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În tabloul ştiinţific al lumii nasul 
este organul cu care omul respiră şi 

percepe mirosurile. În tabloul frazeo-
logic însă al limbilor română şi rusă, 

somatismul nas este transferat din do-
meniul somatic propriu-zis în domenii 

ce, pornind de la dimensiunea şi pozi-
ţia acestuia în topografia corpului 

uman, îi atribuie sensuri noi, legate de 
aspectul social al posesorului său. Ală-

turi de cap, organ ce răspunde de exis-
tenţa fizică şi intelectuală a omului, şi 

de ochi care, prin mijlocirea cunoaşte-
rii, răspund de locul omului în lume, 

de mână, ce simbolizează fiinţa ce 
acţionează şi reacţionează şi inimă, ce 

răspunde de dimensiunea afectivă, de 

rînd cu cvasiorganul suflet, nasul, în 
acest complex somatic, este organul 

răspunzător de statutul şi aşezarea so-
cială. În relaţia cu celălalt, nasul, sau 

mai concret, lungul nasului sau gradul 
de ridicare a lui, măsoară poziţia în 

comunicare şi acţiuni. Astfel că în 
limita lungimii nasului, limită ce con-

turează o zonă proprie (sub nas, nu 
mai departe de lungul nasului, nas în 

nas etc.), mult mai personală decât 
cea conturată de ochi (în ochii mei, 

sub ochii mei), omul are dreptul de a 

acţiona şi de a-şi stabili pretenţiile şi 
nevoile în lume. Depăşirea acestei zo-

ne se termină fie cu tăierea (scurtarea) 
nasului (a tăia din nas), fie cu lăsarea 

acestuia în jos (a pleca nasul).  
Aceeaşi situaţie pare a descrie şi 

reacţiile ambelor limbi la cuvântul nas 
din experimentul asociativ. Prin mijlo-

cirea unui simbolism care, s-ar putea 
ca tot de funcţionarea structurilor fixe 

să fie determinat, au fost asociate pe 
primele poziţii însuşiri ale nasului ce 

sunt purtătoare în mental de însuşiri 
ale fiinţei umane ca fiinţă socială, sau o 

vizează în raport cu celălalt: lung (10); 
mare (9); mic (9); ridicat (1); длин-

ный (67) большой (38) красный (38). 

Asociaţiile cu nasul din cadrul 
experimentului asociativ ale noţiuni-

lor orgoliu, ruşine, fudulie, dovedesc 
statutul acestui organ de simbol al 

unei alterităţi dacă nu negative, cel 
puţin nerecomandabilă şi, din această 

cauză, ironizată în structurile fixe. 
Devenind astfel drept indice în ca-

racterizarea relaţiilor cu celălalt, nasul 
califică posesorul lui ca în seriile ce 

urmează:  
FUDUL: prost (18); rău (8); nee-

ducat (4); dezgust (1); prostul (1); fiţos 
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(1); dispreț  (1); răsfăţat (1); negativ 
(1); duşman (1); nimic (1); respingere 
(1). 

ORGOLIOS: prost (2); вредный 
(1); invidios (1); zgîrcit (1); urît (1); 
supărăcios (1); defect (1); răsfăţat (1); 
egoist (1); răutăcios (1). 

