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Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în român  i german 1 

Phraseologies with Reference  
to Legal Language in Romanian and German 

Casia Zaharia
2
 

Rezumat: Pe de o parte, limbajul este autonom, dar, pe de alt  parte, se afl  în 
contact apropiat cu lumea înconjur toare. Fiecare comunitate î i construie te pro-
priul univers etno-cultural pe fondul elementelor economice, politice, sociale i cul-
turale. Compararea frazeologismelor relev  diferen e i similarit i culturale i 
na ionale. Proverbele au reprezentat unul dintre cele mai bune mijloace de transfer 
al informa iei juridice. Exist  particularit i ale culturii juridice de care 
traduc torul trebuie s  in  cont. 

Cuvinte-cheie: frazeologism, lege, comunitate 

Abstract: On the one hand, language is autonomous, but, on the other hand, it is 
in close contact with the surrounding world. Each community makes up its own 
ethnocultural universe based on economic, political, social and cultural elements. 
Comparing phraseologies reveals cultural and national differences and similarities. 
Proverbs have been one of the best means of transferring legal information. There 
are legal cultural peculiarities the translator must take into account. 

Keywords: phraseologies, law, community 

„Fenomenele frazeologice sunt atât de diverse, încât nicicând un exemplu 
singular nu va putea ilustra toate problemele. S  ne ferim, deci, de generaliz ri 
pornite de la un singur exemplu; i totu i, trebuie s  începem de undeva.”3 

În spa iul românesc, pân  în secolul nostru, interesul fa  de expresiile idio-
matice i fa  de paremiologii s-a manifestat mai ales în planul culegerii de 
proverbe i al sistematiz rii lexicografice. 

Limba dispune pe de o parte de autonomie (dat fiind faptul c  exist  o 
tiin  a limbii sau a literaturii), iar, pe de alt  parte, se afl  într-un strâns contact 
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cu lumea înconjur toare. Influen a deloc neglijabil  a factorilor situa ionali i 
socioculturali conduce la distinc ia între competen a lingvistic  i cea extra-
lingvistic . Prin competen  lingvistic , dup  Co eriu4, se în elege tiin a pe care 
o folosesc vorbitorii în vorbire i în realizarea vorbirii. Activitatea extra-
lingvistic , ca form  de competen , înso e te i completeaz  vorbirea i uneori 
chiar o înlocuie te, instrumentele de expresie extralingvistice influen ând 
competen a lingvistic . De exemplu, când se spune 

î i in pumnii – ich halte (drücke) dir die Daumen 

se face adesea i gestul pumnului strâns. Când este vorba de expresii idiomatice, 
cunoa terea general  a lumii înconjur toare ajut  la în elegerea corect  a acestora.  

Activitatea de consemnare i strângere a expresiilor idiomatice poate fi 
urm rit  pân  în antichitate. Traduse, vechile expresii idiomatice grece ti i 
romane exist  i ast zi, fiind chiar percepute ca apar inând fondului lexical al 
fiec rei limbi europene. Expresii precum  

gr be te-te încet – Eile mit Weile 
o mân  spal  pe alta – eine Hand wäscht die andere 

sunt transmise de la o genera ie la alta i nu i-au pierdut nici pân  ast zi for a 
expresiv . Ca i basmele, a c ror form  s-a modificat de multe ori prin repetarea 
lor, i expresiile idiomatice au suferit numeroase transform ri pân  s  ajung  la 
forma pe care o cunoa tem noi ast zi. Se mai adaug  i instabilitatea limbilor 
vechi care a dus la variabilitatea formelor unuia i aceluia i frazeologism, de unde 
i variantele în num r diferit în cele dou  limbi. De exemplu, pentru formularea  

s  nu tie mâna stâng  ce face dreapta 

Zanne5 consemneaz  apte variante, în timp ce pentru expresia în limba german  

Die rechte Hand nicht wissen lassen, was die linke tut 

Röhrich6 identific  cinci variante. 
În frazeologie, metoda contrastiv  este mai ales inductiv . Expresiile idio-

matice sunt complexe de semne create din unit i ale sistemelor primare (lexic, 
sintax , morfologie). De aceea, în procesul compar rii se distinge între aspectul 
lexical (compozi ia componentelor), cel structural-sintactic (expresii verbale, 
nominale etc.) i cel structural-semantic (organizarea semantic , de ex. domeniile 
tematice). Prin compararea frazeologismelor ies la iveal  i deferen e i asem n ri 
culturale i de specific na ional. 

