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A 
 
 
 

1. Ab absurdo (Prin reducere la absurd. În geometrie se demonstrează adesea ab 
absurdo). 

2. Ab alio exspectes alteri quod feceris (Răul făcut altuia să-1 aştepţi şi tu la 
rândul tău) – PUBLILIUS SYRUS, Sententiae, 2. 

3. Ab antiquo (Din vechime, de demult). 

4. Ab hoc et ab hac (De la aceasta şi de la aceea, a vorbi anapoda, a spune vrute şi 
nevrute). 

5. Abiit, excessit, evasit, erupit (A plecat, a tulit-o, a scăpat, a fugit) – 
CICERO, In Catilinam, 2,1,1. Cuvinte cu care marele orator, consul în funcţie, îşi 
încheie prima frază din a doua cuvântare împotriva lui Catilina, „omul înnebunit de 
îndrăzneala sa, respirând crima, uneltind în chip nelegiuit pieirea patriei, 
ameninţându-vă cu foc şi sabie pe voi şi acest oraş...”. 

6. Abiit ad maiores (A plecat la strămoşi, a murit). 

7. Ab immo pectore (Din tot sufletul, din adâncul sufletului, din toată inima, 
profund, sincer). 

8. Ab initio (De la început, de la capăt). 

9. Ab intestat (Fără testament). Formulă juridică. 

10. Ab Iove principium (Să începem cu Iupiter) – VERGIL1US, Bucolica, 3,60. 
Adresându-se muzelor, păstorul Dameta începe cu aceste cuvinte conversaţia cu 
păstorul Menalca. A începe cu ce este mai important. 

11. Ab irato (La mânie, într-un moment de mânie). Nu luaţi nici o hotărâre ab irato. 

12. Ab ore ad aurem (De la gură la ureche, cu toată discreţia). 

13. Ab origine (De la origine, de la obârşie). 

14. Ab ovo (De la ou, de la început) – HORATIUS, Ars Poetica, 147. Poetul îl 
laudă pe Homer pentru că începe Iliada cu mânia lui Achile, adică cu motivul 
imediat al subiectului, nu cu naşterea Elenei, sora Dioscurilor Castor şi Pollux, din 
oul divin. 

15. Ab ovo usque ad mala (De la ouă până la mere, de la început până la sfârşit). 
Expresia se referă la mesele de prânz ale romanilor, care începeau cu ouă şi se 
terminau cu mere. 
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16. Absente febre (Cât timp nu are febră). 

17. Absit omen (Departe fie prevestirea! De n-aş vorbi într-un ceas rău!). În 
vechime, exista credinţa că, dacă cineva vorbea despre o nenorocire, o şi chema. 
Expresia o găsim la OVIDIUS, Amores, 1, 1 4, 41: Nec tibi vis morbi nocuit 
(procul omen abesto) = Puterea bolii nu ţi-a dăunat (fie departe prevestirea). De 
asemenea, la CICERO, Philippicae, 3, 14, 35: Quod di omen avertant = Fie ca 
zeii să îndepărteze prevestirea. 

18. Absolutum illud humanae naturae bonum corporis et animi pace 
contentum est (Binele absolut al naturii omeneşti e cuprins în pacea trupului şi 
sufletului) – SENECA, Epistulae ad Lucilium, 66, 46. 

19. Abundans cautela non nocet (Excesul de precauţie nu este dăunător). Se 
aplică îndeosebi în procedura juridică. 

20. Ab uno disce omnes (După unul cunoaşte-i pe toţi) – VERGILIUS, Aeneis, 2, 
65-66. Cuvinte rostite de Aeneas cu privire la vicleanul Sinon, care încerca să-i 
convingă pe troieni să introducă în cetate calul de lemn în care erau ascunşi soldaţi 
greci, înarmaţi. 

21. Ab Urbe condita (De la întemeierea Romei). Numărătoarea anilor începea cu 
anul 753 a. Chr., când a fost stabilită întemeierea noului oraş. Istoricul TITUS 
LIVIUS şi-a intitulat opera sa Ab Urbe condita (A.U.C.). 