Imaginea nasului ca proeminenţă 
în coordonatele lungimii şi ale înălţi-
mii şi derivatele respective reprezintă 
nucleul în configuraţia semasiologică 
a acestui somatism în contextele fra-
zeologice române şi ruse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Nasul, conform dicţionarelor ex-
plicative ale limbilor română şi rusă, are 
semnificaţia de parte proeminentă a fe-
ţei  (DEX). În această ipostază soma-
tismul nas construieşte imaginea multor 
unităţi frazeologice din ambele limbi; 
a nu vedea de nas a fi neatent ; береги 
нос в большой мороз; держать нос 
по ветру = a ţine nasul în vânt. Ultima 
expresie cu sensul de a se adapta si-
tuaţiei , care rezultă din imaginea na-
sului ca parte de dinainte a feţei ieşită 
în relief şi care, la o direcţionare a cor-
pului, creează impresia că este cea care 
orientează, ar putea să fi apărut în lim-
bajul marinarilor. În acest domeniu cu-
vântul nas înseamnă partea anterioară 
a fuzelajului unei nave; lat. nasus  
(DEX). Situaţia îndreptării navei după 
cum bate vântul a servit drept metafo-
ră în domeniul somatic, al îndreptării 
metaforice a nasului, adică a adaptării 
la trebuinţele şi aspiraţiile în depen-
denţă de situaţia reală. Acelaşi sens 

este vizat, se pare, şi în cele trei aso-
ciaţii propuse de vorbitorii de rusă la 
stimulul NAS: корабля 3.  

Mai mult, imaginea proeminentă 
a acestui organ a generat în ambele 
limbi diverse nuanţe de sens, intens 
valorificate în contextele frazeologice. 
De la parte proeminentă a feţei omu-
lui , care prima sare în ochii celuilalt, 
se face uşor transferul metonimic asu-
pra purtătorului de nas  în general, nu 
miroase a nas de om nu e faptă de om 
vrednic (indiciu uman) ; orice nas îşi 
are naşul; с носу (брать, получать) ≈ 
de cap. Această relaţie metonimică 
poate fi sugerată şi de reacţiile om 2; 
человека 4. 

Tot nasul, ca parte proeminentă a 
feţei, este elementul corporal ce creea-
ză iluzia (şi posesorului, dar şi privito-
rului) că măreşte spaţiul fizic ocupat 
de fiinţa umană alături de celălalt. 
Astfel că tot ce se află în zona respecti-
vă se identifică cu omul însuşi, e zona 
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sa privată: sub (sau, rar, în) nasul cui-
va sau sub nas = под носом în ime-
diata apropiere, în faţă, sub ochii cui-
va ; de sub nas = из-под носу. Toate 
evenimentele ce urmează să se întâm-
ple în viaţa personală sunt descrise de 
vorbitorul rus ca fiind aproape de nas 
sau sub nas: на носу despre ceva care 
trebuie să aibă loc şi de care trebuie să 
te pregăteşti ; de exemplu, зима на 
носу, надо запастись дровами.  

Condiţia pentru o bună funcţiona-
re a acestei zone în preajma celorlalţi 
semeni e să fie bine şi obiectiv cunoscu-
tă (în acest sens am discutat mai sus 
imaginea lungul nasului). Nesatisfa-
cerea acestei condiţii e interpretată ca 
tentativă la spaţiul privat al celuilalt: 
a-şi lungi nasul a deveni prea îndrăz-
neţ, a se obrăznici . Din acest motiv 
nasul este asociat cu curiozitatea şi in-
discreţia. Ilustrative sunt structurile: 
любопытному в комедии нос отку-
сили sau любопытной Варваре на 
базаре нос оторвали; a-şi băga na-
sul unde nu-i fierbe oala ≈ не суй свой 
нос в чужие дела; a-şi băga nasul = 
совать (сунуть) нос; соваться (су-
нуться) с носом; не суй свой нос не 
в свой вопрос; не суй свой нос не в 
своё просо etc. (Amintim în acest 
context că Урысон Е. В. consideră că 
faţă de europeni, rusul îşi permite 
frecvent să se amestece în treburi 
străine. Acest lucru îl consideră ca 
fiind o datorie a coabitării (Урысон 
1995)) Intersectarea a două spaţii pri-
vate nu este niciodată intenţionată şi 
din această cauză e neaşteptată: a da 
nas(ul) cu cineva a se întâlni cu cine-
va pe neaşteptate (şi fără a dori) ; (a 
se întâlni) nas în nas (cu cineva) = но-
сом к носу sau носом к носу встре-
тились (a se întâlni) faţă în faţă (cu 
cineva), a se întâlni pe neaşteptate׳.  