                                                 
4  Eugenio Coseriu, Sprachkompetenz. Grundzüge der Theorie des Sprechens, Francke, 

Tübingen, 1988, p. 1. 
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Fiecare comunitate î i alc tuie te propriul univers etnocultural bazat pe 
elemente economice, politice, sociale i culturale proprii. Mircea Djuvara consi-
der  c  izvorul real al dreptului este cel material i este reprezentat de con tiin a 
juridic  a societ ii.7 De aceea s-a vorbit la începuturi de „legea p mântului”, de 
un conduc tor unanim recunoscut sau de hot rârea sfatului b trânilor. Ob tea 
s teasc  a fost o etap  necesar  pentru a face fa  vie ii în comunitate. Oprobiul 
public era prima cea mai aspr  sanc iune, ajungându-se chiar la pedeapsa capital  
pentru anumite fapte grave.  

Vinov ia sau nevinov ia cuiva este ilustrat  în ambele limbi prin 

für einen die Hand ins Feuer legen – a b ga mâna în foc pentru cineva 

adic  „a garanta pentru cineva” i poate fi exprimat  i în forma negativ  a nu 
b ga mâna în foc. La români, ca la multe popoare europene, s-au practicat 
ordaliile. Termenul de ordalii, „probe” judiciare prin supunerea la diverse încer-
c ri, provine din germanicul ordal cu sensul de judecat  i care s-a transformat în 
germana modern  în Urteil – das öffentliche Urteil – judecata deschis , în fa a 
comunit ii. Imaginea acestei expresii provine din Evul Mediu, de la judecata 
divinit ii, potrivit c reia cel învinov it trebuia s  treac  proba de foc; dac  dup  
ce b ga mâna în foc (sau ap  fiart ), mâna r mânea nev t mat  sau se vindeca 
repede, atunci nevinov ia era dovedit .8 

La baza tuturor sistemelor juridice se afl  no iunea de dreptate. „Dreptatea 
ca lumina lumineaz  la cei ce o cunosc”. „Ziua le lumineaz  ca soarele i noaptea ca 
steaua str luce te”

9. Ea e „dreapt  ca lumânarea” i nu „ca funia în traist ”
10. 

Românul zice c  „dreptatea iese la lumin  ca untdelemnul deasupra apei” sau c  
„dreptatea umbl  cu capul spart”

11, în timp ce neam ul zice despre o persoan  
imprudent  „er riskiert seinen Kopf” sau er bringt sich „um Kopf und Kragen”

12, 
f când referin  la obiceiul decapit rii i în aceea i direc ie mai avem „jemanden 
einen Kopf kürzer machen”; „einem den Kopf vor die Fü e legen” – „a-i sta capul 
unde îi stau i picioarele”. 

În credin a popular  legea vine întâi de la Dumnezeu i abia mai târziu a 
fost f cut  de oameni.  