22. Abusus non tollit usum (Abuzul nu împiedică uzul). Exercitarea dreptului nu 
poate fi oprită de teama de a săvârşi un abuz de drept. 

23. Abyssus abyssum invocat (Prăpastia cheamă altă prăpastie) – PSALMII ,43, 8. 
O greşeală atrage după sine o altă greşeală. 

24. A cane muto et aqua silenti tibi cave (Să te fereşti de câinele care nu latră şi 
de apa care nu curge). 

25. Accipere quam facere praestat iniuriam (Este mai bine să accepţi o nedreptate 
decât să o faci) – CICERO, Tusculanae disputationes, 5, 19, 56. Într-o formă 
asemănătoare o găsim la PUBLILIUS SYRUS, Sententiae, 5: Accipias praestat quam 
inferas iniuriam = Mai bine să suferi o nedreptate decât s-o comiţi. 

26. Acerrima proximorum odia (Cele mai înverşunate sunt duşmăniile rudelor) – 
TACITUS, Historiae, 4. Căpetenia răscoalei batavilor (69 p.Chr.), Iulius Civilis, 
exclamă cu surprindere că duşmăniile rudelor sunt cele mai înverşunate, când a 
văzut că romanii au trimis împotriva lui chiar pe nepotul său Iulius Briganticus, cu 
care era în duşmănie: „În fruntea ei (ala singularium) unitate de elită formată din 
cei mai buni soldaţi din unităţi de cavalerie) era Iulius Briganticus, fiul surorii lui 
Civilis, care era urgisit de unchiul său şi el îl ura de moarte pe acesta (căci 
duşmăniile între rude sunt aproape totdeauna cele mai înverşunate)”. 

Această constatare este confirmată, din păcate, şi în zilele noastre destul de 
frecvent. 
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27. A contrario (Prin opoziţie). Argumentare prin care se urmăreşte combaterea 
unei opinii contrare. 

28. Acta est fabula (Piesa a fost jucată). Formulă de încheiere a unui spectacol în 
teatrul roman. Ultimele cuvinte ale împăratului roman Augustus. – SUETONIUS, De 
vita XII Caesarum, Augustus, 99. Istoricul povesteşte că în ziua morţii sale (19 aug.  
14 p.Chr.), Augustus „privi pe prietenii săi şi-i întrebă dacă găsesc că el a jucat bine co-
media vieţii, adăugând în greceşte această încheiere: «Dacă totul a mers bine, aplaudaţi 
piesa şi bateţi din palme»“ (Cf. Rabelais: „Tirez le rideau, la farce est jouée”!). 

29. Acta, non verba! (Fapte, nu vorbe!). Faptele sunt totdeauna mai convingătoare. 

30. Acta publica probant se ipsa (Actele oficiale au valoare prin ele însele). 

31. Acti laboris comes laetitia (Bucuria însoţeşte munca îndeplinită). 

32. Actoris est probare (Este de datoria avocatului să prezinte dovezile). 

33. Actum verba contraria non possunt (Retractările orale nu pot infirma 
declaraţiile scrise).  

34. Ad acta (La acte, la dosar). 

35. Ad annum (La anul). 

36. Adaequatio rei et intellectus (Concordanţa lucrului cu mintea, adică 
conformitate între gândire şi lucrul gândit). Expresia reprezintă definiţia adevărului 
formulată de filosoful evreu Isaac Ben Solomon, după metafizica lui Aristotel. 
A fost reluată de Toma d'Aquino: „Isaac zice în cartea definiţiilor că adevărul este 
concordanţa lucrului cu mintea” (Summa theologiae, 1,9,16,2). 

37. Ad aperturam libri (La deschiderea cărţii, acolo unde se va deschide cartea, 
pe nepregătite. Variantă folosită mai des: Aperto libro). 

38. Ad audiendum verbum (Pentru a asculta cuvântul). Expresie folosită de papi 
pentru convocarea episcopilor şi cardinalilor privind unele probleme personale sau 
de cult. Poate fi folosită drept citaţie sau chemare în faţa organelor statului. 

39. Ad augusta per angusta (Prin căi strâmte, dificile, se ajunge la fapte mari). Un 
succes, o realizare importantă se obţine întâmpinând multe greutăţi. 

