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ACCESIBILITÁTE s. f. Însușirea de a fi accesibil. – Din fr. accessibilité, lat.
accessibilitas, -atis.
ACCESIBILITÁTE f. Caracter accesibil. /<fr. accessibilité, lat. accessibilitas, ~atis
ACCESIBILITÁTE s.f. Faptul de a fi accesibil. [Cf. fr. accessibilité, lat. accesibilitas].
ACCESIBILITÁTE s. f. însușirea de a fi accesibil. (< fr. accessibilité)
ACCESIBILITÁTE s. f. (Rar) Faptul de a fi accesibil. – Fr. accessibilité, (lat. lit.
accessibilitas, -atis).
ANTICHITÁTE, (2) antichită i, s.f. 1. Epocă a civiliza iei vechi, în special a celei
greco-romane; vechime. 2. (Mai ales la pl.) Obiect antic, monument vechi, rămăsi ă
istorică. [Var.: (înv.) anticitáte s.f.]
ANTICHITÁTE s.f. 1. Epocă îndepărtată a istoriei în care s-au dezvoltat vechile
civilizaţii, în special cele greco-romane. ♦ Vechime. 2. Obiect, monument vechi rămas
dintr-o epocă istorică îndepărtată. [Var. anticvitate s.f. / cf. fr
ANTICHITÁTE ~ăţi f. 1) la sing. Epocă a vechilor civilizaţii, în special a celei grecoromane. 2) la pl. Obiecte antice. Muzeu de ~ăţi. [G.-D. antchităţii] Fr. antiquité, lat.
antiquitas, ~atis
ANTICHITÁTE s. vechime, (înv.) străvechime, vechie. (Vestigii din ~.)
ANTROPOLOGÍE s.f. Stiinţă care se ocupă cu studiul originii si evoluţiei biologice a
omului (făcând abstracţie de condiţiile social-istorice în care se dezvoltă acesta) - Fr.
anthropologie
ANTROPOLOGÍE f. Stiinţă care se ocupă cu studiul originii, evoluţiei si varietăţii
biologice a omului. [G.-D. antropologiei] Fr. anthropologie, lat. anthropologia
ARHETÍPIC, -Ă, arhetipici, -ce, adj. Care constituie un arhetip; (rar) arhetipal. - Arhetip
+suf. -ic.
ARHETÍPIC, -Ă adj. Referitor la arhetip; prototipic. ♦ Ideal, desăvârsit.
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ARHITECTÓNIC, -Ă, arhitectonici, -ce, adj., s.f. 1. Adj. Care aparţine arhitecturii, din
domeniul arhitecturii; folosit în arhitectură; arhitectural. 2. S.f. (Adesea fig.) Îmbinare
artistică a elementelor constitutive ale unei construcţii.
ARHITECTÓNIC ~că (~ci, ~ce) Care ţine de arhitectură; propriu arhitecturii;
arhitectural. Fr. architectonique, lat. architectonicus
ARHITECTÓNIC adj. arhitectural, (înv.) arhitec-tonicesc. (Planuri ~.)
ACADEMÍSM s. n. 1. Atitudine estetică promovând imitația necondiționată a
creațiilor artei antice și a Renașterii. ♦ Trăsătură caracteristică oricărei arte care
cultivă un ideal de frumusețe canonică, convențională, manieristă. 2. Fel de a se
comporta academic (2), rigid, rece. – Din fr. académisme.
ACADEMÍSM n. Curent artistic constând în imitarea servilă a modelelor artei clasice
sau antice. /<fr. académisme, germ. Akademismus
ACADEMÍSM s.n. Spirit, manieră, fel de a se comporta academic. ♦ Manieră în artă
care cultivă un ideal de frumusețe rece și convențională. ♦ Curent în arta sec. XIX,
constând în imitarea servilă și fără originalitate a modelelor antice sau clasice;
(peior.) lipsă de originalitate a unor opere artistice, viziuni estetice sau modalități de
expresie artistică. [Cf. fr. académisme, germ. Akademismus].
