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A

abagér s.m. v. abagiu.
abagíu, abagii s.m. 1.
Fabricant sau vânzător de aba
(stofă groasă de lână pentru
haine ţărăneşti; postav alb). 2.
Persoană care lucra haine de aba.
○ Et. tc. abacı.
accibaşă, accibaşi s.m.
Staroste de bucătari (din seraiul
sultanului). ○ Et. tc.
accizár,
accizari
s.m.
Persoană care încasa accizele
(taxe care se percepeau la
bariere asupra unor mărfuri, la
intrarea în comune sau oraşe). ○
Et. acciz + suf. -ar.
achingíu, achingii s.m. pl.
Călăreţ turc care era folosit în
recunoaştere. [Var. echingíu
s.m.]. ○ Et. tc. akincı.
actoríţă,
actoriţe
s.f.
Actriţă. ○ Et. actor + suf. -iţă.
acvanaút, acvanauţi s.m.
Specialist în anumite activităţi
subacvatice. ○ Et. fr. aquanaute.
aed, aezi s.m. (În Grecia
antică) Poet şi cântăreţ care, la
sărbători şi petreceri îşi recita şi

cânta singur versurile. ○ Et. fr.
aède.
aftór, aftori s.m. Actor. ○
Et. rus. avtor.
ágă, agi s.m. 1. Ofiţer sau
comandant din armata otomană.
2. (În Ţara Românească şi
Moldova, sec. XIV-XIX) Mare
dregător care avea, iniţial, atribuţii exclusiv de natură militară,
apoi şi de natură poliţienească;
[titlul militar ce se adauga la
numele propriu, frate mai mare,
stăpân, şef, domn, om avut,
fruntaş la sate, comandant].
Regulamentul Organic i-a acordat gradul de colonel. Vel-agă –
mare dregător, comandant al
ostaşilor pedeştri, apoi şef al
poliţiei capitalei, având în
subordine judecătoria şi închisoarea, cu sarcina de a asigura
ordinea şi liniştea în oraşul de
reşedinţă. Aga de beşlii – căpetenie de beşlii. Aga de ieniceri –
persoană care coman-da oastea
de ieniceri. ○ Et. tc. ağa.
aghénş, aghenşi s.m. Agent
al fiscului.
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alaríi s.m. pl. Călăreţi
romani care formau flancul unei
legiuni. ○ Et. lat. alaris, alares.
alămár, alămari s.m. 1.
Meseriaş care lucra obiecte de
alamă. 2. Negustor de alămuri
(obiecte de alamă). ○ Et. alamă
+ suf. -ar.
alăutár,
alăutari
s.m.
Persoană care cânta la alăută. ○
Et. alăută + suf. -ar.
albinár,
albinari
s.m.
Persoană care se ocupa cu albinăritul. ○ Et. albină + suf. -ar.
alebardiér s.m. v. halebardier.
alemdár, alemdari s.m.
Stegar, purtător de steag (alem =
steag). ○ Et. tc.
alesătór, alesători s.m.
Boier de divan, care era însărcinat cu hotărnicirea (delimitarea)
moşiilor. ○ Et. ales + suf. -ător.
alofagíi s.m. pl. Lefegii
(mercenari) turci. ○ Et. tc.
almée, almee s.f. Dansatoare
orientală. ○ Et. fr. almée.
alviţár,
alviţari
s.m.
Fabricant sau negustor de alviţă.
[Var. halviţár s.m.]. ○ Et. alviţă
+ suf. -ar.
amíl, amili s.m. Slujbaş,
intendent, administrator. ○ Et. tc.
amirá s.m. 1. Împărat,
sultan. 2. Guvernator. [Var.
amirán s.m.]. ○ Et. ngr. ἀµιρᾶς.
amploaiát s.m. v. amploiát.

