’.Coriie fă «twsette/ 4®. Ceintnron.

— 640 — BRĂNÎ
I 1®. (La portul bărbătesc al țăranilor) Șiretul care 
I se bagă prin Indoitura de sus a izmenelor, a ițarilor 

3. a cioarecilor, spre a-i strânge pe mijloc, cfr. 
brânișor, brăcinar. zanne, P. iii 25. Bata [izme- 
nelorj e străbătută de bârnef, de unde șl specia de 
ismene cu bârnef. Bâmeful e de lână colorată, lung 
de 2 metri aproape, și se bagă pe bată, apoi se 
strânge după cât e pântecele, șez. ix 38. Ismene 
de in, Cu bâmef de ibrișin. 8EVASTO8, N. 395**/io- 
Sumete-mi, mândră, brânețu’, Că mă suvoalbe lo- 
trefu’! RĂDULESCD-CODIN. Când f’a ieși, noaptea, ied 
înainte, să știi eă-i dracu', să-i arunci bărnefu' in 
coame, că pe urmă nu-fi mai scapă. ȘEZ. I 278/,«. 
Nici l^a cu bâmeafă, nici badea cu altife: adecă 
bărbatul să fle bărbat, și femeia femeie, zanne, p. ;| 
iii 25; MAT. POLC. I 107.# A se luă cu cinevă de 
brânef = de biAu (v. c.). | P. anal. (Rar) Bârnef de 
moșie o fâșie de pământ, zanne, p. iii 29'. (Cfr. o ' 
sfoară —s. o cureă —de moșie).

2®. (La portul femeiesc; mai alea ia plur.) O cin
gătoare a țărancelor, cfr. bete, frânghie, brâu- 
leț. Nevestele... peste catrințe se leagă,de regulă, 
cu brânefe, numite altmintrelea șl bârnețe sau 
frânghii. MARIAN, î. 64; cfr. 63, NA. 44. Brâuleț 
purtat de fete și femei; pe când brâul lat Încinge 
cămașa..., bâmeful, cu mult mai Îngust, se pune 
de-asupra prigitoarei, și este cu atât mm lung și mai 
frumos, cn cât cea care-I poartă e mai bogată; Iun- | 
gimea sa ajunge până la 6 m. (Pojorlta, In Bucov.) 
Corn. A. pROCOPOVici. Prigitoarea (- cătrința) vino 
legată cu așâ numitele brânefe (la femeile de pe Bi- : 
stricioara); acestea sânt lucrato ou multă artă, sânt 
alese cu mai multe Rguri și culori, după etate. MOL- 
DOVAN, Ț. N. 302. îmbrăcămintea femeii, vara, se , 
alcătuoște din opinci sau botine, ițari până la ge- ! 
nunchi..., brâu și bârnețe. popovici-KIRILEANU, b. 
127. Vinele, maică,douărefeȘiimi cumpărăbârnețe. i 
MARIAN, 8A. 26. | P. ext. In celelalte sate din Bucov. > 
se numește brâneț șl un ștergariu Îngust, de in sau i 
burunciuc, cusut pe la capete cu diferite flori de * 
strămătuiă și mătase, pe care In timpul de față 11 pun 
ca Înfrumusețare pe la icoane; mai de mult insă, 
după cum mi s’a spus, femeile se Încingeau cu ase
menea brânețe, șl la capete Ie lăsă să spânzure tn 

! jos. MARIAN, NO. 143. | Fașă. Brânețul se Întrebu
ințează, pe alocuri, șl la Infășatul copiilor. Cfr. ma
rian, NA. 89.

3®. Baieră. Bâmeafă=Împletitura ce o pun băieții, 
rom ales flăcăii. Ia trista ce[-o] poartă de-a șold. 
ZANNE, P. III 25.

4®. t Cingătoare (de sabie). Deafa in brăneafele 
sabiii să-și poarte, cantemir, hr. 220/,,.

I [Șl: (cu metateză, In Mold.) bârnâț. De la plur. băr- 
! nefe (u- 436, 508) s’a reconstruit, pe alocuri, un

sing. bârneățâ s. f. | Cu alt suflz: brâneciu s. a. rAdu- 
LESCU-CODIN. 1 Și: (Bihor) gârnețe s. f. plur. « brâu 
de lână colorată (roșa, albastru, negru), șez. vii 186.] 

— Derivat din brâne (plur. lui brâu), prin suf. 
dim. -ef. Cfr. bârnaș, brânișor.

BBANÉTE 8. m. (Bot.) Sorte de raisin.— Un fel 
de strugure, numit șl pârcigan, specie a crăcă
natei, ou boabe dulci, negre-roșii. H. xi 5.

bbangA s. a. V. brâncă*.

j

i. a.

BRÂNHit 8. f. plur. (Zool.J Branchiss, ouîes. — 
Laméle care, așezate ca dinții unul pieptene, for
mează aparatul respirator al animalelor care trăesc 
in apă, (pop.) urechi.

— N. din lat. branchia (< grec,

bbAnî f vb. IV‘. Empőcheir, défandre.—A împie
decă, a opri. jVe apărătonid, cariie pre alf» Moasta 
a face brAniiâ, vinooai șt a fi vrea afi-l doi»- 
deascii. cantemir, hr. 98/„.

— Din slav, branltlf idem. Cfr. braniște.



- 641BRÂNIȘOR
iticÂNi^OK s. a. - Diminutivul lui lirâii, derivat 

(de la plur. brdne) prin suf. -ișor.
I. Brâu mic. Tfrdwijfor... de fir (iorga, s. d. viii 

.3), de beteală (odobescu, i 1.34/,,), cZc lănă (TEO- 
DORESCU, P. P. 132). Srdne, brânișorul mieu! iik- 
RIAN, D. 287. A~și da brânișorul - !î se da pe 
partea cuivă. ZANNE, p. iii 32.

II. = brăcinar.
1". Brâneț (P). LM. hinene cm brdwi^or. il. ix 7. 

[După DAME, T. glosar, ar Însemnă șl: gaura prin 
care se bagă brăcinarul In bată, peleș.]

2’. Splina (carului), damé, t. 9, ll. IX 6.

KKĂvi^TÂR t 3- ni- V. briiniștear.

RRÂMtjTE 8. f. I. 1’. Fórét en défens. 2®. Bois. 3®. 
Prc. II. 1®. Pomaine réservé fau prince r^ișnant). 
2®. Impftts. III. lielations d'amour.

I. 1 ®. Pădure rezervată spre păstrare, păduro oprită, 
opritură, apărătură, propitură. Au vot ( 
avut) F».7fs M ( o) branește, alefajsă (a. 1606). CUV. 
D. BĂTR. I 152, cfr. GCR. I 93/,. Lu Efthemie de la 
sfânta mănăstire den Argheș, ca să fie volnic... de 
să-și apere braniștea ce iaste mai sus de mănăstire, 
de cit^ toți oamenii, noc. (a. 1612), ap. HEM. 1300. 
Umblând oamenii nelipsit prin pădure, s’au îm

prăștiat dihaniile de prin braniști. DOC. (a 1718), 
ap. PAMFILE,!. C. 101. La Crivina este o brani^ 
ea de 20 pogoane, la locul numit Vrancea. Pătlurea 
este rară și mare. I. lONESCU, M. 673.

2®. P. gener. Pădure (cuv. D. bătr. i 271, ii. 
V 393). rediu (li. viii, 118). Herghelie de iapă ciufă 
Și braniște de o tufă. Nu se face, pann, p. v. i 134. 
Spec. Prin br<tnișde Înțelege [poporul] aceă pădure, 
care este de la 25 ani In sus și neîntreruptă de 
tăiere, ii. xi 109.

3®. Luncă, agru (cfr. rât*). împrejmuit de arbori. 
VAIDA. Cam trăit amândoi bine, Câml ședetim pe 
braniște Și vorbiam de dragoste! mat. POLC. I 279. 
(fja H. IV 86, braniște e citat alături de „miriște, 
siliște" Intre numirile ce le dau țăranii câmpii- 

< lui).
II. + (Mold.) 1", Braniștele domnești erau locuri 

de pășune și de fâneață, moșii ale Domnilor, pe care 
pășteau vitele și se făceâ fânul pentru trebuințele 
Curții. Cea mai Însemnată erâ Braniștea domnească 
de lângă Iași, la Prut, cu o Întindere de multe mii 
de fălci. Comisul Ingrijeâ ca fânul să se cosească 
și să se adune pentru grajdul domnesc (cfr. can- 
TE.MIR, DE8CR. MOLD. II 83); Supraveghetorul bta- 
niștei domnești se numeâ căpitan de braniște, iar 
agenții săi brănișteri (cfr. MELHI8EDF.K, CRON. Iiuș. 
43-14). Din aceste braniști Domnii dărniau unele 
mănăstirilor; astfel braniștea dăruită de .Ștefan- 
cel-mare mănăstire! Futna „să fio mănăstirii de 
prins pește și ca să-și pască vitele" (cfr. r. ro- 
SETTi, CRONICA BOiiOTiNULUI, 5), sau marea ftra- 
niște a mănăstirii Voronețului, din care făcea parte 
moșia Bro.șteni (cfr. POPOVICI-KIRILEANU, b. 3). 
Cfr. șl URICARIUL, IV 336. Gașpar-vodă au trecut 
Prutul, numai în braniște; fiind cu puțini de ai 
săi, l-au omorît acei ce erau cu dînsul. >i. costin, 
LET. I 241.

2®. tn legătură cu braniștele domnești erau urmă
toarele dări 8. angarale din sec. XVII-XVIlt: Carele 
de braniște, care de recbiziție, pentru căratul fâ
nului domnesc. Noi, Grigorie Ghica voievod... m'am 
milostivit pentru trii oameni streini fără bani... și 
i-am iertat de... toate dările și angăriile..., nemică 

i să nu dea: nici sulgiu, nici iliși, nici cai de mesil. 
nici cai împărătești, nici cară de braniști, nici boi 
de seliști,... nid podvos (a. 1737). uhicariul, viii 
237/,,, cfr. iorga, s. D. i 84. , Dareti braniștei: un 
impozit care se percepeâ de Ia cârciumi și pivnițe, 
vara, prin brănișteri, pentru cositul și strânsul fâ
nului domnesc. Așișderea și o pivniță ce are mă
năstirea... să fie scutită... de braniște. URICARIUL,

Dictionanil limbii romAna. S3. VI. 1913.

BRÂNZĂ
ÎI 124 ; cfr. r 275, V 422. iSi* aibă u slrămic braniște 
de cară ile la toate cârciumele căte se vor aftâ în 
iași și de la bresle, după obiceiu. iorga, s. d. vi 
220.

III. (Munții apuseni) Relațiuni (oprite?) de dra
goste. Ant avut braniște = am ținut dragoste, frân- 
CU-CANDREA, II 98.

[Plur. șl f
— pin bulg. braniște „pădure oprită“ (cfr. sârb. 

brant.Îfe „fortăreață, apărătură“). Cfr. brănî.

rkăni^teăNCĂ 3. f, (Cor.) Dan se paysanne. — 
Numele unui (lanț țărănesc. H. iv 159.

— Derivat din Braniște (s. din Brănești), prin 
sur. (^rig. -enncă.

BKĂ.vi^TC.ÎK t s. in. Slujitor Însărcinat cu paza 
braniște! domnești (cfr. R. rosetti, CRONICA boho- 
TiNtitUl, 6-7), cu Încasarea braniște! (II2’). etc. (cfr. 
TDRC.) Mathei (Jre(ul și Samoilă Itoafă, brăni- 
șteari care păzesc prin sat și noaptea și la pădure. 
(a. 1662) IORGA, s. O. XII, 210. [Și: brilniștârs. m. 
(a. 1662) IORGA, s. D. I 78.]

—- Derivat din braniște, prin suf. nom. agent, -nr 
(devenit -er după palatale).

BKÁNT ■]• s. a. Infiammation.— Inflamație, obrin- 
teală. Primejdia lui M.aieiu-vodă, cu rana ce i s’au 
prilejit, den care cu ade.vărat și brănt au fost, iar 
cât are hi mai putut trăi, rana aceia i-afu] scurtat 
rămășița silelor. M. costin, LET. i 314, s.

— Pare a sta In legătură ou verbul obrintl (cfr. 
•șl brâncă*) și a derivă din slav, brekm^ti „a se in- 
flamă“ (cfr. berneker, sl. wb. 84].

itKAVf s. a. (Industr.) v. zbanț. 
bkInî'ț s. a. V. brâu.

■ikÁnz.í 8. f. 1®. J'rn»«o.</e. 2’. Danse paysanne.
1“. Nume generic pentru diferite producte obținute 

din lapte fiert ș! Închegat; cfr. caș, urdă, ca
șcaval, telemeă. După felul laptelui, se deose- 
beșto: brâneă >le oaie. <le citiră (se fac din caș 
dospit, din care sa stors zerul; cașul curățit de 
coajă se sară și se frământă bine cu mere- 
deut 8. răvorul Intr’o covată s hărdău) și de 
vacă (făcută din cb! ș I e ag s c o p t, din care s'a scurs 
zorul In stroc(ur)ătoare). Specii: brămă bă
tută (care se bate bine după ce s’a făcut, cfr. h. 
II 88, 207), brămă de burduf (Îndesată In burduf 
de oaie s. In bășică do porc ori de bon, cfr. H. 
II 71, 145, IV 86), brânză de brad (In coșulețe de 
coajă de brad), brămă de putină s. de brădoaie s. de 
brebință (îndesată cu pilugul s. braiul și acope
rită cu frunze de nuc s. de hrean, peste care se 
pune pământ, ca să nu răsufle brânza), brămă 
n<niă (făcută imediat după fătatul oilor și puțin 
sărată) și ve.che (sărată mai taro și de aceea mai 
iute la gust), brămă eburată (din lapte zburat 
v. o., cfr. ȘEZ. VII 100-101), bi ănsă murată s. de 
Brăila ( caș păstrat murat In zer sărat pampile, 
I. c. 35), brămă acră (Închegată de sine din lap
tele Înăcrit; In Ban. HB^I. 217), brămă felii (fă
cută din caș tăiat folii liuba-iana, m. 111, H. ii 
88, 145), brămă bulțiărească (PAMFILE, l. c. 35), 
etc. Brănsa se vindeă cu ocaua, găleata s. vadra. 
Cfr. PAMFILE, I. C. 35-36, jaiibesber. XVI 217-219, 
ȘEZ. vii 99-101. (Cuvântul e atestat intr’un document 
ragtizandina. 1356-1381: brenpe = casousvalachicus. 
CUV. I». BĂTR. I, supl. xxLiii). 8 puține, de brăndsă 
(a 1588). CUV, d. bătr. i 207. [Pe la anul 1684, pe 
vremea unei scumpete mari] oca de brămă eră câte 
doi potronici (douăzeci de bani), neculce, let. ii 
248/,,. i» [parale] oca brămă de oi proaspătă; 10 
[parale] oca brămă de oi bună (Mold. a. 1792). 
URICARIUL, IV 133/,5. Pe toamnă... i-aduce un bur- 
dușel de brănsă. ispirescu, l, 209. HArdaiele in



brA.nzar
cure făceau brăneâ. id. îb. 397, O strwhiiiioiiră de 
hrâneă cu stnântând [cfr. aamachișă] ș» fwdmd- 
liiiufă erauyata. CRKANG.Ă, p. 10. S'« scumpit brăttea 
de oi. ALECSANDRI, P, P. SSe"/»- (Despre lapte) A se 
face brănză=^&se corăsll. a se 6trică,a sebrânzi. 
ÜAMÉ, T. 31.# Brânsă bună tn burduf de câ»e. 
se zice despre oameni cu calități intelectuale, dar 
rară caracter, pamfile, j. ii. c. negruzzi, i 249, 
ȘEZ. IX 148, Brătisu bună se face fa stână : fiecare 
treabă cu rostul ei. pamfile, .i. ii. Fr<tte. (ne-) 
frate brănea-i pe (s. cm) bani, cfr. ban. c. NE- 
GRUZZI, I 249, ROMÂNUL GLUMEȚ, 4.')/,s, BARONZI. 
L. P. I B(»/s B- -4 brânză cu cinevâ: a nu
face nici o ispravă cu cineva (în limbile romanice, 
cu același înțeles, „a nu face făină“), a nu /ide nici 
II brânză: a nu fi bun de nimic, de nici o treabă. 
PAMFILE, J. II. Alt stăpân în locul mieu nu mai 
face brâiiză cu Harap Alb. cât îi lumea și pământul. 
CREANGĂ, P. 230. A băgă în brânză cu cinevă: a 
băgă în plug. 8. în cârd cu cinevă (cfr. băgă, voi. 
I 418'’). Nu băgăm în brânză nici cu cojocarii, nici 
cu opincarii! ap. TDRG. £» s’a inipuțit brânza: li 
s’a stricat prietenias. tovărășia (Brașov).cfr. ȘEZ. ix 
148. Aprins brânza viermi: (cuivă) nu-i mai merge 
bine, PAMFILE, J. II, Cănd e brânză, nu-i bărbănță: 
când ai una, îți lipsește alta. Cfr. creangă, p. 45. 
J-a picat brânza'n poală: a dat norocul peste el. 
pamfile, J. II. S'a băgat brânza'n putină: s’a 
isprăvit, nu se mai întâmplă ce s’a întâmplat, nu o 
să mai fie foloasele care au fost, zanne. P. III 488. 
Zgârle’brâiiză s. brânză'n sticlă : zgârcit, pamfile, 
j. II. Săptămâna brâiizil e a opta săptămână înainte 
de Paști. în caie se mănâncă frupt alb, adecă 
lapte, ouă, brânză, etc., numită de aceea șl săptă
mâna albă. Cfr. BARONZI, L. P. i 98',;., șEZ. Iii 
123/,. Lăsata s. lăsatul de brânză = lăsata secului 
de Paști Înainte de săptămâna brânzii. Iluminicn 
brânzii s. a lăsatei (lăsatului) de brânză: cea din 
urmă ihiminică înainte de postul I’aștolor, Dumi
nica în care se lasă sec s. post de Paști, evan
ghelie ÎNVĂȚĂTOARE (a. 1644), ap. GCR. t 111; 
ANTIM, P. 133. Și au intrat [Mihai-vodă] in lași 
in 24 zile a lui Fevruarie, in iJuminica brânzei. 
MUȘTE. LET.*, III 57. Opt cu*a brânzii (s. opt, și 
cu*a brânzii nonă)! = să te văd când mi-oiu vedea 
ceafa! atâta pagubă! (se exclamă când pleacă cinevâ 
pe care de mult dorești să-1 știi plecat, când scapi 
de cinevâ, cum scapi de Întâia săptămână de post, 
știind că mai ai încă șapte înaintea ta). Te duci opt 
cn-a brânzii! pann, p. v. ii 118. Un .străin... vă
zând... câte se petrec in țara noastră..., ar plecă opt 
și cu-a brâitzii nouă. JIPESCU, ap. TDRG. Brânză 
de Iepure = lucru imposibil, zanne, p. ni 488. Cu 
hani, cumperi (găsești) și brânză de iepure, ib. v 63, 
Să-mi dai ș4 brânză de iepure și n'oiu mâncă 
zice cel sătul, când nu mai poate mâncă. marian, 
(cfr. praz să fie!).
# (Bot.) Brânza-lepurelui: numele unei plante 

(nedefinite mai de aproape), ii. X 534.
2®. (Cor.) Numele unui danț țăiânesc. SEVASTOS. 

NU. 280’'/,,; pamfile, .1. III; II. I 270, n 82, 168. 
177, VII 137, 187.

[Plur. (ad 1®) brânzeturi = feluri de brânză. Lăp- 
turile și brânzeturile cele proaspete, piscdpesgu, 
o. 191. Brânzeturile se numesc: caș. urdă, etc. H. 
III 49, cfr. H. n 71. ] Diminutiv: (ad 1®) brftnzl- 
șoâră 8. f. TDRG.)

— Probabil, din numele orașului Brlenz (deci, iu 
început, numele unui anumit fel de brânză, făcută la 
Brlenz), de unde șl ital, sbrinze și germ. Primsenfcase, 
Brinsenkdse; cuvântul a fost răspândit (cu deosebire 
prin păstori români) și la popoarele slave, meyer- 
LVBKE, R. WB. nr. 1296.

r.42

BBÂNZÂK 8. IU, FroJHOí/er. ~ Cel care face brüiizö 
(din caș preparat gata), Ia el acasă 8. In altă parte, 
dar nu la stână. (Mai cu seamă) Vânzător de brânză.

t — BRAȘOVEAN
.S'(î iu'e bráiisarii ha briinsă fi urdii. .marian, ha. 
331. [Femininul: hrnnzăi'căsft (Brașov).)

—— Derivat din hrăiiză, prin suf. noin. agent, -nr.

HK.ÂNzĂRÎi: a. f. 1«. Miitier de frontayer. 2®-3“. 
Fí O»iOí/e>íP. 4®. GroMf/e quiintite de frotnane.

1®. (Har) Prepararea bi4nzii, meseria brânzarului. 
Sd lucriim in fard.. brămăria, ciirelăria. jipescp, 
O. ft9.

2®. Localul, încăperea (in stână) în care se face 
brânza. COSTINESCU, TDRG. Cfr. cășărie.

3®. Magazin s. piață unde se vinde brânză. Aetdei 
ain dat prin brâneărie (Brașov).

4°. Cantitate mare de brânză. Ne-um siiturat de 
atâta brâneărie.. LM.

— Derivat (ad 1®) din brâiizar, prin suf. abstr. 
•ie. și (ad 2®-l®) din brânză, prin suf. coi.-loc. <7ne.

KKÂNZKTi Kl 8. f. plur. V. Itrăuză.

itK.iNzi vb. IV*. V. Eiiilitii-e de ou 2)»-ej>aí'er an 
l'romaae. 2®. Se cailler.

1®. Trans. A unge 8. a prepară cu brânză. Cn te.-fiin 
ncălilă’n lapte (JuJce ; Cu brândea te-oiu bi-ândsf, Cu 
urda te-oiu neiedet țiplea, p. p. 92. F«ce mdntă- 
lif/ă imbrdmita. CREANGĂ, p. 142.

2®. Refl. (Despre lapte) A se închegă, a se face 
brânză, a ae co răsli. Am sil-f’i dau tot fapte dulce... 
în eori de ei. ~ Numai de nu a'ar brănsi. SEYA- 
STOS, ap. TDRG.

|Și; imbrâuzl vb. IV“, cu derivatul: imhrăuzire 
s. f. = scoaterea .și întărirea cașului din zerul cel 
dintâi. MARIAN.]

:— Derivat din brăiizft.

KKÂN/.IHOÂRĂ S. f. V. lirâiizA.

itKÂNzo.iicĂ s. f, (Cui.) Bâte au fromofie.- -Cocă 
umplută cu brânză, coaptă In bucăți mici.

— Derivat din brânză, prin suf. -oaică.

uK.i.NZON, *(>ÂNĂ adj Contenant beaucoup de 
fromage. -- (Plăcintă) cu brânză multă, liăcinta nu 
ni-i brânzoasă. MARIAN, NU. 669. I Fig. Nu-i cine 
știe ce brânzos mare: om de ispravă, pamfile, .i. il. 
!’. ext. Conținând o materie coagulată (ca brânza). 
AjM acestui isvor este, limpede, insă brânzoasă, ca 
una ce are niște fîoimșori intr'insa. dr. fătu, ap, 
C. NEGRUZZI, I 316.

— Derivat din brâuză, prin auf. adj. -o.s'.

HRÂNL.i 8. f. (ș. J.) V. breaslă ș. d.

itK.lNUÂVĂ B. f. Meiisonge, bkigue. — (Fum.; mai 
ales la plur.) Minciuni, palavre. Ia tacă-ți gura, 
măi Qerilă... Acuș se face ziuă, și tu nu inai stin- 
cfiești cu brașoave de-ale tale, creangă, P. 252. Mui 
multe alte brașoave. ȘEZ. III 184/,j, cfr. vi 181._A-» 
face cuivă o brașoavă: a înșelă pe cinevâ (Slatina, 
in Glt), ap. ZANNE, P. VI 460. A/i bun de brașoave: 
hun de drăcii, do rele (Stefănești, In Vâlcea), ib,

— Derivat din numele orașului Brașov. (A spune 
brașoave: a spune palavre, ca negustorii brașoveni 
când își lăudau marfa).

HK.A!Ș»N s. a, (Comerț) v. barșon.

UKAișovE.ÎN, •EÂNCĂ subst I. HabitautdeKron- 
stadt (Brașov). II. 1“. Murcfiand de menu-'^ objets, 
quiiicaillier. 2®. Vent. 111. 1®. Grando voiture (de 
Brașov). 2®. Danse paysanne.

I. 'S. m, și f. Ijocuitor s. originar din Brașov.
II. S. m. 1®. Neguțător de brașovenie. Tabaci, bra

șoveni, gabroveni, ghica, s. -XIV. Băcalii, brașo
venii, lipțcanii. 1. lONESCU, D. 495. Jidani de prin



BRAȘOVELNIC (!
Cifânta-Vinere, briușowni, .săpunuri.., toți mânau 
in spre centrul orașului. ZAMF1RESCU, R. 6. A fica 
brașoveamiî: șiret (Craiova, In Dolj), ap. ZANNE, 
P. VI 460.

20, Numele unui vânt. (Mărgineni, în Țara-Oltului) 
HEM. 2138/,,, (Mățău, în Muscel) H. ix 292.

111. S r. 1’. Căruță s. trăsură mare cu coviltir 
(de Brașov), cfr. chervan. De.-ai fi văstit brașo- 
vancanoastră, n’ai vorbi prostii. CONTEMPORANUL, 
V, I 202.

2®. (Cor.) Numele unui danț țărănesc, sevastos, 
N. 28O‘’/ar; PAMFILE, J.; n. III 477, 372, X 3.58, 4.55. 
Cfr. brașovene.ște.

(Diai. brașoufin,-ăncă. ALECSANDRI, T. 574.]
— Derivat din Brașov, prin suf, gent -ean.

iiKAișovEi.NK', -Ă adj. (Rar; numai in expresiu- 
nea) A fi brnșovelnic: bun de brașoave, de rele, de 
drăcii (Ștefănești, în Vâlcea), ap. ZANNE, P VI 460.

— Derivat din Brașov, prin suf. adj. -elnic.

BKAȘOVKvbc, -KÂNCÂ adj. (Comerț, Industr.) 
De Kronstadt, (uiarcbandise) de menüs objets, de 
quincaillerie. — (Marfă) de Brașov. Căruța încăr
cată cu marfă lipscăncnscă, brașocencascâ (Mold.,
a. 1823). uricariul, v 58/,2. Cioareci brașovenești. 
JARNÎK-BÂRSEANU, D, 23. cfr. 306. Caii brașovenești. 
ȘE2. I 44',,. Ladă brașoveneâscă: lungă, vopsită 
cu flori. In care Iși țin țăranii hainele. Apoi chemă 
pe o slujnică, sA deschidă o ladă veche brașovenească. 
GANE, ap. TDRG.

— Derivat din brașovean, prin suf. adj. -esc.

itR.ANUVKNKNTK adv. P. En eiag^rant. 2°. Danse 
paysanne.

1’. Exagerând, cu coarne, încornorat. Cfr. bra- 
șoavă. I^pinescu, le oprește, Prea frumos le spui 
aceste, insă cam brașovenește: Nu ne va mai crerle 
nime. 1. neqruzzi, i 48. cfr. zanne, p. vi 460.

2®. (Cor.) Numele unui danț țărănesc, sevastos, 
1 N. 280"/,oi PAMFILE, J. III.

— Derivat din brașovean, prin suf. adv -ește

iiRAișuvF.NÎE s. f. 1". Marchandise: menüs objets, 
quincaillerie (de Brașov). 2°. Magasin oul’on vend 
vette marchandise.

l''. Marfă de Brașov, spec. fierărie. (Din înipă- 
răția vecină cumpăram tot felul de mărunțișuri: 
postav, arme, fierărie... Odinioară mărunțișurile a- 
cestea ne veneau în mare parte din Brașov, de 
unde șl numele debrașovenie, păstrat până azi pen.................... ........... .......... ..................—- ,
tru unele mărfuri, mehedinți, p. 12.) Vor da ht tate), la brațetă. Braț de braț pășesc alături, 
slujba ajutorința... câte douăiieci lei brașovenia ■ EMINESCU, P. 252. Nu umblă pe jos decât la brațul 
(Nfold. a. 1786). Uricariul, ii 47',. Casa fraților ...... ■' ........................ ... — ''
Ferhati face comerciul intre Transilania și Bő
mánia, importând brașovenii și ejportând lână 
și piei- I. IONESCÜ, p. 429.

2®. Prăvălie cn mărfuri de Brașov.
— Derivat din brașovean, prin suf. abstr. -ie.

URAT t 8. m. Frére.
1®. (Slavism, în documente vechi, cfr. sin) Frato(le 

cuivă). SimioH brațeArstei. uricariul, xxiv 453/,. 
Ștefan Popa braț preotului Alexandru, ib. xi 230/,,, 
cfr. GCR. I 135.

2®. (Numai la ANON. CAR.) Frate (.3®).
[Și: (ad p, In Ungaria, sârbism < &raî«, voc.brafo) 

- br<Uă(cu voc.&rato) =frate mai mare, cfr. bade. Mult 
1 mă mir, brato, de tine. De ce nu vini ziua la mine. 
I JAHRESBER. IV 307, cfr. 303 , 306. Trece brata și 
ț mi-o’ntreabă. ALEXICI, L. P. ' r,...:...*..

t brâțesc, -eâscă adj. — monaclialis. anon. car., 
+ hrăți vb. IV’** refl. = monachus fio. ib,, -ț br.ltâș 
(t bârateș ANON. CAR.) s. m. =» soț, tovarăș, prieten. 
O, fericați de ceia ee-și lasă părinții și frații și 
sororile și bratășii săi. cuv. D. bâtr. ii 464.]

1 — Din paleosl. hrnt-B, Idem; cfr. dubletul bărat.

BRAȚ
ititAf 8. a. Uras. Brassée.
P. Membru al corpului omenesc care se articu

lează In umăr șl se termină tn mână putăndu-se 
îndoi din cot, cfr. antebraț. (Adeseaînlocuit prin 
înănă). Oa^cie brdfelorü și umerilnr. dosofteiu, 
V. 8. 25,,. slăn'f erA’ncordat. ALECSANDRI.
p. II 10. pMiernicfife brațe spre ilittsn intiniieâ. emi- 
NE8CU, P. 208. Brațul mieu e slAbănoifit, nu mai 
poate să învârtească paloșul, ispirescu, l. 12. Nu 
pot să mă odihnesc. Pe braț capu-mi sprijinesc, Și 
tot la mândra fjăwlesc. jarnîk-bărseanu, d. 12. 
Și-a pus brațul căpătâiu: s’a culcat cu capul pe braț.
Fig;. Sufletul legănat în brațele unei nădejdi, mar- 

COVrci,D. S/if 0! Moldavo!... Brațul tău... sfarmă... 
un ju!) aspru de robie! alecsandri, p. i 201. [Mol
dova]... se desbăteă... in așteptarea unui cap ca Ale- 
xandru-cel-Bun și a_unui braț ca Ștefan-cel-Mare. 
IIASDEU, I. c. XI. # in (3. pe) brațe (în legătură cu 
verbele ațineă, purtă, liiă,(cu)prinde. strănge, 
ctc.) = cu brațele petrecute In jurul corpului cuivă 
(spre a-l strănge la piept tn semn de iubire, spre a 
purtă pe un copil, etc.; p. ext. șl de.^pre urs). Cfr. 
lin brățișă. 0 țineă in brațe, de o sărută, necolce, 
LET. ii 249/,. A’â poarte tn briițe pre cel ce cuprinde 
toată făptura, mineiul (1776), 1952. Cutine'nbrațe... 
peireceaw. konaki, p. 101. /»găsi pe amândoi ador- 

i miți șt strânși tn brațe. GORJ AN, ii. i.3/„. 7ioöi»son... 
au voit să se arunce în brațele lor. DRĂGiiiCi, R. 11. 
C’diut se născu copilul..., l'n bătrân U luă ’n brațe. 
ALEXANDRESCU. M. 4. XMrt MM bra/jw gát i-apus și 
ea l-aprins tn bniți. EMINESCD, P. 281, cfr. 209, 235. 

' Tată-său cupriniăndu-l in brațe, îl sărută, crean- 
■ i;Ă, p. 198. .fudecă-un fecior pe-o fată. Judecata-i 

și făcută: Strănge-o’n brațe, și-o sărută, JARNÎK- 
BÂRSEANU, I». 415- Ia pe dracu’ ’n brațe, până treci 
gârla (puntea)! ZANNE, P. VI 587. iltrttge, ca ursul, 
in brațe, pănă-i ies ochii: se zice despre acei care 
ne arată o dragost»- prefăcută, ib. I 683. | (A primi, 
a așteptă pe cinevă) cu brațele deschise: cu mare 
dragoste, ib. ll 20. -Vai bine haiilem la culcare, că 
ne așteaptă omul împăratului cu masa întinsă, fă
cliile aprinse și cu brațele deschise, creangă, p. 
251. I M sto a. {Wdeă? CM ftrafefe încrucișate.-neactiv 
(cfr. cu mănile’n săn); nepăsător, imparțial, zanne, 
p. II 21. i A aveă brațele lețfate: n nu aveă putere, 

: a fi oprit de piedici materiale sau morale, ib. 1 4 fi 
brațul drept al cuiva: sprijinul, omul de Încredere. 

, ib. I IDespre femei) A fi cu brațele prinse: a aveă 
copil mic. ib. I (Modern) (A merge, a se preumblă, 
etc.) (braț) la braț s. de briț (cu cinevăj: brațul 
unuia trecut subt brațul celuilalt (In .semn de intimi-

unui ministru vlaiiuțĂ, ap. TDRG. A da, a oferi, 
a luă (cuivă) brațul: spre a merge cu ol de braț, 
Ia brațetă. în culevăr, am eis d-lui Ipolit, care îmi 
da brațul... c. negkuzzi, i 45. Varo mea luă brațul 
bărbatului său. id. ib. i 38.

2®. Fig. (La plur.)Lucrători,muncitori. Plugăria... 
poale să se facă cu mare înlesnire având brațe în
destule șt ieftine. I. IONESCU, d 2.32. Crezi tu că 
vom pute.ă noi singuri seceră și strânge atâta amar 
de grâu, că doar sute și mii <le brațe tr^ue acolo, 
nu șagă! creangă, p. 155.

3®. P. ext. Cantitatea (de lemne, fân, etc.) cât 
poți cuprinde și duce în brațe. Din nuiele să deie 
din 11) brațuri unul (a 1794). URICARIUL, iv 44/,. 
l'n braț de vreascuri (C. NEGKUZZI, i, 92), de lemne 
(CREANGĂ, A- 83), de fân (aLECSANDRI, P. P. 248"/,,).

4®. P. anal. Se numesc iira^e părțile unor obiecte 
Í 121/.,. I Derivate: , care prin poziția s. funcțiunea lor se aseamănă cu 

’ ” ....... ' • brațele omului, d. ex. fero^eie candeiaftruÍMt (cfr. fo
rează), ale crucii, ale cumpenii, ale fotoliului, ale 
unui râu: ramificații ale cursului principal, etc. Can- 

; delabre cu sute de brațe, eminescu, n. 6. Coatele 
! pe brațul crucii... le așează, id. p. 87. Brațul [cum- 
I penii] CM talerul tn care erau puși banii.. se lasă



bratA
!ii jos. i.sfibescu. L. 4(X). ínfipttriu manile iu hiu- 
țele fotoliului, sandv-aldba, a. m. 109. || Spec,;

a. ) Cei patru stâlpișori (doi dinainte și doi dinapoi) 
tnfipți ln tălpile războiului de țesut, având câte 
o crestătură în care se sprijinesc sulurile. Se nu
mesc și: brațele sulului, picioare de sul, fur
cile sulului, furci, mâni, stâlpi, (In Transilv.) 
cujbe, ciocane. Iia.MÉ, t. 13.5; pamfile, i. c. 271; 
ȘEZ. VIII 146;

b. ) Tot la războiu: cele două lemne verticale 
unite In partea de sus cu arțarul, iar In partea 
de jos cu vatalele. Se numesc șl: brățare, bă- 
teii, fălcile, fofeze, lopățele, mâ(i)ni, mă
nuși, speteze.bete (3”). DAMÉ, T. 13.5; PAMFILE, 
I. C. 273.

c. ) Lemnele orîzontalo, care leagă podul coșului 
morii, numite și speteze, chingi, corzi, stin
ghii, curmezișnri, legătura-brftului. pasié, t. 
162; PAMFILE, I. c. 190.

d. ) Cele două lemne verticale ale ferăstrăul ui, 
numite și mâni, craci, cotoaie, mânere, mar
gini, condace, speteze, pervazuri, dame, t 86; 
PAMFILE, 1. C. 121; APOLZAN, Ü. 31.

e. ) Coada cleștelui, pamfile, I. c. 117.
f. ) Loitrea căruții. ii. ix 144.
g. ) Mânile grapei, pamfile, i. C. 144.
L) Cele două lemne (numite șl uiânuri) de care 

se apucă targa, ib. 158.
i. )Cele două stinghii verticale ale o I o i n i ți i. ib. 239.
j. ) Stinghiile din care se compune războiul de 

rogojini: cele orizontale se numesc brațele cele 
lungi, iar cele verticale brațeto ciîe scurte, ib. 245.

l. ) Brațele caprelor de la podul caselor, ib. 421.
m. ) Stinghiile de care atârnă polița scrânciobului. 

Se numesc șl; spițe, holobe, hloabe. ib. 470.
(Plur. bra^ (diai, brațffț, și (ad 3*-4®) brațuri (bi

blia, 1688, 582). ! Ad 3» și: brâțft s. f. Nu mai am 
decât o hrață de făn. pamfile, j. Il (derivă din lat. 
brachia, pluralul neutru devenit feminin singular, 
ca In celelalte limbi romanice, cfr. meyrr-lC'BKE, 
B. WB. Nr. 1256), (brață = hraț l<>,iliti cauza rimti. la 
reteqanul,tr, 40'„). Diminutive: brățlșitr s, a., 
8. m. Brățișiiruia săntcului au jefuit, biblia (1688) 
373„; cfr. ALKC8ANDRI, p. IV 81. Vă-mă, Doa
mne.. , furcă... Să mă ție ’n brățișoare. JARNÎK- 
BÂRSEAMU, D. 368. De-mi dă fetițele flori, Neve
stele brățișori. mat. folc. 252, brâți cs. a. rădule- 
SCU-CODIN, brățufi 8. f. în brățucă ini-am luat-o. 
MARIAN, SA. 31, hrățlșcl 8. s. Cum țitieai pe alta’n 
brațe, Pe brațe,pe brățișele. ion cr. îii 151. | Aug
mentativ; lirâțoin s. a. LM]

Din lat. brachium, idem.
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HBÁTÁ aubst. V. bral.BBAțĂ s, f. V. braț. 
bbátAc s. ui. V. brotac.
BBÁTÁLUi vb. IV^ réti. Se líoittier de la peine 

inutüemeni.. — (Șișești, In Mehedinți) A se căzni 
f^ră spor (cfr. a bate apa ’n piuă). Com. n. ionescu. 
Cfr, bărătui.

BRĂȚÂK a. a. V. brățară.

bbAțâbă s. f. P. Brucelet. 2". iloulure eu fonne 
de bracelet- 3^ Virole, douille.. 4°. AfancAette Íródét 
(de chemise de femme). 5*. Corsaffe ou emptecemettf 
(de chemise de femme).

P. Podoabă de metal (prețios) In forma unei ve
rigi, purtată pe braț s. la încheietura mânii. Luă 
omul... 2 brățâripre măinele ei. biblia (1G88) 16^'/,. 
Cunună de ^ini brațare de lănțuje ne Împletesc. 
CANTEMIR, IST. 329. 0 brațare cu 40 diamanturi, 
de sumă t[a]{[ert] 240 (a. 1734), ap lOROA, R. R. 
423. O păreche brățări de 40 dramuri (a, 1745). 
URICARIUL, XI 225/,,. Brațul slâny ornat cubrățări, 
la umăr și la mână, odobbscp, in 57/„, 0 fetiță

brAțiș
snuulioară Și la mână cu brățară. teodokKSCU. 
r. P. 5.5”. Meșfeșitiful la om iMte brățară ile aur. 
Z/itliiE. P. V 417.

2'>. P. anal. Ornament In forma unei brățări, in 
jurul unei coloane. Stâlpi cu flori la capiteluri și 
cu brățări la mijloc, dei.avrancea, ap. TDRG.

3’. P. anal. Verigă de metal In forma unei brățări, 
care se aplică la un obiect, spre a-l întări, a-l legă s. 
Incheiâ cu alt obiect. Lumina mică a unei lămpi cer- 

! euitecu o brățară de tinichea, sandu-aldea, i>. n. 
' 163. II Spec. (Mor.) Coșul morii e legat de fus cu bră- 
; țări do fier (S&liște, în Transilv,). Com. banciu. I 

(Dog.) Cerc de bute, de flora, do lemn, dame, t. 87. i 
inelul de fler cu care se înțepenește custura coasei 
de toporâște, numit șl cârceie. dame, t. 37; PAM
FILE, l.c. 141, ION CR. III 226. Coporii, gresii, brățări. 
SANDU, SĂM. V 14. După «cee/i ia nouă bucățele de 

I fier.... le leagă pre toate la un loc cu o brățare de 
coasă. MARIAN, NA. 49. 1 Veriga care leagă limba 
bricoaguliii vierului de prăsele. dame, t. 79. | Bra
țele vătalelor. DAMF-, t. 13.5; pamfile, i. c. 273. 
Brațele ferăstrăuiui. dame, t. | Parte a carului. 
II. IV 86, IX 439 (probabil veriga s. belciugul care 
unește capătul leucii de carâmb; cfr. râncă).

4*. I*. ext. Banta mânecii cămășii (cusută cu 
flori), cfr. fodor, pumnaș, manșetă, pamfile. 
I. C. 352. l-ai cusut brățările [cămășii] cit mătase: 
par’că acu îl scoți la horă. CONV. lit. xliv, ii 955. 

, Cdtrteș» cu platcă și cu brățări n'au ieșit de mult.
ib. XLIV 658. I P, ext, Iirățare = pui de arniciu ce 
se fac cu acul pe mâneci, pe guler șl pe pumnașii (și 

i pe fodorii) iilor fenieești(Țara-Oltului).VICIU, GL. Cu
săturile de pe pieptul .și de pe mânecile iii (Brașov).

.5. (Transilv.) Ciupag. LB. Vântu' o aburat Și 
brățariu i-o’tnburdat. doine, 46/,j.

(Plur. -țări și -țâre (biblia 1688, 381). | Șl: bră- 
țâre 8. f., (după suf. -or) brftțiir s, a. anon car., 
biblia (1688) 220, (prin disimilarea lui brățară în 
*l>rățală și formarea unui singular analog din plur. 
•lirățele. cfr. CDDE. nr. 180) brățeâ s. f. 0 brățeâ 
de diamanturi. C. NEOKUZZI, in 348, cfr. 144/,,. 
ZANNE, p. V 417. Pe mâni, pe unde pun unii bră- 
țelele. .sbiera. p. 31/,,. | Di min utive: brățânile 
LM„ lirâțăriițâ ib, brâțâriișâ ap. CDDE, nr. IH0.|

— Din lat. brachiale, idem (1").

BRÂȚÂRM, KRÁ'I'ÁRIÚI R, l v l.rAIlCft
KRĂȚĂRl'ȘÂ, HRĂTÂKl'rĂ S. f. ) 
itKÂTAfțț t 8. in. V. braț. 
itRăȚE.i 8. f. V. brățară.

UKÁTERÁTadj. m. Pătat s. vi'irgat? Soit bnî- 
terut: alb cu negru, n. ix 41.

KBĂcifcMC. -EÂsiîi f adj. V. braț.

IIBA'fÉT 8. in. sing.. KK.tȚKTÂ S. f. slng. (Pop., 
mahalagism, întrebuințat numai in expresiunile ;) 
.4 merge, a 11 (cu cineva) a. u luă pe ciuevă Ia s. 
(neobicinuit) dc brațet(ă) a de s. Ia braț. DICȚ. 
[Omul neinsurat] <ie «e duce la primblare, Umblă 
sinyur ea un cuc Și privește cu jind mare Ln câți 
de brațet se duc. pann, p. V. il 115/,.

— Derivat din braț, după ital.

KRĂți t vb. IV* V. braț.

HK.iTlc s. a. I) parte a plugului (nedefinită mai 
de aproape), ii. xi 132.

BB.i'Cic s. a. V. braț.

RRÁci.^ adv. Co»ps tt cojps. — (Rar) Prinși bra- 
te’n brațe, corp la corp. El se laptn ín pădure brăfiș 
cu ursul. DDRF.

— Derivat din braț, prin suf. adv, -iș. Cfr. Im- 
brățișă.

i



BRAȚIȘEL
ItKĂȚI^El.. hrAți^ok 8. a. 1 , .
■<KÂT«>ii' 8. a., nRĂ-ț-vvA s. f. ) *'

itRAUB. a. (îmbrăc.) 1. Ceinture. 11. P. Bande 
de iirosse toile (servant â descendre tine biére dans 
la fosse). 2". Ornement (en mațonnerle, etc., en- 
lourant un édifice). 3\ 1‘outre korizontale (dans 
line inuraille). 4’. Pârtie moyenne d’une meule de 
foin. III. Taille. ceinture. IV. Danse paysanne.

1. Cingătoare lată, purtată de țărani și țărance. 
lirâul este de țesătură {de lână 1. ionescu, d. 352. 
de in itODOș, p. P. 62, de mătase cu canafi cuv. 
D. BÁTK. I 202), cu ciucuri (JARNÎK-BÂRSEANU, D. 
275) la capote, lăsându-se urzeala nețesută; de obi- 
ceiu roșu (uricariul, xi 22.5/,jaknîk-bârseanu, 
D. 413, dar .și de alto colori: nărăinziu ib. 152, cfr. 
ȘEZ. V 31, rtfbe sau verzi pentru oamenii bătrâni 
PAMFILE, I. c, 292), sau de piele (CAl.ENDARIU, 1814, 
87/,.; Cit/tnte LB.); In örtínse poartă diferite obiecte 
(precum: bani, cuțit odobescu, iii48/,j, ISPIRESCU, 
L. 343, 108, TEODORESCU, P. P. .569*’, 486*', ZANNE, P.
V 23.5, feau/zer neculce, i.et. ii 21Ó',, pistoale ale- 
CSANDKI. p. I 17, arcait id- p. p. 207/,,, fluier emi- 
NE8CÜ, N. 5, furcă CREANGĂ, P. 5, JARNÎK-
BÂRSEANU, D. 124, sece-re. ib. 170). Cu br<*itf omul se 
Încinge (coresi, ps. 312, COȘBUC, f. 124, epure, 
P. P. 19. JARNÎK-BÂRSEANU, D. 333, 244, IIODOȘ. P. 
p. 61/,,) de ferdít se descinge (varlaam, c. ii 
64,„ CREANGĂ, A. 83, ȘEZ. IV 214/,5, II 6/,), In brâu 
iși prind s. Iși an ină femeile poalele (COȘRUC, B. 6, 
CREANGĂ,!’. 29, JARNÎK-BÂRSEANU, D. 13, Cfr ZANNE. 
p. 12.52). Lud brâulu ht Panel și-șilegăpicioarele sale 
și mărului niânile).C()D.V0R.27/, Un cerb mare., 
lud de brâu, în coarne, pre Vasilie. mgxa, 390/,,. Cu 
munții Carpați, ca cit un brâu se încinge [Ardealiilj. 
CANTEMIR, HR. 69. Fl'icăi CU Cămeși albe și brâie 
late. c. NEGRUZZI, I 104. Câiul îțipică brâul fără să 
știi, te doresc ibovnicii, șez. I 192/j5. O sută de frați 
într'un brâu legați? ( Snopul). OOROVEI, c. 346. 
Spoc. i'ingătoarea lată (roșie, albastră s. neagră) 
pe care o poartă preoții. | Fig. (cfr. mai jos, 5’). 
Hrăni zorilor de dimineață. kONAKI, p. 284.4$.^ 
țineri cheful ferdH= necurmat (cfr. sfoară, ață, 
găitan^ PAMFILE, J. II. A vorbi de-u brâul cu 
cinevti = Intr'aiurea. ib. A se țined (s. a fi, a etn, 
a se fitâ) 'le brâu cu cineva = a. 6 foarte familiar, , 
ii avea taine cu cineva, zanne, p. iii 32, PAMFILE, 
.1. I. (cfr. brâneț). <1 sta cu mâinile în brâu (cfr. 
in poale, in 8ân) = neactiv, zanne, P. ii 2-55. 
(Mold.) l’Iăcinte cu |ioate!e*ii brâu»un fel de plă> 
cinte din bucăți pătrate de aluat, alo căror capete 
se aduc peste umplutura de brânză. TDRCi. Legă- 
liira-brâiilni = brațele morii, pamfile, i. c. 190. 
t Brâul ars = zona fierbinte, gantemir, ist. .59, 
cfr. id., ap. TDRG. Tiirne-brâii v. o.

II. 1’. anal. l". Chingile cu caro so roboar.5 si
criul in groapă, marian, i. 322.

2 ". (Zid.) Ornament vopsit (o dungă lată de altă 
coloare) s. plastic, caro Incunjură, ca un brâu, pe
reții, ușile, ferestrele, otc. (cfr. colac, ciubuc, 
chenar, părean); spec, dunga (roșie) care de
sparte prispa lipită cu lut de păretele văruit (ȘEZ. 
viii 81). Bezemat de brâul ferestrei, vlahuță, n. 
216. Colacul, brâul sau ciubucul împletit, care în
cinge biserica pe din afară, iorga. C. I. n 20. Văpsele 
pentrutrasbrânele la case, sandu-aldea, Săm. v 14. 
Bidineluțele... care slujesc la trasul brâielor. pam- 
FiLE, I. C. 2. Prin prejurul ușilor și ferestrelor, pe 
ilinăuntru și pe dinafară, se trag brâie cu chino- 
rririu roș Sau galben, sau cu lutișor. idem, 416. 
Ușile ...și ferestrele și brâul de la soclu sânt rle piatră 
cioplită. MON. ist. II 65. Tragi brâiele la vatră. SE- 
VASTOS. N. 8/4.

3’. (Dulgh.) Bârnă orizontală in mijlocul păre- 
telui. TDRG.

4’. (Agric.) Partea de mijloc a unei clăi do fân. ib. 
5®. (Meteor.) Curcubeu (.lAllRESBEK. 1X225), nu-
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mit și: lirâiiMui'Bumuezpii (ii. ii 292, șEZ. I 12ö/,J, 
hrâni'popii (ib. vi 30), brâul-Maicll*preacingtitP 
(pontbriant), brâiil-Cottiozenii (Cfr.coșBUC.B. 117 
ș. u.). Brniil iumlnoK nl cerului = calea hii Traian. 
11. XI 471.

III. P. ext. Partea corpului pe care o încinge 
brâul, mijlocul. Vrdjrtor, la brâu cu cingătort- 
.lARNÍK-BÁRSEANü, D. 103. (Mai ales In loc. adv.) 
<ic la brnn în jos s. in sus și până la (s. in) brâa=: 
de la cap 8. de la picioare pftn& la mijloc. Cu că
mașa până la brâu. PAMFILE, .J. I. A/oș bătrăn, Moș 
cu barba jtân’la brăn. teodorescu, P. P. 51 P. .Ak 
căzut iarnă {- zipadft) preci inarr,, pănă la brâu. 
necvlce, let. ii 454/j,; cfr. creanuA, a. 30. JVin 
iarbă până'II brâu, .iarnîk-bârseanu, d. 255, cfr. 
l.\ 281, 322.

iv. (Cor.) Un danj țărănesc, la care jucătorii 
se apucă, pe la spate, cu mănile de brăiele vecini
lor, numit șl horă de brâu (pann, ș. i 11, pamfile, 
j. III) 8. de brâu (sevastos. n. 281, h. x 9 = co- 
rodește ib. x 8). jipescu, o. .01; șez. I 35, H. li 
33, G5, 82, 100, 120, 168, 177, 208, III 5, iv 12, ix 
407, 442, ( bulgăreasca) H. vi 228. j4ce/ joc mt- 
ntinaf care «e chiamă firâul' și In care se cunosc 
jucăușii de frunte, sajiov-m.bek, săm. v 15. | Va
rietăți: ftrtÎMf in bătăi H. lll 80, brditf bulgăresc H 
II 290, brâttl mare ib., brâul ciobănesc sau ca Io 
perdeă ii. xii 44, brâul in stânga H. iv 159, brdnf 
ca la ușa cortului, ib, ISPIRESCU, L. 238, ftrdMÎ de 
mână SEVASTOS, N. 280. pamfile, j. nr, brdMÎ ne
vestei ibid., bnÎMÎ de doi Ibid., H. ix 205, brâul ji- 
dănesc pamfile, j. iii, brâul muieresc H. 1 270, 
REV. NOUĂ, I 154, brâul voinicesc; jucat numai de 
bărbați ib., brâul ursăresc pamfile, .i. ii, brâul 
păcureț pârvescu, c. .51.

[Vocativul; hrăuleșibrânc (teodorescu, p.P.377^ 
marian, d. 287). t Plur. (mai de mult excluziv. In 
parte șl azi) hrâne biblia (1688) 59,„ mineidi. 
(1776) 39»/„ HODOȘ, p. p. 61,’,4, (azi tot mai mult) 
brâie EMINESCU. N. 5, TEODORESCU, P. P. 643'’, BI- 
BICE8CU, P. P. 316, ȘEZ. I 46*’/,,. 271/,,, ii 6/„ etc. 
(mai rar) brâuri șez. iv 214/,, (forma brdn» la 
TEODORESCU, P- P. l'S**, .512 numai In rimă). Cu
vântul an Întrebuințează, ad 1, une-ori (cfr. bete) 
.șl ca plur. tant. Mi se desfac brânile. bibicescu. 
p. p. 270. I Un singular nou (ad 112’) brună s. f. (cfr 
frână) se trăsește la orxjBESCU, Ii 503: Am ad
mirai nti ua brână de piatră, săpată întocmai ca 
alosăturih unei bogaü cămeși țărănești. (Forma 
brăn la teodorescu, p. p. 511”, din cauza rimei). 
Diminutive: (ad I și IV) brâniiț s. a. LM., brâolel 
B. a. (pronunț, bră-u-') pamfile, j. ii 274, H. iv 45, 
.',7,1.59, vn 229, ix 442,xii 229, hrâușor s. a. (pronunț 
brâ-U-} 8. a. MARIAN. V. 42, SEVASTOS, N. 281/,, 
pamfile, .1. III 9, 11. IX 397, (ad 1) brâiiț (pronunț 
bră-uț) s. a. șEZ. II 8, brânâș (cfr. bărnaș) graiul, 
I 18, brânci = cusătură din bata iii (Săliște, In 
Transilv.). Com. a. BANCIU, ofr. brâneț, brănișor.]

— Etimologia necunoscută (cuvântul e străvechiu 
In limbă se găsește șl la Arom. brăn, la Megl. 
bron, la Istro-rom. brăv — și e Înrudit cn alb. bres- 
bresi, idem., cfr. inbreii „Încing", obscur șl el).

KKÁV'Á B. f. V. bravA.BKÍi;t.ÉT, RRii’ȘOR. bkAiiț 8. a. V. hraii.
UH.1V,-Ă adj. Braoe. -- (Franțuzism) Viteaz; cfr. 

voinic. Mdndrts bravii călăreți Pe-armăsarii șoi- 
muleți. ALECSANDRI, p. II 110. Dar’ de-o fi să 
pornim, Cei mai bravi să tte’nsoțim. RETECANUL, 
TR. 46,,. AfrAatu-DrarMi.

— îf. din fran. (<ital. bravo).

HK.iv.11 interj, v. bravo.

KKAVÁ vb. 1*. Brai'er. A se Împotrivi bărbă- 
tește (la o primejdie), a Înfruntă, cfr. desfide.



BRAVA I
Omul făcând bine nu atârnă decât de sím șt poate 
bravă judecata publică, c. negruzzi, i 289. Bravând 
toată popularitatea, toate criticele jurnalelor, toată 
opiniunea care o numiți publică, ap. maiorescu, 
D. I 149. I l’. ext. A provocă (pe cinevă) prin vorbe 
cutezătoare. [Derivat: bravădă s. f.=provocare cu
tezătoare.]

— N. din fran.

r>4f>

KRÁvÁ K. f. iSerntre. — (Bán., s&rbisiii) Broasca 
ușii. JAHRESBER. III 314, LWBA'IANA, M. 95, CoDl. 
COCA. (Plur. brilin. I ȘJ: hrana s. f. jahresber. iii 
314.]

— Din s&rb. brava, idem.

UKAVÍsiMo! interj, v. brave.

RUÁVO interj. Bravo t — Exclamație prin care j 
se aplaudă cuvintele unui orator, jocul unui artist, 
etc., sau se exprimă satisfacție despre un lucru. Cfr. 
halal. Bravo! striyâ (cei] cari aHsisv. bertoldo 
(a. 1799), ap. GCIl., ii 170. To(i săriră șt s’aitropieră 
(h tablă siriffănil bravo, de răsună sala c. ne- 
gruzzi, I C. ^rrtuo.' iacă ne~am găsit omul care 
să ne facă dreptate. ISPIRESCU, b. 215. | (Ironic.) 
Bravovă duceți și mă lisați in mijlocul druinu- 
lui.de vă aștept m» ceas, alecsandri, T. 1047. ,| Sub
stantivat (plur. brâcurt,'Învechit) BhBuhmI, vesirul 
șt toți ceelalți, umflăndu-se de râs, îmi deleră mii de 
brăvuri. GOnjAU, ll. IV27. A/at v<îr#os'/e«era?nc« un . 
glas bravuri li da. pann, e. iv 55. ((Pop.) șl; brava! 
Brava! ce mai ttevăstuică. Cum mai bea la țuică! 
BIBICE8CÜ, P. P. 1H7. Așa mi-ești? Brava flăcău, 
íí’OíK ce ^ice .' CONTEMPORANUL, III (Ad j ec-
tival) Brdnetî n'avetn, p&pușoiu cumpărăm, brava 
gospodari săntem ! șez. T 2'21,:! fam. șl: hrávos! 
Bravoau, bătrănule! Oorjan, ii. i .39. Bravos, na
țiune! Halal să-ți fie! caraoiale,t. i »O,«. 1 (După 
ital, și forma superlativă) hravislinu! Eu aș așteptă 
până ar fi in frigare. Bravisimo! LVI BER-
TOLDO, 8IBIIÜ (a. 1799), ap. GCR. n 170. Broo»st»««, 
să trăiască Bwlyăroiui. CONTEMPORANUL, V 197.]

•— N. din ital, bravo „brav".

brAvom! interj, v. bravo.

KRAVÎ'KĂ 8. f. Bravoure. — Vitejie, Iți trebue o 
zi'ntreagă bravurile s’asculți. c. negruzzi, ii 203, 
[Plur.;-vârf.]

— N. din fran.

bkAk adj. (ș. d.) v. breaz ș. d.

itKÂzoÂvb, I*. l®.-‘2’. iiiUonner. 3*. Tracer lepre- 
mier sillon; fairé le commencement. 4®. Gaeowner. 
5®. Offenser (qqn.), se moquer (de qqn.).

1®. A trage brazde (cu plugul, p. ext., cu cu
țitul). Un j^mănt... a» vrut să-l are și brăsdându-l , 
l-au scos Hușii sicănd că nu e8lealor(}ăo\d.&. 1703) 
URICARIUL, XVI 45. Omul care a pus stăpânirea 
pe pământ, care l-a brasdat cu plugul, l. ionescu, 
M. 217. Scoase Stan cuțitul din șerpar șt începu a 
bresdă locul tn jurul fântânei, reteganul, p. iv 
18/,*. Să puiu plugul să brăedee Unde-o fi câmpul 
mai des. teodorescu, p, p. 289'’. (In figură etimo
logică) Nici o brazdă n'am brazdat. SEVASTOS, C. 
21^ cfr, MÂNDRESCU, l. P- 217/,*. bobotea^ót, 
bră^ează = crește ziua simțitor, muscel, 17, | Pig. 
Aceste vorbe rostite de gura domnească au brăzdat a- 
dâncinima norodului adunat acolo, creangă, a. 76.

2®.P. anal. (Despre roată, corabie, etc.) A lăsă urmă, 
făga^, pârtie, dără, (despre bătrânețe) a săpă încre
țituri, sbărcituri (pefața omului). Mama-jiădurilor... 
trecea peste apă... și-i brăzda fața in dealuri. EMi- 
NESCU, N. 8. Veșteda lui față de ani eră brăzdată. 
I. NEGRUzzr, II 172. Ploile torențiale brăzdează cu 
șanțuri largi coastele fără iMuri și preti povăr- 

bkazdA
nite. POPOVICI-KIRILEANU, B. 37. Berbeci cu coarne 
brăzdate, ii. iv 85.

3®. Spec. A trage întâia brazdă, damé, t. i Pig, 
A face începutul (comit. Aradului), cfr. a se .sparge 
(s. rupe) gheața, zanne, p. ix 414.

4®. (Numai la COSTINESCU) A așterne ceva cn 
brazde verzi de pământ.

6®. (Pig.) A atinge (pe cinevă) cu vorba, a ofensă. 
MARIAN. x\u cumva să vie cinevă să-mi zică Vr’un 
cuvânt obraznic. Să mă cam brăzdeze, contem
poranul, ii 781, cfr. iii 730.

[Șl: brezdă vb. 1“ (vb. I LB.); brAzdni (brezdui 
QOLR8CV, i. 132) vb. IV '. Arând... Și movila brăz- 
duind. alecsandri, p. p. 1B8'7,,. Brăzduind cerul 
fulgerul scânteitor. C. NEORUZZi, ii 7, cfr. 133/,*, 
brăzd'i vb. IV* SEVASTOP, c. 24/,,. imbrilzdă vb. I*. 
Să’mbrăzdez ales Unde-o fi crângul mai de.s. TEO- 
DORESCU, P. P. 291'', cfr. GRAIUL, 1177,368, (Munții- 
Apuseni) A imbrăzdâ cununa = a culege (lori .și 
a împleti din ele cunună de mireasă, marian, nu. 
29.Ő. I Derivate: lirAzdâre s. f., brăzdat s. a., bră- 
zdătoi*, -Oîire adj. Pier brâiddtor = brăzdarul plu
gului. 11. II 207, hrăzdătiii'A s. f. (șl cu Înțelesurile 
de:) scobitură, sbârcitiiră. DICȚ.; brăzdât adv. în 
brazde. LB., DDRF.]

— Derivat din brazdă.

itKÂ/.i»Ă s. f. (Agric.) IM®. Sillon. 3®. Fron
tiere 4®. fiazon. 5®. Xw/atM. 6®. PZrtfe-/>a»de.

1®. Fâșie de pământ răsturnată cu plugul. {^Brazda 
se trage, se face, se taie, se răstoarnă, se ară). 
in anul acista n’a făcut nici o brazdă de arătură.
I. IONESCU, D. 261. Brazdele arse de soare, c. NE- 
GRUZZI,II81/;,. Plugurile rămân singurelepebrazdă 
în țarină, cu săptămânile. CREANGĂ, A. 12. Arară 
o brazdă de pământ. CAtană, p. II 12. Ziua toată 
a lucrat. Brazdă neagră-a răsturnat, Și prin bra- 
zde-asemănatUrăuniărunt. alecsandri,P.P, 387'’Z,*. 
ffnt, ho, ța, ho, bourean. Trage brazdă pe tăpșan. 
ii». 168”/,. liămâi, brazdă, după plug! jarnîk-bâk- 
8EANU, D. 285. Badiu care~mi place mie N'are 
casă nici moșie. Numai inană'n pălărie. Nici o 
brazdă in holdiță, Făr' cămașă cu altiță, Nici o 
brazdă de ogor, Fără cioareci cu .șinor. jarnîk- 
IIÂRSEANU, D. 39- ! Nu ți-e plugul de-așâ bra»li: 
nu o să poți face lucrul acesta care întrece puterile 
tale (Transilv.), ZANNE, P. v 600. | Bucatele cât se 
pot recoltă de pe o brazdă. O namilă de oik ndăncă 
brazdele de pe urma a douăzeci și patru de plu
guri. creangă, p. 241, cfr. ispirescu, l. 320. # 
(Bou) din brazda (In opoziție cu bou de cătră om) 
= de-a dreapta, damé, t. 29-30; șEZ. UI 189/,. (cfr. 
slav, brazdaâ „bos arator dexter". ciiiAC, II 27). 
Pwne’M brazdă pe Boghean Și cătră om pe Joian. 
SEVASTOS,c.303/;,. A das.adiice(peclneTă)Ia(8. pe) 
brazdă: a aduce pe cinevă la calea cea dreaptă, a face 
pe cinevă să se deprindă cu Împrejurările, l^inăl-am 
dat la brazdă, mi-(im stupit sufletul cudinsul.CliEKîi- 
GĂ, P. 230. Muierea lui se tot gândi cum și-ar 
putf'î desvăță bărbatul tle la băutul cel fără cumpăt, 
cum l-ar putea adttce la brazdă bună, să-și facă 
și ei nițică stare, reteganul, p. iv 8/*. A se da pe 
(s. la' brazdă: a se dedă, a se deprinde cu munca, a 
se Învăță, a se acomodă, ase aclimatâ. zanne, p. i 
123; CREANGĂ, GL. Mă dedeiupe brazdă a sluji stă
pânului cu credință. OORJAN, h. iv 97; cfr.COȘBUC, F. 
91. încet, încet, nora s’a dat la brazdă, și baba eră 
Mulțămită cu alegerea ce-a făcut. CREANGĂ, P. 7. 
A intrat iarăși in brazdă: și-a venit in făgaș, In 
obiceiurile cele vechi (Ungaria), zanne, p. IX 443. 
Pune-o pe brazdă odată : hotărăște-to ! pamfile, j.
II. I Itupe brazde .• merge repede (Covurluiu). zanne, 
p IX 444. I Cm brazda tn cap: eră un termen de ju
rământ. Au rădicat cu sufletul lor și cu brazda 
tn cap (Mold. a. 1742). uricariul, v 313/,, creangă, 
P. 241.

2®. Fig. Făga.ș, urmă, pârtie, dâră. El[ vaporul]

lui.de
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fote-o brasdă lungă pe-al mării plain senin. ALE- 
i'SANDRi, p. III 74. Doctorul in carnea mea Adâncă 
brazdă taie. CgșbuC, b. .'i.o. O brazdă de lumină 
DDRF.

3". 1’. OI t. Hotar (însemnat cu o brazdă), graniță 
(Târnova, In Ban,), jahresber. iii 314.

4®. 1*. anal. (Mold.) Bucată de pămănt (cu iarbă 
cu tot), glie (șez. II 24‘>/J, bucată de pămănt luată 
cu un bârleț. (ib. IV 128/,,). Asămănă groapa cu 
bioizdă. nosGFTElu, V, s. 219. .Ijungând in ca
pătul aleei, ne-nm pus pc o canapea de brazde, c. 
NEGRUZZI, I 45. Vifio’n codru... UnAeprispa cea de 
brmde Crengi plecate o ascund. Eminesuu, p. 57. 
I’ânăeu c'oiu veni... < u bmduganu’zvârlind, Brăzdi 
[—brazde] din pământ sărind. șF.z. v

5®. F. anal, Kănd de iarbă cosită (mai rar, de 
bucate), polog (șez. ii 43/,). Orzul... trebue lăsat 
in mănunchiuri sau in bra^e. economia, 51. Iată 
vin cosașii... Unii brazdele răstoarnă, incăpiți alții 
le-aduna, alecsanpri, p. iii 68. O pai-te din iarbă 
a rămas necosită, ceialaltă itt brazdă, saboveanu, 
P. 8. 11.

6®. I’. anal. Strat (do legiune s. de flori). Cfr. ră
zor. De altă parte, câteva înguste brazde de fasole, 
de praz și de legutnă. ODOBesuu, i 148/,,. Urădi- 
norul il învăță cum să facă brazde.. isPlRESCU, 
L. 164.

(t și diai, și: breâzdă. LB., .iaiiresber. iii 314. 
Diminutive: brăzdiță s. f. goriivej, c. 40. Ile-M 
brăzdița (s. de«a brăzdițele ii. vii 158) o numele 
unui joc do copii. ALECSANDRI, P. I’. 393; HTAMATI. 
ap. HEM, 2371/,; PAMFILE, .1. lll; brăzdâță a. f. (Răn- 
deauaj face mici scobituri fbrăzduțej la suprafețe 
de incleit. apolzan, U. 15, brăzdlșuăre s. f. plur. e 
nuiiielo unui joc de copii, ii. vil 393. Augmen
tativ; brăzduiu s. a. = brazdă trasă alături de cea 
adevărată, ieșire din brazdă. LM. De multe ori se 
intdmplă că... plugarii se ceartă.. din ca^iză că... 
fac brăsiloaie. H. IV 279; cfr, ii 287.|

— Din paleoalav. brazda, idem.

KKÂ/.UÂK 3. a. (Agric.) Soc fde charruej.— 
Fierul maro s. lat al plugului, flerul brăzdător. 
I»AMÉ, T. 35, PAMFILE, I. c. 1.50, II. II 117, III 363. 
IX 172, 342.

— Derivat din brazdă, prin suf. instr. -ar.

HKÂziti vb. IV® v. Iirăzdă.
KKĂxni^oÂKE s. f. piur. )i.
liKĂzitÎȚAB.f. (Agric.), HKÁzuúir s.aj''*"’"''”’'’ 
■iK.AziH’i vb. IV® V. brăzdă.
BKÂzni'cÂ s. f. V. brazdă.

iiKE interj. Tiens! hé! holâ! - (România .și 
Ban , aproape învechit, familiar)

1®. Interjecție cu care atragem atenția cuiva că ne 
adresăm lui (când nu voim să-i spunem „mă“, „tu" 
R. „fa"). Ian ascultă ! hei! Bre. Nicitlaie, bine ai 
venit.’ GHICA, 6. VII, Da ce cei, bre, pe dtnsa 'r șez. 
III 58/,,. Bre, oameni buni: eu am să vă fac trei 
intrebărt. ISPIRESCU, L. 176. (în gura unui Turc) 
Bre, Pândele! de vrei bani, 8ă nu-ipoți măncâ doi 
ani, Dă-ne pe. Vulcan legal, alecsandri, p. p. 
135"/,.

2®. Mai adesea cuprinde șl nota sentimentală a 
mirării.

a. ) Exprimă minunare. Brea!... da știi c'ai aruncat 
astfel 10.000 de galbe.ni pe fereastră ? alecsandri, 
T. 1257. A/ae intd și altelighioi! Bre, bre, bre! da 
multe soiuri de dihănii mai sânt, în Ieși. id. ib. 1117. 
Breee.' cwm s'a stricat lumea! id, ib. 1719, Bre! 
c’anapoda lucru ! cre.vngâ, r. 126. Ce vite frumoase, 
bre! bre! il. ii 33.

b. ) Exprimă mirarea față de purtarea necuviin
cioasă a cuiva .și (In același timp) supărare s. indig
nare. Corăbiarul zise: Bre, Iței porc peștii și pește 
poréit! CANTEMIU, I8T. 156, Bre, știu eu ce i-nș da.

BREASLA
ȚlcuiNDEAL, F. 176. 1>« 'tdschiile «tfa, bre omule,... 
Măi, că încă a^A lighioaie n'am vdE.3ut! alecsandri, 
T. 198. TIre ! bre! bre! (u. eș(i bun de talpa iaduhti, 

ai încă obrag să cauți loc in rniu.' c. NEGRUZZI, 
i 93. Bre! strvjă boierul. Cum se poate una ca asta f' 
ISPIRESCU, L. 290. Da, la dracu'. bre, ia sama ce 
faci! ȘEZ. V 130/,,.

c. ) Exprimă mirare c& un ordin nu se execută ime
diat și (tn același timp) nerăbdare. Aduceți ciorba, 
bre! FILIMON, ap. ȘKJ. JViinu/ cel mare strigă In 
Muluri. „giceți, bre, de ina.\-ă‘‘, e* incep a cdntA. 
SEVASTOS, N. 283/,,.

d. ) Exprimă mirarea unuia care a pățit cevă și 
(tn același timp) frică: Aoleu! Valeu ! Da frică mi-o 
fost... bre... bre... bre! ALECSANDRI. T. 225. Bre, bre, 
bre! Vai de mine. CONTEMPORANUL, l 405.

[Adesea repetat și, mai ales ad 2° a., cu vocala 
lungită. Și: brea!|

—“ Din turc, bre, idem. Cfr. măre.

RKEÂKÂN R. m. (Bot.) P. Corijdalis Marschal 
liana s. solida s. caca 8. bulbosa. 2®. Anemone sil- 
vestris e. netnorosa s. ranunculoides s. pulsah'iia.

I». S3 brebenel, panțu, pl., marian, se. ii 277, 
CANDREA, Ț. O. Brebeneii sau breobdnui sănt niște 
plante cu florile roșii sau albe, iar tn unele părți, 
precum In județul Ialomița, aănt șl brebenei gal
beni. ION CR. IV 180. Dochia... a sărit caprele pă
scând la breabăn, intr’o prelucă. ib. iv 176.

2". (Transilv,) Diferite specii do „anemone", pre
cum; «Iță LB, BARCIANU, Itoarea-Paslllor (Roșia, 
Abrud, Huedin) viciu gl., păștiță (ib.’) ib., dedițel 
(comit. Solnoc-Uobăca) vaida.

[LB. dă forma bre.-ibene, barcianu brebeuă s. r.|
— Etimologia necunoscută. (1 Iu lat. oerbena n’are, 

probabil, nici o înrudire, mai de grabă cu brebă- 
nocul, cu care-I identifică viciu, GL.)

UKCÂKFNE 8. m. (Bot.) T. hr«*abaii. 
HKKAJ, >Â adj. V. breaz.
KKKÂNĂ B. f. (Iht.) V. rareaiiA.

iiUKANC 3.a. Débhf, ifsson. Frântur& de oale, 
h&rb, ciob. PAMFILE, i. c. 392. |Phir. ftreattCMri.] 

bkeâ^A s. r. Dirocția Rbrelor unui copac ? Ddnd 
cu securea intr’ineul [In jugastru], i-an nimerit 
de odată breașa si l-au crăpat, sbiera, p. 39/|.; 
cfr. 36',,.

KHEĂNLÂ s. f. 1°. Coips de metier, corporation, 
classe. 2®. Troupe de soldate (foumie par lescorps 
do métier). 3®. Métier, profession.

1®. Horporațiune formată de oameni de aceeași 
profesiune, cfr. țeh, isnaf, ghildă; p. ext. clasă 
socială, tagmă, cin. Fiind dumnealui... străngător 
de banii aceștia la toate breaslelfe} (a. 1693). ap. 
IORGA, 8. D. X 427. ylw c6 fealiu de om oa fi in răn- 
dul și breaski neguțtoriii (a. 1703). ib. XII 11, cfr. 
URICARIUL, ii 31/,. Breasla -fidovilor din orașul Iași 
(Mold. a. 1823). ib. in 278/,,. Două bresle de scutiți. 
ZILOT, CRON. 85, cfr. 350. Brasla veselă... a vână
torilor. ODOBESCU, III 49/,. Starostii breslelor, c. 
NEGRUZZI, I 305. Breasla judecătorească. xenopoL, 
ap. TDRG.ii*, gen. F/ecii» ■'schimbați in straie se in- 
c.hipueau mat dintoate breslele; boier, jidan,cioban, 
fete-mari, vornici, moșneag și babă. ȘEZ. III 184/,,.

2®. j- Spec. Trupă de soldați recrutată din breslași, 
din slujbași mai mici și din deosebitele categorii 
ale burgheziei. Cfr. bĂlcescv, m. V. 10/„, let. iii 
143/„, MAGAZ. IST. I 370/^. A așesat breaslă nouă de 
ostași... eniceri. E. VĂCĂRESCUL, ist. 252/,,. Se făcea 
știre tutulor nobililor Ardecdului, tululor brăslelor 
de ostași,... de a părăsi pe voievod și de a veni 
in tabăra lor. RJi.CESci’. M. V, 47». cfr. IO',,. 4rni4-
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i?«rda se compuneă din hrasla Agiei. filimon, c. 
ii 676. ,

3’. P. ext. (Mold.) Meserie, profesiune, p. ext. 
funcțiune, slujbă (șez. ii 150/,,). Eră crăcîinar, de 
breaslă, și fiu de croitor, c. negruzzi, ii 233/,,. 
Pw»iza c« ftdten ș» traista de șold... mi le-a făcut 
Vasile... care are Irrasla asta. CONV. i.it. xliv, i | 
658. De breaskt fwi, ct«bo#ar. șez. i 260/,,. Om in 
braslă: In funcție, ib. ii I50/,r.-

[Șl: braslă. | Plur. bresle și brăsle.]
— Din paleoslav. bratistvo „corporație" (propriu; 

„frăție", cfr. braț).

BREBENÜC
— Dup& comuna Urează, In Prahova (iar aceasta 

din biitg. briea „mesteacăn").

KRRÁXDÁ a. f. (Agric.) v. hrazdâ.

BKEit 8. ni. și a. (Zool.)/ftéure. — Castor. DICȚ. 
[l’hir. Í?re6t și bnburi. LB.]

— Din paieoalav. biilirh (hehn.), idem.

hueiiâțA b. r. (Omit ) V. vrabie. 
itKÉHEN.l 8. f. (Bot.) V. breabăii. 
KRi.KK>Âș B. 111. (Bot.) V. brebenel.

BREAZ. -1 adj., subst. 1®. (Animal) wfacâebZancbe 
sur le front ou surle museau ; taclieie de blanc. 2®. 
Dégour^i, éveille, â la kauteur. 3®. Sorto d'arle- 
quin.

1®. (Cai II. I 34, n 142, 176, IIl 139, IV 9, v 374, 
bou 3. vacă JI. II 50,146, 207, iv 87, căne n. ii 117, 
143, ni 69, capră u. ii 28, pisică Ji. iv 270) cu o 
pată (stea, țintă) albă In frunte s. cu o dungă 
albă pe bot. (Adesea substantivat, însemnând 
animalul breaza Iapă... roaibă și brează din frunte 
până in bot. I. ionescu, d. 371. <5«rw.7íMÍ./ Hi.brea- 
eule, nu te leneiA! alecsandri, t. 52. lorguie, cw 
calul breas. Treci la mine peste iae. șEZ. i 13/„. 
Zițje breșe, pinfenoage la picioare, șez. iii 212'’/,,,. 
cfr. SBIERA, p. 164/,,. ..Irc mama-un edne breas Și 
te rupe de obras. hodoș, p.P.42. Vin oikdelamunte. 
Toate brese’n frunte? ( Carul cu nuiele), gorovei,
c. 46. Cine se naște breas, breas moare, iord. go- 
LESCU, ap. ZANNE, p. I 335. A cunoaște pe cinevă 
ca pe un cal breas; a-1 cunoaște bine, după toate 
apucăturile lui (cfr. ca pe un ban rău), pamfile, 
.1. II, DAMÉ, T. 48, N. REV. R, I 30. | A foce boi bresi 
(cu cinevă) : a face vreo ispravă, a o scoate la calc 
cu cinevă. D’acu’ncolo, bine vesi. Că n’o sA fac eu 
boi bresi. pann, p. V. iii 151. N’o să faci boi bresi 
cu »«ine. ROMÂNUL glumeț, I 49/,,. i Țăranii numesc 
în batjocură pe funcționari, boieri, ciocoi, etc. cei 
cu botu’ breas: Ni-i arsă inima. De muncă și fie 
năcas Și de cei cu botu’ breas, De boieri și de cio
coi Și de breslașii de soiu Și dc tăți cei gulerați. 
(Suceava), ap. șez. iii 20®/,,.

2®. P. ext. (Vitele breze fiind rare, despre oameni, 
de obiceiu la comparativ) (Mal) de seamă, (mal) 
deosebit, cfr. (mai) abitir, (mai) di ha iu, (mal) gro
zav. ZANNE, p. I 335, PAMFILE, J. II. A doua si 
pAndi și cel mijlociu; dară nici el nu fu mai 
breas, ei se întoarse la tatăl său, cu nasul in jos. 
I8PIRESCD, L. 73. Păi, cum nu, tu ești mai brea
ză l JIPE8CD, O. 43. ' Poame breasă: mare, bar
cianu.

3®. S. f. Breasă = brezaie. pamfile, j. iii 2.
[Pem. șl: brésA. H. iv 9. | Plur. bresi și (mai alea) 

breji H. II 26, 59, III 23 (cu singularul nou) breaj, -ă 
H. ni 108.1 Și: braz, -ă adj. jahresber. ix 207/^. 
Diminutiv; (atestat numai la fera.) brezuliță. 
Trece tata lui lonif-ă. Cu cinseci de bivolițe, Câte 
cinseci bresulițe. mat. folc. 190. 1 Augmentativ; 
brezoin s. m. = nume de bou (liuba-iana, m. 115) 
B. de câne breaz (damé, T. 181, H. I 346, ir 28, 117, 
146, III 18, 71, 118, 195, IX 438). | Derivate: bre- 
zilă 8. m. =s nume de bou breaz, marian, brezâie 
8. f. = nume de vacă (marian) b. de oaie (ii. x 
535) brează, brezată s. f. = nume de oaie brează. 
H. II 186, brezătiiră (brezetiiră) s. f. = pata (ținta, 
steaua) albă din fruntea vitelor breze; p. ext. pe
tele .de lut galben de pe părotele caselor a căror 
tencuială se repară, pamfile, j. i. Pupând brese- 
tura fugarului. cONV. LIT. XLIV, l 208.]

— Din bulg. bréz, idem.

BREAZA 8. f. art. Danse payaanne.—Numele unui 
danț țărănesc (n. iv 12, 57), numit mai des: cala 
Breaza, pamfile, j. ii. în curte nu se juca de cât 
hora și breasa. piTiș, șcii. 1 109.

BBÉBK.VE 8. III. (Bot., Ban.) = salcâm. (Sredi- 
ștea-mică) HEM. 2339, (Lățuna.ș) vicitJ, GL.

— Se pare a fi o modificare a lui biffrin {(ba- 
ifrenn), după fireabăn.

brekknká 8. f. (Bot) V. brcbciiel.

BKEBKNEÂv 8, in. (Omit., Ban.) = slurz-cân- 
lăreț. MARIAN, o. I 279. Brt^ettyak (fără traducere). 
ANON. CAR.

BKEKCNÉi. 8. 111. (Bot.) 1®. Corydalis Marckal- 
liana s. solida s. cava s. bu^bosa. 2". Eerce^neige 
(llalanthus nioalisj. 3’. Nom de ba’Mf. •

1®. Mică plantă ierboasă, cu flori purpurii, tran
dafirii, albe 8. gălbui, care crește prin păduri um
broase, numită șl: breabăn. panțu, pl., cfr. h. ii 
142, III 242, (brebenel aVt și brebenel roșu) xvi 146. 
Dedifei și viorele, brebenei și toporași. alecsandri, 
p. III 32. bisie datină tn un^te sate din Bucovina 
de a se împodobi mortul iama cu busuioc și brebenei. 
MARIAN, î. 247. Ți-oiu anina doi cercei, Doi cercei 
de brebenei, liă tragă ochii la ei. alecsandri, p. p. 
288” ,. Aveă Costea mielușei, Căți sănt vara brebenei. 
TEODORESCU, p. p. 514. tíráfZtna cm breftene», Be 
plimbă Lina prin ei. bibicescd, p. p. 392.

2®. = ghiorel. marian, se. ii 116.
3®. P. ext. Niimo de bou. ii. vii 27.
|Ad l”, de obiceiu brebenei b. in. plur. tant. 11. 

It 87, 281, III 129, Jv 9. Cu alte sufixe: brebeneâ 
3. f. Tre.mură, ca brebenelele ciufulite de vânt, de
lavrancea, 8. 253, brebeiiAș s. in. costinescu, 
(ad 3’) brcbeiiif&i numo de vacă, ii, iv 8(5. vii 
358. Reconstruit: brebn: nume de bou. n. 
IV HG.]

— Diminutivul lui breabăn, derivat prin suf. -el.

BKÉitENi 8. III. pliir. V. zgrebeiii. 
BREBKNÎcÂ 8. f. V. brebenel.

BKEBENÓC 8. in. (Bot.; Müld., Trausilv., Bucov.) 
= sasebiu. To/i burbannc împletit au pe frunte. 
COȘHDC, -K. 232/,,. Aw sA-i pun sub perină brăbă- 
noe, ș» (le-<t fi sA fie fată, brăbănncul până flimi- 
neafă ae va pată, marian, o. JI N.3. Unii trimit (In 
ziua de Sf. Ilie] pe la case și ulcele cu npâ împo
dobite cu bârbdnoc, busMÎoc, precum alte flori, id. 
î. 392. La casa mireaei, se adună mai multe fete, 
de o iau și pornesc la păduie după brebenoc, p&nă 
a nu răsări soarele, sevastos, n. GAúm cea 
friptă numai decAt trebuesăfie împodobită cu me- 
rișor, belbinoc. id. ib. 304/,,. FrwJW’fî verde bărbănoc, 
S'o mutat puica din loc. marian, nu. 519. Bărbă- 
nocW dinpădure. (Năsăud, în Transilv.) șez. Iil 51. 
(Șl; brâbănoc, bârbăiiiic fbărbăndc, bâ-^ăn0c), bar* 
banóc, barbenúc (Șomeuta-raare), ap. marian, SE. i 
123, BARONZi, L. p. I 128/,,. bftrbenog (Chior, în 
Transilv.), ap. marian, nu. 251, berbenóg H. I 48, 
brib&nóc barcianu, marian, o. ii 83 ifrribanóc 
alexi), borbândc panțu, pi,., bianu, d. s., belbi* 
nóc, bilblnóc TDRG., bârbânoAcă s. f. (Ragla, lângă 
Năsăud), ap. viciu, gl.]

— Din slav. (rut. harvinok, heroinok, rus. bar* 
vinâk, öan>e«üC, polon, baricinek, ăin lat. pei üürca).
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BKF.t s. a, BreaJc. - Trăsură ușoară cu patru roate, 
do obiceiu neacoporită (a. cu 'un* acoperiș ușor ce 
ae poate scoate), având iniăuntru două bănci Ion 
gitudinate. (Plur. brecuri]

— N. din fran. (<engl. break, idem).

3. f. Lvti-í/ue verge.— (Racovița, în Tran- 
ailv.) Nuiă lungă, groasă ca degetul și vănjoasă, cfr. 
joardă. Am luat o brecieși l-am tăiat preste ^ate. 
VICIU, GL.

DKECixĂK 8. a. (tmbrăc.) v. brăcinar.
BHECfKi 8. f. plur. (tmbi-ăc.) v. brăcire.

BKÉBKi. 8. a. Garrot, tortoir. — (Brașov) Un par
a. o bucată de Inmn cu care se ră.3ucește funia tre
cută peste un obiect, spre a o Întinde. Picinrande 
[ patine]... cu /ier, de țile leagă ch sfori de cismă 
și ți le strânge cu bredel. pitiș, conv. LIT. xxxvil 
726. [Derivate: bredeléu s. a. = bucată do lemn, 
cât un mestecător de mămăligă, ce se leagă cu ață 
Ia grumazii porcilor care nu stau In cârd, cfr. j u j ău. 
ȚARA OLTULUI, 111, nr. 1Ő-16.J

— Din săsește Brodi „Bindknobe?'. lacea. Cfr. 
dezbredell, Imbredell.

BKRBEbÉL' s. a. V. bredel.
UKEMĂifvb. IV (ș. d) V. brebii) ș. d. 
RKE11AXÁVB t 8. f. (Omit) 1 , ,...iHilÂ» t »■ (. (Urnit ) I ’ 
UKEifĂufs. III. V. breliii).
BKEHXÁCK 8. f. (Omit.) Sorte d’^peruier. 

Uliul (găinilor), cfr. bleandă, erete. S’au rân
duit spre hrana breknticelor. biblia (1688), 369„; 
cfr. 374„. Breknăeea de sus, iepurele supt stâncă 
várit... pândeă. cantemir, ist. 129. Aripile vul
turilor, brehnicilor, rttrăilor. id. ib. 186; cfr. 26, 83, 
101. [Șl: brehauâce cobtinescu; breliiiice, breliă- 
uâie B. f. ap. TDRG] — Cfr. brelinl.

BHÉ11XB s. f. plur. (Mitől, pop., Mold.) Mauvais 
génies.—(întrebuințat mai ales în imprecațiuni) Prin 
cuvântul brehne. Românul Înțelege niște ființe care 
trăesc prin păduri și sperie pe drumeți noaptea, dar 
nu le pot face alt rău; numai oamenii cei proști 
se sperie do brehne. zanne, p. vi 498. A-l bate fpe 
cinevăl brehnele s. a fl bătui de brehne s. par’ că-i 
bătut de brehne = a nu aveâ chef, a fi supărat 
(Smul^, In Covurluiu). ib.

— Substantiv postverbal din brehiii.

RKKiixi vb. IV*. Aboi/er, japper, glapir; brumer; 
grogneri pouffer — (Mold.)

1®. Intrans. Unomatopee. Exprimă sunetul 
produ.s: 1

a. ) de câni, când latră, ii. i 61. j
b. ) de căprioară (11. x 68), de căprior (ȘEZ. V ■

39/sj șl de țapul sălbatec (ii, x 499). j
c. ) de porci, când se sperie, șez. v 39/5. I
d. ) (p. ext.) de copii, când râd pe năbușite, ib.
e. ) do oameni s. animale, când scot un sunet ce ' 

satnănă cu tușea: Unden’a’nceput[dr&eul]abrehni... 
șez. iii 5/„ cfr. ouhuei.

2’. Trans. A Înțepă cu vorba. Cm ăla nu poți 
vorbi, că odată fhidatăf te brehnește (Varviz, In 
Transilv.). viciu, ol.

[Șl: bi'âhni vb. JV* redă sunetul produs de câne 
(U. VI 8) și de căprioară (n. x 21), f (numai la 
CANTEMIR) breilăi vb. IV*. Dulăii... prin somn ca 
cum ar scânci și ar brehăi se videă. iST. 130. 
Derivate: brehnft s. a. șez. v 39/„ f brehăit s. a. 
Dulăii, de brehăit..., amurțise. CANTEMIR, IST. 203, 
t broliAitiiră s. f. Dulăul... toată pădurea de lătră
turi șidebrehăiluriimplit.id. ib.71; f hreliaus. m.s

BREVET
câne care brehăește. Pre dulăi și pre cotei și pre 
alalți brekăi, pre toți la un loc află. id. ib. 318.]

— Din rut. brcchâty „a lătrâ“ (cfr. sârb, bréftati 
„a gâfâi, a tuși tare“). Cfr. blebăl.

itKKiiNiCE t s. f. (Omit.) V. breliuace.
BKKiv s. m. sing. (Bot.)
1®. Plantă ierboasă fMercurialis perennis} cu flori 

verzui, numită .șl: breiu-de-pădure; buruiană- 
cânească, slobonov, trepădătoare. brandza, 
PL. 176; PANȚU. PL. Breiul crește lung ca rugul. 
Fetele aduc breiu din pădure tn noaptea de Sf. Toader 
și-1 bagă In leșia cu care se spală pe cap, ca să Ie 
crească chica (Jiu), viciu, GL.

2®. Breiu s. breiu-tle-cdmp trepădătoare. panțu, 
PL., bianu, d. s.

3®.«« împărătcuBă. panțu, pl,, bianu, d. 8.
[Ad l®șl hriius.m..Britideste o plantă cunoscută In 

Muntenia, din care se prepară un extras pentru cre
șterea părului, ion CR. iv 181. Foaie verde-a briiului, 
Strigăpușa-al Diiului. TEODORESCD, P. P, 480, briile 
s, f. PANȚU, PL,, ad 2’ șl brie s, f. panțu, pl., care 
însemnează și plantele „Impatiens noii tangere” 
(cfr. slăbănog) și „Meuin atbamanticum“; In acest 
înțeles din urmă se aude șl brioălă s. f. care mai 
Însemnează și „Meum inutellina“. panțu, pl.]

BRELOC s. a. Breloque. — (Mai ales la plur.) 
Chei, obiecte mici, care se poartă atârnate de un 
lanț sau de o panglică (la ceasornic). [Plur.: -lo
curi.}

— N. din fran.

liKENhV.M a. in. (ș. d.) v. brailoș ș. d.

itKÉxi'i'Á a. f. (Iht.) llarbeau. — (Muscel) Mrcană 
mică (Barbus lluviatilis). jaiiresber. viii 314.

— Derivat din breaiiA ( wreand), prin suf. 
dim. -t^d.

BKENI..Í9 B. IU. U. Uembre d'un corpsde métier. 
2’. Soldat. 3’. .driisa».

P. Membru al unei bresle. Cățioa breslași, megieși 
de a lui mUutiu-vodă, Vaslueni de cei buni de gură, 
e'au părit de față înaintea divanului, neculce, 
let. II 31&, cfr. 259/,,. i'entru ce n'a trimis-o [pri
cina] în cercetarea starostilor de isnafuri, după cum 
e obiceiul între breslași? c. negruzzi, 1 305. iVi-i 
arsă inima, De muncă și de năcae... De boieri și 
de ciocoi Și de In'eslușii de soiu. șez. iii 20'’/,,.