Cu o temeinic  filosofie despre om i via  „nimeni nu poate ridica via a, 
decât Dumnezeu care a dat-o”

13, cele zece porunci se reg sesc în mare parte 
dezvoltate i în exprim ri paremiologice. Uciga ul va fi pedepsit atât de oameni, 

                                                 
7  Mircea Djuvara, Teoria general  a dreptului. Drept ra ional, izvoare i drept pozitiv, 

Bucure ti, 1999. 
8  Stelian Dumistr cel, Pîn  în pînzele albe. Expresii rom ne ti. Biografii-motiva ii, 

Institutul European, Ia i, 2001, pp. 137 .u. 
9  Zanne 1895-1903, vol. IX, p. 208. 
10  Ibidem. 
11  Zanne 1895-1903, vol. VII, p. 523. 
12  Röhrig 1991, vol. II, p. 871. 
13  Zanne 1895-1903, vol. VIII, p. 138. 
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cât i de Dumnezeu: „pe uciga  nepedepsit Domnul în veci nu-l las ”
14. Cam de 

aceea i gravitate este i tâlh ria: „cu dulcea  jefuie ti cu amar le r spl te ti, când 
cu gândul nu gânde ti”

15. Vânzarea de oameni era considerat  de c tre societatea 
european  o infrac iune înc  din perioada feudal : „Vânz torul de oameni 
mântuirea lui ca Iuda i-o g se te numai la spânzur toare”

16. Jur mântul este luat 
foarte în serios i are o greutate foarte mare. i în fa a instan ei juri cu mâna pe 
Biblie c  spui adev rul, iar de nu, „jur mântul când îl calci asupra ta cade”

17, „cel 
ce jur  (strâmb) i se prinde, mai bine de viu în groap  s  intre”

18. Omul simplu a 
fost întotdeauna cu fric  de Dumnezeu, iar pentru popor, Dumnezeu r mâne 
mereu ultima instan , invocându-l prin rug ciune sau prin blestem. 

Legile cuprinse în Sfânta Scriptur  nu avem voie s  le schimb m, îns  legile 
„lume ti”, f cute de domni i de popor, pot fi schimbate dup  bunul plac: „Nevoia 
schimb  legea”

19. Legea trebuie s  fie impar ial : „Acea lege se-n elege mai dreapt  
i mai sfânt , ce nu face deosebire unuia de altul”

20. To i ar trebui s  se supun  
legii, pentru c  „e i pentru vl dic  i pentru opinc ”

21; „legea e st pânul cel mai 
mare”

22. Conduc torii pot fi aprecia i de c tre popor dup  cum respect  legile. 
Legea vine în sprijinul conducerii s  in  cump na dreapt , ceea ce atunci, ca i 
acum, poate atrage respectul poporului. Înc  din timpuri str vechi exist  credin a 
c  Domnul ar trebuie s  fie „ocrotitorul pravilelor”

23 i nu autorul lor.  
i despre judec tori poporul zicea c  „de nimeni s  nu te sfie ti, când jude-

c tor e ti i dreptatea s-o p ze ti, ca cinste s  dobânde ti”
24. Un judec tor bun duce 

o via  de sacrificiu, pe când unul r u este îndeajuns s  fie f r  con tiin  i 
corupt: „mult e pân  în rai, dar pân -n iad e numai un singur gard i la-i spart”

25.  
E normal ca legile s  difere de la o ar  la alta. Oamenii trebuie îns  s  se 

supun  legilor rii în care se afl  i chiar cel ce d  legea trebuie s  i se supun , 
pentru a nu fi numit „om f r  de lege”

26. Respectarea legii este obligatorie i 
necesar , ceea ce nu ar trebui s  fie greu de îndeplinit, deoarece a a numitele 
„pravile” izvor sc din legea fireasc , cea natural  pe care fiecare o are înscris  în 
con tiin  „ca s  n-ai fric  s  te lege, urmeaz  dup  lege”

27, „ceea ie nu- i place, 
nici altuia nu face”, „iube te pe vecinul t u ca pe tine însu i”