ahtarlíu,
ahtarlii
s.m.
Negustor ambulant de ahtarlâcuri (produse mărunte). ○ Et. tc.
aián, aiani s.m. Funcţionar
turc numit în fruntea administraţiei unei comune sau unei
raiale; persoană care se angaja
pentru unele servicii către Stat,
în schimbul unor avantaje;
notabil, fruntaşul unui sat sau
oraş, demnitar. ○ Et. tc. ayan, cf.
sb. ajan, fr. ayan.
akângíu, akângii s.m. Ostaş
otoman dintr-o armată nepermanentă, constituită, de regulă, din
ţărani călare. ○ Et. tc.
akrití s.m. pl. Ostaşi
bizantini care păzeau graniţele
imperiului în secolele VIII-X.
Mai târziu s-au numit limitanei.
alagíu, alagii s.m. Persoană
care fabrica sau comercializa
alageaua (stofă vărgată, ţesută cu
fire de in şi de mătase). ○ Et.
alagea + suf. -giu.
alai bei s.m. Căpetenie de
oaste de provincie aflat sub
comanda
sangeacbeilor
(în
vremea Imperiului Otoman);
comandant de spahii, comandant
de district, colonel de jandarmerie. ○ Et. tc. alay bey.
alai-ceaúş, alai-ceauşi s.m.
Căpetenia unei delegaţii sau a
unui alai domnesc. ○ Et. tc. alay
çauş.
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cale, juridice) variate. 2. Fecior
de boier care slujea la curtea
domnească, în timp de pace sau
de război, în aşteptarea vârstei
pentru a fi boierit. 3. Slujbaş
care păzea sălile şi introducea
publicul în unele instituţii
(judecătorii, tribunale, prefecturi, ministere etc.). Vel vornic
de aprozi – mai-marele peste
aprozi. Aprozi de divan – 50 de
slujitori, folosiţi de domnii
Moldovei pentru a încasa dările
de la răuplatnici, sau a-i aduce
cu forţa la judecată pe cei care
nu s-au prezentat în ziua
hotărâtă. ○ Et. magh. apród.
aquárii s.m. pl. Scalvi
publici din Imperiul Roman,
care erau obligaţi să întreţină
apeductele, fântânile şi izvoarele.
arabagíu s.m. v. harabagiu.
arătór, arători s.m. Plugar.
○ Et. ara + suf. -tor.
arândáş s.m. v. arendaş.
arândăşíţă s.f. v. arendăşiţă.
arândăşoáică s.f. v. arendăşoaică.
arcalíu,
arcalii
s.m.
(Persoană) influentă, cu putere,
care se bucura de credit la Poarta
Otomană. ○ Et. tc.
arcár, arcari s.m. Fabricant
sau negustor de arcuri. [Var.
arcáriu s.m.]. ○ Et. arc + suf.
-ar.

amploiát, -ă, amploiaţi, -te
s.m. şi f. Slujbaş, funcţionar de
grad inferior, impiegat. ○ Et. fr.
employe.
anagnóst1, anagnoşti s.m.
Tânăr care citea în biserică,
aducea lumânări şi îi ţinea
preotului cârja şi cartea în timpul
slujbei. ○ Et. sl.
anagnóst2, anagnoşti s.m.
Sclav însărcinat, în Roma antică,
să facă lectură stăpânilor bogaţi
în timpul mesei sau al băii, să
copieze manuscrise etc. ○ Et. fr.
anagnoste.
antipát,
antipaţi
s.m.
Proconsul (avea şi funcţie de
judecător). ○ Et. ngr.
antíst, antişti s.m. Efor,
epitrop, primar (în localităţile
din Bucovina din timpul
stăpânirii austriece, 1775-1918).
antropográf, antropografi
s.m. Pictor de portrete în Roma
antică.
apár, apari s.m. 1. Persoană
care transporta sau vindea apă
(cu sacaua). 2. Corăbier. ○ Et.
apă + suf. -ar.
aponaút, apanauţi s.m.
Acvanaut. ○ Et. apă + -naut.
apotecár, apotecari s.m.
Farmacist, spiţer, boltaş. ○ Et.
apotecă (farmacie) + suf. -ar.
apród, aprozi s.m. 1.
Dregător al curţii domneşti în
Moldova şi Ţara Românească,
cu atribuţii (administrative, fis-

9

argintári s.m. pl. Vânzători
(de demult) de icoane şi de
diferite obiecte bisericeşti. ○ Et.
argint + suf. -ar.
argós, argoşi s.m. Preot
căruia i se interzicea să oficieze,
parţial sau total, pentru o
perioadă de timp. ○ Et. ngr.
argos.
arhidiácon,
arhidiaconi
s.m. Funcţionar pe lângă
mitropolit sau patriarh, pe lângă
care mijlocea audienţe; ţinea
ordinea între ceilalţi diaconi şi
aducea la îndeplinire însărcinările pe care le primea de la
şefii săi. ○ Et. sl. arhidijakonŭ.
arhidúce, arhiduci s.m. 1.
Mare duce. 2. Prinţ din dinastia
domnitoare în Austria (AustroUngaria, din 1867 şi până în
1918). ○ Et. fr. archiduc, lat.
archidux.
arhierárh, arhierarhi s.m.
Cleric care deţinea rangul cel
mai înalt între ierarhi. ○ Et. arhi+ ierarh.
arhieréu, arhierei s.m.
Episcop sau vlădică fără
episcopie. ○ Et. sl. arhierei.
arhiiátros, arhiiatroşi s.m.
Medic personal al domnitorului,
în epoca fanarioţilor; era, în
acelaşi timp, medic al domnitorului şi însărcinat cu supravegherea serviciilor sanitare şi a
farmaciilor (în Ţara Românească