Depăşirea zonei este salutară doar 
în scopul cunoaşterii în general, fără 

atentare la intimitatea străină: a nu ve-
dea mai departe decât lungul nasului 
a fi prost sau limitat din punct de ve-
dere intelectual  ≈ не видеть дальше 
своего носа a observa ce se petrece 
numai în apropiere . Aceeaşi idee este 
întărită şi de imaginea lucrului ce 
trece pe sub nas şi nu este observat 
pentru a fi exploatat: a(-i) trece (cui-
va) pe la (sau pe lângă) nas a(-i) tre-
ce pe dinaintea ochilor , a pierde un 
prilej favorabil ; вокруг носу вьется, 
а в руки не дается. 

Ca tentativă la celălalt prin depă-
şirea zonei proprii este interpretată şi 
imaginea fiinţei umane ce nu-şi vede 
sau îşi neglijează propria zonă, dar fa-
ce referire la alte persoane: sub pădu-
re vede, da׳ sub nas nu vede ≈ не ви-
дит, что под носом творится; да-
леко глядит, а под носом не видит; 
под лесом соломинку видит, а под 
носом бревна не видит.  

În relaţia cu celălalt, lucrurile plă-
cute, dorite sar în ochi sau se percep 
cu ochii: a pune ochiul pe ceva; a sor-
bi cu ochii pe cineva; a pierde (pe ci-
neva) din ochi; аленький цветок бро-
сается в глазок, iar cele neplăcute 
sunt percepute sau primite în zona con-
turată de nas: a arunca (cuiva ceva) în 
nas a spune (cuiva ceva) direct, fără 
menajamente ; a-i râde cuiva în nas a 
râde cuiva în faţă, bătându-şi joc de el ; 
a-i da (a-i ajunge, a-i mirosi cuiva) pe 
sub nas a se simţi jignit ; a-i da (a-i 
ieşi cuiva) ceva pe nas; a vărsa ceva 
pe nas a o păţi . Aceste imagini sunt 
sprijinite şi de experienţele umane ne-
plăcute în care este antrenat nasul şi 
care au servit drept metafore pentru 
diverse stări şi emoţii negative ale 
omului: a-i da cuiva cu ardei (chibri-
turi, frunză de tutun, cu ceva) pe la 
nas a supăra pe cineva ; a întărâta pe 
cineva ; a-i stoarce cuiva ceapa (sau 
lămâia) în nas; a-i freca cuiva ridichea 
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la nas a înfrunta vehement pe cine-
va ; a-i sări cuiva ceva în nas a fi su-
părăcios, sensibil , a se simţi jignit ; a 
cădea cu nasu-n terci; a-şi turti nasul; 
a lua în nas (ruşinea) a-şi pierde re-
putaţia , a păţi ceva ruşinos ; a-şi beli 
(jupui, rupe) nasul a fi în primejdie, a 
o păţi , a se păcăli ; a-i sta ca piperu-n 
nas a nu-i fi pe plac . În felul acesta 
nasul este răspunzător de stările, în ge-
neral, negative, trăite de om: a-i veni 
(cuiva) muştarul la nas sau a-i tremu-
ra (cuiva) nasul a se supăra; a se 
enerva, a se înfuria .  