40. A derisu non procul abest risus (Râsul nu-i prea departe de ironie). 

41. Ad extremum (În cele din urmă, până la urmă). 

42. Ad gloriam (Pentru glorie). Fără a urmări foloase materiale, recompense etc. 

43. Ad hoc (Pentru aceasta, pentru un anumit scop). Pentru a trata această afacere 
delicată, vă voi trimite un om ad hoc, special, cunoscând bine problema de care 
este vorba. Sunt bine cunoscute în istoria noastră Divanurile Ad hoc, întrunite 
exclusiv pentru a hotărî Unirea Principatelor Române, din 1859. 

44. Ad hominem (La om, la persoană). Formulă folosită numai în această expresie: 
argument ad hominem, adică argument prin care se confruntă un adversar, 
opunându-i propriile sale cuvinte sau acte. V. şi Argumentum ad hominem. 
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45. Ad honores (Pentru onoare, în mod gratuit). Se foloseşte cu privire la un titlu 
onorific, fără retribuţie: funcţii ad honores. 

46. Adhuc neminem cognovi poetam qui sibi non optimus videtur (N-am 
cunoscut până acum vreun poet care să nu se considere cel mai capabil) – 
CICERO, Tusculanae disputationes, 5,22. 

47. Adhuc sub iudice lis est (Procesul este în curs de judecare) – HORATIUS, Ars 
poetica, 78. Poetul se referă la originea controversată a distihului elegiac, cea mai 
veche strofă în poezia latină. Expresia indică o problemă încă neclarificată. 

48. Ad imposibilium nulla est obligatio (Pentru imposibil nu există nici o 
obligaţie). Principiu de drept prin care un debitor nu mai are nici o obligaţie, dacă 
debitul nu îi este imputabil lui. 

49. Ad inferos (La cei de jos). Expresia se referă la zeii subpământeni, în Infern, 
devenit Iadul creştin prin răspândirea legendei creştine, potrivit căreia Iisus a coborât 
în Infern pentru a mântui sufletele celor care crezuseră în venirea lui Messia. 

50. Ad infinitum (La nesfârşit). 

51. Ad interim (Deocamdată, provizoriu, interimar). Ministru ad interim: pentru 
un timp limitat. 

52. Adiuvare nos possunt non tantum qui sunt, sed qui fuerunt (Pe noi ne pot 
ajuta nu numai cei care sunt, dar şi cei care au fost) – SENECA, Epistulae ad 
Lucilium, 7. 

53. Ad Kalendas Graecas (La calendele greceşti, adică niciodată). În calendarul 
roman, Kalendae erau prima zi a lunii când se achitau datoriile. Grecii, neavând în 
calendarul lor Kalendae, expresia se referă la rău platnicii care uită să-şi mai achite 
datoriile. Noi zicem: la paştele cailor. 

54. Ad libitum (După dorinţă, după plac, pe alese). 

55. Ad limina apostolorum (În pragul apostolilor). Perifrază pentru a spune: la 
Roma, spre Sfântul Scaun. Se spune prescurtat: a face un pelerinaj ad limina. 

56. Ad litem (Pentru un proces). Formulă de procedură în dreptul roman: misiunea 
dată unor funcţionari comerciali constituie un mandat ad litem, adică limitat numai 
la problema în cauză. 

57. Ad litteram (După literă, cuvânt cu cuvânt). A cita un autor, un text ad litteram. 

58. Ad maiorem Dei gloriam (Pentru preamărirea lui Dumnezeu). Deviza 
Ordinului iezuiţilor. A acţiona pentru o cauză nobilă, dezinteresat. 

59. Ad meliorem (Pentru vremuri mai bune). 

60. Ad neminem ante bona mens venit quam mala. Omnes praeoccupati sumus. 
(La nimeni nu vine mintea cea bună înaintea celei rele. Toţi suntem luaţi în stăpânire de 
aceasta de mai înainte). În context: „Faptul că răul ne domină şi că de multă vreme ne 
ţine sub stăpânirea lui nu trebuie să te facă, Lucilius, să-ţi pierzi orice speranţă în 
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îndreptarea oamenilor. Înţelepciunea vine totdeauna după sminteală, care la toţi 
oamenii o ia mai înainte – SENECA, Epistulae ad Lucilium, 50,7. 