arcáş, arcaşi s.m. Soldat
specializat în mânuirea arcului
sau a săgeţii. ○ Et. arc + suf. -aş.
archebuziér, archebuzieri
s.m. Soldat înarmat cu archebuză (veche armă de foc,
asemănătoare cu puşca). ○ Et. fr.
arquebusier.
arenár,
arenari
s.m.
Gladiator care lupta în arenă. ○
Et. lat. arenarius.
arendár s.m. v. arendaş.
arendáş, arendaşi s.m.
Persoană care lua (în trecut) în
arendă un bun, mai ales o
proprietate agricolă mai întinsă.
[Var. arândáş s.m.]. ○ Et. arendă
+ suf. -aş.
arendăşíţă, arendăşiţe s.f.
1. Arendăşoaică. 2. Femeie care
ţinea în arendă un bun. [Var.
arândăşíţă s.f.]. ○ Et. arendaş +
suf. -iţă.
arendăşoáică, arendăşoaice
s.f. Soţie de arendaş; arendăşiţă.
[Var. arândăşoáică s.f.]. ○ Et.
arendaş + suf. -oaică.
arét s.m. Pază militară,
gardă. ○ Et. fr. arrêt (a opri).
argát, -ă, argaţi, -te s.m. şi
f. Slugă angajată la ţară, pentru o
perioadă mai lungă, pentru
muncile mai grele dintr-o
gospodărie. ○ Et. bg. argat, ngr.
argátis.
argăsitór, argăsitori s.m.
Tăbăcar. ○ Et. argăsi + suf. -tor.
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(loc unde se adunau şi se treierau
cerealele, uneori cuprinzând mai
multe arii). ○ Et. arman + suf.
-giu.
armáş, armaşi s.m. 1. Om
înarmat, care slujea ca soldat în
timp de război, iar în timp de
pace, ca paznic al stăpânului. 2.
(În
Ţara
Românească
şi
Moldova, sec. XV-XIX) Mare
dregător, însărcinat cu paza
temniţelor, cu executarea hotărârilor privind pedeapsa capitală,
cu siguranţa publică; se ocupa şi
de ţiganii domneşti şi prinderea
şi aducerea celor fugiţi. Vel
armaş sau Marele armaş – maimarele peste toţi armaşii. ○ Et.
armă + suf. -aş.
armăşél, armăşei s.m. 1.
Slujbaş, subaltern al armaşului.
2. (La pl.) Ceată de oşteni
artilerişti sub porunca marelui
armaş. ○ Et. armaş + suf. -el.
armăşoáie, armăşoaie s.f.
Soţia armaşului. ○ Et. armaş +
suf. -oaie.
armuriér, armurieri s.m. 1.
Persoană care fabrica, vindea
sau repara arme de foc. 2.
Persoană însărcinată, în trecut,
cu păstrarea şi cu întreţinerea
armamentului într-o unitate
militară. ○ Et. fr. armurier.
arnăút, arnăuţi s.m. (În
Ţara Românească şi Moldova)
Soldat mercenar de origine
albaneză (ulterior şi de altă

şi Moldova). ○ Et. ngr.
ἀρχιιατρός.
arhimandrít, arhimandriţi
s.m. Stareţ al unei mânăstiri
mari; supraveghea întreaga viaţă
religioasă şi particulară a monahilor. ○ Et. sl. arhimandritŭ.
arhistratég,
arhistrategi
s.m. 1. Generalul comandant
suprem al armatei unei ţări în
timp de război. 2. Generalul-şef
al unei armate. [Var. arhistratíg
s.m.]. ○ Et. fr. archistratège, cf.
gr. archistrategos.
arhistratíg s.m. v. arhistrateg.
arhondár, arhondari s.m.
Călugăr care avea în grijă
arhondaricul (clădire sau parte a
ei într-o mânăstire destinată
găzduirii oaspeţilor) şi îi primea
pe oaspeţii mânăstirii. ○ Et. ngr.
arhondáris.
arhondăreásă, arhondărese
s.f. Călugăriţă care avea în grija
sa arhondaricul şi îi primea pe
oaspeţii
mânăstirii.
[Var.
arhondăríţă s.f.]. ○ Et. arhondar
+ suf. -easă.
arhondăríţă s.f. v. arhondăreasă.
arhónte, arhonţi s.m. Unul
dintre cei 9 magistraţi anuali,
care guverna republica ateniană;
nobil, boier. ○ Et. fr. archonte,
lat. archon, -tis, gr. arkhon, -tos.
armangíu, armangii s.m.
Lucrător sau paznic la un arman

11

aşezământár, aşezământari
s.m. Slujbaş însărcinat cu
repartizarea şi cisluirea impozitelor. ○ Et. aşezământ + suf. -ar.
atamán,
atamani
s.m.
Căpitan de cazaci; hatman. ○ Et.
rus., ucr. ataman.
atlíu, atlii s.m. Călăreţ din
armata turcească. ○ Et. tc.
auditór,
auditori
s.m.
Judecător austriac de demult. ○
Et. fr. auditeur, lat. auditor.
aurár, aurari s.m. 1. Meşter
care lucra obiecte de aur. 2.
Persoană care extrăgea aur din
mine, din nisipul râurilor. 3.
Zlătar; cuiungiu. ○ Et. aur + suf.
-ar.
auriga s.m. 1. Persoană care
conducea un car la întrecerile
dintr-un circ antic. 2. Vizitiu. ○
Et. lat. auriga.
ausvertigher minister s.m.
Ministru de externe. ○ Et. germ.
avgíu, avgii s.m. (La pl.)
Corp de vânători care, în timp de
pace aduceau la masa domnească diferite vânaturi, iar în timp
de război se aflau în tabără în
serviciul domnitorului; persoană
care făcea parte din acest corp. ○
Et. tc.
azáp, azapi s.m. (La pl.)
Veche miliţie otomană, infanterie neregulată care era expusă
mai întâi atacului duşmanilor
(locuiau în garnizoană); persoa-