Tot ca derivat al semnificaţiei pro-
eminenţă  se poate interpreta valoarea 
de călăuză în deplasarea sau direcţio-
narea corpului uman, independentă sau 
nu de voinţa posesorului: a da cu na-
sul de ceva a întâmpina o dificultate ; 
a da cu nasul pe undeva (sau prin ce-
va) = показать нос куда или где a 
trece în grabă sau întâmplător pe un-
deva ; a-şi arăta sau a(-şi) scoate na-
sul (la iveală) a apărea, a se înfăţişa ; 
a da nas(ul) cu ceva a lua cunoştinţă ; 
pasul păzeşte nasul. La fel şi imagi-
nea băgării nasului peste tot, amintită 
mai sus, se poate înscrie în acest şir: 
a-şi băga (sau a-şi vârî) nasul în ceva 
(sau undeva, în toate, unde nu-i fierbe 
oala) a se amesteca într-o afacere, 
într-o problemă (care nu-l priveşte) ; 
он всюду нос сует; хоть шея ко-
ротка, а достает носом до дна, cu 
un excelent efect stilistic. 

Ca derivat al unei direcţionări 
statice funcţionează imaginea nasului 
înfipt în ceva: cu nasul în carte = 
уткнуть нос или уткнуться носом 
в книгу; ткнуть носом кого-что во 
что; уткнуть нос или уткнуться 
носом во что a se uita atent la ceva .  

Fiinţa umană se poate exprima 
non-verbal, intenţionat sau nu, printr-un 
cod somatic ce poartă un caracter în 
mare parte universal. În acest limbaj 

este antrenat şi nasul, ca parte proe-
minentă a corpului (sau a feţei, mai 
exact). Am prezentat mai sus câteva 
structuri ce descriu expresii somatice 
prin care vorbitorul se exprimă şi-şi 
demonstrează astfel atitudinea faţă de 
celălalt: a strâmba din nas a fi nemul-
ţumit ; a-şi cârni nasul a-şi manifesta 
nemulţumirea, dezaprobarea, dispreţul ; 
a râde pe sub nas a râde pe ascuns ; 
a-şi umfla nasul a se supăra, a se în-
furia etc.  Mai putem adăuga şi acele 
imagini frazeologice în care nasul ia o 
anumită poziţie ca rezultat al mişcării 
capului. Astfel, imaginea nasului ridi-
cat, ce descrie poziţia pe care o iau 
oamenii în exprimarea unor atitudini 
de superioritate sau îngâmfare în di-
verse situaţii, nu este altceva decât un 
efect al ridicării capului. Vorbitorul 
vede această poziţie prin perspectiva 
nasului mai ales pentru efectele care o 
însoţesc: imaginea capului ridicat fiind 
una neutră, cea a nasului ridicat are o 
forţă sugestivă intensă. De aici şi aria 
de simboluri largă atribuită nasului în 
domeniul relaţiilor omului cu celălalt, 
sau, mai exact, al poziţiei, statutului 
posesorului de nas în comunitate: a 
avea nas sau a-şi ridica nasul a în-
drăzni, a cuteza ; a da nas (cuiva) a 
îngădui prea multe (cuiva) , a-i per-
mite cuiva să fie familiar, îndrăzneţ 
sau obraznic ; a (nu) fi (sau face) de 
nasul cuiva a (nu) fi potrivit cu cine-
va, a (nu) corespunde cuiva, a (nu) fi 
pentru cineva, a (nu) i se cuveni cui-
va ; a da nasul (să...) a îndrăzni ; par-
că n-are nas să ne dea obraz (Pann, 
1350); задрать sau поднять нос a 
începe să se simtă important ; не по-
дымай носу: спотыкнешься; нос не 
по чину; хоть дворянский нос, да 
песьего не стоит. 

