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Abstract : Dicționarul român-german de frazeologisme somatice (The Romanian-German 

Dictionary of Somatic Phraseology), signed by Oxana Chira, Aurelia Codreanu, Artur Chira, and 

published by AV Akademikerverlag is an original work due to the manner of the internal 

presentation of the body of texts, namely the alphabet ordering of the somatic phrases and 

expressions. The work has a double purpose: selecting phrases used both in Romania and the 

Republic of Moldavia, developed based on the somatic element (arm, head, finger, face, mouth etc.) 

and their equivalent / translation into German.  
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Dicționarul român-german de frazeologisme somatice, semnat de Oxana Chira, 

Aurelia Codreanu, Artur Chira, apărut la AV Akademikerverlag este o lucrare originală 

prin modul de prezentare internă a corpusului, respectiv stratificarea alfabetică a 

locuțiunilor și expresiilor frazeologice somatice. Lucrarea are dublu scop: selectarea 

frazeologismelor din limba română, utilizate în România și în Republica Moldova, 

dezvoltate în baza elementului somatic (braț, cap,deget, față, gură etc.) și echivalearea / 

traducerea acestora în limba germană.  

Sub denumirea de frazeologism, autorii cuprind deopotrivă expresii, locuțiuni și 

proverbe. Structuri precum: parcă i-a luat Dumnezeu mințile – (er ist wie mit Blindheit 

geschlagen; als ob ihn alle guten Geister verlassen hätten), a fi cu obraz de babă turcească 

– ( runz(e)lig und bartlos sein), a se uita cu un ochi la gaie şi cu altul la tigaie (fam.) – 

(schielen) reprezintă doar câteva exemple de expresii veridice românești, judecate din 

perspectiva autenticității. Numeroase locuțiuni cuprinse în volum sunt bine sudate în limba 

română actuală: a bate din palme (in die Hände klatschen), a se scula în picioare (in 

Bewegung / auf die Beine bringen). De asemenea, fac obiectul traducerii în limba germană 

un număr mare de frazeologisme care și-au pierdut complet expresivitatea, în limba 

română. Abundă și „cazurile intermediare” (vezi: Theodor Hristea) al căror statut se 

regăsește în conceptul de frazeologism.  

În alegerea cuvântului-titlu autorii au avut în vedere partea corpului omenesc cu 

relevanță în structura expresiei, fără a preciza date referitoare la clasa gramaticală - 

irelevante, de altfel, într-un dicționar frazeologic bilingv. 
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Majoritatea expresiilor au fost definite prin echivalență / traducere, în limba germană, după 

semnul (–): a jura pe barba profetului – beim Barte des Propheten schwören; a-i ninge 

(cuiva) în barbă – graue Haare bekommen; a arunca pe cineva în braţele cuiva – jemanden 

in jemandes Arme werfen / treiben; jemanden einem anderen in die Arme treiben etc.  

Aria de răspândire a frazeologismelor, utilizarea acestora  este marcată prin 

prescurtări specifice, puse în paranteze rotunde, dintre care: (fig.) – figurat, (fam.) – 

familiar, (pop.) – popular etc. Dacă un frazeologism are mai multe sensuri, în limba 

română, și / sau pentru o mai bună explicitare a acestuia în limba-țintă, autorii notează în 

traducerea germană, toate sensurile apropiate, despărțite prin bară: a-i ajunge cuiva mucul 

la deget (fam.) – das Wasser geht / steht jemandem bis an den Hals; jemandem sitzt das 

Messer an der Kehle. Același procedeu este utilizat și în cazul frazeologismelor din limba 

romană: a-i aluneca / a-i scăpa / a-i fugi / a-i trece cuiva banii / ceva printre degete etc. 

Dacă sensurile sunt mai îndepărtate, se folosesc în explicitarea structurii, punctul și 

virgiula: a-i îngheţa cuiva degetele de frig – jemandes Finger sind starr vor Kälte; jemandes 

Finger sind ganz steif; jemandem sind die Finger vor Kälte ganz steif. 

Sub aspect tematic, structurile echivalate exprimă o mare varietate de idei, 

sentimente omenești, de la bucurie la tristețe, de la sinceritate la curaj, de la flecăreală la 

lucrul profund gândit, de la îndrăzneala vârstei la cumpătare etc. Numeroase frazeologisme 

sunt expresii ale înțelepciunii umane: a-și toarce pe limbă (fam.) – gut überlegen, bevor 

man spricht; die Worte gut abwägen; a-şi pune frâu la limbă – seine Zunge im Zaum halten; 

den Mund halten; die Zunge hüten; a-şi înghiţi limba – a) gierig essen / verschlingen; 

gefräßig sein; b) den Mund halten; sich auf die Lippen / Zunge beißen; c) kein 

Sterbenswörtchen sagen; kein Wort über die Lippen bringen etc., volumul reflectând, din 

acest punct de vedere, ideea – generală în oricare limbă – că gândirea precedă vorbirea: a 

avea scaun la cap – besonnen / vernünftig / klug / bedächtig / sein; vernünftig denken / 

urteilen; a fi veşnic cu căciula pe cap – den Rücken nie beugen; keine Bücklinge machen; 

stets erhobenen Hauptes dahergehen; a avea mintea trează – einen regen Geist / Verstand 

haben; geistig rege sein; ein helles / kluges Köpfchen haben (fam.) etc. 

În procesul de echivalare a conținuturilor semantice, expresiile și locuțiunile 

somatice din limba română își găsesc echivalentul semantic în limba germană, fie prin 

cuvinte singulare, fie prin unități frazeologice sinonime. Numeroase sinonime frazeologice 

au la bază metafore conceptuale, fie că referirea se face la limba română sau la limba 

germană: a avea greieri în cap – Grillen im Kopf haben; a-i face cuiva pielea burduf de 

cimpoi (fam.) – jemandem das Fell / Leder gerben / vollhauen; jemandem die Hosen 

spannen etc. 

Calitatea lucrării se evidențiază și prin numeroasele lucrări lexicografice (v.Bibliografia) 

pe care autorii le valorifică în selectarea materialului lingvistic. 

Dicționar român-german de frazeologisme somatice reprezintă un admirabil 

instrument de promovare a resurselor expresive ale limbii române în limba germană și se 

adresează, deopotrivă, profesorilor, studenților, elevilor, oricărui vorbitor al celor două 

limbi, dornic să cunoască „altfel”, în profunzimea lui, tezaurul de expresivitate și 

înțelepciune al poporului român. 

 