ACADEMÍSM s. n. 1. imitație servilă, fără originalitate, a modelelor antice sau ale
Renașterii. ◊ manieră în artă care cultivă un ideal de frumusețe rece și convențional.
2. fel de a se comporta academic. (< fr. académisme)
ALEGORÍE, alegorii, s. f. 1. Procedeu artistic constând în exprimarea unei idei
abstracte prin mijloace concrete. 2. Operă literară sau plastică folosind această
formă de expresie (fabulă, parabolă etc.) – Din fr. allégorie, lat. allegoria.
ALEGORÍE ~i f. 1) Procedeu artistic constând în exprimarea unei idei printr-o
imagine. 2) Operă artistică în care se folosește acest procedeu. 3) Figură de stil
constituită dintr-un șir de metafore, comparații și personificări. 4) Compoziție
muzicală care face impresia că urmărește desfășurarea unei povestiri imaginare. [G.D. alegoriei] /<fr. allégorie, lat. allegoria
ALEGORÍE s.f. 1. Procedeu artistic care constă în exprimarea unei idei abstracte
prin mijloace concrete, constituind o imagine unitară. ♦ Pictură, sculptură etc. care
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reprezintă o idee abstractă. 2. (Muz.) Compoziție care dă impresia că urmărește
desfășurarea unei povestiri imaginare. [Pl. -ii, gen. -iei. / cf. fr. allégorie, it., lat., gr.
allegoria].
ALEGORÍE s. f. 1. procedeu artistic, bazat pe metaforă, constând în exprimarea unei
idei abstracte prin mijloace concrete. 2. operă plastică sau literară care folosește
acest procedeu. 3. (muz.) compoziție care dă impresia că urmărește desfășurarea
unei povestiri imaginare. (< fr. allégorie, lat., gr. allegoria)
AGREMENTA, agrementez, vb. I. Tranz. (Rar) A da culoare, relief, a înfrumuseţa
(prin adăugarea unei podoabe); a împodobi.
BASM, basme, s.n. 1. Naraţiune (populară) cu elemente fantastice supranaturale,
care simbolizează forţele binelui si ale răului în lupta pentru si împotriva fericirii
omului. ◊ Expr. (Fam.) A se face de basm= a se face de râs. 2. Născocire, minciună,
scornitură. - Din sl. basn~i.
BASTION, bastioane, s.n. (Adesea fig.) Fortificaţie cilindrică sau poligonală,
construită de obicei la colţurile unei fortăreţe. [Pr.: -ti-on] - Din fr. bastion.
BISERICESC adj. (BIS.) 1. ecleziastic, religios, spiritual, (înv.) religionar. (Dogme
~esti.) 2. re-ligios, sfânt, (pop.) sânt. (Carte ~ească.) 3. v. divin. 4. v. duhovnicesc.
BLAGOVESTENIE f. reg. Sărbătoare crestină, marcată la 25 martie, închinată
vestirii nasterii lui Isus Hristos; Buna-Vestire. /<sl. blogov~e~stenije
BLASFEMIE f. livr. 1) Cuvânt prin care se ultragiază o divinitate. 2) Act de
defăimare a lucrurilor considerate sfinte (sau demne de un respect deosebit);
profanare; sacrilegiu; pângărire. [Art. blasfemia; G.-D. blasfemiei; Sil. -mi-e] /<lat.
Blasphemia
BLAGOSLOVIRE, blagosloviri, s.f. Acţiunea de a blagoslovi; binecuvântare,
blagoslovenie. - V. blagoslovi.
BIZANTIN, -Ă adj. 1. De (ca) la Bizanţ, din timpul Imperiului bizantin. ◊ Stil bizantin =
artă caracterizată prin predominarea cupolei, a suprafeţelor si a liniilor curbe în
arhitectură si printr-o variată bogăţie de culori în ornamentaţie. 2. (Fig.) Intrigant,
perfid, corupt. [Cf. fr. byzantin, it. bisantino, lat. bysantinus].
