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Summary. This article deals with an in-depth 
contrastive analysis of phraseological adverbials in 
Romanian and English, following the lexical, seman-
tical and pragmatic levels and describing accordingly 
the most frequently uesd phraseological adverbials. 
We will focus on the fi rst fi ve most frequently used 
Romanian phraseological adverbials, we will deter-
mine their English counterparts and make the three 
fold contrastive survey: lexical, semantic and prag-
matic.  Our aim is to outline the resemblences but 
especially the differences between the two langua-
ges. Contexts will be provided to illustrate the prag-
matic force some phraseologisms have at the disco-
urse level. 
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Rezumat. Articolul  prezintă o analiză detalia-
tă a frazeologismelor adverbiale din limbile româ-
nă şi engleză, descriind la nivel lexical, semantic şi 
pragmatic frazeologismele adverbiale mai frecvent 
folosite. Vom urmări cele mai uzitate 5 frazeologis-
me adverbiale din limba română, le vom determina 
echivalenţii în limba engleză şi le vom analiza con-
trastiv la cele trei niveluri ale limbii. Scopul nostru 
este acela de a sublinia asemănările, dar, mai ales, 
deosebirile dintre cele două limbi. De asemenea, vom 
integra frazeologismele în contexte literare pentru a 
ilustra forţa lor pragmatică la nivel de discurs.   

Cuvinte-cheie: sinonim frazeologic adverbi-
al, analiză contrastivă, sens, sens pragmatic, model 
structural, clasifi care tematică.

Acest articol îşi propune o analiză contrastiv-
tipologică a sinonimelor frazeologice din limbile 
română şi engleză. 

Metoda contrastiv-comparativă de cercetare a 
unor limbi reprezintă un fel de „via regia” a lingvis-
ticii moderne, pornindu-se de la premisa că pentru 
a ajunge la generalizări teoretice, limbile existente 
trebuie comparate între ele.    

Atât adverbele, cât şi frazeologismele adverbi-
ale fuseseră doar parţial studiate [6, p. 59-65], [13, 
p. 81-160], [14, p. 35-38]. În România adverbele 
limbii engleze au fost clasifi cate de A. Bădescu [5, 
p. 469-501], I. Crăiniceanu [8, p. 135-159] etc. În 
aceste două lucrări însă nu au fost studiate frazeo-
logismele adverbiale. De altfel, frazeologismele 
din limba engleză nu au fost cercetate în plan con-
trastiv-comparativ cu cele din limba română, în afa-
ra unor abordări generale de către C. Avădanei [2, 
p. 89-118]. 

În ceea ce priveşte analiza sinonimelor frazeo-
logice din aceste limbi, nu există, în general, niciun 
studiu. Cercetarea contrastiv-tipologică a sinonime-
lor frazeologice adverbiale din română şi engleză 
reprezintă o primă investigare a acestei probleme. 
În continuare, se propune clasifi carea tematică a si-
nonimelor frazeologice adverbiale româneşti şi en-
glezeşti. În acelaşi timp, se va face şi o tipologizare 
structurală în funcţie de elementele componente ale 
frazeologismelor în cadrul fi ecărui grup tematic. De 
asemenea, vor fi  evidenţiate trăsăturile semantice şi 
valorile pragmatice, pe care le imprimă la nivel de 
discurs, fapt ilustrat în contexte. 

Ţinând cont de circumstanţele în care se reali-
zează diverse acţiuni, sinonimele frazeologice ad-
verbiale din limba română au fost clasifi cate în 43 
de grupuri tematice, dintre care vom analiza 5 serii 
mai frecvent folosite. S-a urmărit replica limbii en-
gleze, marcând asemănările şi deosebirile din punc-
tul de vedere al componenţilor lexicali. 

1. Acţiuni efectuate anevoie: 1) cu mare caz-
nă, 2)  cu chiu cu vai; 1) with great trouble, 2) by 
dint of great efforts.

În conformitate cu structura componenţilor 
lexicali, perechea sinonimică are componenţi lexi-
cali diferiţi: 1. „prepoziţie + adjectiv + substantiv” 
şi 2. „prepoziţie + interjecţie + prepoziţie + inter-
jecţie”.