origine, dar îmbrăcat în costum
naţional albanez), angajat în
garda
domnească;
servitor
înarmat, angajat în suita unui
boier pentru pază, paradă etc. ○
Et. tc. arnavud.
arşicár,
arşicári
s.m.
Persoană care juca arşice [oase
ale articulaţiei genunchiului, la
picioarele (de dinapoi ale) mieilor şi caprelor, folosite la un joc
de copii].○ Et. arşice + suf. -ar.
asaúl, asauli s.m. Titlu dat
comandantului unui detaşament
de cazaci zaporojeni, grad
inferior hatmanului; persoană
care purta acest titlu. ○ Et. tăt.
asaul (tc. yasaul), cf. rus. asaul.
ascherlíu, ascherlii s.m.
Soldat turc în termen (ascher =
armată otomană). [Var. ischerlíu
s.m.]. ○ Et. tc.
asesór, asesori s.m. 1.
Reprezentant al poporului la
procese. 2. Ajutorul judecătorului. ○ Et. lat. assesor, fr.
assesseur.
ástaloş, astaloşi s.m. Meşter
tâmplar. ○ Et. magh.
astaragíu, astaragii s.m.
Fabricant sau negustor de astar
(pânză groasă folosită mai ales
pentru căptuşeală la haine, dar şi
pentru acoperit faţa morţilor,
pentru împodobit caii domneşti
sau pentru strecurat şi cernut). ○
Et. astar + suf. -agiu.
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nă care făcea parte din această
miliţie. ○ Et. tc.
azap taifesi s.m.pl. Ceată de

azapi, trăgători, din marina
otomană, păzitori de cetăţi. ○ Et.
tc.

B

armata noastră). [Var. baraictár
s.m.].
balgì-báşa, balgi-başi s.m.
1. Trimis al Porţii Otomane,
însărcinat cu strângerea cantităţii
de miere şi ceară, necesară
seraiului. 2. Trimis al hanului
tătăresc, care lua tributul de
miere de la moldoveni. ○ Et. tc.
balci başi.
balgiér, balgieri s.m. Povarnagiu, velnicer.
balgiereásă, balgierese s.f.
1. Soţie de balgier. 2. Povarnagioaică. ○ Et. balgier + suf.
-easă.
balgíu, balgii s.m. Negustor
turc, care aproviziona Poarta
Otomană cu miere din ţările
române. ○ Et. tc. balci.
balhanégi s.m. pl. Producători sau negustori de miere în
trecut.
balistár,
balistari
s.m.
Servant al unei baliste (maşină

babeingíu s.m. v. mabeingíu.
bacál, bacali s.m. Băcan.
Bacalbaşă – starostele breslei
băcanilor (în epoca fanariotă).
[Var. bacálbaşa s.m.]. ○ Et. v.
băcan.
bacálbaşa s.m. v. bacalbaşă.
bacceván s.m. (În epoca
fanariotă) Negustor de legume,
zarzavagiu. [Var. bucceván
s.m.]○ Et. tc.
badjár, badjari s.m. Perceptor de taxe de negoţ, vameş. ○
Et. tc.
baiadéră, baiadere s.f.
Dansatoare indiană. ○ Et. fr.
bayadère.
bail s.m. Denumirea ambasadorului Veneţiei în Imperiul
Otoman în epoca medievală.
bairactár, bairactari s.m.
Port-drapel, stegar care purta
bairacul (steag turcesc foarte lat,
de mătase, ce se purta înaintea
sangeacului; a fost introdus şi în
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barát s.m. v. bărat.
barâşnic, barâşnici s.m.
Persoană care, pentru o sumă de
bani primită fie de la vânzători,
fie de la cumpărători, mijlocea
vânzarea de vite mari, îndeosebi
de cai, în zilele de iarmaroc.
[Var. boróşnic s.m.]. ○ Et. sl.
bard, barzi s.m. Autor de
cântece religioase şi războinice
la celţii din Antichitate. ○ Et. lat.
bardus, fr. barde.
baroánă,
baroane
s.f.
Baroneasă. ○ Et. baron. Cf. fr.
baronne.
barón, baroni s.m. (În Evul
Mediu, în vestul şi centrul
Europei) Mare senior, posesor al
unei baronii, având pe domeniul
său drepturi feudale depline. ○
Et. fr. baron.
baroneásă, baronese s.f. (În
Evul Mediu, în vestul şi centrul
Europei) Posesoare a unei
baronii; soţie sau fiică de baron;
baroană. ○ Et. baron + suf.
-easă.
basmagíu s.m. v. basmangiu.
basmangíu, basmangii s.m.
Fabricant sau negustor de
basmale. [Var. basmagíu s.m.].
○ Et. tc. basmaci.
baş s.m. 1. Cap, căpetenie,
mai-marele (unei bresle de
negustori sau de meseriaşi); staroste. 2. Element de compunere,
având sensul de „principal”, „cel