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A CARTOGRAFIA ~'ez tranz. (hărţi sau planuri topografice) A întocmi,
reprezentând pe plan suprafeţe ale scoarţei terestre. [Sil. -fi-a] /Din cartografie
CATOLIC adj., s. (BIS.) 1. adj. papal, roman, romano-catolic, (rar) latin, (astăzi rar)
papist, (înv. si reg., mai ales în Transilv.) papistas, papistăsesc. (Biserica ~.) 2. s.
romano-catolic, (rar) latin, (astăzi rar) papist, (înv. si reg., mai ales în Transilv.)
papistas. (Un ~ bigot.)
CORÁN s.n. Carte sacră a religiei musulmane care conţine prezentarea dogmelor si a
tezelor acesteia, precum si diferite precepte religioase, etice si juridice, legende si
mituri. - Din fr. coran, germ. Koran.

CORÁN n. 1) Carte care conţine dogmele si tezele religiei musulmane. 2) fig. Carte de
căpătâi. Fr. coran, germ. Koran
DAC, -Ă, daci, -ce, adj. s.m. si f. 1. Adj. Care se referă la Dacia sau la populaţia ei,
privitor la Dacia sau la populaţia ei; dacic. 2. S.m. si f. Persoană care făcea parte din
populaţia de bază a Daciei. - Din lat. Dacus.
DARAC, darace, s.n. 1. Unealtă de pieptănat si de scărmănat lâna, cânepa sau inul,
formată dintr-un sistem de piepteni cu dinţi mari de oţel, fixaţi pe un suport. 2. Masină de
lucru alcătuită din două piese cu suprafeţe cilindrice concentrice si cu dinţi în formă de
cuie, folosită pentru scărmănatul lânii si al altor materiale textile. [Var.: dăr'ac s.n.] - Din
tc. tarak, bg, darak.
DECOLONIZARE, decolonizări, s.f. Acţiunea de a decoloniza si rezultatul ei; proces
social-economic, specific epocii contemporane, care constă în destrămarea sistemului
colonial si obţinerea independenţei de către fostele colonii, consecinţă a luptei de
eliberare naţională. - V. decoloniza.
DEMISTIFICATOR, -O'ARE, demistificatori, -oare, adj., s.m. si f. (Persoană) care
demistifică. - Demistifica + suf. -tor.
DEMONOLOGIE s.f. Disciplină care se ocupă cu studiul demonilor. - Din fr.
demonologie.
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EMPIRISM s.n. Doctrină care consideră experienţa senzorială ca primă sursă a
cunoasterii si a cunostinţelor. ◊ Empirism logic = variantă a neopozitivismului care admite
numai enunţurile logice verificabile în mod nemijlocit prin percepţiile fiecărui subiect în
parte. - Din fr. empirisme.
ENTITATE, entităţi, s.f. Conţinut de sine stătător, existenţă determinată (ca întindere,
importanţă, valoare etc.). - Din fr. entit'e, lat. entitas, -atis.
EPIFANIE- s.f. Arătare a lui Isus Cristos oamenilor, magilor; (p. ext.) revelaţie a unei
realităţi sacre, mitice; (fig.; poet.) revelaţie a unei lumi nevăzute. (< fr. 'epiphanie, gr.
epiphania, apariţie)
ETNOCENTRISM s.n. Tendinţă de a judeca valorile altor culturi în raport cu propria
cultură, considerată unic criteriu de apreciere a adevăratelor valori. - Din fr.
ethnocentrisme, engl. ethnocentrism.
ETNOLOGIE s.f. Disciplină care se ocupă cu studierea liniilor directoare ale structurii si
evoluţiei popoarelor. - Din fr. ethnologie.
