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Cercetarea unităților frazeologice 

din perspectivă strict lingvistică, ale 

nivelurilor de limbă implicate în 

structura lor, este o abordare depășită 

încă din secolul trecut. Astăzi aceste 

unități de limbă sunt văzute ca pro-

duse de mental care dezvăluie legătu-

ra dintre limba comunității și o viziu-

ne specifică sau universală asupra lu-

mii. Se vorbește în acest sens de uni-

versalii frazeologice sau/și structuri 

universale de gândire și de verbalizare 

a lumii recognoscibile în multe limbi. 

De exemplu, manifestarea răută-

ții prin vorbire este redată în română 

prin metaforele generice: 1. Limbă, ca 

organ al vorbirii; 2. Diverse calități 

ale limbii, preponderent ascuțit sau de 

șarpe/ viperă. Ultima implică și cono-

tația mitică a acestei reptile – viclean. 

Legate de acestea, atestăm și alte 

cultureme ce pun în evidență calitatea 

de a fi ascuțit a desemnatului lor: cu-

țit, brici, sabie, lamă etc.: 

Un asemenea proces dublu sau 

chiar triplu de metaforizare (metoni-

mia limbă-vorbire, pe de o parte, și 

metaforele ascuțit, șarpe sau viperă, 

pe de altă parte) poate fi identificat în 

mai multe limbi. 
 română italiană spaniolă franceză rusă1 engleză 

a
sc

u
ți

t 

a avea 

limbă as-

cuțită; 

a fi ascuțit 

la limbă 

 

lingua 

tagliente 

(limbă 

ascuțită) 

 

lengua 

afilada 

(limbă 

tăioasă / 

ascuțită) 

 

avoiar la 

langue 

tranchante 

comme une 

lame de 

rasoire (a 

avea limba 

ascuțită ca 

o lamă de 

ras) 

острый на язык 

(ascuțit la limbă); 

быть острым 

на языке (a fi as-

cuțit la limbă); 

острый язык 

страшнее писто-

лета! (o limbă as-

cuțită e mai pericu-

loasă decât o armă!) 

tongue is sharper, 

gives a deeper 

wound than any 

sword (limba este 

ascuțită, face o rană 

mai adâncă decât 

orice sabie) 

                                                 
1 În limba română şi rusă iute înseamnă, deopotrivă, şi ׳rapiditate׳ şi ׳gust picant׳. Vor-

bitorul de rusă nuanţează o valoare în plus, ׳ascuţime׳ – острый care înseamnă şi ׳ascuţit׳, şi 

 .(׳picant׳ şi ׳repede׳) ׳iute׳
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o
b

ie
ct

 a
sc

u
ți

t 
limba-i mai 

tăioasă 

decât ori-

ce brici; 

de multe 

ori limba 

taie mai 

rău decât 

sabia 

lingua 

tagliente 

come un 

rasoio 

(limba ce 

taie ca o 

lama) 

tener la 

lengua 

afilada 

como una 

navaja (a 

avea limbă 

ascuțită ca 

un brici) 

avoir un 

couteau de 

tripier (a 

avea un 

cuțit de 

tripier) 

 

язык как бритва 

(limba e ca un 

brici); 

не язык а брит-

ва (nu e limbă, ci 

brici) 

 

the tongue is shar-

per than any sword 

(limba e mai ascuți-

tă decât orice lamă); 

the tongue is not 

steel but it cuts 

(limba nu este din 

oțel, dar taie) 

șa
rp

e
 

limbă de 

şarpe; 

(a) avea 

limbă de 

viperă 

 

lingua di 

serpente; 

lingua ser-

pentina; 

lingua vi-

perina 

(limbă de 

șarpe, limbă 

de viperă) 

lengua de 

las serpi-

entes (lim-

ba șerpilor) 

 

langue de 

viper (lim-

bă de vipe-

ră) 

 

змеиный язык 

(limbă de șarpe) 

 

the tongue stings is 

more venomous 

than a serpent's 

sting (înțepăturile 

limbii sânt mai ve-

ninoase decât înțe-

pătura unui șarpe); 

tongue like a 

serpent's (limba e 

ca un șarpe) 
 

Am selectat unele imagini fra-

zeologice identice în mai multe limbi 

ca rezultat al unor experiențe asemă-

nătoare ale ființei umane în general. 