În limba engleză putem observa că primul si-
nonim frazeologic are aceiaşi componenţi lexicali, 
„prepoziţie + adjectiv + substantiv”. Structura 
celui de-al doilea frazeologism este diferită, con-
stând în „prepoziţie + substantiv + prepoziţie + 
adjectiv + substantiv”. Din punct de vedere se-
mantic, denotaţiile sunt folosite în ambele limbi, 
îmbinarea unor cuvinte, ce exprimă clar ideea de 
„greu”, este cea care dă forţă frazeologismelor, 
mărind efectul pragmatic şi convingând recepto-
rul. Lucru rar întâlnit, cel de-al doilea frazeologism 
românesc este format din două interjecţii onoma-
topeice, emise, probabil, de referent în timpul unei 
acţiuni anevoioase, istovitoare. Inserat în discurs, 
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transmite într-un mod unic şi extrem de grăitor 
mesajul, invocând efectul sonor şi deci folosind 
metonimia ca procedeu stilistic, dar şi ca marcator 
discursiv de nuanţare a forţei ilocuţionare, precum 
în exemplul: „Când începu să se mai liniştească, 
băgă de seamă că lumânarea arsese de jumătate. 
Cu chiu cu vai, cercă să se ridice s-o sufl e, dar sim-
ţi o durere adâncă în toate încheieturile.” [1, p. 29]. 
Limba engleză, mai săracă din punct de vedere sti-
listic, nu oferă un echivalent pe măsură, folosind 
explicaţia ajutată de epitete de accentuare. „Ruth 
was exhausted anf only by dint of great efforts did 
not lose her temper” [12, p. 122].  

2. Acţiuni efectuate minuţios, cu de-
amănuntul: 1) de-a fi r-a-păr (sau din fi r în păr), 
2) din cap până în picioare, 3) din creştet până în 
talpă (sau din creştet până în tălpi), 4) din fi r în aţă; 
1) in high detail, 2)  from head to foot, 3) from head 
to toe, 4) the long and the short of it. 

În limba română seria sinonimică frazeologică 
adverbială este alcătuită din frazeologisme, care au 
componenţi lexicali asemănători: (2, 3, 4) „prepo-
ziţie + substantiv + prepoziţie + substantiv”. Diferă 
doar structura primului frazeologism (1) „prepoziţie 
+ prepoziţie + substantiv + prepoziţie + substantiv”. 
Din punct de vedere semantic, două dintre frazeo-
logisme urmăresc aceeaşi raportare la referent şi se 
aseamănă structural: „prepoziţie + substantiv+ pre-
poziţie + substantiv” (from head to toe, from head 
to foot). Celelalte două frazeologisme au structuri 
diferite: „prepoziţie + adjectiv + substantiv” (in 
high detail), respectiv „articol hotărât + adjectiv 
substantivizat + articol hotărât + adjectiv substan-
tival + prepoziţie + pronume neutru” (the long and 
the short of it). Noţiunea de complexitate, de mi-
nuţiozitate a realizării unei acţiuni îşi găseşte o ex-
primare lingvistică pornind de la concret în ambele 
limbi, dezvăluind în mintea receptorului o imagine 
palpabilă, capabilă să facă trecerea spre abstract, dar 
păstrându-şi atributele iniţiale (de exemplu, distan-
ţa mare de la creştet/head la talpă/toe). „Căpitanul 
de port, ras proaspăt, îmbrăcat în alb din cap până în 
picioare, şterse uşor cu batista praful de pe scaun.” 
[4, p. 326]; „A car drove up in front of the bear fl ag. 
Doc went to the window and looked out. No one 
he knew but he saw Mack go into a Gorcery. He 
was surprised to see him there, all dreesed up,  from 
head to toe.” [15, p. 37].

3. Bunăvoinţa cu care se realizează o acţiu-
ne: 1) cu amândouă mâinile, 2) cu braţele deschi-
se, 3) din toată inima;1) with both hands, 2) whole 
heartedly, 3) with open arms.