EVANGHELIC, -Ă, evanghelici, -ce, adj. 1. Privitor la evanghelie, caracteristic pentru
evanghelie; din evanghelie. 2. (Adesea substantivat) Care ţine de cultul protestant. - Din
fr. 'evang'elique, lat. evangelicus.
FOLCLOR s.n. 1. Totalitatea creaţiilor artistice, literare, muzicale, plastice, etc., a
obiceiurilor si a tradiţiilor populare ale unei ţări sau ale unei regiuni. 2. Stiinţă care se
ocupă cu creaţiile artistice, obiceiurile si tradiţiile populare. - Din fr., engl. folklore.
FILOGENEZĂ f. 1) biol. Proces de dezvoltare a vieţii pe Pământ. 2) Ramură a biologiei
care se ocupă cu studiul acestui proces. /<fr. Phylogenese
GRECO-CATOLIC, -Ă, greco-catolici, -ce, adj., s.m. si f. 1. Adj. Care ţine de biserica
unită, privitor la biserica unită. 2. Adj., s.m. si f. (Persoană) care a aderat la biserica
unită. - Grec + catolic.
HAGIOGRAFIE f. 1) Literatură religioasă care descrie viaţa sfinţilor; hagiologie. 2)
Ramură a teologiei care se ocupă cu studierea vieţii sfinţilor; hagiologie. /<fr.
Hagiographie
HAIDUC, haiduci, s.m. 1. Om care, răzvrătindu-se împotriva asupririi, îsi părăsea casa si
trăia în păduri, singur sau în cete, jefuind pe bogaţi si ajutând pe săraci; haramin. 2.
(Înv.) Soldat mercenar. - Din bg., scr. hajduk.
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ICONOGRAFIE, iconografii, s.f. 1. Disciplină care se ocupă cu studiul operelor realizate
în diverse arte plastice; studiu al operelor de acest fel privitoare la un anumit subiect. 2.
Totalitatea imaginilor documentare referitoare la o epocă, la o problemă, la o localitate
etc. ♦ Colecţie de portrete ale oamenilor celebri. - Din fr. iconographie.
IDEOGRAMĂ, ideograme, s.f. Semn grafic care notează un cuvânt nu prin litere, ci prin
desemnarea noţiunii si care este folosit în unele limbi. Din fr. ideogramme.
ILUMINISM s.n. 1. Miscare ideologică si culturală, antifeudală, desfăsurată în perioada
pregătirii si înfăptuirii revoluţiilor din sec. XVII-XIX în ţările Europei, ale Americii de Nord
si ale Americii de Sud si având drept scop crearea unei societăţi "raţionale", prin
răspândirea culturii, a "luminilor" în mase; luminism2. 2. Concepţie religioasă care
susţine existenţa inspiraţiilor directe de la divinitate. - Din fr. illuminisme.
INTERPRET, -Ă, interpreţi, -te, s.m. si f. 1. Persoană care traduce pe loc si oral ceea ce
spune cineva în altă limbă, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe
persoane; translator, tălmaci. 2. Fig. Persoană care exprimă năzuinţele unei colectivităţi;
persoană care face cunoscute altuia voinţa, dorinţa, sentimentele cuiva; exponent,
reprezentant. 3. Persoană care interpretează un rol într-un spectacol, o bucată muzicală,
o poezie etc. V. artist, actor. - Din fr. interpr`et, lat. interpres, -etis.
INTERPRETARE, interpretări, s.f. Acţiunea de a interpreta si rezultatul ei; comentare,
explicare, explicaţie, interpretaţiune. - V. interpreta.
JUNGHER, junghere, s.n. (Înv.) Pumnal, stilet, junghi (2). - Junghia + suf. -ar.