Totodată însă, frazeologismele dezvă-

luie coordonatele de existență ale unei 

comunități concrete, un specific în 

perceperea lumii și raportarea la 

aceasta. Despre imaginea lumii sur-

prinsă şi condiţionată de limbă vor-

beşte şi Sextil Puşcariu: 

„Nu numai omul e stăpân pe 

limba lui, ci [...] şi limba e stăpână pe 

cei ce o vorbesc, silindu-i să urmeze 

cu gândurile lor drumurile bătute de 

înaintaşi, [...] luând de-a gata clişeele 

moştenite de la părinţi” (Pușcariu 

1976: 156)  

O metaforă culturală, prin urma-

re, dezvăluie structurile universale ale 

cunoașterii și ale verbalizării realității 

pliate pe posibilități idiomatice speci-

fice unei limbi concrete, după cum s-a 

văzut din exemplele anterioare. Legă-

tura dintre sensul literal al expresie 

dedus din sensul lexemelor compo-

nente și sensul expresiei deductibil din 

sensurile frazeolexelor (culturemuri-

lor) determină ceea ce se numește 

grad de motivare sau transparență a 

structurilor frazeologice.  

Această legătură poate fi expri-

mată prin modelul prismatic al lui 

Dirc Geeraerts, adoptat la limba ro-

mână și la conținuturile lingvale din 

perspectiva coșeriană de către Simina-

Maria Terian (Terian 2015: 172). 
Astfel, în interpretarea unui fra-

zeologism ca microtext trebuie să se 

țină cont de planul lingvistic, ce pro-

duce o imagine concretă (prin ceea ce 

spune literal) și sensul frazeologismu-

lui, compus din sensurile elementelor 

componente (frazeolexelor) în struc-

tura frazeologică (deci nu în tehnica 

liberă a discursului). Aceste două pla-

nuri pot fi schematizate astfel: 
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Liniile întrerupte reprezintă moti-

varea acestor două planuri, sau meta-

forizarea imaginii pentru realizarea 

semnificației frazeologismului, iar li-

niile dintre 2-3 și 5-6 reprezintă rela-

țiile (freimele) vizate dintre diverse 

domenii (concepte) în conturarea unui 

concept (în cazul nostru răutatea ma-

nifestată prin vorbire): domeniul so-

matic și domeniul zoonimic prin ra-

port de calitate, apartenență, instrument.  

Din acest punct de vedere – al mo-

delului prismatic, augmentat acolo unde 

este posibil cu freime, poate fi urmărit 

orice câmp idiomatic dintr-o limbă. 

Simina Maria-Terian a propus un ase-

menea studiu pe câmpul idiomatic al 

furiei în limba română, identificând 

următoarea metaforă conceptuală: fu-

ria este o substanță care deposedează 

omul de propriul corp. Gradele de ma-

nifestare (mai intensă sau mai puțin 

intensă) a acesteia este în funcție de lo-

calizarea ei (picioare, membre: a călca 

pe coadă, a călca pe bătătură; burtă: 

a-l arde la ficați, cap: a-i da cu piper pe 

la nas), apoi, după ce a pus stăpânire 

deplină, se produce intensitatea ma-

ximă, explozia: a vărsa venin, a scoate 

fum pe nări. Această posesie anormală 

a corpului de către starea de furie este 

considerată boală, simptomele fiind: a 

se înnegri / îngălbeni / înalbăstri la 

față; a face spumă la gură, a i se 

tulbura ochii etc. (Terian 2015: 214). 

Limbuția este o activitate conti-

nuă, realizată cu ajutorul gurii și lim-

bii (ca un mecanism), fără finalitate, 

dar uneori cu consecințe atât pentru 

vorbitor, cât și pentru receptor sau alt 

obiect. Acest câmp idiomatic implică 

și alte câmpuri: flecăreala, calomnia 

sau bârfa, minciuna, inactivitatea. 

Culturemele, sau clasele idiomatice 

cel mai des utilizate sunt: elemente 

din domeniul somatic (gură și aria 

onomasiologică a gurii, limbă, ure-

che), elemente din domeniul mecani-

zării (moara, melița, suveica, 

melițoiul, flecărețul etc.), ale căror 

funcționare poate fi intensificată de 

diverși stimulenți (gâdilici, piper, 

ardei etc.), elemente din domeniul 

zoonimic (gâștele, măgarul, găina).  