2®. t Soldat făcând parte din trupa numită brea
slă (2’). Masilii șibresla-șii, siliți de Petriceico-vodă... 
să meargă la Bugeac cu oastea, maoaz. ist. iii 
43/,,. Cânți patria eră in pritnejdie, se ridicau ma- 
silii și breslașii. bÂLCESCU, m. v. 648.

3’. P. goner. Meseriaș (alecsandri, t. 1751). 
profesionist, p. ext. funcționar (șez. ii 150/,,). Ai 
pă(it-n și iu, Stănică, ca cei mulți breslași români 
care nu-și mai găsesc chip de hrană in țara lor. 
alecsandri, t. 135. I Spec. Slugă la sat: văcar, 
cioban, baciu, etc. șez. 11 150/,,.

[Șl: hrăslAș.]
— Derivat din breaslă, prin suf. -aș.

BKKNLi'i vb. IV\ A bate pene cu petece de țol 
la spițele roților, când joacă. ION CR. i 61.

iiKETÉi.E B. f. plur. Bretelles. — Fășii do stolă 
(elastică) ce se pun peste umeri spre a țineă pan
talonii ridicați, cozondroace, patești. Bentițe 
late tot de fir, care, în shs, trecpe^ umeri, ca niște 
bretele. ODOBESCU, i418.

— N. din fran, 

)iKEVÉT3.a. Brevet. DiplniiiSacordatădeoauto- 
ritato Ridând anume drepturi (de pruprietato asupra
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unei invenții, etc.); cfr. patalamâ, patentă, 
certificat, atestat, diplomă. A luat brevei 
pentru invenfia sa. [Derivat: brevetă vb. I* 
= a acordă un brevet, a face să se elibereze un 
brevet (pentru o invenție); cfr. patentă, ip'i-a 
brevetat invenția tn (rermania.]

— N. din fran.

IIKEVIÂU s. a. Bréviaire. — Carte ce cuprinde ru
găciunile ce trebuesc recitate la anume ore din zl 
de clericii catolici; cfr. ceaslov. S'a făcut un resu- 
mat al doctrinei I^aylna-Paramita, intr’un fel de 
Itreviar sau ceaslov, odobescu, ll ^2.

— N. din lat. breviárium, propriu ,.prosourtarc, 
rezumat".

bkkzAî vb. 1V\ itKEZÁiÁ vb. T v. brezaic.

UKEZÁIF. s. f. Sorté d'arfe'/utn. -- Persoană ma
scată, (de obiceiu) cu an cap de animal provăzut cu 
un cioc lung (ca de barză), Îmbrăcat cu velințe s. 
cu zdrențe de toate culorile și cu clopoței, purtând 
o măciucă in mână. Breeaia joacă după fluier (mai 
rar, la cântecul lăutarilor), pe stradă. In curțile oa
menilor, clănțănește din cioc In ritm și spune glume. 
lireeaia umblă in sărbătorile dintre Crăciun și Bo
botează (LM.) s. In zilele dinaintea Nașterii-Dom- 
nultii (if II 121), In câșlegi (ii. iv 14) s. In seara 
de Crăciun, cu flăcăii, la colindat (ti. II K3, H. ii 
286); cfr. H. i 353, ii 177, 208, ix 45. In zilele dintre 
Ignat și Crăciun, flăcăii caută pe un Țigan sau Un
gur și-l fac breeuie: li acoper tot corpul cu un matac 
până la glesnc, li pun o țacă s. cioc lung ca de 
barză șl coame pe cap... și umblă la colindat. H. 
II 154. Poporenii povestesc că breeaia eră o coiii- 
binațiune de 3 oameni: unul se numeâ: hrezaie, 
unul Moș-Turcu și unul: lăutar. Breeaia eră 
Îmbrăcată Intr’un țol roșu sau velință, iar in cap 
a fost având un moț, 2 coarne și un cioc ca al 
berzei, cu care a fost ciocănind copiii. Moșu T tircu 
erâ Îmbrăcat tot ca brezaia, Insă in partea di
nainte a fost având atârnată o teacă și două cepe. 
Ei au fost Imblând din casă In casă, ca șl papa
ruda, Intreprinzând fol do fel de jocuri și vorbo ru
șinoase, pentru care li se dedeâ cevă, ca șl papa
rudei. Pe când breeaia șl Moșu Turcu se ocupau 
de vorbe și jocuri, lăutarul cântă, ii. ii 228. Nu 
se mai face pe aici astăzi breeaia, dar după cum 
am auzit pe unii c’a fost Înainte, aceasta erâ astfel: 
La Crăciun, In sărbători, se făcea horă In care se 
prindeâ șl breeaia, care erâ om s. femeie, mascat 
In chipul de femeie, se prindeâ In horă și după aceasta 
voneâ și se ținea și brezoiul, ce erâ cu podoabă 
artificială, după bresaie, să se prindă lângă dlnsa. 
II. IV 67. La nuntă lăutarii se fac bresaie. H. iv 158. 
Cfr. borlță, brează, clanță, turcă. Cfr. pam
file, J. 1112; ȘEZ. VI 127. I Breeai6 = o țigancă Îm
brăcată cu frunze verzi...; o jucau din casă In casă 
In sărbătorile Rusaliilor (COSTINESCD), o fată Împo
dobită cu flori multe (H. Il 246). Breeaie so zice 
dacă cinevâ-și schimbă fizionomia și hainele, luând 
altele mai urlte și umblând prin sat sperie lumea, 
li. v401. Cfr. paparudă. ! Fig. Femeie bătrână 
ce se Încarcă cu dresuri și alto podoabe, ca să placă 
(COSTINESCD. Cfr. LM., DDRF.). | Diamantele și ru
binele sânt aruncate pe (linsa cu lopata, par’că e 
breeaia sau teleloaiea. filimon, c. li 605. îlimpo- 
(lobiră cit flori, ca p'o breeaie. ISPIRESCU, U. 105/,. 
(învățațiij au tăiat-o, au... scâlciat-o [limba româ
nească], de nu mai ințekffi: limbă e, ori ce breeaie 
este. JIPESCU, o. 54. [Și: briziile ii. II 154/,. | Plur. 
-săi TDRG.; breșei gorjan, H. ii 166. 1 Cu alt su- 
Tuc: brezoiu 8. m. H. iv 67; brezoiile s. f. Sub nu
mele de breeoaie poporul nu cunoaște de cât jocurile 
de la panorame ale păpușelor. n. iil 23. ! Derivat 
(rar): brezălâvb. P = a Împodobi ca pe o brezaio. 
Leijea,... cărțile, toate sânt breeăinte și împupăeate.

JIPESCU, ap. TDRii., breză!vb. IV" refl. = a so purtă 
ca o brezaio. baronzi, l. i 102/,,.]

— Pare a fi derivat din barză și a fi fost apro
piat In urmă do breas. (Dacă cuvântul există și la 
Bulgari, cfr. DHLR. 365, e probabil că-i împrumutat 
din românește; la Bulgarii din Satii-nou, In Con
stanța, există un obiceiu asemenea celui descris mai 
sus. it. II 313).

KKKKÁIK, kkkzátA .rkfzAtí kA s. f. v. Iircsz. 
KKKZfiA vb. l" V, brăzda.
■ikekrtÎ’kA s. f. V. breaz.

BKKZ.I vb. IV*. 1’. 'Pocher, salir. 2°. Cironder.— 
(Rar)

1’. A păta, a murdări. /Plin de dulceață/pe Itarbă 
și pe haine..., o prinse în brațe și începu s'o sărute, 
bresind-o pe obras cu dtdceață. i). ZAMFlREScr, ap. 
TDRG.

2’. Fig. A înfrunta pe cinevă pentru o faptă rea. 
L-am hreeit pe N.-, să nu le bresesc .șipe tine, ma
rian.

— Derivat din breaz.

iiitKZÎLA s m. V. breaz. 
bukzoAie 8. f. v. brezaie.
RKKZÓir s. m. V. breaz și brezaie. 
bbkzvlî'vA adj. f. V. breaz.
KBIBANÓC. xbibAnóc 3. m. (Bot.) V. brebenoc. 
BKIBÁU subst. V. priboiii.
KKIBÉTE a. m. (Omit.) v. vrabie.
UKIBÓ11' subst. (Fierărie) v. pribuiti.

■iKiBÓii; s. m. (Bot.) Heranium alpesire. (Bra- 
.șov și Ban.)Plantăierboasă cu flori purpurii, uscate. 
Crește prin păduri și văi umbroase. Se mai nu
mește și; fratele-briboiului. panțo, PL. O uruf 
mama să mă bală C‘o jordiță de hriboiu. Să mă'n- 
vețe la răshoiu. IIODOȘ, P. P. 03; cfr. 102.

HKIRÓJ^IC. BBIIIÓKNICI v. V«iC,
KKIHUtNIU 8. m. (Bot.) I

bkîvA Interjecție cu care se strigă oile. li. UI ^62. 
— Derivat din h(â)r, prin suf. dim. -ică.

hkivrAc ț 8. a V. briceag.

BKICEÂU s a. Canif. Cuțit mic al cărui m â- 
ner 8. mănunchiu (de obiceiu ou prăsele)? astfel 
întocmit, Încât intră In el limba (s. limbile) când 
e închis (cutăișul spre Inlăuntru),(Mold.) cuțitaș; 
cfr. bricică.briciu. briptă,cloar8ă, custură, 
buricaș. I bricng fuin. (a. 1754), ap. iorga, S. d. 
XII 68. De ce nu vrei tu să-mi cumperi un hricenp 
SLAVICI, N. 301. II Nume de câne. n. iv 118. [Șl: t 
brieeâc (a. 18G9), ap. iorga, s. l>. xn 166, plur. hri- 
ce'ci (a. 1754), ib. 67; briceăgă 8. f. ifODOȘ, i’. i*. 
70. I Diminutive: brleegel s. a. Hă se crestese... 
cu un brieei,el. piscvpescu, O. 310; brieegiiț s. a.]

— Din turc, bicak „cuțit" s. ung. biesak „bri
ceag" (r se explică prin influența lui briciul. Cfr. 
brioloă.

itKK'EÁMÁ s. f. V. bricciig.

HKICEUEÂXĂ 8. r. Danse paysanno. Numele 
unui danț țărănesc, ll. v 18.

— Derivat din briceag, prin suf. gent. -eană. Cfr. 
de-a briciu’.

l 
l 
I

brkvag.

iikichétA s. f. (Comerț) Brif[uetle. Buoată 
do combustibil, din praf de cărbune aglutinat și tur
nat In formă de cărămidă.

— N. din fran. (derivat din brique „cărămidă").



BKICHINI BRINI)
iiiiiCHiNi vb. IV*. üroMt/er. — (Ban.) A Înfruntă, 

a admonestâ; Nu brichinl copilul, că nu-i ăe vină. 
OR. BĂN. Cfr. bruftui.

BHÎt'icĂ B. f. V. brișcă.

1

BBÍvlC'Á s. f. Canif, petit couteau. — (Ungaria 
și Bucov.; ungurism) Briceag, cuțitaș (ou prăsele 
do lemn și ou o singură limbă marian, nu. bl3). 
PAMFILE, I. c. 119;Candrea, ț. O, Cu briclca te-oiu 
împunge, alf.xici, l. p. i 211/,,. [Și: brișcă marian, 
NU. 613; barcianu; pamfile,!. c. 119'; (Ban., sin
gular nou din plur. briște) briștă jaiiresber. iii 
314. i Diminutiv: brișciiță s. f. Că-i eră chiar ru
șine si scoată un cuțitaș copilăresc, o brișcuță ji- , 
dovească de doi crițari. reteüanul, p. iv 73/„ ,. i ; 
Derivat; brișeăli vb. IV“ trans. = a bate (cfr. a 
tăiă) cu biciul: Nu brișc&li caii! Mi-ai biișcălit 
copilul (Sălagiu). viciu, ol.)

— Din ung. bicska, idem (cu r din briciu, bri
ceag). Ch. briptă.

BBiciNÂit 8. a. (!mbrăc) (ș. d.) v. hrăciiiar ș. d.

ituiciu 3, a. liasoir. — Instrument cu limbă de 
oțel, ou tăi.ș foarte ascuțit, cu care se rade barba, da 
hriciiiascufit fapt-ai Înșelăciune. CORESI, t’S. 137, cfr. 
MOXA, b'n brici ascuțit pre cute, dosofteiu,
ps. 173. £la6tp ascuțită mai mult decât briciulit 
bărbiiarului. biblia (1688)536. Ei, colonelule.îmi 
pare că de astă dată o să scot ș-i e» briciurile de 
prin cutii. ZAMFIRESCU, R. 13. Eră așă de ascuțit, 
de tăiâ ca briciul. ISPIKESCL\ l. 195. Junele atunci 
C'l-i june, Căntl briciu’ pe bărbi nu pune, doine, 
35/g. La aș» obras, așă briciu! ZANNF, p. iii 31. 
(Adverbial) Am ascuțit coastt briciu ( ca să taie 
ca briciul), pamfile, C. # (Rar) limă-briciu ~ 
om, și mal ales femeie care te taie cu vorba. pa.m- 
FILE, J. II. h (Brașov) l>e-a briciu' e numele unui 
Joc. PITIȘ, IV, R. K. I 233; cfr. 231. [Plur. brice șibri- 
ciuri.]

Din paleoslav. (s. bulg.) bricii, idem.

iiKiniuĂV s. a. v. brigliidău.
BKiuiNEÂ s. f. V. bidinea.
KKÍE s. f. (Bot.) V. breiu.

itKiiNȚi adv. (Ban.. In expresiiinea) Mii scoase 
brienfi <lin casă: adecă mai mult decât gonit sau 
alungat. Com. liura.

IIKÎI TĂ 8. f. V. briptft.

KBioÁüÁ s. f. (Mint.). Brigádé.
1®. Un corp de trupe alcătuit din două regimente, 

formând jumătatea unei divizii. O brigadă de arti
lerie. URICARIUL, XXII 475. Divizia de rezervă și o 
brigadă a diviziei a H-a încep trecerea peste Du
năre. MAIORESCU, I). II 89. Ileneral de brigadă (cfr. 
brigadier).

2°. 0 trupă de câțiva oameni (comandați do un 
brigadier), p. ext. un număr de câțiva agenți 
(de poliție, secreți, vamali, etc,). Brigada (at/enți- 
Inrj de siguranță din lași.

[Plur. -gade și -găzi. 1 Derivate: învechit) bri
gadier din rusește) f bragadir, •(• bre^adir, f bri- 
gadir s. m. = (ad 1") ofițer superior care comandă 
o brigadă, general de brigadă. Le eră căpetenie 
un polcovnic llie și un Nazarie bragadir. Dio- 
NisiE ECLESIARHUL, C. 164. Fiind un bregadir 
cu oaste de strajă. N. costin, let. ii 72,,,. Șere- 
met... și alții din brigadiri și din polcovnici, ne
culce, ap. TDRG. C. Cantemir. ce-au fost brigadiri 
la Moscal, uricariul, v 261; (ad 2’) grad inferior 
(Intre fruntaș și sergent) cure comandă o mică 
brigadă (2®) do soldați (spec. de trupe călărețe), ca
poral, căprar-. Plutonul se comandă de un 

sen/ent și doi brigiulieri. i. lONESCU, M. 269; (p. 
anal.) grad în corpul agen^lor silvici, etc. D..., 
actual brigadier clasa /, se inainleasă la postul 
de guard clasa III mon. of.]

— N. din fran.

MHitiAMiÉK, IIKIUAUÍKS. m. (Milit.) V. brigadă.

UHiGÂNii s. ra. Briga^td. — Tâlhar, hoț de dru
mul mare, hoț de codru (care jefuește înarmat, în
soțit de cele mai multe ori de o ceată de tovarăși). 
(Derivat: brigandaj s. a. — tâlhărie, hoție do drumul 
mare b. de codru.]

— iV. din fran. « ital, brigante, din brigare, pro
priu „care umblă în trupă, In brigadă'*).

KKIGAM».ÂJ B. a, v. brigand.

BKiviiinXu s. a. Moussoir. — (Mold.) Un băț 
care se termină la un capăt Intr’o rotiță cu mai 
multe găuri, cu care se bate laptele (Închegat) s. 
smântână s. jintuitul in putineiu (b. In budălău) ca 
să se alea^ untul b. ca să se amestece cu cheagul 
3. pentru a stoarce cașul și urda (ii. x 10.S) s. brânza 
(JAIIRESBER. ix 225). Cfr, DAME, T. 69, PAMFILE, I. 
C. 23, ȘEZ. II 23/,., VII 98, Viii 93, HEM. 2838, 2839, 
II. VI 16, X 21, 68, 465, 538, xvi 133. Ofr. bătător, 
berdedeu, perdideu, ferdideu, drugă, litcă, 
matcă, braiu, roată. [Și: brighldéu șEZ. ii 211/,,, 
graiul. I 449, hridldau H. x 6, 424, burghidău ii. 
I 100. Plur.-fla»e.-iMie TDRG. și-rfeie.] — Cfr. fer
dideu.

KKi€iiiii»éi. s. a. V. brighidáii. 
itKiHÁN 8. a. (Anat.) (ș. d.) v. burduhan ș. d. 
KKiiv 8. m. (Bot.) V. breiu.

KKIJOÁI.Á 8. f. (Cui.) Plat. — Un fel de mâncare 
(nedefinită mai do aproape, poate „părjoală"). H. 
III 172,

BKii.iÂNCĂ 3. f. (Bot.) V. brllioancă.

BKILIÁNT, «Ă adj,, B a. Briliant.
r. Adj. (Pranțuzism) Strălucitorde lumină, Bclipl- 

tor, fig. splendid, strălucit. La noi, nuinai streinii 
grămădescuveribri/iante.iar Jimnănii staupe loc! 
I. lONBSCU, M. 252. Balul e în a<leoăr foarte bri
liant. AI.ECSANDRI, T. 1423. Saioanefe briliante, id.

-io. S. a. Diamant tăiat In fețe de amândouă părțile 
spre a străluci mai mult. Iară Mihaiu, așesându- 
se in scaunul domniei, puse stema in cap, numai 
de briliante, și de sinaraitd piatră, ispirescu, m. 
V. il/tf(Plur. (ad2’) -ante și, Învechit, | Și (ad 2’):
t bcrliint. Armele-i eră făcute dintr’un metal prea 
vârtos Si'ntreceâ cu strălucirea berlantul cel lumi
nos. PANN, E. II 17, t berleâut. 0 tabachere cu ber- 
leanturi E. văcărescul, isT. 289, f berllânt. Unbu- 
cliet de. berlianturi. i. văcâbescu, 273. Cercei de ber- 
liant. FILIMON, C. II 599. Un inel berliant ce am. 
uricariul, XI331,,(. Derivate: briliaiitat,-ă adj. 
(rar) ■ plin de briliante. Brt7»««faf« mână. COȘBUC, 
B. 217; brlliantin,-ă adj. (Învechit) = care străluce
ște ca briliantul. Ee’nfioritul ei obraz luce-o rouă 
briliantină. alecsandri, p. in 365; brillautină 8.
f. = cosmetic pentru uns mustățile,] 

1.K1I,IA.XTÂT, .Ă adj. j , 
BKII.IANTIN, -A adj. j

BKiLioANCĂ 8. f. (Bot,, Transilv.) = larba-Harc- 
lor. LB., PANȚU, PL. [Și: briliâucâ Fuss, ap. TDRG.]

BKiNi» t 8. a. Brinde. — (Pranțuzism) închinare 
Iu sănătatea cuivă. Felibri, fii ui i'oesiei, iubiți, cân-



BRINIVICIV B.'»2 broasca
tați armonios, Vă’nchin acest britül al frăfiei, Sub 
al Provenței cer frumos ! alecsandri, p. iii 539.

— N. din fran. (alterație din expresia germană 
iich) brini/e dir's „In sănătatea ta**).

BRiNiviciv s. in. (îmbrăc.) v. berneveci.

RRÎos. m. sing. (Muzică) Brio.—(Numai în loc, 
adv.) Cu brio — cu Însuflețire mare. Călcând pe
dala, porni cu brio primele tacturi de la figura’n- 
tâi. VLAiiUȚÂ, D. 1.5. Apoi iar pornește cu mult 
brio grandioasa simfonie, caragiale, m. 165.

— N, din fran. (< it. brio.)

brivAlA s. f. (Bot.) V. breiu.

UKIPTÂ 8. f. fMauvais) couteau, canif. — (Gorj, 
Mehedinți, Ban., Bucov.) Cuțit (jahresber. iii 314), 
briceag, brișcă (viciu, gl.). In stare rea (ii. ix 87), 
briceag primitiv cu mâner de lemn (CONV. lit. 
XXXV H41), cfr. cioarsă, custură, buricaș, speo. 
cuțit In forma secerei, cu măner de lemn prins de 
amândouă capetele și cu ascuțișul din afară, cu care 
cojocarul curăță pieile (liuba-iana, m. 122), cfr. si- 
nălău. Bai/ă mAna'n buzunar, S’coufe-mt bripta 
d’un crefar, coNV. i.iT. xxxv 841. A luă pe cineuă 
la bripth- la bătăi (cfr. Ia scărmănat). Atuncea 
au luat oamenii pe drăyuț la bripfă, de l-au bătut, 
P'ină ce-au mărturisit toate, bbiera, p. 23fi's;. [Șl: 
hriftă (Gorj). jahresber. vii 82, il. ix 87.]'

— Din sârb, britva și rut. bryfva „briciu“. Cfr. 
bricică 

brîișuA 8. f. Cabriolet. -- (Munt., Mold. și Bucov.) 
Trăsură mică, de un cal sau doi (COSTINescu), neaco
perită, cabrioletă. A mIus de sestre brișcă cu cai. 
I. IONESCU, m. 436. .Í alergat cu hrișcă la moașa 
satului. CARAGIALE, M. 1.3. Brișca lui cea zugrăvită 
S'o oadă neagră cernită, sevastos, p, p. 187/,,. 
(Plur. brișce, brișci și brt.șfe (pamfile, i. c. 158). Și; 
bricică. Bricică mea-i bi portița grădinei. alecsan- 
DRi, T. 529. Do» cu* «iMrifi, cd potcoflicd [ potcoveă], 
Bricică nouă șinuvi. VA3ILIU,C. 143. Diminutive: 
hrlșcăță s. f. Doi cai iuți și o brișcuță ușoară, in 
care era loc numai pentru doi. I. Negrdzzi, iil 288; 
hrișculițâ s. f. O brișculiță arendășească, tdrttă de 
trei călușei, odobescu, i 384. ! Derivat: brișcâr 
(hrlclcar alecsandri, T. 1761) s, in. = fabricant, 
negustor, stăpân s. (mai ales) birjar de briște. DICȚ.) 

Din pol. bryczha s. rus. hricka, idem.

rkîșc'A 8. f., brișcAi.î vb. IV* v. hrlclră=. 
KRi.'ȘCÂK B. in., BRifjcui.i'ț'A s. f. V. brlșcA'. 
rrincÚ'I'A 8, f. V. bricică- și brișcă'.

bhîiștA s. f. V. bricică.

BRÎzĂ B. f. £ri«e. — (Franțuzism) V&nt ușor, la 
țărmul mării, care suflă regulat, f» timpul zilei de 
la mare spre uscat, iar In timpul nopții de la uscat 
spre mare. Cfr. PONI, F, 185. Cfr. boare.

— N. din fran.

1IR1ZÁIE 8. f. V. brezaie.
BRoAjB.i 8. f. (Bot.) = nap (cnrecesc, porcesc). 

LB., PANȚU, PL., H. IX 493, ION CR. IV 159. Broajbe 
și !^lli. PANN, p. V. 1124. II Fig. Glume, minciuni, 
fleacuri, farmece, pamfile, J. ii. Nu mai spune 
broaebe ( minciuni)! lON OR. 11 302. [Șl: briijbă 
PANȚU, PL., II. IV 8, 105, ( gulie) IX 49.3. Guliia, 
napii, brójba. piscuPEBCü, O. 194, broâșbă panțu. 
PL., hrbșbă 8. f. Bro^ și ^dicki. golescu, î. 110; 
brujbă H. XI 326, hroâzbă «s» gulie, ion cr. n 302, 
cfr. LB., brozbă = un zarzavat cum o napul și ca- 
ralainba, Insă are formă șl mai lungăreață (pom- 
pii.iu, Biii. 1006), nap alb (kev. chit, iii 90, cfr.

ALEXICI, L. P. l 22.')',;), brojdiu s. a. căpățână de 
curechiu Închircită. ȘEZ. II161/,. II Derivate: bro- 
zbân = brojdiu, ion cr. ii 109, brojhâr b. m. = 
cel care adună sau cultivă brojbe; fig. (fam.) care 
șade acasă, care păze.ște casa, care nu prea iese din 
casă. COSTINESCU, cfr. DDRF., brojbărie s f. =Ioc 
semănat cu brojbe. costinescv.]

— Din sârb, hroskva „gulie** (< lat. bi tssicn).

bkoAncA s. f. (Muz.) Contrehasse —(Ban.) Gur- 
dună, contrabas, (fam.) scroafă, viciu, gl., c’in. coca.

rruAkbA b. f. (Bot.) V. broajbâ.

broAsvA b. f. I. Grenouille. II. P. Tumeur. Gre- 
nouillete. 2®. Serrure. 3®. Voriopc; guillaiime. Outil 
de forgeron. 4®. Pârtie de différenta objets (soute- 
nant om terminant une autre pârtie). 5®. Biais, em- 
piécement de chemise ou d’liabit. 6®. Dessin brochn 
dans la toüe. 1”. Mauoaise sandale (en cuir). 8". 
Opuntia ficus indica.

I. (Zool). Animal amfib'.u din ordinul batracienilor 
(cu gura largă și cu ochii bulbucați și ieșiți din 
cap. Corpul lor trece printr’o metamorfoză, desvol- 
tându-se din ou mai Întâi mormolocul, apoi 
broasca). Broosca orăcăește, ocăcăește, cârâie. 
strigă, cântă. Brosfeâ = rana. ANON. car. Bah- 
luiu! locaș de broașce! rău tainic, fără maluri. 
ALECSANDRI, P. I 202. Cdiid să ațipească, deodată 
se aiul prin casă o mulțime de glasuri, care de care 
tnai uricioase:... Miiefe orăcăiau ca broasca, allele 
momăiau ca ursMÎ.creangă,P.302, cfr. ȘEZ.iv liy/4. 
i/nii ca broaște sărea, Alții ca șeipii se tărâ. teodo- 
iiEscu, p, P. 566. Broaște in casă de găsești, nit-i a 
bine. ȘEZ. 151/,j (alte credințe ib.152/,, 126/,,, 128/,,).

Lac să fie (s. de-ar fi), că broaște se-adună s. («'• 
de-ar fi, broaște sănt destule! = numai prilej hun ori 
belșug să fie, că s’adiină totdeauna cumpărători s 
prieteni. Cfr. creangă, p. 186. Ochi de broască: 
bulbucați, /și aruncă pocitura bulbucații ochi de 
broască. EMINESCU, P. 246. A bea vin ile unde cdntă 
broasca: a.dec& apă. ZANNE, P, iv 189. Vm apă 
fmulfă), cd faci broască (m. des; broaște, ’u pân
tece 8, fw fturid/.' ȘEZ. I 218/,„ ZANNE, p. iii 444. 
Trage nădejde, ca broasca de pir. pamfile, .1. II. 
Ziceau căs pUn de noroc ca broasca de păr! 
c.nv.kHQk, ap. DDKP. t'dnd o face broasca păr: 
niciodată (Fedești, In Tiitova). zanne, p. ix 551. 
l^ână la genunchiul broaștei, cfr. gennnchiu. 
l^ouă cu broaște: tare, pamfile, C. (Adverbial)?! 
se face (a sc grămădi, a se lipi) broască la (s. pe 
TEODORE8CU, P. P. 293) pământ: a se piti, a se 
așterne pământului, spre a nu fi zărit. Ș'apoi să 
mă grămăilesc broască la pământ. delAVRANCEA. 
V, V. 10. Ea nu răspunse nimic, ci se. lipi broască 
la pământ. SANUU-Ai.DEA, SĂM. VI 1074. Când văd 
tabere viind Și ciocoii ’nălbăstriiid, Mă fac broască 
la pământ, îmi așes dnrda spre vânt Și mi-l iau 
la căutare, alecsandri, p. p. 260. | Fig. Copil mic, 
cfr. broscoii!, brotan. costinesi'U, LM.

Specii: hruască’Tevde (ii. li 88) s. broascâ-de- 
iarbă (barcianu) = broatec.

broa8eă«râioasă(LB., marian, ii. iv 10) s. broască- 
de-păniiiiit (II. IV 10), bronstâ-bnboasă s. -buba- 
roasă (li. xi 379), cfr. bombină, cioască, loarcă, 
lioarcă, mioaroă. Negei...poți căpătă din apa ce 
iesă din broaștele buboase, când le iei î» mână 
ȘEZ. II 70,',,.

broascA-băltoasă. ii. ll 319.
bi-oaseă'Ceiiușie. ii. ii 88. 
broască-cu-foc : roșiatică pe burtă. H. li 253. 
brnascA-țestoasă s. eu țest (LB.) b. cn tist (ii.

XII 287), cn froacă (leon, .med. 81, H. in 2H9, 488, 
VI 29, XI 517), cu capace (il. Ii 253). 0 broască 
țistoasă atât de mare, inedt carnett ei psteă să 
iragădb [de] ocă. drĂgiiici, r. 84. Iată că o l-roască 
țestoasă ieșise pe luciul apei, ispirescu, l. 34. Mure

I 
I

1
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și sjiătoiisă, Cu o broască f‘’stoasă. TEonoRESCV, 
P. P. 176, cfr. SEVASTOS, N. 111/,,.

(Bot.) bvoasea-apeî. Plantă Ierboasă acvatică CPo- 
la tnogeion lucens},cu flori verzui, panțu, pl.

II. P. anal. 1®. (Boală de om) Umflătură (fără 
dun'ri) ce se formează sub pielea de la pleoapele 
ochilor sau a obrajilor (leon, med. 122), nod subt 
piele, gușă (pamfile, C.), cârcin (Bogești, în Tu- 
tova HEM. 218), inodâlcă, pumn (BIANU, D. s.), 
cfr. II. XVI 228. De broască (descântec), șez. i 83. 
|După polizd și TDRG. „scrofule”, după LM. „um
flătură In 3touiah“, după DDRF. broască la ochi= 
„urcior“.l II (La vite) Umflătură formată pe (s. subt) 
limba boilor și a vacilor (la margine, cfr. limba- 
riță) 8. subt falcă (cfr. motoșcă). LB., DAMÉ, T. 30, , 
ȘE2. III 145-6, RĂDDLESCU-CODIN, ILII 277, IV 9], t 
207, VI 11, VII 35, IX 56, X 216, 320, .548, xii 62, : 
XVI 154. Vita bolnavă de broască nu poate nici bea 
nici măncâ, peutru-că nu poate purtă limba, și astfel 
slăbește văzând cu ochii, marian. |După TDRG. șl 
o boală la glesnele vitelor.]

2®. (Fierărie) Mecanism do Ser aplicat la ușă, care 
se Închide cu ajutorul cleampei (clanței, ele* 
șniței, ivărului) și se Încuie cu ajutorul cheii 
s. al zăvorului; cfr. cöpil. <7 broaște cu arc (a. 
1787). lORGA, S. n. XII 110. Broasca acélor uși, cu 
plăstle mari de aramă gravate cu chipuri. ODO- 
RESCD, I 459. Băgă cheia în broasca M?t» și în- 
torednd-o nifel, scârț.'ușa se deschise, ispirescu, 
i.. 50. tíaura s. (In Mold.) borta broaștei: prin care 
vârlm cheia.

3®. (Unelte) Un fel de rândeâ (întrebuințată la 
netezirea scândurilor), i. lONESCU, M. 712. damf,, 
T. 115, PAMFILE, I. C. 120, RADULESCU-CODIN, H. 
II 222, IV 98, v 320, IX 19, 429, 439, XI 199, XVI 22, 
31. Cfr. gură-dâ*broasoă (v. gură).! (înealtă de 
fierărie (nedefinită mai de aproape), n. x 539.

4®. Parte constitutivă a unor obiecte (care susțin 
a termină altă parte):

a. ) (Mor.) Bucată de lemn s. de fler gros și lat . 
pe care se roazimă capătul grindelului roții morii, 
brotac, cfr. bontău. dame, t. 150, pamfile, i. 
c. 183. în apă este o cobită tn care e prinsă broasca, 
l>e care se pune călcâiul fusului cu roata, liuba- 
iana, .m. 1<)4. Broască = o tigăiță așezată tn patul 
morii. 11. XVI 227. în posadă este pusă o bucată 
de fier gros, numită broască, tn caro se învârtește 
cătcâlle de fler ale ciuturei (la moară), n. ix 60.

b. ) Partea de la mijlocul furcilor pe caro se rea- 
zimă grindeiul s. sulul scrânciobului, numită șl ti
gaie. PAMFILE, 1. c. 470.

c. ) Osie la teleaga plugului, ii. xil 239, cfr. ii 3, 
80, 88, III 71.

d. ) O parte a mesei dulgherului, numită șl drug. 
DA.MÉ, T. 114.

e. ) Căpătâiu crestat și adesea înflorit al stâlpilor 
unei case, capitel, cfr. bașiâc. dame, t. 99, pam
file, I. C- 424.

f. ) Capul 8. căpățâna scăunoaiei. dame, t. 88, 
pamfile, I. c. 162.

g. ) Partea de din jos a coarbei s. a sfredelului de 
târg, in care se Axează sfredelul însuși, pamfile, 
1. c. 125.

h. ) Gâaca (11 6®) s. șurupelnița cu care se 
strânge teascul. TDRG.

i. ) O parte a luntrei. Argații sîeirăbine luntrea, 
bătură strapasanele in găurile broaștelftr,,.. și deteră 
luntrea la apă. Sandu-ALDea, 8Am. v 16. [După 
DDRF. plur. broaște însemnează șl o parte a răz
boiului : „ta(|uet ou rat“].

.5®. (Mehedinți și Transilv.) Petec de pânză ori de 
postav, cusut subsuoară, unde se întâlnesc spatele, 
pieptul, clinul, pava și mâneca hainei, țara ol
tului, III, nr. 23. Petec rombic ce se pune subt 
mâna [ mâneca] cămeșii, ii. ix 8.5, cfr. brebenel, 
OR. p. (Cămașa nemțească] pe umeri, lângă guler, 
are 2 petece tn formă de triunghiu, numite broască...

BROATEG
Subsuori se află iarăși câte un petec numit tot 
Itroască (Săliște, în Transilv.). moi.dovan, Ț. n. 173. 
Brească>mnre și bi'iuiscâ*mlcă: părți de subt mâ
neca iii. Com. BANCIC. Cfr. barbure, băgătură, 
clin.

6®. Alesătură în pânză. It. li 254, cfr. PAMFILE, 
I. C. 291.

7®. (în batjocură) Opincă i-ău croită, hârzoabă. 
pamfile, I. c. 45.

8®. (Bot.) Plantă cărnoasă cu flori mari, galbene 
ca pucioasa (In părțile noastre cultivată numai prin 
florării și prin casele oamenilor), panțu, pl.

(Plur. broaște, (rar) brosci pop., ap. GCR. ii 296/„. 
Diminutive: brosciiță s. f. (ad 1). Sare’n sus, ca 
o broscuță, doine, 54/„; (ad II2®) POLtzU; (ad II5®) 
Broscuță = băgătură la cămeșile românești, de-a- 
supra umărului, tn formă de triunghiu (Cifud, lângă 
Blaj). VICIU, OL., brosculiță s. f. CDDE. nr. 183, 
bi'osciiț, broșteău (LM., p0ntbriant)8 m. = bro- 
scoiu mic. își hrăneă broscuțul, caragiale, 8. 
46/,,, broschițâ s. f. (ad II 5®) = altiță. baronzi, 
L. p. 95/,„ BAKCiANU; (Bot.) = boglari. panțu, pi. . 
broșfic s. iH. = un fel de broască, ii. xi 428, 517. Pe 
brotăcel când il ami cântând, [se] sice: I-auei, bre, 
cum cântă kojma broșticul.’ Î)e'eu să știi că are să 
ploaie (Ibăncești, In Tutova), ap. HEM. 230. | Ma
sculinul: broscân s. m. Vă uitați Ca niște broscani 
umfiați. doine, 71/,. Dimprejuru’ lacurilor lăcuite 
de broaște, broscani și mormoloci... jipescu, ap 
TDRG., cfr. ii.ix308, broscóiu s. m. (șl pentru broaște 
mari de orice sex, fig. pentru copii mai măricei; 
șl nume al unei plante, nedeflnite mai de-aproape 
H. VI 142). Broskony - - bufo. anon. car. Buee moi, 
Ca la 6rosco».MARIAN, 8a. 83. Broscoiul când începe, 
toate celelalte broaște după el strigă, i. oolescu, 
ap. ZANNE, p. i 339, (cu femininul) broscoăică 
8. f. = broască mare. O broscoaică Și-o pustie de 
șerpoaică, rev. p. ist. 12,393. | Colective: bi'uștet 
s. a. (Fig.) De unde s'a strâns atâta broștet de copii ? 
LM.,bro8tinie s. f. ispirescu, ap. TDRG., broscărie 
8. f. COSTINESCU, broscărime s.f. polizu. i Adjec
tiv: broștesc, -eâseă =de broască, al broa-ștei. Tre
cură prin țara broștească. reteganul, p. iii 16/,,. 
Floare-, ismă-, mintă-, lâiiă-broștească; nmniri ie 
flori, «broscan) broscânesc,*eâscă = de broască,al 
broaștei. Neamul broscănesc. SLAVICI, N. 8., brosuis, 
■oâsă = plin de broaște. DICȚ. 1 Adverb: broștește 
broschéste .mat. folc. 82)=ca broasca. Ainotăbro- 
ștește = trăgând apa subt pântece cu amândouă mâ- 
nile deodată (cfr. voinicește, șerpește). ȘEZ. IX 
134-135, TEODORESCU, p. p. 419. I Alte derivate: 
broscâr s. a. =: unealtă de dulgherie (nedefinită), ii. 
XVI 134, t broscăh s. m. (ad II 3®) = dulgher mai 
flii,care lucrează cu broasca (3®). Lemnariut broscașu 
(a. 1748). lORGA, 8. D. VI 45, broștt vb. IV* refl.
(ad Ii l®) = a căpătă broască (despre vite) MARIAN; 
a se răsti la cinevâ, strigând și gesticulând mânios 
(Zagra, lângă Năsăud). Com. CORbu (cfr. a se ră- 
țoi).]

— Din lat.-pop. *bro8C8, idem. Cfr. meyer-lubke, 
R. W. nr. 1329.

uhoátAc s. m. (Zool.) v. broatec.

BKO^TEC 8. in. (Zool,, Mor.) 1®. 2®.
Coussintt (sur lequel s’appuie et tourne l’arbre de 
couche).

1’. (Zool.) Broască verde (Jlyki arboreu) Căi(' 
cântă 3. cârâe (seara) pe pomi s. prin scorburile 
copacilor și sare departe. Gom. liuba, ii. ii 88, iii 
140, V 273, IX 375. xvi 224, cfr. brot&oel, broa- 
3că-de-iarbă, răcănel, râcâteț, râcălici. 
Broaștele toate împreună cu brodtecii din gură cân
tec ca aceeta in versuri tocmit cântă, cantemir, ist. 
108. Fân verde ca broatecul. sandu-aldea, u. p. 
152/,. I (tn funcțiune adjectivală) Verde cabroa* 
tecul. (Jn ochiu de apă, plin de țijKrig negricios și
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de. rngos brotac. CERCEL. SĂM. lll 442. (După RĂnu- 
i.E.scu-CODiN „broască raică“‘.J

2’. (Mor.) Brotac broască (II 4,a), dame, t. 150, 
PAMFILE, I. C. 183, RĂDULF-SCU-CODIN, II. IV 132.

(Șl: (Ban.) broâtăc Com. LiURA, broâtic viciu, 
GL.,LEON, -MED. 81, H. XII 287, bpoteC ANON. CAR.,
H. 1 35. (en schimbarea accentului și a terminațiii-
nei subt influența sufixelor -ac, -oc, -an) brotac 
VICIU, GL.. ZANNE, P. II 726. II. I 297, IX 154, XVI 
21, br.âtâc cihac, ii 715, bmtăc l. ionescu, m, 65, 
(cu metateză) botrác CDDE. nr. 184, (+ broască) 
broslâc H. XVI 21, brotóc DICȚ., CIHAC, il 715, bro- 
tâii (șl cu Înțelesul fig. de „copil mic și răsfățat", 
cfr. broscoiu viciu, GL.). Ginul... Văeănd numai 
un brol<tn, De frică slăbit, U poartă Frigurile in- 
tr'un an. ALEXANDRIA (a. 1842), ap. TDRG. Fu, 
ce-8 stăpân pe șoareci și guzgani, l’e muște, pu
reci, ploșniți și brotani. gorun, F. 63, (+ bură, de 
oare-ce prevestește ploaia) burâtecșEZ. vi 24. GO
ROVEI. c. 33, H., II 253, creangă, gl., șez. i 62, 
IV 50. Câte un buratec rătăcit prin ceafă, părâiă 
aploaie. zamfirescu, R. 254. Niște mușchiu pletos... 
.și verde cu buriitecul. CREANGĂ, P. 213, cfr. cio
cârlan, p. r. 25, șez. VI 24, bnrâtic viciu, gl., 
ALECSANDRI, T. 1752, MARIAN, C. 54. Pajiștea cn 
huraticuj, a poienii. SADOVEANU, SĂM. ii 617. Când 
broaștele și buraticii orăcăesc, cumplit are să ploaie. 
șez. iv 119/4, cfr. borâtec H. 1 35, broticól
(Bihor) MARIAN, DDRF., brotăcăr LB., brotacar 
LM.,LEON,MED.8I.brolăcâr DK'Ț., brolocAr DDRF.. 
{-{-procntăr, de oare-ce face gură multă) protacăr 
CDDE. nr 184, protocâr ib. | Colectiv: brotâcime. 
8. f. ib.]

—• Din grec.-lat. brotacbus, •uin, idem. Cfr. mever-
I. ÜBKE, R. w. nr. 1331.

BKOÁTIC 8. m. (Zool.) v. broatec.
BKOÂZBĂ s. f. (Bot.) V. broajbă.

BKOBÎNȚĂ 8. f. Baie. -■ Boabă, bobiță, buburuză, 
broboană. Brobinfi sau boabe oarei care se fac in 
mărăcini. I. IONESCD, .m. 694. Btrugur^e cu bro- 
bința neagră sau albă H. xiv 374. # Laptele s'a 
făcut brobinfă: s’a covăsit, s'a corăslit. s’a făcut 
brânză, pontbriant, cihac, 11 102.(Plur. -bințe și 
-hinfi. I Șl: brobiță POENariu, ap. TDRG. i DICȚ 
identifică acest cuvânt șl cu plantele „drobiță" și 
„rechie".]
— Se pare a fi o contaminare din broboană și bo> 

biță.

brobîță s. f. (Bot.) V. brobință.

BKonoĂBĂ 8. f. (îmbrăc.) Fichu. -Basmâ (de 
lână) cu caro se leagă (sotmbrobodesc) femeile la 
cap. II. I 190, 423, II 31, 89, 225. IV 87, V 325, Vil 
70, 447, XII 228. Cfr. bariș, testemel, tulpan, 
rariță, năframă, maramă, cârpă, boccea, 
grimeâ. Broboada ce aveă pe cap eră albă, sla
vici, N. II 33. N’am broboacle de mdtasă. COȘBUC, 
B. 123. Maria, fără să răspundă, iși luă o bro
boadă pe cap și ie^. dunăreanu, ch. 205. Aiire- 
sele purtau în loc de hobot de peteală, ca acum, 
un fel de broboadă deasă peste față. șez. vii 65. 
(Șl: brobodă H. i 269, ii 81; (recon.struit din plur.) 
brobúd, bróbod (TDRG.) s, a. Mai bine mi-ar șe- 
ileâ un brobod de cernire Decât i>eștmintele bogate 
ale nunței. i. negruzzi, vi 492. Cfr. TDRG, h. ii 
262, IX 155, 453. Diminutiv: brobodică. H. vi 
143. ! Derivat: f brohodefilnh* s. a. Să invăli cu 
brobodealniculii. biblia (1688) 29, cfr. 17,,.]

— Născut, prin asimilație, din proboadă (v. c.), 
care e un substantiv postverbal din *probodi (cfr. 
îmbrobodi), metatezat din *po5rorli, iar acesta din 
bulg. podbradja (podhraédam) „a legâ o cârpă pe 
subt bărbie" (cfr. bulg. podbradlM, podbradnűt, ea- 
bradha). Weigand, Jahresber. xv 168.

BRdCIU
BBOBU.ÂKĂ s. f. 1“. Baie. 2’. GroseiUe-ă-maiiue- 

reau verte ou roa^edire.
1®. Boabă, bobiță, brobință, buburnz(ă). Broboa

nele strugurilor coapte, biblia (1688), 30, cfr. 84,,. 
Scutură oița, de cad broboanele jos antim, C. 120, 
cfr. PAMFILE, I. c. 241. H. 1157, 218, vil 222, Xl 400. 
/a broboane de soc, când vor fi coapte, șez. viii 
154. Când se ivește (buba vânătă], nu-i decât o bro- 
boanăroșioară. ib. vi 83. [] P. anal. Picătură mare 
(de sudoare). Broboane mari de sudoare, pe frunte. 
CARAGIALE, 9. 115/,,. 1 Bubuliță, zgrăbunță. Bro
boane de vărsat, piscupescd, o. 237. Dacă vrei să-ți 
treacă broboanele de pe ochi (față), să nu mănânci, 
Lunea, dulce. ION cr. iii 149.

2®. (Bot.) = agrișă, panțu, pl. || = coacăză, kuss 
(subt forma burbană), ap. TDRG,

[Șl: borboăiiă s. f. Borhoane de măsline, biblia 
(1688) 464. Borhoane de brad, .tahresber. Vin 314 
(identificat greșit cu ..cucuruz de brad"), bnrboănă 
s. f. (ad I«) Burboana stritgurului. 11. xi 143. Bur- 
boflrtd — bășică s. bubă mică. PAMFILE. c., (ad 2®) 
ION Cli. I 85, panțu,PL. I Diminutive: broboneă, 
broboiiică s. f. Vin păsărele. De iau brobonele Și 
zboară cu de. ion CR. ii 262 ]

— Din bulg, *brBboiia (cfr. diminutivele: bn.- 
bonka, bi.rbonka, brobonka, idem). Weigand, 
Jahresber. xv 168.

ItKOIIOII S. a.. KKVBUUĂ 8. f. | . ,,
BKOBUBKÁLNic + s. a. (tmbrăc.) /««' J • 
KuoKuiii vb. IW* (ș. d.) v, îmbrobodi ș. d, 
BKOHoniPĂ s. f. (Îmbrăc) v broboadă.

UKOKUNÁ vb. I®. (En parlant de la sueur) Perler. — 
(Despre sudoare) A acoperi (fața) cu picături mari 
ca broboanele. Nădușelile ii brobonară fruntea, de- 
f-AVRANCEA, S. 118. [Șl: bi'obonî vb. IV® refl. Fruntea 
îiM Dan se hrobtnii de sudoare, vlahuță, d. 186. 
Derivate: brobunát. Ibnrbunât) *ă udj. = rotund 
7Í plin ca broboana, ca boaba. Goyoși... brobonate, 
c»»» co nucile de mari, duleu, ap. TDRG. T-'Zooto tn- 
cepuse... U pacoste de apl borbonafă... se lipeă de 
haine, zamfirescd, K. 251). Ziom brobonată stă fru
moasă... pf. ierburi. .IiPBSCU, O. 38. Grâu brohii- 
»«/.]

— Derivat din broboană.

iiKOiiUVKÂ B. r. V. broboană. 
KKOBONÍ vb. IV® V. brobonă. 
BKOBOKÎcÂ s. f. V. broboană.

BRoi; 8. m. sing. (Uul.) Panade. — (Transilv.) 
Mâncare progâtitS, de obiceiu, din felii de pâno 
peste care se toarnă apă clocotită In care a fiert 
brânză (urdă, prune, etc.), cfr. păpară. Cfr. țara 
OLTULUI, III, nr. 17-8. REV. CRIT. I 199, VICIU, GL. 
Șterge-fi tnâtw pe anrlrnc, Du-fe-acnsă fă broc. 
BIBICESCU, L. P. 215.

— Din săsescul Brök „miez de pân6“. Rorcia, 
./(iâresier. x 179.

BKocĂKi» B. a. (Comerț) Brocart. Stofă de 
mătase in «.are sânt „alese" flori, ornamente de aur, 
de argint a, de mătase. Doamna Maria..., cu haină 
de brocanl roșu, purtătul flori de aur. iokga, n. k.
B. 32. (Și: brocirt s. a., (tn Transilv., din gorm, 
Brokat} hrocăt s. a.]

— V. din fran.

itiuH'Hir 8. m. V. hrocin.
KKOcii’ s. m. 1’. Uubrique. crniion. craii ou citcre 

rouge, 2’. liuiia WwcforMW.
P. Creion, cretă s. cerneală roșie. DICȚ. Aoănd 

PM la răposatul Stan băcan mai dănuinte vrcame, 
de p(e) niște brocki oc. fî7 {&. 1741). lORGA, s. D. 
XII 40.



HROII — <
2®. (Bot.) = roibă. niCȚ.
[Șl; brucliiu.)
— Din sârb, broc, idem.

KRU» s. a. 1®. GuA. 2®. Bac. - (Transilv., Mold.)
1®, Vad, trecătoare LB., brudină(l®).
2®. Luntre lată oare servește a trece de pe un 

țărm al unei ape pe celălalt oameni, vite, căruțe, 
etc. (LB.),pod (umblător 8. trecător) (ION cr.ii219). 
cfr.brHdină(2®),duba8. Murășiil... îl trecem a treia 
oară, la un „brod‘' ținut de un străin, dar mișcat 
de Homâni vânjoși. iorga, N. R. a. i 337. [Și: (ad 
1®) brnd s. a., (ad 2®) bnidii s. f. DDRF. ] Diminu
tiv (ad 1®): brndiiț s, a. Poale albe-o sufiucat. Cisme. 
riiși-o desculțat ffi’n bruduț că ș’o (rinfrat. țiplea, 
P. P. 31.]

— Din paleosl. brodii ,.vad“. CIiiAC, II 29. (Tr. 
b r u d i n ă.

BK«»i>Á vb, r‘. Brodt'r. ~ A Înflori o pânză cu 
cusătură In relief (făcută cu mâna 3. cu mașina), 
a coase flori sau alte figuri (pe o stofă); a coase 
la gherghef, a chindie). O față de masă brodată 
cu mâna, alia cu mașina. I B'ig. A Înflori, a împo
dobi (o povestire). între noi literații «s vorbește 
foarte adesea despre „Bene-Merenii ‘... îni/enere, se. 
brodează eu sarcasm... pe tema lipsei de merit a 
multora dintre »He<ia7ta/i.CAKAQiALE,s. v. 33/,. [De
rivate; hrudât s. m. sing.; broderie (pop. brodârie 
PAMFILE, 1. C. 312) cusătură lucrată In aherghef, 
p. ext. bucată de stofă brodată, chindisitură. 
Purtă una diiitr’acele sc.urte cațaveici numite fer- 
menele. broderia căreia, cu fir și tertel, îi acoperea 
tot pie})ful. c. NEORUZZI, I Ifi. Broderia de aur. id. 
I 3(1.1

— N. din fran.

KKOI>ÂB, HKOItÂKKL 3. UI. V. bt'lldlll'.
HKOHEÁl.Á. BKOMELNICi rrit.i f 8. f. V. broill.

BKOBKKÎK s. f. V. brodă.

itKoi»i vb. IV®. I. P. Pataiiger. 2®. Jîadoter. II. 
1®. Tomber juste; se trouver. 2*. fSf'arrauger 3®. 
■Se c/onner de In peine.

1 f Intrans. și trans. P. f (Numai la noso- 
t'TEiv) A umblă, a călca (prin apă, etc.) bălăcind, 
a bleotocărl (P). Vei brodi prin sănge, ca șl de 
niainte. PS. 219,

2®. + A vorbi îu vis, a niurâ, a bâigui, a spune 
prostii, a bleotocărl (3®). LB. tji-ți ado aminte 
de ocară Ce. brodescd nebunii pănă’n sară. DOSO- 
FTEIU, PS, 248. Tu, (lume,) într'acest veac trupu
rilor omenești foc curățitoriu ești —iară nu alM 
în ceia lume, cum brndese papislașii. CANTEMin, 
ap. TDRG.

II. (înțelesul original pare a fi fost: a ajunge la 
o apă tocmai în momentul potrivit, când te poți 
urcă, pe brod ca să te troacă la celălalt mal).

P. (Adesea complinit prin bine s. rău) Intrans. 
și trans. (adesea subt forma a o brodi) A ajunge 
(undevâ s. la cinevâ) tocmai la vreme, la momentul 
oportun (cfr. ,1a țanc‘, .la ponf), a nimeri (bine). 

I fia biserică viind, Broăiiu cAnd ceteai p’o carte.
PANN, P. V. I 76. Sper că-ți voiu fi brodit //ustid. 
OitOBESCC, III 165/,,. Cuanta n'ui brodit-o! gorun, 
F. 92. O brodește [pe femeie] într’o si. Taman 
mancă... cu copiii, șez. iii 160/,,. Turcii, măre, că 

b mergeă. Pe Pătrul că mi-l brodea, B'adormit ei mi-l 
I ,74«e(t. TEODORESCU, P. I*. 610. cfr. 442, La fugă că 
* mi-o tuleă, Dar în fugă n’o brodeă: De măceși se 

încurcă, Mărăcini il înțepă, ib. ÖOS**. Bate-l, Doamne, 
om urii, liu știu cum naiba-am brodit. Să mâne 
cu et dinlr’un blid. jarníK-BÁRSeanü, d. 167. A 
nimerit (Iroditj ca Țiganul Miercurea la stână. 
zanne, p. vi 390. 1 P. ext. A o duce (cu afacerile). 
Cm»» o mai brodești, bade Ioane? — Nu tocmai bine,

BRONHII
dnmaișorule (Bilca, în Bucov.). (’oiii. g. tofan. 
Refl. A se întâmplă (undevâ la timpul potrivit), a 
se găsi (din întâmplare), a se nimeri. (Construit cu 
să B. de, ori cu un predicativ). Batalionul nostru 
s’a brodit să nu fie... la căderea Plevnci. GHICA, s. 14. 
Acum, fiindcă se brodește să fie primar Tctcke Ur- 
lățeanu, pe care-l .știu ce om de treabă e,... o fac. 
brAtescd-VOINEȘTI, l. d. 246. Chiar ducă se brodeă 
căte-o dată... s& se păcălească... cciîiv. Lir. xliv,
II 77. Se brodi ca locul ce-și alesese să fie alături 
cu al unui țăran bogat. ISPIRESCO, i.. 176, Dacă 
fașa... se brodește prea lungă, se va însurâ copilul 
bătrân, marian, na. 176. Se brodi dS fătă și o 
scroafă. ȘEZ. iii 74/,,. Se brodise culcată la /oc. ib.
III 78/,, cfr. 78/,j. Cum te-aibrodit tu mai cu moț? 
TEODORESCU, P. P. 111.

2®. Intrans. și trans. A pune Ia cale, a aranja 
(propriu: a face ca ceva să se brodească bine). Hanul, 
cu Tătarii, ...brodeă în toată vremea furiș de loveă 
oa^a ungurească, magaz. ist. iv 285/,,. Brodise 
plantd să mănjascăpepărintele Pantelimon pe cap. 
CONTEMPORANUL, VI, I 386. || Refl. A se brudi = 
a-și pregăti din bună vreme tot ce-ți trebue pentru 
ceva: Dabine te-ai știut brudi! (Munții Sucevil,In 
Mold.). ȘEZ. V 39/.,.

3®. t A se sili ca cevă să se nimerească (LB.), a-și 
da silința s. osteneala (ca să reușască cevă). Nu vor 
să miluiască nice odată pre nimine, ce [- clj bro
desc să facă mai multă avuție. iNvĂȚĂTOBi (a. 
1612), ap. GCR. 160. Brodeă și nevoúi s4 le... pue ia 
beserică. îndreptarea legii (a. 1652), ap. TDRG.; 
cfr. ib., ap. GCR. I 163/,,.

44: A brodi cinstea cuiva: a-i da cinstea cuvenită, 
a-l cinsti (?). Cela ce cunoaște că iaste datoriu să 
brodeiiscă cinstea altuia, aceluia se cade să fugă 
de>Minte-i cându-l va vedea că vine suduind, ca să 
lipsească de vina uciderii. îndreptarea legii (a, 
1652), 241.

[Șl: (ad I 2® și II 2®) brudi vb. IV®. 1 Derivate 
(ad 11 1®): brodeiilă s. f. = întâmplare, nimereală. 
Din brodeală, văeuiu... o corabie, gorjan, h. I 121, 
cfr. 86; brodit s. a. (mal ales In loc. adv.) pe bro
dite pe nemerlte, ta Întâmplare. $i merge.â treaba, 
mai pe brodite, mai pe nimerite, delavrancea, 
s. 81, cfr. PANN, P. V. III 8; (ad 1 2") + brodelni- 
eltiirâ = vorbă nesocotită. Lasă-ți brodelniciturile 
și fă porunca împăratului. DOSOFTElü. ap. TDRG.]

— Din slav, brodiți (paleosl., rut., sârb, „a bleo- 
tocări prin apă“, slov. „a bâigui, a spune prostii”).

RKoniiirÂ 8. f. V. brudlnă.
BROBÎu, -ii: t adj. v. brudiu.

bkoiioí vb. IV®. Tioucouler.— Onomatopee ex
primând sunetul caracteristic produs de porumbel, 
cfr. gungunl, grungu), gugul. H- xvi 4. —Cfr. 
brehăi.

BKOJB.âs. f. (Bot.), BKOJHÂKS. m.) „ v,.--.!,., 
KKOJBĂHIB S. f., UROJMll 8. a. / **

BKOM s. a. (Chim.) Brotne. — Corp simpla, me- 
' taloid, lichid, de coloare roșie Închisă, cu miro-s pă

trunzător, asemenea cu al clorului, de care se apropie 
in proprietățile lui. [Familia: bromiiră s. f. = com- 

i pus alcătuit din combinarea bromului cu un alt corp 
simplu. Bromură de potasiu, poni, CH. ÎS/g.)

— N. din fran. (grec. 3p(oii.oț „miros urlt,patoare“),

HitOMVKĂ 8. f. V. brom.

BKÓKHii s. f. plur. (Anat.) Bronche. - Tuburile 
zgârcioase (cartilaginoase) tn care se bifurcă trahea- 
arteră (beregata) și care se prelungesc !n plămâni, 
terminându-se In rămurele din ce In ce mai mici. [Cu 
pronunț, fran. șl brúnsii s. f. plur. | Familia: bron
șită (rar, bronhită) s. f. (Med.) = boală pricinuită de



BRONHITA — Ráfi
Itainarea mucoasei bronhiilor. Această boală o ex
primă Românul, zicând că „i-a căzut guturaiul la 
piept". LEON, MED. 123; cfr. bianu, i». s.]

— N. din lat. broiicliia « grec.

nKONiiÎTĂ, nitoNșÎTĂ s. f. (Med.) v. bronhii.

RKONZ s. a. £ronzö. — Metal tare și sonor, for
mat dintr’iin aliaj de aramă și cositor, la care se 
adaugă câteodată zinc ori plumb și chiar argint, 
și din care se toarnă statui, clopote, candelabre, 
tunuri, medalii etc. Bromul se compune din cupru 
.?» staniu. FONI, CH. 253. Aceste făcute ffuri de brom 
pururea deschise subt porticii sfântului iiarco. c. 
NEGRUZZI, III 405. Statuete de brom. id. i 203, Era 
de brom. | Fig. Da 6ro»3 = tare, puternic, ne
înfrânt, neclintit. Calul Cenarului nechesă, cu vo
cea lui de brom, eminescu, n. 14. Caracter de brom. 
[Derivat: brnnză vb. 1*=: a acoperi cu opojghiță 
de bronz sau cu cevă care imită bronzul; a da unui 
obiect coloarea incliisă a bronzului (Fig.) Fafăbron- 
sată de soare: arsă de soare, pârlită, arămie; (rar) 
bruDZărie s. f. = obiecte de bronz.]

— N. din fran. (<ital. bromo).

bronzării: 3. f. V. bronz.

BKÓ^Á s. f. liroche. — Sculă de podoabă feme- 
iască care are un ac ce se închide cu copcă spre a 
prinde a. incheiă cevă: un guler, un șal, etc. 0 broșă 
de aur. Cfr. agrafă. (Pop. și: broda s. &. H. xn 
II9.]

— N. din fran.

BKOfțÂ vb. I“. Brocher. — A coase Împreună coa
iele unei cărți, etc. [Derivate: bi'oșăre s. f., bro
șat s. a.J

— A. din fran.

HRÓ^HÁ 8. f. (Bot.) v. broajbă.
KKOSCĂN B. m. )
BRONCĂNKNC, «eăncă adj. ! V. broascA. 
RRONCÂK 8. a. )
ukoncărîe, bronvărÎ-RE s. f. V. brniiscft.

[Și:

V. broască.

BKUNCÂKi-țĂ 8. f. (Bot.) Pofamoț/eton natans. 
Plantă ierboasă acvatică, cu flori albe-verzui, nu
mită șl: limba-apeî, notătoare. panțu,pl. 
bi'oscArițA. BARCIANU. Cfr. dame, t.]

— Derivat din broască, prin suf. -nriță.

BROSCÂRÎ-ȚĂ 8. f. (Bot.) V. hroscarlță. 
BBo.scĂș t 8. m. V. broască.
BRONi'Ăv 8. lu. (Bot.) V. brnscaii. 
BKONCHEȘTE adv.
BROSCHÎȚĂ, BRONCUĂIOĂS. f. 
RRONCÓIV 8. m.
BROSCON, -oAră adj. 
BROSCUl.iȚĂ 8. f.
BROSCUȚ S. m.. BROSCUȚĂ S. f. 
BKOSTÁU' s. m. (Zool.) V. broatec. 
brostAuéi. s. m. (Zool.) v. brotâcel. 
RKOSTÁN 8. m. (Bot.) V, brustnr. 
iiKOțTBÂN B. m. V. buroșlean șl bron.-<cA. 
BBOST&BC, -EĂSCĂ adj. I
BROțTK^TE adv., buo!ștî:t s. a. I , , .
BRO^TÎvb. IV* refl , BBO^TÎcs.m. *”*’®®*’ • 
BRO.*íTÍHE S. f. j

KRO^iiTiúiD s. ni. sinii, caille. (Transilv.) 
Lapte acru adunat de mai multe zile In patine; 
se scutură in fiecare zi, ca să se amestece (Keghlnul- 
săsesc, Toplița, etc.). viciu, ol.

BKOțfKĂ a. f. Brochure. — O publicație cuprin
zând numai câteva foi sau coaie, prea puține ca să 
1 se poată zice carte. Profesorul... scoase din sino

BRUCLA 
broșurfî cartonată cu hârtie pestriță, c. NEGRUZZI, l 
1', cfr ib. 221. Dedicând broșiiri la dame, eminescu, 
p. 229, cfr. N. 38. O... combatere a broșurei noastre 
„Despre scrierea limbei romăne‘‘. maiorescu, CR. i 
242. [Plur. -șiirt.]

— A. din fran. Cfr. broșă.

BROTĂC, BROTÂC'ÂK, l . .
BROTĂCĂR 8. m. (Zool.) 1 “''«atec.

bkotAcéi. 8. m. P. Bainette. 2®. Verdter (Tjiqu- 
rinus ehloris s. J'rinpiHn chlorisj.

1®. (Zool.) = broatec (1®). COStinescu, marian, 
II. IV 25 ‘, xn 6, 21. Brotăceii orăcăiau tn d^ăr- 
tare. ISPIRESCU, L. 292, Primă vara, când auei pentru 
prima dată brotăcelul frăeăneJul} cântând, să te 
ilai de trei ori peste cap, c’așo e bine. șez. vi 24.

2®. (Omit.) = florlnte. DICȚ. Vrăbiile limbuteciri- 
pese șf... brotăcelul cântă vesel inturnarea silelor 
calde. ODOBESCU, III 77/,j.

[Și {ad 1«); brotocél h. ix 308, xvi 224, brntácél 
POLizu, (-J- öroased) brostácélCDDE. nr 184, (-)- bura- 
tec) burătăcel. marian, TDRG.]

— Deriiat din brotac, prin suf, dim. -el.

I

BKOTĂt'i vb. IV* V. broti. 
rhotAcíhe s. f. V, broatec. 
RKOTĂLi-i vb. IV* V. broti. 
BKOTÁN 8. m. (Zool.) V. broatec. 
BROTEÂLĂ S. f. V. broti.
BK»TK< B. m. (Zool.) V. broatec.

bkotí vb. IV*'’ intrans. P,tre en relalions (avec 
qqn.), fréquenter (qqn.). — (Ban.) A aveâ legături 
(de prietenie) cu cinevă, a umblă cu cinevă. Bro- 
tesh-- conversor. ANON. CAR. [Și; brotăci vb. IV'. 
ANON. CAR. Mult am brotăciU umblat) eu cu omul 
ăsta. Com. coca,, brofăliii vb. IV*. Com. COCA, 
Derivate: brotit,-â, bvotăcit,-ă adj. Ombrotits. 
brotăcit: umblat, cu experiență, nebrotit, >A = ne
umblat. ('om, coca; broteâlă s. f. HrotalS = con- 
versatio. ANON. CAR.]

BROTicÓL, BKOTÓr 8. 111. (Zool.) v. broatoc. 
brotocki, b. iu. (Zool.) v. brotâcel.

bkotoș. -Ă adj, Citat (fără explicație) latre atri
butele coarnelor boului și ale vacii, ii. xvi li:4.

BitBZii.i s. f. (Bot.), BKOZBÁN s. m. V. broajbă.

BRÎ’CĂ 3. f. Tisonnisr en 5o>f.--(Șișești, In Mehe
dinți) Un băț (surceă) ascuțit la câpăt (cu care se 
ațâță focul). Com. N. IONESCU.

— Amintește pe ital, brocco „băț ascuțit", fran. 
broche, etc. (cfr. meyer-lübke, r. w. nr. 1319).

BRix'KLWK, RKUci^K s. a. V. briicl.

BRVci vb, IV*. Piquer; tisonner; frapper, bouscu- 
Ier. - (Ban, și Mehedinți, pronunțat hrusi). A Îm
punge, a Înțepă cu bruea (Com. N. IONESCU); p. 
ext. a ațâță focul (cu brucerul);DrMșeșfe foculcu 
vatrariul (Com. liuba). Mai brușește tn cuptor = 
mai ațâță cărbunii (Com. A. COCA); a lovi cu bâta 
8. ou degetul In cinevă (Com. liuba); p. gener. a 
ghionti, a (In)ghioldl, a da ghionturi, a Îndemnă 
(N. REV. B. a. 1900, 85, GR. BÁN.). Cfr, epure, p. 90. 
[Derivate: brncéi* și briicélnic s. a, (pronunț, bru- 
lierîă, bruselnic) = Âcăleț cu care se mestecă mă
măliga; unealta de fier, ascuțită la un capăt, cu care 
se scormonesc cărbunii, ca să ardă mai bine. LIUBA- 
lANA, M. 100, 124.J

— Derivat din brncA.

I

BBÉCLÁ a. f. Citat (fKrfe. explicație) intre unel- 
telede țesut, h. xvi 11. Probabil „brtgl&“.



BRUCOIU
RKl'CÓfi) s. m. (Mehedinți, snbt forma diai, bru- 

con) Ac Încovoiat Ia un capăt, pentru prins con- 
ciul. N. REV. R. (a. 1910). 85.

— Probabil, derivat din brncâ, prin suf. augm.

— 657 -

itRiinÂ s. f. V. brod.

BRÎ’itĂ 8. (Iht., Bihor) Un peste rotnnjor și lun- 
găreț; nu crește mare, trăeșto prin apele cele pie
troase de la munte, pompiliii, Biil. 1006.

BRl’nÂit s. in. PasseMr. — (Mold. și Transilv.) 
Cel care mână brodul, podar (ion CU. n 219), fdn- 
basar. Brudarii liicrează la funie, și caii lovesc 
wrShăSior sc&ndurile rasi*»<iioarp. IORGA, N. R. A. 
I 248. Treceit-wS, brudari, Prutu'. vasiliu. c. 171, 
[Șl: brodâr, {<,brudină) brndinnr s. m. DICȚ.|Di
minutiv: brodArél s. m. Brodăreii rădea. POMpi- 
LlU, B. 27/,.]

— Derivat din brod, prin suf. nom. agent, -ar. 
Cfr. brudinar.

BRi'DĂt^ s. m. = colAcer. Flăcăii bine imbrăcați, 
călări, care merg înaintea căruțelor Ia nuntă și ve
stesc pe tatăl fetii se numesc colăceri sau ve
stitori sau brodași, ii. il 109.

BRvnÂTBU. -A t adj. v. brudiu.
uKOUt vb. IV® V. brodi.
HRCniF.sC,-EÁSCÁ + adj. I . ,,BK(;uiÉ.,Te t «Iv. 1 ’■

BRcniNĂ 8. f. 1®. Gué. 2®. BrtC. 3®. Pontonage.
1®. Vad, trecătoare, brod (1®). LB., ion cr. ii 219. 

Asi... am trecut la brudină (vad). IORGA, N. R. a. 
I '2,Vl. A se ferî de putină și a da peste brudină 
ZANNE, p, V 628, cfr, I 124 (cfr. a cădea din lac 
în puț).

2®. Luntre care servește a trece oameni, vite, că
ruțe, etc. de pe un țărm al unei ape pe celălalt, 
brod (2®), pod (plutitor s. umblător), dubas.

3®. Plata ce se dă pentru trecutul apei cu bru- 
dina, p. ext. pe pod. costinescu. fPentru/ podul 
ce este făcid pe dubas [pe Prid,... să-i aibă) „bru- 
dina"" [ca din vechiuj (a. 1741-2), iorga, s. d. VI 
213. Se va folosi de tot venitul de la brudină po
dului, în veci (Mold,, a. 1852). uricariul, iii 2.52/,,, 
cfr. XIV 288/,;, XIX 356. Să nu se supere cu... brii- 
dină, la trecătoarele apelor, ib. ii 136/,. Târgul Ră
dăuți... aduce un venit ca de öOO galbeni, cu bru- 
diiw podului de pe Prut. i. lONEBCU, d. 36,5. || f Taxa 
ce o plătesc luntrașului cei ce sănt duși cu luntrea 
de la țărm la o corabie. De vei aveă să-ți plătești 
brudină, nime nu te oprește [de a întră tn cora
bie/. dosofteiu, ap. TDRG.

[Accentuat dupăLB. bruditiă. | Și: brodinA. LB ]
— Cfr. slov. brodnina, sârb, brodarina „ponto- 

nage“. cihac, ii 29.

BRiniNÂR 8. m. v. brudar. 
bbiiiiior, -oArâ adj. v. brudiu.

! BRcniF, -IE adj. 1®. Jeune; pueril, niais. 2®. 
Beau.

1*. (Mold., Bucov., Transilv., Marain.; învechit. De
spre copii, p. ext. despre pui de animale) Tânăr, 
crud, fraged, nevârstnic, minor; (despre oameni mari, 

I p. ext. despre minte) copilăros, naiv, necopt (la 
I minte), fără judecată (țiplea, p. p.), p. ext. sim- 
’ piu, prost, nătărău (LB.). Coconii-și pre furișu i în

văță să se închine; derep'ce că eră brudii, nu le 
eiceă .icoane', ce leeiceă ,păpuși-, moxa, 386. Nește 
mielușei briidil. DOSOFTEio, v. 8. 85,,, cfr. 25,.5,,; 
pravila mold. Ij4. Fiind brudiu, purtă mumă-sa. 
doamna Rucsamlu, trebile țării, ureche, let. i 
189/„g. Brudii și ținerile de vrăstă. cantemir, iir.

Dicționarul limbii române. 19. X. I9ts.

BRUMĂ 
ll/„ cfr. IST. 148. Ce cuvinte brudii sânt aceste? id. 
IST. 371. Crud la trup și brudiu la minte, sbiera, 
p. 152/,,. Fost-am tânăr și brudiu. jarnÎK-bâr- 
SF.ANU, D. 221; cfr. SEVASTOs, C. 245/,,. Mintea... Cea 
nebună și brwUe. ȘEZ. III 22'’; cfr. ȚIPLEA, P. P. 4. 
(Substantivat) Aw început, ca un brudiu ce eră, 
să ceară de ta pasăre, sbiera, p. 70

2®. (Solnoc-Dobâoa) Frumos, rev. crit. iv 87.
[Accentuat șl: brudiu,-ie. | Șl: t brodiu,-ie LB., 

f briidiv, -A. űoMMwlpre cei brudioî înalță, doso
fteiu, PS. 494. Ești brúdivü și fără mirde. id. V. S. 
168, j. ! Diminutiv: brudiăr,-oară adj. (pronunț. 
-iZi-or). Si deschide-ți ochișorii Si ți'i vedeă fră
țiorii Cum i-ai lăsat brudiori, Brudiori și străi- 
niori. MARIAN, î. 132. || Derivate: briiduic, -ă adj. 
Se alintă ca o copilă brudnică. c. negruzzi, iii 
50/j, cfr. III 41/,. Dar nnde-s brudnicii copii S* 
unde-8 râsetele lor ? losiF, pat. 8; (la cantemir șl;)
I brndâtec.-A, ap. TDRÖ.. f brudiésc, -eáscA adj. 
Cuvinte copilărești... și... lucruri brudiești. IST.
t brndlcște adv. = copilărește, prostește. Vredniciilor 
lui Traian de atocma... să le facă brudilaște gân- 
deă. HR. 19))',,.] — Cfr. zburdă, zburdalnic.

BRÚU1V, -Á t, BRi'itsiv, -Á adj. V. brudiii. 
BKi'nu'ț* 8. a. V. brod.

BRt'FTvi vb. IV\ 1®. Crépir. 2®. Échauder. 3®. 
Traifer avec rudesse.

1®. (Mold.) A aruncă pe părete (cu mistria) un 
strat de bruftuială (1®), a lipi o casă cu bruftu- 
ială (1®), a tencul. damé, t. 103, cfr. șez. ii 
74/„.

2®. (Mold.) A opări cevă in pripă, cam de mân
tuială. ȘEZ. V 39/,, ,.

3®. Fig. A aruncă cuivă cuvinte aspro, a vorbi 
(cuivă) pe un ton aspru, cfr. brichinl. Rău t-a 
bruftuit cutare pe. Vasile. lON CR. Iii 376, cfr. șez.
II 74/,,. totdeauna o bruftuiă, ca pe-o servitoare. 
SANDD-AI.DEA, U. P. 184, cfr. CONV. LIT. XXXVII 
591».

[Și (ad 3’):brnstui, brnslui vb. IV^ a certă pe 
cinevă RĂDULESCU-CODIN.J

BRVFTt'iĂLĂ 8. f. (Zid.) 1®. Crepi. 20. J-lchau- 
dage, eau bouillante. 3®. Gronr/erie, rwrfotemenl. 
Correction.

1®. (Mold.) Lut moale (amestecat cu baligă și cu 
multă apă) 8. pământ negru, cu care se lipesc casele 
s. se dă pe de-asupra lipiturii, mai ales la casele fără 
dușumeâ. ion cr. iii 376, pamfile, j. iii, șez. ii 
74/54, H. I 64, X 290. Unu’ o omorît pe Dumitru 
Toropală, Pentr'o lingură de bruftuială. vasiliu,
C. 175. . r. anal. Amestec de făină de grâu cu făină 
de păpușoiu, cu care se netezește pe de-asupra pânea 
înainte de a o băgă in cuptor (Straja, în Bucov.). 
Corn. A. TOMIAC. Cfr. pielm.

2®. (Mold.) Opăreală cu apă fierbinte; p. ext. 
uncrop pentru opărit cevă. șez. v 39/,,,.

3®. Pig. Ocară. I-a tras o bruftuială bună, pam
file, J. III. I P. ext. Bătaie. Că el. Ștefan, le-a dat 
[Turcilor/ o bruftuială, de-or pomeni-o șipe ceiu- 
laltă lume, ispirescu, ap. TDRG.

[Plnr. -tueli și -tuele. TDRG.]
— Derivat din bruftuî, prin suf. abstr. -eală.

brch: interj. Exclamație reflexă a celui cuprins 
de frig, bâr (ll 2»). Bruh! mi-i frig! EMlNKSCü, 
N. 43.

BRl'j s. m. (ș. d.) V. braș ș. d.
BRi'JBĂ 8. f. (Bot.) V. hroajbă. 
BRCLÎxc B. m. V. burllnc.

BRU-nÂ vb. 1®. Se conț/eler en gelée blanche 
(la roșie). 2®. ó'e cowwir de gelée blanche.

1®. Intrans. (Unipers.) Ă cădea brumă. Au șl
I 12 



bruma
brumat p6 la 2ua de Ispas (a. 1'33). iorga, s. d. 
XIII 50.

2". Trans. A bate bruma, a acoperi cu brumă. 
Verde fruneuțd... Cât o niniie ș'o l^umeasS., Ea e 
tot mândră și creață, jabnîk-bârseano, d. 21.

(Pers. 111, prez, ind. șl; briimă. LB., barcianc.] 
— Derivat din brumii. Cfr. brumat.
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BRUMĂ s. f. 1®. Gelée blanche. 2'>. Pruine. 3®. Pri- 
was, givre.

1®. Rouă înghețată (pe plante, pe pământ s. pe 
suprafața corpurilor). Bruma dă, cade, pică, 
bate, s’așează, se lasă, atinge. Bloifosloviți 
bnimele și zăpăzile. CORESi, PS. 437, cfr. 214. Flo
rile... stau ovelite și împiedecate de răceala bru- 
mii. M. COSTIN, LET. I 260/,j. Căzut-au o brumă 
mare, neculce, let. ii 456^,. Bruma reace, pre o 
floare deșchisă se lăsă, cantemir, hr. 277/,e. Ar
măsar, surea bruma, c. negruzzi, ii 102/,. Lunca, 
bătută de brumă, acum pare ruginită, alecsandri, 
p. in 7. S’așeosdftrnwapesfe vii. Eminescu, P. 288. 
Brumă grea să dea. șez. iv 190,'„. Codrule cu frunza 
lată, BruttM cază, nu te bată, jarnîk-bârseanu,
D. 199. Da și bruma o picat, ib. 142. Pe tufe bruma 
groasă, șez. i 141”/^. Ctne se teme de brumă, vie 
să nu sădească. lORD. GOLESCU, ap. zanne, p. i 15. 
Pe brumă desculț și (pe] rouă încălțat, ib. ii 143.

Fecior bătut de brumă: holteiu bătrân (încărun
țit). ZANNE, p. IV 357. Ace-șft doi bătrâni bătuți pe 
cap de bruma iernii ( încărunțiți), gane, ap, TDRG. ' 
(in imprecațiuni ușoare) Să mă bată bruma! CON- i 
TEMPORANULjV. II SOO.cfr. SĂM. III 830. A fi o brumă | 
rea: om rău, stricăcios. zanne, p. ix 397. Fig, Can- | 
titate mică, puțin, ce se trece repede (ca bruma Ia bă- i 
taia soarelui de dimineață), in comparație cubruma i 
de arheologie... ce se poate culege din scrierile asu- ' 
pra României... odobescu, ii 408. (Mai ales subt j 
forma) Ce (s. câtă) brumă (dc)... =» puțin, nimica ! 
toată. Le-am plămădit cu ce brumă de știință am | 
putut și eu să atlun, din studii și din călătorii. 
ODOBESCU, II 235. Să stați aici, să păziți casa și Í 
ce &ruma mai avem, caragiale, s. 26/,,. Munca J
lui d’abiâ aduceă cu ce bruma să-și (ie zilele. Cum ' 
am zice, munceâ i» «ec. ispirescu, l. 208, cfr. 246, 
Atunci luă și el ce bruma oștire îi mai rămăsese.
id. M. V. Nevasta și băieții, sărăcanii, ce bruma < 
ajutor t(i dau. iipescv, o. 34. Ce bruma de pa- ' 
role le-am mai avut, le-am clieltuit. pamfile, c. Ce : 
brumă e racul, ca să-ți dea și zamă bună ? se zice I 
pentru slugile proaste. lORD. GOLESCD, ap. zanne, 
p. I 631. Marfa lui Costache, in ziua asta, nu-ș ce 
brunul (= nu știu ce păcatele) a făcut, că a căzut, 
de i-a venit laba la gură și a rămas oloagă, mus
cel, 21. Nici brumă: de loc (Olt), zanne, p. ix 397.

2®. P. anal. Strat de ceară care acopere, ca o 
brumă, unele poame, precum prune, struguri, etc., 
cfr. promoroacă. Prunele vinete să nu le culegi 
până nu sânt cu brumă.

3’. (Impropriu) Chiciură, promoroacă. Gerilă... 
trântește o brumă pe păreți, de trei palme de groasă. 
CREANGĂ, P. 254. De odată, la gura cuptorului se 
făcu brumă, ispirescu, l. 323. Primăvara, muma 
noastră, Suflă bruma din fereastră Și zăpada de 
pe coastă, alecsandri, p. p. 287/,.

(La șiNCAi, HR. I 220!„ cu înțelesul —latin —de 
„solstițiu de iarnă, Începutul iernii”. Pentru că se 
apropiă bruma, lucrul acela l-au lăsat până in pri
măvară. I Plur. (rar) brume și brumi. MARIAN, SE. 
II 155. 1 Diminutiv: brumuliță s. f. Poteci neum
blată, Cu brumuliță neluată. îl. iv 308.]

— Din lat. bruma, «am „timp de iarnă” (cu în
țelesul românesc și la Albanezi și tn Muggia și Ver- 
zasca).

bruhák 8. m. sing. Bruinatre, Oclobre'Novem- 
bre. —Nnme dat lunilor de toamnă,când cade bruma: 
Uctomvrie {anon. Car., LB., calendarid (1844) 72,

BRUMAT
I. lONESCU, C. 211, MARIAN, SE. I 97), Noomvrio {H. 
XII 133, baronzi, l. 91/,„ alecsandri, p. p. 34, 
MARIAN, SE. I 97; același înțeles la Aromâni). $i 
născu fecioara, sfânta, Veneri, in luna lui Bru- 
mariu,J4 zile. cuv. D. bătr. ii 146/,. Primăvara-i 
noaptea mică, Nu-i de mers la ibovnică. Până'n 
luna lui Brumăriu, C’atuncea-s nopțile mari, jar- 
NÎK-BÂrseanu. D. 95. I Spre a distinge cele două 
luni, se zice: Brumar mic = Octomvrie (LM.. bar- 
CIANU) și Brumar mare {Brumar ăl mare jipescu, 
o. 77) = Noemvrie (LB., POLizu, LM., barcianu). 
(După MARIAN, SE. I 97, Brumar mare = Detom- 
vrie.| I (Personificat) Bătrâna..., vestejită și i^scată 
ca o frunză de Brumar, delavrancea, 3. 36. Eu 
îs Brumăriu cel mare, Ce se pune de cu sară Și se 
ia'n prânzu' cel mare, vasiliu, C. 104, șez. IV 138/,; 
cfr. POPA-I.ISEANU, CONV. LIT. XLI 597 Ș. U.

— Derivat din brumă, prin suf. -or. (Cfr. lat. 
brumaria, brumalia, alb. brimuer,.Novembre”, mui 
ibriimes t'pare8=lan& brumei dintâi = Octom
vrie, mui briimes i diite = luna brumei de-al doi
lea = Noembre, friulan brumajo „Decemvrie”, bol- 
lun. mes de bruma „Decemvrie”). Cfr. brumărel

HHi’HÁRÉl., -EÁ adj., subst. I. Gris. II. P. Sep- 
tembre, Oăobre, Novembre. 2’, Pflnx panicidata.

I. Adj. (Mai ales despre lâna mieilor) Brumat, bru- 
măriu, cfr. cenușiu, fumuriu, sein, sur. Cădu- 
lița demiel... creț și brumărel. sevastos, c. 159/,,. 
0 pielceâ cam brumdred. PĂSCVI-ESCD, L. p, 276.

II. Subst. 1®. «. m. Septemvrie (jn’F.SCU, o. 77), 
Octomvrie (DICȚ., marian, se. i 97), Xoemvrie (u. 
XII 133). 5cmâ»(îtMra grâului de toamnă se începe 
n se face la 1ö Măsălar și se urmează în Vinicer, 
in /{rumărel. I. lONESCU, C. 173. || (Personificat) En 
sânt, dragă, Brnmărelul... Eu vin seara pe răcoare, 
De mă culc pe sân de floare. ALECSANDRI, P. P.

cfr. TEODORESCU. P. P. 452”, ȘEZ. I 236”/,,.
2®. S. f. (Bot, mai ales la plur.) Brumărele = 

plantă ierboasă cu flori roșii-violete ca ale liliacului 
și cu miros plăcut, panțu, pl.

— Derivat (ad 11 P) din bromar, prin suf. diin. 
•el, (ad I și II 2'-) din bruiiiA, prin auf. 'dref.

KRcnÂniv, -ÍB adj., subst. 1®. Gris. 2^. Raisin.
1®. Adj. (Mai ales despre lâna mieilor) De co

loarea brumei, brumat (3’); cfr. cenușiu, fu- 
inuriu, sur, sein, dame, t. 67, pamfile, l. c. 
363, marian. Căciulă brumărie. alecsandri, t. 
1114, cfr. ȘEZ. ix 45, pamfile,!. c. 363. Pielcelușe 
cumpără, i'ielcdușe brumării. De vindeă la cazaclii. 
TEODORESCU, P. p. 604. Oaie brumărie. H. X 465. 
Prune brumării: cu bruma pe ele.

2®. S. f. (Bot.) Brumărie = o varietate de strugure. 
jipescu, o. 53.

— Derivat din brumă, prin suf. adj. -ăriu.

11 RUHÁT, -A adj. 1®. Couiierf de gelée blanche. 
2®. CoMverf de pruine. 3®. Gris. 4®. De mauvaise 
hiimeur, mal disposé.

Participiul lui bramă, devenit adjectiv (cu înțeles 
pasiv).

1°. Bătut de brumă, cu bruma pe el. Bărbia îi 
eră acoperită cu păr moale, ca și când ar fi bru
mată. SLAVICI, N. 185. Trandafir brumat. COȘBUC, 
F. 109. Dumineca rujă ’nvoaltă,... Lunea fasole 
brumată. RETEGANUL, Cii. 62.

2®. (Fruct) acoperit cu brumă (2®). Struguri bru
mați. LM. Prune brumate. DDRF. Ce mai mure 
mari și brumate! n. i. chirițescu, CONV. lit. 
XLIII 923.

3®. (P. anal.) De coloarea brumei, brumăriu, 
brumărel, cfr. cenușiu, fumuriu, sur, sein. 
VICIU, GL. Mioarele brumate, jarnîk-bârseanu, d. 
387. Oi brumate, viciu, GL.

4". (Transilv.) Fără chef, indispus, supărat; cfr. 
plouat. BARCIANÜ, zanne, p. IX 397. Ce ți-e,prie-

re
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tene, — îl întrebă smeul, — de ești așă brumat? 
MERA, B. 247.

[Șl: (ad 1®. Ungaria) brumit, -ă adj. Toată fritnsa 
de brumă-i brumită. alexici, l. p. 206/,,.]

bri'hítec, bbuhític. -ă adj. (Temps) de pelée 
blanclte, d’automne, froid. — (Rar) (Timp) tn caro 
cade des brumă, de toamnă, rece, friguros, brumos. 
DICȚ. E toamnă, toamnă, cu nopțile tot mai lunffi 
și mai brumatece. contemporanul, v 503.

— Derivat din brumă, prin suf. adj. -atee.

BRVMÎT,-Á adj. V. brumat.

RRUMÓs, •oÁsÁadj.l<’.XTemps)de gelée blanche. 
Froid, i/lacial. 2®.

1°. (Timp) In care cade des brumă, plin de brumă. 
Mmăvarabrumoasă. CALENDARIU (1814), 64/,. | Ca 
bruma, ou brumă. Răsuflând un abur brumoB. a. a. 
BOGDAN, ap. TDRG. II P. ext. Rece, geros, frigu
ros. LM.

2®. (Impropriu, după fran. 6r»mcux) Neguros, 
nouros. LM. Oaian cântă între săpcsile nordului, 
subt un cer brumos și posomorit, c. negruzzi, i 
197. (Fig.) Sâ ăescoper... din ceața brumoasă 
a preeentului o falnică lumină pentru viitoriil ar
telor române, odobescu, ii 246.

— Derivat din brumă, prin suf. adj. -os (cfr. lat. 
bramosns, -a, *um „de iarnă“).

bri'.hi'lîțA s. f. V. brumă.
BRiis, -Á adj. Brun.—(Despre coloarea obiectelor, 

spec. a feței oamenilor) închis, negricios, oacheș. 
Nu le-ar putea cinevă deosebi, dacă... n’ar fi una 
brună și alta blondă. C. negruzzi, i 327. | Poet, 
(rar) întunecos. La răcoarea nopții brună, emi- 
nescd,P.69- [Familia: brunet, -ă adj., subst.=°o- 
cheșel, ocheșică. Un june brunet, care de pe barbetă 
și musleți se cunoștea că eră străin, c. negruzzi, 
i 37, cfr. 45.]

— N. din fran.

BRUNCRUȚ. BKUNCi-Ț 8. m. (Bot.) )BRUNC^țl 8. f. (Bot.) / -braicuță.
BRVN'UÁBÉL 8. ID. (Omit.) l". Cliardonneret. 2^ 

Oiseau aqoatique.
V. = sticlete. DDRP., barciand, alexi.
2°. (Argeș) O pasăre de apă ca ciocul lung .și cu 

penele cenușii, numită șl domnișor. MARIAN, O. 
,il 406. -- Cfr prundăraș.

BBUNÉL B. m. sing. (Comerț) Prunelle. — Stoiă 
de lână de coloare Închisă (la origine, ca a prunelor ! 
vinete). Chete (a. pantofi) de brune?. CONV. LIT., ap. I 
TDRG. i

— A. din germ. Bruuelle « fran. prunelle, idem— • 
derivat din prune „prună'*).

RRCNÉT, -A adj. și subst. v. brun.

BRUS 8. m. Pierre ă aiguiser. — (Ban.) Piatră de 
tocilă, cfr. cute, gresie. liuba-TANA, M. 129. (De
rivat: (cfr. rus. brusz = buștean tăiat în patru 
muchi) brnsnî vb. IV®. După ce din butucul rotund 
s’au tăiat scânduri, acestea se brusuesc, adecă li se 
taie marginile (leațurile) (Bucov.). Com. a. PRO- 
COPOVICI]

— Din sârb, brns, idem.

BRUN 3. m. 1*. Motte, pelote, boule.2°. Nigellaar- 
uensis.

(Transilv., Ban., Bucov.)
1°. Masă (de pământ, de zăpadă, etc.), boț,bulgăre 

(POMPILIU, BIH. 1006), cocoloș,cfr. bolovan, bord", 
bordán, grunz, glod Arăturilede «e vor ară

BRUSTUR
prea bru-șos, se zdrobesc brușii mai nainte. ECO
NOMIA. 23. aude „vecinica pomenire", abia
vede unde să arunce brușulde pământ, popovici- 
bănAțeanu, FAMILIA, 1901. 38. iși rasămă capul 
obosit pe un bruș, in iarbă. MERa, b. 120. Șipleacă 
ea, cu-o falcă'n cer, cualta'n pământ, c'una brușii 
măturând, cu-alta stele culegând, rbteganul, p. i 
39/„. Bruș de neaua (viciu, QL.), de brânză (LB.). 
de caș (reteqanul, p. iv 16/j„), de mămăligă (ib. 
iii 82/,,), de sare (LM.), de pâne (ib ), de tămăe 
(LB.).4tif«» du-te brușnlui: ocară foarte domoală. 
Com. BANCIU.

2®. (Bot.) = negrușcă. panțu, pl.
(Și (ad 1®): bruj (Borgo-Joseni, tn Transilv.) vi

ciu, GL., (Zaharești, In Bucov.) Com. grămadă. , Di
minutive: bi-nșiiț LB.; brnșuleț TDRG.; brnsel. Se 
ia un pumn de pământ, se udă, apoi se face Itrușe'.. 
ECONOMIA, 5. ! Adjectiv (adv.): brnșos, -oasă. 
Pământurile... în timpul... cel secetos se ară foarte 
cu anevoie și prea brușos. ECONOMIA, 26.]—Cfr. 
tmbrujl.

BRUSC,-Á adj., adv. Brus^ue. — Repsde (smucit, 
neașteptat) și aspru (in mișcări șl In vorbă). [Fa
milia ;'briiscă vb. I® trans.=:a luă (pe cinevă s. 
cevă) repede, aspru, restit, cfr. bruftul; a pripi 
(ceva). Pricepu, cu fireasca lui sagacitate,căa bruscă 
lecuirea eră a nu ne mai vindecă, c. negruzzi, i 
338; bruscare s. f. Arătase indignarea, pentru bru- 
scareasentimentelor.SBiEiiA,F.286; bruschețe f-cke- 
țăj s. f. = fel aspru de a fl și de a lucră]

— N. din fran. (< ital, brusc» „aspru").

BRUNUÁ vb. P (ș. d.) V. brusc ș. d. 
URUSUĂJLĂN, BRUSCÂsr B. m. (Bot.) V. brustur. 
BBUSUiiÉ'CE s. f. V. brusc.
BRITÉI. B. m. V. bruș.