KANTIANISM s.n. a. Doctrina filozofică a lui Kant, care recunoaste existenţa lumii
materiale în afara constiinţei, negând însă posibilitatea de a o cunoaste. b. Curent
filozofic iniţiat de Emmanuel Kant, care se orientează în primul rând spre analiza
mijloacelor si posibilităţilor cunoasterii lumii si recunoaste existenţa lumii materiale în
afara constiinţei. [Sil. -ti-a-] (din a. it. kantianismo, b. germ. Kantianismus)
LUP, lupi, s.m. 1. Mamifer carnivor din familia canidelor, cu corpul de circa 150 cm
lungime, acoperit cu blană sură, cu gâtul gros, cu capul mare, cu botul si urechile
ascuţite si cu coada stufoasă (Canis lupus). ◊ Expr. Lup îmbrăcat în piele de oaie sau
lup în pielea oii, se spune despre un om siret, rău si prefăcut. A intrat lupu-n cosar =
păzeste-te de hoţ. Vorbesti de lup si lupul la usă = vorbesti despre cineva si acesta
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tocmai soseste. A da oile în paza lupului = a lăsa pe cineva la discreţia dusmanilor. A
avea urechi de lup = a auzi bine. A închide lupul în stână = a-si aduce singur dusmani în
casă sau în preajmă. A trăi ca lupul în pădure = a trăi la largul său. A înghiţi (sau a
mânca) ca (sau cât) lupul = a înghiţi sau a mânca mult si cu lăcomie. A se duce (ca) pe
gura lupului = a dispărea cu repeziciune. A se arunca în gura lupului = a se expune
primejdiilor. A scăpa (ca) din gura lupului = a (se) salva dintr-o situaţie foarte grea. A
scoate (sau a trage) ca din gura lupului = a salva un lucru aproape pierdut. Foame de
lup = foame mare. ♦ Fig. Om hrăpăreţ si crud. 2. Compuse: lupul-bălţii = (Iht.) stiucă;
lup-de-mare = a) numele unei specii de focă; fig. marinar experimentat, încercat; b)
specie de pasăre acvatică de mărimea unui uliu, de culoare brun-întunecat, cu partea
ventrală albă în timpul iernii, care cuibăreste în ţinuturile nordice (Stercorarius
pomarinus); c) (Iht.) lavrac; d) peste teleostean marin lung de circa 1 m, cu dinţi
puternici (Anarchichas lupus); lupul-vrăbiilor = pasăre cu spinarea cenusie, cu aripile si
cu coada negre; sfrâncioc (Lanius excubitor); lupul-albinelor = gândăcel carnivor, frumos
colorat cu negru, negru-albăstrui si rosu, care trăieste pe flori (Trichodes apiarius). 3.
Bustean susţinut de o capră deasupra jilipului, folosit ca frână pentru reducerea vitezei
lemnelor. 4. (Text.; în sintagmele) Lup amestecător = masină de destrămat si de
amestecat materia primă, care formează amestecul de fibre în filaturile de lână si de
vigonia. Lup bătător = masină de lucru folosită în filaturile de bumbac, care execută
destrămarea si curăţarea de impurităţi a bumbacului desfoiat în prealabil. Lup
destrămător = masină de lucru folosită în filaturile de lână si de vigonia pentru
destrămarea firelor si a ţesăturilor, în vederea recuperării fibrelor si a reintroducerii lor în
amestec. - Lat. lupus.
MAGHIARISM, maghiarisme, s.n. Termen, expresie, construcţie proprie limbii maghiare,
împrumutată (fără necesitate) de altă limbă si fără a se fi adaptat la sistemul acesteia. Maghiar + suf. -ism.
MEMORIALISTICĂ f. 1) Gen de scriere literară care conţine memorii. 2) Totalitate a
lucrărilor cu caracter de memorii. [Sil. -ri-a-] /memorial + suf. ~istică
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NEOLITIC, -Ă, neolitici, -ce, adj. 1. S.n. Perioadă din istoria omenirii care a urmat după
mezolitic si a precedat epoca metalelor, caracterizată prin folosirea uneltelor de piatră
lustruită si de bronz, prin apariţia agriculturii primitive, a cresterii vitelor si a olăriei;
epoca pietrei lustruite. 2. Adj. Care aparţine neoliticului (1), care se referă la neolitic.