Prezentăm în tabelul de mai jos 

configurația câmpului idiomatic LIM-

BUȚIE, identificând totodată subcâm-

puri, metafore conceptuale la nivelul 

acestora și clasele idiomatice implicate.

câmpuri 

idiomatice 

implicate 

metafore conceptuale / 

imaginea 

literală generalizată 

clase 

idiomatice 

(cultureme) 

 

frazeologisme 
 

vorbire 

continuă 

 

un proces 

de vorbire 

foarte 

intens 

mecanism 

gura și aria 

onomasiolo-

gică a acestui 

organ (clonț, 

meliță, clam-

pă, pupăză 

etc.); 

limba  

A da cu clanţă; A da cu clonţul; A da 

cu/din gură; A da cu meliţă; A da din 

clonţ; A da din clampă; A bate din pupă-

ză; A-i tot da cu gură; A toca din gură; 

A toca la verzi şi uscate; A-şi alerga 

gura de pomană; A-şi alerga gura; A 

troscăi din gură; А-i umbla gura moară; 

A vorbi cu două guri; A vorbi cuiva să-i 

trosnească fălcile; Parcă umblă moara 

fără grăunţe; A avea ţop la limbă.  
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libertatea 

articulării 

gura, limba,  

 frâu, pază, 

gard  

A fi liber la gură; A fi limbă / gura slo-

bodă; A-şi lua paza de la gură; Are 

gura-mpiedicată, dar taina o spune înda-

tă; Gura desfrânată mai tare aleargă de-

cât piatra din deal răsturnată; Leagă că-

ţeaua de gard. 

stimulent 

pentru 

activitatea 

vorbirii 

limba; 

mâncărime, 

gâdilici, ardei 

A avea mâncărici / mâncărime de/la /pe 

limbă; A avea mâncărime de cuvânt; A 

avea gâdilici la limbă; A avea ardei pe 

limbă; A avea piper pe limbă; A avea 

purici pe limbă; A avea păr / peri pe 

limbă; A avea (un) vierme la / pe limbă.  

viciu, boală 

  
 boală, beție 

Cine are limbuţie are un rău ca şi beţie; 

Limbuția e mai rea decât beţia; Numai 

pământul astupă gura flecarului. 

necesitate, plăcere, 

lejeritate  
  

Cu pântecele plin cred şi eu că ai poftă de 

vorbă; E lesne a zice plăcintă, dar îi mult 

până se face; Lesne a zice, greu a face.  

onomatopeice    
A fi tranca-fleanca; A se apuca de tala-

tala; Tura-vura.  

activitate în 

detrimentul altei 

activități 

 lătrat, gură 

Cel ce tace merge-n pace; cel ce vorbeş-

te mai mult zăboveşte; Cine tot vorbeşte 

lucrul nu-i sporeşte; Câinele ce mult lat-

ră niciodată nu muşcă; Câinele latră, iar 

lupul tace şi face; Gură multă, treabă 

puţină; Mai încet cu gura şi mai iute din 

mâini; Numai cu vorba nu se face ciorba. 

ureche  
Cel ce vorbeşte mult, ascultă puţin; I-а 

făcut capul oboroacă. 

flecăreală 

 

activitate 

 intensă fără 

finalitate 

 cu 

produse 

neînsem-

nate 

vorbă și aria 

onomasiolo-

gică a acestui 

cuvânt: pa-

lavre, brașoa-

ve, gogoși 

A toca la bureţi; A-i toca gura bucăţi/ 

bureţi; A înşira la braşoave / braşovenii/ 

gogoşi/ palavre; A înşira la gogoşi de tu-

fă; A îndruga moş pe groş; A înşira la 

vorbe goale; A înşira moşi păroşi; A în-

şira moşi pe gogoşi; A înşira multe şi 

mărunte; A umbla farfara; A amesteca 

vorba ca făcăleţul mămăliga; A tăia bu-

reţi; A înşira / vorbi verzi și uscate; A în-

şira la moşi pe groşi; Ce mai atâta vor-

bă pentru un căuş de tărâțe.  