BKU.^i vb. IV® refl. Se jeter des boules de nei'je. —
A. se bato cu bruși s. bulgări do zăpadă, a se (im)- 
bulgărl. [Șl: bruj'i vb. IV*refl. (Zaharești,In Bucov.) 
Com. i. GRĂMADĂ, îmbruji vb. IV® refl. (Borgo-.Jo- 
seni). VICIU, GL. 22.]

— Derivat din brnș.

BRVSix 8. m. (Bot., Bucov.) = rugină, marian, 
CH. 10.

BRUSLui vb. IV. V. bruftul. 
BBUBBrÁT, -Ă adj. V. busnă. 
BRUNÓS,-oĂsÂ adj., adv. v. brnș. 
BRUSTÁN s. m. (Bot.) V. brustur.

BBV'ȘTiN f 8. m. (Min.) Ambre jaune.—{îiaaia.i 
la DOSOFTEIU) Chihlibar. v. s. 40,\b.

— Din polon.bnrsztyn, idem (<germ, Beraslein).

iiRtSTLi vb. IV V. bruflui.

BRÚ8TUR 8. m. (Bot.) 1®. Bardane (Lappa maior, 
minor, tomentosa), 2®. Peiasifes officinalis. 3®. Ve- 
ronica Beccabunga. 4®. yeMt/fe de chou.

1®. Plantă ierboasă, cu foi foarte mari. Șl: bru- 
atnr-mare, brustur-mic,(Ban.) lapuc, lipan. 
PANȚU, PL., BRÂNDZĂ, FL. 298. Brusturele face un 
fel de Qori roșii, care uscăndu-se dau naștere la un 
fel de scaieți care se lipesc de materiile lănoase. 
H. IV 311, cfr. II 11, III 66, IX 405, X 464, 534, 581. 
Copilașul e ascuns sub o tufă de brusture, la ră
coare. ALECSANDRI, p. p. 309/,. ÎĂH șipot de apă, 
ce... șerpuiă printre brusturi și alteburuieni. ispi
rescu, L. 230. Pline Îtt picior... rădăcitiă de bru
stur. ȘEZ. I 233/,. Specii:

bruhtur-amnr. H. iv 44.
brnsturul-caprei=l ă p t u c n l-o ii. panțu, pl. Bru- 

sturul-cnprei = urechoa-porcului; o buruiană 
care crește pe locuri slabe de prin pădure, inilorește 



fiUUSTURAȘ
prin Iulie și are o floare ou suc dulce ca mierea, ii. 
X 43. Prusfuruf-caf)ref = barba-caprei s. poania- 
cânelui s, țâța-caprei. ion cr. iii 24.

brustur-iicgrn: plantă ierboasă (Symphytum cor- 
datum). cu flori galbon-dcschise. panțu, pl.

brusturnl-oli = lăptucul-oii. ib.
2®. Brustur (dulce) = capta 1 an. ib., H. I 84, cfr, 

LB,, H. IV 44.
30. = bobovnic. râdulescu-codin.
4®. P. anal. Foaia din afară a verzii. ANON. CAR. 

PrMSfMr* = frunzele cele mari In caree învăluită 
varza. Com. COCA. Taie o oală de brustxiri (Jiu). 
VICIU, GL.

[Șl: brusture. ] Cu alt sufix: hrustún s. m. can- 
DREA, Ț. O., n. V 235 (șl cu Înțelesul: „lăptucul-oii“. 
PANȚU, PL.), brostâii = buruiană cu foaia lată. ll. v 
248, (4- broască) bruscân s. m. Valea-i mare, cu 
bruscani. Nu pot trece de dușmani. iiODOȘ, C. 57, 
cfr. id. p. P. 222, bruscălă» (Bonțari, In Hațeg). VI
CIU, GL. I Diminutive: brusturăș s, m. =brustur 
mic. tânăr. COSTINESCU. B^^ruieniii pentru băut și 
dé leacitri:... rădăcini dS brusturaș. jipescu. O. 74; 
hriisturel s. m. COSTinescu. | Derivate; (Mold.) 
bvustureâncă (sevasto?, n. 281/,, pamfile, j. iii, 
H. X 23,35, 70), brustureâscă (sevastos, n. 281/,, 
pamfile, j. iii) a. f.: danțuri țărănești.)

BRVNTl'RÂ^. KRÎ'STl'KKS. in.țRot.) ț 
brentureAncA b. f. (Cor.) I .
bucstureAmcA 8. f. (Cor.) .v.bvustur.
BRI'STVRÉI. 8. m. (Bot.) )
RKVSi'i vb. 1V“ V. brns.
BRCȘDLiLȚ, BKlîși’Ț s. m. V. bmș.

— 6(50 —

BRi'T a, a. Pain nnir (trés ordinaire). Pina 
neagră și grunibă, de calitate inferioară (polizu, 
LM., DDRF,); spec. pánea caro so dă soldaților 
ruși (LM.), cfr. posmag, Unii eic că e prescură, 
Jllfii... cd e... Prut d’ăl ntuscălrac. DEPĂRĂȚEANU, 
ap. TDRG. ăia* măroșle-mi îefșoara. Că nti-e brutu' 
cinci parale, Moare îtădița de foame, kkt. folc. 
93. [Plur. -turi (după LM. örw/*). | Șl. bnită 8. f. 
DIOȚ.)—Cfr. pită.

— Din slav, brot’E «germ, lirot) ..păne“. Cfr. 
brutar.

itRVT, -Ă adj. Bntf. — tn staroa Jn care se află de 
la natură, neprelucrat de om; cfr. rudimentar. Un 
popor are dreptul de existență națională și teritorială 
Hu in urma naționalităței sale brute, ci numai tn 
măsura contribuirii c» individuale la cultura ome
nească. MAJORsacn, CB. III 160, cfr. II283.184. Oficiul 
statistic adună la materiale brute., dar nu le Iu- 
creasă. I.IONESCU,m. 199. Uneorpbrut. | Spee. (Co
merț; In opoziție cu net) Produs s. vewtf brut, din 
caro nu s’au scăzut clieltuielile făcute. Un product 
brut de 444 lei. i. ionescc, d. 396. O redevență de J<> 
la sută ăinproăucțiunea brută a fiecărei sonde, mon. 
OF, 22. Greutate brută = greutatea din caro nu s'a 
scăzut daraua. || Materie brută, lipsită de viață, ne
însuflețită, anorganică. | Substantivat (s. f.). Ani
mal, dobitoc; fig. om lipsit de inteligență.și de sim
țire, de cultură morală; cfr, bestie, vită.

— N. din fran. (lat. brntus, -a, -um „greu“), cfr. 
abrutiză.

BRV'TĂ B. f. V. brut'
BKL’TĂc a. m, (Zool.) v, broatec. 
BKVTÂCKL s. m. V. brotăccl.

BRVTÂr, -A adj., adv. I. Brutal. II, Brutolement.
I, Adj. (Ga) de brută’, do animal, de bestie, de 

dobitoc, dobitocesc. Instincte și pasiuni brutale. | 
Aspru, grosolan, fără delicatețe. Acest mod brutal 
de a vesti ^noartea unui om. vlahuță, d, 94.

n. Adv. Ca un animal, fără delicatețe morală. Se 
poartă brutal cu subalteriiii sui.

BUB.â
[Derivate: brutalitâtes. f. = fire, purtare, vorbă 

s. act al unui om brutal. Aș dori să mă înveți d-tn, 
cum se poate feri cineva de brutalitatea umii gro
soman? C. NEGRDZZI, I 211, cfr, MAIORESCU, D, I 3.3. 
2V« voiu cedă decât brutalității, caraiîiale, t. ii 
188/,,; brutaliză vb. 1“ trans.=a so purtă (mereu) 
brutal (cu cinevă).]

— N. din fran. (lat-med. brutális,-e, idem).

rretalitAte s. f. ) , . ,URVTALIZÁ Vb. I« )

BRCTĂR B. m. 1®. Boulanffer. 2*. Danse paysanne, 
1°. Cel care are meseria de a face păno (spre 

vânzare); cfr. pitar. Slujărică, ajuns pitar acum 
doi ani, de unde eră brutar, alecsandri, t. 1328, 

■ cfr, ȘEZ. III 95/,,. la mieii de la ciobani Și pâinea 
de la brutari, teodorescü, P. p. 292'>.

2’. (în Teleorman) Numele unui danț țărănesc.
II. XIV 22, 66. Cfr. brutăreasca.

[Feminin; (ad 1°) brutăreâsA, (în Mold.) brută- 
riță 8. f. O brutăreasă care ^ergeă un cuptor.
I. SPIRESCU, L. 359. Adjectiv substantivat: (ad 2’’) 
bnităi-eiiscă s. f.: danț țărănesc, sevastos, n. 281,
II. XIV 94. I Derivat: brutărie a. (. = locul Jn care 
se face și se coace pâno do vânzare; meseria de bru
tar, cfr. pitărie (h. v 375). Brutăria indigenă să 
se îmbunătățească. I. lONESCU, m. 684. Producte de 
brutărie (pităriej și simigerie. ODOBescu, ii 96.)

— Derivat din brut', prin suf. nom. agent, -ar.

brltAreá.s.í 8. f. )
brutArbăscA 8. f. (Cor.) | v. brutar. 
RRnTAKÎE.BRVTAuf’rAs.f.J

nt interj. — Onomatopee (adesea repetată s. pro
nunțată cu » lung) care imitează mugetul boului, 
țipătul bubei (LM.), zbieretul boului-de-baltă (pa.m- 
FILE, ,1. iii), bubuitul puștii, pistolului, etc. (PAM
FILE, J. II 352), sunetul produs de lovituri tari. 
[Diminutiv: (formațio glumeață din ăit-6»4-suf. 
-uț) bubiiț subst. lovitură cu pumnul: Ai pace, 
oă-ți dau un bubuț, de eaei jos (Voreșmort, în 
Transilv.). vicin, OL. Pe-a bubuțu': ioc de co
pii. ih.]

BÚA interj. Bodo, — (Transilv. și Bucov.) Inter
jecție primară (întrebuințată, mai ales, ca refren în 
cântecele de leagăn) cu care se îndeamnă copiii mici 
să doarmă. Cfr. nani. Bua, bua, cu mama, marian, 
NA. 322 Bua, bua, bua, Pitfit’ mamii (Cohalm), ap. 
HKM. II Add. ni. Bua, bua, Jonaș, Dragul mamei 
copilaș (Ban.), ib; [Și; béa. marian, na. 324. | Cu 
funcțiune de verb-imperativ: abea, abna-te a, te 
abuă = liniștește-te, odihnește 1 (bÎbiceșco, P. P- 
280). Cfr. CANDKEA, Ț. O. Abua-te cu mama... Culcă-te 
tu și te-abuă. MARIAN, NA, 324. Cfr. bibicescu, p. 
p. 280. ( Pronunț, -bu-a, -öo-a.]

BVÁIV 8. m. (Zool.) v. buhaiu.
bijAk t 8, m, (ș. d.) V. bour ș. d.
BiîĂz ț B. a. V. bogaz.
^i'BA 8. f. art. Mal. — Cuvânt din limba copiilor 

spre a exprimă durerea produsă de o izbitură, etc.; 
cfr. bibi. LM., TDRG.

Bi'BÂ vb. I“. Aooir des ábcés ou des boutons. At- 
traper la uartofe. — Intrans. și refl. A face 
bube, a se umpleă de bube(spec. de vărsat). DICȚ. 
7ÎM&âd3=variolis inScior. anün. car. Un tânăr ju- 
nigaș, la vârstă de 1Ö ani... să bubeasă (ca. 1812). 
lORGA, 8. D. XII 202. [Ca part, adj.: bubát,-ăadj. 
= búbos, plin de bube (de vărsat). DICȚ. Bubut 
de răni: plin de răni. TDRG. Nația noastră e 
bubată și amărîiă. jipescu, O. 9,]

— Derivat din bubă.



BUBĂ — (
BVBÁ s. f. (Mod.) 1°, .1&CÓ8, bouton,pustule, bube. 

Antkrax. 2''. Blessure. 3®. Maf de dents. 4®. Croup.
1. Nume generic pentru umflăturile țesutului 

celular de subt piele, cu caracter purulent; spec. 
vărsat, bubát. Cfr. abces, coș, furnicel, zgră- 
bunță, bolfă, buburuză (2®), bășică, pușteă, 
zgaibă, urcior, rofii, uimă, pustulă, tu moare. 
Buba iese, coaoe,'sparge, puroiază. trece, 
trage răul : când se bășică și e gata să spargă 
(grigoriu-rioo, m. p. 1 25). Cinevă face ftwbe, se 
umple 8. 80 curăță ds bube. Multe boale și neooi 
!/re'e și tot chipul de bube. mag. ist. iv 359/„, fr-au 
lovit buba ce-i zio anlhraxi. Cantbmir, hr. 347. <lă- 
dilitura bubelor [la vărsat], piscupescu, 0.239. Acest 
puroiu, spărgând sau puțin tăintl búba, îl scoatem 
afară. Calendarid (1814), 178/,,. Ce n'a făcut el. ca 
să se curețe de bube ? ISPIRESCU, L 386, cfr. 3. .Faptul' 
e o boală ce se declară prin ieșirea unor bube late 
pe fot trupul. ȘEZ. i 254/,,. .bn făcut o bubă’n cap. 
ib. III 201/,fl. Deșl-t de bube (de vărsat) ciupită. 
DOINE, 60/,. Descântece de bubă. șez. v 143. :țț: Tot 
omul se leagă unde i~i buba: se vaită do ce-1 doaro. 
pamfile, c. E om bun să~lpui labubă: pe rană, 
foarte bun. id. J. iil. Cu mine umbli ca cu o 
bubă coaptă: cu binlșorul. ib. Să nu mă lovești 
peste bubă: unde mă doare, unde sânt simțitor, ib. 
Știu eu unde-i buba: pricina, id. c. ti pricep eu 
buba lui: intenția, id. 3. iii. /i șfiu eu buba: unde-1 
doare, ce necaz are. TDRG. Cel cu buba : pe care 
11 privește mai mult, contemporanul, iii 887. A 
merge cu bubă; se zice când femeile se duc cu 
mâncare In vreuna care a născut de curând (Va- 
șlab. In Transilv.), ap. viciu, GL. P. anal. Noduleț 
mic de pe coaja fructelor. Mere cu multe bube pe 
ele. LM.

Specii: ă-bubă H. n 84 (liă-bubă s. ceă-biibă) s. 
buba-bubelor (TEODORESCU, p. p. 358) = un fel de 
băsică-rea ( dalac, antrax), „atât numai că a- 
buhă se face mai mult In gură, iar bășica tn orice 
parte a corpului.” grigoriu-rigo, m. p. i 11. Fe
meile... cred că lucrând [Vinerea]... li se arată, 
adecă femeia care lucră pățește cevă: o cuprinde 
vreo boală..., i s'aruncă â-iubă (Voila, tn Tran
silv.), ap. HEM. 1355/,,. Descântec d’a-bubă. teo- 
DORESCD, p. p. 358.

bubă-albastră: se face Ia Încheieturile degetelor 
(Hangú, In Neamțu), ap. HEM. 718/,o- Cfr. bubă- 
vânătă.

bubă-in-cap: o boală do vite. ii. xi 519. 
babc-de*plecatc: ies pe Ia gură când ți se (a)- 

pleaoă de-o mâncare (Brașov); cfr. spuzeală.
hnbe-dulci s. zgaibe-dulci : se fac la copii; 

ies pe față, pe barbă și pe cap, și se zice că provin 
din spurc s spurcăciune, leon, m. 123. Bubele-dulci 
s. rofiile se ivesc ca niște pete roșiateco, do mă
rimea unui bob de meiu sau gămălia unui ac. Se 
ridică niște bășicuțe, crapă, curge un puroiu ame
stecat cu sânge, apoi tn urmă prind un fol de coajă 
galbenă. grigoRIU-RIQO, m. p. i 34; cfr. ȘEZ. I 55/„, 
marian, na. 349. 390, H. il 155, X 88, xii 291. Des
cântec de bube-dulci. teodorescu, p. p. 365-6 ; 
ALEXICI, L, p. I 205.

bubă-in-iuimă l®. = bubă-rea. ii. xi 207. |2®.= 
colici. H. IV 91.

buba-mâiizului (s. buba-mâiizatiilui ll. xvi 154) 
= a.) (La vite) O bolfă ce se face (la mânji) între 
fălci și Inghițitoare. i. lONESCu, D. 372. Buba-măn- 
zului se face in cap, din care cauză vitei li curg 
ochii, e tristă, strănută des, li curge pe nas un fel 
de coptură, și do multe ori se umflă șl gâtul. GRi- 
GORIU-rigo. m. p. ii 5; cfr. ii. iii 156, 440. vil, x 
37, 548, XI 446, XII 291, 422, xvi 315. Boală de care 
zac caii tineri, șez. iv 123/,. ] b.) (La om) Un fel 
de răpciugă la om. ghigobiu-rigo, m. p. i 37.

bubă>neagră s. buba>i'ca s. numai bubă (tl. IX 
315, ȘEZ. III 197/5) —dalac (antrax), un fel de 
bubă care do la Început, cum so arată, o vânătă și

bubAlcă
cu dureri foarto mari, leon, m. 12.3; cfr. &-bubă. 
Boală {de om) la încheieturi, ir. X 428, cfr. i 271, ii 
84, 122, 155, 303. VI 11, VII 195, 491, x 194, 268, 360, 
402, XVI 162, cărbune, răsfug, bășica-rea, ar- 
inurar. bianu, d. s.; ion cr. ii 130. Bw&o-rea se 
vindecă cu prune păstrate din Joia-ware. ȘEZ. iii 

Desc&ntece de buhă-rea. ib. iv 19/„ teodo
rescu, P. P. 359, ALEXICI, L. P. 211/,.; cfr. II. V 19, 
X 268.

I>ubă*păr: boală de om. ii. x 428. 
bubă-putre(U*îii-gură = scorbut. polizu. 
huhă>roșie = bubuliță care iese din fierbințeală. 

Cfr. DDRF., BARCIANU, TEODORESCU, P. P. 358.
1>ube*sparcate = spurcat LB.
t bnbele-stricăcinnii = lepră. Și se făcu măna lui 

plină de bubele stricăciunii ca săpada. bibli.4 
(1688) 41.

bobii-trâiijllor = a.) pelagră, LEON, m.123;BIANU, 
D. S. i b.) = â-bubă. HEM. 94.

bubă-vâuătă ss o bășică ce se face mai dos Ia 
măni, pe podul palmei, Intre degete și la picioare, 
șez. VI 83; cfr. teodorescu, P. p. 358, H. ii 83, 
155, 303. Cfr. bubă-albastră.

4:j: Sărbătoarea-bubelor — Sf. Varvara (v. bar- 
bură 1’). MANGIUCA, ap. TDB(i. 1 (Bot.) Bubă-în- 
cap = floare-de-perină. panțd, pl,

2°. P. ext. Rană, mardarie. l. 3035; LB. După 
ce veni ursul la dinsul, ('['uguleaj se căsni până 
ce îi scoase steapul, apoi il leyă la bubă, ispirescu,
L. 326. A pune mâna pe bubă — pe rană, zanne, 
p. II 505.

3®. Spec. (Vaca, comit. Hunedoarei) Durere do 
măsole și do dinți (adeseori cu umflături), sau de 
cap, sau și de măsole șl de cap. grigoriu*rigo,
M. p. i 25.

4®. = gnșter. șez. viii 112.
(Diminutive : (cfr. sări», bubuljica „pușteă, coș“) 

bubuliță s. f.. bubiiță, bubiișoâră, biibiță s. f. (a- 
ceasta și: o boală a cartofilor) DDRF, Vacile., fac 
pe țâțe niște bubușoarv. șez. iv 127/,o. Toate bu- 
bu^le. teodorescu, P. P. HÖS®; cfr. CALENDARIU 
(1814) 183/,,. I Augmentativ : (cfr. grec, goo^iuv) 
bubuia a. a. și m. (șez. vi 23) = furnicel, furuncul, 
cfr. abces, apostimă. leon, med. 123, bianu, d. 
S., șez. I 256, H. II 122, 155, x 360. liubony= ulcus, 
apostema. ANON. CAR. (Jimele... au forma buboaielor, 
însă sânt mult mai dureroase ca buboiul, șez. ii 
19/,,-„5 cfr. TEODORESCU, P. P. 365^ Buboiu-nrb. 
MARIAN, INS. 222. (tn doscăntece șl:) buboâieă s. f. 
șez. I 198/,,, (derivate :) bubniăg (In expresia) 
I-a scos ochii ca de bubuiai/: 1 se umflase ochii căt 
un buboiu, ridicând o sarcină prea maro (Tecuciu). 
ZANNE, p. II 352, buboi0s,-eăsii adj. as cu buboaie. 
Boală buboioasă. filipescu, ap. TDRG.]

— Din slav, (rut.) bnba „umtiătură mică“. ber- 
MEKER, SL. WB. 78.

ítén.i s. f. Larve de ver ă sote. — (Rar) Larva 
viermelui de mătase, marian, ins. 279. (Șl: (dimi
nutivul) buhiță 8. f. ib., liuba.]

— Din sărb. s. bulg. buba „vierme de mătase“ 
herneker, sl. wb. 79 (cfr. arom., megl. buba, arom. 
bubifă „vierme de mătase”).

Bi'B.ii.cĂ's. f. 1®. Tumeur,amyf/dalite. 2®. Pouiine 
de terre. 3®. Danse paysaune.

1®. (Med.) Umflătură DICȚ., cfr. gâlcă, motălcă. 
Bobălcă^ umflătură (mai ales la vite), ghiodâică. 
Com. BANCIU, viciu, gl., ȚARA OLTULUI, III, No. 
21-22.

2®. (Bot.) Bobălcă = cartof (Varviz, în Transilv.). 
VICIU, GL.

3». (Cor.) Bobâlcă = numele unui danț țărănesc. 
SEVASTOS, N. 28O/,5, PAMFILE, J. III.

|Ș1 (mai ales): bobâlcă.]
Pare a fi rezultat din fuziunea lui bubă cu 

gâlcă. Cfr. ghiodâică, motâlcă.



BUBÁT
BL'BĂT 8. a. (Med.) Variole, petite vérole. — Vărsat, 

variolă. ȘEZ. ix 125, LEON, med. 153, marian, se. 
II 27, H. VI 236, XVI 56. Ciupit, stricat de bubát. 
BĂRCIANU, Ams’Ott lipit bubatu' {ce. 1812), ap. lORGA, 
8. D. XII 202. I La 4, 5, 6 Decemvrie se zice; zilele 
hubatului, cfr barbură. șez. vi 23. || Specii: Bu
báiul (cel) mare = vărsatul mare, grigoriu-rigo, 
M. p. I 181; H. V 19. Lățindu-se bubatul cel mare 
(ca. 1812), ap. IORGA, S. D. XII 202. Bnbat-mijlocln, 
negru, spoit. II. V 423. Oile sufăr de vărsatul nu
mit bubatul-ollor. l. ionescu, m. 405. [Plur. -fur».]

— Din bubă -j- vărsat.
BUBĂU 8. a. (îmbrăc.) v. bobou.
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BVBEKÎc 8. m. (Bot.) Scrophularia nodosa. 
Plantă ierboasă, cu flori verzi-măslinii; fructele sănt 
capsule; are miros tare, grețos și un gust acru și amar. 
Șl: poală, brăncă, brănca-porcului, frunză- 
de-bubă-rea, urzică-neagră, iarbă-neagră. 
PANȚU, PL., leon, M. 26. [Șl: bubcrnics. m. In Ol
tenia, de brăncă babele leagă bolnavnlui la falcă o 
buruiană numită bubemic. grigoriu-kigo, m. p. i 
22, bubenc = o buruiană care crește prin păduri; 
are frunza ca a urzicei, trunchiul in muchii și floa
rea gălbuie. ION CR. IV 153.]

— Pare a derivă din bulg. biibrek, rus. bubregT- 
,.rinichiu“ (rizomul plantei e umtlat-tuberculos); ar 
formă deci un dublet cu bobric. (Numirea „frunză- 
de-bubă-rea“ s’a putut naște prin etim. pop. Inlo- 
cuindu-se terminațiunea -ic prin suf. -eâ și rezul
tând astfel din buberic mai Întâi *bubereă, apoi 
,.bubă-rea“ = antrax).

BVBERNic B. m. (Bot.) V. buberlc. 
niíBÍfÁ s. f. V. bubă ‘ =.
BunoĂicÂ B f. V. bnbă.
BL'Boc 8. m. V. boboc.

Bi BâiiNiu 8. m. (Bot.) O plantă de apă (Straja, 
in Bucov.). Corn. A. tomiac. Cfr. bobovnic.

BFBViÂș s. a. (îmbrăc.) v. bobon.
BVBOios,-O.ÍSÁ adj. 1 ...
IIVBÖIV 8. a. (Med.) f 

bfbOlmc 8. m. (Bot., Transilv.) a» rapițA sălba
tecă. LB.

— Pentru etimologie, cfr. bobovnic.

BVBOLOÂcĂ s. f. = hoboloacă (subt boboloș). 
MARIAS, INS. 10.

Hi iirtN 8. a. (Med.) Bu.bon. — Umflătură glandu
lară produsă prin inflamarea ganglionilor limfatici 
de Bubt piele, fn special la vintre. Su&on=udmâ. 
LEON, MED. 123. Cfr. buboiu. (Pop. șl: hahón 8. a.]

— N. din fran.

BL'BÖs, -o.isĂ adj. Plein d'abcis, couvert de bou,- 
tons, pustuîexix. - Cu bube, plin de bube, p. ext. 
(despre plante) plin de noduri s. crescături mici, In 
forma bubelor. Eră stricat și bvbos. varlaam, c. 
367/,, TDRG. Râie buboasă. GORJAN, ii. I 46. Î7n biet 
paracliser búbos, iorga, n. r. b. 19. Un cal răpcin- 
<jo8 și búbos. I8PIRESCÜ, L. 3. Broaștele buboase. 
ȘEZ. II 70/,,. (Substantivat) Foaie verde ș’un agut, 
Buioaso, nu te-ai lăut. ȘEZ.IV 23l'’/ji. [Șl: buburós, 
-oásá adj. Am o fată buburoasă (variantă: bu
boasă TEODORESCU, p. p. 246, GOROVEI, C. 3Ó8), Șade 
cu vodă la masă? (= Strugurele). GOROVEi, C. 359. 
Broaște buburoase. H. xi 379. (Adverbial) Arborele 
crește... btdiuros. h. iv 52.]

— Derivat din bnbă, prin suf. adj. -os.

Bi'BOTÎ vb. IV“ = boboti (2’). Orbalfu’ orbălcit, 
Orbalfii' bubotit. D. 160.

BVBURUZ
BVBör s. a. (îmbrăc.) v. bobou.

Bi’BV’i vb. Tonner, gronder, retentir.—în
truna. (do obiceiu unipers.) A produce, repețin- 
du-se in intervale scurte, un sunet Înfundat, dar 
puternic, do obiceiu prin detunături s. prin ex
plozii:

a. ) (Despre tunet) A tună prelung, cu detunături 
repețite, cfr. du(r)dul. (rrosavui ceresc tunet începu 
a bubui. c. NEGRUZZI, II .5. Ș’un trăsnet lung de
odată tn ceruri bubuește. alecsandri, p. iii 209. 
Fulgeră și bubuiă. keteganul, P. i 19/,,. Se ami 
in poartă o pocnitură grozavă, de gândeai că bu- 
bue tunetul, în vreo furtună ce se apropie, mera,
B. 96. { P. ext. Văzduhul bubuește [de tunet], ale- 
csasdri, p. iii 35. I Fig. De pe tribună, Bubui-va 
glasul nostru, precum cerul care tună. i. negruzzi, 
I 53.se duce unde a bxdouit întâi: departe 
(Dolj). ZANNE, P. IX 397 (cfr. unde a Înțărcat dracul 
copiii 8. unde-a dus mutul iapa).

b. ) (Despre Încărcătura tunului) A face explozie. 
tncep a bitbjil tunurile, retegandl, p. p. i 19/,,. | 
(Neobicînuit) Trans. A bate, a bombardă. Zidu'm- 
prejur bubuit. COȘBUC, IR. 243/,,.

c. ) (Despre foc) A arde cu explozii, a du(r)dul. Fo- 
culbubue și trosnește in cămin. 0D0be.scd, i 153/,.

d. ) P. anal. A Iovi cu toată puterea de repețite 
ori (de ex. cu pumnul in ușă), producănd un sunet 
aurd. Auzirăm de-odată bubuinij foarte tare in ușa 
odăii. GORJAN, II. II 124.

[Șl (pentru rimă:) bubuiti vb. 1*. Bubuiasă, Bu- 
buiază, Peste nouă munți rânchează? ( = Pușca). 
păsculescu, l. p. I Derivate: bubuire* s. f. cosn- 
NESCU, bubuit 8. a. MARDARIE, L. 3810. Dítbítífltl 
tunului. ODOBESCU, III 575/,. Bubuitul frânt Al 
bulgărilor de pământ [aruncați pe sicriu]. coșBUC, 
B. 158. Bubuitul șalupei. DVüíRRAHV, CH. 96, bu- 
hiiitiiră s. f. (sunetul scurt și momentan). Se au
ziră niște... bubuitüri și duduituri îngrozitoare, ca 
de tunet, ispirescu, l. 99; biihulâlA s. f. (sunetul 
prelung) COSTINESCU, bubuitor, -oăre adj. Râuri 
bubuitoare, marian, i. 356.]

__  Onomatopee (cfr. sărb. bubati, bubnuti,.B. lovi 
taro“, bIov. bobneti „a bubul“ bernekbr, 8L. wb. 79 
cfr. bum, buf, boboti).

Bt BViÂG subst. V. bubă. 
nvBriÂLĂ 8. f. V. buboi. 
Kl'BtlÂT. *Â adj. V. pupuio.

Bi BViÉf 8. a. Ttdtercvie. —Giobuleț, boabă, tu
berculă. u4u săpat buruiana acea^a durețele. 
și au aflat la rădăcina ei niște bubuiețe ca pă- 
SBIERA, P. 297/,,. —Cfr. buburuz(ă), gămueț.

Bi'BViöc s. m. (Iht.) Sorté do poiason. — Un fel 
de pește tare Ia solzi, care nu se rad cu Înlesnire.
H. III 290.

BFut'iv s. a. V. ptipnhi.

rcbulâc s. m. (Mor.) = babalâc (3‘). n- xvi 
143, 227.

1

Bi'BFLÎȚĂ s. f. (Med.) V. bubă. 
KVBt'i.úC 8. m. (Mor.) V. babalâc (3°). 
BUBURÉz 8. m. V. buburnz(ă).
RVBi'Râs, -o.isA adj. v. búbos.

BFBVKVZ s.m., BFBL'BÎ'ZĂ B. f. 1.Bouleffe. Pus- 
tule. Bourgeon. Fruitde l'aune. II. Bete ă bon Dieu, 
coccinelle {Coccinella septempunctataf.

1. P. Giobuleț, boțuleț, golomoz, cocoloș (mic), go
goloi, bobiță. Bnburúds=>sce'vb rotund. ȘEZ. ii 151/,. 
Bunid-de-bou e ca «tn buburus ce se găsește in
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fiere, leon, m. 80. Ninsoarea... acoperea pământul 
c’un lăiceriu de buburuzi. contemporanul, v, ii 
144, Să iee o buburuză de ceară și... să i-o prindă 
in păr. SEVASTOS, ap. TDRG. Toți smeii se minună 
numai, cum de se găsește o putere așă de mare in
tr’un buburuz de om ca atesta, sbiera, p. 180/,,,. 
Cusătură cu buburuzi: cu floarea trifoiului (Săliște, 
In Transilv.). Com, banciu.

2*. Spec. Buburuză = bubuliță (de flerbințeală), 
zgrăbunță (LB., grigoriu-rigo, m. p. i), un fel de 
bubuțe rotunde și Infoiate care se fac pe corpul 
omenesc (marian), cfr. spuzeală.

3®. Buburuză = mugur tânăr, grigortu-rigo, 
M. P. I.

4®. Fructul aninului, anină, marian, cfr. HEM. 
1206/,g. Se culeg frunze și buburtize de arin negru. 
GRIGORIU-RIGO, M. P. I 24.

5®. Buburuze = ridicăturile sau globurelele cele 
rotunde ce se fac pe coaja unor bostani, marian; 
cfr. bubă, bulbucătură.

6®. Cucuruz (mai de grabă: bobiță) de brad. TDRG.
n. (Entom.) Buburuză (rar: buburuz H. xvi 142) 

=3 gândăcel cu corpul rotund și bulbucat, cu ari
pile roșii, pătate cu șoapte puncte negre. Și; (Mun
tenia) gărgăriță (-mărgăriță), margari(n)tă, 
boul-popei(s.-Domnului, a.-lul-Dumnezeu), 
vaca-lui-Dumnezeu, (Bucov.) buburuză-ro- 
șie, Măria-popei, Măriuța (-popéi), găinușa 
(-lunii), găina (s. vaca)-lui-Dumnezou, cn- 
cușOT, vrăjitoare, mămăruță, mumuruță, 
păpăruie, (Ban.) paparugă, (Ungaria) păpă- 
luză, păpăruză. marian, ins. 106 ș. u., cfr. ii. 
VI 28, x 582. Buburuză, Buburuză, Unde-i zbură. 
Acolo m'oiu mărită, marian, ins. 110, || Specii 
(toate la marian, ins. 121): buburuză aU)ăslrie, ca- 
fenie-galbenă (Coccinella impustulata: cu aripile 
turburi-gălbli și cu mai multe puncte negre pe ele), 
mică, neagră, verde.

(Și; buburiis (probabil numai grafic), bnburiiță s. f. 
(ad. I 2®) DDRF., (ad II) MARIAN, INS. 107, bubu- 
réz 8. m. (plur. -rezi) =s călcâiul de la pâne, do nț, 
coltuc. REV. CRIT. III 90. I Diminutiv: (ad II) 
buburejoură s. f.: cevă mai mică decât o buburuză 
și are pe fiecare aripă de obiceiu numai câte un 
punct negru (Coccinella dispar), marian,ins. | Ad
jectiv: buburuzes, -oâsâ încărcat, plin de bubu
ruze. MARIAN.]

înrudit cu bob, bubă,bubușlie, bubuieț, etc. (cfr. 
ung. buborék „bășică", buborcsék „negel", sârb, bu- 
bârica, etc.).

Bl'Bi'Ri'zós, -oÁsA adj. V. buburaz(â). 
BVBi'^LÉi; 8. Dl. V. bubușlic.

I

BVBdȘLÎe s. f. Boulette, baie, «/raiu.—Globuleț, 
boabă, bobiță, bnburuz(ă). Frasinul... face niște bu~ 
bușliipe frume, dincareies...gândaci de turbă. ȘUȚU, 
ap. TDRG. I) P. anal. Pilulă, cantemir, ap, DDRF.

Spec. Fructul (necopt) al verigariiilui. cihac, ii 
502, DÜRF., TDRG. [Și: buhușliiie s. f. = coroana 
de flori a losnicioarei, precum șl a tlt:? 
marian, bubușldiu s. m. = fructul hămeiului. șez. : 
VII 178. Frunză verdebubușluiu. ib. I 12/,„ bubu- 
șh'Q s. in. Bubxișlei = ridicăturile mici de rășină ! 
din scoarța bnhașilor de brad (Straja, in Bucov.). Com. 
A. TOMiAC, (+popoașd) gugușlie s. f. s. gugiișlin b. 
m. - - gogoașă, cocon (de mătase). ȘVȚO, ap. cihac, 
II 502. TDRG.] — Cfr. buburuz(â).

Bi'CĂLÂlB 8. f. (Brebis) fi museau noir ou 
pns. —Oaie (ii. i 62, 419, ii 3, 12, 27, 49, 61, 88, 

. 99, 131, 146, 186, 203, III 38, 49, 96, 131, mai rar, 

. capră JAHRESBER. XTi 221 8. cățeă II. II 28) cu 
botul negru (liuba-iana, m. hi, ii. iv 247, vii 
209, 355, XII 5) 8. Bur (marian), p. ext. a cărei lână 
pe fălci e de altă coloare decât pe bot (h. iii 71).

' Bucălaie, vai de tine! alecsandri, t. 63. (In poe
zia pop. tn rimă cu laie) Mioriță laie. Laie, buca- 

Bi'c 8. m. I®. Bourre. 2®. Balle. .— (^fold., Bucov, [ laie, alecsandri, p. p. P/,, cfr. șez. iii 140/,. 
Transilv.)- 1 [Plur, -fot, mai rar -fot ii, n 50, 186. [ Șl (suspect):

BVHLIȘLCIE 8. f. ) bubuslle

BL'Bi'șoÂRĂ s. f., BVBV^ÖR s. a. (Med.) V. bubă. 
BV'BÚy subst. V. bu.
BiBCȚĂ a. f. (Med.) v. bubă.

î - bucAlair

1®. (Numai la plur.) Firele scurte din unele ma
terii textile (precum cănepă, căiți, lăor. i. lONESCC, c. 
154. mătase DICȚ.) după ce s’au pieptănat și periat; 
cfr. canură, stupă, zgrebeni. Din fuiorul meli- 
țat și răgilat și periat se scot mai multe calități 
de cânepă, din care coamai proastă sânt bucii, șez. 
V 39/,,. Ceea ce rămâne In dinții pieptenelui se 
chiamă [la lână] canură s. [la căiți] buci, cfr. bu- 
tucei. pamfile, i. c. 8, cfr. șez. iv 113/,o. Cămeșa 
cea groasă, de buci de cânepă, i. ionescu, c. 42. 
Niște buci... pentru făcutsaci. creangă, P. 176, cfr. 
MARIAN, NU. 143/,0. Atn tors la buci. Ca să-mi fac 
papuci. SEVASTOS, N. 160/,,. Jj»-s poaiefe de buci. 
mândrescu, L. P. 158/,,. : Grămcjoaro de lână pieptă
nată (mai ales de calitate mijlocie), pamfile, j. ii.

Caiet pe sfârșite, șez. ix 144.
2®. Pleava ce rămâne după ce vânturi sămânța 

de cânepă, de haldani (creangă, gl.), de in (șez. 
II 151/,) 8. raălaiu. Cfr. goz. Pisă mălaiul și4 vân
tură de buc. creangă, p. 6.

BVt 8. ra. (Numai tn expresia) îutr’uu buc = 
intr’o clipă (CREANGĂ, gl ), foarte de grabă, cât 
ai bate tn palme (șez. ii lói/.,), in scurt timp (ib. 
IX 150). Și intr’un buc [furnicile] au și ales năsipiil 
da-o parte și macul de altă parte, creangă, p. 264, 
cfr. 311, A. 30. Luă de grabă spada și ’ntr'un buc a 
și /osf CM dinsa unde eră strânsura adunată, ma.- 
RIAN, T. 202. mâncă, intr’un buc. șez. vi 155. 
A fl buc de foamc=lihnit. zanne, p. v

Bcc B.m.(Bot.) Vieuxiiâtre. —(Rar. Mold, Tran
silv, de nord.) Fag bătrân. TDRG. Două babe, de 
cănd bucii {cfi. do când hăul s. lumea), retega- 
NUL, P. V 43/„.

— Din paleoslav. bnk-& „fag,“ TDRG.

ntcĂ 8. f, (Anat.) 1®. Joue. 2’’. Fesse.
1’. Partea cărnoasă a feții omului (mai rar, a bo

tului vitelor) de ia tâmplă tn jos, (Spre a nu se con
fundă cu 2®, Întregit de obiceiu prin „obrazului" s. 
„feții", ori înlocuit prin „obraz"). Ca să te tieștine 
lovire- in buca dereaptă, întoarce lui și alaltă. te- 
TRAEV. (1574)207. yi-ar buca feții, jipescu, 
0.50. 4 alergă cu sufletul in buci: repede (Vâlcea), 
ZANNE, p. II 473, A face buci: a se Ingrășă. LM.

2®. P. anal. (cfr. germ. Backe). Fiecare dintre cele 
două părți cărnoase din regiunea posterioară a cor
pului (omului și al vitelor). (Întregit adesea prin „cu
rului" ANON. CAR., SBIERA, P. 35/„ ZANNE, P. VI 
562 8. „șezutului" gorjan, h. i 159). Beade'n pi- 
smași cu răsboiu iute, De le cădeă buci de pre șe- 
dzute. DOSOFTEIU, PS. 265. Cinciseci de boate preste 
bucile altora. ȚiCHINDEAL, F, 278. [Lo-a pus] Buci 
La buci. TEODORESCD, p. p. 375/,.

Din lat. bucea, idem (1®).

ruuácioárA s. f. V. bucățicâ.

1IVCÁL, -A adj. Buccal. — De gură, al gurei, Ori- 
altor plante. ^ciw bucal. Cfr. oral.

£.0., ! „ din fran.

Bt'CÂL s, a. V. bocal. 
iilcAl b. iu. V. bncălaie.i. IU.
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hncoliile. MARIAN, SA. 32], (cu Înlocuireatenninațioi 
-aî'eprinsuf. -iții) biicAliță. JIPESCD, O. 48. || Ma
sculinul e hucâiiiu : berbece (h. ii 12, 87) s. c&ne 
(jIPESCU, O. 51, H. II 207, 303, n, iii 118, vii 120, 
IX 281, XI 276). Berbeci lai, lăi bucălăi. pĂsco- 
LESCÜ. L. P. 41/5,, hnciUiiii: cu un obraz sau cu 
amândoi obrajii lăi (= cenușii), șez. II 151/,, bu« 
călău (berbece) ii. ii, 87, damé, t. 76, (cu Înlo
cuirea terminației -au prin suf. -an) bucalân (c&ne)
II. I 206, (reconstruit) bucal {atestat numai plu
ralul buc(Üi) = câne ciobănesc. 11. ii 213.]

— Compoziție născută din aglutinarea cuvinte
lor bucă și laie (cfr. coate-goale, burtă-verde, etc.).

in:cĂi.Âic, -ÁIE adj. v. bucălat. 
urcAL.ix 8. și adj. w. v. bucălaie.

nrcĂLĂT, -A adj. .loufflu.— Plin (durduliu, grăsu- 
liu) la față. Bukhat, anon. car. Un morar yras și 
rumen, cu obrajii bucălați ca niște pite, dela- 
vrancea, V. V. 179, cfr. id. s. 216. sadoveanv, p. 
S. 142. Chipul ei «Iau..., bucaiat, cu ochii versi. 
VLAHIIȚÂ, D. 86. (Și: bucălsiv, -ă BAROSZI, L. 34, 
biicâliiu adj. ni. Cioban lău, bucălău. șEZ. lii 140/,, 
bucăliib ->« Uel mai mic (copiii, un creți^r- 
lionțat și bucăliu, se legase cu betele, delavran- 
CEA, V. V. 192, bucălâiu, -ale adj. De subt țol ri
dică fruntea, Două fețe bucălaie. ooga, p. 84.]

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul nu poate 
fi explicat ca o compozițe din bucă și lat din cauza 
greutăților morfologice și semantice — înțelesul cu
vântului nu e „cu bucile late" — ci, precum arată 
șl variantele, el a fost despărțit In aceste elemente 
prin etimologie populară. -----
„bucile caro atârnă subt 
SZINNYEI.)

UVCĂ1.ÂIJ. nrt'ALÂi'.
buvAlÂi; subst. și adj. m. | 
HVCÂbÂu adj. m. ) bucălat

ki'I'AlîtA s. și adj. f. v. bucălaie. 
uri'Ai.ii', -ÎE adj. v. bucălat.

Cfr. ung. bakló, boylyó 
fâlcilo porcilor gra.ji“.

' V. bucălaie.

hanthvcAr 8, a. Avaloire.—Cureaua de la 
care trece peste părțile posterioare ale calului, și 
cu ajutorul căreia calul dă căruța Îndărăt sau o o- 
prește la scoborit; curar. vânar, hamut, gurură. 
DAMÉ, T. 50.

— Derivat din bucă (2®), prin suf. instr. -ar.

bI'cAtA s. f. I. Bouchée. II. Morceau, piece.
III. (Au pluriel) 1®. Vivres, aliments. 2®. Mets, jtlats. 
3®. Cflreales. 4®. Bétail. 5®. llichesse, fortune.

I. înțelesul etimologic e : „o parte dintr’un ali
ment solid, pe care o poți îmbucă dintr’odată .Îm
bucătură," O ceapă, un usturoiu și-o bucată de 
mămăligă rece, creangă, p. 6. Mai bună e o bucată 
de pânegoală,inpace, decât o mie de dulcețuri, cu 
ceartă, zanne, p. iv 53. Din acest înțeles funda
mental s’au desvoltat înțelesurile de astăzi In trei 
direcții:

II. P. ext. (Cfr, dărab.) 1®. Parte dintr’un ali
ment solid, tăiată s. ruptă din întreg; bucă
ții ră; cfr. frântură, fracțiune. Au tăiat obucată 
de carne și au pus-o in frigare. VRÂGIUCI, R. Hb/,. 
S'a tăiat fiecare pâne in câte trei bucăți, creangă, 
A. 147.

2’. P. ext. O parte tăiată s, ruptă din orice 
corp solid; cfr. fragment, i&T&mh. Și-l trasS 
prestepietri ascuțite, de sS tăb și pică bucâță. DOSO- 
FTEIU.V. S. 37/j. Puind daltași lovitul cu ciocanul, 
se rășluiâ câte o bucată mare din piatră. DRĂGiiici, 
R. 64. 0 bucată de stâncă, eminescu, n. 7/,,. 
Prin cuvântul bucată se formează singularul s. 
pluralul logic de la substantive care Însemnează 
o materie :io!idă, care sânt deci sing. tant.; 0

BUCATĂ
bucată de plumb; cinci bucăți de snhăr. Cfr. pi
cătură, strop (când e vorba de lichide), bob, 
grăunte, fir, (când e vorba de corpuri solide 
care se pot turnă). 4Í (Adverbial, In legătură cu 
vorbele: a face, a rupe, a dumici, a sdrobi, a 
sfâșiA, a sfârticA) bucăți (bucăli)=(a rupe, a zdrobi, 
a sfâșiă, ele.) In părticele mici, de tot. întru o cli- 
pală il făcu bucăți, c. negruzzi, i ].ő6. (Scrisoarea] 
o rupse bucăți, eminescu, n. 40/,. Norii se rupeau 
bucăți pe ceriu, id., N. 11/,Pieptul lui bucăți se'n- 
frânge, reteganul, tr. 49/54. SoldaM... fu în 
grab' făcut în bucăți. E. văCăkesgul, ist. 2n2/„.

3’. 1’. ext. O parte dintr’un Întreg (dintr’o În
tindere); cfr. porțiune.

a. ) Ü parte de timp; spațiu, interval. (Adesea 
întregit prin „bună“ - mâricică) în eternitatea fără 
margini nu este orice bucată de timp, oricât de 
mare sau oricâi de mică, numai clipă suspendată? 
eminescu, n, 32/,,. .Wo lăsat în voia mea, pentru 
o bucată de vreme, creangă, a. 16. Vizitiul lui...

I stătii de pază o bună bucată de timp, ispirescu, 
! L. 109. I (Eliptic) După ce au aprins lumina, se dau 

la o parte, se uită o bucată bună In mort, marian, 
i. 144/j,. Și soarele au stătut o bucată în loc. SBIERA, 
P. 113/, 0.

b. ) O parte de Ioc; distanță. .V’a/iacase calul 
să se depărteze o bucată de loc... și iată că... IBPI- 
RESCU, L. 194. I (Eliptic) Da bună bucată am mers! 
CREANGĂ, p. 119.

c. ) Parte constitutivă a unui întreg. Flautul are 
clape, bucăți. H. iv 57. T-o scos sabia din bucăți. 
ȘEZ. IV 216/„ (notă: sabie cu încheieturi).

d. ) Fragment, pasaj dintr’o operă literara. 
Mi-ar părea sitperbă, dulce, o bucată din llomer. 
EMINESCU, N. 43/|.

4’. Parte (despărțită sau nu dintr’un tot) formând 
însăși (s. fiind con.siderată ca) un întreg s. o unitate 
(dintr’un tot,dintr’o colecție,dintr’o stofă), tjbucată 
de stofă (DDB.E.), de postav, ile mătase (TDRG.). 
Au desbătut și bucata cea de loc, ce o închinase 
Lupul vornicul Nunului, neculce, let. ii 396/,,. 
4 bucăți scrisori (Mold., a. 1789). uricariul, x 
116',,. Când eram la muma fată. Purtam rochii 
de bucată, alecsandri, p, p, 404)/,o. I (După fran. 
morceau) O bucată literară. Bucăți alese din scrii
torii români. O bucată de muzică, (Comerț) 
Cu bucata (opus: cu toptanul, cu ghiotura, ou 
ridicata, ou vurta, cu grămada, cn ruptul, 
etc.) = ou mărunțișul. în detaliu. Cumpără cu bu
cata. LM.Spec. (Mold.) Parte de pământ, cfr. 0- 
gor, câmp, țarină, loc. Din spre spinișul măr
ginaș bucății, vine un țipăt de copil, ciocârlan, p. 
p. 89. Un Țigan... o plecat noaptea să fure popușoi. 
intrând in bucata omului... începe să culeagă po
pușoi (Scânteești, In Covurlniu). jahresber. ix 
219. (Mold.) 0 bucată de franc, de stânjen - o ju
mătate de franc, de stânjen. TDRG. Am o bucată 
de franc; trei pitari la barieră, mai rămân doi. 
NĂDEJDE, ap. DDRP. I o bucată [de] carne = c\o- 
svArte;cfr. but’. TDRG. 4 bucăți [dej carne, adică 
o vită întreagă. Jocu, ib. | (Mold.) Firele de tort 
rășchiate, căleapă, scul, pamfile,i.C. 13,211-2, 
259. jBucofa are o circuniferență de 6 coți. ib. 211; 
ȘEZ. IX 144.

5®. (Rar, învechit) Piesă (de teatru); (Mold) nio- 
netă. Bucata s'a jwat foarte bine. LM. Bucata a- 
ceasta nu-i butul ( = n’are curs). TDRG.

III. (La plur.) Ceea ce servește spre alimentaro, 
spre hrană.

1®. Alimente, provizii; cfr. merinde, vipt. Slo
bozi năroadele, ca să meargă prin sate să-și cum
pere lor bucate, biblia (1688), ap. TDRG. Le-nw 
întărit (cetățile] cu bucate și cu slujitori. URECHE, 
LET. I 119',4. Au lăsat oaste cu bucate, in cetate in 
Neamț. NECULCE, Let. ii 264/ib.

2®. Mâncări (pro)gătite, feluri de mâncări. Nu o 
crăineaște, ce să zice nu-i dă bucate să-i fie de-agiuns.



BUCATĂ
PRAVILA MOLD. 89. Dacă s'ar impuți sarea, bucatele 
cu ce s'ar sără? neculce, let. ii 428/,y. 
numele bucatelor eră de ajuns ca să-mi taie apetitul. 
c. negruzzi, i 58. <Sid nu mai mănânci din bucatele 
ce-ți fierbe baba, eminescu. n. 21/,. Bucatele înșirate 
pe masă, marian, se, i 165. Ea iși găti bucate sin
gură. ISPIRESCU, L. 22. Meșteșugul dea face bucatele. 
ib. 22. Di» fiecare fel de bucate... luă câte nițele, ib. 
39. Stă'n capul bucalelor : In capul mesei (la care se 
servesc bucatele), e de frunte, pamfile, j. ii; cfr. 
ZANNE, p. III 496. Bucate de dulce (v. c.), de po.st 
8. de sec (v. c.) Lista de bucate. (Lu sing.; neobici
nuit] Dea &Hca^d-t drai/oâfeu. Cine prinde-a o gustă, 
N’ara cap de-a o lăsă. jarnîk-bâRSEanu, d. 8, cfr, 
PANN, II. 6. t Bucate cu cheltuială: alese? Affe fe
lurite mâncări, care se siceuu, in vechime, bucate 
cu cheltuială, filimon, c. ii 336. || f P. ext. Masă, 
prănz. După bucate, și-au luat siua-bună toți boie
rii. AMIRAS, let. iii 166/,,.

3®. (Munt., Transilv.) Cereale, grâne, semănături 
(pe cămp s. strânse),cfr. păne (In opoziție cu poame 
8. fân). PAMFILE, J. II, POMPILIÜ, BIIl. 1006, VAIDA, 
ȘEZ. VII 177. Să se adune toate bucatele acestor 7 ani 
ce vin. biblia (1688) 3P. Semănâiul öiicafe. șiN- 
CAi, IIR. I 208/,,. Stogurile de bticcde. ODOBESCU, 
I 114/„. B((ni aveau, bucale aveau, delavrancea, 
8.240. 7'e»tr» tine mândră, kăi! Mi-apierit iarba'n- 
tre văi Și buc(tfele'n hotară, Nouă clăi și nouă 
cară. Nouă cură de săcară. jarnîk-Bârseanu, d. 
369. Dacă in eiua de Bobotează va bute crivățul, 
vor fi roade la bucate, zanne, p. i 15, vi 495. Dacă 
lucrează în ziua de Sf. Constantin, apoi li se ard 
bucatele pe cămp. ll. ii 303. Anțărț nu s’((u făcut 
bucatele, ii. ii 210. Hachiu de bucate, pamfile, i.
C. 190.

4’. (+, azi încă In Mold. și Bucov.) Vite (oi, boi, 
porci, etc., spec. turme de oi), iorga, b. r. 50, 
MARIAN, SE. II 123. Bucatele de la Vlăcești (a. 
1580). CUV. d, bATR. I 209. Díü'sr'Í că n'ar da vanui, 

i că h-au fost bucatele pre hotarul unguresc (sec.
XVII). IORGA, D. B. 18. -8'â orânduiască din pămân
tul Moldovei loc... de pășunarea bucatelor, amiras, 
LET. III 171/,, cfr. URICARIOL, IV 96/,s. Slujba goști- 
nii... se urmă câte b parale vechi de oaie, cu care 
sonid pricinuiâ împiedecare la mulți din cei ce le 
eră voința aține acest fel de bucate (yiold. a. 1768). 
UKiCARiUL, I 310/,j. Di» bucatele lor taie carne 
(Mold. a. 1776). ib. XXI 217/,, cfr. i 359/,,. A pri
begit de acolo ca șî noi, s’a traseu bucatele încoace, 
ca și moș Dediu din Vânători și alți mocani. 
CREANGĂ, A. 19. Neavând cu ce să-și ție bucatele, 
ca să nu piară de foatne. marian, t. 230.

5’. P. ext. + (Mold.) Avere (mi.șcătoare) (cfr, lat. 
pecunia, din pecus „turmă de oi“). Să se știe... 
și de cai și de cari și de tot dobitocul și de toate 
bucatele (a. 1588). CUV. D. BĂTR. i 192. Și ne-au 
fost noao Pană visteamicul cu câtăva samă de 
bani dator. Deci deaca i s’au prilejit moarte și nu 
ni s’au fost plătit bucatele, datu-ne-au măria-sa 
Moisei Moghila-voeood satele și ocinele salfej pen
tru sama banilor noștri. DOC. (a. 1631), ap. GCR. l 
75. G'e/o ce va ucide furul cându-l va găsi fu- 
rându-i bucățele. PRAV. MOLd. 63/,. Cela ce va fi 
ispravnic vreunui cucon micșor, de-i va țineă bu
cățele pre urma și după moartea părinților, ib. 139„. 
cfr, 33, 40, 2, 95, etc. Nici să cumpiri marfă di 
furat, că-ți veipierdi bucățile tale, akchir (a. 1784), 
ap. GGR. II 135/,.

[Plur. (ad I-II) -căți, (ad III) -cate. | Urmat de de, 
Iprin haplologie, bucă: 0 bucă' de vreme, șez. Il 

209/,„ V 11, 39/,4, cfr. grămă(dă). | Augmenta
tiv: hucátóiu s. a. barcianu, pamfile, c.]

— Din lat. biiccata ,.(lm)bucătură“. (Pentru în
țeles, cfr. germ. Bissen, fran. morceau, ieceez muesu 
<lat. morsum, megl. muoîcată, toate însemnând la 
origine „mușcătură", cfr. și n.-grec. psomi „pâne“. 
propriu „mușcătură" și alb. feuĂ’ „pâne“.)

, - BUCĂȚIUĂ
Bi'CĂTĂR s. m. Cwtsiwter.—(Servitor) caro are 

meseria (s. însărcinarea) de a găti bucate, socaciu. 
Și rădică bucătdriulă spata. BIBLIA (1688) 201/,. 
El și-a lu itacum a împlini sarcina de bucătariu. 
DRĂGHici, R. Bucătarii Curții se îmbătaseră.
ISPIRESCU, I.. 23. Țiganu’ mănducd când are, Ho- 
mânu’ când ii e foame și boieru' când vrea biică- 
taru’. ZANNE, P. VI 288. [Compusif Bucătar-bașa

.șeful bucătarilor (Curții). OORJAN, H. i 60. | Fe
minine: bucătăreasă. Pre fentele voastre le valuâ... 
bucătăredse. BIBLIA (1688) 20». împărăteasa chemă 
pe bucătăreasă și-i dete buruienile, să le fiarbă. 
ISPIRESCU, L. 112, (Ăfold., Transilv.) bncătăviță LB., 
marian, nu. 230/,. Au poroncit... «nei bucătărițe 
fca) să gătească de mâncat, sbiera, P. 219/,,. 0 
țigancă, o bucătărițăde-a împăratului. ȘEZ.II 112/,,.] 

Derivat din bucate (v. bucată III 2®), prin suf, 
nom, agent, -or.

bucătărbânA s. f. V. bucătar.

nvc.lTÂRÎ vb IV*. Foire la cuisine. — (Rar) A 
găti bucate, a se ocupă cu bucătăria, a face pe bu
cătarul. DIUȚ. In alte silet ii veneă poftă să bucă- 

' fdreoecd. s. nădejde, ap. TDRG.
— Derivat din bucătar.

' bucătăbîe s. f. Cuistue.
! 1®. Odaia (adesea o clădire deosebită) In care se

* -•iin6,cuvnă. Spre a
„i. ___  .. -X_______ _  bucătărie, uricariul.

I VII 194 ,. Cum ajunge (tcasă, zice unei babe de la 
1 bucătărie, să ia cucoșul. creangă, P. 65. Cu bu- 
j cdíáríu plină. Sărăcia e vecină. BARONZI, L. p. 
! OI/.,; ALEXI. Vase de bucătărie. POLIZU.

2®. (După fran.) Felul obicinuit do a găti bucatele 
(la un popor, intr’o regiune). Bucătărie franceză, 

i vieneză.
— Derivat din bucătar, prin suf, loc. și abstr. -ie.

: gătesc bucatele, cuhnie, cui 
' ne putea si'li o spălătorie și bi

bi'CĂtArițâ 8. f. v. bucătar. 
iiUUÂȚEÂ s. f. V. bucățică.

BUCĂȚEL 8. m. (Bot.) Agrostis canina. — Plantă 
ierboasă ou frunzele inferioare răsucite în formăÍ ierboasă ou trunzeie inienoare rasucno ui iwuu 

I de sul și cu flori roșietico s. violacee, panțu, pl. 
! Forma masculină a lui bucățeii.

I HVCĂȚBLÎ vb. IV’ v. bucăți.

RVCÁTÍ vb. IV®. Aiorcefer, diviseren morceaux, 
dépecer. — A tăia (cevă) In bucăți s. în bucături, a 
face bucăți, cfr. Jmbuoătăți. decimă, măcelări. 
LB. Cum numai au fost bucății Petrea. SBIERa, p. 
122/„. Hârbul mi l-ai bucățit. alecsandri, p. p. 
301*’/,,; TEODORESCU, P. P. 274. Pofoș din teacă 
scotea. Bwățble-l bucățeă. ib. 503. [Derivate: 

I bucățit 8. a. Am gătit tâlharul acela de bucățit 
I slănina, sbiera, p, 270/,o. 1 Și (Mold. și Bucov., 
I din bucățea}: bucAțell vb. IV“ = a orămpoțl. șEZ. 
î i 290/,,. Unii... bucățeliră un ciung uscat, marian, 
I T. 47. Uite așă de la olaltă, toată s’abucățelit[mn- 

șia]. CONTEMPORANUL, I 198.]
— Derivat din bucată.

bi’CAțîcă 8. f. Diminutivul lui bucată, derivat 
prin 3uf. -ică.

J-Ii. 1“ (cfr. numerele respective de la bu- 
i cată). O bucăfică (te mămiligă imbrâmită. 
I CREANGĂ, P. 143. .duerea bogatului munâHcfi bu- 
i căfica săracului, zanne, p. v 86. ițț: Bucățica vlă~ 
i (lichti{m. rar a mitropolitului: ung. püspök falat) 

= spatele puiului fript, târtița. A-îi da (8.a*ți luă} 
bucățica de l(t gură (pentru altul) = hrana, pam- 

: file, j, III. Taie bucățica și fugi de el = lasă de 
la tine. ib. || Spec. Bucată mică de carne. As» am 
fiert oarsă cu bucățică, id. C. Borș cu bucățele, id.
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J. III. [| Fig. Fată (femeie) frumoasă. Le lăsă i/ura 
apă la toți, după o așă bucățică. ISPIRESCU, L. 213, 
cfr. 257, D. 74/,,. Bucățică de /afâ=fetișcană. bar- 
CIANU. Bucățică bună = fdmeie stricată, paufile. 
j. II.

II. 2®. 0 stofă... din care voiu arătă o bucățică. 
DRĂOHICI, R. 155/18. Sfâșiind pasportul, aruncau 
bucățelele tn apă. c. negküzzi, i 66. 0 bucățică 
de lemn (ib. 69/„), de iască (creangă, p. 264), rfe 
pământ (MARIAN, 8E. II 146). (Adverbial) A de- 
micară cu săbiile, mici bucățeate. dosofteiu, v. 
8. 115, cfr. DELAVRANCEA, H. T. 105. Colocttf îl nt- 
pe vornicelvl bucățele, sevastos, n. 124/,,. îl făcit 
bucățele-bucățele, cu paloșul, ispirescu, u. 64/„ cfr. 
TEODORESCU, P. P. 443'*, 321'*, ALECSANDRI, P. P. 
267/,,. Te taiu bucăți-bucățele! PAMFILE, J. HI. i 
Itucâțică ruptă (s. tăiată) din cineva = leit (cinevâ), 
cfr. ZANNE, P. II 506, IV 6.56. £ tată-său bucățică 
tăiată. DDRF. Fata asta e bucățică toată, mă-sa: 
seamănă cu mamă-sa, e leită-poleită mamă-sa. 
PAMFILE, J. II. îmi seamănă mie... bucățică tăiată. 
ALECSANDRI, T. 474. îți seamănă ție, ruptă bucă
țică. CREANGĂ, p. 75. Fetișoaralui.,., bucățică ruptă 
tată-său în picioare, id. ib. 250. Eră ruptă bucă
țică tatăl său. MARIAN, T. 178.

3®. b.) Merg o bitcățică bunișoară. SBIERA, P. 173/,.
III. (Rar) 1°. La întoarcere, aduce bucățele la co

pii și la muiere. FRÂNCC-CANDREA, M.62/,8,cfr. 63/;,.
2®. Dându-le bucdfeaJe( = mâncări) 5K>ie. DOSO- 

FTEIU, V. 8. 233.
3®. Batepiafra rogoadele și bucățelele depe câmp. 

GRAIUL, I 236- ,
[Plur. -țele. | Și: bâcâțteă 8. f. PAMFILE, t. | Cu 

alte sufixe; (învechit) bucățcă s. f. anon. CAR. 0 
bucățeâ de pâine aduce-voiu voao. palia (a. 1582). 
ap. CCR. 53. într’aceâ fărâmă de pâine, tu să 
știi că guști trupul lui Hristos, nu o parte sau 
o bucățe.ă. varlaam, c. 261/,. Să ia o bucățea 
de la trupul svăntului. dosofteiu, v. s. 86/,. O 
bucățea de brâncă uscată, țichindeal, f. 143. Oiu 
mâncă o bucățeâ, C'atâta-i simbria mea. marian, 
ap. TDRG., biH'âdoâră s. f. Am bucăctoare bune, 
cam trebue la prunci, reteganul, p. i 42/,,, cfr. 
I’ăsculescu, l. p. 208.]

BVCÁTüit' 8. a. V, bucata.

BVCĂTÎ’RĂ 8. f. l«-2’. BoMcWe. 3®. 3/ets, plat.
1®. (^fold., Bucov., Transilv.) îmbucătură. /« sara 

Sf. Vasile, strigă cânele in casă și-i dau o bucată 
de mămăligă; și câte bucătari face cânele, intr’a- 
tâția ani se va mărită fata. MAuiAK, SE. i 74.

2®. Parte dintr’un aliment solid (mușcată, p. ext. 
tăiată 8. ruptă din Întreg), cât poți Îmbucă dintr’o- 
dată, bucată (I). h. ix 90; cfr. dărab, Inghi- ■ 
(itură. Rivalii noștri în ținuturile voastre-., nu ' 
vor aveă... nici o bucătură de pâne. șincai, hr. 
II 112/,,. [Trebue] a se măeină bucătură cu de-a- 
măruntul și a se mestecă, piscüpescu, o. 197. îmi 
numeri bucătiirile, dărăburile care le bag in gură. 
țICHINDEAL, P. 331. La dejun. Dan tnfulicâ bucă- 
turi mari, vlahuță, d. 333. Când bucătură dusă 
aproape de gură va cădea, e semn că aceluia la 
care te gândești ii este foame, șez. iii 47. Fă bu- 
cătura cât ți-e gura, zanne, p. iii 497.

3®. P. ext. (Numai la reteganul) Fel de mân
care, cfr. bucate (III 2®). Zara fiind bucătură cea 
mai gustoasă. P. i 65/,„ cfr. iv 36/g.

[Plur. -turi. i Diminutive (ad 2®): bucătiirică 
(plur. -rele). Face întrebare la bucătăreasa curții 
împărătești, (că) ce ar fi pricina, de nu-i mai tri
mite nici o bucăturică. mera, b. 266, cfr. 272, bu- 
căturiță. LB.]

— Derivat dintr’un verb pierdut *bnpă (cfr. îm
bucă), prin suf. abstr. -ătură.

BVcĂTEKÎcĂ, BrcĂTVRi'TĂ 8. f. V. bucătură.

Bl’CHR

BECÂzĂ 8. f. Nume de vacă cu buze foarte mari 
și dăbălăzate. marian.

— Derivat din bucă, prin suf. -asă.

BÎvcB, HVCCEÂ s. f. V. bni-eă. 
Bi rcEÂ 8. f. (ș. d.) V. boccea ș. d. 
Bi’CCEALÂv 8. a. V. boccealâc. 
BVtx'itr, -IE adj. V. bocciu.

BVCEÂ 8. f. Boite (du mogeu ). Frette, virole. -- 
Buceaua este o verigă care Îmbucă (s. prinde 
spre a o strânge) o parte (deobiceiu marginea din 
afară) a unei unelte. Cfr. brățară.

1®. (La car, căruță) Cilindru de fier cu care se 
căptușește pe dinlăuntru butucnl roții. LB., dame, t. 
8, 14, PAMFILE, I. C. 129, RĂDULESCn-CODIN, H. IV 
280, VII 184. Cu roatele in noroiu până la bucea. 
GHICA, ap. TDRG. Unde sânt ghiociurile de altă 
dată, care păcăneau vesele din bucșile roților, de le 
auseai de cât colo? sandu-aldea, luc. v 22, cfr. 
id. SĂM. IV 947. Luă pămătuful din dikonița cu 
pîcură...; îl frecă prin buccelele roților, ca să nu se 
aprinsă. M. CHIRIȚESCU, COKV. LIT. XLIV. I 42.

2®. (Ban.) Roata de fier a leucei, ce vine băgată 
in cărâmb se zice bucle. Liuba-iana, m. 106.

3®. Buceă e veriga ce leagă podul de de-asupra 
crăcilor rudei de osia carului, fbâncu-candrea, 
M. 98.

4®. Veriga care prinde mânerul șurupelniței de 
limbă, brățară, dame, t. 113.

5®. Gâtul pâlniei, burluiu. pamfile, I. C. 222.
6®. (Țes.) Rotița dinlăuntru scripților, de care 

atârnă ițele se numește iwcțâ (pamfile, I. C. 275) 
și bucce (DAMÉ, T. 135).

7°. j* J44 de bucși de fântână, de oțel (a. 1588). 
COV. D. BĂTR. I 206.

8°. Cavitatea unui candelabru tn care se pune lu
mânarea. DICȚ.

9°. P. anal. Colăcel, pâne in formă de coroană, 
turtișoară. LM.

[Și: (ad 1®) bncceă H. ii 147, (ad 1® și 6’) ȘEZ. V 
39/,„ II. III 49, 153, X 69, bucșă, (ad 1“) bocșă anon. 
CAR., LB-, (ad 1®) bopșeă babcianu, alexi, (ad 2®) 
blide, (ad 6°) biicee. | Diminutiv: buceliiță s. f. 
= cioc de lampă, tubul prin care trece fitilul unei 
lămpi. PONTBRIANT, CIIIAC, II 485.]

— Din lat. baccdla, -am „guriță**. TDRG. (For
mele bucșă și bocșă par a fi influențate de pol. 
buks, buksa „boite du moyeu de la rouo“, rut. ditfcs 
și de germ. Biichse. Cfr. TDRG.; In limbile roma
nice, buccella are înțelesul 9®, de „pânișoară", cfr. 
MEYER-LVBKE, B. WB. No. 1359).

BvcEĂti s. a. V. bugeac.
BÚCED, -Á adj. V. bngcil.
BL’CELÎIțĂ 5. f. V. buceă.
BÉC'EN 8. a. (ș. d.) V. bucium’ ș. d. 
becenî^ b. m. (Bot.) v. bnciiiiș.
BEC'FÁKÉL, BVCFÁR1V B. a. v' bufai'iu.

BÚ'HE s. f. 1®. Nőni de ta deuxiém© lettre de 
l’alphabet cyrillien, 2’. Leííre (de l’alphabet cyril- 
lien); tnatcKCÍton éi^mentaire. 3'‘.Mouch4.

1®. „Be"*, namele literei a douaa alPabetalui chirilic 
(s). Tátarii gic Moldovenilor ți BoiiZowin, scAimbdncZ 
slova diniăi M tn bucZte. cantemir, hr. 306/,,. E 
păcat să rămâi fără leac de învățătură...; doar 
ai trecut pe la buche-lude-asla și buche^rița-asdra. 
CREANGĂ, A. 7. Cwaoațte ți ö»c/í€-aí-&o«a. pam
file, j. I. Cfr. az-buche.

2®. P. ext. Literă, (azi aproape numai) literă s. 
caracter din alfabetul chirilic, slovă, potcoavă; 
p. ext. scriere (cu buchi); p. ext. instrucțiune ele
mentară iu cetire și scriere (cu buchi). Cfr. az- 
buohe, abecedar. Milioanele de liomăni îmbă
trânise cu as, buche ț. e. l. Idei și învățătură trebue 
Românului,mai cudorințădecătbuchea și cuvân-



BUCHE.k
tul. RUSSO, S. 59. ăfâ puse intâi la bucM. C. ne- 
GRÜZZI, 1247. inițialeU oc&sfet cSr}i cm 5uc/ii. emi- 
NESCV, N. 44/m. .BucWfe scrise de bădifa Vasile. 
CREANGĂ, A. 4. u4 învățat ta oștire șî vreo trei buchi. 
SLAVICI, N. II 228. Bitc/iea poate s’o inve^ fi ocosâ, 
cine vrea, creangă, a. 104.4^:4 /i totta buchi: în
cepător (in ale Învățăturii), cfr. buche r, agiamin. 
ZANNE, P. V 98. A nu ști buche (s. rar, două bu
chi}: nimic. ZANNE, p. V 98(orr. bochiu, boabă). 
4re... diplomă <le la Italia, măcar că nu știe două 
bitchi. XGNOPOL, ap. TDRG. A spune cuivă buchile: 
a-i spune părerea fără Incunjur, a i-o spune verde 
In față. N'are buchi la mine: n’are trecere, n’are 
cuvânt la mine, pamfile, j. i, cfr. zanne, p. v 98. 
.4 face buche = & adună căteși cinci degetele la 
olaltă, cu buricele lipite: Cetiuf fi-e frig la mână, 
nu poți face buche (Brașov).

3’. P. anal. (Mold.) Buche tn barbă muscă (smoc 
de păr subt buza de jos). TDRG.

|Ș1: bucheă.]
— Din paleosl. bnky, idem.

— 667 -

bucheá s. f. T. hache.

bucuelăk 3. a. Porte-monnaie. - (Transilv.; un- 
gurlsm) Portmoneu, portofel; cfr. pungă. [Și: bn- 
clillâr, buffhelâr, (cu formă ungurească) bnchilii- 
reș (a. 1799) Iorga, S. D. xii 127, hughilâreș, bu- 
gh'llărcș (transcris greșit budilăreș}. reteganol, 
TR. 76/„, bughidâu zanne, p. v 99, pnghilár, pu- 
ghiliireș. LB.]

— Din ung. (diai.) bngyellăris, pugilirls, idem 
(din lat. pugillaris}.

BCCiiÉLT^TE s. f. Te,m peu fertile, uMuoaise 
tcrre. — (Rar, Mold.) P&m&nt (care trebue) lucrat 
îndelung (DRICARIUL, X 400/;), loc r&u; .4re fie- 
stulăbuckeliște, dar nu se face nimic, ion ck. iii 
54, cfr. buchisâ.

BUCHER s. m. Celui qui apprend Ies élémenis; 
commenșant, ignorant. — Care primește instrucțiu
nea elementară (în cetire și scriere cu buchi); p. 
ext. începător,ageamiu,ignorant.ZANNE, P. V 99. 
Bucherul ce se potrivește unor oameni învățați și 
ii clevetește, ispirescu, U. 63/,,. Droaia ingâmfa- 
ților bucheri. vlahuță, p. 84. | Care citește mult, 
până învață pe din afară (adesea fără a pricepe bine 
cele învățate), care pisăgește, pisează (flg.), buchi
sește. Și Trăsnea eră înaintat în vârstă, bucher 
(le frunte și tâmp în feliül său. creangă, a. 89. 
(Derivate: bucheri vb. IV* -a silabisi, a sloveni, 
a slomnl.TDRG.,bnchei'ies. f. instrucțiune elemen
tară în cetire și scriere. Cei patru ani de pisogeală 
și de bucherie săpăcită [ai școalei primare}, vla- 
iiuță, ap. TDRG., bucherésc, -eâscâ adj. = bă
trânesc, din vremea buchilor folizu, bueherește 
adv. = ca un bucher (DDRF.), ca din vremea 
veche (POLizu). învățătorii și învățătoarele de la 
sate... așă de bucherește sănt crescuți, jipescu, ap. 
TDRG.; (-(-fran. bouquiner) buchi ni vb. IV*. Șco
larul palid... buchinind singur pe o curte soioasă. 
VLAlIDȚĂ, ap. TDRG. Buchinind slovă cu slovă. 
id. ib.]

— Derivat din buche, prin suf. nom. agent, -ar 
(devenit er după palatală).

BVCHEREÁ adj. f. (Brebis) â longue laine.— 
(Rar. Oaie) lânoasă, cu lâna mare și lungă la Sr. 

I păsculescu, l. p. Aveă o oaie buchereă. ib. 296.

bucherébc.-eáscA adj. |
BUCHEBÉ^TE adv., BUCHEBÍvb. IV*z V. bucher. 
BUCHEBÍE S. f. J

BUCHET 8. a. Bouquet. — Mănuchiu de flori; cfr. 
struț*./)Kt rdiH&l,/*dcân(h(-)K( itn semn de adio cu

BUCIMAȘ 
buchetul de fiori ce a veă in mână. c. negruzzi, i 43/,3. 
Ca Paris... IFotărîiu bucitetul la cea mai frumoasă. 
ALEXANDRESCÜ, M. 80/,,. Un raiu de grădină, ce 
varsă pe maluri bucheturi de flori, alecsandri, 
p. n 167. I Flg. Ceea ce amintește forma unui buchet 
de flori. Soțiii mele, cu un buchet de berlianturi cu 
asemenea închipuiri, i. VĂCĂRESCU, P.273/,. || Spec. 
(Bucov.) Mică plantă ierboasă (Geránium pusillum), 
cu flori albăstrii s. liliachii, panțu, PL. (Plur, -chete 
și (învechit) -chéturi. { Diminutiv: buchețel 8«a., 
cfr. 9tr uți șor. | Derivat: bucheticră s. f.^floră- 
reasă care face buchete și le vinde pe stradă sau 
In localuri publice, Buchetiera de la Florența, ale
csandri. 0 buchetieră bătrână se apropié de dînsul 
și cu ghibăcia ce au aceste femei îi puse un mic 
buchet in mână. 1. negruzzi, iii 38.]

— N. din fran.

BIICHBTÉI, 8. a. 1 V 5 ,
BUCHETIERĂ 8. f. /

BÎ cidNĂ 8. f. Emboxtchnre. — (In Țara-Hațegu- 
lui) Partea pipei pe care o ia fumătorul în gură, 
ciutură. REv. CRIT. iii 90. Cfr. imameâ.

BVX'Hixí vb. ív®. V. buciiéi*.

Bt'CHiMÂ vb. P. I. Apprendre beaucoup et diffi- 
cilement. 11. Rotire, cogner, rosser.

I. Intrans. (Brașov) A învăță mult și greu, a pisă 
cartea. Elevul ace^a bztchiseaeă toată eiua la la
tinește și tot nu știe nimica. II Refl. A se buchisá 
8. bwhisi~a. se frământă mult, a-și bate capul 
tare, ocupându-se îndelung șl fără succes ou un 
lucru. LM.

II. Trana. A Îndesă (cevă), a înghesui (pe cinevă) 
cu lovituri (ghionturi) dese, a bigosi (lON CR. iv 
CO). a pisă (LB.), a bate (pe cinevă) cu pumnul (ib.), 
a ghionti. Când țiuiă tăciunele..., mama... tl buchisi 
cu cleștele. CREANGĂ, a. 35. Când au socotit smeii 
că l-au buchisat cum se cade și că l-au făcut fă
râme, au intrat tn casă, sbiera, P. 183/,,. Țiganul 
au mers buchisat bine. ib. 289/(5.

(Șl: buchisi vb. IV* = abate mereu în cevă, apă
sând in jos (CREANGĂ, GL.), a zbughi, a mușur- 
lul, a snopi în bătăi (ion CR. iv 187). L-am bu
chisit pe unul, tntr’un colț. s. bodnărescu, ap. 
TDRG. Unde mi ți-l începură a-l răsuci și a-l bu
chisi înfundat, ispirescu, l. 108. | Derivate: bu- 
chiseălă = bătaie Înăbușită, alecsandri, t. 1783. 
Eu m’am săturat de buchisală. id. ib. 1443. Și unde 
mi-l liui... la bușeli,... de-l săpăcise în buchiseli. 
ispirescu, ap. TDRG, bnchisătiîră s. f. Ausind 
smeii că buchisătura lor de astă-noapte i-au pă- 
mt lui numai ca o pișcătură de purice, s’au îns^i- 
mântat. SBIERA, p. 183/,hnchisitor, -oare adj., 
subst. = care buchisează, bucher, spec. învăță
tor. DDRF.)

— Pare a fl un derivat glumeț de la buche, prin 
suf. -tsi (care, In epoca grecească a școalelor noa
stre, derivă o mulțime de verbe), în graiul copiilor 
de școală: „a bate (un copil) ca să Învețe bu
chile".

BUCHIKEÁLÁ 3. f. 1 . , , ,BUCHISI «b. IV J ’■

Bccî vb. IV‘ trana. Doubler de fer fie moyea 
ă’une rouef. -- A pune o buceă la butucul roții. Bu- 
cetele cu care bucește roțile când se lărgesc, n. iv 
280. [Și: bucși, bocși vb. IV“. DICȚ.]

— Derivat din buceă (bucșă).

BUCI vb. IV* V. buti.
BÚCIE 8. f. v. hnceă.
BÚCiH-j-8. a, (ș. d.) v. bucium* ș. d. 
BUCinĂiș 8. a. V. bucium'.



BVCIMIȘ
Bl'Ci.BÎN s. m. (Bot.) V. biiclnlș. 
bL'KN s. a. (ș. d.) V. bucium' ș. d.
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■(K ÍNÁK 3. m. /iawiorteMr. — (Săliște, in Tran- 
silv.) Coșar, homar, urloler. Com. banciu.

— Derivat din bucin (v. bucium' 11 2‘), prin suf. 
nom. agent, -ar.

l>. p.

Bi’CiNÎ^ a. m. (Bot.)
1®.= cucută. PANȚU, PL..BMCstn»s/i = cicuta. ANON. 

CAR., CALENDARIU (1844) 69, H. IX 90. REV. CHIT, 
in, 90, VICIU, OL. GdnfZeai c’ar ft numai de bu- 
ciniș. RETEGANUL, P. V cft. AI.EXICI, L ~

il Buciniș-de-npă s. bnciuiș-de-bal1ă = cucu- 
tă-de-apă. LB-, panțu, PL.

2®. = anglielică. panțu, pl.
.8®. = pătrnnjelul'câneliii. barcianu.
[Și: (ad 1®) buceniș șez. ii 23/,,; biicimiș mari- 

NOV, ap. HEM. 2819/,s, bnciniiișs. a. DDRP.j
— Probabil, derivat din bucin {■^bucium'}, prin 

suf. -iȘ. (Din cotorul plantei se fac fluiere, burada, 
ap. TDRG. Cuvântul e atestat în cuv. D. BĂTR. 1241, 
subt forma liuciumiș, ca nume local, Intr’un do
cument din 1041; subt forma Buceniș este nume de 
munte și de părău ȘEZ. ii 23/,,; în Înțelesul de 
„cucută" se găsește șl la Bulgari: bueinis).

KVCIÓIL' s. m. (Bot.) Numele unei buruiene, ne
definite mai de aproape. ll. X 85.

Bi’cic adj. m. (Cal) puțin galben pe subt burtă, 
po la nări și ochi (h. i 6), puțin galben la bot 
II. XIV 186), când părul e cenușiu înspre cap și 
galben pe șale (damé, T. 48), cfr. ii. iv 269, V 
16, XIV 103. Un cal de lO—lö ani, murg-inchis, cam 
buciu, coama în stânga, mon. of. 5963.

BVC1ÉC' t 8. a. 1®. Etendard. 2®. Fonction du ca- 
pitaine de Focșani. 3®. Troupe de soldata. — (Tur
cism).

1®. Steag turcesc s. tătăresc, făcut dintr’o jumă
tate de tuiu, și servind ca una din insigniile ma
relui spătar, ale ispravnicului de Focșani șl ale ma
relui căpitan de lefegii. ȘIO. T 11, 179, Ii 20, 23; 
TDRG. Luat-au (Mihaiu-vodăJ șl șepte butuiucuri 
tătărești, de le-au închinat lui Jiemond-craiu. N. 
COSTiN, LET. I’ 481. Steagul spătăriei i buclucul, 
(a. 1784), ap. ȘIO. .Marele căpitan de lefegii cit sap- 
Ciii, buciucul. FILIMON, c. II 677.

2®. P. ext. Căpitănia s. isprăvnicia Focșanilor. ȘIO. 
II 21.

3®. Trupă de soldați, rămășiță din marea căpită
nie a Focșanilor. ȘIO. ii 21.

[Șl: buiieiúc s. a. { Derivat: buciiicăș s. m. = 
1. Cel ce purtă buclucul (ispravnicului a. al spăta
rului): Stegarului, buciucașului și trâmbarului le 
orânduita tuturor leafă {a. 1788), ap. ȘIO. 2. Supus 
isprăvniciei Focșanilor (ib.), soldat făcând parte din 
trupa rămasă din marea căpitănie a Focșanilor (băl- 
CESCU. M. V. 607).]

— Din turc, bucuk ,jumătat6“ (cfr. turc. Iiuncuk 
„steag", rus. biiiicugú „steag turcesc din coadă de 
cal; baston al hatmanului de cazaci"). ȘIO. il 21,23.

Ki'ciL'CÂș t s. m. V. buciuc.

ni'CiVH s, a. I. Trompe (de beryer), cor des Alpes. 
11. 1®. Tube, tuyau, cor»cf. 2®. CIteminée. 3®. Une des 
parties de l’ourdissoir. 4®. Briocke.

1. Instrument muzical primitiv de lemn scobita, de 
coajă (mai adesea do teiu, legat cu coajă de cireș), in 
forma unui tub lung (până la 2'/,iii), care se lăr
gește și e une-ori curbat spre capăt și cu care se 
produce un sunet frumos și răsunător. La capătul cel 
strâmt, pe unde se suilă in el, are un tubușor de 
lemn de nuc, numit țeve. Mai de mult Întrebuințat 
în războaie spre a da semnale (de alarmă), azi se mai

BVCIl'M
găsește pe alocuri, mal ales la ciobani. Cfr. dârlă, 
dârloiu, drâmboiu, dudoiu, hot, hnrgoiu, 
hiirnoiu, tulnic, tuturez. Cu buciumul (din s. 
In bucium) se buciumă, se cântă, se zice, se 
suflă, se trâmbiță; buciumul buciumă, cântă, 
sună, vuoște. Bucifnjafi innoaolună cu biicină. 
CORESI, PS- 223. Ca cu un bucină de aur ghtsul 
lui... se răsună, moxa, 364/,.. Nu iubeă sunete de 
săbii și bucine, seamne de răsboae. ib. 395/,5. Bú- 
cinulü acel îngeresc carele va bucină, de va de
șteptă morfii, VARLAAM, c. 26,,. Și atidsiră gla
suri multe (le buciume, (ca. 1650), ap. GCR. I 147. 
fíúcinú de corn de buor. dosofteiu, ps. 336. 
Trâmbițară cu bnciunulii. biblia (1688) 272. Ca 
să-i amăgească cu buciune și cu trâmbițe. URECHE, 

, LET. i 126/3,. Bând cu bucinu sămn de răsboiu.
p. MAIOR, IST. 218. Buciumul vuește’n munte, ale
csandri, p. i 32. bucium sutiă. EMi-
NESCU, p. 7. Deodată însă sună un bucium de ră- 
sboiu. I. NEGRUZZI, II 16. Fluiere, chitări, alăute, 
buciume, cântau într'o unire, ispirescu, l. 237. 
Buciumele păstorești, alecsandri, p. p. Să
strigăm cu buciumele. păsCULESCU, L. p. 60'’. Cu 
bucinul bucinănd. pârvescu, h. 78*'. Din orice lemn 
nu se face bucium (Folticenî, in Suceava), zanne, 
p. IV 284. I t Bucin ferecat = trompetă. Cântați 
Domnului... în bucinele ferecate, cuglasure bucine 
de cornu. coresi, ps. 268. , P. ext. Sunet do bu
cium. Codrul clocoti de egoinot și de arme și de 
bucium. EMINESCU, p. 241.

n. P. anal. I®. Hârtie, pânză, etc., sucită In formă 
de bucium, sul, p. ext. tub. cilindru. Nu mă pu
team opri de a tot scoate [diploma] din buciumul 
ei de tinicheă. CONV. lit. ap. TDRG. Se unge cu 
ceară de albine o bucată de pămă de olandă și se 
face din ea un Smcim»»/bu cium în Moldova,'te- 
știlă fn Banat/, adecă se răsucește in formă de 
cornet. GRIGORIU-KIGO, M. p. I 124. (în funcțiune 
adverbială) Să iei o bucată de pănsă... și... să faci 
petica bucium, pa cât poate să între pe vrană, bianu, 
ap. TDRG.

2®. (Mold. și Transilv.) Coș, horn, urloiu, budu- 
reț, hogoac. LB.; (bucin) jahresbeb. iv 326. Un 
bucium de tenechr, cu trei intărituri asupra case
lor din Iași (Mold. a. 1824). UKICAKIUL, xx 341/,,, 
cfr. (Săliște) VICIU, gl.

3®. (Țes., Transilv.) Ducin = bucată de lomn scurtă, 
de formă cilindrică, găurită pe dinlăuntru și fixată 
in grindă, in care intră capătul de de-asupra (de
getul de BUS al fusului pamfile, i. c. 264), al ur- 
zoiului a. urzariului (Bratel, comit. Târnava-mare). 
VICIU, GL.

4®. (Cui.; Vașlab, In Transilv.) Bucin = un fel de 
colac în formă cilindrică, copt pe un sul de lemn 
(după ung. kürtöskaldcs idem, din Aiirf a=bucium, 
horn). VICIU, GL.

[Și: (ad 1®, în vechime numai) biiciii (marian, 
NU. 667/,, î. 52/„). búceii (râdulescu-codin, h. ix 
312), T biiciiin (și s. m. cu plur. buciuni) BIBLIA 
(1688) 1.56, + biicim (a. 1784), GCR. n 142. | Di
minutiv: buviuinâș a. a. sevastos, c. 293/,,, bu- 
cimaș B. a. graiul, i 294.]

— Din lat. bnchia „trâmbiță".

BÚC1DH 8- m. 1®. Tronc d’arbre, buche, brancke. 
Pied de vigne, souche, uigne. 2". iiojfeu.

1®. Trunchiu de arbore (tăiat in bucăți LIUBA), 
tulpină, buștean, butuc, buturugă (LB , viciu, GL , 
jahresber. iii 314), spec. butuc de viță de vie, 
UlUZUC (ANON. CAR., economia, 149, 158, PAMFILE, 
I. C. 216, H. III 139). Aceasta va legA mrHidzișorui 
său la buciuinuîii vieei. palia (1582), ap. CCR 57. 
Eu sânt buciumul viței cel adevărat, și Tatăl 
mieu lucrătorul este, noul test. (1648), 126,,. 
De va îmbătrâni in pământ rădăcina lui și in 
piatră de va săvârși buciumul lui. biblia (1688) 
369. Vârsta mea va îmbătrâni, ca un biiciumii de

ÍI
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M.

finic. ib. 375. Și-i aruncă din car in șanț, ca pe 
niște snopi sau buciumi, dionisie, c. 183. Au a/^t 
in loc de peaște mare un buciume, de care mreaja 
eră toată rumptă. țichtndeal, F. 243. Plantarea 
viei se face in două ckipuri: som se taie de la 
bucium vițe alese și coapte..., sau se îngroapă 
buciumul, i. IONESCU, M. 370, cfr. marian, î. 383, 
grigoriu-rigo, m. p. I 60. De cât noră Turcilor, 
Mai bine hrană peștilor Și bucium răchililor. bibi- 
CESCU, P. P. 273. Pasăre pestriță. Pe bucium se pus^. 
Pa.sărea sbură, Buciumu’ secă. șez. iv 31/,,.

2®. Butucul roatei. LB., dame, t, 8, pamfile, 
I. c. 129, jahresber. IV 326, liüba-iana, m. 106, 
pompiliu, bih. 1006, VAIDA, H. IX 6. Ulmul din 
care se fac... buciumi de roată, liuba-iana. 
102.

(Și:(ad 1®) biiciume s. m., (numai Intr’un cântec, ' 
în funcțiune adverbială) húciumá s. t. Ea buciumă ' 
tămâneă. PĂSCDlescu, L. p. 180*’. || Diminutive: 
buclumél 8. m. iȘ* șezăndpe buciumel, Bă mănânc 
carne de miel, rbteganul, tr. 40/,; cătană, b, 
119; bucinmâș a. m. Eu m'am gătat... C’unbuciu- 
maș de vin roșu (=ploscă). marian, nu. 664.]

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul oxfstând 
șl la Aromâni: bucium, buciun, bucine „buștean** și 
la Megleniți; bucium,.buștean, butuc., apa râtul cu care 
se trage lâna**, nu poate fi apropiat de ung, bucsitk 
„buturugă, butuc", cir. bocioagă, și e probabilă în
rudirea lui cu familia reprezentată prin buluc, butu
rugă etc., ofr. ZEITSCRIFT, xv404; cfr, și pocin mb).

BVCiiMÂ vb. I. I, 1®. Sonner du cor des A/pes 
ou de la trompe. 2®. Annoncer d haute voi.r, trom- 
peter, glorifier. II. 1®. Pleurer. 2^ Hurler.

I. Intrans. 1®. A suflă din bucium, p. ext, din
alto instrumente, f a trâmbiță. Când vor bucină 
arhanghelii, cuv. D. BĂTR. 454, cfr. varlaam, c. 
2G,„ MARIAN, î. 52/„. Preoții vor bucină cu buciu- 
nii. biblia (1688) 156. [UrsanJ un corn apucă și 
buciumă in vânt, alecsandri, p. iv 01. Cio
banii.... se scoală, în ziua de Sf. Gheorghe, in
zori de ziuă și buciumă, șez. i 128/,. Și de trei 
ori buciumă, Văile se răsună, alecsandri, p, p. 
58'’/,„ cfr. SEVASTOS, c. 203/4. Dmcím»» de aur a 
luat, în țară a buciumai. Mare oaste-a rülicaf. 
TEODORESCU, P. P. 177. Cu bucinul bucinând. pâr- 
vescu, n. 78. Tutoiul = cornul cu care [văcarii In 
Ardeal] ăucind când scot vitele in cireadă. pamfile, 
I. C. 64. I P. anal, (tn Transilv.,despre flueratul cu 
aburi, la fabrice) Când a buciumat la fabrică, eu 
mare de mult acolo.