Două din frazeologismele adverbiale româ-
neşti, ce intră în seria sinonimică respectivă, au 
componenţi lexicali asemănători: „prepoziţie + 
numeral + substantiv” (1 şi 3), iar frazeologis-
mul al doilea are componenţi lexicali diferiţi: 
„prepoziţie + substantiv + participiu adjectivi-
zat”.  În limba engleză, întreaga serie sinonimică 
frazeologică păstrează gradul de referenţialitate, 
cu excepţia ultimului frazeologism, ce metafori-
zează alt referent (mâna şi nu inima). Structu-
ral, la fel, două dintre frazeologismele acestei 
serii sinonimice au o componenţă asemănătoa-
re: „prepoziţie+numeral+substantiv” (with both 
arms), „prepoziţie + adjectiv + substantiv” (with 
open arms). Cel de-al treilea frazeologism are o 
componenţă diferită: „adjectiv + adverb” (whole 
heartedly). Asemănările se pot extinde şi la nivel 
semantic şi pragmatic. Discursul în care locuto-
rul preferă să le folosească în locul sinonimelor 
lexicale capătă culoare şi expresivitate cu aju-
torul metonimiei (se prezintă efectul fizic gene-
rat de resortul bunăvoinţei: cu braţele deschise/ 
with open arms), dar şi forţă persuasivă, fixând 
ideea în mintea receptorului (efectul perlocuţionar). 
„Mai bine haidem la culcare că ne aşteaptă omul 
împăratului cu masa întinsă, făcliile aprinse şi cu 
braţele deschise.” [10, p. 181-182].  

4. Circumstanţe ce ţin de cantităţi inexisten-
te: 1) cât păr de broască, 2)  câţi iepuri în (la) bi-
serică, 3) câţi peri în palmă (sau în podul palmei); 
1) not a bit, 2) not a jot, 3)  not a straw.

Toate frazeologismele, ce constituie această se-
rie sinonimică adverbială, au componenţi lexicali 
asemănători: „adverb + substantiv + prepoziţie + 
substantiv”. Excepţie face varianta sinonimică a ul-
timului frazeologism adverbial, care e alcătuit din: 
„prepoziţie + substantiv (în acuzativ) + substantiv 
(în genitiv)”. În limba engleză cele trei frazeolo-
gisme sunt absolut identice structural, „negaţie + 
articol nehotărât + substantiv”, folosind de fi ecare 
dată negaţia şi un substantiv ce denotă obiecte mici, 
neînsemnate (fi r de pai, punct, bucăţică). Există o 
diferenţă de intensitate semantică cu nuanţe stilisti-
ce diferite, în sensul că in limba română, mai bogată 
din acest punct de vedere, se creează noţiunea de 
nimic, gol, nicio cantitate prin alăturarea unor non-
sensuri semantice, cu referenţialitate zero: nu există 
iepuri în biserică, broasca nu are păr, în palmă nu 
creşte păr. Astfel, se naşte o implicatură cu o mare 
forţă perlocuţionară (existând evident un context 
socio-cultural comun) pentru a deduce sensul fraze-
ologismelor româneşti, având un efect persuasiv şi 
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expresiv la nivel de discurs. În limba engleză însă, 
denotaţia + negaţia sunt sufi ciente în redarea sensu-
lui de „nimic, cantitate zero”: „Pierduse orice nă-
dejde şi se gândea că acum avea bani în buzunar cât 
păr de broască, dar nu dispera.” [1, p. 163]; „They 
were half-way down their fi rst cup of tea when they 
heard the sluther of pitboots, but they didn’t give a 
damn, not a straw.” [11, p. 54]  

5. Circumstanţe ce se referă la cantităţi mari 
de obiecte (sau fi inţe): 1) ca frunza de brădet, 
2) ca nisipul de pe vad, 3) ca puii de potârniche, 
4) ca stelele cerului, 5) cât frunza codrului, 6) cât 
(sau ca) nisipul mării, 7) cât păr în cap (sau în bar-
bă), 8) câtă frunză de (şi) câtă iarbă (sau ca frunza 
şi iarba), 9) câtă papură în baltă, 10) câtă spuză 
şi pulbere, 11) câte în lună şi în soare (sau în ste-
le), 12)  fără număr şi fără seamăn; 1) as thick as 
beans, 2) like sand on the sea shore, 3) as thick as 
hops, 4)  like the stars in the sky, 5) their name is 
Legion, 6) as numeorus as the sands on the sea sho-
re, 7) as numerous as hair on the head, 8) as thick 
as blackberies, 9)  as thick as peas, 10) like mus 
and dust, 11) out of count and beyond belief, 12) as 
plentiful as blackberries.

Din cele 13 frazeologisme ce alcătuiesc seria si-
nonimică adverbială de mai sus, trei au componenţi 
lexicali asemănători: „adverb + substantiv + prepo-
ziţie + substantiv”: ca frunza de brădet, ca nisipul 
de pe vad, ca puii de potârniche; „adverb + sub-
stantiv (acuzativ) + substantiv (genitiv)”: cât frun-
za codrului, cât nisipul mării; „adverb + substantiv 
(acuzativ) + prepoziţie + substantiv”: cât păr în cap 
(sau în barbă), câtă papură în baltă.