cu produse 

iraționale 

A trăncăni vrute şi nevrute; A vorbi cai 

verzi pe pereţi; A vorbi câte-n lună şi-n 

soare; A vorbi câte-n lună şi-n stele; A 

vorbi ce-i vine la gură; A spune multe şi 

mărunte;  

fără produs 

sau altă 

finalitate 

A bate apa în piuă; De la vorbă până la 

faptă ca de la pământ până la cer; Câine 

pe câine latră şi nici unul nu aude; Câi-

nii latră vântul bate; Găina care cântă 
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nu ouă; Câinele latră la lună toată 

noaptea şi luna nu-1 ascultă niciodată; 

Hai să vorbim degeaba.  

cu efect direct asupra 

vorbitorului 

bătaie 

 Gura bate şezutul; Gura tăcută nu um-

blă bătută; Limba scapă-n gură, spatele 

rămâne la măsură.  

deconspirare 

 Lopata când bate în apă sperie peștii și-i 

scapă; Cocoşul care cântă toată noap-

tea, îl mănâncă vulpe. 

creare de 

atitudine 

negativă 

Gura care singură pre sine se laudă, 

pute; De multe ori gluma, suduiește 

muma și aduce ura. 

cu efect asupra 

ascultătorului 

ureche, cap 

A face urechea toacă; А-i desfunda (а-i 

roade, а-i toca) urechea; A face capul 

oboroace. 

flecăreală, 

indiscreție, 

calomnie 

dimensiune și formă 

specifice ale limbii: 

lat, lung, ascuțit, 

iute 

limba, gura 

A fi limbă lată; A fi limbă lungă; A 

avea limbă (prea) lungă; Ascuţit la 

limbă; Are gura ca o sabie; Dacă lim-

ba femeii ar fi mai scurtă, zilele băr-

batului ar fi mai lungi; Este iute ca 

ţestul; Îi taie limba ca foarfecele; Mai 

scurtează-ți cea limbuță. 

bârfitor 

calomnios 

gură 

eficientă 

 

metoni-

mic gura, 

vorbă/ 

vorbire, 

zvon 

 

gură și aria 

onomasiologi

că a acestui 

cuvânt: plisc, 

clampă, clonț 

A fi bun de plisc; A fi bun de clampă; A 

fi bun de clonţ; A fi bun de gură; A fi 

bun de meliţă; Ciur fără văcălie; Umblă 

cu gura de la unul la altul. 

vorbă / zvon / 

minciună 

A purta vorbe; A scoate vorbe pe soco-

teala cuiva; A umbla cu zvonuri; Vorbi 

de urât; A-l vorbi în lipsă; A-l vorbi în 

spate; A umbla cu traista cu minciuni; 

Vorbe de cumătră. 

gură cu 

calități 

negative  

gură 

cârpă 

A avea gură rea; A avea gură veninoasă; 

A avea gură cârpă; A avea gură de 

petece; A avea gură de cârpă. 

producere 

creatoare 

crearea de 

avatar 

pentru 

obiectul 

bârfei 

nume 

poveste 

cancan  

A face nume (cuiva); A face nume rău 

(cuiva); A scoate nume (cuiva); A scoate 

nume rău; A-i scoate cântec; A face can-

canuri; A-i scoate vorbe (cuiva); A-i scor-

ni nume (cuiva); A povesti /grăi de rău. 

adăugare 

de ele-

mente 

inutile 

coadă, coarne  
A scoate cozi / coarne cuiva; A pune 

coadă cuiva 

loc specific 

al activității 

de vorbire 

populat, 

aglomerat 

mahala  

moară  

biserică 

 A vorbi ca la mahala; A vorbi ca la 

moară; A şopti în biserică 

discret colţuri A şopti pe la colţuri 
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bârfă 

 

gură  

metoni-

mic, gura 

cu o anu-

mită cali-

tate 

gură 

Gură clevetitoare; Gură rea; Gură 

spartă; Gurile rele; Nu te mai spală de 

gura lui nici nouă ape. 