În acest domeniu semantic nasul 
funcţionează ca indiciu al diverselor 
stări – trufie, mândrie, îngâmfare şi 
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încredere exagerată în sine, de unde şi 
ideea unei libertăţi exagerate în relaţia 
cu celălalt (Scriban): după ce e sărac, 
mai e şi cu nasul pe sus; nu umbla cu 
ţîfna-n nas (Pann, 854); a-i cădea 
(sau a-i pica) nasul cuiva a-şi pierde 
îndrăzneala sau îngâmfarea, a rămâne 
ruşinat, umilit ; nu-ţi cade (sau pică) 
nasul dacă... nu ţi se întâmplă nimic, 
nu-ţi pierzi demnitatea dacă... ; a-i da 
cuiva cu luleaua pe la nas a nesocoti; 
a dispreţui ; nu-i ajungi (nici) cu pră-
jina (sau strămurarea) la nas e foarte 
încrezut  sau e fi foarte îngâmfat ; (a 
umbla sau a fi, a se ţine) cu nasul (pe) 
sus a (fi) încrezut, sfidător ; obrazului 
fără nas îi stă rău; Îşi găseşte fără 
voie / Lungul nasului să-i moaie 
(Pann, 1089); I să moaie niţel nasul 
cel de oţel (Pann, 1090); задирать 
нос; нос задирает, а в голове ве-
тер; ходить с поднитым носом. 

Cu efect de diminuare a stărilor 
descrise mai sus funcţionează ruşinea. 

Nasul este organul ce răspunde de sta-
rea de ruşine, tot el fiind cel ce o expri-

mă: a-i fi (ruşine) pe la nas a se ruşi-
na ; a lăsa (sau a pune) nasul în jos 

sau în pământ a se ruşina, a se simţi 
vinovat ; cu nasul lăsat în jos ruşinat, 

umilit ; a se întoarce (de undeva) cu 
nasul în jos a se întoarce ruşinat ; să-ţi 

fie în nas! să-ţi fie ruşine! ; a-şi duce 
nasul undeva a păţi ruşine de ceva  

sau a răspunde de ceva ; Obraznicul 
are ceas cînd să ia ruşinea-n nas.  

Tot nasul este organul care răspun-
de de capacităţile şi posibilităţile pose-

sorului. În acest sens am discutat ex-
presia lungul nasului, care reprezintă 

în limba română măsura acestor capa-

cităţi: a (nu-) şi cunoaşte (sau vedea, 
şti) lungul nasului a (nu-) şi da seama 

cât e în stare să facă cu puterile pro-
prii , a (nu-) şi da seama de măsura pe 

care trebuie s-o păstreze faţă de alţii  
sau a (nu) se comporta cuviincios ; 

omul e dator să-şi măsoare lungul na-
sului; a nu vedea mai departe decât 

lungul nasului a fi prost sau limitat 
din punct de vedere intelectual ; не 

видеть дальше своего носа; не по 
носу кому; выше носа плюнешь, 

себя заплюнешь.  
Se mai pot adăuga şi imagini ca-

re, prin atribute ale nasului, fac referire 
la un anume tip de posesor sau com-
portament: a fi cu nasul de ceară a fi 
foarte susceptibil ; nu merge la soare 
de frică să nu i se topească nasul; a-şi 
face nasul mătură a-şi pierde omenia ; 
te spune nasul că-ţi place vinarsul, la 
fel şi expresiile discutate mai sus: нос, 
что и багра не надо sau насанда-
лить нос. În ce priveşte ultima expre-
sie, amintim că „sandal” (сандаловое 
дерево) este denumirea unui copac (Pte-
rocárpus santálinus) din care, cu aju-
torul spirtului, se căpăta vopsea roşie. 

Imaginea nasului conturată până 
acum în contextele frazeologice expli-

că şi ipostaza lui de organ ce poartă 
răspundere de comportamentul şi fap-

tele posesorului. Astfel că imaginile 
sustragerii sau diminuării integrităţii 

acestuia, ca simbol al restabilirii sau 
încercării de a restabili locul potrivit 

al posesorului în comunitate, sunt larg 
exploatate în tabloul frazeologic al 

ambelor limbi: a tăia (sau a scurta) na-

sul (cuiva) sau a da (cuiva) peste nas 
a pedepsi, a ruşina, a umili, a pune la 

locul lui (pe cineva) ; să-mi tai nasul 
dacă... se spune pentru a întări o afir-