28. Aici intervin rela iile 
                                                 
14  Ibidem, p. 74. 
15  Ibidem, p. 204. 
16  Ibidem, p. 170. 
17  Ibidem, p. 295. 
18  Ibidem, p. 206. 
19  Ibidem, vol. V, p. 380. 
20  Ibidem, vil. VIII, p. 291. 
21  Ibidem, p. 292. 
22  Ibidem, p. 294. 
23  Ibidem, p. 697. 
24  Ibidem, p. 212. 
25  Ibidem, p. 129. 
26  Ibidem, p. 292. 
27  Ibidem, p. 293. 
28  Ibidem, p. 69. 
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dintre oameni i în elegerile liber consim ite, care îmbrac  forme simple, precum 
cuvântul dat, baterea palmei, ad lma ul. Uneori jur mântul/cuvântul dat e mai 
puternic decât un contract scris, pentru c  „pe unde iese cuvântul iese i sufletul”, 
iar obiceiurile îndelung practicate, care veneau ca expresii ale unor experien e de 
via  ale genera iilor anterioare, aveau putere de lege în lumea satului. 

„Legea fiind pentru ob te, de ob te trebuie s  se întocmeasc ”
29: afirma ia 

dateaz  din timpul în care ob tea s teasc  hot ra asupra a ceea ce trebuia res-
pectat de c tre întreaga societate. Aceast  exprimare este îns  perfect valabil  i 
în ziua de ast zi, când legile trebuie mai întâi discutate, dezb tute de c tre ale ii 
poporului i speciali ti pentru a putea fi adoptate. 

De asemeni atunci ca i acum, „iubirea de argint este izvorul r ut ilor”
30, iar 

totul este în zadar, c ci „oricât  avere vei aduna, cu tine nimic nu vei lua, ci toate 
altora le vei l sa”

31. Cel care alearg  dup  avere se dezumanizeaz , c ci „banul este 
ochiul dracului”

32.  
Des întâlnit  în trecut era fr ia de cruce, leg tur  ce implica i o serie de 

raporturi juridice între „fra ii de cruce”. În german  ritualul încheierii unei astfel 
de fr ii, „Blutsbrüderschaft schlie en”

33, apare înc  din secolul al XIII-lea, în 
Cântecul Nibelungilor. Tot o în elegere foarte puternic , asistat  de divinitate, este 
i jur mântul, iar înc lcarea acestuia se îndreapt  direct împotriva Domnului: 

„jur mânt nicicum s  faci. De vei face, s  nu-l calci, c  pe însu i Domnul vinzi”
34.  

O pedeaps  întâlnit  în ambele culturi era „einem den Bart abmachen”
35, 

„a-i rade barba” cuiva36, un gest interzis pentru oamenii liberi. Aceasta era o 
pedeaps  care putea fi dat  doar de instan  i atr gea oprobiul public. 

Proverbele erau cele mai potrivite mijloace de transmitere a înv turilor 
cu caracter juridic. Ele erau sintetice, cu o form  redus  ca întindere, u or de 
re inut i accesibile unei mari mase de vorbitori. Ele surprindeau în ambele 
culturi esen a organiz rii sociale. Autorul anonim a reu it în baza unui fin spirit 
de observa ie s  sintetizeze analiza f cut  în diferitele stadii ale existen ei, ceea ce 
a conferit expresiilor paremiologice valabilitate în spa iu i timp. 

Dreptatea este dintotdeauna o problem  care este i în aten ia omului de 
rând. De aceea fiecare utilizeaz  exprim ri, uneori frazeologice, în i din domeniul 
juridic. Dar realit ile culturale i sociale pot fi diferite în spa iul de limb  
german  i cel de limb  român , astfel încât scopul exprim rii este atins prin 
mijloace lingvistice uneori asem n toare, dar alte ori total sau par ial diferite. 
Exist  particularit i ale culturii juridice de care traduc torul trebuie s  in  cont. 
 

                                                 
29  Ibidem, p. 294 
30  Ibidem, p. 39. 
31  Ibidem, p. 9. 
32  Ibidem, vol. V, p. 32. 
33  Röhrig 1991, vol. I, p. 225. 
34  Zanne 1895-1903, vol. VIII, p. 205. 
35  Röhrig 1991, vol. I, p. 152. 
36  Zanne 1895-1903, vol. III, p. 328. 