de război pentru aruncat pietre),
puşcaş. ○ Et. balistă + suf. -ar.
baltagár, baltagari s.m.
Persoană care lucra baltage. ○
Et. baltag + suf. -ar.
baltagér, baltageri s.m. 1.
Luptător
cu
baltagul.
2.
Halebardier.
baltagíu,
baltagii
s.m.
Soldat din garda seraiului,
înarmat cu secure sau baltag.
Baltagibaş – căpitanul turcilor
înarmaţi cu baltag, care serveau
în garda palatului. ○ Et. tc.
baltagilár chekaiasi s.m.
Comandantul regimentului de
baltagii. ○ Et. tc.
ban, bani s.m. 1. Titlu
conferit de regii Ungariei mai
întâi unor nobili de rang inferior
din Transilvania, ulterior, guvernatorilor sau comandanţilor
militari ai unor provincii de
graniţă (printre care şi banul
Severinului); persoană care avea
acest titlu. 2. (În Ţara
Românească, în sec. XV-XIX)
Mare dregător, cel dintâi după
domn, având atribuţii administrative, militare şi judecătoreşti.
3. Mare dregător fără atribuţii
fixate (în Moldova, în sec. XVIIXIX). ○ Et. cf. magh. ban, scr.
ban.
barabán, barabani s.m.
Toboşar care chema muşteriii la
mezat. ○ Et. rus.
baraictár s.m. v. bairactar.
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milor. [Var. baş-caimacán s.m.].
○ Et. tc. baş kaymakam.
baş-caimacán s.m. v. başcaimacam.
baş-capicheháie s.f. v. başcapuchehaia.
baş-capigíu s.m. v. başcapugiu.
baş-capucheháia s.m. Întâiul agent diplomatic al ţărilor
române pe lângă Poarta Otomană. [Var. baş-capicheháie, başcapucheháie s.m.]. ○ Et. tc. baş
kapikâhaya.
baş-capucheháie s.f. v. başcapuchehaia.
baş-capugíu, baş-capugii
s.m. Capegi-başa. [Var. başcapigíu s.m.] ○ Et. tc. baş
kapucu.
baş-ceaúş, baş-ceauşi s.m.
Ofiţer superior cu anumite
atribuţii. ○ Et. tc. baş çavuş.
baş-ciohodár,
baş-ciohodari s.m. 1. (La turci) Primul
ciohodar sau camerier al sultanului. 2. (În Ţara Românească şi
Moldova) Întâiul cămăraş al
domnului, mai-marele peste
ciohodari, având sarcina de a-l
încălţa şi descălţa pe domn; de
asemenea, avea sarcina, din
poruncă domnească, să-i ridice
şi să-i bage pe boieri la
închisoare. ○ Et. tc. baş
çuhadar.
baş-conaccíu, baş-conaccii
s.m. Mai-marele conacciilor,

mai înalt în grad”, în cuvinte
turceşti care denumesc funcţii
sau ranguri; este folosit uneori la
formarea unor substantive. ○ Et.
tc. baş.
baş-agá, baş-agale s.m. 1.
Întâiul eunuc al haremului
sultanului. 2. Primul căpitan sau
comandant al unui detaşament
de turci. ○ Et. tc. başağa.
baş-beşleágă s.m. Comandantul beşliilor. ○ Et. tc. baş
beşli ağasi.
baş-boiér, baş-boieri s.m.
Primul boier al ţării, care era,
totodată, şi preşedinte al
divanului sau chiar guvernator
provizoriu (caimacam) al ţării;
boier de seamă, boier mare. ○
Et. baş + boier.
baş-bulubáş s.m. v. başbulucbaş.
baş-bulubáşa s.m. v. başbulubaş.
baş-bulucbáş, baş-bulucbaşi s.m. Căpetenia bulucbaşilor, care, în calitate de şef al
gărzii domneşti, supraveghea
închisoarea curţii, avându-i sub
comanda sa pe seimeni. [Var.
baş-bulucbáşa,
baş-bulubáş
s.m.]. ○ Et. tc. başbölükbaşi.
başbuzúc, başbuzuci s.m.
Ostaş voluntar, fără soldă, din
trupele otomane neregulate, care
trăia din jaf. ○ Et. tc. başibozuk.
baş-caimacám, baş-caimacami s.m. Mai-marele caimaca-
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[Var. baiéş s.m.]. ○ Et. baie +
suf. -eş.
băiestrár, băiestrari s.m.
Slugă angajată pentru a face
curse şi comisioane; băiat de
alergătură. ○ Et. băiestru
(buiestru) + suf. -ar.
băieşíţă, băieşiţe s.f. 1.
Soţie de băieş. 2. Femeie care
lucra într-o mină. ○ Et. băieş +
suf. -iţă.
bănár, bănari s.m. Slujbaş
sau lucrător la monetăria
statului; persoană care făcea
bani. [Var. bănáriu s.m.]. ○ Et.
ban + suf. -ar.
bănáriu s.m. v. bănár.
băneásă, bănese s.f. Soţia
banului. ○ Et. ban + suf. -easă.
bănişór,
bănişori
s.m.
Slujbaş, dependent de marele
ban al Craiovei, având atribuţii
judecătoreşti. ○ Et. ban + suf.
-işor.
bărát, băraţi s.m. Călugăr
sau preot catolic, mai ales din
România. [Var. barát s.m.]. ○ Et.
magh. barát.
bărbiér báşa s.m. Bărbierul
curţii domneşti. ○ Et. bărbier +
baş.
bărcár,
bărcari
s.m.
Persoană care se ocupa cu
bărcuitul (căutarea şi găsirea
stupilor sălbatici, pentru a lua de
aici mierea).
beccíu, beccii s.m. Vechi
paznic de noapte.