maţie sau o negaţie ; a-i creşte cuiva 
nasul cel tăiat a se obrăznici din nou, 

după ce a fost mustrat sau pedepsit ; 
văcarul care s-a mîniat pe nevastă şi 

nasul şi-a tăiat (Pann, 855).  
Imaginea tăierii nasului nu este 

una pur metaforică. Ea ne aminteşte, 
spune Lazăr Şăineanu, „de un timp când 
tăierea nasului era o pedeapsă obicinui-
tă în vechea legislaţiune românească 
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şi când persoana, lovită de o asemenea 
pedeapsă, era expusă dispreţului şi în-
josirii” (Şăineanu 1999: 231-232). „Ca-
rele va fura din biserică vrun lucru 
[scrie în Pravila lui Vasile Lupu], ce 
va fi sfinţit, măcar de va fi furat atunci 
întâi, tot să-l spânzure; iară de nu va fi 
sfinţit lucrul acela ce au furat, de i-ar 
fi atunce întăi, tot să şi-i taie nasul, 
[...]; iar de va face şi al doilea rând, să-l 
spânzure” (Apud Şăineanu 1999: 231). 
Această „operaţie chirurgicală”, spune 
Stelian Dumistrăcel, reprezintă o pe-
deapsă „mai blîndă (faţă de tăierea ca-
pului), administrată uzurpatorilor dom-
niei sau boierilor «vicleni»; învinşi şi 
prinşi, acestora li se tăia, de obicei, 
zgîrciul dintre nări” (Dumistrăcel 2001: 
256) Este cunoscută şi varianta „[în]-
semnării la nas” argumentată documen-
tar de către Stelian Dumistrăcel, prin 
prezentarea de dovezi istorice: „L-au 
impresurat oastea leşească pe Joldea-
vodă şi 1-au prins viu; pre carele, da-
că au sosit Alexandru-vodă, 1-au [în]-
semnat la nas şi 1-au dat la călugărie” 
(Letopiseţul, cap. Domniia lui Joldea-
vodă, carile au domnit 3 zile...)” (Du-
mistrăcel 2001: 256). Această practică 
era aplicată şi în situaţiile pedepsirii 
prizonierilor de război sau a hoţilor şi 
negustorilor necinstiţi: „Dar practica 
era mai larg răspîndită: la fel erau în-
semnaţi şi prizonierii de război şi tot 
aşa erau pedepsiţi şi hoţii sau negusto-
rii necinstiţi, de exemplu brutarii ce 
vindeau «pîinea lipsă»: «odinioară se 
dau prin tîrg cu nasul tăiat, – de unde 
locuţiunea bucureşteană care a rămas: 
«da-te-aş prin tîrg cu nasul tăiat». Uti-
lizarea figurată a contextului păstrea-
ză, chiar dacă numai vag, amintirea 
umilinţei infamatoare, cu toate că for-
mularea s-a schimbat: a da peste nas, 
a scoate (cuiva) pe nas (o faptă, un 
act).” (Dumistrăcel 2001: 257)  

Opusă imaginii nasului ridicat şi 
sinonimă, în unele contexte, cu imagi-
nea nasului tăiat, funcţionează, în ta-
bloul frazeologic al ambelor limbi, 
imaginea nasului lăsat în jos: a lăsa 
(sau a pune) nasul în jos sau în pământ; 
a se întoarce (de undeva) cu nasul în 
jos; cu nasul lăsat în jos, iar drept 
remediu al situaţiei respective sunt cu-
noscute, pe lângă tăierea sau scurtarea 
nasului, diverse acţiuni în care orga-
nul respective are de suferit: a-i da 
peste nas; a da (sau a pune ceva) pes-
te nas; a scoate (cuiva ceva) pe (ori 
prin, pe sub) nas; a-i freca (ceva) sub 
nas; a-i trage una (sau un ibrişin) pe 
la nas a face pe cineva să simtă că nu 
s-a purtat cum se cuvine , a-i face 
cuiva aluzii răutăcioase , a-i reproşa 
cuiva ceva cu răutate ; a-i ieşi (sau a-i 
da) pe nas a o păţi . 