Trei frazeologisme au componenţi lexicali ase-
mănători: „adverb + substantiv + (conjunctiv) + 
adverb + substantiv”: câtă frunză (şi) câtă iarbă; 
„adverb + substantiv + conjuncţie + substantiv”: 
câtă spuză şi pulbere; „adverb + prepoziţie + sub-
stantiv + conjuncţie + prepoziţie + substantiv”: câte 
în lună şi în soare (sau în stele).

Celelalte frazelogisme au componenţi lexicali 
diferiţi: „adverb + substantiv (acuzativ) + substan-
tiv (genitiv)”: ca stelele cerului; „prepoziţie + sub-
stantiv + conjuncţie + prepoziţie + substantiv”: fără 
număr şi fără seamăn; „substantiv + substantiv”: 
prăpădenia pământului.

În limba engleză, cele mai multe dintre frazeo-
logismele cu acest sens se formează după schema 
„adverb + substantiv + prepoziţie (articol hotărât/
nehotărât + substantiv” (like the stars in the sky, 
like sand on the sea shore, like the trees in the wo-
ods, like mud and dust) sau după modelul structural 
„adverb la grad comparativ de egalitate + adjectiv 

+ adverb comparativ + substantiv” (as plentiful as 
blackberiies, as thick as hops, as thick as beans). 
Există unele excepţii, care au o componenţă propo-
ziţională: „adjectiv posesiv + substantiv + predicat 
+ nume predicativ” (their name is legion); „locu-
ţiune prepoziţională + substantiv + conjuncţie + 
prepoziţie + substantiv” (out of count and beyond 
belief).  La nivel semantic, ambele limbi sunt bogate 
în exprimarea cantităţilor enorme ce îşi găsesc uşor 
referenţi în realitatea concretă (cerul cu stele, cod-
rul cu copacii/ frunzele, marea cu fi rele de nisip), 
folosite metaforic sau metonimic în frazeologismele 
de mai sus. Atunci, când un vorbitor preferă unul 
dintre aceste frazeologisme adverbului simplu la 
superlativ absolut „foarte mult”, o face pentru a-şi 
accentua ideea, a-i da forţă ilocuţionară şi efect per-
locuţionar, pentru a-şi îmbogăţi stilistic discursul, 
pentru a atrage atenţia adresantului. Să observăm 
următoarele exemple: „Au început a curge furnicile 
[......] câte pulbere şi spuză, câtă frunză şi iarbă.” 
[10, p. 213]; „Lui Hrisant Hrisocelu îi fu lene să-şi 
privească ceasornicul englezesc de la brâu pe care 
neapărat trebuia să i-l dăruiască lui Iusufache, care 
se va făli cu el prin cafenelele de la Curtea Arsă, 
spuind câte în lună şi în stele despre stăpânul său.” 
[3, p. 18]; „Not Many people study in the library, 
and I soon knew by sight those who were frequently 
there, always engrossed in their reading, among bo-
oks as numeorus as the sands on the sea shore”. 
[12, p. 162]; „You know you never make the most 
of your opportunities, even if if their name is legi-
on.” [15,  p. 79]. Astfel, putem să ne dăm seama atât 
de forţa stilistică, cât şi de puterea de convingere, pe 
care alegerea frazeologismului în locul unui simplu 
adverb o are în discurs. Pe de altă parte, deşi sinoni-
me, cele două frazeologisme şi-ar pierde din sens şi 
frumuseţe, dacă s-ar substitui.

Aşadar, dacă la nivelul componenţilor lexicali 
există diferenţe de structură, la nivelul mijloacelor 
lingvistice şi al referenţilor extralingvistici ai aces-
tora se poate observa o armonie conceptuală, care 
surprinde, dat fi ind faptul că nu ne putem baza pe 
o etimologie comună de cele mai multe ori. Este 
interesant de observat cum se folosesc de acelaşi 
cod lingvistic în dorinţa de a accentua mesajul prin 
frazeologisme. Astfel, mesajul este trimis de la emi-
ţător către un destinatar pe coordonatele impuse de 
acelaşi cod lingvistic.  

În ambele limbi folosirea frazeologismelor ad-
verbiale în locul adverbelor propriu-zise se datorează 
dorinţei de accentuare, de scoatere în evidenţă  sau de 
stilizare a mesajului, oferindu-i un grad înalt de ex-
presivitate şi forţă atât ilocuţionară, cât şi implicativă.
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