[Pr.: ne-o-] - Din fr. neolithique.
ONDINĂ, ondine, s.f. Personaj din basmele si legendele germane sau scandinave,
închipuit ca o fată frumoasă, seducătoare, care trăieste în apă. - Din fr. ondine.
ONIRISM s.n. 1. Delir, aiurare asemănătoare visului, provocată de obsesii sau de
halucinaţii. 2. (Lit.) Înclinare spre cultivarea situaţiilor, a motivelor onirice; atmosferă,
caracter oniric al unei creaţii. - Din fr. onirisme.
OPERATIONAL, -Ă, operaţionali, -e, adj. Referitor la operaţii (militare). ◊ Cercetare
operaţională = tehnica analizei unei probleme administrative, comerciale, industriale sau
logice prin metoda matematică. [Pr.: -ţi-o-] - Din fr. operationnel.
ORIENTALISM s.n. Ceea ce caracterizează pe orientali, moravurile, felul de a fi al
orientalilor. ♦ (Rar) Ceea ce se referă la Orient si la orientali. ♦ (Rar) Orientalistică.
PALEOANTROPOLOGIE s.f. Parte a antropologiei care studiază omul fosil, preistoric.
[Pr.: -le-o-an-] - Din fr. paleoanthropologie.
PALEOCREŞTIN, -Ă, paleocrestini, -e, adj. Vechi crestin. [Pr.: -le-o-] - Paleo- + crestin.
PALINGENEZĂ f. 1) geol. Proces de formare a magmei prin topirea unei roci
preexistente. 2) paleont. Fenomen constând în apariţia în procesul dezvoltării unor
indivizi a unor trăsături dispărute pentru grupa din care acestia fac parte. /<fr.
Palingenese
PALINOLOGIE s.f. Ramură a botanicii care studiază polenul si sporii. - Din fr.
palynologie.
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PATRIARHAL, -Ă, patriarhali, -e, adj. 1. Al patriarhului (1) sau al patriarhiei, privitor la
patriarh sau la patriarhie. 2. Care aminteste simplitatea obiceiurilor si a traiului din
vechime; p. ext. linistit, tihnit; bătrânesc, tradiţional, rustic. [Pr.: -tri-ar-. - Var.: (înv.)
patriarc'al, -ă adj.] - Din fr. patriarcal (după patriarh).
PATRIMONIU, patrimonii, s.n. 1. (Jur.) Totalitatea drepturilor si a obligaţiilor cu valoare
economică, precum si a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, care
aparţin unei persoane (fizice sau juridice); (sens curent) bun mostenit prin lege de la
părinţi (sau de la rude); avere părintească. ◊ Separaţie de patrimoniu = separare legală
a bunurilor personale ale cuiva de bunurile mostenite sau a averii soţului de zestrea
soţiei. 2. Totalitatea bunurilor care aparţin colectivităţii si sunt administrate de către
organele statului; bun public. ♦ Bunuri spirituale care aparţin întregului popor (fiind
transmise de la strămosi); mostenire culturală; p. ext. bunuri spirituale, culturale etc.
care aparţin omenirii întregi. - Din lat. patrimonium, fr. patrimoine.
PATRIMONIAL, -Ă, patrimoniali, -e, adj. Care aparţine unui patrimoniu, privitor la un
patrimoniu; care se mosteneste, ereditar; de familie. ◊ Bunuri patrimoniale = bunuri care
pot fi evaluate în bani. Raporturi patrimoniale = raporturi juridice cu conţinut economic.
[Pr.: -ni-al] - Din fr. patrimonial.
QUIPROQUO, quiproquo-uri, s.n. 1. (Livr.) Confuzie de persoane sau de lucruri;
intervertire. 2. (Teatru) Situaţie (comică) în care un personaj este confundat cu altul,
rezultând o serie de încurcături. [Pr.: cviprocvo si chiproco] - Din fr. quiproquo.