2®. Intrana. și t rana. A anunță, a vesti (cevă) în 
gura mare, a spune la toată lumea, spec. a lăudă, a 
glorifică, cfr. a trâmbiță. Când amu faci milostenie, 
nu bucină inainte-ți, ca (=preciim) fățarnicii fac în 
í?íooíe7eIor.TETRAEV.(1574)208. Atulreiu,bucinăndit 
evanghelia darului, s'au întors, dosofteiu, V. S. 
181„, Ungurii... itichipuiră a buciumă că Jloria... 
nu voește să mai știe de împăratul. ODObescu, Iil 
638/,,. Numele lor de cinste pân’la cei mai de pe 
urmă buciumat este, arhiva, 1 55. DMCtMwd fe
ricirea creată de dinsele. i. negruzzi, i 66.

II. (Transilv.) I®. A bucină = a plânge. LB. Cfr. 
a urlă, a băună.

2®. A urlă. Auzi cum bucină lupii. frâNCU-can- 
DREA, R. 49.

(Și: (In textele cele mai vechi numai) bucină, 
t buclună. Derivate: bneiumâre s. f. Zi de mâ
nie iaste ziua aceaia..., zi de buciunare și de elte- 
mare. CORESi, E. 28/io; buciumâtor, -oâre adj., subst. 
Un com buciumător. Odobescd, ii 186. Ștefan- 
vodă.... porunci bucinătorilor să bucine. marian, 
T. 274. A’sfe oăteetuf ca înaintea convoiului fune
bru să meargă și doi bucinitori, bucinând din 
când în când cu trâmbița, id. î. 274 ,,. Bucinător 
|Ia jocul cu turca), mândrescu, l. p. 209/,,, bu- 
viumâtiii'ă a. f. DICȚ]

BUCLUC
— Din lat. bueiiiare, idem, (tn înțelesul II, pare 

a se fi amestecat verbul slav bucali „a răsună, a 
plânge'*). Cfr. zbuciumă.

BL'CfL'.HĂ 5. f. V. bacium*. 
BCCicMÂiț s. a. V. bucium’ 

bccii'.hAș 8. m. Trompette.--Ge\ caro buciumă 
cu buciumul, cfr. trâmbițaș. gornist. ÎiH lei pe an 
bucinașul afjiesc (Mold., a. 1776). URICAriul, xix 
39I/5J, cfr, 326/,, Bucimașul începu deodată a cântă 
un cântec duios, i. negrvzzi, Y 122. //wciumașit, 
liuierașii și surlașii răsutiau alaiu mare, dela- 
vrancea, s. 100. [ ■[• și; hueinâș.]

— Derivat din bnelnm', prin siif. nom. agent, -aș.

RLCii'HE, Bi'CEC.HÉi. 3. m. V. bucliim^ 
BCfirBf 8. a. și m. (ș. d.) v. bueiuin' ș. d. 
Brcirwiș s. a. (Bot.) v. bueiniș.
BVCi,Â vb. 1‘ V. iiuclă.

KÍ crĂ a. f. Bo«c7e.—Zuluf, cirlionț, șuviță do păr 
frizat tn ineio, în spirală. O copiii... a căriia pir... 
căde't in bucle itnduioaee pe umerii sii. C. NEGRUZZI, 
I 22G. In cursul veacului al Xi'-lea apare, îiMiu 
la Munteni,... natirea părului in bucle. IORGa, o. 
I. I 116. își netezește buclele rlin /'runle. delavran- 
CEA, ap. DDIiE. [Derivat; buclă vb. I* trana. și 
refl. =:a(-și) Încreți s. cârlionța părul, a-I face aă 
stea în bucle. Unul caută'n oi/limlă ile-și buclează 
al său păr. EMINESCU, P. 220. Copilele de împărat,... 
Cupăr buclat. COȘBUC, B. 22.]

— iV. din fran. «lat. ftwccMÍa „obrăjor“; cfr. bucă 
și buceă).

itvcjLÂN a. a (Dog) v. biitlaii.

BVCLÎF. 8. f. Gourde. — (Racbita, comit. Caraș- 
Severin, Ban.) Ploscă. viClU, GL. Cfr. butlan.

IIL’CLIL'C 8. a. (ș, d.) V. bucluc ș. d.

nrcLilt' 8. a, 1’, f'umier. Balaptires. 2®. Eff'ets, 
cKoses sans valeur. 3®. ^Ich'on vile ou tmpoZte. 4°. 
Embarras, eunwi, tuile. S®. ^uereÎZe, chicane. 6“. 
Com/motow, pâle-mSle. 1^. Noni do chien.

P. (Ban. și Ung.) Gunoiii do vită, .iahresber. 
III 314, fbucliucl com. liüba. umplut locul de 
buclJuc. Coin. COCA. ó’consS o lopată ăS buclluc. 
ALEXICI, L. p. I 244/,,. 4Í (Trivial) A mancă bu
cluc = a spune minciuni, cfr. boc, || P. ext. (Bran, 
in Transilv.) Orice gunoiu; cfr. gogleze. Am cu
rățit copacul de crăngi uscate și acuma tot locul 
e plin de bucluc.

2®. (Mold. și Bucov., mai ales la plur.) Obiecte ne
însemnate (MARIAN), mărunțișuri, bichisurî (șez. v 
3^/x})> calabalâc, catrafuse, coto
roanțe. Aseară am int&lnit pe Osman, cu toate 
buclucurile in spate, gane, ap. TDRG. du» yăsit... 
tot... pe sub buclucurde d-tale. CreangA, p. 134. [ 
A'm bucluc! = na glumă! /«mâ, nu bucluc! con
temporanul, VI, II 298. Fig. (In batjocură,despre 
osocietate de oameni amestecată) Bagaj. Și tot bu
clucul pleacă spre /faina. IORGA, N. K. B. 116. [După 
MARIAN ar Însemnă șl numele omului care vinde 
buclucuri = mărunțișuri.]

3®. t ) Fapta murdară, necuviincioasă. Cfr. 
ȘIO. deolo șl mai multe bocluccuride acestea ieșea 
la meidan. hag. ist. v 144/,.

4". Beleă, greutăți, dificultăți, încurcătură, ne
voie; cfr. potoă, lipcă, bacală, satară. (Con
strucții: omul dă de s. peste bucluc, are bucluc 
cu altcineva, face (cuivă) bucluc, intră In B. sca
pă de 8. din ăwcluc). Dupd bucluc umbli, peste bu
cluc ai dat/ CREANGĂ, p. 306. îți dau... [un col- 
țun de galbeni], sd mă scapi din bocluculin care 
am intrat. ȘEZ. IV 4/„. /lucÎitCMÎ e, că dracu' »M



BVCLUCAR
vrea să știe de tine. ib. IX 114. b'nde e calabalâc, 
e și bucluc (Focșani), zannr, p. iii 51. |

5®. (Mold., Bucov. și Transilv.) Ceartă (marian), 
sfadă, vorbă rea (șez. ii 151/,o), pricină, cârcotă 
(creangă, gl.). nu cauți buclucul cu lumăna- 
real mera, b. 256. Nu vreau să am bucluc cu voi! 
(Bilca, în Bucov.). Corn. TOPAN. Nu calați buclucpeici. 
VASILIU, C. 79. Om de 6wcluc = buclucaș. Mai mulți 
oameni de bucluc și de gâlceavă. MARIAN, NU. 550/,g.

6®. Dezordine, încurcătură (creangă, gl.), învăl
mășeală. în vremea buclucului de la’/8. covv. lit., 
ap. TDRG.

7®. (Bacău) Nume de câne, dame, t. 181.
[Plur. -ciucuri și (rar, ad 4®) -cluce. Se bucurau că 

mai potfacebucluce sluguței. reteganul, ap. TDRG.
Șl: boclúc, (ad 1®, în Ban.) bucliiic, butliuc viciu, 

GL., (ad 1®, cu metat.) hluciig H. ix 88. | Derivate: 
(ad 1®, Ban.) bucliucl vb.IV* trana. =a gunoi pămân
tul.Corn. COCA; (ad4®—5®) huclucâ8,-ă, (mai rar) bu- 
clucâr, (cu femininul) buclucăriță, (Învechit) bu- 
clucciu (DICȚ.) adj., 8ubst. = care face altora bu
clucuri, care se ține de șicane, care caută cearta 
cu lumânarea (pentru lucruri de nimic), care-ți caută 
nod în papură, cârcotaș. CREANGĂ, GL., marian. 
Domnul TăutuÎ este tipul, originalul adevărat al . 
reseșului inteliginte... și buclucaș. l. ionescu, d. 
205. Nu e de chip s'o scoți la capăt cu buclucașul 
acesta, creangă, P. 264, cfr. 111. De omu’ roș, spân 
și însemnat să te ferești, eă-i buclucaș, șez. ii 65/,,. 
Despre fajcei boclucași se sice: cutare e mat 
ca M» scatM. H. III 67. Deci pre acei buclucari, care 
n’aii altă ce face .-, să-i legăm, marian, nu. 550/,,.]

— Din turc, bokhik „gunoiu, ceartă, șicană, de
zordine". Cfr. boc.

BUULUUÁK R. m. ]
BUULUUĂBÎTĂ 3. f. I „
UUUI.UUÂȘ. -Ă. adj., subst. I ' ” *
Buuuucuiu t 8. m. J

Ri'u.tiEÂ 3. f. (îmbrăc.) Canse, cordonnei. — Găi- 
tănaș 06 se coase ca chenar pe marginea sau la îm
preunarea a două foi cusute (costinescu), cfr. 
șnur, corde luță, galon, vipușcă. Abagiul face 
haine...cu cusături de găitane și bucmei de mătase.
I. ionescu, m. 697. [Și: bocmeă. DDRP.J

—■ Din turc, bökme „găitan de mătase". ȘIO.

BUCsi vb. IV* V. buful.

buuoăvnă 5. f. Abécédaire cgrUlien; bouquin 
(ci/rtüten/— (Termen obicinuit Înainte de introdu
cerea literelor latine) Abecedar; p. ext. carte (bi
sericească veche) tipărită cu litere chirilice (ion cr. 
iv 122); p. ext. (desprețuitor) carte veche. Bu- 
coavnă pentru deprinderea pruncilor la eetanie (a. 
1777). lORGA, s. D. XIII 13. Cet de la bucoavnă râv
neau la dtnșii, cum vorbeau păsărește. giiica, s.
50. A^am desprețuit... nict vechile bucoavne, pără
site de mai toți literații țării, odobescu, ii 236. 
Bucoavna ta... își hodinește ’nvățătura moartă. 
GOGA, p. 26. intre bucoavne strâmtorat, Ce praf le 
umple și viermi le rod. gorun, f. 20.

— Din paleosl. azQbukorlno, idem. Cfr. azbu- 
coavnă, buofariu.

BUCOUĂIE 3. și adj. f. V. bucălftic.

BUUÓ1.IC, -Ă adj. Bucolique. — (Poe tică) Al pă
storilor (idealizați), păstoresc, pastoral; p. ext. pri
vitor la viața de Ia țară (In opoziție cu orașul); cfr. 
idilic, Poesia bucolică. ( Substantivat (fem. 
pl.). âucof^ a mici poeme In care sânt puși In 
scenă păstori, poeme pastorale, cfr. eglogă, idilă. 
Bucolicele lui Teocrit.

— A. din lat. biicollciis, -a, -iiin (gr. pouxoÂi- 
zóí, din ,3o')x0Ăoț „păstor").

) - BVCUR.Â
UICÓ.9, -oĂsĂ adj, i’Zocon»i«itx. -(Neobicinuit) 

Cu buci, flocos, DICȚ.
— Derivat din buc’, prin suf. adj. -os.

UUUÓ8, -oână adj. Joufflu; /essit. — (Numai In 
DICȚ.; întrebuințat mai ales In glumă) Plin, rotund 
la față, grăsuliu ; cu părțile cărnoase din regiunea 
posterioară a corpului mari; cfr. bucălat, do
lofan.

— Derivat din bucă, prin suf. adj. -os (cfr. lat, 
buccosus, -a, -um „cu gură maro").

nrcoviNEÂx, -Ă adj. și -eâncă subst. 1° f/fa- 
bitant) de la Bucovine. 2'‘ (Au fém.) Danso pay- 
sanne.

1®. Adj. Din Bucovina. 1 Subst. Locuitor (spec. 
Kom&n) din Bucovina.

2®. (Cor.) S. f. Bucovineancă= danț țărănesc. H, 
VI 111.

— Derivat din Bucovina, prin auf. orig. -ean.

Bues 3. ni. (Bot.) v. bucsău.
BUCȘĂ 3. f. v. buceă.
KUCSĂIU 3. m. (Bot.) V. blicsftu. 
BDCSÂiv, Bix'ȘĂiu 8. m. V. bâcsalii.

BVCȘÂN, -Ă adj., subst. Numele unei rase de vite 
moIdoTenești (H. xvi 1(J4); cfr. voi. i 631”. Adj. Cor- 
cirea vitelor de rasă bucșană. i. ionescu, d. 188. | 
Subst. Ihtține rasesănt care să întreacă pe buc- 
șanii noștri, id. P. 235. Jiucțanefe cele de sânge 
curat, id. D. 356. [Șl: hocșân, -ă id. p. 522. ! De
rivat: bocșănesc, -eâscă adj. Cu saricâ bocșănea- 
«că, Cu căciulă țurcănească. ion cr. ir 260.)

— Probabil, derivat din numele loc. Bocsja, prin 
suf. orig. -ea».

Bl'CRĂli s. m. (Bot.) Sparliitmjunceum. — Arbust 
cu ramuri verzi-albăstrui și ou fiori mari, galbene. 
l’ANȚU, PL. (Dicționarele II mai identifică cu „pa
pura" (LB., BARCIANU, HEM.), Cu„tre8tia“ (BARCIANU 
subt forma băcsău) și ou „drobița" (pontbriant). 
Alto forme: buc.sAlu s. m. Brumă verde de buc- 

saiu. MARIAN, SA. 70, biics 8. in. /cm de soc usCaÎ 
sau de bucs. BCOifOmÂ, 129.]

BVUSÍ vb. IV* (ș. d.) V. bácsi ș. d.
BUCȘI vb. IV* V. buci’.

uvcși vb. IV*. 1®. Weurier. 2®. B/itosser, ftourrer.
1®. (Transilv.) A lovi cu putere, a buși de covă. 

Ptic?» = A lovi, [d. ex ]: o bucșU ruda carului lui 
luăn in cam' nostru (Suciul-superior). viciu, GL.

2®. (Mold. și Bucov.) A b&esl, aumpleă, a îndesă 
(BUGNARIU, NĂS.), a acoperi de ceva (LB.), a fl plin 
(spec.) de paraziți (cfr. ion cr. iv 27). Un sac plin 
do grăunțe, astfel că nu mai au unde Incăpeă, se 
zice că e bucșit; un porc sau vițel, care din cauza 
păduchilor hitionește ( = slăbește), se zice că e bucșit 
de păduchi, marian, ap. HEM. 2931. Curtea pietruită 
șt bucșită de tot felini de clădiri înnaUe, de lemn. 
lORGA, N. R. A. I 162. Bu am o arie bucșită de.. 
stoguri. SBiERA, p, 160/,g. 0 casă bucșită de copii. 
id. ib. 187/„. Și se’nioarseră cw o mxdțime de pești... 
de care eră bucștt părăul. .marian, t. 47. Caprele 
de multe ori sânt buc.șite de râie. ȘEZ. iv 124/,,. 
L-am văsuț mergând cu bmunarele bwșite de mere. 
BUGNARIU, NĂS. Cfr. doldora.

— Etimologia necunoscută. (Pare a fi o conta
minare Intre verbele bucși și buși.)

KicșiLifĂ 8. f. (Bot.) Numele unei flori nede
finite mai de aproape (Boteni, In Muscel), il. v 49. 
(Probabil; bntculiță).

BurVRĂ vb. I, 1. 1*. Ryouir. 2®. fieucîre/ieureua:. 
3®. /i^comj^enser. 4®. liassurer. II. 1®, Se rejouir.



BUCVRÂ

2’.-3’. Jouir. 4®. Courir (aprAs).—(In opoziție cu: | 
a (se) Intristă, a se scârbi, a se mâhni). I

I. Trans. 1“. A face s. a procură cuivă o bucii- | 
rie, a-1 umpleă pe cinevă de bucurie; cfr. Înveseli. 
Va bucură pre muiarea lui. biblia (1688) 143„. 
Mila dumnezeiască este mare, de bucură pe om 
când nu gândește, neculce, ap. TDRG. Au găsit șî

' un cuib de papagali, care l-au bucurat prea mult. 
DRĂGHICI, R. 144/u,. -4w aZer£(af [la mama], a’o bucur 
anunțându-i vizita d-voastră. alecsandri, T. 1306. 
Ce-mi vedea, mi-l bucură. teodore8CU,p. p. 476'*.

2’. A face (pe cineva) părtaș do bucurii, a ferici. 
Pre toți să-ibucuri cuplată (= răsplată), dosofteiu, 
PS. 22. r« fericea mi-ai luat Și pe altu-ai bucurat. 
TEODORESCU, p. P. 287”. Dumnezeu să vă dea sănă
tate și să vă bucure! sevastos, n. 298/,,. [ A-i trece 
cuivă pe dinaintea ochilor perspectiva unei mari bu
curii, a-i da nădejde de cevă (spre a-1 amăgi). Bucu- 
rat-au Cupăreștii pre Cantemir-vodă, că l-or face 
Domn tn Țara-muntenească. NECULCE, let. ii 269/,,.

3®. (Construit cu prep, cu) A face cuivă un bine, a 
recompensă pe cinevă, a-i face un dar (procurându-i 
astfel o bucurie). Tot omul mulțumitor se cuvine să 
bucure eu cevă pe îndatoritoriul său. drăghici, r. 9.

4®. t A liniști, a face curaj. îmblut-au [craiul] 
toată noaptea cu fănareși-i bucură.-., pânis’aupo- 
tolit spaima. N. COSTIN, let. i, a. 22/,,.

II. Refl. 1®. (Construit absolut s. cu prep, de, t
•șl cu Intru, la s. — după grec. — cu dativul) A simți 
bucurie. De el bucurați-vă. cod. vor. 139/,. Sebti- 
cură răului mieu. COKESI, PS. 89. Mă bucur de cu
vintele tale. id. E. iv/,,. Bucurați-vă și vă veseliți, 
că plata voastră multă easte încerure. noul test. 
(1648) 6,.. [Omul] supus patimilor sale. Când se 
bucură, Gând plânge. KONAKI, P. 275. Bucurați-vă 
pururea intru Domnul, marcovici, d. 1. El nici 
se bucură..., nici se mâhnește, id. ib. 9/,,. S’au 
spăriet, tn loc să se bucure, drăghici, R. 156. To- 
derică... se bucură că-i veniră musafiri. C. ne- 
GRUZZi, I 82. Sluifii... se 6i{curd... șt mulțumeă in 
sine lui Dumneseu. odobescu, iii 46/,,. Se bucură... 
de frumusețea fiorilor, ispibescu, l. 8. Ș'» prea mult 
m'oiu bucură, Cu mine de’ți ospătă. jarnîk-bâr- 
8EAND, D. 493. Dd-md, maică, ’n sat cu fine. Să te 
bucuri când mi-i bine. ib. 273. | (Pleonastic) 5hcm- 
raft-vâcubucnrteneprdifd ș» slăvită. COlf.VOR. 140/j. 
i’ărinții, cum au văzut-o, s’au bucurat cu bucu-rie 
>nare. CREANGĂ, p. 86. | f (tn cărțile bisericești, după 
grec. formulă de salutare) Clavdie Lisia,
țietorului ghemonu Filicu, a se bucură. COD. VOR. 
.54/, (=lui Felics sănătate! NOUL TESTAMENT 
1648; Filicsă sebucure. biblia 1688), cfr. 109/,. 
Bucură-te, împărăteasa lumiei! varla/îM, C, ii26„.

2®. (Construit cu prep, de și din) A aveă parte 
de cinevă pe care-1 iubești (s. de cevă). Nu eră 
chip... să se bucure [om] flămând din rămășițele 
mesei lui. vlahuță, ap. TDRG. De vrei insă să te 
bucuri de ei,... poftește-o să vie la tine sus. ȘEz. 
III 186/,,. A’a avui parte să se bucure de copiii săi 
(=nu l-au trăit). | (După fran. „jouir“ s. germ, „sich 
freuen") A aveă parte, a fi părtaș de cevă ce-ți 
procură bucurie, mulțumire s. câștig. Până acum 
nu fe-ai bucurat de o desăvârșită fericire, marco
vici, D. 14/„. Vă veți bucură pururea de o întreagă i 
sănătate. drÎghici, R. 157/,,. Sufletelor celor în- 
necați nu le este dat a se bucură de lumina silei. 
MARIAN, î. 29/j. Țările ce se bucură de legiuiri în
țelepte și prevăzătoare, odobescu, hi 37/„. Arme- 
nii... se bucurau până și de o administrațiune mu
nicipală proprie a lor. HEM. 1698/,j. (P. ext.) Se 
bucură de un nume rău.

i”. (Construit cu de s. In) A-.și găsi plăcerea (in ' 
cevă). Bucurandu-se inpo.sturi șibdenii și în toată 
altă patimă rea. mineiul (1776) 98. .?» se chefuiră 
și 86 bucurară, ispirescu, L, 41. A se bucură de 
plăcerile lumii: a gustă cu mulțumire plăcerile lu
mii. COSTINESCU.
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4°. (Construit cu la) A răvn) (la.,.), a umblă după 

cevă, a vână (ceva). Se bucură la eestre (PANN, p. v. 
I II128), la câștiguri mici(c. NEGRUZZi, i 249), la avere 

(JARNÎK-BÂRSEAND, D. 181, TEODORESCU, P. P. 272, 
, ȘEZ. I 75/,, etc ). Mulțumesc lui Dumneseu că am 

cu ce trăi nu mă bucur la nimenea: nu aștept 
ajutorul nimărui (Brașov).

[Șl: preabncură vb. 1. Prenbucurați-vă veselindu- 
vă. cod. vor. 160/g_,. I Derivat: bucurât, -ă adj., 
adv. == plin de bucurie, bucuros, vesel, mulțumit, 
fericit. Să ne închinăm... cu bucurate inimi, var
laam, c. 54. Astăsi lumea cântă bucurată, teo
dorescd, p. P. 100. Gruia, de bucurat (ce eră), 
Se luă și-o sărută. BIBICESCU, L. p. 311. Cânderam 
la maica fată,... Petreceam toi bucurată, Și nu eram 
supărată. EPURE, P. 5.)

— Din alb. biiknron „a infrumuseță**. Cfr. Im- 
bucifră.

Bi'CVRie s. f. Joie. — Impresie de o vie plăcere; 
cfr. V esel ie. (tn opoziție cu: tristețe, supărare, 
amărăciune, mâhnire, scârbă), liâsul vostru 
in plângere să tntoarcă-se, și bucuria întru milcuire. 
COD. VOR. 129/, (=bucuria... Intru amărăciune. 
NOUL TESTAMENT 1648; bucuria spre posomorlre. 
BIBLIA 1688). Pfdneui acestora să va întoarce intru 
bucurie, varlaam, t. 21. Imi dai bucurie Inemii și 
veselie, dosofteiu, ps. 19. liucuriile raiului, biblia 
(1688) 4 pr./g. Mintea mea... se cumpănește intre 
spaimă și bucurie, marcovici, C. 12/,. 5® află in bu
curie sau întristare. id. ib. 14/,,. Țara mă așteaptă 
cu bucurie, c. negruzzi, i 139. Âă! fie oricum fie!... 
Durerea fie-mi partea sau fie-mi bucuria, alecsan- 
DRi, p. IV 120. Bucuria caprei nu erd proasta. 
CREANOĂ, p. 26. JSacrimt de bucurie, id. ib. 95. Mul- 
țiinea copiilor, bucuria Românului, marian, ib. ii
77. ! (tn fraze eliptice, exclamative, construit cu un 
genetiv posesiv) Atunci, bucuria lui Ipate! începe 
n se țineă de fată, ca scaiul de oaie. CREanqă, p. 
167. cfr. 145. Boieriul, bucuria lui, că va da peste 
prădători. SBIERA, p. 264/,,. (Formulă de salutare, 
de felicitare, do urare la Încheierea unei transacții) 
Noroc și bucurie (să dea Dumneseu)! || P. ext. Veste 
de bucurie. He duce drept la frate-său, ca să-i ducă 
bucurie. CREANGA, p. 44. | Persoana sau obiectul caro 
procură bucurie. El eră bucuria mea. c. neoruzzi, i
51. aveă de bucurie (că...) = a simți bucurie 
că... Cetind cartea, are de bucurie că i-a venit ne
potul. CREANGĂ, p. 208, cfr. 168. | (Loc. adv.) De 
bucurie: din cauza bucuriei simțite. Sufletul meu 
saltă de bucurie, marcovici, c. 10/,. Mueici... um- 
pleă de bucurie pe tofi acești călători, gorjan, H. 
I 3/„. Unii plângeau de bucurie. xiPikGiUCi, P.2DI,,. 
Amufiíá(EMiNESCü, N. 28), î» râdeă inima (CREANGĂ, 
p. 4), nu mai știa ce să facă (ib. 135), mureâ invid 
(ispiRESCU, l. 2), humaij)uleă (ib. 13),n’omatfined 
pdmdntuZ(ib. 13) e/e bucurie. Cu bucurie s. cu toată 
bncuria = din toată inima, foarte bucuros. Cu bu
curie și din tot sufletul ar voi, însă părinții nu-i 
dau voie, drăghici, r. 6/,. Cu toată bucuria, Doam
ne, am să viu numaidecât, zise Ivan. CREANGĂ, 
p. 300. I A bucurie = prevestind bucurie. iSewtn a 
bucurie. HEM. 44. Cdinii Mirduiî a bucurie. DDRF.

[Negativ (neobicinuit): nebucurie s. f.=lntri8tare. 
Pare că văs ce-are să vie: Neliniște, nebucurie Și 
turburare în norod, teodorescd, p. p. 110.]

— Derivat din bucură, prin suf. abstr. -ie (cfr. 
alb. bwĂ'Mri „frumusețe").

ui'COKÓs, -OÁSÁ adj., adv. 1. P. Réjoui.joi/eux, 
'jai, content. 2’. U. ^uec plaisir, de tout cícur, vo- 
Zo»^»ers.—(Adesea tnt&rit prin bun).

I. Adj. P. (Construit absol. 3. cu de, o&..., s&...,t 
cu dat.) Simțind bncnrie (de cevá, c&...), părându-i 
bine (c&....), mai mult dec&t mulțumit (că...); cfr. 
vesel. Bucuros acestui prilej, îndată s’au gătit cu 
oști a venire in Țara-munteiiească. M. COSTIN, ap.
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TDRG. Tipărituri nouă făcute în Țara-românească, 
subt ochii bitcuroșiaiDomnilor ocrotitori pentru or
todoxia nenorocită, iorga,L. R.bl.Fetele,preabucu- 
roase de sfatul acesta, au făcut așd. sbiera, p. 113 g. 
/lit intrai în casă, bucuroși și voioși, ib. 183/,;.. Biata 
fată, bucuroasă că și-au aflat copilul încă teafăr, 
aumulțămit babei, ib. 310,M'așteaptă bucuroasă. 
AI.ECSANDRI, p. p. 137/*. Toți boierii Credincioși Și 
de pace bucuroși, Lânyă Domn s'au adunat, ib. 
202®/,,. Ah te mai văd bttcuroasă. Nici la față-așn 
frumoasă. IIODOȘ, P. P. 138. || A fi bucuros (de, că..., 
să..., 8. când.,.) =a 80 bucură, a-i păreă bine. Eră 
bucuros să-l vază, varlaam, C..381,,. Toți erau bu
curoși de venirea lui [la domnie/, ureche, ap. 
TDRG. împărăția Turcului eră bucuroasă că se 
sfădesc Irimia-vodă cu Mihaiu-vodă. N. costin, ib. 
Âh scris [patriarhul] înapoi, cum că este bucuros 
și va veni după sărbătorile nașterii Domnului 
nostru dsus liristos. axinti uiucarul, let. ii® 162. 
Fiind bucuros să înceapă nâlceava acolo, neculce, 
let. ii 397/,. Eu sânt bticitroasă; de vreți, veniți 
să căutăm. DRĂGHICI, R. 59/,,. .dreat mușterei, de 
nu erai bucuros, creangă, p. 109. Lotrii, osteniți 
cum eră, au fost bucuroși de câteva păhare de vin. 
SBIERA, P. 280,'|g ,8. N’ai fost bucuroasă Eă ai fată 
mare’n casă, teodorescu, p. p. 270®, cfr. bibicescu, 
P. P. 102. Cel ce pierde drumul, e bucuros și de 
cărare- zanne, p. I 158, cfr. vi 91. eră bună 
bucuroasă de a puteâ să scape de zmeu, ispirescu, 
L. 24. Ea fu bun’ bucuroasă că și-a mântuit iubitul 
de la pieirea capului, id. u. 120/,,. 4^ A fi bucuros 
de oaspeți: a se bucură de venirea lor, a-1 primi 
cu plăcere, a fi ospitalier. Bătând la ușă, l-au in- ; 
trebat de-i bucuros de oaspeți. C. NEGRUZZI, I 82. | 
Fii de inimă voioasă Și de oaspe bucuroasă, ale- ' 
CSANDRi, P. P. 130®/,,. I t A fi bururos cuivă=a avea 
simpatii pentru cinevă. Atunci eră toți creștinii 
bucuroși Moscalilor, neculce, let. Il 324/,j, ; A fl 
innibiicur<iB(să...,dacă s. când) ;a preferă. Dios- 
corid mai bucuros eră să-l arză cu totul, decât să 
le dea svinții. dosofteiu, v. s. 29... Am f/ăsit de 
cuviință să te poftesc și d-ta.—Bucuros, draț/ă
CM»t<îtrd, dar mai bucuros eram cănd m'ni fi 
chemat la nuntă. CREANGĂ, P. 3). Vulturii, mai 
bucuroși să capete trei stârvuri decât unul, au 
zburat, sbiera, p. 95/,,.

2®. (Predicativ) Cu plăcere, cu drag, din toată 
inima. Ce e scris și pentru noi, bucuroși le-om duce 
toate. De e pace, de-i războiu. eminescu, p. 239. 
l-au pețit fata. Sfânta Duminică i-au dat-o bu
curoasă. sbiera, p. 85/g. Eu v’aș primi bucuroasă. 
ȘEZ. I 263/,,. BuCitroasâ aș răbdâ. De m'ar lăsă 
inima, sevastos, C. 213/1*. E'ăcu semne că bucu
roasă ar meri/e- cu el oriunde, ci ea e mută, re
teganul, p. v, 19/|g. Slujnica, buni bucuroasă, 
merse și arătă crăiesei inelul, id. ib. ii 1.3/*.

II. Adv. Cu plăcere, cu drag, din toată inima. 
Bukuros = libenter. ANON. car. 'farul Moscului 
îndată primi bucuros.i^ECVLCB, let. ii 300/,,. De-ur 
fi pușca de cucută, Bucuros aș fi răi/ută [ = sol
dat recrut]; De-ar fi pușca fie tocană, Bucuros aș 
fi cătană. jarnîk-bârseanu, D. 299. Faceți cevă 
rânduială..., să fie [calul] ta scuteală l6:iat și să 
aibă baremi cevă oi/rinji dinainte. —Cum să nu, 
finuie, bun bucuros, reteganul, p. i 70,',,. I (în Ar
deal, după germ, „geme", formulă convențională 
cu caro răspundem celui ce ne mulțumește) Pentru 
puțin! N’ai de ce! Mă rog! Mulțumesc!—Bucuros!

[Negativul: nebncuros, -oasă.]
— Derivat din bucură, prin suf. adj.-os.

RDCVȚĂ 8. f. (Anat.) v. bucă.

BÎnĂ s. f. 1’. Cabane. 2®. SouWgMe. 3®. Ca6ine/s 
(l’aisances, Zj'ewx.—Înțelesul fundamental e; baracă 
de lemn.

1®. (Mold.) Cocioabă (s. căsuță) do lemn, în pă

BUDĂIU
dure, in care locuesc lemnari etc., (li)odaio. mel- 
CHISEDEC, ap. PAMFILE. I. C. 433. Ori in tdru... 
ori în sat... ori in budă. ori liie unde i-or află. 
DOC. (a. 1678), ap. TDRG. în biida... unde ședebaba 
Floarea, v. a. ureche, ib.

2®. (Mold., Bucov.) Prăvălioară de lemn* șatră, 
magherniță, baracă. Ale.vie Halaban, neffuțito~ 
riul cel mare, carele au avut și câteva bude în 
țara Moldovei. N. costin, let. ii 37/,. 2Îm oumîșI 
'liudecntă.. pentru ni^e bude.. neculce, let. ii 
246/,.

3®. (Transilv.) Umblătoare. LB.
[Plur. titrZe și (ad 3’ șl) buzi. | Derivat: (od 3®) 

hudâr = curățător de latrine (Brașov).]
— Din rus., polon, budii. idem « germ. Bude), 

iar în Transilv, din ung. hiida „latrină". Cfr. b ut că.

BVi»Ác s. a. (Agric.) PiocJie. — (Ban.) Sap& de 
6-1Ö cm de lat& și de 20'30 cm de lungă și grea 
(lidba-iana, m. 108), săpuțâ (viciu, OL.)- El să 
sfejape cu hudacui. țichindeal, f. 398.

— Din sărb. bîidak, idem.

HrnÂc 8. a., RvnÁcÁ s. f. ) ,■ti ..iciiA Â r. J

Hi’BABÂr a. m. 1®. Benier. 2®. .Jeune hoinine 
perdM. — (Năsăud, In Transilv.)

1®. Cioban, păcurar. BUGNARIU, NĂS.
2®. Ficior blăstămat, tras-împins, bătut de stele, 

ib. Cfr. budușlău, budulul.
(

Rri>Âit.i('e 8. f. V. budilince.
S:ÎVr ‘ ’‘ "Iv-h,,,.».».

BVBAÎSM s. m. v. budism.
Kcn.AÎKT, -Ă adj. v. budist.
Bl'uÁiL 8. a. V. budăiu.

KVBÂac, BVi>Âir s. a. și m. 1". Tonnelet, baril, 
baratte. 2". AM>/e d’abreuvoir.

1’ (Mold. și Bucov.) Vas de lemn, făcut din doage 
(marian), având forma unui con ciontat (șez. ii 
Iftl/,,), un fol de putinică (șez. VIII 93), ca o 
cofă fără toartă (lON CR. III 189), Întrebuințat In 
gospodăria țărănească (ll. x 23,70); în el se păstrează 
și se prepară diferite lăpiării (marian, șez. II
l.'il/,,, PAMFILE, I. c. 24), se duc bucatele la câmp 
(II. X 7), se umple borș (MARIAN, SE. ii 6. ȘEZ. viil 
93), etc. Cfr. bădăiu. Feace un budăiu mare și 
mână anjafii de cdrd apă dosofteiu, ap. TDRG. 
Trec... căruțele Moților, care duc cofe și budăie um
plute. cu fân. IORGA. N. R. A. I 34.5. Do'/arii lu
crează din lemn de brad poloboace de murat cu- 
rechiul, berbinți de ținut brânza și laptele, budăie 
ile prins smântână, ciubere, cofe, ș. a. POPOVici- 
KiiiiLEANU, B. 110. întoarce toate lucrurile din 
casă cu dosul in sus: strachina, covata, căldarea, 
oala, budâiul. cociorva, lopata... sbiera, p. 308/,,. 
44: A turnă ca în biidâiul țiganului = a inâncă in 
neștire, zanne, p. v 99 (cfr. șez, il 72 ,,).

2®. Ghizdele făcute dintr’un singur lemn găurit 
(ION CR. III286), cfr. știuheiu. Am socotithotarut... 
după cum mi-au mărturisit oameni bătrâni..., de 
cătră apus în marr/inea unui părăti; de-acolo în 
sus, spre miază-noapte..., până la o fântână cu 
budăiu (Mold. a. 1766). uricaridl. xix 33/,,. Am 
purces cu măsura in sus..., pe <le la oale de doi 
httilăi cu apă, la un hotar ce este în colțul o'.trăzei 
(Mold. a 1800). URICARIUL, v 322/,g. La budăiu', 
la izvor, Amăndoan să ’ntâlneâ. vasiliu, C. 31. || 
P. ext. Fântână făcută cu colac din copac scor- 
buros. H. XVI 272; cfr. pamfile, i. C. 468.

[Plur. -dăie, -deie și (ad 2®) f-dd*. | Cu alte^ termi- 
națiuni și sufixe, cu schimb do gen, etc.: budnle s. f. 
= un vas de lemn in care .se pune jintuitul. șEZ. 
VII 98, bnddiii s. a. = putină h. ix 83, cfr. x 0,

I

i
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bndilu (plur. biufute damé, T. 85). bndâu = (ad T) 
vas de lemn (h. x 138), talger de lemn sau de lut 
(h. XII 272). Mi-a spart eapu' c’«n bwliu de lapte 
ncrw (Bucov.). Com. a. procopovici; (ad 2«) Bs 
drumu’ care merf/ eu, Nu-i nici apă, nici budău, 
Nici fântână, nici părău. ION CR. ii 103, cfr. pam
file, l. C. 46H, (cu diminutivul) bndâiâș (diai, budă- 
t«I,«) = va8 In care se ține rachiul s. borșul, marian, 
SE. II 6, șez. viii 93, conv. lit. XX 105, pamfile, I.

Í C. 234, 166, biidúie b. f. vas ciobănesc 11. i 47, bu
dié 8. f. = va3 de lemn de 3-1 cole, pentru băutiiri 
(Jiu). VICIU, QL. 17, LB., (ad 2”) hudeu s. a. Fân
tână cu budeu (a. 1690). iorga, s. d. vi 145, huda- 
1ÍU (ftwdiîioM H. XII 386)=putineiu (damé, t. 31), vas 
lungăreț, de ales s. bătut untul (șez. v 39/,5, vii 98, 
H. X 5, 317, 538), (ad 2”) fântână in buturugă, ștu- 
beiu. VAiDA, buderéu (plur. -reie)= un fel de budăieș 
in care se alege s. se bate untul; budăiul de la stână 
pentru storsul untului, marian, biidiilu = vas de 
lemn In care se păstrează făina, fa și cea sită din 
cuiu Șifărina dinbuduiu. alecsandri.p. p. 310/,țj 
(ad 29 ghizd de puț, făcut din Întregul tulpinii 

.unui arbore, costinescu, budâc s. a.=va8 pentru 
închegatul laptelui (11. iii 325), putină in care se 
face unt (com. a. procopovici), budâcă s. f. (plur. 
-dăci marian) = vas mare de lemn, din doage 
(marian), cu cercuri de lemn (jahresber. xvi 
216), in care ciobanii toarnă laptele din găleți după 
ce au muls oile, și-1 Inchiagă (Com. a. tomiac, 
graiul, I 449, DAME, T. 69, H. I 62, VI 55, x6,21, 
31, 85, 96, 108, 465, 509, 538, xii 386, xvi 105), s. 
strâng cașul (Com. A. tomiac, h. x 478), s. țin zerul 
(ion CR. IV 122), (cu diminutivul) bndăcicA s pu- 
tinică. GRAIUL, i 268, H. XII 286, bndârcâ= budacă. 
HEM. 2839, badâșcâ = vas In care se duc bucatele 
la câmp (h. XII 176), putineiu (pamfile, c.), fig. 
femeie scurtă și groasă (DDRF., barcianu), (ou un 
înțeles apropiat de sensul figurat din urmă, despre 
un bărbat) budiișcă. Sergentul-major... sări la sol
dat: „Mă. budușcă, n’auei?'' zamfirescu, r. 225, 
budiiriișcă=vaa pentru ducerea bucatelor la câmp 
(11. I 350) 8. pentru brânză (u. ii 82), bDd,ină=vas 
de lemn pentru vin. pamfile, j. ni.|

— Din ung. bödiiiij „putină mică, ștubeiu'*, 
care prin Transilv. și Ban. a fost Împrumutat subt 
forma bădâiu. (Compară și ung. bödörke „putinică", 
cu budarcă, budulék „vas do lemn pentru apă”, cu 
budalău). Cir. șl bădan, bodină, huduroiu.

I

Bri>ALÂ 8. m. Sot.—(Turcism) Prost, nătărău; cfr. 
mangafă. Eu cu budalaua, cu capsomanul ăsta 
de lanidea, mult n’am să mai fac purici. Căra- : 
GlALE, s. N. 34. [Șl; bndalâa s. in. CIIIAC, ll 551, 
(In comedie, In gura unui Grec; budalas). Eu me 
numesco Aristidis Monastiropulos... budalas. ale
csandri, T. ÍB8; biiduliic, -ă adj., subst, adv.= 
simplu, naiv. Uscățiva, puținica și bwlulaca mea 
vorbire cu an~de hinu-meu Moțăilă n’or hi’n plăcu' 
multor duhuri mari. JtPESCU, O. 14. Și el și ea 
sânt oameni apropiați, budulaci, ospătariți și mi- 
lași. id. ib. 100. üudwlac = om ce umblă huetu-mar- 
ginea, de-a frunza păltinelului. ȘEz. ii 151/,,. 44: 
Umblă budulac = fügsT, umblă pe ascuns, de frica 
unei pozne ce-a făcut-o; se zice mai alea despre cei 
zăpsiți cu ticăloșii, ce umblă lăturile, de rușine și ' 
de frică, ib. V 39/„; (numai la DDRF.) biidalâc adj. 
= prost, imbecil ;budulâcin,-e adj.=tămpit.Conme/e 
budulace. CIHAC, n 484; budniâu, -A adj. = bucclu 
la cap. ȘEZ. V 39/,e.|

— Din turc, budaln, idem.

ui;i>Ai.Â€ adj, BunALĂș a. m. v budaU.BtnAi.Âc, ni'»Ar.Âi; s. a. v. hudiiiii
cuBtuĂLAti 8. a. Moussoir.—(Mold.) Lomn 

care se bate untul, brighid&u. HEM. 2840. Cfr. 
b&dău.

Dipțlnnanil limbii romane. 3. XI. ini2

BVDISM
BVUÂNĂ s. f. V. budâill.
BUDÁK 8. m. V. blldă.
BUDÁRCÁ, BI'nÂȘCÂ 8. f. 1 ,
BCDÁT7, BmilT 8. a. I
BirncÂNCĂ 8. f. (Bot.) Numele unei flori (ne

definite mai de aproape), n. xi 5. Cfr. budiană.

BCDEiiÉcitT s. m r. bndiliace.
BcnÉLNic 8. a. (Dulgh.) v. butelnic. 
BTTDERÉÜ, BF»ÉV 8. a. T. budâill.
BtTBGET 8. a, (ș. d.) V. buget’ ș. d.

BCDIÂNÂ 8. f. (Bot.)Viizdoaffă. PANȚU, PL., 
REV. CRIT. III. ButfteneZe sănt plante care fac flori 
galbene și care, chiar când se usucă, nu-și schimbă 
coloarea, marian, î. 3.36, cfr. H. V 319, ix 70, rev. 
CRIT. in 90. Frumoasă ca o icoană. Dalbă ca o bu- 
'liană (Vâlcea), pop. || P. ext. Numire de capră. 11. 
IX 42. (Pronunț.; di-la-nă și -dia-nă(diai, 5u^an>i 
VICIU, GL., HODOȘ, P. p. 62. I Și: biidniâiiA-inareoRi- 
ŰORIU-RIQO, M. p. I 78, bnzijnA s. f. liura-iana, 
'I. 99.]

Bunip. 8. f. V. bndiilu.

BiDiHÂCE subst. Mon8lre,^ouvantail,croqueini- 
laine. — (Mold., Bucov.) Monstru, arătare, sperie
toare, uriciune, mătăhală fioroasă (CrbangA, ol.), 
drac, urîțenie la fel cu dracul (ion cr. IV 85), cfr. 
gogoriță, babauă, cauă, mama-pădurii, bolea. 
Cap de budihace! Par’că ești o budihace, cum ești de 
frumos! ion cb. iv 85. (Atributiv) Curat uciffă-l 
crucea l-a colăcit să »ie și sâ-ș» facă, budihacea, 
casă, la noi in sai. CREANGĂ, A. 43. (Șl: bndăhâce. 
S’a dus dada sus la munte... >Și, cum a tre
cut bătacea, S’a’ntălnit cu budăhacea ( = lupul), 
MARIAN, SA. 324. biidlliiiclu 8. m. = o specie de buhă. 
id. V. 85, budlhécin (budehticiu marian, v. 86) s. m 
= un fel do bufniță, pârvescd, c. Ochi de budi- 
heciu din capul ei scosu-i-o. marian, v. 79, (-[- mă
tăhală) hiidihiilă 8. f., biidiiliâlA s. f, buduhoâlA 
s. f.=s=momâio,ciuhă, monstru (LM.), mătăhală (gra
iul), cevâ urit și necunoscut (șez. ii 151/,,); spec. 
budukală = lemeie s. vacă bârdăhănoasă; o boală 
do vite (Com. a. tomiac); troană, guturaiu (Com. i. 
PAVELE8CC), buduhoală<=o boală (șez. ii 151/,„ 
H. III 315, VI 86) rea și molipsitoare (șez. ix 151), 
tuse măgărească s. convulsivă (bianu, d. s.) bo- 
leșnițâ, molimă, epidemie. Capră, jidan și alte bu- 
dihăli urile, menite ca să sperie pe cele copile, șez. 
II 209/4. Staroslea nunului aduce in casă o budu- 
koală urltă. sevastos, n. 323/,,. A dat tn vite 
buduhoală (=8’au sângerat), ii. xii 333. A fi păr- 
dalnica buduhoală de yât, face posmol, pârjol în 
copii, contemporanul, V 291, buduhâlHâ s. f. = 
mătăhală, monstru. LB., biiduhâle s. f., bnduliâițA s. f. 
= mătăhală, monstru, momâie LB., LM., barcianu, 
budiuliârță s. f. = bndiuhociii s. m. = paBăre de 
noapte (Straja, In Bucov.). Com. a. TOMIAC, bndii- 
boin 8. m. = om gras și greoiu. pamfile, c.]

BUniHÁClC B. m.. BUDI1CÁLÁ s. f. 1 . ,,,
EMiKitu 8. m. /’ biidlliaw.

BL’nÎNcA a. f. (Cui.) GcUean de rts. — O prăji
tură do casS, făcută din lapte fiert cu orez (tapiocâ 
3. griș), gălbenuș de ouă și zahăr. (Plur. -dince și 
•dinei. 1 Și; budingă a f., pudiiigă a. f.)

— N. din fran. ponding « engl. piidding pră
jitură de făină, ouă și fructe uscate a. zahari<ito“).

BCitiwH 8. m. sing. Bouddhisme.—ReVigiA Înte
meiată de Buda. [După germ, șl; budaiam s. in. 
slng. Familia; budist, -ă (după germ, și budaist,-ă) 
adj., subst. De religia Ini Buda. Cunoscător al filo- 
sofiei.... jît »M mai puțin al credințelnr relii/Mase,

I 13
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mai ales al celei creștine și buddhaiste... maiore- 
KCU, CR. II 305.]

— N. din fran.

BUDIST, -A adj., subst. v. budism. 
bidii'hârtA s. f. 1 , 
BUDiriioiTU s. m. J

Bi DOÁR 8. a. Boudoir. — Salonaș elegant și in
tim al unei doamne; cfr. cabinet de toaletă, iatac. 
Liao, merni de-mi cauiă eoantailul in bwloar. 
ALECSANDRI, T. 883. Ort in umbra parfumafă a 
budoarului să vin? Să mă'mbete acel miros de la 
pămele de in? eminesco, p. 252. I Fig. „Cronica 
mondenă^' a eiarului „Patria'^ dedeă, cu același 
stil de buelunr, cititorilor săi, interesanta știre. VLA- 
huțA, d. 168. [Șl: biiduâr.]

— N. din fran.

iti'DBiNÁiv 8. m. (Bot.) = bălărie, n. ix 89.
BVni'tiÁSiós, «OÂSĂ adj. v. butuc.
bhuvgAbí vb. IV*. Fouiller. — A căută, a um

blă prin niscai lucruri, fără a le mai pune la loc, 
a răscoli (Straja, In Bucov.). Com. A. TO.MIAC.

— Din ung. bódorogni „a rătăci" (pentru înțe
les, cfr. budulul).

Blini HÂIE, DVUI'IIĂIȚĂ, j
BunvHÁrA, BrrniHÁLfTA, !v. budtliace.
Bi;i>t'iioAi.A s. f., BVBi HtfiV s. m.) 
BVDViABrA 8. f. (Brt.) V. budiauA.
Bvnt’iu s. a. V. budâiu.
bvuvlAc, -A adj., subst., adv. X bndală 
bubveAviv, -k adj. f

BI ltVL.ílE subst. Nuulo de câne. H, xi .517.

RVDi'i.Áií, «Ă adj. V. budiiiă. 
BEitrL^Ț 8. a. V. budnrolti. 
Bl'DELÎ vb. IV* V. budulul.
Bi'itiJLl'i vb. IV". I. 1". Errer, vagcibonder. 2’. 

Câasser (qqn.). H. Fouiller. — (l'ngurism)
I. 1». Intrans. A hoinări, a pribegi, a prod 1. LB.
2®. Fact. A alungă, a face pe cinevă să ia lu

mea In cap. VAIDA.
II. Intrans. A căută cu de-amănuntol(LB.). a sco

ciorî prin lăzi, etc. (Com. coca, rev. CRIT. in 90).
(Șl (ad 2®): budull vb. lV“=a răscoli; Nu mai 

huduli in ladă! (comit. Făgărașului). VICIU, Gl.. 
la odăile ăe-a răndul... și bwdulește prin lucrurile 
ce erau pe acolo, mera, b. 247, (+ coldu^} bulduși 
vb. IV'‘=a căută pe cinevă de bani, a-1 scotoci bu
zunarele. GRAIUL.]

— Din ung. (el)bódulni „a rătăci". Cfr. budu- 
.șlul, budugărl.

RvnÚNAs.f. art. Nume de oaie (Bacău). DAMÉ,T. 182.

nt'DUR subst. (Vănăt) Itocher élévé sur lequel 
le chamois aime ă, se tenir. — O stâncă maro și ou 
oarecare vegetație neregulată, unde capra neagră 
se ține mai adesea. N. rucăreanu, ap. odobescu, 
III 93. Cfr. seninare. [Șl; biidură s. f. = pustiti 
nelocuit de oameni, locuința necuratului. Dute’n 
budura; ce cauți pe capul meu? (Mold. de sus) ion 
CR. IV122. La cm AC, II485, și după el la DDRF., BAR 
CIANU ii AEEXi găsim șl un cuvânt suspect: biidiir 
„tronc d’arbre creux", cfr. buduroiu.j

—Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. <jugyor, sărb. 
gudura „vale îngustă și prăpăstioasă Intre doi munți".)

búdi'bA s. f. V. bitdur.
HLDl'BÉT 8. a., BL-ItL'UE’l'ÂR 8. m. ț b,„|,,roiii 
itrnrRo.iiK s. f. )'•

RUP
BV'UUROii; s. a. 1®. Baril. 2’. 'four de puits. 3®. 

Abée. Hotte (de cheminée). 5®. Espace étroit entre 
le foumeau et le mur.

1®. Budăiu (ȘEZ. V 39/,;), putină mare (ib. VIII 93), 
vas, do oare ne servim la mulsul oilor (h. x 96), 
cfr. hârdău. Spec. Poloboc mare, fAcut do-a ’n- 
tregul dintr’un copac gros; in el se ține, de obiceiu, 
făină ori sămânță de cânepă (Neamțu). lON CR. 
III 187, cfr. ib- 219, Pamfile, C. Vas, In forma stu
pului, In caro se strânge cenușa; se pune șl pe crintă, 
la fabricarea săpunului. RÂDULESCU-CODIN. Se uită 
la buduroiul cu cenușă, in care baba strângea ce
nușa pentru leșie. ȘEz. i 54.

2®. Ghizd de fântână, făcut din scânduri sau din 
gard do nuiele. DDRF.

3®. (Ran., Dolj, Mebed.) Sul, făcut dintr’un lemn 
Ingăiirit, prin care se aduce apa la moară, pentru 
ca să cadă mai cu putere pe roată (Com. a. COCA), 
cfr. uluc; sul, în care intră apa de pe corfa morii 
(H. IX 19, cfr. V 169), cfr. scoc. Spre a se conduce 
apa la moară se face un zătoniu.. ; din zătoniu se 
conduce apa pe buduroniu(~o butoarcă mare de 
4—6 metri [do] lungă), liuba-iana, m. 103.

4®. (Țara-Hațegului) Budiironiu = hom, ogiag la 
oasele țărănești. REV. CRiT. Iii 90.

5®. (La Moți și in Bihor) Locul de pe vatră, Intre 
camniță și părete, frâncu-candrea, m. 9S, cfr. 
REV. CRIT. IV 337.

[Prin Banat și părțile învecinate cu n conservat: 
buduron, atestat mai Intâiu la anon, car., fără tra
ducere. I Și: (ad 4®) buduroâle a. f. (scris budu- 
ronîe} rev. CRIT. iii 90. (cu schimb de suBx, după 
korneț) biidureț 8. a. = coș, horn (LB.), coșul cam- 
niței (FRÂNCU-CANDREA, M. 98), spec. partea aceea 
a hornului, din tinichea s. din căhăli, care se vede In 
odaie, cfr. cămin, tapșan, (auzit In Deva) bu- 
diilcț s. a. = loc strimt Intre cuptor și părete. Când 
cotețul e umplut bine cu paie, se aice: „Porcu-i ca’n- 
tr'un buduleț‘‘ (Cifud, 1. Blaj), viciu, gl. ] Deri
vat: budurețâr = homar. IjB.]

— Născut prin disimilarea lui n-n^r-n din 
*budunonu (cfr. puroiu <*panonu, mușiroiu < 
*mușinonii etc.), care e un augmentativ In -oiu 
dintr’un prototip * búdon corespunzând ung. bodon 
„putină", (in înțelesul 2® cuvântul amintește pe ung. 
bâdân „ghizd", iar In sensul 3®, din care s’au de- 
svoltat 4® și 5®, pe ung. bódö „scoc, țeavă", amân
două Înrudite de aproape cu bodon).

BlintJiȘl.AlJ s. m. V. hudușliii.
BUBV^LUf vb. IV". 1®. Srrer, uagabonder. 2®. Cré- 

piră la kăte. ~ (Ungurism)
1®. Intrans. (Transilv.) A hoinări, aumblâpustiu, 

a prodl, a ștrengări, a pribegi. LB.
2®. Trans. A vărul păreții casei, de mântuială 

(Vicovnl-de-3us, In Bucov.). Com. G. nistor.
[Derivat (cfr. ung. bujdosó „pribeag"): hudușlÎu 

s.m. ștrengar,pu3lăa,prodit(LB.),oin blestemat, 
mișel, care umblă de ici coleâ (bugnakiu, NÂ8., JAH- 
RES6ER, VIII 75), vagabond. Din Țara-ungurească 
veneau budușlăi preste munte..., de prădau și jă- 
cuiau. MUȘTE, LET. III ’ 85.]

— Din ung. bujdosni „a rătăci, a pribegi", cfr. 
budulul, budugărl.

BiF 1 interj. Pouf, pan. — Interjecție onomato
peică, imitând sunetul Înfundat produs de o lovire 
de un obiect tare, de o căzătură s. (mai rar) de o 
descărcătură de armă de foc. Cfr. poc. Buf t cade... 
in groapa cu jaratec. CREANGĂ, p. 32. Buf! o lovi i 
după ceafă, ispirescu, l. 2Ü8. Sub potcoava ciemei 
mele, Buf, mocane, buf, Șede dracu' și-o muiere, 
Buf, mocane, buf! c. negruzzi, iii 36. h-am văeut, 
buf (= căzând) la păfnAnt. pamfii.E, 3. I; cfr. i.SPl- ,



BVP feUE'Oîî
RESCÜ, U. 61/,g, 32/„ MARIAN, BE. II 218. [Șl: bof! 
A/orâ bof! bof! căteva descărcături de pușcă. SE- 
VASTOS. N. 53/,,, cfr. CONTEMPORANUL. I 852, VI, I 
,58, hófa! Auzi cap! dă tunurile pe măna copiilor: 
bofa, bofa, toată noaptea, zamfirescu, ap. TDRG.] 
Cfr. bufni, puf!

Bi'F s. m., búfA b. f. (Omit.) v. biiliă.

búfA 8. f. (Cul.) = gălușcA do post (Mold.). ion 
CR. IV 60.

KÎ'FĂ adj. fem. Bouffe. - (Numai In expresia) 
Operă öw/S.'glumeață, comică; cfr. bufon.

— N. din ital, opera biiffa, idem.

RVFÁÍ vb. IV* V. buliăl.
BVFĂIÂI.A s. f. V. bufni.

liVFÂif 8. m. Numele Românilor bănățeni, de pe 
la Oravița, Bocșa, Comloș, etc., veniți din Țara-ro- 
inânească, numiți șl Țărani. HEW, 3180, wkigand, 
JAIIRKSBER. iii 201-203, MAKîan, î. 381, TDRG. Cfr. 
bănățean (3’), frătuț.

bufărA^ b. a. V. bufariii.

BtlFÂRii' s. a. Liure râigieux. Livret. — (Tran- 
sîlv., Ban., Ungaria) Carte (bisericească), bu
coavnă. .VŐ rog... de doamna psaltire, de apo
stol, de evanghelie..., de bufariw (Bihor), șez. v 

II Spec. Cărticică tn care se Înseamnă, cu 
numărul, vitele. Tot insul trebiie săarete bnfarM 
la primărie și așă capătă pașaport de vite (Merișor, 
Valea .liuliii). VICIU, ol. I Cărticica de dare (Coro- 
ieșli, Transilv.). Ib. [Și: biicfârin a. a. «carte (î.u- 
goș). ib., t biilivăriii s. a. = abecedar, bucoavnă. 
BuÂoariu/ alfabetarpentru copii (n. ilbb). ioroa, 
L. I b33. \ Diminutive: bufărâș s. a. = scrisoare, 
răvaș, cfr. carto. ’Nălfate împărate..Bine să tri- 
mefi Bufărașăprin ora^, $i bine să-(i strdni/i Toate 
cătanele (Kamna, In Ban.), jahuesber. iii 2i*2, buc- 
fărel a. a. (pronunț, ftiic/âriei, Lugoș). viciv, OL.}

— Din paleosl. hiikvarl „abecedar", cihac, ii .30. 
Cfr. az-bucoavnă.

bvfAt s. a. Buffet. ~ Mobilă de sală do mâncare 
(dulap, de obiceiu cu geamuri), In care se păstrează 
pânzeturile de masă, farfuriile, paharele, argintăria, 
ș.a.; cfr. a rmar, dulap. II P. ext. (La teatru, la un 
bal) Camera sau masa unde se servesc mâncări 
reci, prăjituri, băuturi, cafeâ, etc.; p. ext. însăși 
lucrurile d^ mâncare ce se servesc acolo, .‘lui uentt 
să-ți spun,.... că asară, în bufetul teatrului, N... 
mi-a dat o palmă, c. negruzzi, i 210/,,. [Plur. -fete 
•șl -feluri.]

— N. din fran.

BVFI.EA, BFFbÉF, UVFLItȘ 8. m. v. bllft. 
BÉFNÁ s. f. V. pnhă, (Omit.) v. buliă. 
BtlFNEÁlA 8. f., BUFNET 8. a. V. bufni.

BL'FNf vb. IV*. 1®. Tonner; éclaier. Pouffer.2'>.Co- 
gner, frapper

A produce un sunet Înfundat, scurt, dar puter
nic (cfr. bubui).

l®. Intrans. Printr'o explozie:
a. ) (Despre arme de foc, atestat numai subt forma 

bi*/íMÍ, cfr. pocni) Carabina’n mână-i da. Numai 
odată buhneă, Boieri n» mai rămâneă. VA3ILIU, C.
78. (Despre aburul din locomotivă, cfr. bufăl) Buf
nind furios, trenul se năpustește la vale, sandu, 
D. p. II. II P. ext. A ieși cu putere, a izbucni. Un 
fum gaUten bufni pe fereastră, delavrancea, ap. 
TDRG.

b. ) (Despre râs, atunci când, năpădindu-te, În
chizi gura spre a-l opri, cfr. izbucni) Toți au 

i !

buknit de râs, de răspunsul acesta, c. negruzzi, i 
85. Cănd te-ai vedei in oglindă, ai bufni de răs. 
alecsandri, T. 203, CREANGĂ, P. 82, ȘEZ. VI 110. 
o buhnit a râde, graiul, I 547. (Eliptic) Femeile 
nu se mai putur.î stăpâni și tncepurS să bufnea
scă, slavici, n. Hi. \\P.ext. Trans. („Râsul" de
vine subiect și omul complement) Nebufniun răs 
strașnic, delavrancea, ap. TDRG.

c.) P. anal. A bombăni (șoptind printre buzele 
umflate). Se sculă bufnind, nu vrea să vorbească 
nici cu mama, nici cu tata, caragiale, S. 79/,„ 
cfr. M. 153. I Refl. A se bosumflâ. DICȚ. Cfr. îm- 
bufnâ.

2®. Printr’o lovire puternică do un corp tare.
Intrans. A selovltare, producândnnzgomot pu

ternic și înfundat, cfr. pocni. Iată că și bufneștebu- 
zduganul in poartă. SBIERA, P. 92/,,. Un știolghic 
fghioatjăf. cu care buhnește in apă. ȘRZ.IV 113/,,. || 
l’.ext. Trans. A izbi cu putere, așâ ca să buf
nească, cfr. a trânti, a buși. Pleacă, bufnind ușa. 
caragiale, n. 40/;. '/ajiul... începe a-ibufnicucapu’, 
de-i hușipe wy<i, cape niște snopi. ȘF.z. 1281O turmă 
de tauri buiaci, care... se buvnesc in capeü. mera, b. 
203. I Spec. A lovi, buși s. trânti pe cinevâ de pă
mânt. Bufnind xt rtisbufnind pe Sărăcie, o pofti 
să iasă afară, cu nepusă masă, ikpirescu, l. 209.

(Șl: bufn) vb. IV® refl.= a se împinge cu pumnul, 
cfr.’imbrânci.FKÂNCU-CANDREA, r. 50, cfr. DDRF., 
(Mold.) bulin) vb. IV'*, buvnl vb. IV* refl. = a se 
lovi tare do cineva. Ce tebuvnești de mine? marian, 
î. 200, bnmii) vb. IV* refl.«a se ciocni cu cinevâ In 
cale. ȘP.Z. VII 178, bucul, bugnl vb. lV*«a bufni, a 
izbi de pământ. LB., buhăi vb. IV*«(despre tun), 
a bobul, (despre om) a tuși tare, (trans.) a bu- 
chisâ, a pisă, a bate. LB. || Derivate: bufnire s. f. 
Bufnirea..., când căzit. pann, II. 27, bnfneălă s. f. 
(ad I® c) Izbitură. In fitece oară... bufneli și chion- 
doreli. delavrancea, s. 112, (ad 2®) Ascultă buf- 
netele valurilor, dunâreanu, ch. 188, bufăiâlă s. 
f. (ad 1® h) tn strigăte, bufăieti, înjurături vremea 
trecu. DUNÂREANU, Cil. 226, bufnet s. a. (ad 1® a) 
Din cănd în când, șrapiielele... se sjiarg t>e sus, cu 
un bufnet înfundat. SANDU, D. p. 60, bnlinet s. a. 
(ad l®a) .Se întunecase și soarele, de prav ce ,eră și 
de buhnete/e pușcilor. N. COStin, LET. Il 119',, cfr. 
CANTEMIR, HR. 9. (Impropriu) Buhnetul dobelor. 
CANTEMIR, IST. 247, blivultliră S. f. MARIAN, î. 200, 
bumiiltiiră s. f. GRAIUL, l 28; biifnă s. f. = bosum- 
flare. DICȚ., bufnós, -oásA adj., subst. = care stă 
tot bosumflat, Îmbufnat. DIGȚ. = biifnea s. m. 
sing. DICȚ.]

— Onomatopee care se găsește șl In limbile ro
manice (cfr. ital, ftií^ítre „a suflă cu bucile umflate", 
retorom. buffar „a gâfâi", fran. boujfer, etc. mever- 
LÜBKE, R. WB. 1373) șl în cele slave (cfr. rus. buchatb 
.,a izbi tare, să răsune", rut. buchaty „a bubui, a 
izbi", bulg, buhnuvam „bat, lovesc," sârb.
„a frânge", &»Afjeft„a boboti", berneker, SL. wb. 
97). Cfr. buf, Imbufnâ, răzbufnl, buși, iz
bucni, pufni, puhul.

BtrMiȚĂs. f., RCFNi'fóiu s. m. (Omit.) v. bnliă. 
BVFNÓH, -OĂSĂ adj., subst. v. bufni.

UL'FÓii; s. m. (Bot.) Petit hStre touffu.^ (Habt 
forma bwfoMit) Tufă mică de fag, cu crengi frun- 
zoaso, din fața pămăntnlui, viciu, GL. Cfr. jnea- 
păn, turteai.

— Derivat din tulpina onomatopeică buf („cevă 
umflat", deci „stufos"), prin suf. -oiu. Cfr. buh aș.

Hi’FóN 8. m. Bouffon. — Personaj care te face aă 
râzi, spunând glume, făcând strâmbături, cfr. pă- 
căliciu,măacărioiu, caraghios, soitariu, pa
iață, mascară, păcală, clovn. Im voi, in toată 
vremea au trecere bufonii, c. NEORUZ7.I, ii 228. 
[Impropriu, șl adj.: bítfo», -ă = caraghios. 1 Ab-
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8 tract: bufonerie s. f. Negustorul, de această bufo- 
nărie râeând..., ti eice. 7e.tiv, ș. ii 44/,,.]

— N. din fran. (< ital, bnffone.)

BÍPT 8. a. Panse. — (Mold.) Pântece, burtă (do 
mamifere), bnrduhan. TDRG. Costițe de porc afu
mate, chi^e și buft umplut (=un fel de dobă șez. 
VIII 157). CREANGĂ, A. 103. (Derivate: bnftl vb. 
IV* refl. (Mold., Bucov.) = a se umflă, a se buhăl 
(de somn, de băutură), a 6 prea plin, cfr. buhav. 
FI nu-i gras; ii buftit de băutură și de somn. 
Lada-i buftită cupâmă (Vicovul-de-sus,In Bucov.). 
Com. G. NISTOR, cfr. GRAIUL, 1530. 1 búfte(a) s. m. 
invar. (La Brașov: búfti, biifliș, Munt. biiflea): po
reclă dată unui om gras și buhăit. (Adverbial) S'o 
împleți buftea de bube, sbiera, p, 300/,j, bufleu s. 
m.=căteluș gras, cfr. dolofan, bucălat. Dolfa 
[cățeaua], cm cj'jicí ^ease buflei, delavranpea, 8. 
229, (cu metateză) bnlfeu, bulfeiu, -éle adj. —um
flat. BARCIANU, alexi. O bivoliță... Urechea stângă 
pișcată din urmă, dreapta bulfeie din urmă. MON. 
OF. 1907, 7598, búfta subst.: nume de câne (Bacău). 
DAME, T. 181. I büfte 8 f. p]ur.=un fel de turte 
mici de grâu, coapte In unt a. untură (Straja, In 
Bucov.). Com. A. TOMIAC. I (Aiciaparține, poate, șl): 
boftă B. f. (Bot.) = vâzdoagă. panțu, pl., gri- 
GORIU-RIGO, M. P. I 122 ]

— Pentru etimologie cfr. buhăl, bufni șt bu- 
hon. (Cfr. și ung. bufii „prost, tâmpit").

BÚFTA subst-, BÚETE S. f. plur. (Cui,) 1 , .
BÉFTE.BÚFTI8. m. slng,, BUFTÍ vb. IV*} 
BUFDii vb. iV" V. bufni.

bi’gA s. m. (Zool.) Taureau. — Taur(n. XIV349, 
BUGNARiu, NĂs.) de la patru ani In sus (îl. ii 252, 
VII 387), buhaiu (marian), bic; cfr. gonitor. 
Bage buga din cetate, Că nu i-s vacile toate Și vițeii 
j«tmfttate?( = Clopotol.) gobovei, c. 87. || P. ext. 
Nume de clopot mare (Straja, In Bucov.). Com. a. 
TOMIAC. II P. anal. Bou sau om cu capul mare, id. 
[Plur. ftupt.]

— Din turc. (s. bulg.) buga „taur". Cfr. du
bletul, buhaiu.

bcgAka 8. f. art. (Ban.) Nume de oaie, cu mițele 
ca cocorii, la vârf Întoarse rotund. liuua-Iana, m. 112.

— Poate, Ia origine, „oaie bulgărească", din aârb. 
bugar „Bulgar" (însemnează șl „porc").

begAt, -A adv., adj, 1. Assee, suffisamment. Ii. 
l®. Suffisant. 2®. Trés ckargé.— (Îi'ihoi, Transilv. de 
nord, Mold.)

I. Adv. (Construit absolut s. cu prep, de) Destul, 
de ajuns, cu Imbelșugaro. candrea, ț. O,, bud, p. p., 
șez. V 38/,,. [La botez] li bugătu popa Ștefanu..., 
că el isprăvește toate (Maramurăș, a. 1771). lORUA, 
8. D. XII 247. Nu-mi despică inima, Că-i bugăt 
de nouă ai, De când la inimă-mi ^ai, Și-i bu
gát de nouă sile, De cáml strici inima'n mine. 
DOINE, 101. Célúit îs eu bugăt, Că mă uit f* te 
văd.' BUD,p. P.45. Ceplângețivoi, feciorași?Știut-ați 
bugăt de bine... Că mergeți pe țări străine, ib. 38; 
cfr. 27. Nu te bată alte rele, Numai gândurile mele, 
Că ți-or fi bugăt de gr^e. rbteganul, ch. 25, cfr. 
104. Mi-e jale... După sufieiu’ tău. Că tu faci bo- 
glwt de rău. țipi.ea, p. p. 29, cfr. graiul, ii 51. 
l-am dat bătaie bogát. Am mâncat bo'/ât (Bucov.). 
Com. A. PROCOPOVICI.

II. Adj, 1®. Destul, Lasă-le la dracu', doamne. 
Că rabdă bugătă foame, reteganul, cu. 63. Dracu’ 
le poate [sărută] pe tăte. Cinci și șase mi-s bu'iăte. 
M.ÂNDRESCU, P. P.

2". încărcat tare, cu vârf, tf» car&o^Ae# = Încărcat 
bine, ion CR. 11274 (laorigine, fraza aceasta e eliptică 
din: un car încărcat bőghet = peste măsură. Com. 
A. PROCOPOVICI).

BUGET
[Și: bogÂt. POMPILIU, BIH. 1005, ȘEZ. II 23/e, 

bogát, (prin apropiere de bőghet, -eată) șl: bő
ghet.]

BVGEÂc s. a. 1“. iVesîn'ife. 2’. Bes.?araWe mé- 
ridionale. S**. Danse paysanne.

1®. Feninsnlh. H. xiv 348.
2®. Colțul de miază-zi al Basarabiei unde erau așe

zați Tătarii. Basarabia care acum cu nume tătă
resc se chiamă Bugiac, adică unghiu. cantemir, 
ib. în Buijeac Gruie-ait intrat, alecsamdri, p. p. 
78. Cinci Tătari din Crimea ajung mai mult de
cât eece din Bugeac. zanmb, p. vi 59. rțț A pus-o la 
Bugeac = a furat-o (Calafat), zanne, p. iv 552.

3®. Numele unui danț țărănesc. H. xi 77, 203, 
234, XIV 162, 251, MUSCEL, 29.

[Șl: Bngeâg ȘIC., GCR. ii 34, 81; Buceăg ib. 
(șl In înțelesul 3®) H, xiv 22. | Derivate: Buge- 
geâo, (turcism) biigeaclin s. m. = Tătar din Bugeac.

— Din turc, bn^ah (bncak) „unghiu“. ȘIO.

BDGEÁC B. a. âbuffles. — O colibă pentru
adăpostirea bivolilor. DDRF.

Cfr. bulg. bunsaic „un loc de iernat al oilor". 
SBORMIK, 18, II 5.

BiiOBÂc 8. a. (Bot.) V. buugenc. 
bl'oeaceíu s. m. V. bugeac’. 
BVGBÂe 8. a. V. bugeac' șibuiigear.

BVGEÁN. -Ă adj. (Cheval) gros et gras. — Cal 
bugean’^țTss și gros, pamfile, j. ii. Cfr. bu- 
ged.

bugeAivá s. f. (Bot.) V. budiatiă.

BÉGED, -A adj. Bou/fi.—(Ntold., Bucov., Mara- 
murăș, Ung.) Care sufere de boala oedema (trans- 
sudat In țesutul subcutan al feții s. al corpului), 
p. ext. buhăit, buhav, umflat (la față). Fața bngedă, 
barba afumată, muște, magaz. ist. iii 27. Fața 
bugedă, întunecoasă, sadoveanu, s.tu. vi 166, cfr. 
C. NBORUZzr, II 206/,Fața men-i față de domn, 
A ta-i bugedă de somn. hkt. FOLC. 1503. [Șl: bii- 
ced,-ă (prin jurul Aradului) Com. i. rodea, buget,*ă 
adj. La fălci umflat șt buget, eminescv, p. 246. 
Buget la față. șez. n 19/„. || Verb: bngezl vb. 
IV" intrans. — a se face buged, umflat la obraz, 
de boală ori de .somn, bud, p. P. Pdn4 tot vei bu- 
gesi, Doară la mine-i gândi, ib. 32**, (cu schimb de 
suflx, Mold.) buginlvb. IV" intrans. ss a dormi lene
vind (propriu: pănă te faci buget). țAMFiLE, J. 
II, Tu, fată, hăi, ai să primi mușchiu verde pe 
tine, bufnind. lOK cr. iii 75.]

— Din lat. pop. *buccldns (din bttcca) „cu bucile 
umflate". TDH.G,

BiesUKÁN s. m. V. bugeac. B^OESiiȚÂ s. r. V. hujenițft. BÚOET. *Ă adj. V. bugcd. BÎOET s. a. V. biinget.
Bl'«BT 8. a. (Finanțe) Budfiet. — Statul cheltale* 

Iilor și veniturilor anuale ale unui stat, unui mini- 
steriu, unei comune, unei instituții publice, etc., p. 
ezt. veniturile și cheltuielile unei familii, unui 
particular. Budi/etul cheltuielilor, üricaricl, vin 
130. Btidi/eiefe... se voteaed numai de Cameră; vo
tarea lor se face pe articole și totdeauna înain
tea anului in care se pune in lucrare. Pretoriám, 
DR. c. 30. Celelalte subvenfiuni... să fie... tăiate din 
budget. MAIORB8CÜ, D. I 85; cfr. id. CR. i 359. .S»- 
getul meu nu-mi ingădue această cheltuială. [Scris 
șl budj/ei. I Derivate: bugetar, ■& adj. = de (s. din) 
buget, privitor la buget. Discuțiile budgetare. ua- 
inRESCüj'CR. 1 361. Amuî începe la 1 Apri-

)



BUGEZi
fte; (formațiune fam.) bugetiror, >â adj., Bubst.= 
lii&n^tor de s. din buget, cel care tr&ește din hu* 
getul statului.]

— N. din fran. (<( engl. budget, caro se trage 
din v.-fran. boitgetle „s&culeț, pung&“.)
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KUGBZÎ, BUGINÍ vb. IV* V. bugcd.

BÚUI.Á f s. r. = gogoașă (de ristlc). (Atestat nu
mai la ANON. CAR.: bugli = galla).

BUuuÂNÂy s. a. Vas do lemn, ca o balercă. Cfr. 
VICIU, GL. 17.

BÚGNÉK B. m. V. butnar.
BCtiNÎ vb. IV® V. bufni.
BUH 8. m. (Omit.) V. bobii.

BUH 8. m. sing. Nouvelle, bruit; roputation.— 
(Mold.) Veste, pomină (creangă, gl.), nume-rău 
(PAMFILE, J. UI, ION CR. II 109). (Consttuit CU Ver
bele: a se duce, a merge, a ieși, etc.) liăsplătire 
vom face... de care să se ducă buhid în toată țara. 
GORJAN, H. IV 72. Í-O mers buhu’ de la Burdusani 
(=Bnrdnjeni: vorbește un Grec) până la Galați. C. 
NEGRUZZI, III 70/u. Mi se dusese buhul, despre posna 
ce făcusem, creangă, a. 51. #2-a ieșit buhid, ca 
de popă tMtM. PAMFILE, J. III.

— După CIHAC, II 30 ar există șl In rusește 
și polonește un cuvânt buchfzj cu Înțelesul de 
„bruit“.

BÉMÍ s. f. (Omit.) Chat-huunt, kibou (Bubo ig- 
navMS, slrix bubo). — Cea mai mare pasăre răpi
toare de noapte din părțile noastre, cu capul mare, 
cu urechile ascuțite și cu ochii bulbucați. JAHRES- 
BER. III 55, H. IX 59, 495. (Se confundă, In unele 
părți, cu cucuveaua și ou alte păsări de noapte. 
Cfr. MARIAN, O. I 208 ș. u., 196.) în unele regiuni 
se nume.ște: joimăriță (marian, O. I 208), bou- 
de-noapte (ib.), cfr. huhurez, strigă. Buha 
strigă, țipă (marian, O. I 209), cântă, bu- 
hăește (H. X 499), buhâe (h. xiv 334), buhue 
(II. IX 509), bufăește (ii. iii 325), rage (QORO- 
VEi, c. 198, ȘEZ. IV 81), răcnește (gorovei, c. 
33). Cântă buha tntr’o cruce, Pe Magdu la groapă-l 
duce. ALECSANDRI, P. P. 377*’, cfr. TEODORESCU, P. 
p. 330. Se uită cu genele, Ca buha cu penele, măn- 
DRESCU, L. P. 160/„. Buha bea numai apă de ploaie. 
ȘEZ. V 128/,0. (Ironic) Pști dragă flăcăilor. Ca buha 
găinilor. ALECSANDRI, P. P. 340/g. # Ad bea buhape 
cinevâ = a pieri de frig, a degeră (Bucovina). MA
RIAN, o. I 209. II Specii; bnliă-mare marian, o. i 
208, buhă*cu*cÂrpă = strigă, ib. I 234. || Fig. Fată 
ou părul zbârlit, urltă. marian, 0.1213. teșiți, buhe, 
din bordeiu, Și vedeți și-afară ce-i. rbteganul, tr. 
173/j. I Cap (nepieptănat, zbârlit), cfr. oiuf. Piaplă- 
nă-ți buhai Ce ți-aieborșit buha? marian, o. i 215. 
' Cucuiu, moț (la pasări), id. ib. i 216. || Oale cu 
capul ca de bubă, având lână multă pe la fălci. 
marian.

Î
(Entom.)Bnba-clumei = Btrigă. marian, ins.

I buhâ-de-cnrechin = bohoolu. ib. 291.
[Șl: bufă s. f. marian, O. l 208. (Ironic) Fru

mos 8. frumoasă ca o bufă. H. IV 55. Despre un 
copil nrlt, dar iubit, se zice: puiul bufii, h. iv 55, 
biihnă 8. f. H. X 355, 465, XlV 429, șEZ. II 151/,,. 
Bubna greu suspină, alecsandri, p. i 58. Ne du
cem... spre bisericuță, care se înfățișează cinchită 
ca o b^ină amorțită de lumină. lORGA, N. R. B. 45. 
Gând o femele se Îmbrobodește astfel că i se văd 
numai ochii, 1 se zice: PaPcă-i o buhnă. H. Ili 429, 
bâfuă, biivnă s. f. marian, o. i 208. Bufnele po- 
somortte... Țipă cu glas amorțit. ALECSANDRI, p. ii 
122. Stă ca o bufnă: bufnos, Îmbufnat, supărat, 
morocănos, pamfile, J. n; biihniță s. f. marian, o. 
I 208, șez. ii 151/,, și (mai ales) biifnlță 8. f. =

bUHAlU
buhă,ciuurete(ii. VII 260), cu cu voică(ib.), cucu
văi e (ii. II 253), bogză(ib.), pasăre pustielnică 
(h. V 132), bululeu (H. V 416). O bufniță mare și 
sură. EMINESCU, N. 23. Cape-o bufniț’o'nconjoară. 
COȘBUC, F. 66. Se mai pomeni... că se agață de spi
narea luio bufniță. ISPIRESCU, l. 212. Bufniță mare. 
DOMBROWSKi. 303; (masculinul) bnfnițolu s. m. 
BERARIU, SĂM. II443. | Și: buh, bufs. m. = strigă. 
MARIAN, o. 1235, buliác s. m. = bubă, dombrowski, 
303, MARIAN, o. I 208, (ofr. turc, buhag) buliiciii 
(Kopcea, In Buoov ), puhăcin (Mahala, In Bucov.) 
8. m. = un fel de bubă mai mică. Gom. l. URSU- 
LBAC, t puliăce s. f. = un fel de bubă. Coțofana, pu- 
hacen, cucovaia. cantemir, IST. 26. Ochii..., decât 
a puhacii mai mari. ib. 135. Noaptea..., puhacea... 
ib. 147, cfr. 179. | Diminutiv: buhiiță 8.f.=smoț. 
MARIAN, O. I 216.]

— Cuvânt de origine onomatopeică (la Aromâni 
și Megleniți bufi, care se găsește la Latini {bubo, 
hufo}, la popoarele romanice (ital, gufo, pisán, portg. 
bufo, spân, buho), la Slavi (bulg. buh, buhzl, buhai, 
polon, puhacz), precum și In alte limbi (ung. bw/iw, 
puhu-bagolg ,.buhă‘‘,5ithn „zbârlit”, n. -grec, {iiioü^o;, 
turo. bâh, buhag. etc.).

BÚHÁ 8. f. V. puliâ'.
BÚHAB, -Ă adj., BUIIĂBÎE f 8. f. sing. v. buliar.
BÎSicir

BUHĂDÎB 8. f. (Bot.) (Glodeanu-s&rat, !n Buzău) 
Buruiană mare (nedefinită), graiul, i 225. Cfr. 
bnhaș.

BUUĂi vb. IV'*'. 1®. Crier, ululer. 2*. .T/wf/tr. 3®. 
lYeMrer, hwler. 4®. Tirer (un coup de fusii). 6®. Futre 
du bruit.

1». A țiP^ ca buba. h. X 499, xvi 2dl, 334.
2®. A mugi ca buhaiul (ii. iii 108) s. ca boul 

(H. X 518).
3®. (Despre copii) A plânge tare (făcând bhu! bhu!); 

cfr. urlă, băună, buciumă (il 1°). mă lăsa 
să plâng, că aș fibidtăit... să răsune biserica. GHi- 
BÂNESCU, ap. TDRG-

4®. A Împușcă, a trage cu pușca.
5®. A da zgomot mare Intre pasările de casă șl 

a Ie speriă. ghibăsescu, ap. TDRG.
[Și: bufăi vb. IV‘ (ad 1®) H. iii 325, buhul vb. 

IV (ad 1®). Bufnița buhue. u. ix 609, buliălui vb. 
IV“ (ad 2®) H. XII 288, (ad 3®) marian, bnliăli vb. 
IV* (ad 4®—5®) VAIDA. I Derivate: buiinlălă s. f. 
Vânătorii se chiamă unul pe altul prin răcnetul 
hăr hâr, care se numește buhuiaJă. ii. Ii 3.]

Onomatopee; ofr. rus. buchath „a țipă pre
lung, a urlă“, bulg. ăuchum „țip ca buha“.

BVUĂi vb. IV* refl. Se gonfler, se boursnufler, 
bouffir. — A se face buhav la față (de beție, do 
somn, de boală), cfr. bugezl. Când trăim de mai 
multă vreme tntr'unaer stricat..., ne îngălbenim și 
ne bulláim la față, apărarea sănătății, ap.TDRG. 
Chipuri buhăite, galbene, delavrancea, S. 131. 
Doarme,de se buhăește. JlPESCtJ, o.lbb. |Șl:buhăvi 
vb. IV** DICȚ. II Derivate: buhăirc s. f., bnliăială, 
buliăitiiră s. f. DICȚ.]

—* Cfr. sârb, bujati (din buhati) = a. &e umflă 
(despre aluat). BERNEKEK, SL. WB. 97. Cfr. buhav, 
bufni, puhăvi.

BVHÂi vb. IV^ V. bufni.
BCHllirĂ s. f. V. buh&i.
BCuAiiș s. m. (Zool.) V. buliaiu.

Hi'HÁir 8. m. (Zool.) I. 1’. raureaM, 2’. Béliír, 
bouc. II. 1®. Trompe, cor. 2’. Instrument imitant le 
beuglement du taureau. III. 1®. Varlopc. 2®. Levier 
(de inoutin). 3®, Poiffnée (de fanx). 4®. ^Uanteau de
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paysan. 5®. liuche d’abeilles qui n’essaiment pas. 
6®. Terre engraissée de fiente.

I. 1®. Taur (de bou s. bivol), ii. iii 139, 399, vil 
386, X 44. 7 ftw/iat (a. 1588). CDV. D. BĂTR. l 208. 
Zece boi cu doi buhai (Mold., a. 1745). UHICARIDL, 
XI 226/„. Bivoli ce i s’au dat: 8 bivolițe, un bubaiu, 
2 bivoli (Mold., a. 1793). ib. xvi 209/,. (Cerbul] în
cepe a-și aruncă țărna după cap, ca buhaiul. 
CREANGĂ. P. 226, cfr. 66. Ș’un bubaiu s a deidegat. 
Toate vitele mi-au spart, alecsanpri, P. P. 361”/,, 
cfr. ȘEZ. i\ 238”/,t,. A buhaiul satului (cfr. 
cocoșul satului s. al mahalalei) « bărbatul iubit 
de femei (lași), zanne, p. i 342. Își aruncă țerttă 
(în 8. pe spate}, ca buhaiul =: se laudă singur (Co- 
vurluiu), Iși face pe voie (Vasluiu). ib. ix 552, ii 428.
# bubaiu (-de-ba)tă) = (Omit.) bâtlan (-de- 

stuh) MARIAN, o. II 337; (Zool.) specie de broască.
II. VI 208. Cu ochii holbați, ca niște buhai-de-baltă. 
ALECSANDRI, T. 943.

(Entom.) bubaiu s. hubaiul-lui-Dnmnezcu (cfr. 
bnhaial-Uomnuiui ll. xii374) = boul-Iui-Dumne- 
zeu. MARIAN, INS. 34, II. i 59.

2®. P. ext. Berbece ori țap trecut de doi ani. 
(Atributiv) Dă-mi o mierță de mălaiu. Că ți-oiu 
da un țap buhaiu. BUGNARIU, NĂs.

n. P. anal, (eu răgetul taurului)
1». Bucium. PONTBRIANT, LM.
2®. Instrument făcut dintr'o pntinică s. cofă s. 

șteand fără fund, legat la gură cu o piele de oaie 
dubită, prin mijlocul căreia trece o șuviță de păr 
de cal, care, trăgând-o, dă un sunet puternic care 
seamănă cu răgetul bul'aiului. tl Int'*ebuințep.ză 
cei care umblă cu plugul, la urat, In seara de Sf. 
Vasile. Se mai numește șl șteand. marian, se. i 
24, creangă, gl., pamfile, I. o. 61. Buhaiul urător, 
în ajunul anului-nou. Russo, 8. 22. în ajunul Sf. 
Vasile, toată ziua am stat de capul tatei, să-mi 
facă și mie un buhaiu. Creahoâ, A. 91. Altul trage. 
buhaiul. ȘEZ. III 180/,,.

111. P. anal. 1®. (Dulgh.) O rindeă ^mai mare. 
DAME, T. 115.

2®. {y,ÎOT.} Buhaiul serve.ște la ridicarea a. lăsarea 
poliței, prâsnelului și a pietrelor morii. !n unele 
părți se numește crainic, cântarul-pietrelor, 
zăvor. DAMÉ, T. 151. Cfr. armăsar (ii 2®).

3®. Cârligul coasei, ion cr. iii 226.
4®. Țundră neagră cu glugă (Bran, viciu, gl.), 

un fel de mintean din materie de lână albă (POM- 
pll.iu, Blll. 1006). PtSnă-și ia buhaiu ’n spate, jar- 
NÍK-BÁK8EANÜ, D. 174. Eu dorin... Pe un petec de 
buhaiu rău (Nojorâd, 1. Uradea-mare). ȘEZ. vii 164”.

5°. Stup care nu roiește, marian, ins. 146, BAR
CIANU.

6®. I.eo bălegăros. ii. ix 123.
(Și: buăiii 8. m. LM., DDRF. || Diminutiv: bii- 

bâlâș (diai, bubăieș) s. m. s vițel rămas nelntors. 
MARIAN.]

— Din rus. bubaj, idem (iar acesta din turc. 
buga). Cfr. dubletul bugă.

BCUÂiu 8. a. V. bură. 
buhAlî, hL'hAli'î vb. IV'^ v. bubái.
BiHÂR 8. m. V. boar (2®).

itiufiș 8. m. (Bot.) Petit arbre branchu; buisson. 
— (Mold., Transilv., Bucov., Marainurăș) Copăcel 
(spec. brad șEZ. Ii 151,marian, o. i 216) scurt, 
Închircit, ou crengile întinse roată Ia pământ (ȘEz. 
IX 154); tufe mici (viciu, gl.), brad bătrân (bud, 
p. P.). Cfr. brad, jneapăn, târș. Cfr. marian, _____
INS. 464. Scoarța buhașilor de brad (Straja, In rian, o. 
Bucov.). Corn. A. tomiac. Când mă-ta o numără — 
Cetina de p'un bubuș. DOINE, 120/,. Nice pămăpe 
obraz. Fără scoarță de buhaș. BUD, P. P. 20. | (Co
lectiv) Tufiș. Cântam doina prin buhaș. ion cr. iu 
313. (Șl: (4- copaciu) buhâciu s. m. = copaciu (Su- 
cinl-do-sus, Transilv.). viclU, GL., (cu singularul nou)

BUHUR
huhiic s. m. = brad pe v&rful muntelui, oare crește 
până la un timp, apoi stă pe Ioc și are Înfățișare 
iirltă (Bran, In Transilv.) ib., buhiis (buhuz?) = 
brad închircit, ale cărui crengi se întind numai Ia 
pământ. ȘEZ. n 151,] —Cfr. bufoiu.

BViiÂii s. m. Cros nuage lombre. — Nor de 
ploue gros și negru, weigand, b. b. 04.— Cfr. bu- 
haiu (subt bură).

BVHAV, -A adj. Gonflé et mou, nu visai/e păle 
et boursoufié, bouffi. — Umflat, palid și moale Iu 
față (de beție, de somn, de boală), buged. liuhavi 
la față. piscdpescd, o. 13. Carneit (vitelor dege
nerate] deoeueă bubavă ș* fără gust. Ghica, 8.541. 
/n chipul lui galben, bubav.,., locuiă vecinie un eăm- 
bet. T. CERCEL, sAm. III 457. (Și: búhab, -ă ii. iii 
424. AÎM/ioft la față, vlaîwțâ, b. 30. Inginerii’, sub- 
prefectu', cm fețele biibabe (de beție]. N. bev. r. ii 
7.3. II Abstract: (numai la CANTEMiR)bnliăbi« f 8. f. 
sing. De nicas.., din melianholie tn bukăbie... va 
cădea, ist. 168.]

— Din sârb, bubav „umflat și moale ca un bu
rete". BERNEKER,SL. WB.97.(Cfr.ungmoale). 
Cfr. buhăi-; puhav, puhab.

Ri HÁz B. a. = bogai (1®). C'íojjoímZ de la fiatra 
bahasulai dăngdneâ amarnic, ca semn de mare pri
mejdie. DUNĂREANU, 8ĂM. VI366. Foate verde, salbă 
moale, l^ăl bnJias de mare. voi.c. 13.

buuerÍc s. m. (Bot.) V. buherlc. 
uÉHNÁ 6. f. (Omit.) V. bubă.
BÎ'HNET S. a.. BVKNi Vb. IV* V. bufll).
BÚHiíi'fl 8. f. (Omit.) V. bnhă. 
BVHOÁBB g. f. V. dogoare.
BVHOIÓ8, *OÂ8Ă pnVOlU.
BtHÓN s. m. (Anat.) Esiomac du porc. — Sto- 

luahul porcului (Frătăuț, In Bucov.). Corn. TOFAN. 
Cfr. buft, burduhan.

BVKOB, *oÂs.l adj. I^.bouriffe, liérissé. — (Mold ) 
Zbârlit, cu părul vâlvoiu. Bărbații, cn... părul hu- 
Itos. lORGA, N. R. B. 36. (Oșteni] cw cușmele laie 
de di/iănii buboase tn cap. sh.dqvea.íív, răm. v 
972. și buboasă. MARIAN, na. .39.5. 7)«-
te-acasă, fa, buboasă, Și te lă, te fă frumoasă, 
ȘEZ. V 16.

— Derivat din bubă, prin auf. adj. -os.

BLUiMii interj., s. m. Pouf! pan! Coup de 
poing. — Exclamație care imitează o lovitură (?) 
Uiuiu și buhubu! marian, na. 270. || P. ext. s.
m. (Lovitură de) pumn (Munții Sucevii). șez. ii 
151/,«.

— Onomatopee. Cfr. polon, buch „buf, poo!“ 
Cfr. bufni.

Bi'Hi'i Vb. IV (ș. d.) V. bubái' ș. d.