61. Ad oblectamentum et non quaestum (Pentru plăcere şi nu pentru folos). 

62. Ad oculos (Sub privirea cuiva, pe faţă). 

63. Ad ostentationem (În mod ostentativ, cu mândrie). 

64. Ad patres (Referitor la strămoşi: a merge ad patres = a muri; a trimite ad 
patres = a ucide. Se foloseşte totdeauna în mod familiar). 

65. Ad perpetuam rei memoriam (Pentru veşnică aducere aminte). Formulă 
înscrisă în capul unor bule papale, care conţineau soluţii pentru unele probleme 
supuse Sfântului Scaun spre rezolvare. Se găseşte, de asemenea, pe unele 
monumente comemorative, pe medalii etc. 

66. Ad personam (La persoană, cu privire la autor, la chestiuni care privesc 
personal pe cineva) – QUINTILIANUS, Institutio oratoria, 3,5. 

67. Ad poenitendum properat, cito qui iudicat (Cine ia hotărâri pripite, aleargă 
spre regret) – PUBLILIUS SYRUS, Sententiae,6. 

68. Ad pompam et ostentationem (Pentru fală şi fast). 

69. Ad probationem (Pentru a face dovada). 

70. Ad referendum (Cu condiţia de a refera, de a-şi exprima părerea). Formulă de 
cancelarie: a accepta o propunere ad referendum. 

71. Ad rem (La problemă, la obiect, în mod precis). A răspunde ad rem. 

72. Adscriptus glebae (Legat de glie, de pământ). În epoca feudală, iobagul era 
legat de pământ, el nu avea dreptul de a trece pe moşia altui feudal. 

73. Ad suum quaestum callidus est (Linguşitorul îşi urmăreşte numai interesul 
său) – PLAUTUS, Asinaria, 1, 3, 36. 

74. Ad tempus deberi non potest (obligatio) (Obligaţiunea nu se stinge prin 
ajungerea la termen) – IUSTINIAN, Institutiones. 

75. Adulatio maxima pestis est amicitiae (Linguşirea este cea mai mare pacoste a 
prieteniei). 

76. Adulescentem verecundum esse decet (Tânărul se cade să fie modest) – 
PLAUTUS, Asinaria, 5, 1. 

77. Ad utilitatem vitae omnia consilia factaque nostra dirigenda sunt (Toate 
gândurile şi faptele noastre trebuie îndreptate spre folosul vieţii) – TACITUS, 
Dialogus de oratoribus, 5. 

78. Ad unguem (Cu unghia) – HORATIUS, Satirae, 1,5,32. La perfecţie. Sculptorii 
antici alegeau materialul de lucru, verificându-i netezimea cu unghia. 

79. Ad unum (Până la unul, până la ultimul). 
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80. Ad usum Delphini (Pentru uzul Delfinului). Expresie folosită la cărţi 
cenzurate, epurate sau prescurtate. Fiul regelui Ludovic al XlV-lea, Delfinul, putea 
consulta numai ediţii ale clasicilor latini, din care erau eliminate anumite paragrafe 
licenţioase şi care purtau această menţiune. 

81. Ad usum (După obicei). A sărbători o aniversare ad usum. 

82. Ad utramque paratus (Pregătit pentru orice împrejurare). 

83. Ad valorem (După valoare). Formulă cu privire la taxele vamale impuse 
asupra unor mărfuri importate, calculate proporţional cu valoarea acestora. 