care se ocupa de conace atunci
când domnul călătorea. ○ Et. tc.
baş-hahám,
baş-hahami
s.m. Mai-marele peste hahami. ○
Et. tc. baş haham.
baş-tergimán,
baş-tergimani s.m. Întâiul dragoman al
sultanului sau al domnului. ○ Et.
tc. baş tercüman.
baş-suci s.m. Mai-marele
peste blănari. ○ Et. baş + suci
(magh.).
bazarghidan, bazarghidani
s.m.
Negustor
în
bazar.
Bazarghidan başa – Mare negustor care procura stofele necesare palatului imperial. ○ Et. tc.
băcál s.m. v. băcan.
băcan, băcani s.m. Negustor
care vindea produse de băcănie.
[Var. bacál, băcál s.m.] ○ Et. tc.
bakkal.
băcălíe, băcălii s.f. 1. Soţia
băcanului. 2. Negustoreasă. ○ Et.
cf. băcan, băcănie.
băíaş, băiaşi s.m. 1.
Lucrător însărcinat cu deservirea
clienţilor într-o baie publică. 2.
Miner. 3. Ţigan lingurar, zlătar.
○ Et. baie + suf. -aş.
băibărăcár,
băibărăcari
s.m. Fabricant ori vânzător de
baibarace (haine scurte până la
brâu, purtate la ţară). ○ Et.
baibarac + suf. -ar.
băiéş, băieşi s.m. 1.
Muncitor care lucra într-o mină
(de aur). 2. Ţigan aurar, zlătar.
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benderlíu, benderlii s.m.
Ostaş turc din garnizoana Benderului.
berár, berari s.m. Negustor
care ţinea o berărie. ○ Et. bere +
suf. -ar.
beratlíu, beratlii s.m. (În
epoca fanariotă) Persoană care
deţinea un berat (diplomă sau
brevet de învestitură dat de către
Poarta Otomană, mai ales
domnilor ţărilor române, la
instalarea la domnie). ○ Et. tc.
berbér başá s.m. v.
bărbier-başa.
bérciu, bercii s.m. Crainic,
pristav. ○ Et. sb.
bersckr
s.m.
Luptător
viking, renumit prin cruzime.
beşleágă,
beşlegi
s.m.
Căpitan de beşlii; persoană care
răspundea de un oraş şi avea
rang de căpitan al unui corp de
călăreţi; veteran. ○ Et. tc. beşli
ağasi.
beşlíu, beşlii s.m. Soldat
otoman, cavalerist, care făcea
serviciul de jandarmerie sau de
curierat; (la pl.) corp de
cavalerie uşoară, format, iniţial,
din oşteni turci, apoi din creştini,
supuşi ai ţării sau străini, pentru
paza localităţilor şi pieţelor şi
curieri domneşti. ○ Et. tc. beşli.
bezmănár, bezmănari s.m.
1. Embaticar. 2. Slujbaş
însărcinat cu strângerea bezmă-