BV1IVIÁT,-A adj. f^bouriffé; —Zbârlit, no-
pieptănat, (despre pasări) moțat, marian, O. i 216. 
Cfr. boghiat. Am o găină buhuiată, în cămară î 
încuiată. Cănd odescuiu, Haț,cu mâna de cucutui' | 
( = Lacătul.) GOROVEi, c. 194. (Cu pronunțare dia- i 
lectală: buhuiet. Cfr. ib. 148, 213, etc. Cucoveica e i 
mică, pe când buba e mai mare, muibuhuietă. MA- 

?. i 196.]
— Derivat din bubâ (după cucuiat).

BVIIÚK 8. a. }^:toffe de soie ou de laine fine. -- ‘
(Turcism, Învechit) Un fel de mătase (ȘIO.), stofă 
de lână fină, cașmîr (TDRG.). Cfr. H. x 357. Fermenă 
(le buhur, filimon, c. ii 677. Purtă ., o largă mantie
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de buhur alb. ODOBESCU, l 133/,,. 1 (Azi) Un fel do 
haină femeiască. H. x 357. |Plnr. -/tururt.]

— Din turc, buhur fburj „stofă de mătase**. ȘlO. 
(Cfr. bukhurki,bukhurlti = name de stofo vărgate. 
TDRG.)

BLHEBHANOÍ-BÁMÁ ț S. m. ) . , .t a. m. J '■ 

— (i7ít

ui'HVBUĂRts. a, Encertsoir.par/wiMOir. — (Tur
cism) Vas (de metal) de afumat cu mirodenii; cfr. 
cățuie, cădelniță. Lăei... cu buhurdariirt, pline 
de scumpe miresme din llegias. ODOBESCU, I 134 
(Plur. -daruri. | Șl: boliordâr s. a. 1 bohordar de 
argint cu cămpul poleit, id. i 422, bnrdăr s. a. 0 
cățiie poleită, un burdar (a. 17SKI). iorga, s. d. 
viii 18. ! Cel Însărcinat la curtea domnească să poarte 
grijă de afumător se numea bulinrdaugiu -f- s. m. 
(ȘiO., iorga, C. I. II 160), existând șl un buhnr- 
dangi-bășa f s. m. (ȘIO.)]

— Din turc, bnhnrdar, idom. ȘIO. Cfr. luuhnr- 
dan.

BimiiBÉz 8. m. (Omit.) v. liuliurcz.
BEUV9 s. m. v. buliaș >. 
buhétA s. f. (Omit.) V. bubă.
BCHvÂbiu t 8. a. V. bufariu.

BVi subst. sing. (Termen din limba copiilor) 
Băutură (de obiceiu vin) cănd se dă copiilor, spec. 
împărtășanie. Deschide gura, să-ți dea tata bui. 
Com. I, PAVELESeV.

Bvivb. IV<*’. 1®, Jaillir, seprécipiter. Faireirrup- 
lion (dans un pays). 2®. Se lancer. 3®. S’^ancer en 
mugissant. — (Munt.. Ban., Ungaria, Transllv. de 
nord)

1®. Intrans. (Despre apă) A țâșni (Șișești, In 
Mehedinți, com. n. ionbbcu), a veni cu furie, a 
năvăli (N. REV, R. a. 1900,85),cfr. buti, bujdl. A buit 
apa mare, de la codru, gr. bán. [| (Despre ființe) 
A năvăli, a da grămadă (buonariu, más.). Corîtii 
grămadă buid. POMPiLiu, B. 78/„. Leșii au buit Si 
ne-au păgubit, marian, o. i 107. Buit-o Unguru’n 
țară. ALETICI, L. P. I 195/,,. [ Refl. A se vâri, a 
se băgă orbește. LB.

2®. A se slobozi repede la vale, a o tuli Ia vale. 
Intrans. Bui din deal la oale! alexigi, L. p, i 
219/,, cfr. QCB. n 329”/,,. | Refl. Ea (= mierla) in 
jos că se buiă Si fiiuțu' că-l luvă. alexigi, l. p. 
I 94/.-

3®. t Refl. (Despre vite) A se provocă la luptă, 
bonoănind, a deveni buiac* (4®). Cănd vor paște 
niște vite striine Împreună la un loc și va înceape 
una ăentr'însele a se bui (Mold.: a se boncăij, ca 
să întărâte pe vreuna să selupte... prav. 63. Cănd 
va veni un dobitoc buindu-se (Mold.: boncăindu-să) 
spre altul... ib.

(Iraper.bM».', Derivat: bűires. f.bugnariu, năs.]
— Din slav. (sârb, bnjati „toben“, cfr. bujica 

„pârâu de munte*, rus. bujânitb „a căută ceartă“). 
Cfr. buiac*.

BUiÁc,-A adj.,8ub8t. 1°. £xu&^ra«t, dru, fertile. 
2". Gavé; regorgennt (de...). 3®. Cowreur. 4®. 
fnronche. 5®. Insensé.

1®. (Despre vegetație) G&reia-i priește mult, care 
crește tare, Îmbelșugată. Din Eghipet ('ai mutai vie 
buiiică, Să rodească vin și strugurii să-ți placă. 
DO3OFTE1D, P8. 271, Verdeață prea buiacă. i. BÂR- 
SEANUL, SĂM. V 356. VdrdHd'O [= planta]... rle 
6»*acd, s’a bucurat tare, sbiera, P. 3ÜO/„. ] Spec. 
(Plant&) crescută din sloată, dar fără rod: Popu^ot 
buiaci Inalți, dar care nu au legat păpușe. pam
file, c. (cfr. buiflci 1 1®). I (Despre pămănt) Foarte 
roditor (LB.), gras, fertil. Gloata sa cea flămânflă și 
öcicd 0 desc^că'n (ară buiacă. dosofteiu, ps. 377.

BUIECÍ
2®. (Despre oameni) Răsfățat (LB.), desmierdat, 

puțin trudit, care nu-și încape în piele (bugnariu, 
NÁS.), care nu mai poate de bine (Com. I. corbu), 
îndopat, îmbuibat. Dumnsdzău-i gtudeț cumplit 
mândrilor, butdcilorii. varlaam, C. 351. Nu umblu 
de gras și de buiac, ci de ttecas. reteganul, p. iii 
46/, iVttwa» știeceface,debinece-i:de buiac ce-i, 
face atâtea blaegonii. șez. v 3^/fg.

3®. Ștrengar, craiu (LM): cfr. berbant. BaW-i 
crucea de diac, Cumu-i, Doamne, de buiac: Cu 
mânile pe psaltire. Cu ochii pe la copile, jarnîk- 
BÁRSEANÜ, D. 470.

4®. (Despre animale) Sălbatec, sirep, șupar (LB.), 
; zburdalnic (Straja, In Bucov., com. a. tomiac). Bre 

câtu-i de mare hiara și buiiică, Coarnele’n pășune 
( la pământ iși pleacă, dosoftbipi, ap. GCR. I 251/,, 

cfr. IORGA, S. D. XIII 96. O turmă de tauri buiaci,
care, căt e ziulica de lungă, se bufnesc în capete. 
mera, b. 203.

5®. Nebun, smintit, nechibzuit. Bui'icil (:stu!ti) 
sa’nídfeapá. DOSOFTEIU, PS. 322, cfr. 160, v. 8. 107„. 
La flăcăi mintea-i buiacă. Im toată proasta se 
pleacă. ION GR. III 218. Ilabdă, rabdă, inimioară, 
Cu ți-o fost firea buiacă Și mintea copilărească. 
VASiLiu, c. 144, cfr. reteganul, cu. 39.

[Diminutiv: buleccl, -eă adj. Tu ești tânăr, 
buiecel. ALEXIGI, L. p. I 151/,, buicél. -eu adj. ib. 
142/,,. Cu alt sufix; buiétic, -ă adj. Viile buietice. 
ap. TDRG. I Abstracte: bniecies.f.=starea In care 
cinevă nu-și mai Încape In piele, îmbuibare, îngâm
fare, zburdălnicie {L3.}. L-au certat Duinnedsău cu 
stricăciune, pentru buecila și pentru indrăsnirea. 
VARLAAM, C. 368„ cfr. 13„ 291,,. Nu fără de rușine 
și cu buecie, ce cu cumpăt și cu adevărătate. uo- 
8OFTEIU, V. 8. 165, cfr. P8. 99. Nevoia in carea Iu
lian, cu mândria și cu bueciîa iut, adxisease oastea. 
CANTEMIR, iiR. 2^3/,^. De buiecie sau de bună-voie 
nu mai pradă nime, ci mtmai de nevoie. MARIAN, 
T. 175, bulecime s. f.=buiecie.LB., bugnariu, NÁS.J

— Din paloosl. bujnkA „nebun**. (Cfr. rus. bujnyj 
cu înțelesul 1® și 4®, rut. bujiik „taur**; cfr. și ung. 
ÖH>(ÍÁ = zburdalnic, sirep. szinnyei, 194). Cfr. bu- 
ieci, buimac, buiu, bui.

BDiAC 8. a. (Imbrăc.) v. butcă.
BL'iĂeA 8. f. V. haiede. 
BéiA*oÁiA 8. f. invar, v. puia-gaia. 
BCiAnÁ 8. f. (Comerț) v. boiamâ.
BEiB s. a. (tmbrăc.) 1
bcibAlAc 8. a. (Imbrăc.) I 

---- v_ (tmbrăc.) I 
». (Imbrăc.) J

BVIBlLÁD s. a. 
BCIBÁKÁC s. a.

r. balbarftf

RCiBELÎsu 8. a. (Imbrăc.) v. baibarac. (BMibe/eul 
și buibălăul transilvănean trebue despărțite de bui- 
harac, cu care, probabil, n’au nimic comun, și de
rivă de fapt din ung. bujjbelé „un paltonaș purtat 
do femei**, propriu „ascunde-te In el**, szinnyei).

bÚicA 8. f. (Imbrăc.) Vétement (de femine).— 
(Transilv. și Sălagiu; ungurism) Veșmânt din postav 
vânăt, ca un frij (Trestia, Hida, VICIU,GL.), surtuedo 
postav pentru femei, une-ori lung până aproapola 
genunchi, vaida. Numai buică s’am in spate, re
teganul, Gii.122. [Diminutiv; buicuță s.f. VAIDA, 

: RETEGANUL, CH. 112. [ Șl: bulâc 8. a. (plur. buiece 
H. II 262) = pieptar de postav, un solu de pieptar 
scurt de postav subțire șl căptușit cu vată, măn- 
DRESCU, L. P.]

— Din ung. bujka, idem (szinnyei).

BVICÉL, -EÁ adj. V. hniac. 
BI7ICÍ vb. IV* V. bniecl. 
beicÚtAs. f. (Imbrăc.) v. bulcă. 
BEiEt'ÉE, «EĂ adj. v. bniac'.

BltiEci vb. 1V\ I. 1®. Prospdrer, croUre «fee e r«-
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bérance. 2®. Ktre turbulent, ll. Se rengorger, s’enor- 
gueillir. III. ifendrc orgueilleux. — (Mold. și Transilv. 
de nord)

I. Intrans. 1®. (Mai ales aubt forma diai, buicf, 
despre vegetație și vite) A le merge foarte bine, 
fiind vitele ținute prea bine s. plantele puse In pă
mânt prea gras (șEZ. v SS/jo), a crește peste măsură 
(corn. a. tomiac). In detrimentul rodului; (despre pă
mânt) a se Ingrășă, a deveni foarte roditor. Bogahil... 
de carele scrie svânta evanghelie .. că-i bueeiră ța
rinele, adecă i să tmmulți avuția și agonisita, var- 
LAAM, c. 277, cfr. 349„. Grâul buicește intr’aeest 
pământ, se face nalt, insă mic la spic. i. ione
scu, M. 566. I P. ext. (In glumă, despre oameni) Am 
buicit deploi. CONTEMPORANUL, VI, I 493.

2®. A zburdă, a fi zburdalnic. Corn. a. tomiac, ion 
CR. III 218.

II. Refl. (Despre oameni) A nu-și mai Încăpea, 
In piele, a se Îngâmfă. Vlahii... de biruință ca aceastea 
buecindu-să. cantemir, hr. 408.

III. f Fact. A ameți (norocul) de cap (pe cinevă), 
a-1 face Îngâmfat, fudul. Nărocul pe Bulgari bue- 
cind, capetele (= căpeteniile) ei în de ei, au început 
a se gâlcevi, cantemir, hr. ii 379/„.

(Și: bnici, j buluci vb. lY* (ad II). Cei fără de 
lege, buiucindu-se, la cer cu mândrie caută, ar
hiva, I 50, (Transilv.) imbulecl vb. IV* refl. A’m 
cumva, știindu-și ei puterea sa, cu numărul lor să 
se mândrească și cu biușigid (= belșugul) bucatelor 
săseimbuiecească.șitiCAl, hr. I 285/,,. Se vor prea 
îmbuieci holdele. ECONOMIA, 38. Cucuruzul se im- 
buiecește după ploi și căldură (Zagia, lângă Nă- 
săud). Oom. :. COBBU. [ Derivate; bnicire s. f. (ad 
I 1®) Trifoiul... de se va culcă de bűidre sau de 
furtuni... este pierdut. I. IONESCU, c. 36; buiecilură 
8. f. = prosperitate, fericire, /ară «m dsiș, în bueci- 
tura mea... dosofteiu, ap. CCR. 231.)

—‘ Derivat din buiac (cfr. rut. öujaly — „üppig 
wachsen, wuchem, ausgelassen sich herumtreiben“). 
Cfr. bui.

ut'iEclE, BCiECÎ.’HE s. f. v. buiac.

ni'iÉUE B. f. (Bot.) Herbe oa plante medicinale. 
(Ban., cu pronunț, buiedée) Buruiană (de leac). Jderi/* 
la potică [ = farmacie) șt adă buîedd (Lătunaș). 
VICIU, GL. Bate vântul, arde câmpul, îi’a rămas 
nid o buiede, La inimă să mă lege, epure, P. 78. 
Fmnsă verde de buiede. doine, 245, iiODOȘ, p. p. 
197. Buedea rea nu piere (Coșteiu). zanne, p. ix 
144. 4^ Bnledea-ciumei = captalan. panțu, pl. 
(După weiGAND, JAHRESBER. III 314, se pronunță 
buieie, cu singularul bniăgâ, de asemenea dă OR. 
BĂN. forma ăwiepe, astfel că se pare că buiagă e 
substantivat din buruiană buiacă.]

BDiESOÎi; s. m. s: hoiaugiu. h. x 539.

BUIENTBÁ vb. 1* I L 1 ..
BUlBSTBĂiș adj., subst. I

Bi’iÉNTBl't -lÂSTBĂ adj., subst., s. a. l-lll. (Jui 
va l'amble. II. Xmbis.

I. Adj. Forma originară eră imbuiestru și cu
vântul eră adjectiv; tntrebulnțându-se ca atribut 
po lângă „cal“, indică un cal (de călărie) care, In 
mers, aduce de-odată Înainte amândouă picioarele la
terale. Cal hnbuestru (H. VII 149, xn 25), cal tmbu- 
iestru jncător și bășicat, (ii. il 117); cfr. anon. 
CAR. fembuiestru, Rlră traducere).

II. 8. a. Mersul Lnbuiestru fiind pus alăturea do 
mei8ull,{n copcii, in galop, in goană, in trap, la 
treapăd, etc., cuvântul imbuiestru a fost analizat 
ca o locuțiune adjectivală s. adverbială: in buie
stru, așă Încât din ea s’a putut despărți un substan
tiv buiestru = mersul calului de călărie, care calcă 
cu amândouă picioarele de-odată, umblet (fiind 

pus alăturea do substantivele : copcă, galop, troa- 
păd, goană, eto.). LB. Cal în buiestru (n. ii 12, 
IV 84), in buiestru, la pas, layaanií, la treapăd (u. 
II 289). âiâccîitr*» se tntreceau cu orsarii, pe căluții 
lor în buiestru, marian, SE. II 82. Astfel vechiul 
proverb; Calul bfitrAn nu se (mai) învață îmbu- 
testru (—buiestraș), astăzi se simte; Calul bătrân 
nu se (mai) învață tn buiestru (românul glu
meț, I 6/,„ ZANNE, P. I 3,00 J cfr. BARONZI, L. 51/„, 
ION CR. III 216) și, după varianta: Calul bătrân 
nu se'nvață a merge la umblet (mat. polc. l 716) 
8*azis(de un scriitor oaAntonPann, care învățase mai 
tărziu românește) șl: Calulbătrăn nu se învață labu- 
tesfrM(PANN, p. V. II3), iar mai apoi și; Âi ju^nicam 
Oălbiori... Dau buiet^ru ’n futja mare, teodorescu, 
p. p. 688. Cu toate acestea șl azi Încă, deși simțim 
pe buiestru ca un substantiv, totuși poporul 11 Între
buințează, In graiul său obicinuit, numai In legă
tură cu prep. „ln“ : Fugarii neobosiți... abiă atin
geau, in buiestru, cu copita de țărână. ODOBESCU, 
I 161/,,. Vine domol la vale un călăreț tânăr, în 
buiestru țăcănit, caragiale, m. 44.

III. P. ext. Adj. Ultimul stadiu de evoluție esto 
(numai In literatură, ca o construcție personală, o 
licență poetică): cal s. mers buiestru — buiestraș. 
(Fig.) Cm»* tresăreau încremenite în jocurile lui 
buiestre Oștiri cu coifuri de aramă. OOGA, p. 15.

[Șl: (neobicinuit, refăcut, pentru rimă, din forma 
fem.): bniâstru s. a. Fug prăștierii, De umbra lor 
însăși goniți, in buiastru. d. anghel, săm. vi 332.

Derivate: (imjboiestrá vb. 1* = (intrans.) a 
fugi In buiestru; (trans.) aface (un cal) să meargă 
tn buiestru. Ghiocelbuiestră, și coama lui... 8ANi>V- 
ALDEA, luc. VI 148. A venit P’un cal negru buie- 
strănd. MAT. POLC, i 486, cfr. alexici, l. P. 38/„ 

' vasiliu, c. 14, graiul, II 85. Venei, calu’mbuie- 
strând. mat. POLC. 39, cfr. PÂscuLESCV, L. P. 54, 
254, boiestrlvb. IV*. Merge murgul boiestrind. CÁ- 
TANÂ, B. 1I3; (ini)buiestrâș, *ă (buiestriiș, -ă sla
vici, ap. TDRG.) adj., subst. = cu mers In buiestru. 
încalecă pebuiestraș.SLAViCJ, N. 1105. fZdcâuI dâ 

■, călcâie buiestrușului. caragiale, m. 50. Caii im- 
buiestrași au «» drum foarte regulat, n. ix 28. 
Și-am ibovnic băiețaș Și se poartă drăgălaș, Pe-un 
cal roib tmbuiestraș (Văicea). Corn, dragu.]

— Din lat. pop. *arobnlester (derivat din am- 
bulart )> ital. am5»ure, fran. ambler, prov. amblar, 
propriu; a călcă ca omul când umblă, ~ cfr. rom. 
umblet = buiestru -prin același sufix -ester,cure 
apare șl Inpedester. Dacă acest sufix avoă ă, precum 
cer limbile romanice, desvoltarea cuvântului a fost 
*imburestruy imbuiestru; dacă aveă é,precum pare 
a indică cuvântul românesc pedestru, atunci desvol
tarea a fost *imburestruy imbuiestru, prin disimi- 
lare ca In perire > peire, farina > *făriră > făină). 
CONV. LIT. XLVI, 137 Ș. U.

uviEsTBVș, -Ă adj., subst. v. buiestru. 
uciÉTic. -i adj. v. bniac*.
BViuÂi i vb. IV* (ș. d.) V. bâigui ș. d. 
BVitiÂT, -Â adj. V. bâiguit\

BVIGĂTl'Î vb. IV* = bâigui (40). BUGNARIU, NĂS. 
— Din ung. bolygatni.

BCiGvi vb. IV* (ș. d.) V. bâigui ș. d.
BVIOVLÎT, -A adj. v. bâiguits

BUiMĂc, -A adj. Ahuri, étourdi. — Amețit (do 
somn, de beție, de frică, de admirație, etc.), zăpă
cit, bezmetic, tehuiu (creangă, gl., cfr. pamfile, 
j. ii), uluit, năuc. Se clatină și caută echilibru, 
ca un om care s’a scidat buimac de somn, vla- 
UUȚĂ, ap. TDRG. Oament* săriră, buimaci, care 
dincotro, creeâml că-i foc. creangă, a. 113. (Une
ori complinit prin „de cap“) Eră buimac de cap r 
și hămesit de foame, de atâta îmbiat, id. r. 145. |



buimăceala
[Cn a't suBx; biiimătie (buimâtcc), -ă adj. Urieșii 
stau buimatici. alecsandri, P. IV 45.1( Derivat: 
buimăcie s. f. DICȚ.]
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BUIMÁCEÁLÁ S. f. V. buimăci.

BUlMĂci vb. IV*. Étre ahuri, f.tre étourdi.
I. (Mai ales) Refl. A deveni buimac, a se a- 

mețl (de somn, de beție, de frică, etc.), a se ză
păci, a 3e ului, ase năuci. Tot norodul buimăcit. BEL- 
DlMAN, TR. 387. Cu to^i s'au buimăcit, de frică, drâ- 
GiiICI, R. 33. Popii se uitau unii la alții, ca niște 
buimăciți, c. NEGRUzzi, I 227, cfr. alecsandri, t. 
922. Lung privesc buimăciți spre mine COȘBUC, F. 
12Ő. Porturidsebuimăcise.la cete ce vetleă. ispire
scu, L. 103. Oastea... incepă a se buimăci și a se da 
înapoi, id. M. v. 41/,4. ó'e scoală Constantin bui
măcit. MERA, B. 231.

II. Trans. A face pe cinevă buimac, a ameți, 
a zăpăci. Rămase buimăcit, de mirare. iSPiRESCU, 
L. 235. Lasă~mă, că w’at buimăcit de cap (Bilca, 
In Bucov.). Com. tofan.

[Și: îmbnlmăcl vb. IV*refl. = a se zăpăci. Com. 
I. CORBU. i Derivate: buimăcire s. f. Această tn- 
frieoșată veste i-a tresit pe toți din buimăcirea in 
care se află, drăghici, R. 33. Vino-ți in sine... Ești 
în buimăcire, c. negruzzi, iii 247/„, buimăceală s. 
f. Pdnă~i el in buimăceală, înainte s’apucăm. BEL- 
DiMAN, O. 64. Această sicere ti tresiso din buimă
ceala tn care t-adăncise scena ce urmase. C. NE- 
gruzzi, I 229. /» buimăceala ceea, tresindu-se cu 
Ion fa^ ’n față, unde nu se încinge între dînșii 
o bătaie crăwenă. CREANGĂ, A. 112. Mergând prin 
pădure, s’a rătăcit; după multă trudă și buimă
ceală—, dă de un heleșteu. id. P. 46. Curtea întreagă 
eră in jale, slugile se văierau, și în această bui
măceală întreabă și slujnica noastră pe un curtean, 
că de ce atâtea ebucium și plângere, hera, b. 197.]

— Derivat din buimac.

UViaAciE S. f. ) hiiiranp
BVIHÁTE0, -.4, BVIHÂTIC, -A adj. / ' 
BViNtiiD s. m. v. boiangiu.

uuiBÍN s. ni. FaivceaH ‘le chanvn. — (Țara-01- 
tului, In Transilv.) Un mănuchiu de zece mănuși 
de cínep& uscată și bătută de pleoscăniță, leg'at 
cu o sucitură do paie, ca să se poată băgă tn apă, 
la topit (Cincu-mare). țara oltului, iii, nr. 2ti. 
Se leii'jă tn buisini. brebenel, gr. p.

BUiuci vb. IV* V. buieci.
BOiiJOcf + vb. IV* (ș. d.) V. bâigui ș. d.
BUIVRIti t. OntRIUSÎ-f’vb. 1V*1 i. s _>1 miWBDisiiit [v. bulurdln.

BUIVRUÎV t s. a. Ordre fémanant d’un pachaj, 
lettre fémanani d’un visir); décret. — (Turcism din 
epoca Fanarioților) Ordinul unui pașă sau al marelui- 
vizir pentru Constantinopolo (In opozițiune cu fir
man, destinat provinciilor), p. ext. ordin s. decret 
domnesc. ȘIO.; cfr. anaforă. După poronca Mă- 
riei-sale... prin buiurdiul jalobei isnafului pitarilor 
(Mold. a. 1826). uricariul, v 169/,. [Plur.-(Luri. 
Și: bulordiu s. a. ap. TDRG.; huiuruldiu s. a. Spre 
a cunoaște fiecare această punere-la-cale..., s’au sto- 
bosit înalt huiuruldiu (a. 1819). URICARIUL, l 131/,„ 
buiurultin s. a. Aveam de atunci ferinanuri și multe 
buiuruitiuii. E. văcărescui, ist. 296/4,, buiorul- 
tiu a. a Buiorultiuri afle/ pașii trimete pe la 
toți. BELDIMAN, TR. 391, buiroltau s. a. Au scris 
buirultăuri la Nicolai-oodă. axinti urioarul, let. 
II 157\„ buiiirUu s. a. l-au venit lui Origorie- 
oodă.... buiurlău de la Abdula-pașa. amiras, LET. 
ni 156/,;, (formă n.-grecească pitouȚoupvxssjui) bu-

fi,

buje!w$a' •***'

inrdismă s. f. Precum prin buiurdisma ce a»KAît^ . n 
Bomnia mea la obșteasca anaforă, ești porunk? '' 
doc. a. 1804, ap. TDRG. Verbul (cfr. turc, bu^r- 
mdlt) : bnlurdl, bniardlsi vb. lV*=:a da un ordin, a 
Întări prin decret, a transmite oficial o hârtie la o 
autoritate inferioară. ȘIO., TDRG. Sultanul... cetin- 
du-l [arzul boierilor] l-au buiurdit la Vesirul, să 
le facă pe voie, neculce, let. n 307/,,. Aste trei 
ceasuri, au ieșit tathâsul buiurdisit de la împăra
tul cătră șambelanul cel mare. E.VĂCĂRESCUL, IST. 
289/,,. Buiurdisește [pricina] cătră starostii bre
slelor, ca s'o cerceteze, c. negruzzi, l 305. .áiíwi- 
nistrația-i un codru, plin de hoțibuiurdisiți. ale
csandri, T. 1338, cfr. 89.]

— Din turc. biiynr(ul)dn „ordin dat de guver
natorul unei provincii.“ ȘlO., TDRG.

MüiüRtÁU f 8. a. ) buiurdiu
B<7tI7BVI.Dj<7t, BUlURUhTIUtS. a. / '
BÚJA 3. f. (Bot.) V. bujor.

BVJÁiE 3. f. piur. Maqws. — (Ban.) Desișul de 
buruieni prin gărăni, semănături, etc. (Corn, liuba), 
cfr. buleacăr.

BÚJUÁ B. f. Masure, baraque. — (Mold.) Casă mică, 
sărăcăcioasă, cu păreți! slabi (ion cr. iii 377), co
cioabă, cfr. hardughie, baracă, magherniță. 
Doamne, soro, căt oar aipus pe bujda asta, eideam 
o curte. CONTEMPORANUL, V 91. Oamenii din sat 
se uitau la bujda aceea mare, ca la o minune. 
ȘEZ. viii 65. [Șl: biirdă, biișdă s. f. = casă mică și 
veche, buonariu, nÂs. | Derivate: bnjdúcá s. t 
DDRF., bnjdeăucă s. f. = casă pustie (Munții Suce
vei). ȘEZ. II 151/,s. in fumlul liveeii... erő și 5»j- 
deaucamea. ib. 1147/,,, bojdeucă s. f. == casătupilată 
și rău îngrijită (creangă, gl.), colibă (graiul). 
Tocnta atuwi vede și femeea, dintr'o bojdeucă de 
unde făceă mâncare, scroafa moartă (jud. Tutova). 
GRAIUL, I 419, bnșdeio s. a. = casa tn care se uscă 
poamele, șujnic (Gherla), viciu, GL., (Transilv.) 
bujdiilă s. f. DICȚ., bnșdulă s. f, s» căsuță rău zidită 
(LB,), casă stricată: Trăiește tntr'o bușdulă (Bouța- 
riu. In Hațeg), viciu, gl.; fig. (in funcțiune adver
bială; despre femei) nepieptănată, cu părul zburlit, 
neîngrijită: Ce umbli așa bujdulă? (Brad, tn Tran
silv.). ib.] Cfr. bordeiu, budă.

bvjubAccA s. f. V. bajdă.

BUJitî vb. IV^intrans. Jaillir, gicler; fairé une 
sortie, sortir. — (Transilv.) intrans. A țâșni, a nă
văli afarâ. a ieși cu putere, a bul, a buti. LB., 
REV. crit. iii 90. i-au bujdit fără de seamă mult 
sânge pe n(»s și pe gură, șincai, iir. i 34/^^. Ostașii 
au bujdit din cetate, rev. crit. iii 90. | Trans. 
A năpădi, a podidi (sângele). L-a lovit, de l-a 
bujdit sângele pe nas. ib. [boris șl; bnșdl LB. [ Șl: 
bu.șdicâ vb. 1 ib.]

— .Etimologia necunoscută. (Probabil onoma
topee; PONTBRIANT li aseamănă cu ung. bnzdul 
„clocotește'*, cfr. șl boesog, idem, (fel-jbusaanni „a 
țâșni**).

bujdúcA, bujdújlA s. f. V. bujdă.

BVJÉci s. f. plur. (Transilv.) Haine multe, arun
cate: Du-te, ia-ți bujecile! (Varviz). viciu, OL. Cfr. 
oatrafuse, bulendre, trențe.

BliJBBiiȚÂ s. f. Viande /umee. — (Mold.) Carne 
(sp e c. mușchiu de căprioară 3. butdeiepure) afumată. 
ALECSANDRI, T. 1768. [Slav.] 5»sa»/co = bwjentie, 
came uscată, mardarie, l. Bujănifădemușchi 
evăntați. ALECSANDRI, T. 965. Um truBc/aw bun de 
bujăniță de căprinnră. CIOCÂRLAN, p. P. 40. [Diai.; 
biijănifă,



bujgAu — (582 — bvlAtAu
— Din rut. biizeiiieja, idom. TDRG. (trecut șl la 

Unguri: buesen^ca, idem).

itvjGĂv B. m. (Omit., Țara*Oașului) O pasăre ce 
seam&nă cu cocostârcul, candrea, ț. O.

— Etimologia necunoscută (cfr. ung. bdzsik „pa
săre cu care se sperie copiii").

nVJNE.iu s. m. Poussiére; fumée, (Mehedinți)
rrafinnec6cios;fum.Com.N.IONESCU.-Cfr. năbuși,

UL'JOÁRÁ a. f. V. bujor.

Bt'JÚK 8. m. (Bot.) I. 1®. Pivoine; Poeonia of- 
fleinalis s. romanica. 2®. Amarantus caudatus. 3®. 
Orchis fusca s. purpurea. 4®. Rose des Alpes. 
II. Nom de breuf.

I. (Bot.) 1®. Plantă ierboasă, înaltă și cu frunze 
mari, cu rădăcina în formă de bulb, cu fiori mari 
roșii-lnchis, cultivată prin grădini. Șl: rujă-de- 
Rusatii, rujioară, rușioară (panțu, pl.), bu- 
jor-roșu (barcianu), băbărujă, cfr. bojorăță. 
Frumos... fruntea iasiminului, gura bujorului, can- 
TEMiR, IST. 262. Frumoasă, roșie ca un bujor. C. 
NBGRUZZi, I 59. Cu obrăjeii, ca doi bujori De ru- 
tneni. eminescu, p. 270,cfr. creangă, a. 85, ispi- 
KESCU, L. 62. Dă bolnavului să bea fiertură de 
bujor. GRIGOHIU-RIGO, M. I 16. DwHieo fără de fe
ciori, Grădină fără bujori, jaknîk-bărseanu, d. 
454. II Fig. Un bujor de copilifă. alecsandri, p. i 
98, cfr. DELAVRANCEA, S. 213, MARIAN, NA. 223. 
Dragi bujori, copiii mei. COȘBuc, B. 128. Pălărie cu 
fiori, Și pe față cu bujori, jarnîk-bârseand, d. 102. 
Cm cincizeci de finișori. Tinerei, mândri bujori, ale
csandri, p. p. 149, cfr. ȘEZ. n 47/-,, pamfile, c. 
153. (De aci,și nume propriu, de om: Bujor haiductd.)
I Spec. (Credințe pop.) Numire desmierdătoare ce 
se dă focului, spre a îmblânzi spiritul, carc-l chi- 
iiuește, făcându-I să scoată un sunet deosebit, ve
stitor do zile rele. șez. v 3y/„, cfr. gorovei, c. 153. [J 
Specie: bujor (-românesc). PANȚU, pl.

2®. (Bucov.) = busuioc-roșu. panțu, pl.
3®.=sporoini c. panțu, pl. Plantă ce înflorește în 

Maiu; are flori albe și roșii. PĂSCULESCU, L. p.
4®. fBujor-de-munteJ = smirdar. panțu, pl. Cul

mile nu au (Ută îmbrăcăminte decât podoaba umi
lită a plantelor pitice :... bujor-de-munte... MEHE
DINȚI, R. 8.

II. P. anal. S. m. Nume de bou s. de vițel cu 
părul roșu, marian, o. i 257, cfr. dame, t. 181, pam- 
KILE, C. Cfr. rujan.

[Ad II are șl o formă fem.: hujoâră = nume de 
vacă roșie, marian. |Ș):bDș0rs. m. (ad l 1") ANON. 
CAR., PANȚU, PL., bujă S. f. (ad I 1®) GRIOORlU-IilGO, 
M. p., bajor a. m. leon, med. 24, bojyr a. m. (ad I 1® 
și 4®, afară do aceea șl „știr-roșu“) jaiiresber. 
VIII 81, PANȚU, PL., bujorubbroaștei = llorilo de 
trifoiu sălbatic (Voila, comit. Făgăraș), viciu, GL., 
rvjăj bujă 8. f. (ad 1 1®) grigoriu-riqo, m. p. i 
Diminutiv: bujorăș s. m. (ad 1 1®) baronzi, l. 
p. i 129/,fl, cfr. bujorel. I Derivat: bujoreău, «â 
subst. = nume de bou (a. de vacă) cu părul roșu (și 
nume propriu, de familie), marian, O. i 257.]

— Din slav. (bulg. și sârb.) bozur, idem (1 l®).

BCJOBÂ vb. I* v. imbujorâ. 
BVJORĂș a. m. (Bot.) I . .„ bwobeÎk. -a kbst I

BCJORÉI. 8. IU. (Bot.) I. 1^. (Jrchispnptlionacett” 
2®. Orchis Morio. S”. Amarantus cnudatus. 4’. Pied 
(le poule fllanunculHS repens). b". Pied decoqfCla- 
varia botrytis). 11. Nom debceuf.lll. Danse payaanne.

1, (Bot.) l° = geiiiănariță. PANȚU, PL. Bujorelul 
oioiu, rumen, alecsandri, P.ináö. Frunză verde 
bujorel. MÂNDRESCU, L. p. 66/,,. bnjorel-de’Diuiite 
=8inir‘lar. Păicde bujorei-tle-munte (rozede AlpiJ 

bine înfloriri. TURCU, e. 45, cfr. 2t)6. ||Fig. Celui 
frumos [ise zice] bujorel, șez. n 47/„.

2«. = untul-vacii. PANȚU, PL.
30. = poroinic. leon, med. 60.
4o. = flo8re-de-leac. panțu, pl. 98.
5®. = rămurele. DDRF.
II. P. anal. Nume de bou s. de vițel cu părul 

roșu. MARIAN. O. I 257.
III. (Cor.) Numele unui danț țărănesc, sevastos, 

N. 281/,, PAMFILE, J. III.
[Feminin: bnjorică adj. și s. f. (ad 1 1® fig.) 

=: roșie (la față) ca bujorul. Copila cadiului... Bujo- 
rică se făceă. alecsandri, p. p. ISO*»/,,; (ad II) 
zznume de vacă s. vițeâ roșie, marian, O. i 257; 
(însemnează și o) haină femciască. li. vii 486.]

— Diminutivul lui bujor, derivat prin suf. -el.

Bl'JORÎ vb. IV*. V. imbujorii.
BUJOKÎcĂ adj. și a. f. v. bujorel.

BFLĂs.f. 1®. Haillon. 2’. dewa»£ia»s6 uie.
1®. (Năsăud) Haină rea, zdreanță, buleandră. I-a 

aruncat bulele'n drum. BUGNARIO, NÂS.
2®. (Bihor)Femeie stricată, fleoarță, târfă, pom- 

PILIV, BIII. 1006.
— Cfr. ung. bnlya „cârpă; femeie stricată". TDRG.

BULĂ t 8. f. Femme furgue — (Sârbism; in Ban.) 
Turcoaică. B«Z5 = turcica mulier. ANON. CAR. [De
rivat: t hulesc, -eáseá adj. = făcut de Turcoaice. 
Zlidusfte = quod turcicaa mulieres conficiunt. ANON. 
CAR.; cfr. f^bMleoșcâ; pamfile, j. ii 317.]

— Din sârb, hula „Turcoaică**.

BiâLĂ 8. f. Boule; bulle. — (Antic.) Mică sferă (do 
metal) goală Înăuntru, ce o purtau atârnată la gât, 
până la vârsta de 17 ani, copiii patricienilor romani 
(în credință că-i apără de rele); cfr, baieră (13®)- 
i (Ist.) Greutate în formă de sferă (mai ales de 
plumb) ce se atârnă de pecețile actelor s. misivelor 
oficiale: p. ext. pecetea însăși și actul s. misiva 
prevăzută cu ea (cfr. hrisov),spec. misivă a Papei. 

trimis sentența sa pecetluită cu buUă de aur. 
șiNCAi, HR. 1132/,,. Mai Jostn aceeași bulă, nobilimea 
și plebea Munteniei sănt numite iarăși Vlachi~Ko- 
mani, hasdeo, I. C. 42/„. AsMprâ-m» Sixtu (Șuint 
a îndreptat o bulă Din Vatican, i. negrdzzi, vi

II (Franțuzisme) Mică sferă (de metal, do sti- 
clă)goală înăuntru; cfr. glob, gogoneă, gogoașă. 
Intr’ua vas de steclă... se află o fiqurină de por- 
celană. atărttată de o bulă de steclă. PONI, F. b^|^. 
Bășică; cfr. bulbuc. Bulă de (ier.
— Ii. din lat. bulin, idem (cu unele accepțiuni 

după fran.).Cfr. bulbuc.

BCLAnÁc s. ni. Pilier, poteau. — Stâlp gros (de 
stejar), de poartă sau de zaplaz, pociumb. DICȚ. 
[Și: bnlumâc s. m. pontbriant, cfr. (înșirat între 
materialele de dulghorie) ii. vii 227.]

BÜLÁT a. a. (Dog.) Couteau de tonnelier. — Cuțit 
de dogar ou oare ee fac cercurile, dame, t. 88.

— Din rus., rut. bulat’L „oțel" TDRG. (s. din turc, 
bnlat).

bh.ătÂu 8. a. Mare. — (Mold., Bucov.) Iaz glo- 
dos ou broaște multe (șez. i 177), băltoacă. O ^iut 
un bulătău mare, fără fund; când o ajuns, o fost 
prutui, au fost rămas numai o teacă de băliiță. 
ib. I 177/,,. [Șl: bolAtiu s. a. = un loc așezat unde 
se strânge apă, apă stătătoare, șez. v 28/,„ cfr. H. 
X 534, bolotau a. a. =heleșteu, iaz (Bucovina). Corn. 
COVAȘĂ, bolotiigă 8. f. înaintea icului eră o bolo- 
tugă neagră de apă, care închideă și opreâ intra
rea in iad. ȘEZ. v 33/„, (Ban.) bolotroâră s. f. = 
apă stătută: Nu bea bolotroacă, GR. HĂN. Cfr. bă- f 
racă.]



BULB

— Din rus., rut. bulóto „mlaștină, nămol". Cfr. 
baltă, băltău, etc.

BFiaB 8. m. Șl a. ÍMÍbe, — (Bot.) Umflătura
In formă de ceapă a unor plante, alcătuită din pie
lițe și fol rudimentare cărnoase lipite strâns unele de 
altele; cfr. tuberculă. După ce pronunță acest 
descântec, mănâncă șibulbul brândușei, leon, med. 
26/,o- I Un fel de boboc s. mugur terminal care se 
desvoltă subt pământ sau la suprafața pământu
lui. (((Anat.) Umflătură rotundă In unele organe, 
protuberantă, bulbucătură; spec. (Anat.) bulbul rahi- 
fZtow=umilătura caro termină partea superioară a 
măduvei spinării, (Plur.: bulbi și btilburi. | Adj.: bul- 
bó8, -oâsă 3= (Bot.) format dintr’un bulb, a cărui ră
dăcină e un bulb, p. ext. ca un bulb; cfr. bulbu
cat, Cu tulpina cambulbo<tsă. grecescu, fl 36/ )

— N. din lat. bulbus, idem. Cfr. bulbuc.

BViBĂc 8. m. — Etranger (en mauv. part.), — Ve
netic (Straja, in Bucov.). Com. a. tomiac.

BVLBOĂcĂ B. f. V. bolboacă, 
bvlboAmA, Bri.BONiȚÂ 8. f, V. bolboană, 
BVLROK 8. m. (Bot.) V. bâlbor.
BFLBÖS, -OĂSA adj, V, bulb.

Bl’i.BV'C 8, m, 1®. Bulle, bouillon, écume. 2®. Tour- 
tMnt d’eau. 3®, Globe. 4®. Bouton de fleur. 5®. .BowZe- 
d’or: Trollius europevus.

1®, Bășică de apă (LB.), care se face pe supra
fața unei ape, mal ales când plouă, cfr. bolboroși 
(marian) 8. când apa clocotește (LM.), p. ext. bă
șică de săpun (TDRG.), clăb uc (de spumă, la gură). 
Zvârleam cătevă [pietre In știoaină], de incuiam 
pe dratml in fundul știoalnei, cu bulbuci la gură. 
CREANGĂ, A. 65. Plouă ploaie cu bulbuci, JARNÎK- 
BÂKSEANO, D. 313.

2®. P. ext. Vârtej de apă. candrea, Ț. o.
3®, P. anal. Corp rotund ca o bășică, glob; spec. 

globul ochiului, gogoașă (8®), boboș. Bulbiicil 
mare [ = mari] la ochi, dosofteiu, v. s. 46„. Un 
lanțuh [de] our, cu ihf bulbii (a. 1741-2). iorga, 
8.1). VI 235. Bulbuc de aur, în piele de taur? (=Soa- 
rele.) oorovei, c. 350.

4®. P, anal. Boboc (de floare), bud, p. p. Ieșea 
un glas..., printre bulbucii de nufăr, reteganul, 
P. i 48/,„ cfr. 50/,..

5®. P. anal. (Bot.) Bulbuc[-de-munte] = o plantă 
ierboasă, cu flori mari, glubuloase, galbene și cu 
vinișoare verzi pe din afară, numită și: bâlbor, (Bra
șov) bulbor, (Transilv.) bulbuc(el)-de-munte, 
gloanță, măr-auriu (panțu, pl.), fusta-rân- 
dunelii. Cu struț [ = buchet] verde de bulbuci, bud, 
P. P. 5. Pe cea luncă cu bulbuci. șEZ. iv 234/,, v 43.

Bulbnc(*dc-baltâ) = calcea calului, panțu, 
PL.

[Și: bolbúc s, m. (ad 1®) Laptele sîgetă in hăr- 
dău în linii drepte, care se fărâmau in bolhoci când 
izbeau înăuntru și abureau ușor, sandu, d. n. 223, 
bolbüc s. m. Bolbuc in genune, Trosc peste pădure? 
( = Curcubeul.) gorovei, C. 123, (-j- ftor&orosi) bor- 
boc 8. m. (ad 1®) Dunărea se liniștea, După ce bor- 
boci făcea. TAkt. FOLC. 82, bnlbiiș s. m. (ad 1®) Pi
căturile ploaii... picând pre ape stătătoare fac beșici 
sau bulbuși. calendariu (1814), 84; (ad 3 ’ -]- boboșă 
3. albuș 2^) Din fața obrazului,... Din buibușul 
ochilor. grigoriu-RIGO, med. p. 129, bulbii ruca. m.= 
bășlcuță la suprafața apii, când fierbe s. când e tur
burată. RĂDULESCU-CODIN, L. || Diminutivo: bul- 
bucél 8. m. (ad 3®) Am doi bulbucei. Cu doi copăcei. 
Unde merg, nu pot fără ei? {= Ochii.) gorovei, C. 
253 (și planta calcea-calului panțu, pl.), bnl- 
bncelf-de-munte) = bulbuc (6®) panțu, pl., bul- 
buciiț 8. m. (adl®) LB. ]| Adjectiv: bnlbucos,•oâgă= 
plin de bulbuci, care scoate s. face mulți bulbuci; 
bulbucat. Bulbucoșfi] ochii, dosofteiu, v. s. 46,..] ;

i

— 6K3 — BULCA
— Cuvânt de origine onomatopeică. (Cfr. pe de 

o parte lat. bulla „bășică", bw/lare „a face bășici", 
care In limbile romanice apar nne-orî cu redupli- 
care, precum tn sard., câmp, buin&ulia, log. burbuibla, 
spân, bor&o/fu, portg. borbulha „bășică", spân, bor- 
bollar, botiotear „a țâșni din pământ, a clocoti", 
etc. MEYER-LÜBKE, R. WB. No. 1385-1386; - pe do 
altă parte v.-rus. &u5u7ja „picătură de ploaie", rut. 
bul'bul'kntn ..a face bășici", burbuki „o plantă", sârb.

„bășică de apă", bubuljica „bășică", siov. bo- 
bljati „a face bășici", ceh. boubel, bublina „bășică 
de apă", polon, babei „bășică de apă s. de săpun", 
cfr. BERNEKEK, SL- WB. 78, JA1IRE8BER. V307; — 
In sfârșit onomatopeea românească bufi și biîklâbâc. 
Din aceeași tulpină par a derivă șl cuvintele bol- 
boaeă, bolboană. Neprobabilă e deducerea Întregii 
familii din lat. *ooloîcareCDDE. nr. 788; dare posibil 
ca tn cuvintele românești — cfr. mai ales înțelesul 
3° — să fi rămas urme din lat. bulbus, care însuși 
pare a fi onomatopeic și Înrudit cu bulla).

BULBi'CÁ vb. I. 1". Bouilloniier.2'^. Étre ensaîl- 
lie. 11. f^carfiuiller (en parlant des yeux).

I. Refl. !’• (Despre apă) A face bulbuci, bășici. 
LB., MARIAN, II Fig. (Despre oameni) A se mâ- 
niă. LB.

2". A ieși in afară formând o ridicătură rotundă, a 
ieși In relief, cfr. bombă. El apucă cu amândouă 
ntăinile de muchea unei lespezi ce se bulbucă mai 
mult din fața păretelui. i. ciocârlan, p. p. 43.

II. Trans. (Despre ochi) A holbă, candrea, ț. o., 
cfr. căscă, zgâi, boldi, beli, bleojdi, biol,bo
boșă.

[Mal ales subt forma part.-adj. bulbucat, -ă adj. = 
ridicat In formă de bulbuc (marian), ieșit In afară, 
formând o umflătură s. ridicătură rotundă, spec. 
(despre ochi) boboșați, ieșiți tn afarăși umtlați; 
cfr. bombat, bumbi, gogonat. Sânt un feliu de 
cercei bulbucați, i. lONESCU, m.713./^ aruncă poci
tura bulbucații ochi de broască, eminescu, p. 246. 
Í/Yuntea mare și bulbucată, șez. iv 18/„. (Substan
tivat, Bot.) Bulbucați = baraboiu (P)- BARCIANU, 
lONCR. IV 53., Șl (derivat din bulbuc): bulbuci vb, 
IV* (ad 1 l®) = a face bulbuci s. clăbuci (despre li
chide In fierbere s. In curgere). Căltlara cu plumb 
topit și bulbucindă. dosofteiu, v. s. 4„. D«» fundul 

, facHlMi ura ylas, bulbucindprin undele lacului. 
I RETEGANUi., p. I 48/i5. Acofo unrfc s’o bulbwcit a/Ri, 

e un loc adânc (Bilca, In Bucov.). Corn, tofan. Fa- 
lurile bulbuceă. alecsandri, p. p. cfr. alexici, 
L.P.I177/,, (+ bofbooc<i)bolbocă vb. 1 TDRG., bol- 
boci vb. iV“ intrans. = a bălăci. Fiare... care bol- 
boceau tn bălțile^i [ = ale Dunării] revărsate. ODO- 
BESCU, II 264, bolbolă vb. I refl. = a se uită urlt 
lacinevă, Inholbând ochii. rĂdulescu-codin, (-i-bo- 

: boș’) belboșă vb. 1“, bolboșl vb. IV* = a holbă ochii.
Bolboșeă ochii, delavrancea, s. 92. Cu ochii re
fecați, Mari și bolboșați. PĂSCULESCU, L. p. 288’’/,. 
Derivat: bnlbucătiiră s. f. = protuberaoță, parte 
proeminentă și umflată, cfr. bulb, cucniu. co
coașă. în creștetul capului, [chitul] are o bulbucă- 
tură. ap. TDRG. Stâlpii albaștri și roșii, tăiați bo
gát in unghiuri și in bulbucături. lORGA, N. R. A. i 
205.] — Cfr. bulbuc.

bvlbfcâi, s. m. V. bulbuc. 
Biri.BiTci vb. 1V“ V. bulbucă. 
BVLBCCÓS, -oÂsA adj. 1 , ,,

a. m. /
BViiBDKÂ vb. 1 V. bolborosi. 
BVIaBÚBITC, BrZ.BV9 s. m. V. bulbuc.

BDLCĂ 8. f. PBfîf pain. — (Bucov., rutenism) Fran
zelă, pânișoară. Jimblă, marian, NA. 101, 136, com. 
A. TOMiAC. îi dau [copilului] oul și o bulcă in 
mână. MABIAN, NA. 425, cfr. NU. 717 [Plur. bulei.] 

— Din polon, bulka, idem. Ufr. blucă.



BULUIU
BÚLViu s. a. V. bâk'in.

- RM -

HVLCiVG 8. a. (Ban.; ungiirism) Iertăciunile la 
morți. VICIU, GL.

— Din ung. bolcsú „rămaa-hun“, Cfr. b&lciu.

BULitvti s. in. BowIeJo^ue. — Soia de câne cu 
capul mare, cu botul turtit, cu fălcile ieșite, rău, 
un fel de box, mai mare la stat; fig. om agresiv, 
pururea gata a atacă pe alții s. a se apără ou stră
șnicie.

—* N. din fran. (< engl. bulldog, propriu „căne- 
taur“, din buli „taur“ și dog „câne“.)

BULUuți vb. IV* V. budaiul.
buleAu 8. a. V. bulicher.

ri;i.eâuAk b. &. (Transilv.) iiaguis.—Tot felul 
de iarbă amestecată cu uscături, cu spini, bungeac; 
cfr. bujaie. Abiăamputut ieși din dufeucâr (Lupșa). 
VICIU, GL.

buleAnbbAs. f. 1°. îlaiUon. 2*. f'emme de mau- 
oatse vte. 3^ Nom de ebien.

1«. Haină, veșmânt, țol (com. i. lONESCU, Buo- 
NARIÜ, NÁS.); haină veche (alecsandri, t. 1765), 
veșminte ponosite care nu as mai pot întrebuința 
(sima, m.), leancă (pamfile, j. i); zdreanță, cârpă, 
petec de lepădat (costinescu). Tot ce cuprinde 
portal [țărănesc]. In afară de albituri poartă nu
mele de straie cât este nou și pe cel de bufendre 
după ce s’a învechit, pamfile, i, c. 347, cfr. 370. 
id. J. I 330, 346. Care și eărufe bulgărești..., pline 
de bulendre. zamfirebcu, R. 83. La ce sănt bune 
bulendrtíe pe care vă sfădiți voiP ispirescu, l. 
215. Cu anierew negru-verde, Din bulendre nu se 
vede. jHÁRiAít, SAT. 216. 1 Fig. JondorwuZ.- Ohărtie 
de la subprefectură. Na-ți-o! — Toader.- Iar o bu- 
leandră de hârtie? alecsandri, t. 697.

2*. Femeie stricată, depravată, prostituată, cfr. 
târfă, fleoarță, bulă’. LB., frâncu-CANDREa, 
R. 50, BUGNARIU, NiS., SIMA, M.

3*. Nume de câne. H. xi 517.
[Diminutiv: buleiidruță s. f. (ad !♦) Scufece, fașă 

și alte bulendruțe. SEVASTOS, N. 330/,9. Adjectiv: 
bnlcndros,-oâsă = zdrențuroB, petecit, cârpit. LB.]

— Etimologia necunoscută. După TDRG. din bulă' 
4- fieand(u)ră, șuleandră; după Philippide, 
Â*inc^'i, 151, Înrudit cu bleandă*. Cuvântul ro
mânesc amintește viu pe ’*balandra romanic (cfr. 
MEYER-LÜBKE, R. WB. nr, 892), caro pe de o parte 
Însemnează „un fel de veșmânt larg“ (ital, palan- 
drafnal, n.-prov, balandra, spân, balandran), pe 
de altă parte are un Înțeles peiorativ, Intrebuin- 
țându-se despre persoane (tirol. balandra „persoană 
nestatornică, desfrânată'*, breșe, „curvă", milan. 
„om care nu se ține de cuvânt**, com. „persoană 
desfrânată, care fuge de lucru**), cfr. pontbriant.

buleAbcA 8. f. v. holercă.
bulbbAișA B. m. V. buIucbaș(A). 
bulendbóí», -oAsA adj., subst. 1 , , . .BlTi.EN,,Bt'țÂ 8. f. jv.lmleandrS.
BOLESC, -eAncA adj. V. bulă^

BULETIN s. a. Bulletin. — Scurtă comunicare o- 
iicială publică, tipărită. Povestirea în prosă e un 
simplu buletin de îngropare. lORGA, L. II 86. Bu
letin medical (In privința sănătății anul perso
nagiu public). I Publicație periodică oâcială (a unei 
autorități, instituții s. societăți). Trebuința ce este de 
a se întocmi un buletin pe seama Sfatului. URI- 
CARIUL, VIII 167/^. Mă vesti prin gasătă și prin 
buletin de fiu și moștenitor al său. gorjan, h. ii 
92/„. Buletinul ministeriului instrucțiunii publice. 
P. anal. Buletin de uof, hârtie pe caro e scris sau 
tipărit numele candidaților la o alegere.

BUI/jAK

— iV. din ital, biilletliio, idem (derivat din bulla 
„bulă***).

bulevAb» s. a. Boudevard. —(învechit) Partea 
din afară a unor fortlGcații (cfr. bastion, baștă); 
fig. ceea ce e expus, prin poziția sa Înaintată, a 
primi cele dintâi atacuri și a ocroti astfel ceea ce 
se află la spatele său, zid de apărare. Legiunile 
românești patru veacuri fură campionul creștini- 
tății și bulevardul Europei. BÂLCESCU, M. v. 589/,,. 
Aot trebue să fim un adevărat bulevard intre cele 
două imperii. D. zamfirescu, r. 15. | P. ext. (Astăzi) 
Stradă largă (și lungă) cu șir de arbori de amân
două părțile (asemenea strade fiind făcute întâi In 
Jurul orașelor, In locul vechilor fortificații). Pe-atunci 
nu erau cluburi, presă, bulevard, ghica, 8. 86. [De
rivat: bulevardiér, -ă adj.=de pe bulevard, al ce
lor ce se primblă de obiceiu pe bulevaTde(lo Pari
sului). Adoptare a spiritului bulevardier frances. 
lORGA, L. R. II 82, (fam.) bulerardistă s. f. = femeie 
de moravuri ușoare oare umblă (noaptea) pe bu
levarde.]

— N. din fran. «germ. BoHhoerh, propriu „In- 
tăritură de bârne**, bulevardele din evul mediu 
fiind Intărituri de pământ susținute de bârne).

BULF S. a., BCLFÉIE 3 f. ]
BULFÉIU B. a., 3. m. I V. bulfeu.
BULFÉLB 8. f. plur. J
BULFÉU, -éie adj. V. buft.

bvlfÍíC 8. a. și m. Căeotf/es (reliant Ies deux bois 
borizontaux du joug).—Fiecare din cele două speteze 
care leagă ceafa (s cerbicea) jugului de poli
cioară, numit pe aiurea șl lopățică, fiular 
8. jiglă. Cfr. DAMF-, T. 13, 17, pamfile, I. c. 
138, II. IV 11, XVII 31, 118. Țucu-ți, lele, ochii tăi, 
Cănd vor fi frume’n bulfei; Țucu-ți, lele, gura tu, 
Cănd a'nfrunsi tănjala. reteganul, cil 169. Ei 
că mi-o tăia liesteie, Bulfeie, Dalbe strămurări. Pari 
pentru căldări, teodorescu, p. p. 454. [8e între
buințează mai ales la plural: bulfeie, dar șt bulfei 
(DAMÉ, T. 13, H. III 118), bulfeie s. f. plur.: unesc 
ceafa cu policioara, la căruță, h. ix 416. Din plur. 
s’a reconstruit șl un singular nou: bulfeln s. a. și 
m. (h. IV 56, JiPESCU, O. 55). Mă duseiu tnpădure. 
Să taiu un restetu și bulfeiu. PÂscui.£scu, l. p. 

. 9^^, și bulfeie b. f. (ii. li 88). | Șl: bolfcu s. a. și m, 
(cu plur. bolfei și bolfeie damé, t. 13, pamfile, i. 
C. 138). în codri-or întră Și st ort&iă Kestei, Bolfei 
Și dalbe stremănări (Dobrogea). marian, o. i 266, 
belfeu s. a. damé, t. glosar (plur. belfeie pamfile,
I. c. 138 = lemnele oare Împreună polița cu cerdița, 
la jug. FRÂNCU-CANDREA, R. 49), bálféu s. a. și m. 
(Constanța și Bihor) Bălfeie = cele două speteze de 
la jug, care leagă partea de bub, numită cerbice, cu 
cea de jos, numită lopecioară. rbv. crit. iv 337, 
cfr. dame, t. 13, 17; bnrféle s. f. plur. (h. iv 86); 
(reconstruit) bulf s. a. h. xi 283.]

— Din ung. bélfa, idem (propr. „lemnul din lăun- 
trn**). mâNDRESCU, ung. 138.

i

BCLG 8. m. V. bulgăre.

I

BVLOÂB, 'OiicÂ. 'CA, subst., (literar) >A adj. 
Bulgare. — Numele etnic al poporului care locuește 
Ir Bulgaria, cfr. Șchiau, spec. (In România) cul
tivator de legume (de naționalitate bulgară), con
fundat insă de popor cu Sârb. Chioa este ^tă fn 
arendă... unui Bulgar, i. lONEBCO, p. 350. Coliba 
de slult a Bulgarului. SĂM. Vi 164.
Drocui a mai văsuț cal verde, porc deochiat și Bul
gar deșt^t. ZANNE, P. VI 23. Literatura bulgară. 
[Și: t Bolgăriu s. m. dosofteiu, ap, TDRG., t Băl- 
gâr 8. m. DOSOFTEIU, ap. HEM. 3050, Bnlgărin. La 
malu’ liulgărinuhti. marian, d. 34. , Diminutiv: 
Bnlgăniș s. m. (și un danț țărănesc. SBVA8TO8, N.
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dul, etc. cu baligă (de obiceiu de vacă) ameste
cată cu lut și cu balgări (sfărâmături) de pietre 
și de cărămizi. [Bechetul] durat din ostrețe bulgă
rite. M. I. CHIRIȚESCU, CONV. LIT. XLIII 920; sub
stantivul de la acesta: hulgăreâlă s. f.]—Cfr. bulz.

281/,. PAMFILE, J. 111). I Augmentativ: (In bat
jocură) Bulgăroln s. m. Bulgăroi cu ceafa groasă. 
EMINESCU, p. 247. I Adjectiv; bulgăresc, -căscă, 
adverb: bulgărăște. Czara bulgeraskS = Bulgaria. 
ANON. CAR. Teancuri de traftoloage— bulgărești. 
CREANGĂ, A. 134, (substantivat) bulgărească s. f.= 
numele unui danț țărănesc (SBVASTOS, N. 281/,, 
PAMFILE, J. III, MUSCEL, 29), brâu (il. II 285, VI 
228), numit șl bulgărește SEVASTOS, n. 281/„ pam
file, J. III. Vorbele bulgărește. | Colectiv și ab
stract: bnlgărime s. f. = totalitatea Bulgarilor. 
Toată Greco-iul^rimea e nepoata lui Traianl EMI
NESCU, p. 247, (rar. In Mold.) bnlgărie a. f. = gră
dină de zarzavat (ținută de Bulgari). în stânga, pe 
malul dinspre Galați, o bulgărie tntindeâ 
soarele lungi. 8ADOVEANU, SĂM. VI164. Țara: Bul
garia. I Verb: (rar. In Mold.) bulgări vb. 1V*= , „___ _ ......... _____ _______ _
(intrans.) a se ocupă cu cultura legumelor TDRG.; ' bolgarii (sec. xvii). iorga, d. b. 36, ț bungariti 
(refl.) a-și lepădă naționalitatea și a se face Bulgar ' * • . . • . •
(In acest înțeles din urmă, mai z’rL’?..::!).
vb. 1* refl. Cei rămași... iși pierd naționalitatea și 
se bulgăresc. lORGA, L. il 186.]

— Din slav, (paleosl. bhgarină, bulg. bilgarin, 
-arka, sărb. rus. bulgan; cfr. turc. 5Hf.7âr,
ung. bolgár). Cfr. dubletul bulgaria.

BC1.GÂREÂ1.Ă s. f., bvi.gArél s. m. V. bulgăre. 
Birx.GÁRÉsc, -kárcA adj., s. f. 1 „ ,
BVLGĂRișTe adv. /
BCLGÂRÎ vb. IV* v. Bulgar șl bulgăre. 
Bm.GÂRIA, BIII.GARÎE S. f. | nii|D>A
bcioArîme s. f., bui.gAkîn 3. m. j * «'gar.

BüLGARiüts- a- (Comerț) CHir de Russie.— 
(Turcism) Piele de iuft, teletin. ȘIO. Bulgari de 
1 parcele 1 leu vechiu (a. 1761), ap. ȘIO. [Șl f: bol- 

, gariu s. a. Vtșts piei de capre și douăspredzeace

. . _____ . (atributiv) Zece lei niște hamuri bungarii de doi
li obicinuit): bulgarlză cai (a. 1767), URICARIUL, XVII 55/,,.]

’ '■ ' • — Din turc, bnlgarl, idem. ȘIO. Cfr. dubletul
Bulgar.

BULO iKizÁ vb. P, BUtGĂROic 3. m. V. Biilgar. 
BüLGÁROS, •OÂ8Ă adj. V. bulváré. 
bckoheánA s. f. (Bot.) V bala^heaiiA.
RVEGVÍ vb. IV* (ș. d.) V. bâigui ș. d.

BVEOÉR 8. m. sing. P. Blé moulit gros, W pW. 
2®. Farine de sarrasin.

1®. Gr&u măcinat maré, urlu eal ă degr&ii,din caro 
' se prepară bucate (LM ), grău râșnit (h. vii 172) 

8. pisat (alecsandri, t. 1752, teodorescu, p. p. 
168®, MARIAN, NU. 657). Cfr. păsat. Cfr. H. ili 489, 
vn 185. 5or^ cu bulgur. H. iii 132. Pu^irefei bul- 

' gur..., cm »ncârftt(î la sfârșit. ÁVECSÁtiiyRi, T. 187.
Plachii, itne-ori făcute cu ores, dar mai <le multe 
ori amestecat cu bulgur și cu păsat, marian, NU. 1’57.

2®. Făină de hrișcă, grecescu, pl, 512, panțu, 
PL. 122.

— Din turc, bulgur, idem,

BÉLHÁ B. f. Bloc de pierre. — (In Munții-apu- 
seni) Piatră din baie [ = mină], ruptă din stăncă 
prin influențe meteorologice (viciu, GL. 93), piatră 
surpată (FRÂNCU-CANDREA, M. 41). Cfr. băl fă, bo
lovan.

BÚLOÁR f s. m. Maire. — (Transilv.j ungurism) 
Primar. LB.;cfr, șoltuz, vornic, Marcu lÂchinie, 
consulul sau bulgărul coloniei cei din Sarmisegetuza. 
șincai, iir. I ll/,g.

— Din ung. polgiir (mester), idem (din germ. Bilr- 
f/ermeister). Cfr. părgar.

BÚLGÁR s. m. v. bulgăre. 
bi-loArâș 8. m. v. Bulgar și bulgăre.

BÚLGÁRE s. ni. Pelote, boule, motle. — Masă 
(solidă, compactă) de formă (aproape) sferică, cfr. 
bruș, boboloș,-cocoloș, blucă.boț, bulz,lo- 
stopană, colcovan, glod (2®). Bulgăre de pământ 
(LB., H.iv 2ib\degheață {n. v3), de sare(PAVtt, ap. 
GCR. II 36ö/„, FUNDESCU, L.P. X 119/,,.,, H.iv 14),(7c 
«Mr (GOROVEI, C. 212, 349, TEODORESCU, P. P. 232®), 
de argint (h. iv 52), de tămâie (șez. i 153/*,), de 
mămăligă (u. REV. R. i 41), de caș (donici, ap. 
TDRG.), de iască (zanne, P. l 196, II 65, BARONZi, 
L. p. 1 8ő/,fí, de rouă (biblia 1688, 380'/,, biblia 
1795, ap. GCR. II I59/,„_,). Numele do bolovani se 
dă la bucățile de pămănt compacte, mai mari de 
căt oul. Acestora li se mai aice și bulgări sau gloei, 
dacă sănt pe dramuri, formați din Îngheț sau uscă
ciune. Ii. IV 245. Prin geruri se zdrobesc bulgării 
(arăturilor), i. ionescu, C. 6. Acest bulgăre... ce se 
numsște pământ. EMINESCU, N. 65. Luă un bulgăre 
și zvârli în ei. sandu, SĂm. Vl 1073. Zoărrl de 
oro două trei ori cu bulgări tn mine, dar nu mă 
chitește, creangă, a. 49. (Adverbial) Sănătos bul- 
flăre: ca piatra. Băieți sănătoși bulgări se joacă 
pe la portițe, agârbiceanu, luc. v 35. Plin de 
bulgări = drăcos. ION CR. iii 345. [Șl: bulgăr s. m. 
= cocoloș de aur, omăt, etc. (sima, m.), bulz (șez 
II 23/*,). Și Domnul Dumnezeu făcu pre om den bul
găr de pământ. PALIA (1582), ap. TDRG., cfr. LB.. (pri
mitivul?) bulg B. m. Fie voinici, pe câți bulgi. iio- 
DOș, C. 95. Duced... bulg de aur junilor. JARNÎk-BÂk- 
SEANU, D. 513. I Diminutive: bulgărăș s. m. Bul- 
găraș de sare (șez. ii 165/*,), de gheață (jarnîk- 
BÂRSEANU, D. 297, MAT. FOLC. 395), de awr (goro- 
VF.l, c. 248), de argint IfikTfoyE.Kîtu, săm. vi 339), 
de te«u (teodorescu, p. p. 218^), bulgăre! s. in. 
CO8TINE8CÜ. ! Adjectiv: bulgăros, •oă8ă=cu bul
gări, plin de bulgări. Toloaca este vârtoasă șibulgă- 
roasă. i. IONESCU, C. 177, (substantivat) Bulgă- 
roasă: un fel de strugure, h. iv 83. 1 Verb: bulgări 
vb. IV* trans. și refl. = a aruncă (unii Intr’alții) cu 
bulgări (de zăpadă), costinescu, (In acest înțeles. 
Ia Brașov, șl: îmbulgăr) vb. IV*); a 11 pl casa, graj-

BBLHÁc 8. a. Petit lac, mare. — Lăculeț, băltău, 
smârc. CREANGĂ, GL , cfr. WEIGAND, B. B. 94. Apele 
cele mai bune pentru topit [inul și cânepa] toate
bălțile, toate bahnele, bulbactirile apele stătătoare, 
i. IONESCU, C. 153. Scroafa cm purceii din bulha- 
cul peste care... dătluse moșneagul. CREANGĂ, p. 
101, cfr. 75. ai casa racului, in funtlul bulha- 
cului. 8EVA8TOS, C. 175/,,, ofr. 73/,,. [Plur. -hacar». 
După ciiiAC, II 8, șl: bălbâc s. a., /-I- băltoacă) băl- 
lioâcă B. f. Amândoi iși târăsc picioarele in niște 
ciobote mari și grele, pline vecinie... de noroiul bâl- 
hoacelor de prin mahalale. vlaiiuțĂ, n. 109.]

— Etimologia necunoscută. (Porma originară pare 
a fl bălhac, cuprinzând aceeași tulpină pe care o 
întâlnim șl In cuvântul băthuiu (Bahiuiu), cfr. 
bâhll.)

Btri.HFÎ'r, -A adj. Abasourdi, ahuri. — Tărbăcit, 
buimăcit (Săliște, comit. Sibiu). Corn. A. banciu. 
Cfr, buigul.

nm interj. Onomatopee prin care se exprimă 
sunetul produs de apa care Înghite un corp. Bitli, 
buli, ausiiu încă, și pe neașteptate am simțit că apa 
m'a cuprins din toate părțile, contemporanul, iii 
828. [Citește: 5w{I.]

biti.Îbăș^ t vb.' IV” refl. }



bulicher - <
Bvi.iCHÉR 8. a. (Mauvais} couteati. (Mold. și 

Bucov.) Cnțit mare și lung (șez. viii 88), cuțit rău. 
cioarsă (creangă, gl.), cfr. custură, briptă. 
Scoate bulicheriul din teacă, il dă pe amânariu și 
începe a ciocârti un gârneț de stejar, id. P. 125. 
[Și: bulilér = buliliécin B. a. = cuțit stricat (Straja, 
în Bucov.). Com. A. tomiac, cfr. șez. viii 88, (+6m- 
ric, căci cu astfel de cuțite taie la sate moa
șele buricul copiilor) buricár, (cu schimb de sufix) 
burlcâș = cuțit ieftin, cu prăsele de lemn (Brașov, 
Bran); (reconstruit?) buleăc s. a. = cuțit s. briceag 
ruinat. H. IX 37.]

— Etimologia necunoscută, (cihac, 11 486, il 
compară cu ung. bugj/H „briceag cu prăsele de 
lemn.“)

buiAe s. f. V. băile.
bblíoá. büeigáie 8. f. (Omit.) I nligale. 
BDiaiGÂiV s. m. (Omit.) /
bitlioheánA s. f. (Bot.) v. buluglieauă.

BBEiuÂu B. a. (Bot) Dudău, iarbă mare ce crește 
la târlitură. CONV. lit. xliv 3. [La plur.) buli- 
l,eie= tulpini de plante, tuleie (Straja, In Bucov.). 
Uom A. TOMIAC. [Și: bnlilióiu s. a. = cotor, marian.)

BcrLiHÉciv s. m. v. bulicher. 
BELIHÓid s. a. (Bot.) V. bulihăii.

bvlÍn 8. a. Pain A cacbeter. - Mic petec rotund 
de cocă uscată, de lipit scrisori s. hârtie s. de în
văluit medicamentele (prafurile) cu gust amar și 
neplăcut (niANU, d. s.). Bolnavul ia chtnină în bu- 
linuri. [Plur. -line și -hnwr*. |] Șl (rar): bulină a. f. 
Scrisoarea eră lipită cu o bulină. i~ NEGRUZZI, 
ap. TDRG.]

— Din n.-grec. idem. TDRG.

BÜLIÓN 8. a. (Culin.) 1®. Bouillon. 2’. Wrtrwteinde 
ile tomates (sans sucre).

1’. Mâncare lichidă caro se obține fierbând In 
apă carne, legume, ierburi; cfr. supă, fiertură. 
Bulion cu ou. I Spec. (Baoteriol.) Bulion de cul
tură (de microbi}, bulion de vacă s. de puiu pre
parat ca mediu de cultură bacteriologică.

2®. Magiun (fără zahăr) sau pastă de pătlăgele 
(și ardei) roșii, Întrebuințată la gătirea bucatelor. 
0 sticlă de bulion. Turte de bulion.

— N. din fran. (din bouillir „a flerbe“).

’ — BULUC-BAȘ(Â)
winp/iise țara, cât aieoe bulucuri îmblâ de prădă M 
CO8T1N, LET. 1262.

2®. P. eit. (Astăzi rar, șl despre obiecte) Număr, 
cantitate mare, grămadă. Să fie totdeauna brducde 
lumânări (a. 1793), ap. ȘIQ. 11 vâri eu nasul in bu
lucul de fărimituri. rasme, ib.

II. In funcțiune adverbială. 1®. Cu rândurile 
strânse, in masă compactă, toți laolaltă și deodată. 
Au mers tot buluc Leșii, apărându-s^ de Tătari 
până subt șanțuri, m. COStin, let.i 2l0/„. A umblă 
buluc = \n ceată compactă, în neregulă (Șișești, In 
Mehedinți). Corn. N. ionesco.

2®. (Azi, mai ales In legătură cu verbele; a da, 
a intră, a năvăli, a veni, a cădeâ, a se adună, 
etc) Grămadă (alecsandri, t. 1772), toți deodată 
(creanga, gl.), năvală (Corn. n. ionescu), p. ext. 
basna, iute (costinescu). lată-i toți buluci alk- 
C8ANDRI, T. 1135. Desnădăjduiții... ar fi năvălit buluc 
dinlăuntru vlahuțA, n. 202. O împușcătură iute... 
ne-a scos buluc afară, sadoveanu, p. s. 127. Her
ghelia... se adună buluc in preajma pintenogului. 
CONV. LIT, XLIV, I 2U5. Mistreții fac numai bruu! 
și pufnind fiorosdau buluc la vale. I. adam, r. 285. 
Și cum ajung, odată intră buluc în ogradă, crean
gă, p. 218. S'adunară sfătuitorii lor buluc astă- 
vară. jipescu, o. 136. Dând buluc unul peste altul, 
se rostogolesc fde pe sănii], pamfile, j. ii 80. 0 
tuliră buluc, unul peste altul, la fugă. șez. vi 1,32. 
Turcii casa ’ncunjurâ Și’n casă bulw. intră, ale- 
CSANDRi, p. p. ISU/;. Mândrele se strâng buluc, Mă n- 
treahă unde mă duc. șsz. iii 156®/,„ ii. iv 202.

[Plur. -lucuri. | Șl; buliig s. a., adv. (Sișești, în 
Mehedinți)Cora. N. i0NE3Ci’,cfr. ȘIO. | Verb: buluci 
vb. lV*=(re f I.) a se adună, a se strânge toți laolaltă, 
a se formă In bulucuri, a intră tn rânduri, a se 
concentră, a se Inglotl (fiind vorba de oaste), p. 
ext. (astăzi, rar) a se grămădi, a se îmbulzi. Pe- 
tru-vodă iară s'au bulucit al doile râmi, la Orbie, 
de s’au lovitcu Ștefan-vodă. ureche, let. I 118^. 
Se arătă vrăjmașilor săi, bulucindu-se cineși [ = 
fiecare] la ai săi. id. ib. i 158/,. S’axi bulucit un 
voevod cu oști, n.costin, let. ii 101/,.. 5e ftwiwceaw, 
ca la pomană, pamfile, c.; (trans.) = a adună 
grămadă, a îngrămădi. 0 mișcare înfrigurată tot 
mai mult bulucea lume necunoscută spre sfântul 
locaș. 8ADOVKANU, SĂM. V 030. Bulucesc toate in- 
tr’un loc. pamfile, c. Ne duce ca pe boi,... Buluciți 
ca niște oi. pop., ap. Șh». | Șl; biilugi vb. IV* = a 
îngrămădi; a atacă (GorJ). jahresbkr. vii 82.)

— Din turc, bőink, idnin. Cfr. I. Bogdan, Orga
nizarea armatei, pag. 392.

bulvc-bAșiA) t s. m. (Mii.) Uoînmandant d’un 
„buluc'*. — Comandantul unui buluc (cu deosebire 
format do amăuți s. de seimeni ȘIO.), in număr de o 
sută, cfr. sutaș, sătnic (bAlcescu, m. v. 644, URI- 
CARIUL, XXII 432/,,, f. bogdan, org. arm. mold. 392, 
415;cfr. beș leagă. Bulucbașii și căpitanii siimeni- 
lor celor muntenești. M. costin, ap. ȘIO. Bulucbaș al 
doile. gheorgachi logofătul, let. 111293/55. [Alte 
forme vechi; bulngbăș(â). Patru agate mari, cu 
odobași, cit DIONisiE eclks, c. 200, bu-
Inbâș(A). Au triiines niște bulubași, cu siimeni, de 

__ , ___ ............. ........ r___  i-au luat de pre la gasdele lor. NECUlce, let. il 
panii de soldați (Înlocuind pe vechiul ceată și 237/,,. Patru bulubași hătmănești..., opt bulubași

Bi’íiTÉK s. a. V. bulicher. 
bvlii'vbășiA) t 8. m. V. bulnc-baș(â).
BFiȚ 8. m. și a. V. bulz. 
beeubâîKA) + s. m. V. bulnc-bașiă).

BUEEBÚc B. m. = târâș, pamfile, i. c. 403. 
—- Metatezat din bnbuluc (= babalâc).

BVLÎ’C 8. a., adv I. 1®. Coinpagnie. 2®. Grand 
nombre. II. 1®. En troupe sernie, en masse com
pacte. 2®. Bn fov3e, avec précipitation, pi-le-miUe.

I. S. a. 1®. t (Milit. Mold. de pe la sfârșitul sec. 
XVI până la începutul sec. XIX). Unitate tac
tică, detașament corespunzând cam unei com- 

steag, și une-orisinonim cu drăinbă), cfr. roată, 
stol. Tocmala oștilor, toate bulucunle și printre 
bulucuri și loc deșert, să aibă loc deschis alte bulu
curi. hi. COSTIN, LET. I 16/,,. Au mai ieșit steagu
rile leșești și au wa» fooif pe o drămbă (buluc} de 
Tătari, id ib. i 243',. Au friHtJs hatmanul pre oa
meni aleși... dirept spre bulucul T,eașilor. magaz. 
IST. III 49/,,. Diii detd un buluc s’arată, de mulfi 
Turci alcătuit. BELDIMAN, TR. 379. || Corp de armată, 
pâlc. Oștite in trei bulucuri împărțind, o parte au 
trimis la Țarigrad. cantemir, IIR. 333/,,. ||P.ext. 
Ceată de oameni Înarmați. De oameni răi așă se

agești (Mold. a. 1728). üricariul, I 52/„. Un bu
libașa (Mold, a. 1819). ib. vii 77',,, butiucbâș(ft). 
Un buliucbașă al Pasoandului. DlONisiE GCLGS., 
c. 186, biulucbáH(&). Căpitani, biulucbași,bi>nbași. 
TEODORESCD, P.’p. 486^’. i Azl: linlnbiișÂ, (mai ales) 
bulibașii, bnlcbășA (accentuate șl biiîu-, biili-, bú- 
lebașă) s. m. =tn batjocură) voievod de Țigani 
(marian, o. ii 33, PAMFILE, J. II, JAHRESBER. 
IX 223), vătaful unei șetre de Țigani. Țiganii 
se judecau c« bulibașa lor. ȘEZ. viii 25,
cel vestit, Fierar renumit, pâsculescd, l. p. 28'^.# 

A sta ea bulibașa: jos, Ia cnjniță, cu luleaua în



BULUCBAȘEI.
gură și murdar (Ștefănești, In Vâlcea), zanne, p. 
IV 256. I Căpetenia bulucbașilor so nnmeâ bâșbaluc- 
bâșa f (v. baș). |Diminutiv: bulncbășelf s. m. = 
slujitor Bubt comanda unui bulncbașa. ȘIO. Hăt- 
mănia se compune iarăși din arnăuți, din seimeni 
și din buluebășei. dbAghici, ib. ] Adjectiv: bu- 
lucbAșesc, -eáscá f. Seimenii buliicbășești biarmați, 
toți cu haine roșii și cu moțuri galbene, ib. ; Ab
stract: buluchășicts. f. — corp de armată comandat 
de un buluc-bașă. Cfr. ȘIO. Seimenii hătmănești, 
impărțiți in eece bufncbâțu. bâlcescu, m. v. 615, 
bnlibâșie = rang de bulibașă țigănesc. A dat buli- 
bășia peste el: norocul, pamfile, j. ii. ' Verb: bu- 
llbășl vb. IV* refl.= a ajunge buluc-bașă. De când 
s'a bulibășit, Turckia mi-a sărăcit, MAT. POLC. 
58.)

Din turc. buluk-ba$y, idem.
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bcluobA^Al f s. m. ]
BULtrcBĂișisc', -BĂscĂtadj. 1 V. bntnc-baș(â).
BCLdCBĂ^ÎB t 9- f' j
BDLVci vb. IV* V. buluc. 
bwlÎG s. a. (ș. d.) V. buluc ș. d.

BULVOHEÁNÁ 8. f. (Bot.) = (Mold.) cartof. ȘEZ. 
n 23/,c, IV 44, V 6/,^, VII 152, 178, CREANGA, OL., 
ION CB. IT 218. H. X 30, XII 28t). PușMle pe lim- 
bă-ți, câtbulughenele! ii 130/,,. (Și: bulgheâită 
S. f. II. X 43, bulugllillâ B. f. CREANGĂ, P. 153, bu- 
ligheânâ a, f. panțu, PL., buluglieâtâ s. f. (Neamțu) 
ap. TDRG.)

Etimologia necunoscută. (Cfr. polon, bulba, 
búbra, rut. bul’ba, Idem).

BVLUOHEÁTÁ s. f. (Bot.) ( buliielieanil 
bblcghínA 8. f. (Bot.) ( '■ 

bcllléu 8. m. (Ornlt.) = hiiliâ. h. v 417.

RIILUHÁC s. tn. (Cui.) V. biilamac și biiliimachi.
BULUnĂcic 8. m. sing. (Cal.)-^orto de mets. - 

(în Dolj și In Olt) Un fel de mâncare (h. v 17, 304, 
375) făcută cu lapte s. cu apă (if. V 98), ciulamâ 
(l{. v98, 274), prăjitură (H. v 98). [Șl: buliiiiiAc s 
ut. H. XI 247.1 

nixi iț s. m. Numo de câne. n. xi 517.

ui’LVTVc a. m. Biiche courte etgrosse.- (Șișești. 
In Mehedinți) Lemn gros, scurt și rotund. Corn. N, 
IONESCU. — Cfr. butuc, bulubuc.

RUi-vĂN 8. m. V. b&Ivaii.

bulz 8. a. și m. 1’. Pelote, boule, bnulelte. 2®. 
Koc/wr.

ț®. Masă (de cevă) de formă (aproape) sferică, 
cfr.boț, boboloș, cocoloș, gogoloș, golomoz, 
bulgăre, blucă, bruș, gogoneă. BuLs de aur 
(GOROVEi, c. 349), (fc sore (baronzi, l. p. l 102/,J, 
de caș (TEODOBESCU, P. p. 41”). Oc/tiwf... ca bül- 
deulii. D080PTEID, P8. 322. Opdred (făinaj cm 
murdfoare fierbinte, [ăceâk 5uf.ri da la porci 
economia, 101. Un buîs foarte mare și alb, in formă 
de ou. OORJAN, H. II 18. lISpec. Cocoloș de caș 
(anon. car., ȘEZ. n 23/„), după ce-1 scoate baciul 
din budacă și-i pune In străcătoare, să se streoure 
(marian, cfr. ȘEZ. 1 116/,, bud, p. p.). I (Cui.) Co
coloș făcut din două bucăți do mămăligă caldă, 
tn mijlocul căreia se bagă brânză s. urdă, dodoc, 
gâscă, urs. MARIAN, JAHRESBER. VIII 314, H. IV 
158, H. VII 185. Jfdncd bule și păeak mera, b. 141. 
Fac țărancele buleuri c» brămă. H. ix 148. Mai 
intdi face cel mai isteț trei buleuri: unul cu brâneă, 
altul eu parale in el și altul numai de mămălij/ă. 
H. n 38. J Cocolo.ș (do alte .substanțe alimentare).

BU\fB
Dar Zina-i aruncă [lui Cerber] Bulsul cu miere 
gătit și cu tari pre^titele sămuri. COȘBUC, .E. 
116/,.

2®. P. anal. O stâncă singuratecă: Dus-ați vacile 
la buls? (Uricani, pe Jiu). VICIU, GL.

[Plur. bulsuri și (rar) bulse, bulzi gorjan, ii. iv 
234. ! Și: (-^-boț) bulț = boț de mămăligă cu brânză, 
urs. ION CR. I 73. I Diminutiv: bulziștir. Buldzi- 
shor= caseoluB. anon. car. ( Augmentative; bitl- 
zőln s. a. Șapte bulee ș'nn bulsoiit Ș’un mămăli- 
goiu! (Brașov; cfr. „Șapte pite ș’un pitoiu“), (In 
Ban. bulsoniu franzelă. Corn A. coca), (cu alt su
fix) bulzóc = gogoloș: Cu un buldzoc de miere. Țl- 
Pi.EA, p. p. 91. 1 Derivat: bnlzâriță 8. f. = sacul 
In care se strecură cașul. frâncu-Candrea, M. 
98.]

— Etimologia necunoscută. (Pare a fi o formă 
iotacizată a lui bulg=bulgăre și amintește pe lat. 
bulga „sac**: fran. bouge „partea bulbucată a unui 
obiect**, ital, bolgia „borț“, versiiia bolgio „săculeț 
de raină“). Cfr. îmbulzi.

bulzAkíjA 8 f. V. bulz.
BULZI vb. IV* v. îmbulzi.
RVLZIȘ0R, BV'bzúc, RiLZÓiu s. a. și m. V. bulz.

BUM! interj. Onomatopee care imită zgomotul 
produs de o cădere s. de o lovitură înfundată, cfr. 
buf. PAMFILE, J. II 299, alecsandri, t. 1301.

BÎ;.HĂ 8. f. (Ban.) Un fler cu scof s. scob (de 
multe ori o bucată de ghiuleâ spartă), iu care se 
bate pielea cu ciocanul spre a se Întinde, liuba- 
lANA, M. 126.

— Cfr. ung. biima „unealtă de cizmărie'*. SZIN- 
NYEI.

bu.hXșcA b, f. (Fin.) Papier-monnaie frussef — 
(Rusism) Bilet de bancă, bancnotă (ru.sească). Idătl... 
írét bwmdyC*. M. CHIRIȚESCU, CONV. LIT. XLIV voi. 
II 647. |Plur. -mașce și -»»4j«».)

— Din rus. bum.izka, idem.

ucnii 8. m. (îmbrăc.) 1". Bonton. 2®. Globe, boule. 
3'>. Bouton (de violon). 4®. Nom de fleur. 5®.

1®. (Mold., Transilv.. Bucov.) Nasture; cfr. buton. 
BM»M6=nodu8. ANON CAR. Un fracpe bumbii că
ruia o să fie marca stăpânului. C. negrczzi, i 298. 
/?me»e(ȘEZ. ix 37), curele (jarnîk-bârseanv.d. 408) 
CM ftMtMft». Să văd bunghii strălucind. sbváSTOü, C. 
21'^1 Bumbi de aur (ib. 325/,„ PĂSCULESCU, L. P, 
13), de-argint (bvd, p. p. 41). HÎn bumbi (s. In 
nasturi) e numele unui joc de copii, deecris la 
pamfile, j, ii 251, ni 3, cfr. ii. x 87. Nu te juca 
cu Europa ’n bumbi : nu te pune cu unul mai tare 
și mai mare, zanne, p. vi 111, cfr. pampile, j. 
ii, ii P. anal. Bumbul nasului = vârful nasului, qri- 
qorid-RIGO, m. p. I Bumbi in urechi =i cercei. 
vaida.

2*. P. anal. Ornament In formă bulbucată, glob 
(In vârful unui turn LB). Pe corpul edificiului... 
brâne..., roeațe și bumbi de piatră sculptată. ODO- 
BE8C0, II 504.

3®. P. anal. O parte a vioarei, ii. ii 120 (proba
bil nasturele care ține In partea de jos lemnul cu 
coardele).

4®. Nume de floare (nedeflnită mai de aproape). 
H. X 489. Cfr. bumbișor, bumbușor.

5®. (Anat.; vulgar) Bumbul /carwÍMt^ = orificiul 
anal, pamfile, j. i, LM. Cfr. găoază, târtiță, 
bumbăreață.

[Și: (singular reconstruit din forma dialectală 
a pluralului bunyhi) biinghiu s. m. pamfile, j. I,
III. Când ți-i coasb vr’un bunghiu. ȘEZ. 1277. 1| Di
minutive: biimbiiț 8. m.=cercel. Țucu-ți... bum- 
buțul din ureche, retegandl, cn. 128, biimhuleț 
8. m. TDRG., cfr. bumbișor, bumbușor.)
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— Din ung. gumb, idem (cu asimilarea iui g-b In 

b-b după boambâ, bnburm, etc.). Cfr. Îmbumbă, 
desbumbă.

BŰMBEN
și a pătruns la női din apus, subt o formă me- 
(Uo-latină, cfr. &ow6a«ÍM»t, bambucium, boinbax 
(ital, bambagii), botnbagio, calabrez vóntbaka). Cfr. 
Byhan, /oftrcsfter. VI 201, berneker, sl. wb. 
100-101.

RDMRÁcÁR a. m. 1. CofoMHter. 11. Fabricant on 
inarchand de coton: cardeur.

I. (Bot. Neobiclnuit) Arborele care produce bum
bac, NANIANü, ap. TDRü.

II. Fabricant a. negustor de bumbácárie; lucră
tor care scarmănă și toarce bumbac, Butnbăcarul 
nn se nită cn ochi buni la cânele alb. pann, p. v. 
III 81.

[Femininul: (ad 11) bumbăcâreâsă. LM. ] De
rivat: bnmbăcăvie a. f. =fabrică a. prăvălie de 
bumbac; meseria bumbăcarului; țesături do bum
bac. DICȚ.I

— Derivat din bumbac, prin suf. nom. agent, -ar.

B. f, I , 
ritmbAcarie b. f. I

rvmbAcâkitA 8. f. (Bot.) Linaigrette (Erio- 
photntm angustifoliumetlatifotium}.— Două specii 
de plante ierboase, ou flori brune roșietice s. verzi 
negricioase, cu peri care In stadiul do fructificare 
sânt ca lâna și ajută fructul la zburat. Șl; bum bao- 
de-cămp (Transilv.), lânărică, lânăriță. panțu, 
PL.

— Derivat din bumbac, prin auf. -nriță.

ri;mrá€BÁi.á 8. f. T. humbnc.

rumbAcél 8. a. (Comerț, Industrie) FU de co- 
ÍOM. — Bumbac (II 2®) subțire și bine răsucit, 
fir subțire de bumbac (LM.) (colorat: arnieiu. 
Cfr. n. IV 11). [Cu| cordeluța sau bumbăcelul, cu 
care a fost crijma legată la lumină, leagă copilul 
la grumaz, ca să nu se deoache. marian, na. 273. 
Cămeși de borangic, alese cu bumbăcel. sevastos, 
N. 90. Am tors bumbăcel. id. N. 161/,. iSgârbăcel (șnz. 
III 65/,,), scMÎec (.JARNÎK-BÂR3EANU, D. .516) «ÎB bum- 
băcel. [Plur. (neobicinuit); -celuri. TDRG.)

— Derivat din bumbac, prin suf. dim. -el.

bvmbAc b. a. (Bot.. Comerț, Industrie) I. Co- 
tonnier: Gossypium. II. 1®. Coton. 2®. Fii de coton. 
3*. Tissw de coton. 111. 1®. Filament (de plante). 
2®. Nom de bceuf.

I. (Bot.) Plantă textilă cultivată In țările calde, 
cfr. bumbăcir. Cfr. mehedinți, g. f. 175. j| Bum- 
bac-de-câmp = bumbăcariță. panțu, pl.

II. 1". Productul vegetal textil (formatdin nume
roasele firișoare albe) ale semințelor diverselor specii 
de Gossypium (panțu, pl.), une-ori preparat In 
formă de vată. Episcopii țiindpre-a-mânăpomă- 
suituri de bumbac, șterg umerile cele unse a cra~

■ iului. SIMEON DAScAlul, LET. A. 28/„. bum-
bac. saci J5 (a. 1760). IORga, 8. d. X 339. Bătrâ
nul dascăl... iși înfundă... bumbacul In urechi. E- 
MINE8CU, p. 221, cfr. CANTEMIR, IST. 153. Divan 
moale ca bumbacul, creangă, p. 302, cfr. mân- 
DRBSCU, L. p. 88/,. Lasâ-md, maică, să eac Pe pe
rină de bumbac, jarnîk-bărseanu, d. 96. I Fig. 
Turcii cu săgeți de bumbac ucidpre oameni, și lor 
le pot sluji aceste cuvinte din sfânta scriptură: 
Muietu-s'au cuvintele lor mai mult decât untul-de- 
lemn, și acélé sânt săgeți. M. COStin, let. i 267/,,, 
cfr. CANTEMIR,IST.81. Aaveâ bumbac in urechi: 
a nu auzi bine s. a te face că nu auzi, zanne, p. 
II 464. A crește un copil in bumbac: a-l crește prea 
moleșit, a-l cocoloși. Această copilă, pe care mărsa 
o crescuse numai in bumbac, cum se sice. i.8Pi- 
RBACD, ap. TDRG.