84. Adversae res admonent religionum (Nenorocirea te face să-ţi aminteşti de 
zei) – TITUS LIVIUS, Ab Urbe condita, 5,51,8. După atacul distrugător al galilor 
asupra Romei (V. Vae victis), dictatorul M. Furius Camillus a reuşit să-i învingă, 
salvând patria şi tezaurul. Romanii, îndemnaţi de tribuni să părăsească oraşul 
distrus, sunt opriţi de Camillus prin discursul său, în care susţine că lipsa lor de 
credinţă i-a dus în nenorocire. „Iată de ce am fost înfrânţi!... Numai căzuţi în 
restrişte ne-am adus aminte de cer şi de credinţă şi ne-am găsit scăparea la zei, în 
Capitoliu, la altarul preamilostivului şi atotputernicului Iupiter!”. Opinie valabilă şi 
astăzi, deoarece mulţi oameni lipsiţi de credinţă îşi aduc aminte de Dumnezeu şi de 
Biserică numai atunci când sunt loviţi de nenorociri sau de boli necruţătoare, 
cerând, pe patul de moarte, iertarea divină. 

85. Adversarium impetus rerum viri fortis non vertit animum (Loviturile soartei 
nu descurajează pe omul viteaz) – SENECA, De providentia, 2,1. 

86. Adversis etenim frangi non esse virorum (Nu există în firea bărbaţilor 
adevăraţi să fie doborâţi de necazuri) – SILIUS ITALICUS, Punica, 10, 618. 

87. Adversus hostem aeterna auctoritas (Faţă de duşman, veşnică autoritate). 
Articol în Legea celor XII table (Sec.VI-V a. Chr.) care se referea la străinii 
stabiliţi la Roma. Expresia o găsim la CICERO, De officiis, 12,1. Iată contextul în 
care apare: „Menţionez faptul că noţiunea de duşman, perduellis, a fost exprimată 
la început prin aceea de hostis, străin, pentru a atenua printr-un eufemism o 
realitate tristă. Căci, de străbunii noştri era numit hostis acela pe care noi îl numim 
peregrinus, adică străin. Cele XII table arată: Aut status dies cum hoste (Sau o zi 
de şedere cu un străin) şi, de asemenea: Adversus hostem aeterna auctoritas 
(Împotriva străinului dreptul este veşnic). Ce poate fi mai blând decât să numeşti cu 
un termen atât de slab pe cel cu care porţi război ? Deşi acest termen a căpătat cu 
vremea o accepţiune mai tare: a pierdut înţelesul de străin şi a rămas numai la acela 
care se înarmează împotriva statului”. Ca deviză personală are sensul: cu adversarii 
nici un compromis. 

88. Ad vitam aeternam (Pentru viaţa veşnică, pe vecie, pentru totdeauna). 

89. Advocatus diaboli (Avocatul diavolului). Nume dat prelatului dominican care 
trebuia să informeze Conciliul despre calităţile şi defectele prelatului defunct propus 
spre beatificare sau canonizare. Denumirea oficială este: Advocatus in omnibus 
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causis beatificationum, dată de Papa Benedictus al XlV-lea (1735). Trimisul Papei 
într-o anchetă eclesiastică este advocatus diaboli. 

90. Aegrescit medendo (S-a îmbolnăvit mai rău tot tratându-se). Un tratament al 
unei boli, nesupravegheat cum trebuie, poate fi foarte dăunător pentru bolnav. 
Obiceiul de a lua medicamente fără a consulta medicul comportă riscuri. 

91. Aegri somnia (Vise de bolnav) – HORATIUS, Ars poetica, 7. Gânduri inspirate 
de o stare maladivă. V. Hanc veniam petimusque damusque vicissim. 

92. Aegroto dum anima est, spes esse dicitur (Cât timp bolnavul mai respiră, se 
spune că mai există o speranţă de salvare) – CICERO, Ad Atticum, 9,10,3. 

93. Aequam memento rebus in arduis 
      Servare mentem, non secus in bonis 
      Ab insolenti temperatam 
      Laetitia (Adu-ţi aminte în împrejurări grele să-ţi păstrezi sufletul calm şi tot 
astfel ferit de o bucurie excesivă în prosperitate) – HORATIUS, Odae, 2,3,1. 
Începutul odei închinate lui Dellius, pe care poetul încearcă să-1 încurajeze în faţa 
greutăţilor vieţii. Oricum, moartea nu cruţă pe nimeni, deci „dă grabnică poruncă să 
ţi se aducă vin”. V. şi Omnes eodem cogimur... finalul aceleiaşi ode. 