RABIN, rabini, s.m. Conducător religios al unei comunităţi mozaice. [Acc. si: rab'in] - Din
pol. rabin, germ. Rabbiner. Cf. fr. rabbi.
RADICALIZA, radicalizez, vb.I. Tranz. si refl. A deveni sau a face să devină radical (I 2).
- Radical + suf. -iza. Cf. germ. radikalisieren.
RAPSOD, rapsozi, s.m. 1. (În Grecia antică) Cântăreţ care colinda orasele recitând
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fragmente din poeme epice. 2. Autor de ample poeme epice care evocă evenimentele
de seamă din viaţa unui popor; poet epic. - Din fr. rhapsode.
RECOLONIZA, recolonizez, vb. I. Tranz. A întări procesul de colonizare a unei ţări, a
unei regiuni, prin noi grupuri de populaţie. - Din engl. recolonize.
REFORMATOR, -OARE, reformatori, -oare, adj., s.m. si f. (Persoană) care reformează,
care aduce reforme, care înnoieste; propagator de reforme. - Din fr. reformateur, lat.
reformator.
RELICVĂ, relicve, s.f. 1. Obiect rămas din trecut si păstrat ca o amintire scumpă sau
valoroasă; vestigiu. 2. (La pl.) Moaste. - Din fr. relique, lat. reliquiae.
RELICVARIU, relicvarii, s.n. Cutie sau casetă de forme variate, în care se păstrează
rămăsiţe din trupul sau din obiectele unui sfânt. - Din it. reliquario.
SABAT, sabaturi, s.n. 1. Ziua de sâmbătă la mozaici si la unii sectanţi crestini,
reprezentând ultima zi a săptămânii, considerată zi de sărbătoare. 2. Adunare de
vrăjitoare care, după credinţele evului mediu, avea loc sâmbăta, la miezul nopţii, într-un
loc singuratic. ♦ Fig. Gălăgie mare produsă de o mulţime zgomotoasă. - Din fr. sabbat,
lat. sabbatum.
SACERDOTAL, -Ă, sacerdotali, -e, adj. (Livr.) Preoţesc; p. ext. sacru, solemn. - Din fr.
sacerdotal, lat. sacerdotalis.
SACRALIZA, sacralizez, vb. I. Tranz. (Rar) A atribui caracter sacru unui lucru profan. Din fr. sacraliser.
SCIENTISM s.n. Concepţie filozofică iniţiată la sfârsitul sec. XIX si manifestată prin
afirmarea multilaterală a spiritului stiinţific (si adesea prin absolutizarea rolului stiinţei).
[Pr.: sci-en-] - Din fr. scientisme.
TARABOSTES s.m. pl. Denumire dată (de latini) aristocraţilor geto-daci; pileaţi. Cuv.lat.
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TAUMATURGIE s.f. Pretinsă putere de a face minuni; magie. - Din fr. thaumaturgie.
TEMPLU, temple, s.n. Edificiu special amenajat pentru practicarea unui cult religios
(mozaic, budist etc.). - Din lat. templum, fr. temple.
TEOLOGIE s.f. Disciplină care se ocupă cu expunerea si fundamentarea teoretică a
izvoarelor si dogmelor unei religii. [Pr.: te-o-] - Din fr. th'eologie.
TEUTON, -Ă, teutoni, -e, s.m. si f., adj. 1. S.m. si f. Persoană care făcea parte dintr-un
ordin monaho-cavaleresc german. 2. Adj. Care aparţine teutonilor (1), privitor la teutoni;
p. gener. (depr.) german, nemţesc; teutonic. [Pr.: te-u-] - Din fr. teuton.