2®. Torta, firdebumbac(pamfile, 1. C.351,țiplea, 
p. p.), care se Întrebuințează Ia cusut (cfr. ață, ațică, 
bumbăcel) și mai ales la țesut pânză de rufe. Bum
bacul colorat Bo numește arnieiu (v. c.). Pânză 
(H. III 73), fie (jarnîk-bârseanu, D. 245), scutec 

p. p. 26) de bumbac. Un polog de 
bumbac, in ochiuri (Mold. a. 1824). uricaridl, xx 
344/,,. CăwtA^iie tinerilor sau ale bărbaților tineri 
se fac din pânză de buranific, cu urzeală de bum
bac sau tiriplic. pamfile, i. c. 353. Cându-i trage 
cu acul. Să se rumpă bumbacul, jarnîk-bârseanu, 
D. 347, cfr. ib. 452.

3®. P. ext. Țesătură do bumbac. LM. Bumbac- 
sadeâ = țesătură cu urzeală și bătătură do bum
bac. tort tn bumbac s cu urzeală de bumbac, bam- 
hac-sacăz: cu bumbac obicinuit In urzeală, pam
file, I. C. 351.

III. P. anal. 1®. Fire subțiri pe care le fac unele 
plante cănd li se coace sămânța; cfr. puf, lână 
(de plante). Polomidă care împunge la smuls și 
face bumbac. BREBENEL, GR. p.

2®. (Ban.) Nume de bou. liuba-iana, m. 115.
[Plur. bumb<Icurt = bumbac de diferite calități s. — ....... i- -

colori. I Șl: (Ban.) bămbiic b. a. liuba-iana, m, 16, ilam ție o bumbăreață. teodorescu, p. p. 124. 
cfr. PONTBRIANT. I Adjectiv; bumbăcos, -oâ8ă= i t,, u ..x_-'nnon kn-bs.
(țesătură) cn mult bumbac; (plantă) cu fulgi moi 
ca bumbacul; p. ext.moale cabumbacul; cfr. pu- ' 
fos, lânos (LÎi.). Centaurica-de-pădure e o plantă 
bumbăcoasă. DATCULESCU.ap.TDRG. | Verb:hum- 
băci vb. IV“ = (tran8.) a căptuși cu bumbac, avă- 
tul; (refl.) a se face moale ca bumbacul (COSTI- 
NESCU). Haină vătuită (bumbăcităj. dame, t. 169. 
Derivat; bnmbăceâlă s. f.= vătuire. pamfile, i.
C. 362.)

— Faptul că In toate dialectele române (arom., 
megl. bumbiic, istrorom. bumbac) cuvântul (atestat 
Intre 1420-1431, cfr. DHLR. 395) are aceeași formă, 
care se deosebește de a limbilor balcanice (n.-grec. 
pnaptcáK-., turc, pambuk, pamHk,&]b. pambuk,pum- 
bak, bulg. pambúk, pamúk, bubák, bobttíc, bubdjk, 
bibék, sârb, pâmuk, cfr. ung. pamufe, pamut, v.-rus. 
vambaAz) și același accent, deosebit de cea mai 
apropiată tormă slavă (sârb, bumbak, bombák), 
ne face să credem că cuvântul e foarte vecblu

btmbAcî vb. IV“, ț V. bumbac.
BU.WBĂC0R, -OASÁ adj./ 
buhbAî vb. IV V. bombăni. 
bîimbAm, -A adj. V. bűmben. 
bvmbAní vb. IV V. bombăni.
RCMRÁR 8. m. (Entom.)v. bnmbar.
bf.hbarA t 8. f. (ș. d) (Mii.) V. cunibară ș. d. 
rdmbAre.ânA 8. f. V. bnmbăreață.

BcnRARBÂȚA a. f. (Anat.) = târtițâ. LM. Ud-/» 

ișiT bombăreâțr'LM^ humbăreâsă TDRG., bnmbă- 
reăză ib., bumbnre.âță s. f. poi.izu.)

— Derivat din bumb (5*).Cfr bumburlu, biim- 
bn rel.

rchbArbAzA s. f. V. buinbăreață.

bumrAréi. 8. ra. (Entom.) Diminutivul lui biuii- 
bar (derivat prin auf. -ei). O specie de albină săl
batecă. ȚIPLEA, p. p. Cfr. boinbar.

Rr.ifBA^iK t 8. m. (Mii.) V. mumhașlr.

RV.BB£N,*Â adj. Gon/W (desommoil). -Umflat, 
boboșat (rĂdulescd-CODIN). # (Mai ales In ex
presia) A rămânei mort (s. a dorini) bűmben: ca 
lemnul, ca un buștean, ca un butuc, nelntors, tun, 
du8. ZANNE, p. II .545, PAMFILE, J. III. ó'e mat 
eodrcoll ce se mai evărcoli dihania, și rămase 
moartă bumbenă. ISPIRBSCU, L. 343. Tel» dor-
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mea» bumbeni. id. ib. 377, cfr. ü. 87/,,. [Șl: biim- 
b&n, •& adj. pamfile, j. iii.]

— Din paleosl. •babbni. (cfr. rus., rut.
■&rb. bubanj „toba“.*Cfr. berneker, sl. wb. 79),

Bi'MBÎ vb. IV*. I. Cfíudre des boutons, orner de 
boHtons. II. >SVcar9u>7fsr (en parlant des yeuz).

Í. Trans. A coase 8. apune nasturi(țiplea, P. 
P.), a împodobi cu nasturi. Căput mândru, M &um- 
bit. RETEQANUL, TR. 76j,„ DOINE, î93/,8.

n. Refl. (Despre ochi) A se Inholb^ a se zg&), 
a se bombi; cfr. boboșă, bulbncA, gogonat. 
Oc/u» cioroiului «e bnní/hirO, (jnd. Filciu). gra
iul, I 502.

|Mai ales subt formele dialectale; bungM, bum- 
ffhi. ȚIPLEA, P. P.]

— Derivat din bumb. Cfr. bombi. |

rl'Mbîc a. a. abolboacă. (Bucov.) Loc foarte 
adăno in apă, cu Învârtitoare (Straja). Corn. a. to- 
MiAC. [Apa] și-au săpat încăpere tn adânc, și așă 
s’au făcut acolo... o adâncime foarte mare de câteva 
prăjine... și se cheamă „bumbieul Sucevei"' (Notă: 
cei Invățați Ii zic „ochiu de mare"), șez. ti 132.

BUHBii^ÓR s. m. (Bot) 1®. Erigeron acris. 2®. 
Antbemts ftncforta. 3’. Pyrethrum Balsnmita. — 
(Mold., Bucov.)

1®. Plantă ierboasă, cu tulpină roșietică, acope
rită cu peri scurți și aspri; florile marginale sânt 
de coloare rozee sau violetă, cele centrale sânt gal
bene. Se mai numește: ochiul-boului, steluță. 
PANȚU, PL.

2®. = floare-de-perină. panțu, pl.
3®. = spilcuță. PANȚU, PL.
[Mai ales subt forma dialectală bunghișor. h. x 

85, 141, XVI 103.]
— Derivat din bnmh, prin suf. dim. -f^or. Cfr. 

bumbușor.

RCMB9ŐB 8, m. V. bumbnșor.
BcnscL^T s. m. v. bumb.

bvmbdlÍU, >ÍB adj, (Transilv.) Ao»d, sphérique. 
— Rotund, sferic; cfr. gogonat.LB. [Fem. șl5»m- 
buleâ ib. I Șl: bumburin, -ie adj. LB ]

— Din ung. gömbölyű, idem, influențat de bumb. 
CTt. bumburel.

BV.WBITRÁ vb. 1 V. bombăni. 
BUMBUBEĂȚĂ s. f. v. bumbăreață.

BVMBDRÎL. -KÍ subst. Corps eph^ique. Pciite 
tumeur. — (La mase, numai In ghicitori) Corp sferic, 
boț, Bpec, (la fem.) bubiță, zgr&bunță. Am o cio^ 
tu^de teiuȘi-amiroasS abHm5wret?(=StriigureIe.) 
GOROVEi, c. 359 PMwbwref rostogol N’are stare pe 
opor ?(= Bulgărele.) PÂ8CDLE8CU, L. p. 74“ CdufZ e 
eopilu’ de se îngrașă, prinde jâpehiu, ftwmbMrefe oșd 
pe trup, ca „pielea-găinii". pitiș, conv. lit. xxxvi 
551. [Cu alte sufixe, In ghicitori: bumburiiș s. m. PĂ- 
SCOLE8CD, l. p. 103, bumbărât, -ă adj. ib. 93“.]

— Derivat din bumb. Cfr. bumburez, bubui uz.

BCaiBV'RÉz s. m. 1“. Grain, 3“. nigri’
cans.

l”. Bob, boabă, grăunte de mazăre, fasole, porumb, 
etc. FRÂNCU-CANDREA, M. 98. | Fig. VotM pontaci 
de-fi va da jos bumburezul ( = capul) ocefa care 
ii tot tnvărtești de^asupra umerilor tăi. babac, ap. 
TDRG.

2°. P. anal. (Bot.) Plantă ierboasă, cu spice de 
coloare brună-lnchisă. Și; bumbușor. panțu, pl.

— Cfr. bumburel, buburuz. (Pentru înțelesul 
2“ cfr. bumbușor și germ. Knopfgras).

BCMBUBÎt, .ÍE adj. v. buiubullu.
Dicționarul limbii romSne. t«. XI. isit.

BUN
Bti.HBușcĂ 8. f. Epingle. — (Transilv. șl Bucov.) 

Ac cu gămălie, bold, spilcă, gomboș. LB., rev. 
CRIT. iii 90. Câte o panglică... prinsă cu bumbușcă. 
MOLDOVAN, Ț. N. 246. Cm 5Kmbușfi fncunjuraf, Ch 
bumbuște de argint, reteganul, tr. 61/„, cfr. bud, 
p. P. 36. [Plur. -bușce (LB.), -bușii, -buște. || Șl: (Te- 
reblecea, In Bucov.) bombiișcă s. f.]

— Probabil singular refăcut din plur. bumbușle 
<ung. gombo8tu(k), idem, pontbriant (cfr. și rut. 
bumbuska, idem. Byhan, Jahresber. v 306).

BUMBUii^ón 3. m. 1. Petit bouton. II. 1®. PAțite- 
rette fBellis perennis). 2®. Scha:nus nigricans. — 
Diminutivul lui bumb (derivat prin suf. -ușor).

i. Năsturel, năsturaș.
II. (Bot.) Nume de flori. H. XVI 287. 1®. (Bucov.) 

= bănuț (III 1"). PANȚU, PL.
2’aa bumburez. panțu, PL. (Cfr. germ. Knopf

gras),
(Șl: bnmbșur s. m. (ad 1). Bumbshor = nodulus. 

ANON. CAR.]

UCMBVȚ 8. m. V. bnmh. RVMBîi vb. IV® V. bnfut
BUN. «Ă adj., subst., adv. Bon.
I. Adj. Un câne bun poate Însemnă; „un câne de 

soiu“ sau „un câne blând, oare nu mușcă pe nimeni“ 
sau „un câne care mă păzește bine“, deci un câne 
rău pentru streinul care se apropie noaptea de casa 
mea. înțelesurile Iui bun, care stă In opoziție cu 
rău s. prost, se pot deci clasifică numai In linii 
generale, căci noțiunea ce-o cuprinde e foarte re
lativă și determinată mai totdeauna de Întregul 
context.

1®. (Despre ființe, p. ext. despre suflotul, vorba, 
căutătura, faptele lor) Care (din fire e aplecat a) 
face bine, care e deci milostiv, Îndurător, Îngăduitor, 
iubitor de pace și dreptate; p. ext. care nu face rău 
nimănui, (mai ales despre animale, tn opoziție cu rău, 
nărăvos.lmpungaciu, mușcăcios, etc.) blând, 
blajin. Nu numai buriloră și blâfnldeilor, ce șl clă- 
fănogilor. cod. vor. 149/,. Scădeură cei buni, răii 
să muiftră. DOSOFTEIU, P8. 40. Faptele ceale bune. 
BIBLIA (1688) 3/pi. Vorbă bună, de prieteșug, ne- 
CULCK, LET. II334il[ristoa]se al mieu prea bune! 
MINEIUL (1776) 199 '/f Dând titidă de ,prea bun im- 
părat"* lui Aurelinn. P. maior, ist. 38. O, bunul 
mieu Domn, viteaeul meu soț! C. neokuzzi, i 146. 
Puterea milosteniei și inima ta cea bună te ajută. 
CREANGĂ, P. 214. Bun suflet de om e acesta! id. ib. 
299. Eu îs bun, cât îs bun ( « răbdător), dar și 
când m'a scoate cinevâ din răbdare...! id. ib. 253. 
Vorbă bună (In opoziție cu aspră), jarnîk-bâr- 
SEANU, D. 67. Du-mă, Doamne, și mă putie Unde-s 
nevestele bune ( » darnice) iȘt bărbații duși in lume. 
ib. 377. Fritmoosá ca primăvara, bogată ca toamna 
și bună ea o fată-mare (reteqanul, p. iv 64/,,), 
ca/xinea cea bună (ib. v 3/^), ca și-o bucată depăne 
(ib. IV 35',), ca pănea cea de grâu {ș'Ez. l 218/,,). 
Ififoshoi/t-uâ, oameni buni, și ne mântuiți! dhă- 
GHici, R. 25. /erfa/t-mâ, oanieni buni și boien 
dumneavoastră! c. negrdzzi, l 149. Cine-i la 
poartă? — Om bun! Bm* Ia inimă: milostiv, În
durător. Frumos și bun la inimă, c. negruzzi, i 
81, cfr. creangă, p. 298, ispirescd, l. 393. Fii 
bun = te rog, ai bunătatea. Fiți buni și eăboviți. 
JARNÎK-bârseanu, D.49Ő. Bun și rău = toată lumea, 
oricine fără deosebire. în călătoria ta, ai să ai 

, trebuință și de răi, și de buni, creangă, p. 198. 
întinse masă mare pentru bun și pentru rău. ISPI- 
RESCU, L. 80. Buu e Dumnezeu I = am nădejde In 
Dumnezeu, se va Îndură Dumnezeu și-mi va ajută! 
Bun e Dumneseu și mare! De te-așprinde’n mâna 

; mea, Zile tu n’ai mai aveă. alecsandri, p. ii 23. 
, yCare aduce bine, norocos. S’a născut tn... bun 

ceas. ȚICHINDEAL, F. 188. Ceas bun, noroc să vă
1 li
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írimeaíá... Dumneeeu. teODORESCO, p. p. 167'>. Fie 
intr’unceas bun! | Oare voiește binele, binevoitor. 
începuse a-l privi cu ochi buni, ispirescu, l. 126.
Gentil, amabil, drăguț. Fiind-că ețti ață debun..., 

ereu să-ți fuc ș» eu «n bine. CREANGĂ, P. 237.
(Despre unelte, etc.) Care-și împline.ște bine (ușor) 

menirea. Căruța lui... eră o căruță bună, încăpă
toare ți îndemănatică. creangă, P. 106. Corpuri 
prin care căldura se ponte răspândi cu uțurință, 
86 numesc bune conducătoare de căldură, poni, f. 
141. O calfă rea niciodată nu-ți găsețte scule bune. 
ZANNE, p. v 113. I Care prevestește binele. Aista 
nu-i semn bun, după cât țtiu eu. creangă, p. 186. 
A II a bană (eahă cevă)=a fi semn bun, cfr. 
a-bino. Mama clătină din cap: „Nu-i a bună cu 
băiatul nostru." sandu-alpea, d. n. 159. Pare că 
nu eră a bună: pe cât de supărată... eră mai nainte, 
pe atât de veselă... se făcuacuma. marian, t. 218. 

Fericit, liniștit, Cine... wt... să cadză dzile bure... 
să nu grăiască menciuri. cod. vor, 153/,,, cfr. 
CREANGĂ, P. 12, JARNÎK-BÂRSEANU, D. 22. Nu au 
avut viată bună cu Alecsandru-vodă, neculce, let. 
II 203/g. Duce casă bună cu ea. Cfr. zanne, P.lii 
90. (Formule de salutat, construite cu „a da‘*, — la 
Inlălnire — și cu „a-și luă“ — la despărțire) Bună 
dimineața! ispirescu, l. 20, jarnîk-bârseanu, d. 
46. zanne, P. ii 330, etc., bună eiua! zanne, p. 
IV 203, VI 168, etc., bună seara! și (mai ales la des
părțire) eiua bună! NECULCE. i.ET. il 234/,,, GOR- 
JAN, II. I 3/,„ EMINESCU, N. 4, ISPIRESCU, L. 9, etc., 
seară hună! drĂghici, R. 162, «onpfe bună! bună 
vremea! (In orice vremea zilei; pe alocuri: după ce 
a înserat; în altele, după ce a înnoptat bine, marian). 
EMINESCU, P.191, CREANGĂ, p. 39, somn buii! bună 
masă! calebună! iSfiRESCV, L. 16 și bună calea! 
CANTEMiit, IST. 196, CREANGĂ, p. 200, drum bun!
id. ib. 307, bun intâlnițul! id ib. 199, bun sosit! ............ . . ................ . ....... ................... ..........
id. ib. 197, bun ajunsul! marian, bun lucru!3AR- vâmare a se luă cel mai bun preț. uriCariul, v 
NÎK-BÂRSEANU, D. 270, 379, rămas bun! creangă, i 204/,,. Se i/dndl la o însurătoare bună. vlahdțĂ, 
p. 185, 198, DOINE, 192/,, «oroc öitn.'^ Aumblăcu ~ _ .J..! fZ-.
bună-dimineața = cu moș-ajunul (In noaptea din ; tâna, că bun lucru a mai făcut! creangă, p. 205. 
spre ajunul Crăciunului cu alți copii, spre a ură pe ; Ifarabagia... e mai bună, că ai a face tot cu marfă 
la case, ^l^ună-dimincața la moș-ajiinl“) (Bot.) | vie. id. ib. 107. Dând Dumnezeu un vânt bun, ca- 
Buiiă-dimineața s. f. =2orole. dame, t. 184, ii. i răbiile mergeau ca adjeaio,ISPIRESCU,L. 2b.!fi-oi» 
19, VI 214, X 534, XVI 103, 287, 320, (floarea albă și > cădeă șl eu... bun la ceva. id. ib. 19. Vreme bună 
roșie) III 261. i/n cft/oșc acopertf de j'ederd ș* bunâ- : = frumoasă. 4Í Ce nil-r ’ • • *
dimineața, dunăreanu, ch. 153. ' ’ ' ’ ’ ’

2^ Care Iți face s. Iți prinde bine, mulțumitor, 
satisfăcător, gustos, plăcut, recreator (cfr. bine 1 
l®-2®). Pace in țară tră bună, neculce, let. ii 
319/,,. Am petrecut două săptămâni... în capitala 
Besarabiei, unde am găsit cea mai bună primire.
C. NEGRUZZI,! 68. Co mai țiii de pe la târg?—...
Ia, nu prea bune vești. CREANGĂ, p. 77. Pe toate 
ai să le biruețli ți să le scoți la capăt bun. ISPi- , 4“. (jiespre reiații ue înrudire. In opoziție cu „vi-
RESCU, l. 22. (Satisfacerea unei pofto s. trebuințe treg“) Adevărat, veritabil, de gradul Intăiu, direct; 
trupești) Găina bătrână face zeama bună! c. ne- | cfr. primar, Moșul dumilor-sale cu moțul mieu... 
QRVZZJ,i2bl. Bune sarmale aimaifăcut! CREkHGÂ, , om fost frați buni. uricaRiul, XVIi 260/,, cfr. DO- 
P. 32. Trage un somnuleț bun. ispirescu, L. 335. > SOFTEIU, V. 8. 2„, E. văCărescul, ist. 254/„. Surori 
Bună-igura de la vară, jarnîk-bârseanu, d. 401. bune, dosofteiu, v. s. îS,,.Apae soră bună cu focu’, 
(Satisfacerea unul simț superior, a unui sentiment j .x..: j........ tt
de natură estetică) Trandafir cu bun miros, jar
nîk-bârseanu, D. 34. (Satisfacerea opiniei publice) 
Vrednic, cum se cade, cinstit, cuviincios. Voința 
bunăiaste mai pede-asupra. biblia (1688) 6/pr. 
Purtare (marcovici, ii 9/,,, jarnîk-bârseanu,
D. 386), 2>*7da (c. NEGRUZZI, 1 250) bund. Năravuri 
bune. DRĂGHICI, R. 89. (Ironic) știu cine-a fost 
pe la mine pe-acasă in lipsa mea, că țtiu că mi-a 
făcut-o bună! creakoâ, p. 30. Știu c'am pățit-o 
bună ! id. ib. 160. Na-ți-o bună! id. A. 114. Voi să... 
huzuriți de căldură, iară eu să crap de frig! Buitu- 
nă treabă! id. p. 252. Poamă bună = ieixieie stricată.

înțelept, Ințelepțesc. Sfatul cel bun noaptea se 
naște, dkăgiiici, r. 163. || (Adesea complinit prin d e 
urmat de un subst., cu deosebire de un part.-subst.) 
Potrivit (la, pentru...), care are calitățile cerute (de.

BUN
la, pentru...). Loc bun de hrană (uRECîîE, i.ht. i 
97/,;), debătălie (nbculce, let. ii 223/,,). Vreo țease 
salcâmi... ce mi sunt buni ( = nu fac) nici de foc. 
nici de umbră. C. NEGRUZZI, i 71. [Boi] cum sânt 
mai buni ( = foarte potriviți) de înjugat la car. 
CREANGĂ, p. 38. Ă’șW 6m»í de însurat (crbangĂ, 
p. 154), de blăstămății (ib. 322). De nimic numai 
sânt bun ! jarnîk-bârseanu, d. 381. Oiauo... bună 
de cosit, ib. 102. Bun de ahlămaț. zanne, p. V 13. 
Bun de gură = vorbăreț, limbut, care știe să te în
toarcă cu vorba, neculce, let. ii 315/,,, c. ne- 
GRUZZI, I 247. Bun de mâ/iâ=lndemănatec; (fam., 
iron.) cu obiceiul de a fură, de a pune măna pe lu- 
cruride-ale altuia; (neobicluuit) v&njos. alecsandri, 
p. P. 63 Vir Bun de picioare = iute, sprinten, dră- 
GHlCi, R. 230. (Vacă, caprâ) bună de lapte care 
dă lapte mult. CRE.ANGĂ, a. 42. (Tipogr.; după fran. 
bon ă tirer) Bun de imprimat, formulă prin care se 
arată că o tipăritură s’a corectat și poate fi trasă 
la tipar. | (Cu alte prep., cu să s. cu alte construcții) 
N li bură pristanițte cătră ternare. COD. VOR. 86/, 
( = nefiind vadul buna iernă. N. testament, 1684, 
netocmit bine fiind vadul de iematec. biblia 
1688). Stofă bună pentru straie. DBĂGiiici, R. 155; cfr. 
CREANGĂ, P. 112, SBIERA, P. 79/,„JARNÎK-BÂRSEANU, 
D. 488. (Finanțe; după fran.) bun peutra... cfr. bon'. 
Sarea nu e bună în toate bucatele, zanne, p. iv 
106. Mândra cu țurț de carton Ar fi bună dup'nn 
domn. .lARNÎK-BÂRSEANU, D. 437. O asemenea fată... 
ar fi numai bună să o ia el de soție, creangă, p. 
33. (Eliptic) Ciuperci bune (scil. de măncat) ți ne
bune {v. s.). H. IV 71. A’m erd bolnav, la care impă- 

I răteasa sănu-i trimită cevă bun, îndată ce aueeă 
de boala lui. reteganul, p. iv 35/,,.

3®. Folositor, rentabil, avantajos, prielnic, priin- 
: cios, favorabil (cfr. bine 1 3°). Mi-ai datu-mi 

bună învățătură. DOSOFTeiu, ps. 54. Urmând la 
ae luă cel mai bun preț. uriCariul, v

D. 97. Dwmneaeu să uțureze păcatele edui cu fân-

—------- ............... .. ban î 8. cui e bon î și (după
! fran. á quoi bon?) la ce bun î = oe-ini (s. cui îi) fo

losește? Lorcsle ma» erd bttnă viafn ? axinte uki- 
: CARUL, LET. II 166/j5. tíe hăteă cu ffândurik, cmîh 

ar face o corabie. Ce ii eră bună? drAghici, 
H. 142. V»»e ea și turturica mai pe urmă, 'Iar ce 
(i-e bună? creangă, r. 274. î*rihei)ia c«» i-e bună? 
La feciorul fără mumă. 3áKvík-jiáhseávv, D. 198, 
cfr. 303. Sfătuește-l! — Ija ce bun, dacă nuascultă ? 

, 4®. (Despre relații de înrudire, în opoziție cu „vi-

dar apa e soră mai mare, căci birus focu', il stinge. 
ȘEZ. iii lOl/j. 0 fată care are mamă ți tată buni fnu 
vitregi}, din intăia căsătorie. N. rev. r. iv 71, cfr. 
RETEGANDL, P. I bl/,, ZANNE, P. IV 471. Văr bun = 
văr primar. (Despre wtawâ bM«â, cfr. III®). |P.6xt. 
£ur<* crețtir, de Lomneseu iubit. CDV. D. bĂTR. ii 
82, cfr. 78, COȘBUC, F. 71. C’afM-t alb, un bun to
varăș, înțelat ațteapt' afară, eminescu, p. 102. Bun 
prieiin { — sincer, devotat), jarnîk-bârseanu, 
D. 244. # A o luă de(-a) bană (s. a o apncă și a o 
țineă bnii&)=acredecevăadevărat și a țineÂmor
țiș la acel lucru. De cănd.., le spune c” * “ - 
pofide împărați..., țăranii au luat-o c......... .
LECSANDRi, T. 692. Mulți oratori au apucat-o ți o 
țin bună că Românul nu piere. LNEORUZZI, 1391. 
A ști una și bună = a aveă o părere hotărită, pe 
care nimic n’o mai poate zdruncină. Știu una ț‘

a ținea mor- 
că-s străne- I 
de bună, k- f

i' 
r



BUN
bună: să-ini slujesc stăpânul cu dreptate. CREANGĂ, 
p. 203. I se prinde de bună = trece de adevărată, 
e crezută. Spânul, văzând că i s’au prins minciu
nile de bune... id. ib. 208. || (In documente vechi) 
Vrednic de crezare. La această tocmeală fost-au 
oameni buni mărturie, anume (urmează numele). 
doc. (a. 161X3), ap. TDRG. || (Despre obiecte de vân
zare, despre metale prețioase, etc.. In opoziție cu 
prost") De calitate superioară, prețios, scump, Giu- 

deațele-ți..., ca aurul cel bunü sânt dorite. DOSO- 
FTEIU, PS. Ő9, Brânză bună in burduh de câne! c. 
NEGRCZZI, I 249 (cfr. brânză). Ștergarele erau de 
mătase.. , cu flr de. cel bun. ispiresco, L, 38. Ca
lul bun și mândrele, Alea-mi mâncă zilele, jar- 
NÎK-BÂRSEANU, D. 15. yd» bun din itirbă proastă 
a-nevoie se capătă, zanne, p. i 162. Paie, Doamne, 
Neamțu ’n drum, C’o ales ce-o fost mai bwn (= floa
rea Qăcăilor). JARNÎK-BÂRSEANU, D. 298. Í (Despre 
haine) tn stare bună, nou, de zile mari. Se Im- 
brăcăcuhalnele ce le aveă ef maibune. ispiresco, 
L. 33. 0 găsiiu c'o sucnă rea; 1‘e cea bună și-o 
cârpea, jarnîk-b.ârseand, D. 442. Văzut-ai vr’un 
ciobotar cu ciubotebune? zaî(HE, p, v 181. || (Despre 
bani) Care au curs, care umblă, valabil, imbtă patru 
șalăi la un ban bun. muste, let. hi 1O/,5. Bani 
buni, fără pricină de scădere, uricariul, iv.24 ,5. 
l'nsprezece galbeni,banibuni. ib. xxv 09/5. îi trăi 
pe. lângă noi, ca banul cel bun. creangă, p. 175.

Bani buni = bani gata ; a luă cevâ de (s. drept) 
bani buni = ca adevărat, cfr. ban pag. Zlotul 
bun erâ mai de mult cel de argint, fiorinul, In 
opoziție cu zlotul rău, care valoră numai patruzeci 
de creițari. (Eliptic) L-am împrumutat cu zece 
buni și aliiâ am scos sece răi (Brașov). Pentru 
flecare măr, patru sute bune, reteganul, p. II 
78/j, cfr. MÂNDRE8CU, l. p. 152/',,. |] P, 6xt. (Despre 
oameni) Bogat. Pe toate rudele câte le-au avut... 
i-au cinstit și i-au boierit și i-uu îmbogățit, carii 
au rămas deor fi unii buni până ce or fl. neculce, 
let. ii 455/,,. Din comoara care a găsit-o, a rămas 
bun cu tot neamullui (Brașov).

5®. (Despre originea cuiv^ In opoziție cu „(de 
neam) prost", cfr. lat. bono genere natus) De neam, 
de solo ales, nobil, mare, lubiții mei ascultători și 
cinstiți și de bun neam boieri. ANTiu, p. 4',. Viță 
bună, jarnîk-bârseanu, d. 270. Mesenii, eu buni, 
cu proști, se plecară, ispirescu, l. 40, cfr. pann, 
E. i 38, II 157. Copil de familie bună. BM. Socie- 
tatea bună. CREANGĂ, A. 150. (Substantivat) Ss 
adunară toțibunii Bgmului depreună. MOXÁ, 356/,4. 
(P. ext.) Măr bun. ȘEZ. 1 166/,,.

6®. Mare, mult, zdravăn; tare, solid (cfr. bino I 
6®). un turn cu bună tărie, nu putea sd Jă-
cuiască. NECULCE, LET. II 198/,,. Doamna avea mai 
bună trecire. id. ib. 455/,4. Vifea« bw». id. ib. 267/,,. 
Bună ispravă, marcovici, D. 122. Nu știu cubună 
încredințare { = sigur de tot). DRĂGHicr, R. 88, cfr. 
PANN, E. II 127. bună ( = întemeiată) nădejde 
să isprăvești cu bine. ISPIRESCO, L. 18, cfr. NECULCE, 
LET. 11250/,,, MARCOVICI, D. 3/,„ JARNÎK-BÂRSEANU, ___
D. 262. .4...i)orM«c»l! să-i facă un foc bun în sobă. ; rag, 
CREANGĂ, P. 87. Pd-i dau o scărmănătură bună. 
CREANGĂ, P. 268, cfr. (palmă bunăj jarnîk-BÂR- 
SEANU, D. 377, fur'o doi^ lovituri bune) ispirescu, 
L. 371, <«>«1 b«Md> TEODOBESCU, P. P. 503. îi destul 
o botă bună la un car de oale. șez. i 29',,, cfr. re
teganul, p. HI 29/,. Gordwl eu proptele bune nu 
cade, zanne, p. ih 158. Dună pace s. pace bună! 
cfr. pace. II (tn legătură cu noțiuni temporale s. 
cantitative) Mare, întreg, Însemnat; repede (cfr. 
bine 1 7®). Strinifând o somă bună de bani. E. KO- 
OĂLNICEANU, LET. III 199/,,. Soorele un ceas bun 
{ = mai bine de un ceas) nu s’au văzut. N. costin, 
LET. II 33/,g. Mare... cât o nucă bună (mai mult de 
cât de mărimea obicinuită), barac, a. 16. Se du
seră tn pas bun, și nu peste mult au ajuns, mera, 
B. 24. 0 bucafd bunăf^ timp, de loc) v. bucată.
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Pe In cina cea bună (cfr. pe când înnoptase do-a 
binele), reteganul, p. i 11/,,. #in bună parte = In 
mare măsură, /nvotala dualistă îndestulă pre Ma
ghiari aproape cm desăoărșire pe Nemfi tn bună 
parte, sbiera, f. 5. 213. ])c cn bună vreme = de 
timpuriu. Cfr. marian, t. 242.

7’. (Despre meșteșugari, artiști, etc.) Priceput, 
iscusit, harnic, destoinic, capabil, îndemânatic, abil, 
gliibaoiu, conștiincios. Hun ritor. Cantemir, ist. 
109. Păstorul cel bun pune sufletul pentru oi. 
ANTIM, p. XXVII /,,. Caută de casă cum se cuoine 
unei bune gospodine, c. neqruzzi, l 147. Pe nu-fi 
fi mâncători și băutori buni, v’ați găsit beleaua cu 
mine, creangă, p. 259. Și cel mai bun cărăuș răs
toarnă carxd. ZANNE, p. v 131. Cârtnaciul bun scapă 
din furtună, ib. v 13(5. Bun e Domnul, dar dro- 
cul meșter bun! ib. vi 643. bun ( = iscusit),
soldat bun (= rezistent și care-și face datoria).

Uiin-rAu... = oricum ar fi. Baba mea, bună- 
rea, cum este, tot a știut ce-mi trebue la drum. 
CREKîiQÎ, p. 134. I hiEmă bună = curaj, voie 
hună = dispoziție bună (cfr. lat. bono animo esse). 
Toată cetatea răsună, făcându-și inimă bună. 
OARAC, A. 77. JDe-t v«ded miel alb întâi, ai să 
fli cu inima bună lot anul. șez. i 278/,. Au dat 
ocina Ciorbeștii cu bună inimă ( = din toată 
inima, cu drag), uricariul, xiv îmfi] fac
oaie bună, dosofteiv, ps. 44, cfr. jarnîk-bâr- 
SEANU, D. 218, 194. Ochii lucesc, de ooie bună, emi- 
NESCÜ, P. 211. De bună voie (s. de bun chef) = 
nesilit de nimeni, bucuros. Au poruncit... să-lpor- 
nească cu sila, dacă n’a vrea de bună voe. Necülce, 
LET. n 378/n. De bună voia lor trăiau exilați, emi- 
nescu, N. 83, cfr. ISPIRESCC, L. 19. De bun cheful 
vostru îmi vefi dq făgăduinfa de a vi 
DKĂGHICI. R. 174. in voia cea bună = pe drept, la 
dreptul vorbind. Se măritase ea după Iftc..., sau mai 
bine ar fi să sic, în voia cea bună, că se măritase Ific 
după Maica. CREANGĂ, p. 114. | + A se face bun = 
a se preface. lordachi rămasă in lași..., făcându-se 
bun că nu știa nemică. necclce, let. ii 298/,,. ; 
A 11 bun la Dumnezeu = a fi ascultat de Dum
nezeu. Cfr. ȘKZ. I 247/,. (In Transilv.) A nn-i sta bună 
(cnivă ceva) = a nu se puteă răbdă să nu... Mie 
nu-mi stă bună. Par’că mi-arfi păcat, să nu văd 
eu cine plânge, retegandl, P. i 14/,. ! într’o bună 
dimineață 8. zl... = odată (Intr’adevăr s. pe nepre
văzute). intr'o bună dimineață, feciorul... ft și a- 
duce o noră pe cuptoriu. creangă, p. 8. irdr'o bună 
si, căeă și nu se mai putu sculă. SANDU-ALDEA, LUC. 
VI146. A-și face msiiiăbuuă la (s. pe lângă) cinevâ= 
a și-l face binevoitor. A fi (s. a ajunge) in mâni bune 
=sigure. De sânt așă, în bune mâni sânteți. țiciiin- 
DBAL, F. 133. i Dc (s. cn s. a-) bună-8eamă = de si
gur, cu siguranță, negreșit. Au luat veste...căcu bună 
samă într’aceste sile este să treacă prin Moldova. 
acsinte URiCARUL, LET. II 161',. Cubună Seamă, 
vr'un cuib al tâlharilor acestor de Moldoveni! C. NE- 
GRUZZi, I 168. â'e vor vindecă toate, de bună samă. 
CALENDARIU (1814) 190/,. Par dintr'al prinților și- 
. -a..., De bună seamă cel mai drag A fost ales, coș- 

: BOC, B. 16, cfr. ispirescu, l. 21. j Bun șl aprobat! 
formulă ce se pune pe acte subt semnătură privată, 
ca dovadă de aprobare, hamanoio, c. c.

II. Substantivat.
1®. S. m. și f. a.) Tatăl 8. mama părinților 

cuivâ, moș, moașă, tată-bun, mamă-bună, tată-mare, 
inaină-mare. Tat^, muma, bunul, buna, pravila 
(1814) 108, cfr. 88. Le-au avut de baștină, de la 
buna d-snle, vistireasa Bacovițoaia (a. 1811). URI- 
c ARIUL, X 2Ő6/,. Seamănă bunului său. c.NEGRUZZi, 
I 59. Poe^ile... tată-său și ale bunu-său. chica, 
8. 484. Bunii lor auziseră de la, străbunii lor. ibpi- 
rescu, l. 9. Pe când a fost buna fată (jaRNÎk-bâr- 
SEANO, D. 260) s. decdndCM bunii dijiufreei (zanne, 
p. IV 286)= de mult. [Expresie eliptică, născută, 
prin sub8tantivare,dinia4((buM,mamabund,in care
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bun nu are Înțelesul de „veritabil, adevărat** (I 4®), 
ci înțelesul fundamental de „care face bine“ țl V); 
s’a generalizat din graiul copiilor, pe care moșii 
ti alintă mai mult decât părinții. Pentru expresii 
analoge tn limbile romanice, cfr. pușcariu, et. wb. 
nr. 237 ] Cfr. bunic,-ă, străbun.

p.) (Rar) Ibovnic, drăguț, amant. Are să găsească 
la noapte pe femeia lui dormind între doi buni de 
ai ei (Botoșani), ion cr. iv 145.

Ț.) (Mitől, pop., ca la Aromâni) Bunile «spirite, 
duhuri: Ș'om strânge Bzânele, Bunile (Transilv.). 
PĂRVESCD, H. 82/„ cfr. iele.

2». S. a. a.) (Cu plur. bune) Partea cea bună, prefera
bilă a unui lucru. Nu se lăsă de toate bunele, coresi, 
PS. 83. Cel mai mare bun din lume, marcovici, c. 
43/,j. înmulțirea populației a fost totdeauna bunul 
căutat de către acei însărcinați cu destinele unei 
țări. I. lONESCD, M. 194. Ș’au venit un rău din lume 
S'aueis cum că-iplin de bune. sevasto8,C. 236/,,. 
Bun de (s. din) bou (s. de vacă POLizu): un medi
cament din cele mai reputate In popor,..; e ca un 
bubnruz ce se găsește In fierea unor boi. leon, m. 
80. Este șl o credință..., că boii care mugesc des, 
tn somn și treji, și mugesc Încet, nu rag, se zice 
că au bun. Unii zic că bunul ar fi un băț rotund 
și gros ce se află in pieptul vitei. Intre inimă și 
bojogi, care băț e b u n de multe leacuri. Boul ce are 
bun G dintre cei mai trăgaci și mai voinici. lON CR. 
IV 132.

p.) (Cu plur. bunuri) Avere, bogăție, moșie. Pă- 
ră^ndu-și casele, se ridicaseră cu tot bunul lor. 
BĂLCESCU, M. V. 128. Sărac de bunuri, eminescu, 
N. 72, cfr. p. 118. A început să-i făgăduiască toate 
bunurile din lutne. ispirescu, l. 2. După moartea 
mea, împărăția mea și bunul mieu merge ’n mână 
străină, retegandl, p. iii 11/,;, cfr. sevastos, n. 
203/,,. De mi-ai da bunii’ lumii... mâNDRESCU, L. P. 
14/,. (Jur.) Bun móbil, imobil, dotai. vacant,para- 
fgmal, etc. HAMANGIU, C. C. (După fran.) Bunuri de 
mână-moartă ale unei instituții publice (religioase, 
etc). [Cfr. germ. Gut „inoșie“, Hab und Gut 
„avere".]

7. ) t (Cu plur. bunuri) Bunătate. Crede a vedea 
bănurile Domnului pe pământul viilor. DOSOFTEIU, 
ap. OCR. I 248. Bunul său șt fericirea, pann, p. v. 
ii 22, cfr. 23.

8. ) (Cu plur. bunuri) Parte bună, calitate, virtute. 
Multe bunuri are omul. COȘDUC, B. 49. Jfot avem 
și alte bunuri. CREANGĂ, ap. DDRF.

t.) (Cu plur. bune) f Faptă bună. Buna învăță
tură, bune lucrând... biblia (1688) 8/,.r.j,. Vei face 
bunulu și plăcutulA înaintea Domnidui. ib. 135.,.

3®. S. l. (In expresiile:) Cu buna « cu binele, de 
bună voie; cu binișorul, cu vorbe bune (cfr. engad. 
ir cum las bunas « a umblă cu binele). Nu e chip 
să-i faci cu buna Să-și păzească drumul lori coș- 
BDC, P. 66. Nu-l înjugi așa cu buna pe vițel, idem, 
B. 78. Muierea cercă cu el și cu buna, cu frumu
șelul. KETEGANUL, p I I/„. cfr. I 15/„. Ciobanii... 
începură a se pune cu buna pe lângă dînsul. ma
rian, T. 294. A da (cnlvă) in bună « a face con
cesiuni, a fi prevenitor (față de cinevă), a da (cuivă) 
nădejde, a aprobă pe cinevă. Pre unde ne-am dus 
în pețit, nicătri nu ne-a dat tn bună. LM. Igumenul 
nu le deate în bună, miveivl (1776) 57*^ Dec» felt- 
mașiarii, după porunca tmpărătesii,au dat in bună 
Turmlor să facă pace- dionisie eclesiarhul, c. 
165.

III. Adverb. (Se Întrebuințează spre a aprobă 
cevă, spre a face trecerea de la o gândire Ia alta, 
sau spre a arătă nepăsarea față de cele spuse) Bine, 
așă; așă da! așă să fie; nu-mi pasă! Bun! ia acuș 
avem să ne înțelegem cât ae poate de bine, creangă,
A. 149. Buni... zise Dănilă in gând; las'că te-oiu 
chiui eu, măi Michiduță l id. p. 53, cfr. 21, 42, 150.

IV. Atributiv și ca element de compoziție 
(cfr. bine IV).

I

BŰN

1

1°. (înaintea nnui adjectiv și In str&nsă unire ca 
el, exprim&nd de obicein aceeași idee ca predicativa!) 
De tot, cu des&vftrșire, de-a binele, deBnitiv, pentru 
totdeauna, cum se cade, cfr. de ispravă. Ne-au 
luat Basarabia... șt a rămas bună luată pănă in 
eiua de ani. GHiCA, 8. 20, cfr. dionisik ecles. c. 
215. Ai’o luat bun teafăr din sat. alecsandri, t. 
4, cfr. CREANGĂ, P. 53. CreiM câ ce-i găsit, fi 
găsit. EMINE9CV, N. 108. Ceidlaîți ne mai având 
incotri'i șouiîi, diata rămase bună făcută. CREANGĂ, 
p. 15. Pentru binele ce-ai făcut puilor mei, fii bun 
scăpat. MARIAN, o. I 150. Tu ai fichiarbun însu
rat, dar pe aci nu săntfete. reteqandl, p. v 61/,,. 
Din bun sănătos, te faci bolnav. ROMÂNUL GLU
MEȚ, I 14/,,. Bun-bucuros cfr. bucuros, f Bun>no* 
rocós = foarte norocos. Veți fi pe această lume buni 
norocoși, iară pe cealaltă lume fericiți, catihisis 
(a. 1774), ap. GCR, ii 99. (Mai rar, cu un subst.) Ți
ganca rămase bună împărăteasă, fără ca cinevă 
să o cunoască, șez. i 163/,,.

2<’. t (In compoziție cu adjective, cfr. bine IV 
3") bun«credi»cló9, -eăsă a= bun-govltóriu, -oare 
adj., subst.» bine credincios, ortodox, pravoslavnic, 
creștin bun, evlavios. Bunu credinciosul împărat. 
DOSOFTEiu, V. s. 14Ö. A’^ot, ftunit crerfincioșf. biblia 
(1688) 6/,,r.Anania, burugovitoriu după leage. 
COD. VOR. 40 , («creștin bunO. N. testament, 
1648, bunii credincios. BIBLIA, 1688). | Bun- 
voitor, -oiirc adj , subst. = binevoitor. LB.

3**. (in compoziție cu substantive abstracte) f 
bnn&«citdere = bnn&-cuviință baronzi, l. i 'dllui 
bană-credință s. f. =a.) -f* credință adevărată in 
Dumnezeu, ortodoxie, pravoslavnicie. Fii a toată 
bunătatea și buna credință pildă, biblia (1688) 
8/pp.s,, cfr. ii/pr.j». .4» sămănat buna cre^lință. An
tim, p. 2/„. b.) (azi) Convingere intimă că ceea 
ce faci 6 bino, sinceritate, onestitate In păreri. Duna- 
credință nu mi-o poale tăgădui nimeni. A făcut-o 
în buna credință că face bine. Om de bună cre
dință = cinstit (In părerile sale), sincer. Ifbuuă- 
cuvântăre == binecuvântare. Dat bună cuvântare 
Direptului. oorofteiu, ps. 22, cfr. 63, 85. | bună- 
cuviință 8. f. = purtare cum trebue față de alții, po
liticoasă, cuviincioasă, cfr. politețe. Bunăcuviința 
cuvintelor, dosofteiu, v. 8.46. Duna-cuettitfól cerea 
ca vieitele lui să fie mai rari. c. negruzzi, i 111. 
Lența... au primit o creștere care-o va opri totdeauna 
de a se abate din calea bunei-cuciinți. alecsandri, 
T. 1432. Duna cuviință literară, maiobesco, CR. i 
237. ó'e purtă cu tnare bună cuviință, ispirescu, l. 
39. I + bună-făcere s. f. = binefacere (v, c.). | (După 
fran.) hun-giist s. a. «gust fin, ales, tn purtare și 
in vorbă. Complimentul eră fără îndoială de un 
perfect 6h» gust, maiorescu, cr. ii 27. | f bunâ- 
înțelepțic s. f. = acord, bună învoială, bună-tnal- 
țeraftă = modestie. Smerenie, răbtlare, cuccrte, 
ascultare, bună ințâepție șt cu bună mulțemită. 
CORESI, E. 10/(. I t bună-norocire s. f. = viață cu 
noroc. Bună-norocire și fericire, catihisis (a. 
1774), ap. GGR. ii 99. | bun-plâc s. a., hună-plă- 
cere s, f. (după germ. B'obli/e/aBcn?) V«» face-o 
după bună plăcerea ta (e. bunul tău plac7=după 
cum Iți convine. | f bună-plecâre s. f. = modestie, 
ascultare. Fâ deprindem cu răbdarea și cu buna 
plecare, care sânt foarte de trebuință fieștecăruia 
om. DRĂGillci, R. 110. I bună-purtâre 8. f. =purtare 
bună, maniere elegante, cfr. bon-ton. POLIZU. | f 
biină-riidăs. f. ( = t5ȚÎvs’.a?) Vârtoșfi] și intărițiin 
bunărudasufietuluilor. DOSOFTEIU, v. 8.2„. l (După 
fran.) bun-simț s. a. «intuiție fireascăde a judecă lu
crurile just și cu tact. I bună-stăre = situație ma
terială prosperă (după germ. IVbăZsiand); prosperaro 
(după germ. Wohlerg^n), cfr. marian, nu. 752. 1 
buuă-vestire s. f.«evanghelie. sa btină vestire, 
sffăjnta evfanfghelie datu-o-au. CORESI, E. ll/,. Cu- 
fdnfuiftune» i’esitrt. varlaam, C.323,,. | Spec.(BÍ8.) 
Buiia-vestire. Aniversarea vestirii prin arhanghel a

f
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bunA-dimineața
nașterii lui Hristos către fecioara Maria (In 25 Mar- I 
tie), blago veștenie. BiitM vestire a preablfajgo- ! 
slooilei stăpânei noastre de Dumnezeu născătorei și I 
pururea fecioarei Măriei. M8S. (a. 1747), ap. GCR. il 
38/„. J?t<eurdnriH-te, ai spus bútdívestirea ceii cu
rate. MINEIUL (1776) 107‘/,. . bunăvoință s. f., (mai de 
mult) t bunăvoire, (șl mai vechia) j- bună-vreărc 
a. f. (azi, formație literară după lat. benevolentia s. 
fran. ben-vonfoir, bienoeii'ance s. germ. Wohln'ollen) 
=3 bunătate arătată altora. Doamne, ’n scutdebână ' 
vradre Ne’ncununi fără scădeare. DOSOFTEIU, P8. 
22, cir. CORESI, B. ii/„. Incununează-ne pre noi cu , 
armă de buni notre. mineidl (1776) 13’/,. jírátaíe 
sSmne de bună voire, p. maior, ist. 98. Fură ascul
tați cu multă bună-voință. BĂLCESCU, M. V. 413/,g. 
Cil footd buna-voință ce avei... creangă, p. 332.

[Diminutive: bunicei, -ică adj. rd?dndn-f așa 
de bunicel, ii făgăduiiu. gorjan, h. ii 143. [Vin] , 
bun, bunicel, Să bei mereu din el. alecsandri, t. 
239. ^me 6unictc<ă. caragiale, 8. 134/,,, creangă, 
P. 140, cfr. IBPIRESCU, L. 107, bunișor, -o.iră adj. 
Dwttfșoard fiică, dosofteiu, V. 8. 106. J'Mncf-cd ești 
ași de bunișor... c negruzzi, I 84, cfr. alecsandri, 
P. P. 130 *’/,„ JARNÎK-BÂRSEANU, D. 19. P/dttSerí... 
un timp bunișor. rbteganul, p. ii 56/„ buniiț, -ă ' 
adj. Cojocul bun-bunuț. sbieka, p. 9/,„ cfr. marian, 
î. 311.]

— Din lat. bouus, -a, -nni, idem. Cfr. nebun, 
răzbună și dubletele bon' și bonă.

Bt'XĂ-DIMINEĂȚA B. f. (Bot.) V. bnu (I 1°).
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bvnA-oâră adv. Par exemple. — De pildă, do bună, bun (III P). (Mai ales cu verbele 
exemplu, cum ar ti, să zicem. Cuvântul „voie" . 
tnsemneaed la liomdni și „voinfă“ „ueintcte*'..., 
bună-oară: „are fr.:.
„are volnicie‘‘ sau „e volnic... să meargă^, p. maior, 
IST. lR6.Daeó(^i tH.bwn^-oarâ, le-ai fi născut din așă 
feliu tle părinți, oare n'ai fi pășit aceste obiceiuri? 
DRĂGinci, R. 158. O musică plină de farmec, bună
oară ca cea din opera Guilom Teii, ouobesco, iii 
93/,„ cfr. 48/,,, ii 355. Să-mi dedic a mele versuri 
bl cocoane, bună-oară. eminescu, p. 229, cfr. 303. 
Luă [stejarul] pe wnăr, cum iai o greblă, btină- 
oară. BETEGANUL, P. V 34/,g, cfr. 22/,. ((In Munt.) 
sl: bunloâră. Noi nu sântem, buni-oară. Să în
drugăm ca la moară, pop., ap. GCR.. il 314**/,„ cfr. 
HEM. 2102/,,.]

— Compoziție din bană șl oară (cfr. ital. »n 
buon'ora, prov. en bona ora, fran. â la bonne ăeure).

bunAtate
nătate Nicolai-vodă: nu obosei. acsinte uricarol, 
LET. ii 152/,,. Vet gustă rodurile virtt^ilor și ale 
bunătăților tale, marcovici, D. 9/„. Ce bunătăți ai 
tu în stăpânire? ispirescu, u. 26/,.

2’. Calitatea celui bun (I P) In raport cu alții: 
Indurare, grație, milă; Îngăduință, bunăvoință, po
litețe. blăndețe. Eva înșelă Adam și cădzură de 
[=din] burătatea lui Domnedseu.co'/. D. bĂtr.ii 
125, cfr. dosofteiu, P3. 18, 23, etc., drĂGHICI, R. 61. 
Afuffa bunătate ce avei spre cei de supt stăpânire. 
BIBLIA (1688) 7/pr.s. Nici acum nu pot uită Mun
tenii bunătatea lui. NECULCE, LET. il 388/,,. Bu
nătatea cu care s’a primtf cea dinfdt edicte. MAR- 
covicr, c. 5/g. Spânuf de feliu nu samătiă în par
tea lor, nici la chip, nici la bunătate, creangă, p. 
210. A îndreptat-o și ea, cu multă bunătate și blân
deți, la soră-sa cea mai ynare. id. ib. 91.# Sănă
tate dc om (etc.) = om foarte bun, deosibit, cfr. 
floare (III 3'), frunte (III). Peste nouă luni de sile, 
născu o bunătate de copilaș, ispirescu, l. 133, cfr. 
u. 123/,. Vite c^tm îmi năpăsluiambunătatede ne
vastă. ȘEZ. V 10/j. (Cu un numeral; neobicinuit) A 
omorit doi bunătate de boieri, c. negruzzi, l 185. 
(P. eit.) Bunătate de oaste (mag. ist. l 378/,»), <le 
ca«â(ALECSANDR[, ap. TDRG.), de ^eefre (id. t. 546), 
de băutură (sbibra, p. 39/,). Bunătatea D-voastrăl 
= ești foarte bun(ă)! Bunătatea D-voastră, milo
stivă cucoană, dar de geaba mai voiți a strică 
orcul pe gâște! creangă, p. 332. Ăi bunătate(a] = 
te rog, fii bun (I 19- Ai bunătatefaj de spune să 
ne deschidă ușa.

3^ Bine (III 2’), facere de bine, binefacere,faptă 
^făce" s. 

„da“) Se ferească-se de rău și se facă bunătate, cod. 
......... , „................ , VOR. ibi/t. Domnul, dătătoriul de toatebunătățile. 
voie sd meargă‘‘ atâta face ca coresi. e.2/,,. Făcea cu caldă inimă cdiră Dumne-

■- .......... — eeu bunătăți, moxa, Wll, cfr. dosofteiu, v. 8.13,,.
.Fapfefe ceale bune sânt ceale adevărate bunătăți, bi
blia |l688)3/t,r.„- Bunăiățile vieții cei viitoare, uss. 
(a. 1750), ap. GCR. ii 48/,. (Ironic) Multe bună
tăți mai făcuse și ca in viața ei. CREANGĂ, p. 315, 
cfr. ispirescu, L. 295. Nici o bunătate nu-i ca să
nătatea! MARIAN. I Favoruri. Ticălosul acesta, pe 
care l-am umplut de bunătăți! C. NRGRuzzi, iii 
333',,.#Fă s. faceți banâtate = fii 3. fiți buni (IP), 
cfr. 2’ (ai bunătate). Acum să faceți bunătate să 
tnă duceți de unde m’ațiluat. ispirescu, ap. GCR. 
II 354.

4’. Bună calitate a cevă (lucru, animal, etc.), 
stare bună, valoare. Caii... sântfoartebuni. Această 
bunătate în cai provine din rânduiala ce am ob
servat-o la moșia sa.i. ionescu, C. 192. Dundfatea 
stofei nu stă în înfioritură, ci în țesătură, 
p. iii 385.

Gust bun (al unei raăncări s. băuturi). În
cepe a bea lacom la apă și a-și linge buzele de 
didceața și bunătatea ei. creangĂj p. 214.

II. Concretizat. P. (Astăzi mat ales la plnral) 
Lucruri bune, scumpe, scnmpeturi, averi, bogății, 
cfr. bine (III 5®), bun (11 2® p). DM«e#o{e:«ope8, 
bona. ANON. car. Bunătatea toată a lui Menelai. 
MOXA, 352, cfr. id., ap. HEM. 2187/,,. Bunătdtea a 
toată lumea fără de Domnul Ufristojs iastesărăcie. 
varlaam, C. 2O7„. Rodurile meuleșibunătățile tneale. 
BIBLIA (1688) 800, cfr. GCR. i 271. Toate bunătățile 
de pe lume erau acum tn pătaturile lor. creangă, 
p. Sb. Se foloseă de bunătățile pământului, sbiera, 
p. 304/,,. Atâta bunătate: aur preste aur, galbeni 
mândri, noi. rbteganul, p. iv 12/„ cfr. ii 3/,3. Țo- 

. rigradu-i oraș mare, Multă bunătate are. ȘEZ. iv 
8'®/,,. C’așâ mă grijeâ de tare, Ca pe-o bunătate 
mare, mândrescu, l. p. 120/,,.

2®. (La plural) Mâncări bune, delicatese. Nu tot 
umblați după bunătăți; mai mâncați șt răbdări 
prăjite. CREANGĂ, A. 110. Unii mai pun și covrigei 
și alte bunătăți, sevastos, n. 9O/„. Ți-oiu da multe

bcxAr s. m. (Mehedinți, GorJ, Ban.; turcism) = 
puț. JAIIRESBER. III 314, vii 83, COIU. N. IONESCU, 
A. COCA, H. IX 7, 86, 115. M’oiu face un bunarî, și 
ii [^ei] or be apă. ALEXICI, L. P. I 257/,., cfr. 50/,.

Din turc, bunar, idem.

bcnátAciős, -oÂBĂ t adj. 1
BUNÂTÂMĂBE t 8. f. | V. buiiătatv.
nuMÂTĂȚĂT, «A t adj. j

BVXĂTÂTE s. f. I. 1®. Bonté, qttaliU, mrtu. 2®. 
Bonté, miséricorde, grâce: indulgence, bienveillance, 
politesse,douceur.3*.Bien,bienfait; faveur. 4®. Bonté, 
bon élaf, valeur. 5®. Bon goăt, saveur. II. 1®. Bonnes 
choses, biens, richesse. 2®. Bons mets, friandises.

I. Abstractul lui bun (In opoziție cu „răutate").
P. (Învechit) însușirea caracteristică a omului 

bun, Însușire s. calitate (bună, morală), cfr. vir
tute, bun (II 2® 8). Se bu^tățile vestiți. COD. vOR. 
146/,,. La judecățile tale să fii dreptu, nefățarnic și 
stneritfCă cu aceste trei bunătăți niciodată nu te vei 
sminti (a. 1654). GCR. I 170. l*re mulți întrecând 
cu bunăt&țile. dosofteiu, v. 8. 25„. Să fii a toată 
bunătatea pilda, biblia (1688) 8/pr. si- Vumai o bu
nătate aveau amândoi intre dînșii, că erau foarte ,.........-...........,--------------- , -. . ...
curați. N. COSTIN, let. ll’ 19. 4v6d și aceasta bu- , bunătăți pentru mâncat. ȘEZ. l 'ttöji.



BUNĂTAȚIMAT - (
[Plur. -tăfi și (rar, fam. ad 112")-id/uri. Borș (Ze car- 

tofe,... asitnfi,perjeafumateșiaitebunătâțuri depost. 
vlahuțA, ap. TDRG. Câraw... corne și tot felul de 
bunătăfuri la câte fentei sărace eraup’aici. moro- 
lANO, SĂRI. I 11. I Derivate (neobioinuite): bună- 
tăcios, * casă t, bunfttățdt, -ă f (cfr. îmbunătăți) 
adj. = bun, plin de bunătate, virtuos. Eră bunătă- 
eiâși și fie rudă împărătească, varlaam, c. it 5. 
f7« călu!/ăr credincios și bunălățat. dosofteiv, ap. 
TDRG. 759, bunătămâre •[■ s. f. = bunătate, bună
voință. Prin oveorea bo^ției și istețeala firei și 
bunătămărea tătâne-său, la vâroul tnoăfăturilor 
e’oM s«ii. id. ib. 15, t^bunătățime, păstrat In de
rivatele:) îmbunătățlmâre ț s. f.» dăruire de bu
nătăți (II 1®). Cinste și imbunătuțimare blagoutro- 
bnanoastră împărăție făgăduiaște. CANTEMI8, ist. 
181;(îm)baaătățimât,-ătadj.=plln de fapte bune, 
de virtuți. Un episcop foarte imbunătățimatu. DO- 
SOFTEIU, V. S. 5],„ cfr. 14,„45,„ 53,„ 54, 85,„ 144, 
191,|. Bd feace bunătățimătu. id. ib. 204.]

— Din lat. bonitas, - atem, idem. Cfr. Îmbu
nătăți.

BENATÂȚinĂT, ‘Í -f- adj. v. bunătate.
BVNAVKKTiBE B. f. (BiS.) ) v -jy. 
BVNĂVOÎNȚÂ B. f. j ' '

buncAlcí vb. IV* = boncai, ion cr. ív őO.

evNCÁí vb. 171»’= boDCăi. (Și refl. Buhaiul se 
buncăe. u. in 245.]

nuscĂLElii vb. IV* V. bODCăi.

Bl'NCEĂo a. a. (Bot.) l". Lycopodium clavatum. 
Phascum cuspidatum. 2*. Complexe de mousses ou 
de mauvaises herbes.

1». as pedicuță. Cfr. cihac, ii 486, DDRF., dame, 
T,, BARONZI, L. P. I 129/,,, BAKCIAND, ALEXI.

2®. (Cu Înțeles colectiv) Buniteac s. bu^oc se nu
mește un complex de mai mulți mușchi care for
mează Împreună un frumos covor verde și moale 
(PANȚD, PL.). Buitgeac = o amestecătură de lemne 
putrede, cu burueni, cu spini și altele, prin văi, In 
apropierea râurilor: Când am venit de la munte, 
am picat intr’un bttngeac, de nu eră să mai pot 
ieși din el (Lupșa, In Transilv). vicio, OL. BMpe<w = 
buruiană: E plină grădina 'le biigeac (Răchita, In 
Transilv.). ib. Bugeag = negru din pădure;

beai apă din bugeag. mândkescii, p. p. 165/,. 
Cu bugettg de pebiserică. marian, v. 220. Cfr. bun- 
get,huceag.

[Plur. -cea^wr*. 1 Șl: bungeâc s. a. (ad 1®)DDRF., 
BARONZI, L. p. I 129/,,, bugeâc, bugeag s a. (ad 2®).]

— Etimologia necunoscută. (Cfr. ung. bonca „nod, 
pachet**, boHCsoĂ „lycopodium clavatum", rus., rut. 
ömmchA;;, polon. b»nc3uA „equisetuin". cniAC, li 
486).

BVivcii; s. a. v. bnlciu.
BVNCiúc ț s. m. V. buciiic.

bvnuA s. f. (îmbrăc.) Vetement/bitrrd. — Haină 
(il. 11 118, 132, 233, IV 12, VII 336, IX 439) blănită 
cu piele do oaie, cojocel scurt fără mâneci (oo- 
STINESCU, LM ), care se Încheie subsuoară (ii. IV158), 
pieptar (h. ii 14) purtat de bărbați (fi. Il 4,207, 
VII 51, IX 56, 173, 406) și de femei (ii, i 253, iv 
bl. XII 119), cfr. bitușă, tihoa rcă, folar, poloă, 
ilic; (mai ales In Transilv) mantă de postav (ii. 
IX 144), lungă, cu mâneci, blănită cu piele de 
oaie, de vulpe, eto., cfr. ghebă, giubeă, fermoneâ, 
salop, beniș(el). Bărbații [dinZărnești, Transilv.] 
purtau... iarna... butule țăi^nești, blănite cu piei 
de oaie. RIOLDOVAN, Ț. N. 233. O bundă mare (a. 
1778). lORGA, s. D. XII 99. I bundă de lup (a. 1811). 
ib, 227. Bwnflo.., c» careu a'au șl culcat amăndoi
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• ' noaptea, neavând st alt așternut, și au stricat-o 
. 1 de lot, măcar că m'au coșfâ/Mii [= costat] aceifa] 
’ bundă 230 Uf. 1816). ib. 172. Ai» CMwpdraiptc»
• ' tărcate, pentru berlișul bundei solului voevodului
■ 1 MtoltZovenssc. șincai, hr. Il 91/,,. Bunde scurte. 
» ! FÜIIDÜI (a. 1818), ap. GCR. 11226/,. Aștemubunda

sa pe oblăncul șelei. odobescü, i 146/,j,. Apot ieși 
. numai în bundă. SÂDOVRkfiV, p. s. 40. Neam de 

nenmu’mieun'acumpăixitlucrnde târg,nici glugă,... 
nici bundă, jipescd, o. 144 Cu bunda o-acopereă.

i keteganul, TR. 23/,. [Vulpea] 4» dS bundă
■ (=biană) la domni, la grumas. alexici, l. p. 1229/,, 

[Plur. bunde și (mai rar) bunei. || Și; (Mold., Bucov.) 
bondăs. f. In Bucovina, In partea muntelui, pe la Câm
pulung, se poartă bonde In felul cheptarelor..., nu
mai că nu-s strânse la mijloc pe trup. PAMFILE,!. C.

, 365. Cfr. H. X 1 (=polcă), 22, 33, 47 (=pieptar),
11,8&, XII 195. /Jirniebitwe.'... bondd f4-Î0/’r./.coNV.

, LIT. XLIV, I 649. Fetele la fără așă se poartă cn 
și la oraș: cu fustă, cubondă (Dulcești, In Roman). 
GRAIUL, I 474, (Mold.) boăudă b, f.: estefăcutădin 
piele de oaie, bine dubită; are croiala ilicului, 
fără mâneci, Incheindu-se pe o coastă cu cheotori 
și noduri de piele. Le poartă numai bărbații și fe
meile tinere. Cele care se fac In sat sânt simple; 
cele poruncite la meșteșugarii din târg sânt pline 
de flori, cu colori vii, roșii, albastre și negre. Boanda 

f se poartă sub haină. PAMFILE, r. C. 358; cfr. II. I 46, 
171, III 109, 364 (: de piele, fără mâneci), bdutâ 
s. f. —pieptar. II. il 323, boăntA=ha1nă bărbă
tească. II. III 268, (-]- țundră, Mebed.) bdiidrâ s. f. 
(citat Intre țoale) ll. ix 89, (Ban., cn derivatul) baii- 
dric s. a. Dacă haina e lungă până la genunchi se 
zice bundă sau bundric. liüba-iana, m. 19, i Di
minutive: buiidiță B. f. (diai. bungkifă}:ă.in piele 

I de miel (spre deosebire de boanda, care-i din piele 
de oaie), cu cusături, weigand, b. d. 94, bniidtițA 

, B. f. LB, (Bot) bniiduța-vâiitului = scorogiu. 
PASȚU, PI.., bundiță s. f. (plur. -dife și difi; diai. 
bonghifă, in Sălagtu, cu accentuare ungurească, 
bănghiță VAiDA) = un fel de cojoc de miol, fără 

I mâneci și scurt până la brâu (creangă, ap. ȘBZ. 
> VIII 156), pieptăraș (marian, na. 237, f. 253, cfr. 
I PAMFILE,!. C. 358). De-asupra cămeșei, (flăcăii) pun 
, o botuliță cusută cn lânețuri, care de cure mai fru- 
I mos Împodobită, prinsă la gât in doi bumbi,lăsând 

' să 86 vadă cămeșa, brâul și chimirul, sevastos, 
I N. 90/,.. îmbrăcămintea bărbătească și femeiască 

mai Ia toți este;. , cojooele și bondifi dinpielcele 
și piei de oaie, cusute frumos cu felurite strămă- 
turi. ȘEZ. IV 17/,,. Po cămașă,do regulă, iarna vara, 
(bărbații] poartă bondiță, fără de mâneci, din piele 

, de miel, jur Împrejur cu prim ... Presto bondifă,ie 
I . regulă, iarna poartă șl cojocel. moldovan, ț. n. 
, : 299, cfr. POPOVICI-KIRILEANU, B. 127, SEVASTOS, 

N. 49,'is t, II X 33. Femei în cătrinfă, în bondiță.
[ j ALECSANDRI, P. III 588. îmbrăcafi... cu bondife 

' mândre, creangă, a. 75. Câte fete cu bondiță, 
Poartă miere pe guriță, alecsahori, p. p. 337“/,.j 

— Cfr. ung, sârb., rut, pol. bunda, idem, cihac, 
II 486. (După LM. cuvântul arexiatâ șl la Aromâni. 
Forma ungurească bunggika e împrumutată din

L românește).
I

BVifnÂc 8. m. (Construcț.) v. bondoc (2°).
, BiiiTBÂK 8. m. (Entom.) v. bondar.
, BUNuiț-Ă s. f. (imbrăc.) )k„..a-,

búnurA 8. f., BVNUBit* s. a. (îmbrăc.) / ' •
, BVNDÚC, -Á adj., s. m. v. bondoc. 

BUimuȚĂ s. f. (îmbrăc.) r. bundă.
I BÉNÉL s. m. V. bunic.

!

Bi'NÉjE 8. f, plur. — (Transilv,, Bán,, Buoov.)
I = bunátate.
P.f însușire moral& bună, calitate, virtute, bu

nătate (I 1°). Ct(noașt6-vefi folosul bnneafilorii și 
phta păcalsior fie la Dotnneseu intru ceaste cărți.
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PALIA (1582), ap. ÜCR. I 38/n,. Slfâniul] Grigorie 
BialogwJ, încă pentru (= despre) bune^fe lui (Tra- 
ian] OM scris, șincai, hr. i 10 ',.

2". Indurare, grație, milă, Ingăduială, bunăvo
ință, blăndețe, bunătate (II 2’). anon. car., LB. 
Arete-se ei căi de blămi sau cu bunețe. sbiera,
F. 138.

3*. Calitatea bună a unui lucru, stare bună. Fiind
că toțipomii carii resar din eiimburi căt de cât 
selbăticeac, ca să se țină în bunedțele ceale maidi- 
nainte, trebue oUuiți. economia, 127.

II. (Munții apuseni) =bi!icțe. Dupăcetșidete[i&] 
bunețele. frâncc-candrea, m. 267.

(In Mold., Bucov., Transilv., slng. buneță (ad 2®)- 
Din mila mea ești pe pământ, din buneța mea 
trăești. RETEGANÜL, p. II 55/, 1, cfr. iv 44/,„ (ad 3’) 
Pe toți (lucrătorii] ii intreceă, atât în istețime, cât 
și du^ buneța lucrului, id. P. ii 47/,,, buneâță 
marian.]

— Derivat din bun, prin suf. abstr. -eață.

BCNOABÎH f s. n. V. bnigaria.
BHNGKÁC s. a. (Bot.) V. bunceag.

B hívóét s. a. Partteoüune/bréíeAtíepíusf^patssc.— 
Pădure deasă și Întunecoasă (h. xi 321, cfr. n. xvi 
39), desiș. (Complinit adesea prin „de pădure s de Iun- 
că“, etc.y Citat Intr’un text slavon din seo. xvi, cfr. 
CDV. D. BĂTR. I 245. Am umblat...prin bungeturile 
acela pă^Juri. QORJAN, h. i i\2. M'am rătăcitprin 
bungetul acelei păduri, ispiresco, l. 96, cfr. 74, u. 
44/j5, 47,\, 87/,,. Dortneau intr’un biinget de luncă. 
^EZ. I 234/,,. PcSrâsi cucul bungetul. loa CR. ni 
343. [Plur. -geturi. | Și: buget s. a. La făntănadin 
buget. ȘEZ. n 22P/„. Părăsi cmc»' ÖMpef»’. viA- 
RIAN, INS. 51.]

— Derivat din alb. hunt „stejar", prinsuf. col. -el 
(propria deci „stejăriș"). cihac, ii 715.

BÚNOUIV s. m. V. htiiiib.

BHNOViTÉBÁ t B. f. — bâiguitură. De turbuto ș* 
lutMtecă bunguitura muhamedinească... cantemir, > 
HR. 23/1, (traduce pe lat. „superstitione"). '

bvnIc, -ă subst. Grand-pére, grand'mere. —Tatăl 
s. mama unuia din părinții cnivă, moș, moa-șă, bun, 
bună (II P u), tată-bnn (s. -mare), mamă-bună 
(s. -mare). O fată orfană, crescută de o bunică a 
ei. c. NEGRUZZI, t 109. De, bunico, s’a cam um
plut lumea de rele, delavrancea, s. 21.2’afdimo- 
mei, bunicul meu. creangă, a. 18. Sărutând mănu 
bunicăi. id. ib. 25. Nepoțeii... aduc bunicăiba apă, 
ba niscai surceluțe. sbvaSTOS, N. 52/„.țț:D6 când bu- 
nicu’ flăcău B. bunico fată-mare = de demult, zann e, 
p. IV 286. Ca povestea bunickii = foarte vechiu. 
ib. V 512. I P. ext. (Termen respectuos față de 
un bătrăn s. o bătrână,cfr. moș, mătușă) Doamna 
ii răspunse [Țigăncii]: Bine, bunico, dacă așâ cA 
este obiceiulp’aci, așâ să facem. ISPirescu, l. 63. 
[La fem. gen.-dat. bunichii, (Mold) bunicăi, buni
cii. Ca bunel 8. m. TDRG.. buaițăs.f.
Diminutiv: bauiciiță s. f. vlaiiuță, ib.]'

— Derivat din bun, -ă (11 P «), prin suf. dim. 
-ic, -ică, Cfr. străbu nic,-ă.

BCMiCHTÂ B. f. v bunic.
DHNlCÉL, *ÎCĂ adj. v. bun.

BIINÍ1.Á s. m. Nume de bou. marian.
— Derivat din ban (I P), prin suf. calific, -ilă.

Biisi'OĂKÂ adv. v. bună'Oară. 
BUNIȘOR, *OÁBÁ adj. V. buu.

nCNÎȚĂ 9. f. Namo de vacă, marian.
— Derivat din buu (I P), prin suf. dini. -j/ă.

BURĂ

Bi’NTÂȚiE s. f. = bout'. (Formație personală) 
j4ce* buclucari, care n'au alta ce face fără numai 
zurbăvi și buntații. marian, nu.jóSO.

— Derivat din bunt fbont}, prin suf. neol. -ație.

BUNTĂzi vb. IV" V. bniitazui.

ui'NTHȘNic s. in. = bontaș. j4r fi zis că sânt 
un buntușnic. DDRF. Buntușnicii care voiau să 
răstoarne pe Mihaiu Sturza-vodă. v. A. URECHE, 
ap. TDRG.

— Cfr. rus. buatov^clkn, idem. TDRG. Cfr. bont.

Bt'NTUzi vb. IV’ V. biiHtnzut

BTNTTZui vb. lV*.Mettre endéaordre, méler; gá
tér. — (Cngatieoi, in Munții Sucevii,ln Transilv. de 
nord și în Sălagiu) A zmintl niște lucruri din 
loc și a le amestecă (ȘEZ. V 4O/,o), a strică buna 
întocmire, buna rănduială a unui lucru, d. ex. ve
șmintele In ladă ori cărțile In dulap (bugnariu, 
NĂS ), a desface, a risipi, a strică, a ruină (VAIDa). 
Fetele, buntusuind focul aprins.., zio. marian, na. 
283. [Si: buntuz'i vb. IV’ vaida, buulăzi vb. IV’ ib.|

__ Din nng. *bontozai fss bontani, bontzolni}, 
idem.

BŰNÉT* -A adj. V. bun.
BTNz.iit 8. m. (Entom.) v. bouzur.

BTUÁKF. 8. f.— boare (3®). ii. v 3.

BÚOU t B, m. (ș. d.)*v. bour ș. d.

UHOKĂK ț s. m. Funcționarul însărcinat a incasă 
darea asupra buților do vin, numită,bour*. Cămfă}- 
narfij, bezminarfi! și mortăsăpfil și buorarfi] 
(a. 1742). lORGA, S. D. VI 227, cfr. (buoararilor) 
280.

— Derivat din buor (=bour II 3’), prin suf. 
nom. agent, -or.

D.

boactăr. pompiliü, bih. 1006.

Bl’BÂ vb. I. Bminer. — (Impers.) liureasă se 
cerne o ploaie măruntă și deasă, tnapi a bura, 
apfti o întoarce In lapovifă, pe unná o dă în frig 
și ninsoare, creangă, a. 30. Spre miesvl nopfii. 
începuse a bură și a iwni mai tare, contempo
ranul, iv 303. Cdnd e nour și burează, se zice: 
vreme mohnită. u. X 534. P/owd afară?—Ba nu, 
burează numa*. Com. o. tofan. ||FÍg. Na!... iaca 
că’ncepe a bură, și la mine (zice Văntură-țară, 
ștergăndu-și ochii care Încep a-i lăcrămă). alecsan- 
DRi, T. 1583. [PONTBRIANT dă șl înțelesul „a se 
6vaporă“, iar LM. „a se lăsă promoroacă". | Deri
vate; burăt s, a, bureâlă s. f. DICȚ. (Postverbal): 
(rar) bnr s. a. = ploaie deasă și măruntă, In can
titate mică. RĂDULESCU-CODIN, L. | Alte verbe: 
f< bur) burai — a cădeă ca butul de ploaie, (<. bur- 
liță, burniță) burliță vb. J(a>=a cădea biirul de 
ploaie, ib., burniță vb. !(»)«= a bură, ^ortt poso- 
morifi burnițau peste toată mahalaua, innecând 
casele într’u atmosferă grea, fumurie și împu- 
fată, asemuită cu aburii ce plutesc pe de-asupra 
bălailor. DELAVRANCEA, 8. 107. A6»» mai pășesc, 
șovăind prin pdcla deasă, ce inncacă orașul amuțit; 
de sus burnițează. vlahcțA, n. 110. Ploaia înce
puse din nou. Burniță din negură, ca dintr’un 
burete, o pacoste de apă borbonată. ZAMFIRESCO, 
R. 259. (Fig.) BdJiele [soare]I»i burnițau asupra 
undelor, nbiă clătinate, o pulbere rumenă. M. cill- 
RIȚESCU, CONV. LIT. XLIV, i 39.]

— Derivat din bură’.



BUH A
BUBĂ f vb. I. Rutier. —(Slavism) A luptă. Nebă- 

gând in seamă slava cea vremealnică, și dezbră- 
cându-te cătră lupte, te burai ca un tnțelepțit de 
Dumnezeu, mineiul (1776) 189’/,.

— Din. paleosl. borja, idem.

BURĂ t a. f. TempSte, orage.—Poríunb, vijelie 
(pe mare), vifor (mardarie, l. 316). Cu duhul 
huriei frânge corăbiile. CORESI, P3. 125, cfr. 25,131, 
304, 305. Cei ce înnoată pre mare cu precepătură.... 
stau tn lăuntrul adăpostului, când văd bure și 
IwrftMreate. idem, E. 61/,.,cfr. 454. Ș» va aprinde foc 
cu mare bură și cu ijiare Iresnel. cuv. d. bAtr. ii 
456, cfr. 454. Dztsă de să feace vânt cm bură. De 
rădică val de necătură. dosofteiu, ra. 376. .4m 
mSrs să treacă cu oștile peste Marea-roșie, unde 
debure împiedecat s’au Mnrs. cantemir, hr. 191.
Fig. Furtună, zbucium sufietesc. Scăpăm de cea 

bură rea și iute și de cearte. corbsi, ps. 38/,,. 
Deci muri Duca și rămase Evdochiia cm coconii 
tinerei, de-i ocrotită, ce de pripă se siripi bura tru- 
pască (e vorba de o femeie rămasă văduvă de 
curănd) și rădică furtună turíture de unda poh
telor. MOXA, 398. [Șl: búrla (slavonism) coresi, 
ps. 142, (din rus. boram} burână, borâDă = fur
tună. DICȚ.)

— Din paleosl búrja, idem.

b6ră b. f. 1®. Vapeur. 2». Brume. 3®. Sr«*»e. 4®. 
Delóe blanche. 5®. Nom de vache. 6®. Dans? paysanne.

1®. Abur ce iese din bucatele calde. LB., LM., cfr. 
boare.

2®. P. ext. Ceață s. negură (marcarie, l. 2779) 
amestecată cu ploaie măruntă. Toamna... vălul sub
țire al burilor reci și mărunte mă pătrundeăpână 
la 03 și-mi scurtă vederile, tmpăienjeninddepărtările 
mute, sure, pustii. SANDU-ALDEA, LDC. VI 147. De 
trei eile-mi cură Ploaie și cu bură. REV. CRIT. 
V 23. Eu știu calul când se fură: Când e negură 
și bură, reteganul, tr. 33, cfr. jarnîic-bâr- 
SEANU, I>. 464. Astădzi bură, mâne bură. Cine 
foc ni-a mai da gură? Astădzi ceață, mâne ceață, 
Cine foc ni-a strânge ’n brațS? vasiliu, c. 113.

3®. P. ext. (Mai ales complinit prin de ploaiej 
Ploaie măruntă și deasă care vine și se trece re
pede, răcorind atmosfera. Au eșit Mihai-vodă.. 
jme o bură deploaie. NBCOLCE, let. il 401, cfr. ibid.
I 265, I. lONESCU, C. 131. Oastea noastră a fost 
numai ca o bură ușoară de ploaie, pe lângă nă
prasnicul potop slovenesc. odobescu, iii 561. Pul
berea de diamante [din lumina lunei] cade fină ca 
o bură. EMINESCU, p. 235, cfr. 184, L. P. 129.

4®. Promoroacă,chiciură, poleiu, buraoă. LB., cfr. 
MARIAN, SE. 1 167. Când se făceă ziuă, 8ose<'i acasă 
feciorul, plin de bură. N. REV. R. i, 8. Ii 29. Î’arirtd 
gheața (părăului) și pun apoi șmooul cel de bu
suioc de-asupra apei. De seprindebură de busuioc, 
credcă au noroc, marian, se. l 134.

5®. Numele unei vaci al cărei păr e ca și cănd 
ar fi burat, marian.

6®. Un danț țărănesc, ii. xii 44.
7°. Citat Intre instrumentele de pescărie, n. vii 

483.
[Plur. bure și buri. 1 Diminutiv: buricică s. f. 

Dădu o buricică de ploaie, șez. vi 171. I Derivat: 
biirilă s. m. = nume de bou cu părul ca șl cănd ar
II burat (marian); nume ce se dă in glumă Țiga
nilor (zanne, p. n 73), burát -A adj. = acoperit cu 
bură (4°), (fig.) fără luciu (despre pieile lucrate). 
DDRF. I Familia:burăcăs.f.=bură, negură,ceață. 
REV. ci’lT. IH 90 (după CIIIAC, II 34 șl bărâcă 
s. f.= negură, chiciură), f+ crioăț?j burăț^ceață 
pe munți (Hran, in Transllv.), burâtec s. a. = ploaie 
măruntă (Bucovina). Com. N. cotlarciuc, f+bu- 
haiu) bnrhAlu s. a.=scoață, păclă ce se lasă 
une-ori dimineața (țara oltului, iii, nr. 24), 
negură de toamnă, buhai'), buștină (viciu,
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gl), ceață, bărnă’ (h. iv 51); ploaie mărunțică 
(h. IV 267). /» cel burkatu de ploaie. PAscu- 
LESCÜ, L. P. 65, bnrhălălă s. f. = umezeală ce cade 
din negura oare se lasă pe pămănt; din burhăiaiă 
se face chiciura. H. Xl 320, burliâlă s. f. = ploaie 
măruntă cu atmosferă neguroasă.c0STiNE3CU,búr- 
uițA (hârniță pontbriant, biiriiță LM.) 3. f.=»bur 
de ploaie rÂdclescc-cooin, l., (reconstruit) bârnă, 
búriá s. f. LM. (cfr. bărnă’).]

— Etimologia necunoscută. (Cuvăntul pare a fi 
înrudit cu boare și a fi de origine latină, cfr. v.-ital, 
bur/ana „oeață“, friul. e5orâ „a face aburi“, eto.)

BUBÂCĂ a. f. V. burA’. I

BCRACLÁ s. f. Grămadă,amestecătură, (h)arga-
lio. ION CR. II 277, III 251. Ce buracli de oameni 
eră aseară, ibid. n 277.ttPorale de buraclâ = Tfe- 
rale de prăpădit, da dat de suQetul dracului, ibid. 
III 345.

BUBÂoĂ subst. T. barangă. 
bcbĂiânA f 8. f. (Bot.) V. buruiană. 
BÜK.Á3ÍÁ 8. f. V. bură'.
BUB.lNcic, BCBANOÎC* 8. a. ) „ .
BVBANfiiwC, BCBAWeiÚO 8. a. / ’’ 
BUBÂWÎȚĂ 8. f. (Bot.) V. buruiană.
BüKÁTÁcÉl. 8. m. (Zool.) V. brotăcel. 
BCBÁTBC 8. a. și m. V. bură’ și broatec.

I bvbAd a. a. CoAcatle. ~ (Ban.) Cascadâ. JAHRES- 
BER. IiT 314. [Cu alt sufix; bnrâgă = apă curgă- 

' toare. Com. A. coca.]
— Etimologia necunoscută. (Cfr. megl. &tirâ = 

torent de rău; cfr. șl băr&cie).

Bi'iLizĂ.v t 8. a. T. bulozaii. 
BI7KRO.ÍNÁ B. f. V. broboauă.

nvRCĂ s. f. (tmbrăc.) Sorté de limousine. — Haină 
bărbătească (11. vi 9), țesută din lănă (H. x 33). 
un străin țărănesc ca țundra (oh. t. kirilbanv, 
CONV. LIT. XLIV 661) sau UD fel de mantă mare de 
lănă, necăptușită (OR. BÁN.), șubă neagră (viciu, 
OL.), bundă din pănnră groasă, verde, oare se 
poartă iarna (ib.).Cfr. suman. înoă’it intr’oburcă 
mohoritd. alecsanuri, ap. GHICA, 8. 352. Bârsa
nul și Mocanul oindeau. .. Idui, cergi, burci, iürga.
B. R. 361. cu buna ’n spate, sbiera, P.
282. Cotlrenaș cu burcă sură $i sarică ciobănească. 
8EVASTO8, C. 323. Se fiKbracd.... țăranii români de 
Ia munte: cu suman ori cojoc de piele de oaie, și 
sarică sau burcă. CREANGĂ, GL. || Cojoc (șEz. iv 
125/,,) mare și mițos (Suceava, in Mold., daué, t. 
169), blană de piele de miel (Ban. VICID, OL.). [Di
minutiv; burcnșoără s. f. sbiera, p. 282/,,. | De
rivat; burcâșadj. m. = care poartă burcă. Țigan 
burcaș. ib. 282/, 5.J

— Din polon., rus. burka, idem.

BURCĂ s. f. (Gul.) Galette de farine de mais. 
—Turtă (11. îl 119, JIPESCU, o. 110) do ftină de popu- 
șoiu, opărită și coaptă In vatră (pampile, 3. Il), mă
lai u; cfr. păi an că. O fetișcană.... opărește un pumn 
de mălaiu într’o scăfiță de lemn, eorind ca să că
lească o burcă, pentru ai casei... Iar in vatra ro
șie, prididită de scântei, toarnă turta pe care o 
inoelește bine cu spuză, in vreme ce micșorii de 
prin prejur, strigând „turtă, turtă", bat tnpalme și 
cântă, de bucurie că se coace burca. 1. CIOCÂRLAN, 
p. p. 9. Aveă ladinșii făină. O făcut, cum se sice'n 
muntenească, burcă, sau pălaneă de-a noastră mol
dovenească. GRAIUL, I 339. Burcd boție = mălaiu. 
fl. III 364.44:invăle^~ți 5Hrca6fne=trage-^8pusă 
pe turtă, apără-ți interesele, pamfile, .1. ii.

«URCĂ.* adj. m. V. burcă'.

}
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bvrceA» 8. m. (Bot.) = borceag. II. ii 243, 289.

BÚRCOJ B. m. V. bnreoș.

BÚRC09 B. m. Nom de ebien. — (Ungurism) Nume 
pe care țăranii ii dau la câni, vaida. [Șl; burcoj 
JIPE8CU, 0,51, burcuș (Brașov).]

I — Din ung. hurkos „stufos, mițos".

BVBCiiș 8. m. V. burcoș.

BÚRCL'9 t 8. m. ÎVusafen. — (Transilv.; ungu- 
rism) Prusian. LB. [Derivate: burcușesc, >eâscă 
adj., bnreușește adv. ib.]

Din ung. burka8,idem(dinlat.-med.&orwj9aw2- 

bvrcvșoârA b. f. (tmbrăc.) v. burcă. 
BVBCVT 8. a. V. borent. 
búrba s. f. V. bnjdâ.

hÚRdA 8. f. Jeu d'enfdnts. — Un joc de copii: se 
desenează trei orizontale, tăiate de trei transver> 
sale și fiecare din cei doi jucători caută să mute 
semnele sale astfel ca ele să umple trei locuri In- 
tr’o linie (Bucov.). dat bunla = m’a Învins.
S’a dat de~a bntda = s’a dat peste cap. marian. 
|Ș1 (4- bon, cfr. de-a'n boulea) S’a dat (s. s’a dus) 
de>a burdaboul= de-a berbeleacul, peste cap. ma
rian; cfr. Imburdă.]

— Din polon, burda „dispută, ceartă; un joc de 
cărți".

bvrbAo 8. a. = bardac (1®), vas ca șl oărcia- 
gnl (ulciorul) de oare se deosebește prin aceea 
că are gura mai strimtă și se astupă cu un dop 
(Ban.), viciu, GL., cfr. jahresber. iii 314.

burbAuiân b. a. v. burduhan. 
bvrbAhAnós, -oAsA adj. I ...
B17BIIÁÓ8. .OÁSA adj. I '■ burdBhos. 
BVKUÁR ț B. a. V. huhurdar.
BCKUE B. m. v. burduhan. 
BVRBÂiV s. a. V. bordelu.
BURUEÓB, «oAsA adj. v. Iiurdtihos.

bvbbîc s. a. (Imbrăc.) Veste de femme (en peau 
de brebis). —(Ban; cu pronunț, bnrdiik) Pieptar 
făcut din blană de oaie; ii poartă femeile, .iaiiresber, 
iii 314, cfr. VICIU, OL. Cfr. bundă, ilic.

BVBDicós, .«AsA adj. ]
BVRBiHÓs, -oAsA adj. > V. burduhos. 
BCUUiâM, >OÂSA adj. J
BCRBizÂN s. a. V. bunlnhaii.
B1TRUÓIT7 3. a. V. bui'dulu.
BVHBÚC. BURDUF interj. V. hnrduz.

BVBDÚF B. a. 1.1*. Péritoine. 2®. Vess/e. 3®. JSsío- 
mae. II. I®. bouc. 2®. Sacoche. Outn (de
cornemuBe). Tablier (de voiture). 3®. Soufflet (de 
forge). III. 1*. Panse. 2®. Partié convexe du crolssant 
de la lnne. 3®. Caisae (de violon, etc,). 4®. 
enfant.

1. Diferite părți lăuntrice din corpul animalelor, 
având forma unui sac, precum;

1®. tnvălitoarea mațelor, peritoneul. LB.
2®. Bășica (boului); p ezt. pielea de bășică uscată 

care Înlocuia geamurile ferestrelor, țiplă. Casele 
vechi de țară... aoeau de sif/ar ferestrele de b&^ci 
tsav, burdufuri) debou. pamfile, i. c. 380, cfr. 449, 
49; cfr. burduhan (1®), bârdizan.

3®. Stomac. lf« burduf f^omac) cald, cum ii 
senate din vită. LEON, ap. TDRD.
•» U. 1®. Foaie(cfr. utre), sacprimitivfăcut din pielea 
(argăsită) a (stomacului) vreunui animal (de capră 
ȘEZ. VIII 90, de vătulu ib. ilt 8/„ de bivol marian, o. 
I 147, SDIERA, p. 178/„, ISPIRESCD, L. 139, dc nevă-

BURDUF 
stuică ȘEZ. III 204/,,), in care se păstrează sau 8e 
transportă diferita substanțe, precum: brânză (h.
II 71, 145, iii 71, 309, șez. iii 123/^, etc.), făină 
(ȘEZ. V 5A, CREANGĂ, GL., MARIAN, T. 309), mălaiu 
(h. XIV 284), bani (VASIHU, C. 87, tdrcd, e. 155, 
CREANGĂ, P. 54, ȘEZ. ni 95/j5,etO.>, seu(i. ionescu, 
M. 727), cirviș (DEi.AVRANCEA, 8. 1251, Cărbuni iispi- 
RESCU, L. 137), cenușă (marian, o. i 147), tutun 
(POLIZU), apă (SANDU-AL'dEA, loc. VI 451, ODO- 
BBSCU, III 16/„. SBIERA, P. 179, H. VII 422), unt- 
de-Iemn, etc.^Brănsă bună, în burduf de cănev. 
brânză. Dinpiele decâne nuse face burduf, zanne, 
P. I 378. A fi burduf de cartea tobă de carte, foarte 
Învățat. ZANNE, p. V 148. A face pe cineva burduf de 
bătaie —bate tare (precum se bate brânza In 
burduf), a-I bate măr. ib. iii 499. A se face bur
duf de măncare=^a se ghiftui. Cfr. retegandl, 
P. I 64/,,. A da pe cineva in burduful dracului — 
a-1 da dracului. Cfr. CREANGĂ, p. 142. A-I legă pe 
cinevă burduf «strâns de tot, cobză, butuc. Pu
seră mâna pe lancu și pe alfi câftvă și-i legară 
burduf. 8ANDO-ALDEA, SĂM. IV 10, cfr. ZANNE, P.
III 498, ȘEZ. V 94/,,.

2®. Speo. Burduful șefM==pungile laterale ale 
șelii. CONV. LiT.,ap. TDRG.||BitrdMf»Z cimpoiului — 
sacul In care se Înmagazinează aerul; se face de 
obiceiu din stomacul (rânza) vitelor, dar șl din 
piele de miel s. ied, argăsită și Întoarsă pe dos; 
foaie. PAMFILE, 1. C. 50, cfr. ii. li 245, 282, x262, 
XVI 31. I P. ext. Cimpoiu. n. ix93. \l Burduful tră
surii—pie]9a care tn timp de ploaie apără picioa
rele celor din trăsură, costinescd. 0 birjă cu co
șul ridicat și cu burduful tras. CARAGIALE, m. 71, 
cfr. ZAMFIRESCIJ, R. 36, BELAVRANCEA, 8. 117.