94. Aequat omnes cinis (Moartea îi face pe toţi egali) – SENECA, Epistulae ad 
Lucilium, 91,16. 
„Sufletul nostru trebuie să fie format astfel încât să-şi înţeleagă şi să-şi suporte 
destinul – ne spune Seneca. Să ştie că soarta are toate îndrăznelile, că are aceeaşi 
putere asupra supuşilor ca şi asupra stăpânitorilor. Nu trebuie să ne indignăm de 
nimic din toate acestea: am intrat într-o lume în care se trăieşte sub aceste legi. Să 
te indignezi dacă s-ar fi hotărât ceva nedrept anume pentru tine, dar dacă aceeaşi 
lege apasă deopotrivă pe cei de sus, ca şi pe cei de jos, împacă-te cu soarta. N-ai de 
ce să ne preţuieşti după mormintele şi monumentele acestea care mărginesc din loc 
în loc drumul: cenuşa ne face pe toţi la fel. Neegali prin naştere, suntem egali prin 
moarte.” 

95. Aequo animo (Cu suflet egal, cu calm, cu seninătate, cu sufletul împăcat). 
Înţeleptul suportă aequo animo adversităţile destinului. 

96. Aequo animo excipe necessaria (Primeşte cu resemnare inevitabilul) – 
SENECA, Epistulae ad Lucilium, 99,22. Referindu-se la durerea pricinuită de 
moartea celor dragi, filosoful consideră că şi în asemenea situaţii trebuie să existe o 
ţinută demnă, lipsită de exagerare. 
„Am văzut – zice el – la câte o înmormântare oameni demni de toată admiraţia, pe 
faţa cărora se citea iubirea, dar fără nici o manifestare teatrală de jale: nimic 
altceva, decât ce datorăm simţămintelor adevărate. Există şi în durere o cuviinţă. 
Ca şi în celelalte lucruri, există şi în lacrimi o măsură. Numai durerile, ca şi 
bucuriile necugetaţilor, se revarsă peste orice margini. Primeşte, deci, tot ce e firesc 
cu sufletul împăcat”. 
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97. Aequo pulsat pede (Bate deopotrivă cu piciorul) – HORATIUS, Odae, 1,4,13. 
Versul complet: „Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
regumque turres... (Moartea palidă loveşte cu piciorul deopotrivă şi-n bordeie de 
săraci şi în palatele regilor). Romanii îşi anunţau vizitele bătând cu piciorul în uşă. 

98. Aequum est ut fraus in suum auctorem retrocedatur (Este drept ca frauda să 
se întoarcă împotriva autorului ei). Maximă de drept. 

99. Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus (Este corect ca cel 
care cere îngăduinţă pentru greşelile sale s-o acorde la rândul său) – HORATIUS, 
Satirae, 1,3,74. Recunoscând faptul că omul este supus greşelii, poetul se adresează 
lui Maecenas, prietenul şi protectorul său: 
        „...Că fără de greşeală nu-i nimeni zămislit, 
        Iar cel cu mai puţine e cel mai preţuit. 
        Tu, scumpul meu prieten, în cumpănă mă pune 
        Cu toate ale mele părţi rele şi părţi bune; 
        Iar dacă cele bune vor atârna mai greu, 
        Am să te pun pe-acelaşi cântar, la rândul meu. 
        Cel care cere, fapta lui rea să i se ierte, 
        Pentru greşeli uşoare, pe altul să nu-l certe”. 

100. Aequum est ut qui participavit lucrum, participet et damnum (Este drept 
să fie părtaş şi la pagubă cel care a fost părtaş la câştig). Principiu de drept roman 
enunţat în IUSTINIAN, Digeste. 

101. Aere perennius. V. Exegi monumentum. 

102. Aestimemus singula fama remota et quaeramus quid sint, non quid 
vocentur (Să apreciem fiecare lucru, indiferent de ce se spune despre el, şi să 
cercetăm ce este, nu cum este numit) – SENECA, Epistulae ad Lucilium, 95,54. 