becér, beceri s.m. Boier de
rang inferior, care supraveghea
bucătăria domnească; bucătar al
curţii domneşti, mai ales
plăcintar; răspundea, de asemenea, de beciurile domneşti. [Var.
beciáriu s.m.]. ○ Et. beci + suf.
-ar.
beciáriu s.m. v. becer.
beglerbéi s.m. v. beilerbei.
bei, bei s.m. 1. Guvernator
al unui oraş ori al unei provincii
turceşti sau supuse suzeranităţii
turceşti, având rangul unui paşă
cu un singur tui. 2. Domn al unui
principat
autonom,
supus
suzeranităţii turceşti; titlu dat de
către turci domnilor Ţării
Româneşti şi Moldovei. 3. Titlu
onorific. ○ Et. tc. bey.
beilerbéi, beilerbei s.m.
Guvernator general al unei
provincii din Imperiul Otoman,
paşă cu trei tuiuri. [Var.
beglerbéi s.m.]. ○ Et. tc.
beylerbeyi.
beiliccíu, beiliccii s.m.
Funcţionar turc care strângea
beilicul (dare sau dijmă, plătită
mai ales în oi, beiului – pentru
Constantinopole – sau domniei)
în ţările române. Beilicci-báşa –
mai mare peste beiliccii. ○ Et. tc.
bélfer, belferi s.m. Dascăl,
institutor, învăţător, profesor
(mai ales în şcolile confesionale
evreieşti). ○ Et. idiş belfer.
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sociale privilegiate. ○ Et. bir +
suf. -ar.
birăíţă, birăiţe s.f. Soţia
birăului. ○ Et. birău + suf. -iţă.
birău, birăi s.m. 1. Primar
în vechile aşezări săteşti din
Transilvania. 2. Judecător în
Transilvania medievală. 3. Şef
peste şavgăii (lucrătorii) de la
ocnele Moldovei. ○ Et. magh.
bíró.
bircíu, bircii s.m. Dregător
care aduna birul.
birjár, birjari s.m. Vizitiu
(şi proprietar) al unei birje. ○ Et.
birjă + suf. -ar.
bírnic, -ă, birnici, -ce s.m. şi
f. 1. Persoană care plătea bir,
care era supusă la bir; contribuabil, dajnic. 2. Om de rând,
din clasele de jos (ţăran sau
negustor). 3. Tributar. ○ Et. bir
+ suf. -nic.
birtáş, birtaşi s.m. Hangiu,
cel care ţinea un birt, cârciumar.
○ Et. birt + suf. -aş.
birtăşíţă, birtăşiţe s.f. 1.
Soţia birtaşului. 2. Femeie care
ţinea un birt. ○ Et. birtaş + suf.
-iţă.
blagocín, blagocini s.m.
Administrator bisericesc al unei
plase (în Moldova). ○ Et. rus.
boáctăr,
boactări
s.m.
Paznic de noapte, cantonier, sergent. ○ Et. germ. Wächter.
bocangíu, bocangii s.m.
Cizmar.

nului (embatic). ○ Et. bezmăn +
suf. -ar.
bichetáş s.m. v. pichetaş.
bicigáş,
bicigaşi
s.m.
Slujbaş al Menzilului (Poştei) în
Ţara Românească la începutul
secolului al XIX-lea, care era
scutit, pentru slujba prestată, de
unele dări.
bilitór, -oare, bilitori, -oare
s.m. şi f. Persoană care spăla,
înălbea rufele. ○ Et. sb.
bímbaşă, bimbaşi s.m.
Comandant a 1.000 de soldaţi în
armata otomană; maior. ○ Et. tc.
binbaşi.
bina emini s.m. Inspector de
clădiri (bina = clădire mare, cu
mai multe încăperi, servind
pentru locuinţe şi mai ales
pentru prăvălii; clădire în
construcţie). ○ Et. tc.
binagíu, binagii s.m. Antreprenor de construcţii. ○ Et. bina
+ suf. -giu.
binişlíu,
binişlii
s.m.
Persoană care purta biniş (haină
boierească lungă de ceremonie,
cu mânecile largi şi despicate,
strânsă pe bust şi largă în poale,
căptuşită cu blană, devenită cu
timpul îmbrăcăminte a vechilor
lăutari). ○ Et. tc. binişli.
birár, birari s.m. Slujbaş
însărcinat cu strângerea birului;
perceptor (al impozitelor către
stat), recrutat din categoriile
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bocceagíu, bocceagii s.m. 1.
Fabricant sau vânzător de
boccele (şaluri înflorate, uneori
cu broderii de fir, pătrate, pe
care le purtau femeile pe spate;
bucăţi de îmbrăcăminte de
calitate inferioară sau veche în
care se înfăşoară diferite mărfuri
pentru a fi transportate; pachet
de tutun). 2. Negustor ambulant
de mărunţişuri (pânză, ace, aţă),
care-şi ducea marfa în spate,
într-o boccea; tolbaş, coropcar,
marchitan, mămular, colportor.
[Var.
boccegíu,
bogcegíu,
buccegíu s.m.]. ○ Et. tc. bohçacı.
boccegíu s.m. v. bocceagiu.
boccíu, boccii s.m. 1.
Curăţitor de latrine sau de gropi.
2. Tăietor de vite la zalhana;
parlagiu. ○ Et. tc. bokçu.
bogasiér, bogasieri s.m.
Negustor de bogasiu (materie
orientală adusă din Ţarigrad sau
din Rumelia, în toate culorile, cu
faţa lucioasă, care se întrebuinţa
mai ales la căptuşeli); negustori
care vindeau articole de manufactură, ţesături colorate, îndeosebi bogasiu, lipscărie. ○ Et.
bogasiu + suf. -ar.
bogăsăríţă, bogăsăriţe s.f.
1. Soţia bogasierului. 2. Femeie
care făcea negoţ cu bogasiu. ○
Et. bogasier + suf. -iţă.
bogcegíu s.m. v. bocceagiu.