3®. P. ext. Foaie (2®). POLizu, barcianu.
III. P. anal. 1®. Pântece (Corn. a. tomiac) mare 

(LB.) de om, burtă mare, speo. borțul femeilor. 
Femeie cu burduful la gură =.in stadiile din urmă 
ale gravidității (Brașov). || P. ext. Făcând burduvul 
stogului.. I. IONESCU, c. 114.

2®. Partea convexă a semilunii. Când... craiu-nou 
e cu cornurite in sus și cu burduful în jos, va fi 
secetă. șEZ. Vi38.

3®. Cutia de lemn a instrumentelor cu coarde, 
care produce rosonanța tonului, bârdan. Rupeloate 
strunele ce mai avea [chitara], ba incă-i sfarmă 
șt burduful și mănunchiul. N. A. BOGDAN, ap. TDRG.

4®. (Bucov.) Copil mic (la origine, probabil, gros 
și Îndesat), cfr. burdulea. Astâmpără-te, burdu- 
jule! Cu burdujii iștia nu mai ai odihnă! COM.
G. TOFAN.

[Plur.’dufe șt-dufuri. | Și: (Mold , Bucov.) bnrdăv 
8. a. CREANGĂ, P. 54, MARIAN, TR. 309, ȘEZ. III 8/„ V 
40/,, vin 90, IX 148 (plur. -duvuri șez. v 0/,^), bur- 
dúh B. m. și a. c. negkuzzi, l 249, qorovei, c. 
370, ȘEZ. v 40/,, SBIERA, p. 178/,, (cuplur. -duși bibi- 
CESCU, P. P. 336, TEODOKE8CU, P. P. 5921’, RADU- 
LESCÜ-CODIN și -dw^ TURCO, E. 155, 18P1RESCÜ, L. 
137, MARIAN, T. I 147, din care s’a reconstruit sing.) 
bnrdiiș s. m. și a. cătană, P. ii 149, zanne, P. Iil 
486, JI. IX 87, 93, burdúj s. ra. și a. (cu plur. -duji 
VASILIU, c. 87 și-duje i. ionescu, m. 727); bordiif 
B. a. H. ii 145, iii 71, bordús s. a. ii. ii 40; /'-l- 
burtă) burtuș s. a.«mațele din vită (rev. chit. 
iv 337); peritonen (LB.); pântece (ib.); țiplă (ib.); 
(cu alto suHxe) hurtúc a. a.«burtuș LB , burtncjUe 
s. f. plur. = intestine de animale, rev. CRIT. iii 91. 
Diminutive: burduhâș s. a. !di-i rușine să car 
apă cu burduhașul i^â. sbiera, p. 179, burdușel 
(burdujel, bordoșel) s. a. și m.« burduf mic; spec. 
fburdujel) pielea'unui șarpe jupuit (LEON, M. 107), 
(burdujei) pelcică de belgie (Bucov. lON CR. iv 
121); vas mic de lemn (pamfile, C.); (la plur.&wr- 
dușei) prune coapte și presate,cfr. fulcel (Sălîște, 
In Transilv. Corn. a. banciu, cfr. VICIU, GL., unde s’a 
tipăritgreșlt bureușei); pere bordușele~nn soiu de 
pere mălăiețe. baronzi, l. 93. Luă doi talanfi de
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ariiint, in doao bordu^ale. biblia (1688) 269. Sur- 
tlușel (l6 brAmă. ispirescd, l. 209. 5ea vin din 
burdușel. TEODORESCü, l. p. 615, oFr. reteganol. 
TR. 40. Un burduJSl de nalbini. VaSILIU, c. 22.J— 
Cfr. burduhan,

BtiRDÚF B. a. V. produf.
BVBDVFOS, -oAmA adj. V. burduhos. 
BirBDiTU B. m. și a. v. burduf-.

BüRitüHÁN 8. a. 1’. Panse, i/ros venire, eslotnac, 
entrailles, Mpe. 2*. Flanc.

1“. Burtă (GRIGORIÜ-RIGO, M.) de animale, In- 
tolegându-se sau Întreagă partea umflată a corpu
lui in care sânt așezate organe'.o digestive (lON GR. 
IV 122), sau stomacul (marian) și intestinele (In 
peritoneu) In parte. Fig. (pop., In glumă s. batjo
cură se întrebuințează și despre oameni spre a in
dică un) pântece mare (șEZ n 149/,,) și nesățios 
(ION CR. IV 122). BArdahanul spărffAndu-i (lupul ar
măsarului), mațile la păniAnt îi vărsă, cantemik, 
IST. 80. Grosav burdăkan și nesățios gâtlej, de nu 
pot să-i potolească setea nici isuoarele pământu
lui. Creangă, P. 242. Iei un burdiŰMti (stomac) 
cald, cum îl scoate din vită... LEON, med. 79, cfr. 
147. Ăfd băleâ e'un băț de corn, Peste bărdăhanul 
gol. MARIAN, SA. Torniînburduhan, caprostn’! 
ION CR. IV 122. [De] ciuma vitelor, [li] se umflăbar- 
ilakanu’. ii. i 289. || P. ext. P£Îr(Zââo»= piele din 
stomacul vitelor, caro se punea înainte vreme In 
ferestrele țăranilor, tn locul geamurilor de sticlă, 
bârdizan (CREANGĂ, GL.). țiplă (COSTINESCU), 
burduf (I 2’). Purcelul... a spart o fereastră de 
bârdăhan. CREANGĂ, p. 85.

2°. Bărdăhan = tl&m&,Tizato, deșert (la vite), da
me. T. 32.

(După LB. ar fi s. m. și ar însemnă un fel de 
vas, cfr. burduhoaie. | Șl: bârdăhân (bărdâhân, 
bărdâhaii, bârdâliăii, bnrdahâu), burdăhân s. a. , 
Familia: bortocâns. a. Colica,din infierbântarea 
liortocannlui și a mațelor. cai,endariü(1814) ITO/.,, 
bârdân (bărdAn) s. a. =partea cea mai umflată, îa 
oală, prin asemănare cu bărdanul (burta, pântecele) 
omului (PAMFILE, C.); stomacul vitelor (dame, t. 
32); partea cea umflată a scripcei sau a cobzei (h 
III 292), burduf (111 .3°), bordolune s. a. plur. = 
măruntaie; Paloșele ’n mână luă. Toți caii că 
și-i tăia, Bordohanele vărsă. RĂDCLE.SCP-CODIN, 
L, 95, borliân = stomacul vitelor, dame, t. 32, 
măruntaie) hârdâlbiie s. f. plur. = mărnntaie. Mai 
marele cuvios borș Umplebărddhaiele vârtos, ion 
CR. ni 122,bârhâie s. f. plur. = mațe, măruntaie: Cu
tare om rău are să se tresească intr’o si cu bârhaielc 
tărîș. PAMFILE, J. Í, borliâie s. f. plur. = organele 
tubului digestiv (șEZ. ix 151), măruntaie (TDKG.I, 
potroace. Purcelul... se taie...., i se scot borhăiele 
ȘEZ. VI 79, boriiéie s. f. plur. (borfelu s. a. ciiiAC, 
II 484) = mațele de laviță și câte-odată șl de la 
om. H. IX 88,Com. O. TOFAN, brlliâii 8. a. (plur.-ha
nuri) =mațe (Someș). .lAiiRESBER. VIII 75; burdu- 
boáié s. f. = va8 de lemn pentru vin. pamfile, J. iii; 
biirde s. m.» om brihănos, pântecos, cu foaie mare 
(bugnariu, NÂs.) = l>nrdule(a) s. m. (șl ca nume de 
bou II. X 85). Curat, par'că ești burdulea! Ce bun/u- 
leadecopilmai ai (8 tu.' ion CR. IV 122, (ou derivatul) 
burduldiu 8. a. = turugă (=pociumb). ii. ix 87; 
bârdizâii (creangă, gl.), burdlzân (lON CR. III 81)
-țiplă, ochiu do fereastră, din beșică s. din piele 

de .stomac de bou, burduf, bârdăhân.]
— Etimologia necunoscută. (Înrudit cu burduf i 

probabil stă In legătură cu ruB, brjucko „burtă, 
burduhan", brjuclianz „burtos",polon. ör«*cZí „burtă", 
butdsiule „burduf", rut. bordjug, bordjuk, burdjug 
„burduf". ciiiAC, II 23-24, TDRG.; cfr. ung. bur- 
dâny „om burtos", burdó „mat").

BTRBCiiĂNÎ vb. VI®. Fventrer. — A spintecă (un 

animal). DICȚ. (Șl: bârdâhâui, bârhâni=aspâjcul, 
a sfișiă cu cruzime un animal, precum fac lupii, 
când ap ică o vneÁ. costinescv, borhânl vb. IV: 
se zice când o fiară scoate măruntaiele din vite, 
până când nu sânt Încă moarto. BĂnULESCV-COniN,
L., borFânî vb. IV®: bo zice despre vito când se îm
pung cu coarnele In burtă și se găuresc s. se spin
tecă (rev. CRIT. iii 89) = borliftl vb. 1V(“). Don 
ynrA boilor, ca si nu se intimă nnu' la altul,... să 
nu., se borhăiască en coarnili. JIPescd, o. 163. 
Lupii au borhăit o vacă (Mitoc. In Bucov). Com. 
G. TOFAN. (P. ext.) SorWii = răscolit, șez. ix 151- 
Toată eiua mă borhăe = Îmi bato capul. PAM
FILE, J. II.|

—Derivat din burdnhnu.

BlTBncuÁNÓs, >oÁsÁ adj. t. burduhos. 
BVBDUUÂiț s. a. T. bnrdnf-. 
BVKDCUOÁIE 8. f. V. burduhOD.

BVBDi'HÓs, -o.ĂSĂ adj, subst. 1’. Pansu. 2°. 
Enceinte, grosse. 3°. (Au plurlel) Jeunes paysan.s 
déguisés le dernior jonr du Carnaval.

1». Cu pântecele mare, umflat In pântece (lON 
CR.iv 122), burtos (CREANGĂ, GL.), pântecos; p. ext. 
sătul (pamfile, C.). Era om nu prea înalț și gros, 
burduhos și bătrân. NECULCE, let. i 245/,£, cfr. 
254Á,. CopU burdukoși. creangă, A. 42. CeturcZtt- 
hos (8. burduhănos) te-ai făcut! lOV CR. iv 122. 
Popă burduhos. QOROVEl. C. 96. | Fig. Ploscă bur- 
duhoasă. c. NEGRCZzr, i 245.

2°. (Pop., despre femei și, mii ales In batjocură, 
despre fete) Însărcinată, grea, împovărată, botțoasă. 
Tătarcele cele burdultoasele spitdecășipuneă copiii 
prin pari, neculce, let. ll 243/g, cfr. beldiman, 
t. 428. O fată-mare... burduhoasă. marian, NA. 10.

30. Subst. B(«riZi*ftoiit = feciorilmbrăcațilnhalno 
nemțești, jidovești, militărești ș. a. In ziua do În
ceperea postului de Paști. In mâni poartă nuiele 
de mesteacăn legate la olaltă ca o mătură, cu care 
bat pre cine Întâlnesc In calo. Nu mă duc afară, 
că mă bat burduhoșii (Cârța-săseasoă, în Făgăraș). 
VICIU, GL.

(Șl: burduds, burdăds, burdeds, -oasăadj. DIGI*., 
bunlulós, -o-isă adj. (șl cu Înțelesul de „neastâm
părat" PAMFILE, J. III, cfr. burdușei). Mirea- 
sa-i burduio<tsă. ZANNE, p. iv 462, cfr. TEODO
RESCü, P. P. 23P, bordius, -oâsă adj., GOROVEI,
C. 168, burdilids, -oăsă adj. Fată-mare burdikoasă. 
lORGA, 8. n. VI 229, bnrdufds, -oâsâ adj. Teiule, 
scurtule-, Grosule și burdufosule! teodorescu, p. 
p. 3.53, bâTdâoâsâ s. f. = monstru, sperietoare, mo- 
mâie. LB., burdlcós, -oâsă adj. pAscdlescu, l. 
P. 83,)+ burtă s, pAwZecos; burticds, -oâsă adj. Cai de 
munte,burticoși. ii. IV 84. 1 Familia: burduhan, 
bârdă^n) burduhănds (bnrdâhănds TDRG., băr- 
dăliănos, bârdâhănds, burduvânds stamati, ap. 
TDRG ), -o.isă adj. Fată-mare... burduhănoasă, cii 
pântecele până la gură, marian, na. 10, ȘEZ. IV 239/,. 
Cățele bărdăltănoase. marian, v. 232. OaZâ bârdâ- 
hinoasă. șEZ. ix 77, f-i- burtuliănds, -easâ
adj. LB , bârdan) bârdănds, -oâgă adj. pamfile, J. 
I, (<,brihan) brihiínós, -oisă adj. büGNARIü, NĂS.
Diminutive: burdnhoșel, •eătadj. = cam pân

tecos. Eră burduhoșel puținei, dosofteid, V. 8. 42, 
(In ghicitori) (Căldăru^) bnrduciiță sbiera, p. 321.1

— Derivat din burduh f=burduf), prin suf. 
adj. -os.

BL'RBi'uoșifcr. -BĂ tadj. v. burduhos.

nvBUVilI 8. a. Troisieme eorJe d’wn vteio», celle 
qui donne le rá.—Coarda „re“ a violinei. Coardele la . 
vioară se numesc: supțlre, mijloace, burduie și . 
sârmă. II. XI 281, cfr. xii 176, xiv 108. I Coarda 
corespunzătoare a cobzei. Cfr. M. XII 176. [Șhbiir- 
dóin 8. a. (la violină și la cobză), h. i 270.]



BURDUJ
— Pare a presupune un tip*burilonea8, din aceeași ' 

tulpină onomatopeică din care derivă și ital, bur- 
(Zone, iran, bourdon, spân, bordon, portg. bordfio 
„coarda 8ol“.

BüRnÚJ 8. m. și a. (ș. d.) v. burduP ș. d. 
nVBDirji vb. IV^ v, burduși.

BKKDCNÁR t ®- V. buzunar. 
BVBDCÓN, >oÂsĂ adj. V. burduhos. 
BVBuiiș, BrRBV'ș^i. s. m. și a. V. burduP.

îi»BCBnvși vb. IV*. 1.1’. Boiirrer. S", Battre, rosser.
II. 1°. Se gondoJer. 2*. Bleitir.

I, Trana. l'’. A umpleă tare, a Îndesă, înghesui, 
imbăcsifea Intr’un burduf). Sd dea Dumnezeu spor 
și imbelșugare..., să burdușiți pământul de grâu. 
ISPIRESCU, ap. TDRG.

2". Fig. A burduși fpe cinevă in bătăi a. cu bă
taia) s a da (In cinevă) ca Intr’un burduf, a bate 
Înfundat (pamfile, j. ii), a bate și a legă (ib.), a 
bate să-i sfărămi oasele (râdulescu-codin), a 
ghionti, a butași, a buși (rev. crit. iii 90), alin- ■ 
pinge, a împunge ca boii (bugnariu, năs., Corn. i 
A. TOUIAC). li hiă {n goană și-i burduși in bătăi, 
până ce trecură Dunăr- a. ispirescu, ap. TDRG. 
jtfeiT/dtu/ lupul așâ, ajunse ht, granița iadului, unde 
se bat munții in capete, ca berbecii... Fuga, să treacă | 
jfrintre ei, dar vai! il apucară munții intre capete | 
ș) mi-l bontăniră... Mumă-sa plângă, (văzând]... . 
cum il burdușau munții, reteganul, p. iii 37. Ce 
vă burdujiți acolo, ca doi cârlani ? Corn. G. tofan. 
Fig. SurdMȘîf = turtit ( = beat). Com. a. banciu . 
(Săliște, In Transilv,).

II. Refl. A se face ca un burduf, a se umflă (de 
umezeală s. de uscăciune), primind o formă bă- 
șicoasă, cfr. ase scoroji, ase coșcovi, a se soo- ■ 
vărdă. costinescu. Are/it sânt burdușiți, trebue 
sâ-» fencM»»» din nou. Com. rădulescu-codin. 0- 
glindă... deformată, burdușită. Caragiale, t. i ii. 
Fig. A seumilă(caun burduf),a se bășică. Ici apa 
se scufundă, bolborosind, ca suptă de gura unei 
oăltori, colo se umflă, se burdușește șt urlă, făcând 
clăbuci. vlahuță, rom. pit. 3.

2°. (Despre poamele răscoapte) A se strică, uin- 
flându-se. LM. Fig. Talpa și vâr fu’ tMției sânt 
bordoșite, răscoapte de veninul corupției, jipescu, 
ap. TDRG.

(Șl: bordoși, burduji, borduși (TDRG.) vb. IV*.] 
—- Derivat din burduf (burduh, burduș).

RIIKDÚV B. a. V. burduf^ 
uuBDUVÁiíús, *oánA adj. v. burduhos. 
BiiKi»Éx interj, v. burduz.
Bl/BEÂLĂ s. f. V. bură’. 
BVBEÁX s. m. sing. tant. (Bot.) v. buruiană. 
bubechițA s. f., BVKÉCH1Ü subst. i 
BUBCVHivț^Â, BiL'KEC'i(i€'ișcAs.f.(Cui.) |v. biiroto. 
BUBECIÓB B. m. j
RVBENiȚĂ s. f. (Bot.) V. buruiană.

BVBÉTE B. m. 1. X^oKi^. JI. P. Ckampignoii. 
ligrole (Boletus edulisj. 2®. Tachede roMSscwr.3’.En- 
flure de l’articulation des genoux(chez Ies bestiaux). 
III. 1®. Tete (de moyeu). 2®. Pointe (de la ranche d’une 
charrette).

I. 1®. (Zool.) Spongie, zoofit cu o luulțime de 
specii, dintre care cele mai multe trăesc in mare, 
puține numai In ape dulci, formând de obiceiu co
lonii mari fixate de Btânci, pietre, etc.

2®. (Industr.) Corpul unei anumite specii de spon- 
gii de mare, preparat astfel ca să fie elastic și ca
pabil de a suge lichidele. Se Întrebuințează la șters 
și la spălat. Spre a-1 deosebi de buretele II, i se dă 
și numirea de burete de târg (șez. 11 72/,). După 
întrebuințare, se numește buráé de toaletă, de șters

_ 699 - BURETE
tabla, de bucătărie, etc. Și lud bureatele, tmplu-l 
de o^t. TETRAEV. (1574) 252. Toată coasta munți
lor.... ca bureatele potricălită și găunoasă easte. 
CANTEM1B, I8T. 140. Când se face spălare, este 
obiceiu a se da... un burete și un prosop, qiieor- 
GACHI LOGOFĂTUL, LET. III 311/,,. Nu pOți CM 
bttreie Să bați pironii in părete, românul glu
meț, I 29, # Suge ca un burete = e bețiv mare. 
zanne, p. iii 35. II P. anal. Bucată de gumă, pre
parată in formă de burete și Întrebuințată la spă
larea corpului.

II. 1®. (Bot.) Numele generic (In Munt : ci u perei) 
al plantelor criptogamo care cresc, mai adesea pe 
arbori, ca paraziți, și dintre care unii sânt buni 
de mâncare (pentru prepararea lor, cfr. pamfile, 
I. c. 247), iar alții nebuni (răi, otrăvitori, veninoși). 
H. IV 71,84,1X298, X lOl, 228, XII 397. Migdalile, 
bureții, mănăturcile. ISTORIE POAMELOR (uss. a. 
1773) GCR. II 98. Soiul ciupercilor i al bureților 
sânt de fire otrăvitoare, dar și acestea s6 îmblân
zesc și sS prefac cu oțetid și cu untul-de-lemn în 
hrană de priința sănătății. PI8CDPE8CU, O. 194. 
U»i6î(i«(i vara cu băieții după.... bureți, creangă, 
A. 122,ofr. PAMFILE,!. C.248. Viermi de burete. II. u 
80. Bwrept de cruce: cei care se fac pe cruci așezate 
la loc deschis; după credința poporului au putere 
vindecătoare. jPsnfcM tusé, să se afume cm burete. 
de cruce. MSS. (a. 1788), ap. HEM. 459. #A-» Zocd 
CMifâ gura (Ui) bureți^ a vorbi cu o nespusă 
iuțeală verzi și uscate, zanne, p. i 125, cfr. LB., 
ROMÂNUL GLUMEȚ, i7. Boar n'am mâncat bureți 
doarn’am Înnebunit! ZANNE, p. iiI 499 (cfr. n’am 
mâncat lauri I). Atăiă dracului bureți=a nu aveă 
ce face, a sta ou gura căscată, cfr. atăiă cânilor 
frunză, idem vi 622. Nu fac bureți cu el! = n’ara 
s’o duc bine; cfr. nu fac brânză cu el. pamfile, 
j. II. S'a umplut de bureți =n’a folosit nimic, ib. 
(cfr. m’ai umplut de Filipești). || P. restr. (Munt.) 
Minătărci. PANȚU, PL. (Tot așă la Aromâni).

Specii;
burete-alb, s. acru, s. galben, b. iute, s. lăptos, 

8. pipărat, s. usturo8 = iuțar. idem, cfr.LB., ii. ii 4,), 
UI 321, IV 84, IX 298, X 101, 228, 531, XII 397. Bu
retele lăptos crește tot prin pădure... Frigându-se, se 
face plăcut la mâncare, ii. iv 71.

bureți albișori, buni de mâncat, se fac, ca și cei 
negrișori, pe copacii căzuți. ii. ii 40.

bnrete-bălo8= a.) Hygrophoru8^umeus,aib, bun 
de mâncat, panțu, pi.. ' b.) băloșel. ib., cfr. ii. 
X 228, XII 897.

burețl-bolundarlți, roșii. șEZ. vii 178.
bui ete-călugăresc = Polgporus frondosus. bun de 

mâncat ..O singură ciupercă cântărește une-oripână 
la 15 kilograme, panțu, pl.

buretele-calulal = Coprinus fimentarius, crește 
pe pământ gras și pe băligar. ib, cfr. LB.

baretelo«cerbilor = 5cZeroiZeri»»a vulgare, veninos; 
și: bășina-porcului. ib., cfr. LM.

burete-creț = a.) burete-de-conopidă = /ip'ZMMi»i 
și clavatia coralloides, bon de mâncat, având 
aspectul unei conopide; șl: barba-caprei, creți- 
șoară, curălice, laba-mâții, meloșel, opintici, 
togmăjel. t b.) = rămnrele. panțu, pl. | c.) Ciu
percă care nu se mănâncă, ii. Xli 397. 

hnrete-de-boalA, veninos, dame, t. 188. 
burete-de-brad, bun de mâncat, ii. xii 397. 
burete-de-câmp = ciupercă-de-gunoiu. LB. 
burete-de-casă -ciupercă-de-pivniță.panțu,pl. 
bureți-de-clreș, buni de mâncat, ii. xii 397. 
bureți-de-cuentă, nu se mănâncă, ii. xil 39". 
burete-dc-fag = (burete-)păstrăT: alb, mare și 

cu pete negre, șez. vii 178, cfr. LB., BARCIANU. Bu
reții păstrăvi se fac tot pe fagi, unul câte unul. 
[Cresc] până la mărimea unei farfurii... Se numesc 
păstrăvi, pentrn-că au niște pete ce seamănă foarte 
mult cu acelea ale peștelui de munte numit păstrăv 
Sânt foarte gustoși Ia mâncare. H. ll 45.



BURETE — 700 —
burete■ de-Iască = babiță (3’). bianu, d, 8., 

PANȚU, PL.
hurete-de-măr, bua de m&ncat. h. xii 397.
burete-de-mărActue, bun do in&ncat; crește pri

măvara. ib. IX 298.
burete-dc-inesteacAn = Cort/nartws ctnamomeiM, 

bun de m&ncat; șl: p&nișoare. PANȚU, PL.
barete-de*nuc = PoîypnrM squamosus. bun de 

m&ncat; crește pe trunchiul nucilor, fagilor și ul
milor din păduri; șl: păstrăv, păstr&v-de-nuc, 
vă căi ie . PANȚU, ri.., cfr. QRIGORID-RIGO, M., LEON, 
.MED. 26, H. XII 397.

bureți-de*păr, buni de m&ncat. ii. xn 397.
burete-de-perji s. -de-prun (H. iv 71, ix 298), bun 

(le m&ncat. H. X 228, XII 397. Bureți-de-perji,... ser
vesc locuitorilor ca medicament contra diareei, ib. 
X 531.

burete-de-prund = CoK^ftta escuienta, mic, bun 
de m&ncat, cresc mai mulți la un loc, prin păduri; 
și: burote-de-rouă. panțu, PL.

bureți-de-r&chită, buni de m&ncat. 11. xii 397. 
burete-de-ron& = a.) Diferite spéciidé Coprwiw.
b.) = burete-de-prund. panțu, pl., cfr. h. x 531, 

XII 397. Bureții-de-rouă... când dă soarele se topesc 
și cât ține rouă dimineața sânt frumoși și buni.
H. X 228.

burete-de-snlce = a.) crește pe trunchiurile săl
ciilor; dacă se usucă, din el se face iască, h. iii 
321. 1 b.):s=bolun. H. IV 70.

burete-de-soc; Hirneola Auricula ludae, panțu, 
PL., cfr. LB.

borete-de-spin = a,) Tîusswfa grisea, bun de m&n
cat. ib. I b.) =n icorete. ib.

burete>de-stejAr=a.) Boletus purpureus. Ciupercă 
suspectă. I b.) Fistulina-hepatica, roșu ca s&ngele, 
cleios,din el se extragecleiul-de*stejar; șl: păstrăv- 
roșu-de-stejar, ib.

burete-de-Tevcrlță = r&muréle. ib. 
burcte-dc-zadA. LB.
burete-domnesi* s. crăiesc = Bolbitius fragilis. 

ib., cfr. LB.
bnrete-dulce = a.) vinețică-cu-Iapte; burete- 

roșu. I b) r&.șoov. ib.
burete-flocos s. fbnrefe-)flocoșel = rAtetarius tor- 

minosws, bun de m&ncat. ib., cfr. ii. ix 298, x 101.
burcte-galbpu, gălbiniu s gălbior = Cantlia- 

reJlus cibarÎHS, bun de mânrat; și: cigă-mică, găl- 
binele, g&lbiori, unghia-caprei, urechiușă, 
urechiuși. panțu, pl., cfr. LB., barcianu, ii. ix 
298. y bureți-gaibeni-de-rAcliitA. H. x 531.

bprete-gălbișor = Lactarius auranfiacua, porto
caliu. PANȚU, PL.

bnrete-gras, bun de m&ncat. pamfile, i. c. 247, 
248, II. X 531.

buretele-Diuștelor, nu-i bun de mâncare, ii. x 101. 
buretc-negru s. uegrlșor = păstrăv (Pleura- 

tus ostreatus). panțu, pl, cfr. ii. x 228. Bureții 
negrișori... se fac po fugi toamna, mulți la un loc 
(sau In clădării); se m&n&ncă fripți, gătiți și mu
rați, In vase. ii. ii 45, cfr. 46.

buretele-ollor s. oiesc (H. ix 298) = Polyporus 
confiuens. panțu, pl.

burete-păturos ■= vinețică, vinețele, bau- 
CIANU.

biirete-pestriț s. bnretele-șarpelol, -șerpilor s. 
•șerpesc = niuscaria, foarte veninos; și:
păl&ria-șarpelui. panțu, pl., ii. x 101, 228.

buretc-porcesc = a.) Ciupercă veninoasă, ii. x 228, 
cfr. IV 84. Bureții porcești, ce seamănă mult cu cei 
lăptoși..., dar s&nt mai mari. H. ii 46. | b.) Ciupercă 
bună de mâncare, pamfile, i. c. 247, H. ix 29.8.

burete-pucios s. -puturos s. burete-de-bubă = 
Ithyphallus impwlicus: ciupercă rea; și; boțiți, 
bozuz. PANȚU, PL., II. X 228, 531. Sepunepe bubă 
burete pucios, ce mirosă grozav de urii, muiet in 
apă caldă și scapi de răutate, șez. i 55. || Buretele- 
de-bid)ă.. servă țăranilor ca medicament, El crește

BURFUIAL.K 
prin răzoarele nesparte ale locurilor arabile. Are 
un miros plăcut, 11 culege omul spre a-1 usc& și 
bea cu apă neîncepută. H. IV 71.

bnrete-roșn = a.) Mycena strobilina, crește prin 
foile căzute din pădurile de fag și pe conurile do 
pini. PANȚU, PL. I b.) = vinețioa-cu-lapte; bú
rét e-dulce. ib.

burete-roșcoviin = Cortinariu8 iliopodius. îb.
burete-roșcorior: numit astfel diu cauza cu

loare! roșioare ce au; se fac mai ales pe subt brazi 
și mesteacăni...; se consumă fripți și nefripți. H. li 
45. I burete-roșior, bun de m&ncat. H. ix 298.

bnrete-s&lbatec: se face mate și are pui [=pete} 
roșii. H. X 531.

burete-șcrpesc= a.) Lepiotaprocera, bun de m&n
cat, pălăria acoperită de solzi bruni; și: pălăria- 
șarpel ui. panțu, pl. | b.)=burete- p e stri ț. ib.

burete-spârcaclD, se wăn&ncă negătit, cum se 
găsește prin pădure, n. IX 298.

bnrete-țepos = flocoșel (1"). ib. 
burete-tare, veninos, h. x 228. 
buretc-țigănesc: no este bun de m&ncat. ib. x 101. 
bnreteIe-vaclI=Z>acfariu8 subdulcis, bunde m&n

cat. PANȚU, pl.
burete-vân&t =» a.) Cortinarius violaceus, bun 

de m&ncat. panțu, pl., cfr. LB., LM., ii. IV 84. | b.) 
Ciupercă otrăvitoare. H. IV 84.

2®. Pig. (la plur.) Pistrui? Primăvara, când vezi 
rândunele întâi, se dă bu țernă peste cap, ca să 
nu faci bureți (rău explicat prin: alunblej pe obrae, 
peste vară. șez. vi 53.

3®. Pig. (Veter.) Umflătură a articulațiunii, la 
genunchii vitelor. FILIPESCU, ap. TDRG.

III. P. anal. (Tehn.) I®. Partea cea mai umflată 
a butucului de la roțile carului, tn care sânt făcute 
dăltuiturile prin care intră capetele spițelor; erei, 
crer. pamfile, i. o. 129, cfr. DDRP. Roatele cu 
părțile lor: spi^, căpățână, bureți, obezi, șină. ii. 
IV 86. Cercurile de la burete — cele două cercuri de 
fier de pe burete, de o parte șl de alta a spițelor, ib.

2*. Cioculețul leucei. damé, t. 11.
[Diminutive: bureciór s. m. marian, î. 588, bu- 

refét 8. m. = burate mic TDRG.; (la plur.) bureței = 
un fel de colțunași de aluat. Cfr. marian, nu. 
236. (Cu acest Înțeles din urmă, prin apropiere de 
sinonimele urechiușă, urechiușcă) burecliiiișâ, bn- 
rechliișcă s. f. = un fel de aluat sucit cusucitorni, 
care se taie tn patrate mititele și..., prinz&ndn-se 
două cornuri opuse ale fiecărui patrat la un loc, i 
se dă prin aceasta forma unui burete mititel, ma
rian, SE. 1 163, cfr. nu. 236. Barichiuște = zeamă 
de urechiușă. Viciu, GL. (Alte forme;) bnretlțil 
(burecliiț& marian, nu. 236, VICIU, GL., barechițA: 
umplută cu icre de crap. Brașov) s. f. = un fel do 
colțunași foarte mici, tăcuți din aluat In formă 
de ureche sau de burete. MARIAN, buréchiu subst.: 
un fel de m&ncare (nedefinită). H. XIV 351.]

— Din lat. *boletÍ8, *em (tn loc de boletus, după 
grec. PwXifqț), idem.

BCBEȚits. m., BUR^TiȚĂ 8. f. (Cul.) V. buretc. 
BiiRFĂș 8. m. V. borfaș.
BVRFB s. f. plur. (ș. d.j V. bo(a)rfc ș. d. 
BURFÉIE B. f. plur. V. butfeu*.

burf£te 3. m. Enfant yrassouillet oapansa. -- 
(Transllv.) Copil grăsuliu, burtos, dulofan. REV. CRIT. 
III 91. Cfr. burduf (iii 5*).

BUKFVj vb. 1V“. (Agrlo.) Biner, sarcler. — A face 
Întâia prașilă a porumbului, dame, t., cfr. TDRG. 
[Derivat: burfuiâl&s. f. C&nd porumbul e tn trei 
frunze, dacă arătura a fost bună, se face burfu- 
iala sau prășitura, adică se prășește Int&i. dame, 
T.)—Cfr. borh&i (subt burduhăni) și borf&l.

burfuiâlA b. f. V. burfnî.

J



burg
BTRO 8. a. £our^. — (Ist.; franțuzism) Orășel 

(din Btatele din apus, m. alea in evul mediu), tărg. 
(Plur. burguri. I Familia: burgâdă s. f. = mic burg, 
tărgușor, burghez, -ézá subst., adj. = (de) locuitor 
de Ia oraș, spec. neguțător, comerciant, industriaș, 
om ou profesiune liberă (In opoziție pe de o parte 
cu „nobil, boier, aristocrat“, pe de alta cu „țăran, 
sătean, lucrător, muncitor, proletar“), cfr. târgo
veț, oră șan, bulgăr', pargar; (cu Înțeles despre- 
țuitor) om fără cultură, care nu poate prețul arta și 
știința. Ocupa/ie burgliecă și prozaică, caragiale, 
N. 103/,, burghezie, (și, mai puțin obicinuit) burghe
zime 8. f. = clasa burghezilor, clasa mijlocie (spoo. 
In opoziție ou „nobilimea, aristocrația" și cu „țără
nimea, muncitorimea, clasa lucrătorilor, proletaria
tul"), cfr. negustorime. Deosebitele categorii ale 
burgheziei. bĂlgescu, m. V. 10/,Aristocra(ia...căgH 
și ea, edrobită o burghezie streină, sub Fa- 
nariofi. id. 12/,g. Burghezimea plebeică cu proprie
tate tü pămănt câștigăpreponderanță. maiokescu, 
GR. III 118/,„ burgrăv b m. (<germ. Burggraf 
„conte al unei cetăți") Nume dat (tn evul mediu) 
comandantului militar al unei cetăți, In Germania.]

— N. din fran.
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BDHOUi B. f. plur. V. borfe.
BVK6HIÁ Vb. 1", BVuuHiÂ^ 8. a. și m.v. burghiu. 
BVBGHiuAa.' B. a. V. brighidăn.
HUKOHiE 8. f. V. burghiu.

BCBUiiiv 8. a. 1®. Forel, vriile. 2®. Constellation; 
IjC Burin du Graveur?

1®. (în România și Ban.) Sfredel (mai mic), cfr. 
pretțar, spițelnio. h. i 315, II 89, 118, 146,244, 
IV 86, 118, XI 233, 340, xil 118, xiv 66, xvi 11. 
Să facă patru găuri, cu un burghiu mare, tn scân
dura porții. CARAGIALE, 8. V. 71/„ cfr. 8. N. 25. 
(Fig.) Caunburghiudefoc simțeâcă-lsfredelește 'n 
tâmplă. VLAIIuțA, n. 33. I Spec. Burghiu depiulițe, 
o unealtă de florărie ii. i 140.

2®. (Astr.) Constelațiunea numită șl:sfredelni
mic, sfredelul-pământului. OTESCU,CR. 18.

[Șl: « sârb. a. bulg. burgija) burghie (scris bur- 
die REV. CRIT. III 9u) 8. f. JIPESCU, O. 69, VICIU, 
gl. Fluierapăcurariului e făcută din alun, și lem
nul nu se ingăură cu burghia. LIUBA-IANA, M. 113. 
1 Diminutive; burghiiiț s. a. (pronunț, -ghi-uț). 
DICȚ., bnrghiăș (pronunț, gki-aș; diai, burghi^ș) 
= (8. a.) burghiu mic mat. FOLC. 37; (s. m.) o in
sectă mică (Kynchites cupreus), cafenie, cu peri 
suri, a cărei femeiușcă Împunge cireșile și prunele 
tinere, primăvara, depunându-și ouăle in ele; se 
mai numește șl: prunar, firesar. marian, ins. 
86. I Verb: bnrghiâ vb. I® (pronunț. -ghi-ă) = a 
Împunge, a sfredeli, marian, se. ii 1, INS. 86.]

— Din turc, burgj, idem.

BUBtíHiúj 8. a. V. burghiu. 
bvbhAiâlA s. f., Bi'UH.Âiu s. a. ) la, BiiuHÁU a. f. J ’■ •
BCBiÂo 8. a. V. burlu.
bubiAnA s. f. (Bot.) V. buruiană.
BUBiÂș 8. a. V. bariu.

BVRfc 3. a. (Anat.). 1®. Cordon ombilical. 2®. 
Nombril. 3*. Venire, i". Boul dn doigt. iEillard{A9 
ineule dormante). 5°. Centre.

1®. Cordonul ombilical (numit șl ața buricului), 
prin care fătul primește In pântecele mamii sale 
hrana. Buricul ce cade de la copilul mic... se bagă 
in o gaură de la podelele casei, șez. iii 149, cfr. 
MARiAN,NA.420.4țCopUi4cu(foHâ(8.cumuffe)moașe 
moare (s. râmdne) cm buricul ntlăial. pamfile, j. ii, 
cfr. zanne, p. V 429. I .8u6d de ăKn'c = moașă, ma* 
rian, na. 420. Nepoată de buric (cfr. nepot de bu
ric II. IX 62) Ii este moașei femeia căreia i-a ajutat 
Ia naștere, ib.

BURIC Â
2°. Cicatricea ce rămâne pe abdomen după ce ața 

buricului a fost tăiată. ANON. car., hardarie, 
L. Zepdfurâ de buric = cu care se leagă
buricul copilului nou născut. LB. Că pe Tomami-l 
tăiă^la furca pieptului, La incinsulbrăuiui, De-u- 
supra buricului, Unde-i greu voinicului, alecsan- 
DRi, p. p. 1^, cfr. teodorescu, p. p. 694. dceawW 
amestecătură (plamadă) o bea bolnavul cu apă, șt 
se unge la buric, până o isprăvește, șez. iv 2.3. 
Amdoud babe intr’un buric? (=Foarrecele.) alexici, 
L. I 215/,,. Odată vede nașul buricul finului. ZÁUUE, 
P. IV 482, cfr. ROMÂNUL GLUMEȚ, I 28.

3®. P. ext. Pântece. Joacă numai din buric, șez. 
IV 239. Vacile cele bune de lapte sdnt cele cu buri
cul mare fburticoase). n, iv 84. ; Buric i se spune 
In batjocură unui om gras (Brașov); cfr. burduf 
(III 4®), burdulea.

4®. P. anal. Buricul degetului=vărfuldegetului, 
cu care pipăim. Buricile degetelor, dosofteiu, v. s.
7. Jfd rădică pAnă in slava cerului, de unde pri
veam la pământ și tl vedeam numai căt buricul 
degetului, gorjan, h. i 120. Deizcfefe... se lovesc bu
ric in buric, pamfile, J. I 80. || Buricul morii = 
locul unde roata mare Iși sprijină capătul de afară. 
ION GR. II 244. I Buricul fpietrelor ii. iii 449) = 
gaura din mijlocul pietrei zăcătoare, prin care trece 
fusul de fier, damé, T. IŐ3. || (Bot.) Burlcul-apei 
(Hjfdrocotgle vulgáris), mică plantă ierboasă; și: 
umbreluță-de-apă, umbreluță-de-baltă (cfr. 
germ. Wassernabd). panțg, pl. [ Burlcul-Vlnerii 
= plantă, numită așădin cauzi frunzelor sale con
cave cu o mică adâncătură asemenea cu a buricu
lui.LM.,cfr. ochii-șoricelului. | Buricnl-boulnl: 
buruiană care crește pretutindeni, chiar prin sate, 
pe bordeie, cu floarea albă șl cu multe orăcuțe 
mici; se întrebuințează la vindecarea tăieturilor, 
mușcăturilor și altor rane. ii. v 374.

5®. Fig. (Fa m.) Mijloc, centru. Bemert buricul pu
stiei. DOSOFTEIU, V. 8. 99. Fiind... departe de buricul 
împărăției. Cantemir, hr. 226. Ducând... mortul in- 
tr’alsatuluiburic... pann, ș. ii 12.Buricul bisericii = 
central bMericii. marian. || Spec. Buricul pămân
tului = a) central pământului (despre care poporul 
crede că e la Ierusalim șEZ. i 232, sau că acolo o 
„sorbul mărilor" ib. iil 28, sau că acolo se face o de
schizătură care duce In lumea cealaltă, etc.); ^) (Bot.) 
mama-pădurii ipanțu, pl., ii. IX 35); ț) (In glumă) 
om mic (dar sfătos), pitic (zanne, p. II 23, pam- 
FILE, J. l), cfr. bondoc, ghindoc. lată nărodpo- 
gorind despre mare, fiindu-se de buricul pământu
lui. BIBLIA (1688) 181. Păreâ că pămăntul crapă, 
până la buric. I. NEGRDZZI, V 223. Tatăl lor, care 
se afla in ceealallă lume,... il slobozi pe buricul pă
mântului, să iasă afară în lumea cea nouă, cu 
cartea, marian, o. l 5. Unde e buricul pământu
lui ? Aici unde stau eu: De nu crezi, Măsoară și 
vezi. TEODORESCU, P. P. 251. Acolo eră buricul pă
mântului, pe-acolo intrase omul-cât-șchiopul-cu- 
barba-câi-cotul. reteoanul,p. iii 64, cfr. ȘEz. l( 61.

IFlur. -rice, (rar)-nCMr» (DDRF.). [ Diminutive; 
burlcâș 3. a. TDRG., burirél s. a. (prin Suceava 
Moldovei și:) punctul unde se leagă crucea dinapoi 
cu piscul dinapoi al carului, dame, t. 10. | Adjec
tive: buricât, -ă adj. (cfr. lat. umbilicatus, -a, -um) 
= umflat, ieșit In relief, gurguiat. ANON. CAR. Bo- 
mânu'... pntte ochii pe ce e mai gurguiat, mai bu- 
ricat, pe bucățica a mai bună din străchioară. 
JIPESCU, O. 129, buricos, -oâsă adj. = cu buricul
8. burta mare. DICȚ ]

— Din lat. nmbilicns, idem (devenit, subt in
fluența lui umbo, -onem, ^umbulicus formă cerută 
de multe dialecte romane; *umburic a fost despărțit 
In un buric, ca și in unele dialecte din Franța de 
sud. Cfr. FUȘCARIU, ET. WB. nr. 240).

BCBICÁ vb. 1. 1®. Âider qqn. â grimper sur »» 
arbre. 2®. Monter, grimper. 3®. Sepowiner.



BURICAR - 702 -
l». Trans. (fact.) A ajută cnivă să se urco in 

pom. a apăsă II P (Brașov). || Refl. A se cățără tn- 
tr’un pom. sima, m.

2®. P. gener. Refl, A se urcă, a se cățără. LB.
3®. (Prin apropiere de buric) Refl. A-și scoate 

buricul (burta) înainte (costinescd, marian), fig. 
a se umilă In pene (pamfile, j. ii).

[pontbriant dă și Ințelesnl „couvrir“ (despre a- 
nimale). ! Șl: (ad 1®) bârâcă vb. I refl, sima, m., cfr. 
imbârcă, (ad 3®) imbnrică vb. I refl. = a se fan
dosi, a face pe marele, pamfile, j. ii.)

— Din aburcă, prin apropiere de buric.

BVBfCÂB B. a. V. bnlicher.
BI7BICÁ9 s. a. V. bnlicher și buric.
BCRICÁT. -A adj., BCKiCKi, s. 8. V. buric. 
BDBicfvA s. f. V. bură’.
BiiBicos, -OÁ8A adj. V. buric. 
bckîe 8. f. V. bariu.
bcbibmítA. bcbiebííitA s. f. (Bot) v. burniauâ. 
bebilA s. m. V. bură ’. i
BVBÎi; 8 a. (Dog.) Feuillette,tonneau.—Vas din 

doage de lemn legate cu cercuri, de obiceiu mai 
mic decât un butoiu și având forma unei roate 
(liuba-IANA, m. 99), butoiaș mic, de mână (RRV. 
CRIT. III 91), putinică (pamfile, c.), vas pentru pă
strarea lichidelor, cât do Înalt, a^t de lung (pA- 
SCULESCU, L. p j.Din Câmpina pun vinul prin burie, i 
de-l duc in țara ungurfeascăj (a. 1719). lORQA, B. ‘ 
K. 374, cfr. 8. D. VI 45. într'un buriu cu must, de 
veadfre] 10. GCR. II 45. Au avut avuție îtiecatăin 
hurie, în heleșteul de la Dobreni. mag. ist. i 318/,,. 
Turnâ un jidădref ele racAtuprtntr'o ^avâ de freafte, , ,......... -t—- ------------- - ---------- -  ...............
înfiptă in gura buriului. sandu-aldea, sAm. iv 949. ! '•ígomoiele conteniseră..., înecate în răpăitul ploiei. 
Unde-i llie..., ad-/» zvârle buriul in cotigar? zam- burlane șiruiă spumă albă, saniju-aldea, a.
— — ...... . ............. - ------ - • ’ • ' M. 56. Trixta nieuraren hurlnnflnr. îH ih 110 fífrfirescu, CONV. UT. XLIII 916. CumpărA un buriu 
cu vedre derac/iiu. i. ionescu, p. 156, cfr. qraidl, 
I 199. .Am fntr’un &i<rtu iȘl vi» fi ntcAiu? (=Oul). 
PAMFiLEjC. 28. Gros ca «M 6MniM.ȘEz.i 174, ionCb.1 
56. A. legă pe cInévá borin = ghemuit, cu m&nile și 
cn picioarele strânse de trup, cobză; cfr. îraburițat. 
Gom. A. COCA. [Plar, -rie și -rii. | Șl: (Ban., Triin- 
silT) bnrie s. f. = dolinin parvum. anon. car. J’ucto 
Sfiu burta, in care eurffe răchia când se fierbe. 
i.IUBA-Iana, M. 101; cfr. vicic, GL, 42. II Diminu
tive; buriác (pronunț, -rt-ac) s. a. ts vas de lemn, 
pentru vin. PAMFILE, J. 111, Itnrlâș (pronunț, -rt-a?) 
s. a. = buriu de 5-20 do vedre. COSTinbscü. Bnria- 
șul cu hrășiind, strâns in cerculefe de lemn, sta in 
firida sobei, cercel, sAm. iil 66, cfr. sandu-aldea, 
sAm. IV 947.)

— Din bulg, buriJ’E (înrudit cu balercă), idem. 
Cfr. budié.

búblA 6. f. V. bnră\ 
BVBI.ÁC s. a. V. burlan.

BVBLÂv 8. m. și adj. I. Vieux ffarpon. 11. Ceit- 
bntaire.

I. Subst. Bărbat care a rămas necăsătorit, celi
batar (pe alocuri; do la 20 - 30 de ani marian, nu. 
4, prin alte locuri: șl mai bătrăn, care după toate 
probabilitățile nu se mai Însoară, cfr. pamfile, 
>1. n 340), cfr. flăcău tomnatec, holtéin, be
cher. Dumnezeu știe câtpătimesc, văeându-tebur- 
lac și singur, i. NEGRUzzi, v 133. De ce nu te însori 
tu ? — Fiindcă mi-e foarte bine așâ, burlac, sandu- 
aldea, A. M, 88. Ps atunci Frcule eră burlac. ISPI- 
RESCU, D. 32, cfr. L. 180. II Spec. Burfa^ =sQăcău; 
păcurar crescut In afunzimea silhelor. In creerii 
stâncilor. BUGNariu, nAs. | Burlac = om căruia i-a 
murit nevasta și nu s’a mai Însurat, și nici n’are 
de gănd să se mai Însoare; cam prostuț. pamfile,
J. II, cfr. ib. 340.

II. Adj. Mecăsătorit (p. ext., neobicinuit, șl despre 
femei). Jjeonora a început a primi... vieitele,.. cu^

I pe vatră, că tragi a burlăcie 
......... ”

BURLESC 
conifelor scăpătate și burlace. N. a. bogdan, ap. 
TDRG. Cnmnăfei burlaci, alecsandri p p 97 
Turc burlac. TBODQJiESCX], P. p. 482. JSos’«d fteau 
că n’am muiere... Lasă-mă să beau revac. Că sânt 
voinicel burlac, ib. 330.

(Șl; burlâg s. m. | Adje ctiv: burlăccsc, -eâscă. 
Adverb: burlăcește. | Verb: biirlăci vb IV^ 

intrans. = a duce viață de burlac, cfr. flăcăi, «o- 
mânului... nu-i place nicidecum ea aceștia (fe
ciorii) să burlăcească toată viața lor, ei voința șt 
dorința lui este ca să se însoare marian, nu 11 
Abstracte; burlăcie s. f. (și cu înțelesul de ..vă- 

duvie**). Flăcăul începe și el a se trece, mergând 
tot înainte ’cu burlăcia, și însurătoarea rămăneă 
baltă. CREANGĂ, p. 142. £a o bună ’nsurătoare... 
s’a gândit, Ca să puie burlăciei Și nevoilor sfârșit. 
vlahuță, ap. TDRG. De ejiti căsătorit, nu măncă 

a văduvie, asz. vi 42, burlăcărit s. a.)
— Din rus. diai. burLakă, idem. Cfr. bbrneker 

SL. WB. 102. ’

bcblAcăbît s. a. 
BUBtlCÉSC, 'KÁ8CÁ adj.
BUBLAcâȘTE adv., BCULĂCi vb. IV* 
BCBLÂCÎB S. f., BUBLÂO S. m.

1
j

BliKLĂN 8. n. Tuyau. — Țeavă, tub sau scoc

V. burlaci

i pentru diferite Întrebuințări:
I a.) Tub (de fontă, de olane, -- ------ - — olane, de beton, eto.) din

care se fac canale, sulinar.
b.) Țeavă (de ti.úcbeá) prin care se scurge apa 

de pe acoperișele caselor, cfr. scoc, coat&rnă.

i uHiMim ștruta spuma acea, bamiu-aldea, A.
M. 56. Trista picurarea burlanelor, id. ib. 149. Cfr. 
DDRF., TDRG., CONV. ut. xlv 937.

o.) Scoc (de lemn, de tinicheă, etc.) prin care 
curge apa din izvoare 8. din cișmele, jgheab, uluc, 
șteand. Apa (din cișmeă] este condusă pe uluci, 
țevi sau burlane de lemn sau de lui. pamfile, l.
c. 467. Vecinie curge... apă din burlanul cișmelei.
N. IlEV. r. ii 8. 95.

d.) Coloană cilindrică (de olane, la sobele de ztd), 
țeavă cilindrică (do tinicheă, la sobele metalice) 
prin care trece fumul din sobă in horn, urloîu. 
în păretele cel drept se află, iarna, gura sobei și 
gura burlanului, pe unde fumul intră din nou 
in hornă. pamfile, i. c. 406. 0 sobă cu plită, 
fumul ieșind afară pe un coș de burlane de tablă. 
MON. ist. I 176.

(Familia: borliiic s. a. =un ștenduleț, in caro 
se pune brânză pe iarnă (Râușor, comit. Făgăra
șului). VICIU, GL., bnrlóln s. a. = nicior de pământ 
având in partea de sus (ta gură) niște găurele și 
in toartă o (âță din care se bea apa sugând (Brașov), 
burluiu s. a. = un lemn, de o palmă de tnalt, gros 
ca vrana bolobocului, In care se bagă când fierbe 
vinul; e găurit prin mijloc, având la vârf o răsu- 
flătoaro cât bobul de strugure (cfr. 1. IONESCU, P. 
253); partea Îngustă a pâlniei, gâtul pâlniei, bucea 
(cfr. PAMFILE, I. c. 222); țeavă prin care se scurge 
mustul de vin din teasc, țâță, uluc, ciuciiir, șipot, 
cioc (ib). Burluiu de lampă = cilindru. TDRG., 
barlăc s. a. = butoiu, bnte. vaida.J

— Etimologia nocuno3''ută. (Cfr. turc, bum 
„țeavă“).

BUBLÉSC, -A adj. Burlesque. e de un comic
peste măsură și adesea trivial, cfr. caraghloz. Ideea 
principală [tn orhestrația Iui Beethoven! ...ecând su
blimă, când burlescă, când tristă și când voioasă. 
maiorescu, cr. ii 390; cfr. caragiale, s. 40. Spec
tacolul boierului erau alaiurile de pompă burlescă, 
obscenele jocuri de păpuși, caraghioslâcurile slu
gilor domnești, iorga, l. i 7. | Substantivat.
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[tn mișcarea eteriei grecești) eroicul <e amvitecă 
adeseori cu burlescul și-l domină, id. ib. n 92.

— N. din fran. ( < ital, bnrlesco, idem.)

BCRLBTIO 8. m. Burledci = ciobanii cei mici 
(ORAIDL, 1 242), ciobani tineri (ib. n 199). Cfr. 
burlac’.

rvrIjÍnv 8. a. V. bnrian.

RCRLÎNC 8. m. Uareassin. — (In Ardeal) Purcel 
înțărcat(LB.); godac deporcsălbatic(TDRG.); pur
cel grăsuț (viciv, GL), cfr. grăsun. [Șl: brnlinc 
8. m. BABCIANO. Di minut i ve: burlincâs, burlln- 
cilț s. m. LB.]

— Din săsește brelenk ( = germ. Frischling), 
idem. I. Borcea, Jahresber. x 179.

RVBLINCÂȘ, BURLINCÎȚ B. m. V. burliuc’.
BURLIȚÂ vb. P V. buni*. 
búblitA s. f. V. bură’.
BCRLÓív 8. a. V. burlan.
búblv adv. V. țurlu.
BiTBLéiv s. a. V. burlan.

nÚRHÁs. f. ^^lltancc. (Ban., sârbism) Vereghetă, 
inel de logodnă. HODOș, P. P. 56, JAIIRESBeb. iii 314, 
coin. A. COCA. .Burme inele. HODOș, p. p. 56, cfr. 
110. M’or jăli mândruțele, Că le~ampurtat burmile. 
VICIÜ, GL. (Blur. burme și ăurm».]

— Din sârb, búrma „inel" (<turo. hurma „șu
rub").

rúrmA s. f. V. bură’ și bârnă’.

RCRK^ȚR 8. f. plur. =:lirânet 1* (h. x 33) și 2** . 
(H. X 118).

BVRKiȚĂ vb. I* V. bură'.
BtKNIȚÂ 8. f. V. bură*. 
BiiRNUJÉL, BDRNÎrs 8. a. V. humuz.

BVRMvz 8. a I. P. Sorté de manteau. 2°. Sorté 
de casaque. 3*. Sorté de veste de femme (en peau 
d’agneau). II. Burnous.

I. (Pop.) 1®. (Dobrogea) Mantă mare cu glugă. 
ȘIO.

2®. (Basarabia) Scurtcică pe care o poartă țăran
cele, cfr. cațaveică, CRĂINICGANU, ap. ȘIO. Eră 
cam sărăcăcios imbiăcată, cuunburnue de satin. 
CONTEMPOBANOL, IV 87.

3®. ^Mold.) Pieptar do piele de cârlan cusut cu ___ _____ „
flori m fluturi, ion cb. iIl 187, cfr. H. iil 109, x «wî infuriaiuși [măj bursuca*» 
453. Burnuz»»! ce e cecd wa* lung decât minteanu'. ,
H. I 36.

II. (literar) Mantă de lână (albă ori neagră), cu 
glugă, pe care o poartă Arabii. Arabii incăliți in . 
bumusur* albe. ALECSANDRI, ap. ZEITSCHRIFT, XVII 
396.

[Plur, -nme și -wuzitr». 1 Și: burniis s. a. | Dimi
nutiv: buriiujél a. a. De bucurie, ii dărui lui moș 
Nistor un bumujet C= cojocj nou nouț (Tutova). ion 
CB. in 261.]

— Din turc, burnuz (ca neol., din fran,).

bvrsA 8, f. Bourse.
1®. Pensiune gratuită acordată prin concurs unui 

elev (Intr’un internat), sumă acordată pentru stu
dii și Întreținere unui elev sau unui student, sti
pendiu, cfr. subvențiune. Dacă statul... ar siee: 
pentru școalele latinești.., să viu eu... in ajutor, eu 
internate, vă dau burse, ca să fiți crescuți gra
tuit de mine,.., ar continuă eroarea, maiorescu, 
D. I 466.

2®. (Finanțe) Instituție publică In care se adună ,
agéntii de schimb, bancherii ș. a. pentru vânzări ' stinele, pântece, foaie, vintre, abdomen, cfr. 
și cumpărări de obligații de rentă de atat, acțiuni i burduhan (la animale), burduf (In glumă), borț

BURTA 
de societăți comerciale, cereale, etc.; p. oxt, Insti
tuție caro mijlocește informații și angajamente do 
lucru pentru lucrători: Bursa muncii. Negoțul ou 
asemenea valori. Jocul de bursă al domniilor româ
nești. lORQA, c, I. I 33. I Timpul zilei, In caro se fac 
aceste afaceri. Bursa oficială e de la orele 11 la 12.

[Derivat (ad 1®); bursier, -i adj., subst.^cel 
care are o bursă.]

— N. din fran.

BVRSÁNÉsc, *EÁscÁ adj. V. bârsănesc. 
BBKNIÉR, -Ă adj,, subát, v. bursă.

bdrsoAcĂ 3 f. (Bot.) = 1» mohor, panțu, pl. 
iJ2« rneio. damé, t. 186.-Cfr. bursucă.

BVKsCo 8. m. (Zool.) l®, Blaireau. 2®. Afarwtofle. 
3®. Hőmmé trapu et paresseux. 4®. Nőm de chien

1®. Viezure, ii. n 240, cfr. iri 14. Bursucul, ne- 
văsfuica... CANTEMIR, iST. 26. Ciné mănâncă un
tură de bursuc, se îngrașă, leon, med. 81. Sdtreci 
codrii ca muții Șt cdutpt» ca bursucii, sevastos, 
P. P. 174. Bursucii, care mănâncă porumb noaptea, 
ffs aseamănă cu porcii, n. ii 240.

2®. Bur8HC(-de-munte) = marmotă. DICT. Vieaurii 
cu perii suri, lungi și drepți ca țepele, și bursucii 
somnoroși, care ies numai noaptea din visuini. 
ODOBE8CV, III 185.

3®. Fig. Om (leneș) gras și Îndesat, Nu ești băr
bat, ești un bursuc, un aluat moale, nu-țipasăde 
nime. contemporanul, vi, ii 118, cfr, 210. Are 
lelea un bursuc, După dinsul mă usuc. șez. iv 235.

4®. Nume de câne, damé, t. 181.
(Feminin: bursttcji DICȚ. Onsemnează șl planta 

Bartsia alpina . miad, păroasă, cu flori violete in 
formă de spic, panțu, pl.) ) Diminutiv: bursucel 
8.ni.(8e întrebuințează șl despre căței mici și grăsulii, 
precum și—la plur. —despre fructul unor plante, ca 
păpădia, care se aseamănă cu un cap zburlit. DICȚ.) 
A găsit [cățeaua]... având tmprejurnl ei o grămadă 
de cățeluși, mici cât pumnul și orbi ca sobolii. Erau 
unspresece bursucei. ODOBescu, iii 42. | Adjectiv: 
bnrsttcoH, •oâsă = scurt și gros, ca un bursuc. [Iso- 
piej eră... bursucos, și la trup cocoșat și strâmb, mss. 
(a. 1705),GCR.1350. | Verb: bursucă (bnsurcă șin- 
CAi, HR.200/,,, imbursucă vb. Prefl., după DDRP. 
șl bursuci vb. IV® refl.) = a se burzului; a se tnfuriă. 
Cu păr bursucat, ap. zeitscrift, xvii 396. Pentru 
carea faptă a lui Arcadie bursucându-se Bufin, 
pre Huni i-au invitat in Asia, șincai. HR. I 68. 
Mândra mi s’a ’mbursucat, Ce-a cerut, io nu i-am 
dat. HODOȘ, c. 81. Văeând eu atâta fără-de-lege, 

i:::ca un urs. RETE- 
QANUL, p. V 83. Psttfr'o mândră cât o nucă, Toți 
feciorii se bursucă; Pentr’o fată cât o ceapă. Stau 
feciorii si se bată! Jarnîe-BÂrseanu, D. 434.]

— Din turc, (bulg., rus,, rut,, pol.) borsuk, idem,

BURSUCĂ vb. I refl. )
HCRSÚCA 8. f., BURSUCEI. 8. m. I
RUKSuci vb. IV® refl. I
BURSUCOS. -oAsA adj. j
BUR8U.HF1.Ă vb. I refl, v. bosnnillâ. 
BURSUNĂB t 8. a. v. buzunar.

BURSÚNE s. f. plur. (Mold.) Un fel de rugină 
voșie-portocalie, cu pote lucitoare, ce se găsește la 
munte pe pâraie, In anumite locuri, dar șl pe ape 
stătătoare; se Întrebuințează la făcutul văpselei 
negre. Cfr. pamfile, l. c. 382, șez. ii 23, ni 175, 
V 40/g. (Șl; borsimă s. f. marian, ch. 10.]

BURTA 8. f. (Anat.) Ventre.
1®. (Cuvântul trece de trivial) Partea corpului (la 

om și la animale) care cuprinde stomacul și inte-
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(ca parte a corpului femeiesc In care se săvârșește 
gestâțiunea), inimă (când e vorba de dureri). Din 
burta plină a TMtniei, viu pruncul să nu~l ia. 
OLLĂNESCD, H. A. P. 48. íoi»i Cerbul de trei
ori in burtă, ispirescc, l. 116. Sluțenia de om 
se topeă de dragostea fetii, se lungeă cw burta pe 
păinănt (= se umileă In fața ei) ș* umbla cu șo
sele cu momele, să înduplece pe fată a-l luă de 
bărbat, id. ib. 47. Pocăliit de foame, cu mațele chio- 
răind și cu burta lihnită, id. u. 106. Zeawi de prune, 
Căndbei multă, Te umțiă ’» burtă, Faci burta tobă. 
TEODORESCU, P. P. 176. 6”a făcut Un noroiu 
în burțile iepelor. ȘEZ, Vi 109. Dureri de burtă, ib. 
IV 22, IX 125 (cfr. colici). [Albina] vine încărcată 
de ceară și miere pe picioare, pe spate, pe burtă. 
H. IV 54. Văeu cd [fata] e cu burta mare (= În
greunată). ib. 61. (Despre cal) Fuge, de dă cu burta 
de pămănt=tuge In goană mare. Cfr. ispirescu, 
L. 129. A sta cu burta la soare = culcat pe spate; 
trândăvind. Burtă de popă = obicinuit cu mâncări 
ai băuturi multe, zanne, P. II 24. (Bot.) Burta-gâștil 
= un fel de iarbă măruntă și foarte moale, pe care 
cu maro anevoință o cosesc oamenii, h. v 352. P. 
restr. Pielea abdomenului. Ciorbă de burtă de vacă. \ 
P. e.xt. Om cu burta mare, pântecos, burduhos.

2°. P. anal. Partea umflată, bulbucată a. ieșind 
In afară (ca borta omului) la diferite obiecte, lina 
dintr'însele [din nuci] se străpunge din burtă’n burtă. 
ISPIRESCU, ap. TDKG. Cănd luna nu este plină și 
are burta in jos, făgăduește ploaie. I. IONescu, m. 
B4'(cfr. burduf). Burta butoiului. DAME, T. Sfoara 
smeului se zico că lasă (s. /ace) burtă, când nu stă 
destul de întinsă, ci formează o linie curbă. (In 
graiul copiilor) Linie cu burtă = linie curbă, cu 
deschizătura In sus. | Spec. Partea umflată a fusu
lui. Fusul are vărf sau cap, burtă și bold, bre
benel, GR. p.

[Plur. burți și 6«i-fe (pann, e. ll 103). | Șl: bnrti 
s. f. PAMFILE, J. 1 3K4 (ca la Aromâni). ( Dimi- i 
nutiv: burticică, burtică a. f. 1 Compus: biirtă- ' 
verde s. m, invar. = burghez (cu înțeles desprețul- | 
tor); materialist, (cu colectivul) hurtă*verzitnc | 
s. f. I Adjectiv: burtos (burtos H. iv 84), -oâsă» ' 
cu burta mare, gorun, f. 90, CONTEMPORANUL, vi 
i 99. ] Derivate: hiirte(a) s. m. (vocat. burtpo!)=: , 
poreclă dată unuia cu burta mare, bine nutrit s. unui l 
mâncău, cfr. foite, burdule. rev. CRIT. IK 91. 
A»«» burteol eise el lui Alexe. D. zamfirescu, ap 
TDRG., (cu același Înțeles) biirteș,-ă adj ; hurtlcăl ' 
s. a. (disimilat din *6itrficar <[burtică + ar) = un 
fel de cojoc. H. XIV 73.]

— Etimologia necunoscută. (Cuvântul există șl 
la Bulgar: burta, idem. Legătura lui cu borț și 
burduf e problematică).

BtuTÁ-vÉBDE s. m. inv. (ș. d.) 
bvkte(a) s. m. sing., bîtkteș, -A adj. I . ..
BVUTit'A 8. f., BUUTIVÁI. 8. a. r'
BVKT1CÍCÁ .4. f. J
BiritTicó.oi, -oÁsA adj. v. burduhos. 
BUKTÓs, -oÁsA adj. v. burtă.
BVUTVC B. a. V. burduf’.

BVBTŰCÁ s. f. Trou dans la glace. — Gaură fă
cută In gheață; potcă, produf, copcă. [Șl: bnr- 
tucân 8. m. LE.]

— Pare a fi derivat din bortă, prin suf. dim. -ucă 
(cfr. șl burdup = produf și ung. burduga „izvor 
care țAșneșto din pământ*').

bvbtccAi. s. a. (Comerț) Toile épaisse. —Pânză 
groasă din piăvălie (Clopoliva, In Hațeg). VICIO, gl.

— Probabil din germ. Portngal „Portugalia*'.

Bi'BTVCÂi.E a. f. plur. V. burduf. 
BVKTiicÂai B. m. V. burtucă.
BVBTVHÁBrós. -oAsĂ adj. V. burduhos.

BVRUIANÂ
Bi’RTL'i.F.Âe 8. m. Tonneau. -Butolu de 5-7-10 

vedre, butoiaș. H. ix 83.

Bi’RTÚ$ s. a. V. burduf*. 
BUKiiuA B. f. V. burău.
BUKiri vb. IV* V, bură', 
BUKUIÁN B. m. (Bot.) v. buruiană.

bvrciânA 8. f. (Bot.) Mauoaise herbe. — Subt 
buruiană se Înțelege, In sensul cel mai larg, orice 
plantă ierboasă care crește necultivată (In opoziție 
cu floare), afară de iarbă; p. restr. plante săl
batece care cresc printre cele cultivate, năpădin- 
du-Ie (cfr. bălărie), și care trebue deci plivite 
8. prășite (cfr. buruienâ). Se facedeosebire Intre 
buruiene rele (zanne, p. ix445) s. de strică
ciune (ȘEZ. IV 25/,g), care nu sânt de nici un folos, 
și buruiene de leac (lecuitoare konaki, p. 
298, tămăduitoare), care servesc la vindecareadeo- 
sebitelor boale. [Muștariul] să face mai ynarede toate 
buruianele. noul testament (1648), ap. GCR. I 
128. Cănd să răebolesc,... întreabă leac șiburuiane. 
DOSOFTElu, V. 8. 90. Ce buruiană este, care o cu
nosc și orbii?... Urzicile! (a. 1799) GCR. II 171. O 
buruiană, a căriia hlujantd eră ațos, in chipul 
inului. DRĂGHIcr, R. 52. Cd/îpopușot țărănești nu 
rătnân î» buruiene? I. IONESCU, C. 55. Poiafurtfe 
dărâmate șt cu buruieni crescute pe dinsele. ispi
rescu, L. 10. DurMieut rtdorwtfoore (= soporifice), 
ib. 106. Inoățații... nu au fiori, ci numai buruiene,
c.. NEGRUZZi, I 101. ăi’o trimes giupineasa, săcu- 
leg buruiene uscate de leac, aiecsandri, t. 1535. 
/n mijlocul unei grădini pustii, unde lobodele și 
buruienile crescuse mari în tufe negre-verzi... emi- 
NESCU, N. 37. Diiruterte mirositoare și prielnice 
albinelor. CREANGĂ, P. 238. Cdrorea eră acoperită 
ici colea de buruieni. SANDU-aldea, lug. vi 335. 
De răul-copUlor scapă prin descântece și buruiene 
negre. șEZ. 1 255. Poate verde buruiană, jarhîk- 
BÂRSEANU, D. 35. Nu iubi O buruiană. Ci o floare 
din poiană, ib. 47.A fi crescut în buruienile dra
cului = a. fi gâlcevilor și nemulțămitor. zanne, p. 
VI 620.

Foarte multe numiri populare de plante s’au for
mat cu ajutorul cuvântului buruiană:

buruinuă-albă = albiță (2*-) pănțu, PL.,cfr. GRI- 
OORIU-BIOO, M. p. I 139.

bnruiaDă-aDiară = amărăluță. pantu, pl., cfr. 
QRIGORIU-RIGO, M. P. I 139.

buroiana-argintulnl-viu. H. IX 35.
bnruiană-cânească—trepădătoare, brelu /Mer- 

curialisanmut și perennts/ panțu, pl., leon, med. 
71. Aceeași plantă pare a Q buruiaiia-cânelni. h. 
VI 220.

buruiaiiă*de*a-babă= a.) păpălăn. panțu, pl. 
LEON, MED. 55. Aceeași plantă pare a fi bnrulană-de- 
bubă: rădăcina mică și ou multe ramuri subțiri; 
cotorul cu rămurâle care poartă foi verzi lăticole 
și crestate rotund, h. xn 136, cfr. ibid. ix 472. 
b.) lumânare, viciu, gl.

burulană-de-beteșug (s. dc-dureri)-ia-lDimă. h. 
IX 472.

baruiană-de-brâucă. ii. ix 472.
buruianâ*de-bnbă«rea = spanac porcesc. LB., 

DAMÉ, T. 187, panțu, PL.
burnianâ de-ccas-răaasvetrice. panțu, pl. Ră

dăcina și tulpina ei se întrebuințează, fierte cu vin, 
pentru bolnavii speriați. H. lli 424.

buruiană-de-cel-pierit = ventrilică. panțu, pl. 
Șl: buruenl-de-pierit. H. ni 361.

bnralaiiădecinci-degefe = a.) Potentilla recta; 
și: găinuțe, gălbenușe, scrântitoare.PANȚU, 
PL. I b.) = cinci-degete. leon, med. 27.

bnruiană-de-cnia ~ cerențel fGeum urbanumj. 
GRlGORiu-RlGO, M. P. Probabil aceeași plantă este: 
buruiana-de-cnlu-de-stilcăcinue. Pentru întărirea 
oaselor, pătimașii se vindecă, culegând la Vineri-

il
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legate ale Sfinților buruieni-amare...., buruiană- 
de-cuiu-de-stricăciune și buruieni-albe. idem, 1139. 

bnniiană-de-dalac=lăsnicior. panțd,pl.,leon, 
MED. 27, H. 1X436.ȘI: bumlana-dalaculni.H.ii 130. 

burnlană-de-făcut-copli = nemțișori-de-câmp. 
PANȚU, PL. Aceeași plantă pare a fi buruiana-de- 
rod-de-copîi. u. ix 35.

bnrnÍ8nA-de-frlgnri = a.) traista-ciobanulni. 
LB., PANȚU, PL. Pisată șl plămădită cu apă, e bună 
de friguri... Are păstăi cu semințe negre, mici, ca 
iarba-de-pușcă. h. xil 136. | b.) laptele-cucului, 
cfr. boruiană-de-negei, buruiană-măgărea- 
scă. PANȚU, PL. I c.) boglari fBanunculua seele- 
ratus]. ib., LEON, MED. 27, grigorid-rigo, m. p. Se 
ia curpăn, se pisează și se leagă la mănă cu bu- 
ruiană-de-friguri. grigoriu-rioo, m. p. l 74.

bnrnlană-de-gnșter: hlujul de 1.50 m; rădăcina, 
fiartă cu lapte dulce, bună Ia porcii care sufer de 
gușter. H. XII 136, ii 125.

burniană-de-Iele măru I-lupului. leon, med. 27. 
bnmiană-de-ln Ii nariță. LB., panțu, pl.,leon, 

MED. 27.
buruiană-de-Iungoare s.burulana-lingoarel leu- 

ștean. panțu, pl., leon, med. 46.
bnrlană-de-lipitură. ib.
burniană-de-negei = a.) aior, cfr. buruiană- 

măgărească. panțu,pl. | b.) lapteie-cânelui. 
ib. I 0.) laptele-cucului, cfr. buruiană-de- 
friguri, buru iană-raăgărească. ib.

bnrn!ană-de rânză = căpușnică (ii. iv 84): cu 
rădăcina ca a morcovului: lujerul (trunchiul) se În
tinde pe pământ. H. V 34, cfr. il 125, ix 472.

bnrnianâ-de-roșațâ: rădăcina roșioară subțire; 
...fiartă cu vin alb, clătești ou ea gura, când ai ro- 
șață. II. XII 136.

buruiană de-spulburături = dumbeț. panțu, pl. 
burnlaiiA-de-tăieturA. h. iii 306, ix 472 = bu- 

riauA-vânătă. ii. ix 84.
buriană-de-talan-sânge le-iepure lui. ii. ix 84. 
borulană-dc-țară năfurioă. panțu, PL. 
bnrulană-de-trânji = iarbă-âe-șoaldină. ib. 
buruiană-de-ienln. damé, t. 184. 
buruiană-domnească = vâzdoagă. panțu, PL. 
bnrnlana-faptulnl = faptnio. marian, ins. 273. 
burniana-gAinii=cătușnică. TDRQ.
bnrulanA-împnscată. ii. v 10, grigoriu-rigo, m. 

p. I 139, II 24.
burlana-laculul. h. ix 472.
buruianA-mAgArea8că=:a.) aior, cfr. buruiană- 

de-negei. panțu, pl. J b.) laptele-cucului, cfr. 
buruiană-de-friguri, buruiană-de-negei. ib., 
LEON, MED. 45.

buruiana-măselli: a căreia rădăcină are forma 
unei măsele de om, și pe care oamenii o Întrebu
ințează contra durerii de măsele. H. ll 130.

buruiană-porcească = If^ocăoen's radicala (fran. 
porcé I le B.Iaituo-de-cochon,germ.Ferkelkraut). 
PANȚU, PL. Aceeași plantă pare a fi bnruiana-por- 
cului. H. IX 35.

bnrulaDA-pucloasă=iarbă-puturoa8ă. PANȚU, 
PL., TDRQ.

hurnlana-râtidunlcU (TDRG.) s. rândunelli (GRI- 
goriu-RIGO, M. P. I 6)=s roBtopască.

buroiaDă-rapAn : măruntă; frunzele mici, beși- 
cuți pe băț, ca meiul. H. IIi 360.

burulana-spurcnlni. H. ix 35. 
bnmlaQa-5urpătnril= <5icefera»făKa annuus: șl 

boșoroagă, sincerică. panțu, pl.
burniana-viermelni=pu ng uliță. LB., PANȚU, PL. 
[Singularul are adesea Înțeles colectiv; Buruiana 

a năpădit bucatele.' Ptur. -ruiene și -ruteni, i ȘI: bu- 
rlână s. f. (pron. -ri-ia- și bu-rîa-). Un fel de bu- 
riiană ce crește... intre pietre, piscupescu, o. 63. 
Vântul la pământ n'aruneă burieni, ci pe cei mai 
mari copaci, zanne, p. i 145. Ulcelușă unsă, In 
burieni ascunsă? (= Iepurele), teodorescu, p. f. 
230”, burălănă f s. f.; (din plurslnl colectiv, noul

Dicționarul limbii române. 89. XII. 1918. 

sing.) burután, bureán s. m. sing. tant. Buruvmwi 
pământului. antim, P. 214. Să puie să 8mul{/ă>cu 
wdneie 6Mr»an»fdi« iiie. ISPIRE8CU, ap.GCR. II Ses.'S, • 
Diminutive: burăniță (DDRF.), bureniță (ib., * 
TDRG.), bnrienfță (panțu, PL.), burieniiță (DDRF., 
TDRG.),bnrnlenită(TDRG.),burnIenâțâ(LB.,TDRG., 
OOROVEI, c. 372), bnruniță (barcianu, TDRG.) s. 
f. (și cu Înțelesul spec. do) sil ur. panțu, pl., leon, 
med. 27. I Adjectiv: buruieuös, -oâsă = plin s. 
năpădit de buruiene. Pămănt (I. ionescu, m. 346), 
un hat (SADOVEANU, Luc. III 232) buruienos. Să
mânță buruienoasă (=amestecată cu sămânță de 
buruiene), i. IONESCU, C. 174. I Verb: (Buspect)bn- 
ruieuă vb. I® = a plivi. LB.]

— Din slav, (rus., rut.,bulg., sârb.) bnrjană, idem.

BUKCIEnA vb. I®, BCBClBNiȚĂ 8, f.) 
BVBDiEifós, -oisĂ adj. I v. burulauA.
bubciebííttA 3. f. (Bot.) J
BEBENOIÚC, BEBUNOiO, 1 „ ,
BCBUiieiúc s. a. (Industr.) / ’ 
BUBONÎțÂ s. f. (Bot.) V. buruiană. 
BURZIEEÍ vb. IV® V, burzului.
BVBZoi vb. IV (IV®) V. bârzoiă. 
RUBZULi vb. IV* V. burzului.

ttUBXCLCÍ vb. IV®, L (S')&tnuriffer, (s6)héri3- 
ser. 11. 1*. iSI’ewporíer; 86 soulever. 2®. .Amsuter.

I. A (s"*) zbârli. tneleștd /tnantd ciumei] 
ghiareie îndrăcite in părul cel burzuluit. Tí. pom- 
PiLiü, ap. TDRÜ. A-șl hurznla'i creasta = a faco 
pe marele, a fi arogant, cfr. b&rzoiă (2’). P4- 
n'acuma’n fara-aceasta, Női [boierii] »e-am bur
zuluit creasta, alecsandiu, t. 31^.

II. Fig. 1®. Refl. A se b&rzoiá (1®), a se zborsl 
de mânie (crbanqĂ, ol.), a se zbârli Ia cineva, 
a se irită, cfr. oțărî; p. ezt. a se răsculâ (îm
potriva cuivâ). Iară oastea..., dacă au infă'es de 
perirea o?tii cei de pre uscat..., s’au burzuluit 
pre bietul Barabaș, capul lor. M. COSTIN, LET. I 
292. Pitntî Tătarii burzuluiți și inherbăntați... N. 
COSTIN, LET. I( 53. i/oMuI Crămului... s’au bur
zuluit asupra Moscului. NEGülce, let. ii 428,cfr. 
341/,,. .Mu te burzului, Christachi, nu voiant să te 
supăr! I. NEGRÜZ71,1 102, cfr. v 4.55. „Vai, aprin- 
de-v’ar focul, aă oă aprindă^', zise ea, burzuluită 
grozav. CREANGĂ, A. 44. S’a bursuluti lM>»ea = B’au 
revoltat oamenii. ȘEZ, ix 146. ] 1’. ext. Vremeaseftur- 
sulus^ —se strică, se face vânt și ploaie, creangă, 
OL-, ȘEZ. V 40, IX 146. Vremea cea frumoasă in- 
cepu a se burzului..., și, cât ai clipi, un vânt pu
ternic, urmat de ploaie, se revărsă cu tunete și ful
gere. ȘEZ. VII 137.

2®. Trans. A Întărită, a ațâță la revoltă. Flendor 
armașul... și cu alfii au burzuluit tot târgul și sluji- 
toritnea asupra Grecilor, tot cu pietre șicu be^,deerâ 
Curtea-domnească plină de oatneni, pe ziduri sta 
oameni, heculce, LET. II 252, cfr. C. negruzzi, i 153,

[Șl: burzilul vb. IV® cantemib, ist. 273; bnr- 
znll vb. IV® mândrescu, ung, 49; borzol! vb. IV® 
= a (se) zburli. VAIDA; buzurlu! vb. IV® N. costin, 
LET. II 53. |J Derivate: burzulalre s. f. Cuvintele 
și lucrurile... carile ranelor trupului ...nu tămă
duire, ce burzuluire aduc, cantemir, ist. 5],bnr- 
znlniiilă B. f. creangă, gl., bnrzllnltúr,-oare adj. 
= excitant, iritant. Bana poftii de cât a fierului mai 
obrintitoare, șt de pricina căt de mică mai burzilui- 
toare iaste. CANTEMIR, IST. 273.]

— Din ung. borzolni „a zbârll“. Cfr. bârzoiă.

BUȘ 8. m. și a. 1®. Poing. 2>. Coup de poing. 
3®. Jeu d’enfants

1°. Pumn. (Acesta pare a fi Înțelesul originar din 
expresiile:) fA cădei] în patru buși = pe mâni și 
pe picioare, pe brânci. In patru labe; fa um
blă, a se țări] de-a bușlle (s. dc-a bnșa cihac, 
II 35, 8., Ban., a bnșlle anon. car. și —din gra-
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iul copiilor — a-husâlea BEM. 107) = pe brânci. 
[Copiii mici] se lăsau incel-incet jfts și rădenti 
iar, când se vedeau în patru buși la pământ, 
scăpați de amețeala sMului in picioare, sandu- 
AI.DEA, Ü. P. 160. C<i/<îri»rÎM-se din steiu in sieiti, 
mai de-a bușele..., se urcă ile-asupra muntelui. 
ISPIRESCÜ, L. 195. Unii [dintre copiii mici] se 
târau de-a bușite, sandu-aldea, n. p. 160. Urc 
malul, mai tn picioare, mai de-a bușite și o iau 
pe jos. idem, a. m. 127. Când un copil care poate 
umblă in picioare umblă de-a bușite, se crede că 
vin rudele, marian, na. 337. Bătrânii pS la sfâr
șit, ca copiii, d’a buș^e. zanne, p, ii 489.

2’. P. ext. (La plur.) Lovitură (puternică) cu 
pumnul, cfr. brânci (brâncă 39- Be aciimai mun
cit cu bușurile, au dat in mâna lui Dumneseu su
fletul. DOSOPTEiu.ap.TDRG. Să-i omoară cupumnii 
(lemma: bușit/ id. V. S. 109. 4 da buși euivă = a 
da pumni, ghionturi. rev. Orit. iii 91.

3’. Numele pietricelelor cu caro se joacă jocul 
(descria la pamfile, j. i 3-5 și ii 3-5) in buși (ii. 
XI 618), bușii (ii. in 312, vi 201), bușele (ii. vi 
83), de-abu9ilHEM. 108, DDRF., cfr. In boblci,de-:) 
borbonaci'i, de-a borbonacul, clrica, ciricul. 
(Copiii, la acest joc, țin pietricelele subt palmă.)

(Plur. buși și 0itȘM«, bușe (In de-a-bușele). 1 De
rivat: (ad 3°) bnșoâică b. f. = numele pietricelei 
care are rolul principal Intre cele cinci sau șase 
pietricele cu care copiii „bat bușoaica", sau, când 
joacă de-a bușoaica, una dintre variațiunile jocului 
numit In buși. Cfr. pamfile, j. i 4. | Compus: 
(ad 1’) nabú6ile8=ípo brânci.JAHRESEER. ixi321.)

— Etimologia necunoscută. Deși avem bulgă
rește paralela: buss „lovesc cu pumnnl“, busnica 
„pumn'*, e cu greu de admis ca bwș să fie un dc- 
ris'at postverbal din bnși, căci analogia lui pumn, 
palmă, brânci, etc. ne arată că înțelesul 2' trebue 
să derive din 1°, iar nu invers. Cuvântul buș se 
găsește cu Înțelesul de „pumn" șl la Megleniți și la 
Aromâni; la aceștia din urmă și subt forma șub. 
care amintește pe alb. supl'ake „palmă (ca parte 
a mânii, ca măsură și ca lovitură)'*.

Bi’tf 3. IU. (tmbrăc.) Bas de laine. — (Săcele, In 
Transilv.) Ciorap gros de lână, lucrat de regulă cu 
un aingur cârlig (de lemn); cfr. călțun. Fiecare 
copil de școală poale să-și facă singur bușii, pe 
care îi poartă iama în cisme. O. Qiuulea, CER
CETĂRI lexicografice (București, 1909), 5.

— Din lat. byssus „in“. Cfr. oiuolea, l. c. fBuș 
o un sing-ular nou din plur. buși.j

sfișA s. f. Nom de chévre. — Nume de capră, ii. 
IX 60. [Familia (In Ban.): bușat, >ă adj. = (cal) 
cu picioare scurte, jaiikebber. iii 314, bnșău, -ă 
subst. = bou B. vacă (h. IV 176, Com. A. COCA), cal 
(JAHRESBER. III 314), om (Com. A. coca) mic. 
îndesat și robust. Inima... -i mâncată de dușmani, 
Ca iarba de boi bușani. HODOȘ, p. p. 94, bnșiei s. 
m. ssnumB de câne ciobănesc, ii. v 418.]

— Ofr. sârb, busa „vacă scurtă In picioare", busát 
„nume de cal", busole „bon mic și vânjos" (cfr. .șl 
ung. busa „cu capul mare").
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BV^Áro a. a., BV9ÁI.Á s. f. v. bașt.
Bi’ȘÂir, -Á aubst., bvșât, -A adj. v. bnșă. 

bvșcA s. f. £oucAée. — Îmbucătură: Dă-mi o 
l/uțcă de măr (Mureș-Uioara). VICIU, QL.

Pare a se fi deavoltat din * bucică, iar ace8t.i 
din tulpina b«c-(cfr. bucătHră,imbi(cd, Jntr’unbuc), 
dnpă analogia lui dușcă.

stf^vA a. f. V. băbnșcă.

bvșcA 8. f. P. Petit pain. 2”. Plia (de la mancho 
de chemiae). — (Venețla-de-Jos, comit. Făgărașului)

BUȘMACHÎU
P. Pup mic (=turtă), copt din aluatul de pănn, 

cum fac mamele pentru copii, viciv, gl.
2®. (La plur.) Bitște = crețele de la mâneca iiei, 

unde se Încheie mâneca cu trupul iiei ib.
— Din bulg. bucka „glob, ghem“.

ucscóiu 8. a. Bourse. — (Bouțar, Hațeg, cu pro
nunț. diai, busconu) Pungă de bani, viciu, OL.

bvișo- V. nvjn-

s. a. V. bujdă.
BÚ^ET 8. a. V. buși.

BUțfi vb. IV*. Frapperfâ coups depoingj, heurter, 
batire. —A trânti pe oinevă Impingându-I, îm- 
brâncindu-1 (CREANGĂ, GL.), a împinge ou vehemență 
(Com. Q. tofan), a lovi In cevă astfel ca să sune 
(PĂSCULESCD, L. P.), a ghionti, a butușl (rev. 
CRIT. III 90), a izbi cevă de cevă, a bnte pe oinevă 
(pamfile, j. ii), oărându-i lovituri înfundate (cu 
pumnul), a azvârli, izbind; cfr. bufni, răzbufnl. 
Sfinții... (lepumni să sfârșiră bușiți, dosofteid, v. 
S. 108„.Tare in pământ l-au bușit [armăsarul pe lup]. 
CANTEMiR, IST. 77. Vmi să te bușască cei nandralăi 
prin owSi? CREANGĂ, A. 41. Biatababă, printre pi
cioarele oaspeților călcată și bușită din toate părțtle... 
SBIERA, P. 127/j,. Găină bușită de uli (Prahova), 
LEON, MED. 72. 4»» »» ocol CU vaci roșii roșii, și 
vine una neagră și pe toate le bușește?{ = Vătrarul.) 
GOROVEi, c. 392. Bușed, de ieșiă fum din el! 
KDȘCEL, 61. yapwJ atunci numai cc'ncepea-ibufn^ 
cu capu’, de-i bu^ [pe tâlhari] pe ușă, ca pe 
niște snopi. ȘEZ. i 281. Macoveiu îl bușă cu 
cisma’n ceafă, h. ii 4 <. Trăntindu-se, Bușinr 
du-se, Hușcăndu-se. pAscolfbcü, l. p. 137. îl 
bușește râsu’ peclneYă = ll năpădește râsul, buf
nește de râs, nu-și poate stăpâni râsul. Pe Nata- 
bela cât pe ce s’o bușească râsul, dar se stăpâni. 
IGN CR. II 281. [Abstracte: bnșltiiră s. f. = Ira- 
pinsătură. ALECSANDRI, T. 1761. Numai eu știu câte 
bușituri am mâncat, ib. 473. Abiă au ieșit, bueșită 
de ghionturi și de bușituri, cu mare greu, sbiera, 
P. húsúin 8. a. a lovitură puternică (ou pum
nul). TDRG., bnșâlă 8. f. (plur. -^i și -șefe) = lo
vitură cu pumnal (COSTinescü), izbeală, bătaie 
(PAMFILE, .1. II); cfr. trânteală. Bușeli de călcâie. 
dblavrancea, S. 6. Not sărmanii..., vite debeilic, 
tobă de bușeli. ib. 227. Mi-l lud pe... Păcală... la 
bușeli. ISPIRE9CU, ap. TDRG. Țăcănitu'... târnăcoa- 
pilor și bușala lor înăbușită de scârțâiaUt rădă
cinilor. JIPESCÜ, o. 39. Deșteptăndu-se. auai bușeli 
în târlă. ION CR. II 193. 4lfe trei bușele care mi 
le-ai dat, când furasem, șez. vii 53, biișet s. a. = 
pumn, ghiont. Nu se astâmpără, debușete și trânte. 
ȘEZ. III 108/,. 1 l)e-a bușita: (In Munt.) joc ou min- 
cea, jucat tn mai multe felnri; cel mai răspândit 
e acela In care cel ce apucă mincea dă ou ea 
tntr’altul. Com. i. pavelescu. | Alt derivat: bu- 
șilâ 8. m. = cel care are obiceiul de abu.șl, a da, a lovi 
cu pumnul, costinescd (șl nume propriu de familie).]

— Din bulg. hnăt „lovesc ou pumnul" (sârb. 
bușiți „a lovi, a izbi, a se nărui"). Cfr. năbuși, pră
buși.

BVfșic^i 8. m. plur. tant. (Bot.) Plantă (nede
finită). II. IX 509.

BUBIÉI, s. m. V. bnșă.
BVSiióv s. a (Bot.) T. hasnioc. 
uvfifíiA a. m. v. bnșî.
Busióc 9. a. (Bot.) V. busuioc.
BVi^Lvi t vb. IV* V. buțiuli. 
uvsmachín 9. m. V. boșmachin.

BV^HÁCHír, BC^MACHÍü 9, m. Sorto de pan- 
toufflo. — (Mold.; nisiBin) încălțâininte de bărbați
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(h. 1103, X 46fi) și de femei, un fel de pantofi (fără 
călcâin). TDRG. Mi-o făgăduit rochie de nurcă ^i bu- 
șmachii, albcsandbi, t. 1153. Bușntachiii de iuft, pe 
care mi-i incălfă. vlahuțĂ, n. 9. Pit^nacĂ* £» pi- 
cioare-amluat, ÎMbiserică-am plecat, păsculescu,
L. p. 126.1 pereclte de bușmachii. pamfile, i. c. 411, 
cfr. SEVASTO8, N. 47/,4. [Șl; busmachin s. m. h. xii 600.]

— Din rus. baămaki. „gbeată“. Cfr. dubletul 
pașmao.

bÉSNA adv. (Mold., In expresia:) a d.% bnsiia 
(andevă) = a intră (s. a se repezi undevă) năvălind 
pe neașteptate. Dați busna pe la chefuri. vlahuțA, 
p. 87, cfr. N. 195. Cine mi-este acela, De-așă bttsna'n 
casă da? ȘE7.. v 63. A (fa duana ca căiorMl-- a se 
repezi dc-odată, fără de a băgă In seamă obstacolele. 
ZANNE, P. II 522. [Șl: búgta adv. Cad toate peste 
popă, barba t s'aprinde,... Și dă pe ușă busta, 
CM pătrahilu’n găt. c. negrczzi, ii 243. 3íá rog 
de iertare, că dau busta’n casă, nitam, nisam. ALE- 
CSANDKI, T. 540, cfr. 723, CREANGĂ, P. 13, ȘEZ. I 
280. A’e-a trântit la pământ, dând busta peste noi. 
CONTEMPORANUL, III 571, (le-a busta = năvălind 
cu grămada, cu toții de-odată, forțând obstacolele, 
cu de-a sila: Intră de-a busta tn casă (Vioovul- 
de-3U8, Bucov.). Com. p. cârstean. j Compoziții; 
busnămlte pamfile, j. ii, năbiisnaib., iiabiisua: la 
și pe popa călare, — nabusna afară! ȘEZ. ii 68

— Probabil, din ung. basznia „bădăran, prost"; 
a intră busna tn casă ar Însemnă, deci, la origine: 
„a intră ca un bădăran".

BVNKÁ vb. I* refl. Bottíler. — A so dr&mboi&, a 
se n]&ni&, a se supără (bugnariu, năs.), a se bo* 
sumflă, a se Imbufnă. [Derivat: busuát (Galați 
hrusnát CONV. lit. xlv 932) -A adj. = bucălat 
(COSTINE8CO), cu obrajii plini (CONV. lit. xlv 932). 

fața busnată, grosolană, iorqa, n. k. b. 230, 
busiiăr adj. iu. = dr&mboiat, m&nios, sărit din țâțâni. 
BCONARIU, NÁS.J

— Pentru etimologie, cfr. boanat.

BUSNÁMiTE adv V. husna. 
RTNifÁK adj. m. V. bnsná.