103. Aes triplex (Triplu bronz) – HORATIUS, Odae, 1,3,9. Expresie folosită de poet 
pentru a caracteriza curajul primului navigator, amintită pentru a exprima fie vitejia, 
fie tăria inimii. Este vorba de corabia care ducea pe Vergilius la Atena. 
        „De stejar şi de aramă cu trei pături învelită  
        Fost-a inima acelui care înfruntă întâi 
        Într-o şubredă de luntre-a mării crâncene mânii  
        Şi nu se temu de vântul Africii, cel ce se bate rău cu Crivăţul...” 

104. Aetate alia aliud factum convenit (Fiecare vârstă cu preocupările ei) – 
PLAUTUS, Mercator, 984. 

105. Aetate reddimur prudentiores (Prin înaintare în vârstă devenim mai 
prevăzători). 

106. Aeternum vale (Adio pentru totdeauna). 

107. Afflavit deus et dissipati sunt (A suflat Dumnezeu şi au fost risipiţi). În anul 
1588, o furtună puternică în Oceanul Atlantic a distrus faimoasa flotă spaniolă, 
Invincibile Armada, trimisă de Filip al II-lea, regele Spaniei, împotriva Angliei. 
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Fraza figurează ca inscripţie pe monedele emise de regina Eliabeta I a Angliei, în 
cinstea acestui eveniment. 

108. A fortiori (Cu atât mai mult). 

109. Age, libertate Decembri utere! (Hai, foloseşte-te de libertatea lui decembrie!) 
– HORATIUS, Satirae, 2,7,4-5. În timpul Saturnaliilor, sărbătoare în mijlocul lunii 
decembrie la Roma, sclavii îşi puteau permite să-şi critice stăpânii şi chiar să fie 
serviţi de ei, fără riscul de a fi pedepsiţi. 

110. Age, si quid agis! (Fă, dacă faci ceva!) – PLAUTUS, Persa, 4,4. Expresie des 
întâlnită la acest autor de comedii. Sclavul Toxilus se adresează unui negustor care nu 
era decis, dacă să cumpere sau nu o sclavă: „Dabit haec tibi grandes bolos. Age, si 
quid agis!” (Ea îţi va aduce mari profituri. Dacă ţi-e de cumpărat, cumpăr-o!). 

111. Agnosco veteris vestigia flammae (Recunosc urma vechii iubiri) – 
VERGILIUS, Aeneis, 4,23. Prin aceste cuvinte, Didona, văduva lui Sicheus, regină a 
Carthaginei, mărturiseşte surorii sale că, în pasiunea ei pentru Aeneas, ea resimte pe 
cea veche faţă de fostul ei soţ. Expresia reprezintă o aluzie la o pasiune care mai 
dăinuie încă. 

112. Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse (Îţi spun, Eacide, că poţi învinge pe 
romani). Este răspunsul dat de oracolul din Delphi lui Pyrrhus, regele Epirului 
(307-272 a.Chr.) care a vrut să ştie dacă va fi învingător în luptele cu romanii. 
Exprimat prin acuzativ cu infinitiv, răspunsul poate însemna şi contrariul, adică 
,,romanii pot să te învingă”. De multe ori prezicerile oracolului aveau sensuri 
ambigue, acesta fiind un exemplu citat ca model. 

113. Aiunt multum legendum esse, non multa (Spun înţelepţii că trebuie să 
citeşti mult, nu multe) – PLINIUS cel TÂNĂR, Epistulae, 7,9,15. În lectură trebuie 
să primeze calitatea celor citite, nu cantitatea. 

114. Aiunt veritatem laborare nimis saepe, extingui nunquam (Se spune că 
adevărul păleşte prea adesea, dar nu se stinge niciodată) – TITUS LIVIUS, Ab Urbe 
condita, 22,39,19. Într-o cuvântare a lui Quintus Fabius Maximus, adresată lui 
Lucius Aemilius, în legătură cu războiul împotriva cartaginezilor, acesta îşi 
aminteşte acest proverb. „Cine va dispreţui gloria deşartă – zice el – va avea pe cea 
adevărată. Lasă să ţi se numească prudenţa frică, chibzuinţa încetineală, destoinicia 
nepricepere în ale războiului. Prefer să-ţi ştie de frică un duşman înţelept decât 
nişte concetăţeni nebuni. De cel prea îndrăzneţ va râde Hannibal, de cel care nu-i 
deloc nesocotit se va teme. Nu te povăţuiesc să stai cu mâinile în sân, dar în 
activitatea ta, mintea, nu norocul, să-ţi fie călăuză... graba e fără prevedere şi oarbă”. 