boiangioáică, boiangioaice
s.f. Femeie care vopsea textile. ○
Et. boiangiu + suf. -oaică.
boiangíu, boiangii s.m.
Vopsitor de haine, pânzeturi,
bumbac, lână şi alte textile. [Var.
boiengíu s.m.]. ○ Et. tc. boyacı.
boiárin s.m. v. boier.
boiáriu s.m. v. boier.
boiengíu s.m. v. boiangiu.
boiér, boieri s.m. 1.
Persoană care aparţinea clasei
sociale dominante din statele
feudale româneşti, iniţial proprietar al unei mari întinderi de
pământ; ulterior, după întemeierea Principatelor Române,
deţinător al unei dregătorii în
ierarhia administrativă şi militară a ţării. Boier mare (sau boier
velit ori de clasa I) – boier care
stăpânea mai multe sate sau care
deţinea una dintre cele mai înalte
dregătorii. Boier de clasa a II-a
(sau vtori boier) – boier care
deţinea aceeaşi dregătorie, dar
de rangul al doilea. Boier de
clasa a III-a (treti boier) – boier
care deţinea aceeaşi dregătorie
dar de rangul al treilea. Boierbaşa – căpetenia boierilor. 2.
(Prin extindere) Orice demnitar
sau dregător mare; nobil. 3.
Urmaş al vechilor boieri; (prin
extindere, în raport cu ţăranii)
proprietar sau arendaş de moşie,
moşier; (în raport cu slugile sau
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mânt de binefacere; infirmerie;
loc apărat unde se izolau şi se
îngrijeau vitele bolnave), infirmier. 2. Persoană care îngrijea
vitele bolnave dintr-o bolniţă.
[Var. bolniceár s.m.] ○ Et. sl.
bolĭničarĭ.
boltáş, boltaşi s.m. Negustor
de prăvălie (de manufactură),
prăvălaş, tarabagiu; (boltă =
prăvălie de meşteşugar, dugheană, magazie). ○ Et. boltă + suf.
-aş.
bombardár,
bombardari
s.m. Persoană care fabrica sau
mânuia bombardele (maşini de
război cu care, în Evul Mediu, se
aruncau bolovani de piatră sau
alte proiectile grele asupra
fortificaţiilor; maşină de aruncat
bombe). [Var. bombardáriu
s.m.]. ○ Et. bombardă + suf. -ar.
bombardáriu
s.m.
v.
bombardar.
bonetiér, bonetieri s.m.
Fabricant sau negustor de bonete.
boróşnic s.m. v. barâşnic.
boscár,
boscari
s.m.
Scamator. ○ Et. Bosco (n. pr.) +
suf. -ar.
bostangíu, bostangii s.m. 1.
Cultivator de bostani, bostănar.
2. Soldat pedestru din garda
sultanului, care avea grijă şi de
grădinile seraiului. Bostangibaşa (bostangi-paşa) – căpetenia
bostangiilor, comandantul gărzii

slujbaşii) stăpân; (în raport cu
clasele de jos) om bogat, bogătan. 4. Titlu de politeţe, adresat
persoanelor înstărite, celor cu
funcţii administrative etc. [Var.
boiárin, boiáriu, boiériu s.m.]. ○
Et. sl. boljarinŭ.
boiereásă, boierese s.f.
Boieroaică. ○ Et. boier + suf.
-easă.
boierináş s.m. v. boiernaş.
boieríţă,
boieriţe
s.f.
Boieroaică. ○ Et. boier + suf.
-iţă.
boiériu s.m. v. boier.
boiernáş, boiernaşi s.m. 1.
Boier mic, care ocupa o
dregătorie inferioară la curte sau
pe lângă domn. 2. Boier cu
puţină avere, de la ţară. [Var.
boierináş s.m.]. ○ Et. boierin +
suf. -aş.
boieroáică, boieroaice s.f.
1. Soţie de boier mare. 2. Mare
proprietară de pământ; boiereasă, boieroaie, boieriţă. ○ Et.
boier + suf. -oaică.
boieroáie, boieroaie s.f.
Boieroaică. ○ Et. boier + suf.
-oaie.
bóinic,
boinici
s.m.
Luptător, atlet; gladiator. ○ Et.
sl. bojnikŭ, cf. sb. bojnik.
bolniceár s.m. v. bolnicer.
bolnicér, bolniceri s.m. 1.
Persoană care îi îngrijea pe
bolnavii dintr-o bolniţă (spital,
pe lângă o mânăstire, un aşeză-
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