BI'^NEÁC 8. m. sing. PoKSStére. — (Bán.) ?raf, 
colb. Com. COCA.

RI'^OÂICÂ 3. f. V. buș*.
uvfjoic s. a. (Cui.) v. caltaboș.

bV'NolA b. f. (Fizică) Boussole. — Instrument (: o 
cutiuță cu cadran In mijlocul căruia se află un 
ac magnetic mobil) Întemeiat pe Îndoita pro
prietate a acului magnetic de a se Îndreptă spre 
polii magnetici ai pământului și a se aproplă de 
verticală cu cât ne apropiem de acești poli. Mini
strul bun la Domn, ca magnitul la busolă. I. GO- 
LE8CU, ap. ZANNE, p. IX 90. [Busola] servă mari
narilor... la indicarea direcțiunii drumului ce-l 
xirmeasă pe mare. cüLIANU, C. 21; cfr. PONI, F. 
243, 245, 274. Busola drumul la pol i-arată. ale- 
XANDRE8CU, M. 144. | Fig. Călăuză, cârmă, condu
cător (pentru purtarea In viață). Pentru Români, 
limba... le-a fost busola unică dar sigură, spre a 
le păstră justa direcție... in mijlocul valurilor de 
popoare, maiorescu, cr. iu 189. (După fran.) A-și 
pierde busola = a-și pierde mintea. [tșDpusulă s. f. 
(< n.-grec. Kowoukaț). Pusula este un ac de magnet. 
DRĂGiilci, R. ^8. .Socoteala pusufei corăiiești. gor- 
JAN, H. II 42. Mintea... Se faeepusulă, cârmă, tn 
furtuni de ispitire, konaki, p. 279.)

—— N. din ital, bnssola, idem, propriu „cutiuță 
[In oare se află acul magnetic]".

hL'șok 8. m. (Bot.) v. bujor.
RDișoKÂ vb. I* V. îmbujora.

BUȘTEAN
BUST s. a. Buste. — Capul Împreună cu partea 

superioară a corpului (la om), p. ezt. (impropriu) 
piept plin, desvoltat (la femei), cfr. boia, talie. 
Kei aveă... o statuă.. Al cărei bust cu lanțuri eu 
am să-l decorez, alexandrescu, m. 214, cfr. zam- 
FIRESCÜ, R. 31. Í se spuneă că are gâtul frumos 
și talia subțire,... că are brațe ștbu&i. slavici, n. 
II 202. I P. ext. Sculptură (s., impropriu, pictură) 
reprezentând capul și partea do sus a corpului, mai 
ales lâră brațe. Eră aninat tntr’un cuiu bustul, 
in mărime naturală, al unui copil. eminesCD, n.

■ 38.
— N. din ital, busto.

BtSTA adv. V. búgna.
BÚ9TR s. f. plur. (tmbr&c.) v. bașc&*.

BTTȘTEÂBi s. m. și a. l". Souche, bille. 2”. Afo^u. 
1®. înțelesul fundamental pare a fi cel de bu

turugă, adecă de „trunchiu de copac, rămas In 
pământ după ce o pădure a fost tăiată și arsă" 
(de aceea întâlnim atât de des atributele „pârlit" 
șl „negru"). P. ext. Tulpină de copac tăiat șl cu
rățit de crengi (spre a fi tăiat In scânduri), cfr. bilă’, 
bârnă. Bușteanul tăiat In scânduri se numește căluș, 
tn Oltenia, șl boc de scânduri In Suceava, pamfile, 
l. c. 113/j. Eu, săraca'n de mine, pârlită ea un 
buștean. horjâh, h. ii 205, cfr. păscclesou, l. p. 
167, I8PIRE3OO, L. 340. Bjșfu... pluteau alături ou 
buștenii noduroși de stejari, odobescu, iii 276. 
Trecu prin niște păduri cu buștenii ca buUa, se 
poticnea lovindu-se de copacii cei răsturnați. ISPI- 
RESCD, l. 55. Și-a făcut un fd de casă, grămădind 
bușteni unul peste altul, idem, 58. Cu țapina se 
ajută la ridicarea bârnelor, buștenilor ș. a. Vl- 
CID, GL. 82. yÎM unpuiu de Ungurean, Să suie ’n 
vârf de buștean....? (= Brotăcelul). pĂscolescu, 
L. P. 74. în iad.... vedea Niște butuci pârliți... 
Și el întrebă:... Ce sânt ăi bușteni pârliți. De 
sac la pământ trântiți?.... — Nu-s butuci pârliți, 
Ci-8 oameni negriți, ibid. 185. Mănâncă teuștean 
Și te fă cât un buștean. ȘEZ. IX 74. Viermi de 
buturi și bușteni, h. iv 85. || Buștoanublelelor: 
Zări bușteanul-Ielelor, incălecară amândoi pe din- 
sul și, dându-i pinteni de trei ori, seprefăcă intr'o 
căruță cu doisprezece cai de foc. i.spirescu, l. 115.' 
Bușteanal-zlDelor=:bradul-zineIor. Cfr. MARIAN, 
î. 446. fA fi, a sta, a dormi, a rămâneă, etc. mortj 
(ca un) buștean (negru) = neclintit, nemișcat, ne
simțitor, fără vreun semn de viață, cfr. butuc, 
tun. Noi, boulenii lui Dumnezeu, dormităm, sân- 
tem bușteni și puțin simțim, jipescu, ap. TDRG. 
Găsi pe toți marți bușteni, ispirbscu, l. 139. E 
greu să ie veei așă de odată strâns și să stai ea 
un buștean, slavici, n. 299, cfr. 319. Neausind 
cocoșiU cântând, dormi bușlMn până se apropié 
eiua biixe. șez. V 20, cfr. PANN, ș. i 15. Dormid ca 
un buștean, teodorescd, p. p. 654, cfr. 2anne,p. 
II 545. De nu vii, bade, ’n o lună, Mă afiipecâmp 
nebună; De nu-i veni într’un un. Mă afli neagră 
buștean, hodoș, p. p. 217. Peste ochi că l-a izbit, 
Ochii din cap i-a sărit!... Buștean negrumi-ară- 
mas. păsculescu, l. p. 177. | A râmâueâ (singur) 
buștean = a rămăneâ singur singurel, cfr. singur 
cuc. ZANNE, p. I 125, teodorescu, p. p. 324. I Să 
ajungă să bată buștenii: să fie orb. 11. Xl 8.

2®. (La roată) Butuc, damé, T. 8.
[Plur. -șteni, rar -ș-iene. Ei aduseră lemne uscate, 

catran, rășină, buștene aprinse, bălcescu, m. v. 
151. I Scris și: buștean teodorescu, p. p. 71, 73, 
191 (cfr. carabus 71, festelițl, creștinează 75, 76, 79, 
81, 82, 85, așternut 77, etc,). Șl: boșteân s. m. pam
file, j. iii 52, DDRP,; (Mold.) buștlhăn s. m. Gă
sește un buștihan putre^ios, îl scobește cu cepoate, 
și-i face urdiniș, creangă, p. 238. 1 Derivat: bu
ștenii, -ă adj. = pârlit (fig.) Cum s'ur putea, bleste- 
matule, să calo eu cinstea bărbatului mieu,pentru 



BUȘTENIT 
niște galbeni ai tăi, fi-(i-ar de tămâie și de doftorii 
să-fi fie, buștenitule ce ești! gorjan, h. iv 68.)

— Etimologia necunoscută. (Amintește, pe de o
parte,cuvintele romatiice:Iombard,piemontez biiska, 
sicii, vuska, engadin biisk'a, fran. prov, catal.
5i(£Â;a, care presupun o formă latină ^p. neexpli
cată încă *blisca „bucată mare de Iemn“ meyer- 
LÜBKE, R. WB. nr. 1420, pe de altă parte pe v.-prov. 
bust „butuc", engadin „trunchiu", oare, poate, 
derivă din lat. bustum „srs'‘, ca subst. „rămășițe 
ale corpului ars“, cfr. meyer-lubke, R. WB. nr. 1422. 
In amândouă cazurile ar trebui să plecăm de la 
forma pluralului, care ar explică pe -șt-; neezpli- 
cate rămân insă sufixul și varianta mold. buștihan, 
care, după ȘIO., ar derivă din rut. buzdihan „buz
dugan". Se poate Insă ca buștean să fie Înrudit și 
cu butuc, butură, buturugă TDRG., cu bucium^, 
sau chiar cu bujdă, bujdulăl,

BF^TENÎT, -A adj., bf^tiiiAn s. m. v. buștean.

BFȘTiMĂ s. f. BrouiUard. ~ Negură, burhaiu (vi
ciu, GL.), negură pe munți, chidă (Voila, comit 
Făgărașului, corn. D. VASU).

— Etimologia necunoscută. (Cu ung. busz „nă- 
bușală, pâclă, abur" nu poate aveănicio legătură, 
căci cuvântul se găsește și la Aromâni: buștină 
„funingine", ci mai de grabă ou lat. bustum — 
cfr. buștean—, deși accentul și sufixul sânt ne
clare).
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BCNTtrițÂo f B. a. Déoastation. — Pustiire, deva
stare.^» vnt# să se iebândeaseă despre țeară^pen- 
(ru bustu^ffttl pagvba ce a'an casei sale. 
șiNCAi, HR. III 168/, j. (Plur. -paifur*. idem, 168/,,.]

— Pare a fi un derivat din pustii.

Brsrióc B. a. (Bot.), -oÁcA adj., s.f. I. 1«. Ba- 
silic (Ocimum Baailicum). 2®. Danse paysanne. 3*. 
Nom de bceuf. II. Ayant le go^t ou le parfum du 
basUic; muscat.

I. S. a. 1®, Plantă ierboasă, foarte aromatică, ou tul
pina păroasă și cu fiori mici. Șl: măi ăeină. panțv.pi,., 
MARIAN, INS. 163, H. II 79, 87,142, II 207, 53, VII 148, 
XI 246, XII 217. Busuiocul este o floare foarte iu
bită de Român (cfr. pampilf, i. c. 248), atribuin- 
du-i-se putere fermecătoare; el are un rol impor
tant In obiceiurile și credințele poporului (PANȚO, 
PL.jLEON, MED. 27, TDRG.), fiind Considerat oa adu
cător de noroc (PANȚV, PL.) și ca simbol al dra
gostei (marian, nu. 374); e invocat foarte adesea, 
mai cu seamă In cântecele de dragoste (cfr. IIODOȘ, 
P. P. 67-68, 76, 113; JARNÎK-BÂRSEANU, D. 31-32, 
164, 248; ȘEZ. 1112); fetele pleacă la joc cu fire de 
busuioc la ele, iar In cămășile tinerilor se pun adesea 
fire de busuioc, spre a mirosi frumos (panțu, pu), 
căci țăranul nu cunoaște floare ou miros mai plăcut; 
busuiocul este o podoabă foarte obicinuită a casei 
lui și mai cu seamă a icoanelor lui sfinte (cfr. i. 
IONE8CD, M. 205); preotul stropește cu aghiazmă, 
Întrebuințând de obiceiu un mănuchiu de busuioc; 
șl tn arta culinară busuiocul Iși are locul său. Un 
ostropiel, făcut de vârfuri de busiioc. carte de bu
cate (a. 1749), ap.QGR.il 44. Mirosufl] busuocului. 
ib. 138, cfr. 137. Busuiocul iubitor de sinuri albe. 
ALECSANDRI, p. III 66. Oale cu magioran, mintă, ca- 
lapăr și busuioc, c. negrdzzi, i 323. 0policioară, 
încărcată cu busuioc uscat și flori de sub icoana... 
Măntuitorviui. EMINBSCU, N. 69, cfr. P. 192. Băsărt 
indată două steble de busuioc, ispirescd, l. 65. Bu- 
siocu', cănd e '« floare, marian, d. 168. Cu căi- 
dărușa popii plină cu apă și cuunpămătuf de bi- 
sioc. mușcel, 18. Unamoc...de...busuioc. alecsandbi, 
p. p. 270. «Sd-w» rup două-trei mlădițe, Bosioc și 
tămăifă. Să-mi fac verde cununi^, mândrescu, 
L. p. 60. Fruneă verde bosiioc, hodoș, p. p. 106, 
cfr. 172, C. 44. 21ra^ mi-i badiu din joc, Că mi-

BUSUIOCBSC
roasă-a busuioc, jarnîk-bârseanu, d. 34, cfr. 296, 
301. Și-mi samână băsiioc, C’am fost bun fecior 
de gioc. țiplea, p. p. 48, Busuioace, nu te-ai coace 
Și sămănfă n'ai mai face, Că din sămâncioara 
ta S'a scociorît dragostea. ȘEZ. I 112, cfr. Iii 179. 
Un fir de busuioc, ib. 181, cfr. jarnîk-bârseanu,
d. 322. I Eig. Pentru babă, fata moșneagului eră 
piatră de moară in casă; iar fata ei, busuioc de 
pus la icoane, creangă, p. 284. P. eit. Mănuchiu 
B. pămătuf de busuioc. Stropesc colăcerii și ginerele 
cu un bisioc. H. IV 89. Spec. (în graiul tâlha
rilor) Cu^t. BARONZi, I.. 149. Ă drege busuio
cul fcnlTă) = a drege lucrul (după ce ai supăratpe 
cinevă cu o vorbă sau ou o faptă nepotrivită); (rar) a 
mitul pe cinevă. zannf, P. i 12Q. Apoi i-am spus o 
minciună, ca să dreg busuiocul, bogdan, ap. TDRG. 
|După ce a scăpat cismaml de Searaoschi,] nici de 
Dumnezeu nu uită și se gândi să dreagă busuio
cul. ȘEZ. IX 70, cfr. JIPE8CÜ, o. 16.

In numiri de plante: 
bnsnlocul-broaștelor. H. Iii 306. 
busniocul-cerblior = Mentha Pulegium; plantă 

ierboasă, cu flori purpurii sau trandafirii a-rare- 
ori albe; crește prin bălți, pe marginea râurilor și 
prin locuri mlăștinoase; șl; apărătăare,busuioc- 
do-câmp, ismă-proastă, p oleiu. panțu, pl., LB., 
DAMÉ, T. 188.

busuioc-de-câmp = a.) busuiooul-cerbilor. 
PANȚU, PL. I b.) busuioc-sălbateo (a), ib., LB., 
DAHÉ, T. 188.

busniocnl-fetelor h. v 389 = bnsnlocnl-sflutelor 
ȘEZ. IV 29=calomfir. grioorio-higo, m, p. n. 
Bosiocul-fetelor. jarnîk-bârseanu, d. 613.

busuloc-grecesc. h. xi 246.
bnsuloc-rosuss^a.) Amaranthuseaudatus; plantă 

Ierboasă cu dori mici, roșii, dispuse In spice care 
atârnă In jos; șl: bujor, moțul-curcanulni, na- 
sul-curcanului. panțu, pl. i b.) = bu8uioc-8ai- 
bateo (b). ib., LB.; cfr. hodoș, p. p. 53, jarnîk- 
bârseanu, d. 21.

basaioc-sălbatec=a.) Brunella vulgáris: plantă 
ierboasă ou tulpina păroasă și cu fiori violete sau 
roșietice, a-rare-orialbe;șl:bu8uioc-de-oâmp,bu- 
3uioc*roau, iarbă-neagră, șopârlaiță. (panțu, 
PL.), buBuÎoc-mărant(DDRP.,ofr. pontbriant, LB.). 
I b.) lupoaie. panțu, pl.

busuloc-sârbesc. h. vii 148. 
busniocul-stupulni (s.-stnpllor pamfile, l. c. 94,

H. XII 217) = mătăciune. panțu, pl. Busuiocul 
stupilor este mai puțin steblos ca cel domestic, și 
frunzele mai mari șl crestate. H xil 24.

2'^. Numele unui danț țărănesc, un fel de horă 
care se joacă mai ou seamă când se scoală nun
tașii de la masă. Cfr. marian, nu. 666, sevastos,
N. 281, ȘEZ. III 109, fbosuiocj il. X2S, 70, (busuioej 
378, 436.

3®. Nume do bou (u. x 44) și de om (ispirescu, 
L. 381).

II.tn funcțiune adjectivală: (spețe de fructe) 
cu miros sau cu gust de busuioc. Poamă 6uaH- 
<ooc« = tămâioasă pamfile, c., TDRG., H. lll 
116, QOROVEI, c. 36. Strugure busiioc. jipescu, 
o. 63. Pere busuioace: fața gălbie, gust dulce. 
ȘEZ. V 68. Mere busuioace. H. 1 48. Vin busu
ioc. Ii. X 681. II Subst. busuioacă s. f. = poamă 
busuioacă. PANȚU, pl., vaida, h. ii 319, III 47, 305.

[Șl; busióc. busiiöc (ii. iv 44, mardarie,l.678), 
(diai.) bosiióc jahresber. iii 314; f bnsuóc, bo- 
suiăc ALEXI, bosioc ANON. CAR., LEON, MED. 27, 
bosoióc LEON, MED. 24, DDRF., băsilăc, bisioc. 
H. II 289, V 49, VII 480, ix 405. | Pronunț, -su- 
-ioc, -8i-(i)oc. Derivat: (rar) bnsuiocésr, -căscă 
= busuioc II. Strugure busuiocesc. LB.]

— Din slav. (bulg. bosiljok. sârb, bosiok) s. din 
ung. (boszidk, bnsziók, biszlök).

BCStiivt'Ésc, -CĂSCĂ adj. V. bnsnioc.

ap.QGR.il
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Bușuui vb. IV* refl. S’affliger. — (Ungurism) ' 

Aseamărl (pompiliu, bih. 1006), a se Intristâ. Bu- 
șu;t4=tri8t, amărlt. jahresber. iv 326. [Și: bn- ' 
șuiul vb. 1V“ intrans. = a-i păreâ (cuivă) rău de 
cevă, a regretă. Nu bușuluî că n'ai fost la nuntă, 
că n’am petrecut bine! (Brașov), (la anon. car. 
mai găsim formele:) bușlnl vb. IV» intrans. și refl., 
ou derivatele bușluiâlă s. f., bușluităr,-oâre adj.]

—> Din ung, búsúlni, idem.

BUfȘULCÎ vb. IV» V. bnșuli. !
BUSunFLÂ vb I refl. v. bosnmflă.
BUSVÓC s. a. (Bot.) V. busuioc. 
busubuA vb. I» V. bursucă.

BUBURHÁN -f* B. m. Musulman. — (Mold.) Musul
man, mohamedán. Furcii-și sic busurmani, adică 
tăiah împrejur sau credincioși, simion dascălul, 
ap. GCR. Ii 23. Iar iu (pașa de Tighine], veei Doamne, 
ești busurman, și nu știi nimică. neculce, let. ii 
335. Ți-o» dăruit biruință asupra vrăjmașilor bu
surmani. CANTEMIR, HR. 142. S’au slobosit asupra 
păgânilor busurmani, că așă le eice istoricul sir- 
bisc, pe Tatari îndată căeu frică, id. ib. 457.

Din ms. buBurmanfi, idem. Cfr. dubletul mu
sulman.

BUT 3. a. Contrariata.—(Ban., Transilv., Ungaria, 
Maramureș) Supărare, necaz. Pagubeie sau buturile 
ce s’au făcut vouă, șincai, hr. ii 50, cfr. ni 205. 
Moșiile... să le poată moșteni, fără de butul domni
lor pământești, id. iii 189.^(Mai ales In expre
sia:) In butul calvă = In ciuda, In pisma. In mânia, 
In pofida (cuivă), sfidând (pe oinevă). șez. ii 44/,„ 
POMPlLiy, BIII. 1006, ȚIPLEA, P. P., cfr. BÜD, P. P.. 
VAiDA. In butul craiului, in ținuturile sale nu-l 
va fineâ. șincai, hr. ii 15/,„ cfr. idem, 236. își 
feaceră împărăție, în butu’ Grecilor. P. maior, 
I8T. 148. Ar face rău și fără-de-legi, in bu
tul tuturor oamemilor. țichindeal, f. 358. Copi
lul, ca copiii, plângea când îl apucă plânsul, 
par'că in butul bătrânului, reteqanul, ldc. ii 
55. Voiu trimete Rosmarin și peană (= buchet de 
flori) verde, în butul la două fete; Rosmarin și 
două flori, în butul la doi feciori, marian, o. i 34. 
Ce hoi^i așă cu j^e, în butul dragostii mele?.... 
Eu nu cânt in butul tău. Ci horesc de-aleanul meu. 
POUPILIU, B. 40-41, cfr. JARNÎK-BÂRSEANU, d. 236, 
RETEQANUL, TR. 144, 159, OH. 68, MÂNDRESCU, L. P. 
64/,„ ȚIPLEA, p. p. 49. I Să știi, mândră, cumu-i 
bine, N'ai îmblii în but cu mine, reteqanul, ch. 
156. A fctce butu’ cuivă = & i se Împotrivi, a-1 de
sfide. LB., PONTBRIANT. (Plur., rar, biduri.]

BUT s. a. Cutssof. — Ciosvârtea de dinapoi Îm
preună ou piciorul (spre deosebire de spată) a ani
malelor tăiate spre consumare, cfr. arm. Cfr. TDRG., 
damé,t. Butul de pastramă de capră. DOC.(a. 1783), 
ap. ȘIO. Buturi de berbece grase, naum, ap. DDRF. 
Cete de câini hârba»'i stăteau dinaintea ușilor, pri
vind cu râvnă buturile de came ce spâneurau în 
cârlige. dunAreanu, ch. 76. Caprefs (=arșioel6) sânt 
gioale de la buturile de oi fÂsute pastramă. pam- 
FILE, i. II 45. I P. ezt. Carne din but. Să iei una 
ocă și jumătate but de vacă, drâghici, ap. TDRG. 
(Plur. buturi. | Șl (refăcut din plur.); biitur s. m.= 
picior de capră sau de berbece, baronzi, l. i 1O2/„, 
(cu diminutivul) buturăș a. &. O halcă de slă
nină,.. un buturaș de pastramă. jipescu, o. 153.
Același cuvânt pare a fi (Ban.) hoață s. f.= Bpatâ. 

JAI1RE8BER. III 313.]
— Din turc, (sârb, bulg.) but, idem.

BUT, -A adj. V. butaciu.

BUȚ s. m. Nom de ebien. — Nume de căno 
bănesc cu bot Imu. liuba-iana, m. 114.

BUTAV
BtiTÂv. -A, butAciv, .ck adj., subst. V. Émoussé. 

2*. Courfe etgrosse (en parlant de cornes). 3». (Bneuf) 
! ayant des cornes courtes et grosses ou qui a perdu 
' uno corne. 4®. Béte, stupide.

1’. (Despre cuțite, unelte) Butaciu — tocit, ne
ascuțit (LB., LM.), tâmpit.

2’. Coarnebutace(la. vite) = scurte și groase, dame, 
T. 28, II. I 58, IV 84, XII 274, cfr. HEM. 407.

3®. P. ext. (Despre vite) Cu coarne butace. Bou 
I butac. II. VII 149. (Boi] butaci = ca coarnele scurte 
! și groase, capul bine rotunzit și făcut, picioarele 
: groase, ii. x 354. Un taurac butaciu. mândrescd, 
I L. P.222. II Substantivat: Butae=^nnme de bou 

cu coarnele butace (ii. ii 117); bou căruia li pică 
din te miri ce cauză, un corn și rămâne numai cu 
unul (marian). Butacă = vacă cu un corn, marian, 
cfr. ciut(ac).

! 4®. Fig. (Despre oameni) Butaciu, 0iiiac=tâmpit,
' stupid (vAIDA), 5Mtac=prost, tăntălău (MARIAN, 5E.

I 29), bufociMssnăuc (LB.).
' (în LB. se dă șl o formă t but,-ă adj.=butaciu.J

— Din ung. bula „tâmpit (=noaseuțit), prost”. 
Cuvântul pare a fi răspândit șl în limbile roma
nice, germanico și slave, cfr. Schuchardt, Zeit- 
schrift XV 97 ș. u., berneker, sl. wb. 77.

BVTÁiv t s. a. V. butuc.

BUTÁK s. m. (Dog.) 1°. Towíicííer. 2“. Préposé ă 
la surveillance des tonneanx (seigneuriaux).

1*. Dogar de buți, butnar. Cfr. h. v 3B8, xi 7.
2°. (Rar) Cel oe are In seama lui buțile Intr’o piv

niță (boierească). Ptoniceri» butarii se coboriră 
6wb boltă. ODOBESCU, I 82/„.

(La ANON. CAB. ÖHÍore tradus prin „vietor”. | De
rivate: butărie s. f. = dogărie de buți, meșteșugul 
de a face buți (n. iv 56, IX 312), după LM. șl: 
stabiliment unde se fabrică și se vănd buți. Școală 
(le teslărie y* de butărie. jipescü, o. 68.]

— Derivat din bute, prin suf. nom. agent, -ar. 
Cft. butnar.

butAkíb 8. f. V. bntar.

BUTÂy s. m. Marcotte, 6o»#Mre.— Ramură (speo. 
de viță de vie, mai rar de salcie, de plop, etc.) 
care (la viță fără a fi deocamdată desprinsă de 
butuc) se Îngroapă In pămănt, spre a prinde rădă
cini adventive și a da naștere la un nou butuc; cfr. 
răsad. rev. CRIT. in 91, cfr. H, ii 219, iv83,246. 
Pentru indesirea viei se intrebuinfeaeă și butaș, i. 
lONESCU, P. 248. Via se sădeșteprin butași. H. IX 40. 
Vta se poate cârpi cât de bine, cu bota^ din sad- 
nițe, mutafi in vie. economia, 158. (Șl: botăș s.
m. Verb: butășl vb. IV* = a Înmulți via prin 
butași. REV. CRIT. III 91, DAME, T., botășl vb. IV» 
= a săpă rădăcinile viței și a le curățl. LB. După 
ce ochii (= ochiurile, mugurii) care produc acei 
vlăstari au mai crescut, se mai ciupesc, pentru 
a se butăși. datculescu, ap. TDRG. Vta în fie
care an mai întâi se bulășește. n. iv 115. Via bu- 
tășită. H. IV 8. : Abstracte: butășire s. f., bută- 
șâlă s. f. (COSTINESCO), bntășit s. a.operația 
butășirii. II. IV 246, cfr. xvi 30.]

— Etimologia necunoscută. (Poate, Înrudit ou 
butuc și bucium"; poate, din nag. bujtăs „butășit“. 
CIIIAC, II 486. Asemănarea cu fran. boulwre e În
tâmplătoare).

rutÂșâlA s. f., BUTÁÉI vb. IV» V. butaș.
BUTÁv s. m. v. butuc.

BÉTÁT, -Á adj.sbuged. (Bán.; sárbism) BuUív 
lafafă = aiaBat la față, In urma unei boale, de o 
grăsime nenaturală, buhav, OmuZ bittăv (la față/ 
in totdeauna e bolnav (Oravița). cou. cocă.

— Din sărb. bntav „cărnos”.



BUTCĂ
BÚTCÁ 8. f. Carrosse. - (Mai ales In Mold., aiurea 

Învechit) Trăsură (boierească) Închisă, călească, cfr. 
droșcă, landou, cupeu, caretă. Împăratul ou luat pe 
Dimilrașco-vodă și l-au ascuns intr’o butcă a lui, de 
cde cu doă roate. NECUlce, let. ii 363. ZVimbídn- 
du-sepela Prut, Cubutca cu patru cai. M88. (s.xviii) 
GCK. II 105. 0 carâtă..., sau botcă bună, cu coperiș 
dinainte (a. 1781). iorga, 8. d. viii 6. O butcă noaă,... 
postavu' să fie verde, și denapoi să aibă 2 oameni loc 
a ședfeăJpS lădiță, iar denainte să aibă scaun umblă
tor..., burdufu' să fie nalt și corona cea de asupra să 
aibă acel meșteșug să sfej slobosească pân' aproape 
de burduf, că să nu sbicească ploia..., scările să fie 
ca lacarătele cele englieSști (a. 1784). ibid. 10. Vreo 
damă, așeeată... in fundul butcei. alecsan dri, dacia 
LIT. 264. Ioane, trage butca boierului la scară, fili- 
MON, 0. I 600. Se urcă in butcă și pomi. ISPIRESCU, 
L, 108. Boierul... dus de supțiori, dețigan sau de cio- 
coiu, eră inchis.pentru primblare, în butca lui, cu fe
restruici rotunile, mărunte. IORGA, L.117./n ograda 
curții lui eră acuma plin de căruți, de butci și de 
rădvane. sbiera, p. 70, cfr. SEVASTOS, C. 84/,,, 
130/,g, 392/,,, ȘEZ. V 34/,,. [Plur. butci, dricariül, 
XIX 42/„. ( Șl; bdtcă 8. f. Cfr. mat. folc. 110. i De
rivat: (Mold., rar) butcărie = șopron pentru tră
suri. baronzi, l. I 161/,,.]

— Din rut. butka, idem. (Cfr. budă).

BUTCÁRÍB 8. f. V. butcă.
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BCTcÂKiȚÂ 8. f. = gâleat& (Oltenia), ion cr. l 
122.

RCTUUi.iȚĂ s. f. (Bot.) = (Brașov, Mușcel) bă» 
nnți (in P) PANȚU, PL. (maialeslaplur:bw^;»ltfeZ
H. IX 142, 188, 31 6, 338, 396, 405.

— Etimologia necunoscută. (împotriva derivării 
lui din butcă, prin suf. dim. -uliță, vorbește răspân
direa geografică a cuvântului). Cfr. butcuță.

BETCÎrfĂ s. f. (Bot.) Numire de plantă (nedefi
nită mai de aproape). H. x 85. —Cfr. butcnliță.

BÚTE s. r. I. Tonneau, boute. II, P. âfo^w,
2*. Hige (de plume), 3’. 2’k^m. 4’. Une des partles 
du moulin.

1, (Dog.) Vas mare de lemn pentru conservarea li
chidelor (mai ales a vinului), mai larg la mijloc decât 
la capete, alcătuit din doage (de stejar) prinse in 
cercuri de lemn sau de fier, închis la capete cu 
două funduri de lemn. In fundul dinnainte are o 
gaură (prin care curg lichidele), care se Închide cu 
copul și In care se poate aplică can(e)aua s. pipa; 
altăgiiuiă(vrana, poarca a. preduful),In doaga 
cea mai de sus, servește de răsufiătoare și se În
chide cu un dop de lemn; prin ea se introduce 
lichidul In bute și se scoate cu tidva (tâlvnl); cfr. 
antal, butoiu, poloboc, balercă, buriu, fu- 
cie. ANON. CAR., I, lONESCU, AI. 412, PAMFILE,
I. c. 166, 235, H. in 65. Bute de miere (a. 1588 
Cüv, D. BĂTR. I 206), de vin (neculce, let. ii 
206, DHICABIUL, IV 202, cfr. iorga, b. r. 34, 
CREANGĂ, P. 260), de oțet {zásve, p. i 560). [Co
pilul] intră intr’o bute seacă, de să ascunsă, magaz. 
IST. IV 244. O bute mare,... pe care argatul o 
imple {» to(dă dimineața, apoi prin un cep 
sloboade apa. c. NEGRDZZI, i 96. Z-a băgat intr’o 
butié [pe fată și pe flăcău] și i-a dat pe gârlă. 
ISPIREBCU, L. 388. Finul curgeA din butii sparte. 
EAiiNESCU, N. 4. Buți mari, ne’ncepute. alecsandri, 
P. P. 121/,- iȘi petrec... Cu gura la cep de bute. ib. 
314. Nici salcia lemn de bute, Nici mojicul om de 
frunte, zanne, p. 1 211, cfr. iv 457, iv 368. Cerc 
de bute. ib. iii 391. ^w^ife goale mai mult sunet fac. 
idem, V 102, cfr. BARONZI, L. 52. .An» un frate, Cu 
un cwiu in spate? (= Butea}, gorovei, c. 34, cfr, 
35-36, ȘEZ. I 62, iv 51. Butea geme, boierii beu?

BUTELIE
(=Scroafa ou purceii sugând.) SBIEKA, P. 321, cfr. 
GOROVEI, C. 308. II P. ext. Cantitate de lichid câtă În
cape Intr’o bute. Caraiman,... putea să inghiță 
in largele sale păntece atătea vedre căi o butié 
de la Dealul-mare. odobesco, iii 14. || fBittea fiind 
voluminoasă și pântecoasă, este adesea simbolul 
grosimei) Niște păduri mari, cu buștenii ca butia. 
ISPIRESCÜ, L. 55, cfr. 122. Biata babă eni umflată 
cât o bute, creangă, p. 15. Groasă ea o butié. 
DELAVRANCEA, V. V. 215. Balaurii au fost niște 
șerpi mari cât butia. H. IV 67. (Adverbial) Umflat 
5M(e = gata să crape, pamfile,C.,J. ii.^^A faceburta 
bufte șt gura pâlnie (zanne, p. ii 25), a fluieră 
în bute (ibid. v 106, cfr. Ii 3)=a fi bețiv mare. 
Suge-bute = bețivan, zanne, p. v 106, baronzi, 
L. 96. I Vorbește cădi» 6Mte=:gro8. PAMFILE, J. ii. | 
A fi bute de cevâ^& fi burduf s. tobă de cevă. 
Toți erau buf/e/de corfe. ZAMFIRESCV, ap. TDRG. | 
4 dormi bute fbutiej = a dormi buștean. BA
RONZI, L. 43, ZANNE, p. II 645. I A legă bute = & 
legă burduf s. cobză. ZANNE, P. V 106. | Seduce 
ca vinul stricat, din bute in bule, zanne, p. iv 187. 
(De aici:) l>ln bute în bute = din rău In mai rău. 
Cfr. ib. V 106, baronzi, l. 43. Astfel merge lucrul 
din bute in bute, până ce ajunge omul a datori 
pentru un napoleon JO g(dbeni. i. ionescu, m. 575. 
iXTransilv.) Butea cu cnrechiul: unul dintre jocurile 
obicinuite la priveghiu. Cfr, marian, î. 220.

II. P. Butucul roții. DAME, T. 8, (butié) ii. vil 
373. Cum este osiia neunsă in butea roții uscate. 
CANTEMIR, IST. 32. Se uită prin butia roții în spre 
partea în care plecase voinicul, isptrescd, l. 343 
Capetele butucului... sânt cercuite și ele cu câte un 
cerc numit cerc de bute, pamfile, 1. c. 129.

2". Cotorul penelor de pasăre, barcianv. Hă- 
dăcina [plante]for nu-i mai groasă decât butea 
unei pene de gâscă, i, lONESCr, c. 192.

3”. Țoavă. Bute peste bute, sus coadă de vulpe? 
(=Tre8tia.) sbiera, p. 321. || Spec. Țeavă (de soc 
ȘEZ. vii 190) la instrumentul numit cărabă. Pi- 
școanea, tiriusul și butea acelor cărăbi le am eu. 
LIUBA-IANA, M. 63. | Țeavă do fier, prin oare iese 
aerul din foaie. La capătul ascuțit al foiulut, este 
o bute de fier, carea e eidită in un părete, ce des
parte foiul de foc; gura buții ajunge, pre cămin și 
suflă in foc. idem, 125.

i". Parte a morii (nedefinită mai de aproape), ii. 
X 130.

5*. Rădăcina In forma napului a plantei rodul- 
pământului. Rodu’-pământtdui este o buruiană 
care are buți și porumbi mici. ibid. xvi 26. j P. ext. 
Planta însăși, il. IV 210.

[Plur. buți. ! Șl: (Munt.) biitle (pronunț, -ti-e), 
butfe s. f. JAHRE8BER, VIII 288. 1 Diniinutive: 
(numai cu înțelesul de vas de lemn): butlcică s. f. 
(plur. -célé). MARIAN, NA. 302, 303, șEZ. i 36 (= 
butié mai mică, de 70—100 vedre, butlagă). H. 
IV 246, buțlșoără a. f. teodoresco, P. P. 647, bu- 
tiță 8. f. LB., butic (pronunț, butlic) s. a. = ghiob, 
ștenduleț (Jiu). VlCiu, GL., bntig s. a. = putinioă 
cu capac, rev. crit. iii 91.)

Din lit. pop. buttis, idem. Cfr. butelie.

bvtélcA s. f. V. bntelle.

BUTELIE 6. f. Bouieilfe. — Vaa (de sticlă) por
tativ, cn gât strimt și lunguieț (a cărui gură se 
astupă cu un dop), destinat să cuprindă lichide 
(In deosebi vin), sticlă, șip; p. ext. conținutul 
ei. I Spec. (Fizică) BuMie (le J^yda, condensator 
electric, construit Întâia oară în 1746 de trei Invă- 
țați olandezi, cir. PONI, F. 211. [Pronunț. -W-e. 1 
Plur. -telii, f -teluri: Să-mi cumperi trei bute- 
luri vin de Toeaia (a. 1784, Râmnic), lOEQA, 3. D. 
VIII 10. I Șl (prin mijlocire rusească: butglka, s. 
polonă butelkaj: bntclcA (ii. vii 374), bntilrăs. f. 
(une-ori cu Înțelesul de damigeană). pamfile.
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I. c. 392. Beau... Mii butilci Porto! i. vĂCÂRESCU, p. 
261. S^lându-l c'o butetcă de vin unguresc dulce.
O. neoruzzi, ii 204. Taxa accisului..., socotit eăie 
4 lei de fiecare butelcă. i. ionesco, d. 108. in bu- 
tilce mice, vinul cel mai bun. zanne, p. iv 187.]

— N. din fran. ( < lat.-tărzie butticuia, dim. din 
buttis „bate“.)

bvtéenic s. a. (Duigh.) Foret. —Unealtă de dul- 
gherle (ii. iil 118, 228, vi 82, vii391, xi 350, xvi 
355), un fel de sfredel care dă găuri până la 3 
cm. și SC întrebuințează laporți, protci decar, etc. 
(PAMFILE, I. C. 124), spițelnic (II. ii 118), bur
ghiu. [ȘI: budélnic s. a. H. xi 373.]

— Derivat din bute, cu sufixul lui spițeînic.

BüTÍvb. IV\ JaiW»r. 2®. ilrtuaAtr. — (Transilv. și 
Mold.)

1®. (Despre apă) A se revărsă (ȘEZ. n 151/,,), 
a țâșni. Când a butit f=a ieșit grabnic) de pe 
Pietrosul la Pisc, a tăuit f = a ieeit, a oprit) apa 
Bislrijei (Mold.). CONV. lit. xliv,(i 131.

2®. P. ezt. (Despre mase de oameni) Abui (LB.), 
a da năvală, a da busna, a năvăli, cfr. b uj dl. Ori
când vor buti Turcii In ținutul Sașilor, neameșii 
să le dea ajutor, p. maior, ibt. 105, cfr. 240.

[Același cuvânt pare a fi: buci vb. IV* = ațAșni 
(Oorj) JAHRESBER. VII 83 (In Ban., cu pronunț. 
buși). A bușit apa din pământ. Corn. a. COCA. ! 
Derivat: butică vb. 1 = 8 nimeri, a pică pe ne
așteptate undevă, a umblă Intr’o doară. Merge el 
cât merge, pe cărări cam încâlcite...; odată butică 
la smeul. mera, L. b. 251. Merge el buticAnd În
coace și tncolo. mai pe atâta indărătpe câttnainte, 
când... ajMWsese... ib. 208. Intrând in sat, iacă- 
tă-mă, buf ic pe Luca... și gata să mă împiedec în 
ct. ib. 115.]

— Etimologia necunoscută. (După cihac, 11 36, 
din sârb, butati „a Împinge*', bulg. butám „ating'*; 
poate, Înrudit ou ung. bugyogni „a tâșnl“).

BCTÎc 8. a. (Dog.) V. bute.
MUTICA vb. I V. buti.
BUTIcicĂ, BÚTIB, BUTÍF. 8. f. l „ ,
BUTÍO s. a. (Dog.) (
nuTÎLCĂ 8. f. V. butelie.
MIJTI9ÍÁ s. f. (ș. d.) (Dog.) V. putină ș. d.
HUȚIȘOABA, BUTÎȚĂ B. f. V. butC.
Bi'TLĂBĂ s. f. (Dog.) V. butlan.

UCT1.ÁN8. a. (Dog.) 7onnetet,5outB.—Butoiaș. LB. 
Buțile și butlanele. economia, 160.-Se toamd [mu
stul] în butlan. ib. 167, cfr. 76. [Șl: buclau s. a. 
ȘEZ. III 52. I Diminutiv: butlănăș s. a. LB. | Cu 
alte sufixe: butlugă s. f. = buticică, butié mai mică, 
de 70-100 de vedre, ii. iv 246. 0 butlagă de rachiu. 
TEODORESCU, p. p. 513; bâtlăgă s. f. Bâtlage cu 
rachiu, ib. 578, bătloâgă s. f. Bătloage cu pelin 
(Dobrogea). burada, ap. TDRC ]

BCTLĂNAȘ s. a. (Dog.) V. butlan.
BCTLIÚO B. a. V. bucluc.

BVTNÂB B. m. (Dog.) roMrteîier, boisselier. — 
(Transilv., Mold.)

1®. Meșteșugar care face s. vinde buți s. (p. ext.) 
orice fel de vase construite din doage, dogar, că dar, 
botár, pintér, butar (1«). LB., damé, t. 83, PAM
FILE, I. c. 160, H. vi 17, X 189,356,500. Costin, vătavul 
de butnari (a. 1691, Iași), iorga, s. d. i84, cfr. xn 
263. Starostele de butnari, uricariol, xix 327/„, 
cfr. 341/,.. Am un poloboc; dacă se strică, nu-Î 
poate nici un butnariu tocmi? (=0ul). gorovki, 
c. 264.

[La II. III 118, butnar e citat, i^ră definiție. Intre 
„uneltele de dulgherie." I Și: f-f botă,botár) botnál* 
B. m. Cfr. ÜRICARIUL, XXIII 269, «ung. s.rut, boU-

BUTUC
ndr, idem) bodnár s. m. SRlEitA, p. 78/„, 321/,,, 
PAMFILE, I. c. 167, butneárin f s. m. LB., (-^-pin- 
ter) bugnér ts. m. economia, 171. || Adjectiv: but- 
nárése, -eâscă. Mesteacănul... dă lemn bun de ars 
și la lucrul rotăresc, cum la [cel] butnăresc. COD. 
siLV, 18. I Verb: butnări vb. IV’ssa exercilăme
seria de butnar (LB.), fig. a bate Înfundat (pam- 
FiLE, J. ii). I Abstracte: butnărie s. f. = mește- 
șugul butnarului, dogărie, dogărit (pamfile, i. c. 
113,160, H. I 36, III 18, X 6,506, xii 140, 204); locul 
unde se fac buți, etc. (oostinescv, LM.); marfă de 
butnar (subt formele suspecte: butenărie barciand, 
butnărărie DDRF.); butuăreăiă s. f. = butnărit, do
gărit (costinescd), fig. bătaie înfundată (pamfile, 
j. 11), butnărit s. a. = meseria butnarului, dogărit. 
Mulți autodidacfidin Straja Bucooineipricepbidnă- 
ritul și fac cofe, eofăeli, obroace pentru cămeși,po
loboace pentru pepeni (= castraveți) și curecki, 
dubărașe cu torți, infrumusețute cu fiori fă
cute cu fierul fierí)inte, berbinfi ș. a. pamfile, i. 
c. 167.)

— Din germ. Biittner, idem. Cfr. butar.

butnAreAlA s. f. \
bctivAkésc, -eAscA adj. | 
bitnArî vb. IV‘ I
betmAríe 8. f. (Dog.) 
bvtneAuiu t 8- m. (Dog.) f 
betoAivA, bl’toAie b. f. l v < > nlTOAXÂ 8. f. Í
betoAbA, retoAroA a. f. Í , x . «mÂ.8 t. )
betoiAș 3. a. V. butoiu.

hdtiiar.

ncTOiu a. a. 1». Fulailfe, barrique, botte. 20. 
Sorté de poisson.

P. Vas din doage do lemn, de forma buții, dar mai 
mic (de 70 de vedre H. iv 246), (Mold.) poloboc, cfr. 
butlan, buriu, burtuleag. Butoaie de oțet.ZMiUE, 
p. I559. Butoiu de untilelemn (ib. iil 657), cfe rachiu 
(ISPIREBCU, L. 373). Silen, gras și gros ca un butoiu. 
ISPIRESCÜ, D. 104/,. Capul cel tâmpit [hjodoroge^e 
ca un butoiu dogit, závve, f. ii 40. A ieșit din 
butoiu; se zice bețivilor. Butoiu fârâ fuMd: se zice 
celor oare vor Intr'una tot felul de foloase (mai ales 
bani), ib. v 107. || Spec. Vas de lemn pentru pă
strarea untului, cfr. bădăiu. JAHRESBER. XVI 221.

2’. (Iht.) Pește mic de Dunăre. Cfr. i. ionebcü,
M. 93.

[Șl (ad P): butoaie s. f. frâncu-candrea, m. 
211, (diai.) batoănă s. f. (Avrig, In Transilv.) șez. ii 
33. 0 butoană de vin tras (Brăila). pásCülescd, 
L. p. 259, butoâlcă s. f. frâncd-candrea, m. 221. 
I Diminutiv: butoiaș (In Mold- butoieș) s. a. Un 
butoiaș de păcură, contemporanol, vi , 101.]

— Derivat din bute, prin suf. dim. -oiu.

BITÓN 8, m. Bomîo». —Nasture mobil {de metal, 
de sidef, eto., adesea cu o mașinerie) ou care se 
Încheie a. ae prind, la c&măși, gulerele, manșetele, 
piepții, cfr. bumb; p. ezt. ceea ce are forma unui 
nasture, ț&mburuș. Butonul soneriei. [Familia: 
butonieră = chiotoare (Ia haină), cfr. butoare.] 

N. din fran.

Bi’TÓB B. m., BUTOBÍ vb. iV‘ V. butură.

Bi'TÚc 8. m. I. P.-2’. Tronșon, bille, souche. 3®. 
Cep (de vigne). II. P. Cangue. 2®. Moyeu. 3®. BtHoi. 
4®. Piéce de bois servant de tréteau ou de support. 
5®. Pârtie supérieure du jong. 6®. Chevalet de tan- 
neurs. Une des parties du moulin ă foulon.

I. P. Trunohin de arbore tăiat, curățit de crengi 
(și de coajă); bucată mai mare tăiaW dintr’un astfel 
de trunchiu; bucată groasă de lemn; cfr. buștean, 
bucium’,bilă',buturugă, bârnă, bulvan, ciot, 
gros, tumurug, pociumb. COSTINESCU, damé, t.
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173,176, TDRG., pamfile, i, c. 102,110,1II,ii. ri 251, 
POPOVICI-KIRILEANU, B, 133. OUuk!....Aduciplăahii

iutwi. ALECSANDRI, P. P. 291, cfr. DOINE, 179,ȘEZ, 
1115. Cântă cv,cv,lp6 butuc, marian, na. 244. ButucZ 
borțoși, ibid. 204 Nu-fi cosi prin butuci. RETEQA- 
NUL, TR. 60. Putregaiu di pe butuci, ibid. 165 
Niște butuci pârliți, La pământ trântiți. PÂ- 
SCÜLE8CÜ, L. P. 185. Am să le dau lor un somn 
așâ de greu, că ai să calci pe dlnșii ea pe bu
tuci, și n'au să simțească. ȘEZ. IV 172/„.
»» sare departe de butuc, zanne, p. i 115. || Speo, 
Partea de Jos a unui tninchiu, care răm&ne cu 
rădăcinile In păm&ot, după ce copacul a fost tăiat, 
buștean. Să arsă (moliftul) pân’ la butuc. ikR- 
NÎK-BÂRSEANU, D. 91. # A-i trage cuiva butucul = 
a înșelă pe cinevă, a-1 trage pe sfoară, a-i face o 
șotie. CREANGĂ, GL. Măi, fețișoara împăratului ne-a 
tras bviucul! CREANGĂ, p. 267. A aveă slugi din 
butuci = a ii singur și cu toate acestea a se făli 
(PAMFILE, j, II). Săriți slugi din butuci! zanne, 
p. IV 602.

2’. Fig. (Adesea omul e comparat cu un butM, 
arătăndu-se;)

a. ) forma scurtă și groasă. Un butuc de băiat.
TDRG. mișcă butucii: picioarele groase și
greoaie. LM. A ft gol chilug și gras butuc: se 
zice celor ce au cheltuit tot pe băutură, zanne, p. 
III 172.

b. ) nesimțire, nemișcare, trăndăvie; cfr, buștean. 
11 pun [pe omul leneș] intr’un car cuboi, cape unbu- 
tuc nesimțitor, creangă,?. 329. Nu am întâlnit decât 
pe un bosiănar surd ca pământul, de nu teputeai 
înțelege cu el, ca cu un butuc, mera, l. b. 35. Ce 
stai acolo, înfipt ca un butuc? delavrancea, ap. 
TDRG. La iuhit e ca focu’, La lucru, ca butucu’. 
IIODOȘ, p. P. 182, Se făceă că doarme ca butucul. 
ȘEZ. VI 100, cfr. MARIAN. NA. 369. j Adverbial. 
Dorw toți butuc. caraGiale, m. 49.

c. ) Bădăran, prost, cfr. necioplit. Broaștele, 
știind un butuc in loc de împărat, in locul lui au 
ales pre un șarpe. Simeon dascălul, let. i a. 
53/„. S'a mai da tmpănitul-roș și peste oameni, 
nu tot peste butuci, creangă, p. 248. # A fl din 
butuc (s. ca butucul) - a fi prost (zanne, p. ix 445), 
om de rănd și păcătos (creangă, GL.), din topor 
liarap-Alb, ueăe el bine unde merge treaba, că doar 
nu eră din butuci, creangă, p. 219.

3’. Speo. Tulpina cea groasă a viței de vie, bu
cium-, muzuc. PAMFILE,!. c. 216, n. II 219, 251. 
Strugurii de pe un butuc. I. ionescd, C. 193. Setaie 
musteeerufl} de la butuc, idem, p. 246. Rămân bu
tucii goi. DOINE, 89. Sânt sădiți in rânduri butucii 
de vie. H. III 13.

II 1”. Bucată groasă de lemn In mijloc ou o gaură 
(s. cu două). In care se prindeau picioarele, mănile sau 
gătul prizonierilor și făcătoriior-de rele, cfr. obezi, 
cătușe, fiare. îi băgară in butuci, dosofteiu, 
V. 8. 28, cfr. PĂSCULESCU, L. p. 214. Punea in bu
tuci pi Leși. AXINTE ÜRICARDL, LET. II 158, cfr. 
310, I0RGA, B. R. 210, 8. D. VI 212, URICARIUL, I 
259, X 16, MACAZ. IST. V 13. Poroncind să puie 
butuci Ooreului și in mâni și în picioare. E. KO- 
GĂLNICEANU, LET. III 205. l-a băgat în butuci și 
i-a trămis la ocnă. BĂLCESCU, M. v. 604, cfr. C. 
NEGRUZZI, I 179. Se te duci, bădiță, duci, Păn’îi 
pica rob la Turci, Cu picioarele’n butuci Si cu mâ- 
nele’n cătuși! alecsandri, p. p. 17, cfr. șez. ii 6. 
Sta Codreanul frățior Cu butucul de picior, ale
csandri, P. P. 9 L Dă, Domiiico, pe murgul. De-mi 
deschide butucul, ibid. 238, cfr. SEVastos, p. 274, 
306. In temniță mi-e legat. Cu mâini in butuc 
băgat, teodorescu, p. p. 527. Din picioare da. 
Butucii spărgeă, $i fugeă. păscdlescu, l. p. 215. 
Pe lângă că le turnă boieresc greu, da-i punea cu 
picioarele șt mâinile în butuc; țiindu-i așâ în
cătușați, poronceâ kaidăilor de-i svântau în bătaie. 
ȘEZ. iv 17. # A legă (pe cinevă) butuc: ca să nu

BUTUC
se mai poată mișcă,cfr. burduf, cobză. Polițaiul 
de oraș hărțuise revolianții și numai cu cinci do
robanți ii legase butuc, alecsandri, t. 116, cfr. 
1280, MARIAN, T. 186.

2’. Partea din mijlocul roții (la car, plug, moară 
otc.), In care intră un capăt al spițelor și prin oare 
trece osia, bucium’, bute, buștean, căpățână. 
LB., HEM. 837, DAMÉ, T. 8, pamfile, i. c. 129, i. 
1ONESCÜ, M. 710, brebenel, GR. P,, ȘEZ. I 121/,, 
II. I 63, III 72, X 69. O roată iese din butuc, Si 
surugiul stă năuc, alecsandri, t. 958. Din me
steacăn se face butuci de roți. i. ionescd, d. 437, 
cfr. marian, se. i 35, mândrescd, l. p. 48.

3®. Tninchiu gros de lemn, pe care se crapă sau 
se cioplesc lemnele, pe care taie măcelarul carnea, 
pe care se decapitau oameni, etc., cfr. tăietor, 
bedreag, trunchiu, scaun (de cioplit s. de mă
celărie). DAMÉ, T. 41, 89, PAMFILE, l, C. 125, 447. 
Pun capul pe butuc, dacă nu voiu veni! pam
file, J. II, cfr. SBTERA, p. 248. I Spec. Lemnul 
tn care se Înțepenește batea (nicovala) pe care se 
bate coasa, bntacer(iu). HEM. 2739, LIDBa-iana, 

. M. 108.
4°. Scăunaș construit din patru picioare și o scân

dură groasă cu o cavitate eliptică, In care atârnă 
cutia și calupul oloiniței. Cfr. pamfile, i. c. 2.38. 
Scaunul vârtelniței, ib. 259, damé, t. 140. ■ Scau

nul sucalei. PAMFILE, i. c. 261, dame, t. 140. Scau
nul s. talpa războiului de țesut, damé, t. 134, 
PAMFILE, i, c. 271.

5’. Ceafa jugului, damé, t. 13, pamfile, i. c. 138, 
6®. Unealtă pe care se rad și se sineluesc pieile: 

o bucată de lemn lungă cât pielea, ca o Jumătate 
de cilindru, scobit pe dinăuntru, pamfile, i. c. 43, 
cfr. TDRG.

7®. Butucul cu găvanele alcătuește o parte a piuei, 
In care se pun dimlilo, c^r. oală, covată, ștează.

i DAMÉ, T. 168, PAMFILE, l. C. 307.
■ [Șl: butii? s. m. țiplea, p. p. Cădeau Turcii ca 
; butugii (Năsăud, In Transilv.). șez. iv 11. Cu ait 

sufix: bntâii = bntuc, pociumb. frâncd-candrea,
I M. 98, (H- butlăiu 2®) butĂiu -ț s. a. az știubeiu, bu- 
I tnleu. Botarul... merge la o piatră... și de acolo... 
i la vale, pe dinjos de izvoare și de un butăiu 
' și peste părăul Leahului (Mold., a. 1712). dri- 
j i'ARIDL, XV 272/j. I Diminutive: butucâș a. m, 
I Butucașid rotunjor, vede dosul tuturor? {= Pra

gul.) SBIERA, p. 322, GOROVEI, C. 3 .6. (!n glumă, 
despre o ploscă mică) Și să nu gândiți Că doară 
s‘a /i îmbătat. Că numai un butucaș ca acesta 
A fost ridicat Marian, nu. 703, butuccl s. m. = 
butuc mic, trunchiuleț (pamfile, c., cfr. GOROVEI, 
C. 48); numire de alesătură(H. ii 254); (la plnr.) 
mijlocul căiților rămași In piepteni (brebenel, gb.
P.). Din căiții pi^tănați, după ce se smulge stupă, 
femeia smulge apoi partea căiților rămași în dinți 
și face caieri de butueei. țara oltului, iii, nr. 26. 
Verb; (rar) butuci vb. lV“=a băgă In butuc 
(II 1®). Picioarele nu se mai mișcară, ca șl când 
ar fi fost butucite, ispirescd, l. 35. | Adjectiv: 
butneós, -oâgă, (mai adesea) butucăoăs (botocănds 
TDRG.). -oâsâ — ca butucul, gros, grosolan, necio
plit. Mănile ci cojite și butucănoase, vlahuță, n. 
16, cfr. dunăreano, cii. 110. Crăcana unei furci 
butucoase. vlahuță, ap. TDRG. Degetele butucoase 
și încărcate cu două inele proaste, dunăreanu, ch. 
216. Scaunele delemnari au chipul scaunelor lungi, 
numai că-s mai butucănoase, pamfile, i. C. 123.
Alte derivate; (Bucov., In batjocură) butucâr s. 

m. = silvicultor (propriu: care numără butucii In 
păduri), (Bucov.) butucériu s. a. = butucul (II 
3®) In caro se sprijinește batea. Cfr. ion cr. iii 
227, butucăriu subst =un fel de sfredel. brebe
nel, gr. (cfr. butelnic).]

— Etimologia necunoscută. (Tulpina obscură but- 
pare a fi veche; ea se regăsește șl In butură, bu- 
turug, poate șl tn bucium*, buștean, butaș, butu-
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țin4. Cfr. Schuchardt, Zeitschrift, xv 103. După 
DRLK, 381. ea ar fi de origine cumană. unde &«- 
tac Însemnă „ramns**. ȘIO. compară cuvântul nostru 
și cu turc, but „idol“, de aceeași origine, presupu
nând o desvoltare semantică unaiogă ca pentru 
cuvântul bâlvan. Kutenescul hotjuk, butitk „bu
ștean** șl ung. bntuk „butuc (I 1», II 1® și 3®)“ par 
a fi Împrumutate din române.ște.)

BUTICÁNÓS. -OÁMÁ adj. .
IH’TI'CÁR S. m., BtTCCÁRIL' subst.
Bt’TVeÁN 8. m., RVTVCKl, S. Ul. ( v. butur. 
ULTIX'ÍLitti; a. a., bi ticí vb. IV* í
BITI'4'ÓA, -OÁNÁadj., Bl'TÍU 8. m. J 
BVTVJ.ĂI'. nvTVLÉL s. a. V. butiirá.
RÍ'TIK 3. m. v. bút’.
BiTi’K 3. m. V. buturA.

ni’Ti’KĂ 8. f. I. 1“. Tronfo/i. 2®. Tronc d’arbre 
crtux. Auffe (d’abreuvoirj. 11. Crewj; d'nrbre,

I. 1®. 7ÎKf»r(î = butuc, trunchiu de copac scurtat; 
cfr. buștean, .iaiiresber. iv 32(S. BdtHnl = bu- 
turugă, ciot gros, pompiliu, biii. 100(>.

2®. Pătură = trunchiu buturos (sESCorburos). LB. 
Spec. .BMt((râ=jgboab de fântână, știubeiu; cfr. 
budâiu (2®). popovici, K. D. 164.

II. Bi<<Hr<î= scorbură. LB., BARCIANU.
(Accentuat biitură și&MfiiriÎ. Șl: (Munt.) bătu re s.

m. (ad 1 r) Sta... p’iin bitfure de stejar. i>elav«an- 
CEA,s. 28. .Șit/iiîntca... nuerâ d’alea lărtănețele, ce... 
trec(ejprin toate biititre de rovină rămâne: băeâ^t 
fără să ia foc. ib. 23. Viermi de buturi bufieni.
n. IV 85. Fluture, fluture, Flutură pe buture.. teodo- 
rescu, p. p. 190’’; (ad. II) buture = scorbură, ba- 
RONZI,L. 103/,, butur s. in. = butuc (13®) de viță; 
fir de papură (pa.mfile, J. II). Piisdre albă..., Pe 
buturi de viță se puse, Putnrul s’aprinse. mat. 
POLC. 591. bntór a. a. butuc (II 3®) pe care se 
taie leinno. kev. crit. iii 91, hutnără (buto.iie) 
8. f. =(ad I, Hațeg) ciotul s. buturuga ce a rămas 
in pământ, după-ce s’a tăiat arborele (viciv, GL.); 
(ad 2", Ban.) scorbură (marian, o. i IG), p. gener. 
deecfaizătură, bortă, spărtură (gr. bAn.), orice gaură, 
chiar și In pământ (viciu, GL.), spec. butonieră, 
cheotoare la veșminte (ib.j. [Păsările] se apăimăn- 
tară, ne mai aflând butorile șt crepăturite (zidu
rilor vechi]. ȚICHINDEAL, F. 384, cfr. 128. Zwdiil 
$ede, ciua, ascuns in butoarea de nuc ori de alun...; 
din adie butori iese seara (Măidan, In Ban.). HEM. 
654. Vulpea a văsuț o butoare șt odată s'o țipat 
in butoare. alexici, l. p. 231. 1 Diminutiv: bu- 
tnreâ buturugă (Dolj), graiul, I 51 (In ghicitori 
și: bátoréi s. m. gorovei, C. 75, 126, hotnriiș s. 
m. ib. 126). d Cu alte sufixe; buturâu s. a. = teâvă 
de lemn (cfr. buduroiu). jahresber. iii 314, bu- 
tniiiu 8. a.=gardinelG ( ghizdciul) fântânii (Toarcea, 
1. Făgăraș), viciu, gl., hntuleu s. a. = fântâna în
săși, pe hotar (Soroștin). ib., (-(-i«MȘMro»«) huturulu 
8. a.—moșoroiu de sobol. Cârtițele... acot...pămănt din 
butoroile sale, calendartu (1814) 86,',„ butoârcâ s. f. 
= scorbură; trunchiu găurit. Fatas’au ascuns inlr'o J 
butoarcă. MER A, B. 188. Seconduceapupebuduroniu 
f=o butoarcă mare de 4-(î metri [dej lungăj. liuba- ' 
lANA, M. 103. I Adjectiv: buturos (botorús), -oâsâ 
= scorburoB, găunos. LB., baronzi, l. 103. Un 
stejariu foarte înalt și găunos (buturos}. țichin- 
DEAL, p. 128. D cioată botnroasă. Vasiliu, C. 66. ' 
Verb: butori lV®=afaco găuri, a găuri cu sfredelul: 
Am butorit chetușid » am făcut găuri de bumbi la 
vestă(Ijățunaș, In Banat), viciu, gl.] - - Cfr. butuc.

BtlTUBÂț 8. a. v. but®.
BVtukAl' 8. a., Bt'Ti’Ri: s m. k .
miTl'KEÂ s. f. I ’■ k"!"'-»-

kutușanA
DVTi’K^i' 3. in. V. butnrA.

Hi'TVRÎ vb. IV®. 1’. Fouiller. 2®. liencoutnr. - 
(Ban.)

1®. A Întoarce (răscoli) toate mobilele din casă, cău
tând după un obiect pierdut, a le trage de o parte 

: (Lățunaș, In Banat), viciu, gl.
2®. A afiâ, a da de cinevă. buturit omulfliwu- 

lui= am dat de omul dracului. Să btituresc un om cum 
tmi place mie, ar fi bine. Corn, coca.—Cfr. butică.

iiiti'rîgA, itCTVRoĂoĂ s. L V. buturugA. 
Ri tvkGii' s. a., itt'TVitöN.-oÁsA adj. v. butură. 
BI TI KÎ'4> 3. m. V. buturugă.

BlTi'RL'itA s. f. 1®. Sonche, chicot : buche, ■i'^. 
Chrysalide de cerf-volant, 3®. Danso paysanne.

I®. Rădăcină cu o parte din trunchiul copacului 
ce mai rămâne după ce s’a tăiat un arbore (costine- 
scu), rădăcină de tufă ce se scoate din pământ 
pentru foc (LM.), bucată groasă și noduroasă de 
lemn, cfr. ciot (TDRC.); cfr. buștean, butuc. 
Atunci « ta osândă sfârșit să aibă ’n lume, Cănd 
astă buturugă de arbor ars... Va da și flori și frunse. 
ALECSANOKI, Pe lAnt/ă buturugi seadună
putregaiul, și pământul se prăfuiește. slavici, n. 
II 123. Pe-o buturugă stă nevasta. COȘBUC, F, ■)9. 
Sultănica mai aruncă o buturugă in flăcări, dr- 
Lavrancea, s. 21. Mngă focul de vreascuri de 
salce., ședeau pe Imturuge de leynn trei oameni, con
temporanul, IV 41. începură a scoate buturugi 
din pământ, fundescu, l. p. 44, cfr. i. lONEscv, 
p. 207. Pin picioare impleticind,... Tot de buturugi 
iebinil. BiniCESCU, P. P. 210. Târmicopul se între- 
buințeasă la scoaterea buturugilor. damE, t. 38. 
țțiPuturuga mică răstoarnă carul mure, românul 
GLU.MEȚ, I 19 j. ) Fig. (Im scurt și gros, butucănos, 
iirlt, slut 2zt așă fruinonsă fată ISuturuga Slatu- 
palmă au putut să /ie tată! alecsandri, p, iii 
236, cfr. RETEGANUL, p. IU 63/..# Ca o buturug<ă 
— fără de vr’un semn do vioață, cfr. buștean, bu
tuc. Dormise ca o buturugă, caragiale, ap, TDRC.

2®. Larvă de rădașcă, marian, ins. 3n.
3®. Danț țărilnesc, u. n 168, 208.
(Phir. -rugi, (cu noul sing ) hutunig s, ni, DA.MÉ, 

T. 179. I Cu alte sufixe: huturigA s. f. = lemn mai 
gros, scos din pământ cu rădăcini cu tot (Lighet, 
In Ban.), viciu, gl.. ii. iv 71. buturoâgă s. f. = bu
tuc (I 3®), partea viei, care stă In pământ, ll. V 4; 
cfr. șez. vi 131. ; Diminutive: bntnrngiiță s. f. 
Câte o buturugufă, in loc de scaune luând. PANN, 
ș. 1 23, cfr. GCR. Il 370. | Augmentativ: buturu- 
gOitie 3. f. Puturugoaia mică i^stoamă carul tnare. 
MAT. FOLC. 1 713. I Adjectiv: (în ghicitori) bu- 
țurugât, -ă adj. = noduros. Am wn băț buturugat, 
în pod șeade aruncat? (=ȘtioIet01e de porumb.) 
PÂSCULESCU, L. p. 96.]

— Pare a fi rezultatul unei fuziuni Intre butuc, 
butură și tumurug.

BL'Tl’KL'GÂT, -A adj. 1 t
BI;TL’UI'<3OÂIB.KIT( ttVUi'l'ĂS.f.l *•
BVTCBt'țț 8. m. V. butnrA.

Bl'TViș 8. a. (Anat.) 1°. Panse {ăe bestiaux). 
2®, Outre (de cornemuso). - (Transîlv.)

1®. Burduful vitelor rumegătoare, viciu, OL.
2°. P. ext. Foalele cimpoiului (făcut din burduful 

vitelor rumegătoare), pamfile, i. c. 50, j. iii 40, 
VICIU, GL.

[Derivat; bătuși vb. IV*=;a buși, a ghionti. 
BEV. CRIT. III 90.’Cfr. burduși.] —Cfr. burduf.

BLTt^ÁrÁ 3. f. V. butnșană.

KUȚi'KBÂM 8. m. Nom de bieuf.--Nume de bou. 
MARIAN.

Bi’TișÂwÂ 3. f. .Sre&ts Atjés. — Oaie bătrână.
BARCIANU. fLa POLIZÜ SUSpGCt — butOșAJă 8. f.J
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Inălțimo de la suprafața pământului, buturugă. 
PĂSCULESCC, L. P. iioș Radu.... Ședeă lâng'o butu- 
șină ibid. 211. Bli-au căzut și unghile. Lovind bu- 
tușinele. ȘEZ. li 221/,,. —Cfr. butuc.

BÎ’VNĂ S. f. V. pullă'. 
BL’VNi vb. IV" V. buful.
BVVNi'CĂ s. f. (Omit.) V. biiliA. 
RI’VNl'I.ÎȚĂ S. f. V. pullă'.

BUTL'ȘEi - 714 - BUZA
Derivat din botoașă, cu suf. augm.-pelor. -an măseaua. Lăsându-te la aman, când iți crapă 

(cfr. babană). , buza, sandu-aldea, d. n. 211. A se șterge (linge s.
’ spălă] pe buze =» a-și luă gândul de la un lucru, a-și 

nuTV^Ét s. m. plur. Souliers ă'enfatds. - (Buzău) pune pofta In cu iu. zanne, p. ii 26. A-și linge bn> 
Pantofi de copii (de obiceiu cu garnitură roșie și zeledupăceTă = a fi dorit, a se lăcoml diipăoevă, a-i
verde). Corn. s. popescu. — Cfr. bătușei, botâș. lăsă gura apădupăcevă.Xauedcend KMtHatpeăiuv.

s. a spune cevă numai din busă^i vorbi contra 
di'TCní vb. IV" v. butaș» convingerii, cugetând altfel de cum grăești. Fă

cură jurământ lui Rudolf, mai mult din buză 
BUTUȘÎNĂ s. f. Rotezătură (de copac) de o palmă . tlecdi din inimă. BĂlcescv, M. v. 265. Toți pe buze 

— j, I- -------c-i, V..»------- < virtute, iar în ei monedă calpă, eminescu, p.
. 246. Pe buze miere, Și'n inimă fiere. A-și mușcă 

buzele: de necaz, de părere de rău (că n’ai făcut 
cevă) = a se căi amarnic, a-i păreă grozav de rău. 
Cfr. ISPIRESCD, L. 377. A vorbi ’n buze = a. vorbi 
neclar, a bolborosi, a mormăi (cfr. a vorbi ’n barbă). 
PANN, E. 1109. I Buzabrieiu =cel flecar, căruia nu-i 
mai tace gura, pamfile, J. i. Buză-vănătă= nu- 
mire de batjocură. ALEXIGi, l. p. 218. || Spec. (Pat., 
după fran. bec-de-liévre s. germ. Hasenscharte} 
Kuzâ*de-iepure = defect organic Ia unii oameni, care 
an buza de sus despicată (de sus in jos), lăsând să 
se vadă o parte din dinți. BIAnd, d. s. [| (Bot) Buza- 
vacii = ciupercă bună de mâncat fContinarius bal- 
teitus). PANȚO, PL.

11. P. anal. 1’. Partea do de-asupra (subțiată a. 
răsfrântă) care mărginește gura vaselor s. țevilor. 
Buza ligJieaniilui (GORjan, ii. ii 146), butoiului 
(ODOBESCU, in 254), cazanului (slavici, n. ii 317), 
tigăii (VLAHUȚĂ, N. 11), paharului (teodORESCU, 
p. P. 141'’), Cfw»» (DAME, T. 81). de jos a gurii
țeviei. PAMFILE. I. c. 228- |La orgă.] păretele tubului 
de-asupra luminei este subțiet și întors puțin in- 
lăuntru: el se numește „buză superioară". PONI, 
F. 330. (In Munt., une-ortja plur.) Buzele cazanului. 
DELAVRANOEA, s. 249. # în buza tunului = (propr.) 
expus Împușcăturilor de tun, (p. genor.) expus. In

Bi'x- V. bncs*.

uúzX 8. f. I. Levre; babine. 11. r-2“. Bord{âeib- 
cipient, etc.). 3’. Tranchant. 4*. Auanf (d’un radeau).

I. (Anat.) Partea cărnoasă care mărginește In 
afară deschizătura gurii (s. botului, la animale) a- 
coperind dinții; fig. gură. (Se face distincție Intre 
buza de sus și cea de jos; din buze se fluieră, 
printre buze ae șoptește, cu buzele sărutăm, 
zâmbim, snrâdein). Cu budze vidiane din inemi 
adânce Grăesc răutate și cuvânt de price, dosof- 
TEiu, P8. 37, cfr. 45. Cu alte buze voiugrăl. iiiblia 
(1688) 8 pr/.. Buze arse de-a dragostei înfocare. 
KONAKI, F. 99. Iubirea lor n’ar țineă numai până 
ce se usucă sărutul de pe buzele lor. c. NEGrdzzi, 
I 56, cfr. 78. l/n balaur, cu o buză în cer și cu alta 
tn pământ. ispiRebco, l. 358 (cfr. c’o falcă ’n cer   .-_r t_____________ , xr- r,____ ___ r—--
și alta ’n pământ). Buze ce suspină, eminrscd, p. primejdie mare (zan.ve, p. iv 669). Pururea în buza
.ot n-.. ------  _ i ._ ,------ I- —ji a tioMoci sm3î «n cori. c. NEGRUZZl.

i 39. Plin până in hnze = plin ochiu, plin de tot. 
Ulcica... plină până'n buze cu vin roșu, delavran- 
CEA, S. 55.

2^ Marginea de de-asupra (subțiată) a unui deal, 
a unui pisc, etc., cfr. geană. Până dr^pt un izvor 
ce este tn costișă, in buza dealului Bârladului (a. 
1709). UKICARIUL. 388. A»» pus piatră hotar in 
gura Izvorului, intr'o buză de pisc (a. 1765). ib. 
XVII 129.

3^ Ascuțiș (la instrumentele de tăiat). Buza coasei. 
TDRG. Cine are bardă mică, Facă-i buza subțirică. 
ALECSANDRI, P. P. 319.

4“. Buza pildei = partea de dinainte. POPOVIOI- 
KIKILEAND, B. 131. Unde căderea șuvoiului e in 
toată puterea..., buza plutei, cu plutaș cu tot, se 
cufundă pe câteva clipe in spumegarea apei. ib. 30.

[Și: f bűze s. f. O buze de pisc (a. 1709). URICa-

385, cfr. 233. /nc/’pe a i>6a laeont la apă și a-și 
linge bmeie, de dulceaftt și bunătatea ei. CRBANiiX, 
p. 214. Trei iezi cucuie^,... tnatna v’a/lace vană 
frunze ’n baze, idem, 20. Busdi de buză când se 
prinde, Foctninimă zanne, p. viii(574.
Buze groase (c. NEGRUZZi, i IG), wt-** (e.minescU, 
p. 183). lipite (ib. 200), uiorti (ib. 208), sângerate 
(ib. 211). iaie (alecsandri, P. P. 11G'„), dulci de 
sărutat {s kiíyÍK.-nkn^Bkav, d. 168, cfr. 83, 349, 443), 
i'Hixeioare (ib. 374), ca rujile (ib. 39), nanoK^ii (ib. 
3G8), subțiri (ib. 23, 28, 77, 79, 242), lăbăt^ate (ib. 
169),»»an(ib 432), mo» (ib.39I, cfr. 26,28,48,60,395, 
403, 406,469, HOPOȘ, P. P. 69, mândrescd.l. p. 88/,), 
drd»«6otel6 (mAndrescu, l. p. 76), debălăzate, aspre, 
spuzite, crăpate de frig, cărnoase, etc. i’ÎMterare 
din buză. PAMFILE, J. i; cfr. zanne, P. v 492. Copiii j 
cdnbî din buze, pamfile, .t. i 54.cuioă 
c«wd de luat in biue = tn gură, a-i da cuiva ceva ' ,___  _ .. . ___  ... .

■ ' ■' : RIÜI., XXII 239. I Diminutive: buzlșoârA a. f. Bu-
menele buzișoare afle] fetiței se atinseră de tnăna 
asta veștedă, i. neoruzzi, i 227; cfr alecsandri, 
P. P. 157/,, igOVi. 4ARNÍK-BÁRSEANÜ, D. 136, TEO- 
DORESCU, P. P. 808®. (Ironic) Gerilă suflă #«« 
ori, cu buzișoarele sale celeiscusite. creangă, p. 231. 
Ia mai bine ogoește-te o teacă și mai strânge-ți 
huzișoarele acasă (=nu mai floc&rl, taci din gur&).

' CREANGĂ, P. 253, buzuțâ 8. f. RETEGANÜL, T. 93, 
MARIAN, 1. 333, buziilitâ a. f- TDRG., buziică s. f. 
mândrescu, L. P. 134/,, (Bot.) buzi.jór 8. IU. = die 
Korallonwurz (Cymbidium). barcianu, cfr. DDRP. 
Augmentativ: buzodie s. f. plur. (Singularul ar 

puteĂ R buzóiu s. a. sau buzoaie e. f.) Buzoaie groase 
și d<B)ălăzate. creangă, p. 239. | Adjective: bú
zát, •& « cu buze mari, groase; (fig.) cu buzele 
umflate, păcălit; (substantivat, buzdt, -ă e numele 
obicinuit ce se dă animalelor, mai ales oilor și cailor 

' cu vreun semn alb pe buze, cfr. strănut. HBM. 
, 90, 833, DAMÉ, T. 67, 182, JipESCU, O. 48, H. I 419, 
: 11 3, 12, 61, 79, 99, 116, 131, 146, 203, 213, 221,111

de mâncare, fráncü-candrea, m. 273. A fi cu 
sufletul in buze- a fi cu sufletul la gură, a trage 
de moarto, ghica, ap. TDRG.; a scoate din buza 
morții = & scăpă pe cinevâ din gura morțli, de la 
moarte, pamfile, j. il A pune (s. a lăsă ispirkscd, 
ap. TDRG.) bnza = (mai ales despre copii) a fi gata . 
să plângă, aproape să izbucnească tn plâns. A face 
buze de Arap = & fi supărat, bosumflat, zanne, 
p. VI 8. A rămâneă fa se întoarce P. MAIOR, ist. 
213) CD bnza umflată (s. buzele umflate) == Înșelat, 
amăgit In așteptarea sa, păcălit, plouat. Aurătnas cu 
buzele umflate, dionisie, c. 165, cfr. c. neuruzzi, i 
86, ISPIRESCD, L. 234. A bate (s. a daj din (e. in] buze 
(s. busă]=a & mânios; a umblă fără nici un rost, tn 
zădar, a umblă frunza fráBÍnelu]ui(ZANNE,P.ii 
28); a Îndură o pierdere fără de a mai pnteă în
dreptă lucrurile, a duce lipsă de cevă, a fluieră a 
pagubă (ib., pamfilb, j. I 54, 114). Prepeleac a ră
mas bătând in buze, creangă, p. 46. Â*i crăpă (b. 
a-i scăpără JIPESCU, ap. TDRG.) cnlvă bnza (de 
eră) = a avoă mare nevoie de cevă, cfr. a*i crăpă

I



HUZÂl
71, 131, 280, vn 355, XIi 15). Eră gros, burduhos, 
rumân la față, buzat. NECOlce, let. ii 254/,,. Un 
țigan negru șt buzat, ispirebcu, l. 202. Arap bu- 
g(,t. ib. 12, cfr. alecsandri, p. p. 106/,,, t. 963, 
marian, sat. 232. Mândru l-o făcut mă-si, Num’o 
leaeă l-o stricat. Că l-o făcut prea buzat, retega- 
NUL, 161/,4. șt cam buzat. Numai bun de
sărutat. UODOȘ, P. P. 170. Fată buzată. BIBICESCU, 
p. p. 374, TEODORE3CU, p. p. SSC**. Un o»t uenle 
șt harnic, carele....nu se întoarce buzat <2e la slujba
eu care îl însărcină dnevă. ispirescu, u. .50/,, cfr. 
teodorbscd, p. p. 338, ȘEZ. I 274/,. 4 rămâneă 
buzat, zanne, p. II 27, (neobicinuit) bűzös, -oásá 

—buzat. DICȚ.. (Încercare neizbutită de a ro
mâniza termenul gramatical „labial") f bnzân, -â. 
o, HEORUZzr, I 261. I Adverb: buziș= pe un singur 
rând, unul lângă altul. înhamă trei cai buziș. i. 10- 
NBSCU, M.540. Am scos de la brâu măciucile ghintuite 
yi ne-am repezit buziș în et, COSMOVICI, SÁM. i 37. 
Merite buziș = merge Intr’o parte, pampile, .t. ii.
Alte derivate: búzára, m. Budzari = tumurugî 

mici de lemn ori pietre ce se pun de o parte și de 
alta a focului și pe care se pun celnițele (. -lemnele 
mai subțiri). ȘEZ. Ii 151, cfr. 186; buzin adj. m , 
adv. (In expresia:) a sta buzău=. bosumflat, îmbuf
nat. Ești bună, de-1 lași să plăngă Șt ’ngădui să 
stea buzău, pann, p. v. 1 23, (ou derivatele, rare) 
huzâ'i vb. lV*=a se bosumilă, a lăsă buza. DICȚ., 
buzăilă 8. m. =nnmp de batjocură dat color bu
za^ (LB., LIUBA)—buzilâ s. m. (acesta șl nume 
de bou ale cărui buze sânt foarte mari și dăbălă- 
zate. MARIAN.)

•— Etimologia nesigură. (Cuvântul se găsește și 
la Albanezi; buze, idem, șl la Bulgari: buzs „bucă", 
fără să știm dacă Românii l-au Împrumutat din- 
tr'nna din aceste limbi, sau invers. Problematică e 
și legătura acestui cuvânt cu cuvintele care în
semnează „sărutare" răspândite In unele dialecte 
romanice, la Germani, la Polonezi și la Turco- 
Arabi. Cfr. G. MEYER, ET. WB. 57,pușcariu, et. wb. 
nr. 242 și berneker, sl. wb. 104.)
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ituzAi vb. IV* V. buză.
bczâiAn, -â și -cA eubst.' v. buzoian. 
kizAîlA b. m. V. buză.

hi'XAIkA b. f. rippenri'x, churfil. — (Bán.) Zidire 
laterală, ce se află in curtea țăranului, pe lângă 
casă- Com. a. coca. Pre Idngă casa se mat afla 
ifrajduri pe.ntru vite...., bueaină, tn carea se fin 
cJtei și băMnifi sa» brădanifi pentru cantină de 
prune, ltuba-iana, m. 100. Cfr. ohelar, șopron, 
poiată, poiată, acaret, heiuri. [Șl: buzăiiă s. f. 

-Com. COCA, { — grajd) jahresber. ni 314.)

hczAn, «a ț* adj. V. buză.
BrzÁNÁ 8. f. V. buzaiiiâ. 
bfzAh s. m. V. buză.

BL'ZÁK s. m. (Entom) =e cărăbuș, marian, ins.20. 
— Derivat din tulpina onomatopeică bâz-, cfr. 

bnnzar.

bi'zAkét a. a. (Med.) = pelagră, leon, med. 123, 
BIANÜ, D, 8.

Bi’ZÂT, -A adj., BDzÁü adj. m., adv. v. buză. 
KiiznvoA 8. f. v. buzdugan.

BVZMVUÁN 8. a. I’. Masse d’arme. 2’. Mani/et. 
3“. Ontil de tisserand. 4’. Double eroii faite d’épis 
de blé. 5’. Tige de mais (laissée dans Ie sol). 6’. 

ramosum. Notn de chien; nom pa- 
tronymique.

1’. Măciucă (scurtă) de fler (dintrio bucată s. 
eu coada de lemn, une-ori cu măciulia țintuită), 
eervind de armă in timpurile vechi (mai alea la eroii

BUZDUNAR
basmelor populare, cfr. ghioagă) s. de sceptru 
In mâna Domnitor români (care băteau chiar cu 
el pe supuși) s. de insignii ale marelui-armaș (bă
taia cu buzduganul eră o pedeapsă foarte dure
roasă, adesea urmată de moartea celui pedepsit). 
Azi s’a păstrat tn unele obiceiuri populare, astfel 
Ia „Junii" din Brașov, ca insignii ale vătafului. 
Tot buedugan se numește bastonul cu măciulie In 
vârf al tamburilor-msjori care conduc capelele mi
litare; cfr. top uz Jiemond... șacali pre taină să 
trimifă sol la împărăția Turcului, să facă craiu 
în locul său pe Ștefan losica; să~i trimi^ împă
răția steag și bmdugan. n. costin, let. r, a. 116. 
Spala (—spada) c» buzduganul spre laudă se adună. 
BIBLIA (1688) 2pr/4. [Luptótorii) scoaseră buzduga
nele. ALBXÁüíitíls, 122. Zaeob A'rachVf...pense uctsds 
buzduganul lui Ștefan Tomșa. C. negrüzzi, l 
137, cb. 139. Șfie să răsuceai buzduganul. ISPi- 
rescu, l. 12. In buzdugane să ne lovim, idem,42. 
Draci*/ ia buzduganul de coadă, creangă, p. 56, 
cfr. 55, 194, 198. Un buzdugan de fier, eminescd,
N. 4, cfr. 5. Buzduganele se învârteau de-asupra 
capetelor, marian, t 271. Am ottiat Buzduganu-mi 
sfărâmat (: semn rău), id. î. 9. 7f«eiZM.-/on Itaiducese. 
TEODORE8CO, p. P. 535. Ps ftt jo/e buzdugane. PĂSCC- 
LE8CD, L. P. 235, cfr. 266, 214 etc.. alecsandri, p. 
p. 41. I Fig. Putere domnească. Întâia oară când 
luă buzduganul domnesc in mâttă,... nu prea știit 
ce să facă CI* dinsul. lORGA, L. i 121. j| P. exL f 
Seminție, trib (In fruntea căruia stă o căpetenie 
având un buzdugan ca semn al domniei). Toată 
împărăția nu voiulwt ; un buzdugan voiu dafiiului 
tău, pentru Daoid tatî-tău. BIBLIA (1688) 252 
cfr. 2.53. I Tx>vitură de buzdugan, cfr. băț, baston. 
începu a-t bate cu fi02 (de) buzdugane de fieru (s. 
XVl), COv. D. BÁTR. II 289. Dându-i două buzdu
gane ’npiept. ȘEZ. IV 18/i, cfr. b uzdugăn l.44:Care 
scapă de stălpan, Nu scapă ile buzdugan: se zice 
despre cei ce vor căpătă neapărat, Intr’un mod oare
care, pedeapsa ce li se cuvine, zanne, P. v 609.

2“. P. anal. Maiul ou care so crapă lemnele, mă- 
iug. LIUBA-IANA, M. 101, VICIU, QL.

3*. Unealtă de tors (nedeflnită mai de aproape). 
II. X 33.

4°. O cruce dublă [făcută) din spice de grâu, cu
nună. (Racovița, 1. Olt), viciu, GL.

5^ Partea ce rămâne din cotorul porumbului, după 
ce s'au tăiat jipii, cocean, tuleu (Blaj,Gherla), ib.

6“. (Bot.) Plantă ierboasă cu (lori verzi-alburii și ou 
fructe de forma unei pir.imide răsturnate, numită șl: 
ca pul-ariciului, șo var. panțu, pl., dame, T.186.

7®. Nume de câne (Bacău DAMÉ, T. 181) și nume 
patronimic de om.

[Șl: (reconstruit, cfr. bâzdo acă) buzdiigâ b. f.« 
buzdugan, măciucă, candrea, Ț. O., GRAIUL, II 68. 
(Bot., plur. tant.) Buzdugi = vizioAge. viciu, GL.! 
Diminutiv: (ad P) bnzdugânâș s. a. mera, b. 
98. I Verb: buzdngâni IV*. A bate s. a ucide cu 
buzduganul, liău m’o mai busdugănit flăcău'ista. 
ȘEZ. VI 6, cfr. IV 18/s.)

— Din turc, boz'logan „ghioagă, măciucă“ (bulg. 
buzdogan, bozdugan, rut., polon, buzdggân).

nvznvoĂNÂiș s. a. 1 h„/duirai nvzDiKilxi vb. IV* / * buzdugai

Btizi»v«cÂ 8. f. Săculeț, pungă (?) Cu desagi, ou 
buaduffele, Pline de mahmudele, alecsandhi, p. P. 
146 '’/s. [Derivat: hazdngeÂn,*ă șibnzdnghiu, -ă adj. 
= maro, voluminos ? O sută optsecide bufi. Tnuie 6 ufi, 
nene, buedugene, D’a sută cincizeci de oeilre. mat. 
FOLO. 86. Eu fata fi-o las in pace. Că de mare nu~i 
bag oină, Că~i destulă buedughini. doine, 180.)

BrzixioEÂK, >A adj. ) . ,

ltuziitriíÁK 8. a. V. buzunar.



BUZDURA
duzdÎ'bA s. r. Jfauvots eouteau. — Cuțit stricat, 

••fr. cioaraă, briptă. j Fig. Om netrebnic. GR. bAN. 
— Cfr. custură.
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BI'ZE -{•■S.'-f. V. buzâ.

Bi'ZEKÂKT B. m. = petlerast (Ardeal).
— Cuv&nt venit prin mijlocire ungurească 

gerritts} de Ia Italieni (cfr. &M^£j«ron6, In Veneția 
bHseemtit- „sodomit'*, ftupperare „a p&ngBri**, etc., 
derivând din lat.-med. Bul^nrus, cfr. meyek-Lvbke, 
B. Wb. 33H3; cfr. șl alb. fciWrfr „pederast**).

MTZIÂHĂ s. f. (Bot.) V. budiană.
bvsîlA s. in. v. buză.
)ti'7.iNÂK 8. a. V. buz'junr.
iwzifș adv., bizișoIhA s. f. 1 . ,
HI}'Zl<;ÓH8.Tn. (Bot.), BVZOÂIES. f. plur.) '

HL'ZoiÂN, -Â adj., -cĂ-subst. (Locuitor) din Bu
zău. Bt(Crările rAmdnsști iefiti de mbt teagcui 
bueoian. IOi:GA, L. R. 216. fȘi; buzftiau, -că subst. 
Adjectiv; buzulenésr,-eiiscft.44^.4 fiicnt-o busóid 
nea8că=.a, luat-o rasna și tot a neinerit-o. zamnk, 
P. vî 31.)

— Derivat din Buzâu, prin suf. orig. -«a».

KVZoiEN^u, -eAncâ adj. v. buzoiaii. 
Biizós, -oÂsA adj., Bi zl’cA s. f. 1 
HVZVLÎTA 8. f. /
uL’zi;.Yfvi.Â vb. 1 refl. v. bosiimflâ.

bnzi

Bl'Zi'Miari vb. IV* refl. iSWoMnWr. — (Costeiu, 
In Ban.) A se zăpăci. Corn, ureche. Cfr. zăbunl.

BDzrNĂK a. a. (tmbrăc.) Poche. — Săculeț cusut 
ia haine și In oare punem lucrurile ce voim să 
Ie avem cu noi, cfr. jeb. Scotea bani din buzunar. 
N. CO8TIN, LET. II 7/,„ cfr. 99/., cfr. CHBANG.Í, 
p. 279, ȘEZ. III 242 HODOȘ, P. P. 56. A 
băgat măna in bueunar. c. neoruzzi, I 18, cir. 
83. BMawnartul jeletcii. KVSSO, s. 17. IVpdte busu- 
nările. vlahuțA, sAm. i 25. Pieptar cu bueunar. 
JkRVÍK-B/iRffEeVÜ, D. 426, cfr. 135, RETKGANDL, p. 
in 17/,„ ȘEZ. IV 52. (După fran. s. germ.) Po»i de 
bweunar, pentru cheltuieli mărnnte, pc fiecare zt

BUZVRLUi
#/» mănâncă rațele din bngunar=ae mic, pi
pernicit și prost. ZANNE. p. I (136. A fl (tot) cu 
mâna in (s. ia) buzunar = darnic, cheltuitor, ib. 
III 37. Tjoyofete,... Lapte acru ’n călătnări, Foc 
tș'amar in bueunări: se zice celor oare ou toată 
Învățătura lor nu au ce mâncâ. ib. ni .691, efr. v 
108, IV 420, creanga, a. 12. Nu poți fi iși cu dra- 
cul in busiinar, și cm sufletul in raiu: cu două 
lucruri care nu se împacă. ZANNE, p. vi 563. lAir'cá 
o scoase din bmunar; se zice de unul care ticluește 
repede o minciună. A aveâ pe cinevă la busitnar 
= a-laveâ la mână, sigur, la discreția sa. Cfr. id. 
in 37. [Plur. -nare șl -«dr». hodoî, p. p. 75. ; Și: 
buzdunâr s. a. LB., m.Indrescv, l. p. 50/,„ 218/,, f 
biii'dnnâr s. a. iorga, s. d. xin 146, f bursnuár 
8. a. LR, t bozdonár s. a. LB., hozunârs. a. OCK. 
II 334, boznnitv s. a. Am pus scrisoarea in bosA- 
nnriui antiriului. magaz. ist. v 125-',5, cfr. (bo- 
dsănar) Jahresber. vii 49. f bozinâr s. a. âiwi 
el ceofi bani in bosinari. babac, t. 14, bozliiar 
8. a. ap. TDRG.; ]»oznnúr s. a. șez. i 291 con
temporanul, v„i 202, pobunár s. a. (plur. -nare), teo- 
DOBE.SCU, P. P. 56, 70, SI'', 169", 3.31”, 518”, retega- 
NCL, T. 39, „, II. IV 62, pozeuar s. a. (plnr. -nare). 
CĂTANi, B. 118, 157, t pojiuâr s. a. LB. fl Diminu
tive: buzniiărâș R. a. ATm-ș* .scM^fi... busunărașeie. 
PANN, P. V. II 155, buzunărcl s. a. | Verb: buau- 
ufirl IV*~a-i deșertă cuivâ buzunarele, a-1 prăda, 
cfr. pungășl. li busunăre.^e,Leaveriiicurățește. 
pAsculescv, t. p. 261, cfr. ispirescu, l. 369. M'o 
bueunărit de tot ce aoeam la mine. Corn, tofan. 
Abstract: (zieobiclnuit) hnzun&rit s. a. = bani de 
buzunar (de cheltuială zilnică). îmi rămăne 4(X>f) 
de galbeni pe an, pentru bueunăritut .Adelei ș* of 
«teu. ALECSANDRI, T. 1225.)

După ClllAO, II 641 din n.-grec. p.Koo^o'jvsípa, 
((iTCO-j^oü), idem.

BV'Zl'NĂKÂ^, lil'Zt'NÁUÉl. 8. a. k 
lll'ZKBrAKÍVb.lV*',RrZt!.NÁKjT8.8.|

■irzi-RÍNÁ adj. și s. f. -Epitet dat oilor, h. v 
447. Am o oaie busurină. ib. 235.

bi zÎ'țA s. f. V. buzâ. 
itVzcKLVÎ vb. IV* V. burzulnh
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