Spre deosebire de limba română în 
care imaginea nasului plecat în jos sim-
bolizează ruşinea, umilinţa sau vinovă-
ţia, în limba rusă aceeaşi imagine sim-
bolizează, pe lângă semnificaţiile din 
română, şi starea de melancolie, triste-
ţe: повесить нос sau повесить нос 
(на квинту) a fi trist, melancolic . 
Această imagine e legată de gestul aple-
cării capului în starea de melancolie, 
iar prezenţa cvintei din limbajul muzi-
cal trimite la poziţia capului plecat a 
violonistului în momentul atingerii ce-
lei de-a cincea strune. Struna respecti-
vă produce cele mai înalte sunete din 
care şi sunt compuse melodiile de triste-
ţe, melancolice (Бириx 2005: 477

 
). 

Ca parte a corpului ce răspunde de 
statut, onoare şi diverse atitudini adop-

tate în faţa celuilalt, nasul funcţionează 
intens şi în domeniul relaţiilor umane: 

a(-i) întoarce nasul (cuiva) a ignora 

ostentativ (pe cineva), a întoarce spa-
tele (cuiva) ; a trânti (sau a închide cui-

va) uşa în nas a refuza să primească 
(pe cineva)  sau a pleca supărat de la 

45 



cineva, închizând uşa cu putere ; пока-
зать нос кому; натянуть нос sau на-

клеить нос a prosti, a înşela pe cineva . 
Această zonă semasiologică a cu-

vântului nas este conturată şi de o ima-
gine transferată din domeniul creşterii, 
îngrijirii şi exploatării animalelor de 
casă. E vorba de imaginea purtării de 
nas a cornutelor în scopul mânuirii le-
jere de către om: a duce (sau a purta) 
de nas (pe cineva) = водить за нос 
кого-что a domina, a stăpâni, a con-
duce (pe cineva), determinându-l să 
facă ceva (care nu este în interesul său)  
sau a amăgi, a înşela (pe cineva) ; a du-
ce (sau a purta, a târî, a ţine) pe cineva 
de nas a stăpâni pe cineva determi-
nându-l să acţioneze într-un anumit fel  
sau a purta pe cineva cu vorba, a amă-
gi, a înşela ; a duce pe cineva cu nasul 
la teică a da în judecată pe cineva ; 
его бабушка моего дедушку за нос 
водила. Pe aceeaşi imagine e con-

struit şi un joc rusesc al copiilor, nu-
mit Podvocha. Un matur sau adoles-
cent îi leagă ochii unui copil şi-l duce 
de nas cu scopul de a-i arăta animalul 
preferat. Ajungând la o oglindă sau la 
o găleată cu apă, îi dezleagă ochii şi-i 
arată imaginea proprie reflectată, ast-
fel înşelându-l. (Бириx 2005: 478

 
)  

Tot din această serie fac parte şi 
frazeologismele care conţin şi instru-
mentul cu care se poartă de nas: a-i pu-
ne cineva belciugu la în nas; a-i atâr-
na cuiva cinghelul (sau iabaşaua) de 
nas a conduce pe cineva după voie-i . 
Iabaşaua < yevaşa „cleşte de lemn sau 
de fier cu care se apucă nasul cailor 
nărăvaşi cînd se potcovesc”(DEX). 

În acelaşi domeniu, al relaţiilor 
umane, funcţionează imaginea frazeo-
logică, ce nuanţează ierarhia de vârstă 
şi, astfel, de superioritate: a şterge nasul 
cuiva = утереть нос кому-чему; смет-
лив и хитер – пятерым нос утер. 
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