115. A latere (Alături, din preajmă, colateral). Formulă folosită cu privire la 
cardinalii aleşi de Papă în anturajul său pentru a îndeplini diferite misiuni 
diplomatice. Emisar a latere. 

116. Albo lapillo notare diem (A însemna o zi cu o pietricică albă). A avea o zi 
norocoasă. La romani, culoarea albă simboliza fericirea. 
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117. Alea iacta est (Zarul a fost aruncat) – SUETONIUS, De vita XII Caesarum, 
Caesar, 32. Cuvintele lui Caesar la trecerea Rubiconului. Conform legilor, un 
general roman, venind din nordul Italiei spre Roma, nu avea voie să treacă cu 
armata peste acest râu. Trecerea lui însemna război civil, ceea ce s-a şi întâmplat. 
Expresia e folosită când se ia o decizie hazardată şi importantă, după mai multe 
ezitări. Iată cum descrie Suetonius acest moment decisiv, care a dus la începerea 
războiului fratricid: 
„Pe când stătea pe gânduri, se petrecu următoarea minune: un om de o mărime şi 
frumuseţe extraordinare apăru deodată înaintea lui, cântând din fluier. Afară de 
păstori, alergară la el să-1 asculte mulţi soldaţi din posturi, între care şi trompeţi. 
Răpind o trompetă de la un soldat, omul sări în apă şi, sunând puternic din 
trompetă, se îndreptă spre malul celălalt. Atunci Caesar zice: «Să mergem unde ne 
cheamă minunile zeilor şi nedreptatea duşmanilor noştri. Zarul a fost aruncat».” 
(Rubiconul, în vechime, era graniţa dintre Italia şi Gallia Cisalpină; azi el poartă 
numele Fuimicello sau Pastello şi se varsă în Marea Adriatică). 

118. Alias (Altfel, altminteri, zis şi...). Cuvânt folosit pentru a marca o variantă. 
Ion Barbu alias Dan Barbilian. 

119. Alibi (În altă parte). Termen folosit în judecarea unor inculpaţi. Dovedind 
prezenţa în alt loc decât cel în care s-a petrecut infracţiunea, disculpă de învinuire 
pe orice acuzat. 

120. Aliena capella gerit distentius uber (Capra vecinului are ugerul mai plin) –
HORATIUS, Satirae, 1, 1, 110. 
         „Dar să mă-ntorc cu vorba de unde am pornit. 
        Zgârcitul, oricât strânge, nicicând nu-i mulţumit,  
        Pe toţi îi pizmuieşte şi păru-n cap şi-1 smulge  
        Când vede că vecinul mai multe capre mulge. 
        ……………………………………………… 
        Nu vede că-s atâţia săraci – cum nu e el – 
        Pe cei bogaţi să-ntreacă e singurul lui ţel.” 
        V. şi Maiorque videtur... 

121. Aliena homines melius vident et diiudicant, quam sua (Oamenii văd şi 
apreciază lucrurile străine mai bine decât pe ale lor) – TERENT1US, 
Heautontimorumenos, 503. 

122. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt (Avem sub ochi viciile 
altora, iar ale noastre sunt la spate) – SENECA, De ira, 2,28,8. Citat cu valoare de 
proverb, identic ca sens cu cel românesc: „Vezi paiul din ochiul lui şi nu vezi bârna 
din ochiul tău”. 

123. Alieni appentens, sui profusus (Profitor de ale altuia, risipitor cu ale sale) –
SALLUSTIUS, Bellum Catilinae, 5,4. Din portretul lui Catilina, descris de istoricul 
Sallustius: „Tupeu, viclenie şi lipsă de caracter; profitor de bunurile altuia, dar 
risipitor cu ale sale; lacom în dorinţă, destul de elocvent, dar puţin inteligent”. 