 

gura ca 

obiect al 

aparte-

nenței 

gură 

Gura lumii; Gura lumii, valul mării; 

Gura mahalalei; Gura oamenilor; Gura 

satului; Gura târgului; Ferească Dum-

nezeu pe om de gura satului. 

vorbă    Se duce vorba; I-a scos vorbe. 

râs    Râde pe la spate. 

intrigare gură / limbă eficientă 
limbă 

gură 

A avea limbă de viperă; A fi rea/rău de 

clanţă; Tare în gură. 

indiscreție 

 

a lua dintr-un loc și a 

duce în altul 
 poștă, ștafetă 

A duce poşta; A duce sfat; A purta 

poştă; A fi poşta satului; A te vinde pe 

la spate; A umbla ca poşta; A umbla cu 

ştafeta; Este ca un câine de uşi multe. 

proces ce produce 

zgomot  

tobă 

clopot 

măgar  

 

 A bate toba în târg şi la moară; A fi 

gură (limbă) de clopot; A fi slugă la 

măgar; A zbiera ca un măgar; Găina 

când va oua, aude o mahala; Când trei 

femei se întâlnesc, mai mult decât o 

sută de gâște gârâiesc. 

proces incontrolabil 

rațional  
vorbă 

A-i ieşi / scăpa vorba din gură (cuiva); 

Bat-o vina de gură că n-o poţi încon-

jura; Îi umblă gura fără el. 

corespondența 

gândire-spunere  
 

 Ce e în guşă şi după uşă; Ce e în inima 

treazului stă în gura beatului; Omul 

beţiv, la beţie, scoate din gură ceea ce 

are la trezie.  

minciună 

producere 

de falsuri 

produs 

inexistent 
 

 A povesti nimicuri plăcute; A vinde 

braşoave; A vinde la braşoave.  

exagerare  

 A povesti lucruri trase de păr; A 

auzit-o cât un bold şi-a făcut-o d-un 

cot; De multe ori din țânțar lumea face 

armăsar; Lumea o vede cât oul şi o 

face cât boul. 

neinformare  
 A vorbi de un lucru ca orbul de lumi-

nă 

 

După cum se poate observa din 

tabel, câmpul idiomatic LIMBUȚIE 

este foarte vast, având o configurație 

ce implică părți ale câmpurilor 

CALOMNIE și MINCIUNĂ, INDIS-

CREȚIE și altele. Metafora conceptu-

ală a limbuției este defect care are 

manifestare fizică prin articularea cu 

sau fără finalitate, creându-se uneori 

produse (mesaje) ce vizează recepto-

rul sau altă persoană (mesaje calomni-

oase), alteori vorbitorul (prin indiscre-

ție și imprudență sau nesăbuință). 

Cele mai frecvente clase idiomatice 

implicate sunt gura și aria onomasio-

logică a acesteia, limba și cuvântul 
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sau vorba. La fel, mentalul românesc 

evidențiază și dimensiunea sonoră a 

acestui concept, valorificând-o prin 

metaforele tobă, clopot etc.  

Metonimia gură-limbuție este ge-

nerală în limba română în exprimarea 

activității de a orbi. Dovadă e și ghi-

citoarea: „Am o râșnicioară, toată ziua 

râșnește și noaptea se oprește.” 

(Cinel-cinel 2000: 9) 

 În ce privește metafora meliței, 

valorificată, după cum s-a putut 

observa, și în frazeologie, Dumitru 

Caracostea scrie: „În timpul muncii 

[meliţei], căderea limbii [detaliu al 

meliţei] se face în mişcare ritmică. 

Prima lovitură e mai tare, ca să se 

sfărâme, cea de-a doua şi de-a treia, 

ca să separe [...]. Iar zgomotul impre-

sionează. Aşa încât într-unele ţinuturi 

se zice despre o muiere care toacă 

verzi şi uscate: îi umblă gura ca o 

meliţă.” (Caracostea 2000: 130) 

Imaginea mai este motivată de 

către Dumitru Caracostea şi prin 

legătura etimologică a acestui cuvânt 

cu cuvântul moară, o altă imagine 

pentru gura ce vorbeşte mult şi repede 

(ca şi în moară stricată sau îi umblă 

gura ca o moară stricată). Cuvântul 

meliţă, afirmă Dumitru Caracostea, 

face parte dintr-o familie indoeuro-

peană, legată de rădăcina mel- din 

care face parte şi meliţa slavă 

(ibidem, 131) (cf. мельница (moară) 

cu rădăcina мел-, мол- (< indo-

europ.*mel-, *mol-), cu sensul ′a 

fărâmiţa, a mărunţi′. 
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