TEZAUR, tezaure, s.n. 1. Cantitate mare de bani, bijuterii, pietre scumpe sau alte
obiecte de preţ, strânse si păstrate în loc sigur; p. ext. avere, bogăţie. ♦ Loc unde se
păstrează obiectele de preţ. ♦ Bani sau obiecte preţioase ascunse de multă vreme în
pământ si care au fost descoperite întâmplător; comoară. 2. Totalitatea aurului si a altor
metale preţioase, efecte etc. care se găsesc în depozitul unei bănci de emisie,
constituind acoperirea biletelor de bancă sau a bancnotelor emise. ♦ Totalitatea
bunurilor de care dispune statul la un moment dat. ♦ Locul unde se păstrează depozitele
de metale preţioase, bani sau efecte ale statului sau ale unei bănci; visterie. 3. Fig.
Ceea ce este foarte iubit si preţuit; odor. ♦ Patrimoniu spiritual al unei societăţi, al unei
epoci. [Pr.: -za-ur] - Din lat. thesaurus.
ULUC, uluce, s.n. 1. Jgheab făcut din scânduri ori scobit într-un trunchi de copac sau în
piatră, din care se adapă vitele sau în care li se pune nutreţul. 2. Canal de lemn sau
tablă pus de-a lungul stresinii caselor, pentru a aduna si a conduce spre burlane apa de
pe acoperisuri. ♦ Canal, ţeavă pentru captarea si scurgerea apei dintr-un izvor. 3.
Jgheab de scânduri prin care curge apa pentru a pune în miscare o moară; lăptoc, scoc
(1). ♦ Jgheab prin care curge (la moară) făina măcinată. 4. Scobitură, sanţ făcut de-a
lungul unei piese de lemn, pentru a se putea îmbina cu altă piesă. - Din tc. oluk.
URBANISM s.n. Urbanistică. ♦ Fig. Atitudine, comportare plină de politeţe, de bunăcuviinţă; urbanitate. - Din fr. urbanisme.
URCIOR1, urcioare, s.n. 1. Vas de lut (smălţuit) cu gâtul strâmt, cu una sau două toarte,
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folosit pentru păstrarea lichidelor. 2. (Rar) Loc mai adânc în albia unei ape curgătoare,
unde se formează vârtejuri; bulboacă, bulboană. [Var.: ulci'or s.n.] - Lat. urceolus.
URZICĂ, urzici, s.f. 1. Gen de plante erbacee din familia urticaceelor, cu tulpina si
frunzele acoperite cu peri urticanţi, folosite în industria textilă, în medicină si în
alimentaţie (Urtica); plantă din acest gen. ◊ Compus: urzică-moartă = plantă erbacee
medicinală cu flori rosii-purpurii (Lamium maculatum). 2. Tesătură fabricată din fibrele
urzicii (1), din care se confecţionează saci. 3. Compus: (Zool.) urzică-de-mare = nume
dat mai multor specii de actinii ale căror tentacule sunt urticante. - Lat. urdica (= urtica).
VESTIMENTAR, -Ă, vestimentari, -e, adj. Care ţine de vesminte, privitor la vesminte, al
vesmintelor. - Din fr. vestimentaire.
VRACI, vraci, s.n. (Pop.) 1. Doctor; tămăduitor. 2. Vrăjitor. - Din sl. vra~c~i.

ZMEU, (I) zmei, s.m., (II) zmeie, s.n. I S.m. 1. Personaj fantastic din basme, imaginat
ca un urias cu puteri supranaturale, întruchipând răutatea si fiind întotdeauna învins
de forţele binelui. ♦ Fig. Erou, viteaz. ◊ Expr. A se lupta ca un zmeu = a se lupta
vitejeste. ♦ Fig. Cal focos si aprig. 2. Balaur. 3. (În credinţele populare) Boală pricinuită
de dragoste. II S.n. Jucărie făcută dintr-un dreptunghi de hârtie, pânză etc. fixat pe un
schelet usor de lemn, care se ridică în aer la bătaia vântului si care este mânuită de
pe pământ cu ajutorul unei sfori lungi. - Din sl. zmij.
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