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1. Introducere 

Prezenta lucrare se desfăşoară pe două coordonate: frazeologia1 şi platforma 
relaţionării faptelor de limbă cu faptele de cultură (etnolingvistica). Perspectiva 
implică embrionar cristalizarea unor forme de gândire în plan frazeologic, refor-
mulate în termenii ethos-ului unui popor. Constituenţii îmbinărilor stabile de cu-
vinte care prezintă relevanţă culturală au, astfel, atât funcţia de „acumulare de 
informaţie” (Lotman 1974, p. 18), cât şi de ţesătură a unor forme proprii ontolo-
gice. În configurarea frazeologică, lexemul înger se înscrie în zona mai vastă a et-
noteologiei: „modelul românesc de a teologhisi [...], o modalitate populară de a-L 
înţelege pe Dumnezeu şi [de] a crede în El, [...] un element spiritual permanent” 
(Ivăniş-Frenţiu 2001, p. 273). În cele ce urmează, ne propunem să discutăm 
perspectiva dogmatică şi perspectiva neinstituţionalizată asupra lumii nevăzute, 
stabilind liniile de convergenţă cu potenţialul frazeologic al cuvântului înger. Vom 
analiza comportamentului său semantic în unităţile frazeologice (UF) româneşti şi 
spaniole, subordonându-ne traseul reînvestirii semnificaţionale a termenului. 

 
2. Îngerii în viziunea celor două popoare 

2.1. Cele două comunităţi etnice vizate au aceeaşi religie predominantă 
(creştinismul), chiar dacă se înregistrează diferenţe de cult (ortodoxie vs cato-
licism). În plan instituţional, există coerenţă între sisteme. Astfel, existenţa lumii 
nevăzute este considerată un adevăr de credinţă, numărul reprezentanţilor acesteia 
„depăşind puterea noastră de cuprindere” (Stăniloaie 2003, p. 442–443); îngerii 
sunt fiinţe spirituale, servitori şi mesageri ai lui Dumnezeu, protectori ai oamenilor 
de la naştere până la moarte (Estepa Llaurens 1992, p. 88–90). Au fost creaţi pentru 
a sluji planului de mântuire a omului, ajutându-l pe acesta „să înţeleagă realitatea 
eternă a lui Dumnezeu” (Stăniloaie 2003, p. 444). Printre trăsăturile lor, se numără 

                                                 
1 Perspectiva frazeologică pe care o îmbrăţişăm este cea largă, incluzând în corpusul pe care 

se va fundamenta analiza noastră secvenţe lingvistice cunoscute în mod tradiţional sub denumirea de 
expresie, locuţiune, proverb. Ne motivăm alegerea prin însăşi natura etnolingvistică a cercetării, pla-
sând, astfel, într-o ramă globalizatoare dimensiunea culturală vizată. Întrucât realizarea unei clasifi-
cări terminologice nu reprezintă obiectul prezentei cercetări, vom utiliza termenii de unitate frazeo-
logică, îmbinare stabilă de cuvinte, frazeologism.  
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inteligenţa, voinţa, imortalitatea, nefiind însă „existenţe coeterne cu Dumnezeu”. 
Instanţele angelice dobândesc, în urma comuniunii cu omul, un mod distinct de a 
cunoaşte divinitatea, printr-o „apropiere mai sensibilă” \(Stăniloaie 2003, p. 440). 
Fiinţa umană este superioară îngerilor prin „darul creator” şi prin misiunea „de a 
transfigura lumea materială” \(Stăniloaie 2003, p. 446).  

2.2. În mentalul popular românesc, îngerii sunt mesageri ai cerului, „mijlo-
citori” între om şi Dumnezeu. Se impregnează asupra lor câteva trăsături din reli-
giile precreştine, actualizatoare ale cultului strămoşilor \(Evseev 1998, p. 200–201\). 
În plus, există credinţa că instanţele angelice provin din copiii decedaţi înainte de 7 
ani (Niculiţă-Voronca 1998, p. 430–431\). La nivelul atitudinilor marcate cultural în 
spaţiul hispanic, am identificat emfatizarea dualităţii bine/rău \(înger bun/înger rău), 
care influenţează traiectul existenţial al omului; am mai constatat prezenţa unei 
atitudini difuze: perceperea ca păcat a acţiunii de a scuipa în foc, motivată de 
credinţa că degajarea de căldură şi lumină a fost generată prin gura unui înger 
\(Rodríguez López 1910, p. 35, 93\). Spectrul fenomenului este îmbogăţit de tradiţia 
galiţiană, care confirmă rolul lor proteguitor: îngerii se camuflează în berze, pro-
tejând casa de evenimente nefericite (tunete, fulgere, inundaţii) şi răspund invita-
ţiei-semn manifestate prin plasarea unei roţi de car pe acoperiş (Koszla-SzymaD ska 
2010, p. 149–150\). Constatăm, aşadar, îndepărtarea de atitudinile stilizate în ambe-
le zone culturale, prin manifestarea unor note distinctive. 

 
3. Trăsăturile îngerilor în UF: 

3.1. Nediferenţiaţi din punct de vedere sexual. Statutul de fiinţe spirituale 
al instanţelor angelice, postulat de învăţătura de credinţă creştină, este reflectat în 
sp. discutir sobre el sexo de los ángeles. UF face o trimitere aluzivă la discuţia2 
controversată de la sfârşitul Evului Mediu, referitoare la natura corporală a 
îngerilor; această dispută eşuată s-a realizat în contextul în care turcii erau pe 
punctul de a cuceri Constantinopolul (Doval 2010). Semnificatul global 
actualizează, aşadar, referinţa la „o discuţie lipsită de importanţă”, mai ales într-o 
conjunctură caracterizată prin gravitate. La nivel general, UF este valorificată 
negativ, iar cuvântul-cheie dobândeşte, la rândul său, o valoare convergentă cu 
aceasta, prin conturarea imaginii el sexo de los ángeles. Semul predominant al 
lexemului înger este /natura spirituală/; semnificatul este imprecis, iar semnifi-
cantul, „plutitor” \(significante flotante), deoarece numeşte fără să explice \(Gómez 
García 2005, p. 10\). Prezentul meme3 s-a fixat frazeologic doar în limba spaniolă 
(echivalenţă zero), iar structura lingvistică este semitransparentă şi semiidiomatică. 

                                                 
2 A. Pleşu \(2003, p. 84–90\) evidenţiază alte controverse similare între teologi: „beneficiarii” 

protecţiei angelice (distribuirea preferenţială/universală), singularitatea protectorului, existenţa unui 
înger al colectivităţii, judecarea divină a îngerilor, empatia lor. 

3 Memeul este definit ca „unitatea fundamentală de informaţie înmagazinată în creier, transmisă 
prin învăţarea socială şi modificată prin forţa selectivă a evoluţiei culturale” \(Harris 2000, p. 18\). 
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3.2. Natura divină. Includem UF rom. îngeri de baltă şi sp. ángel de 
tinieblas în categoria eufemismelor, deoarece designează „diavolii” (îngeri căzuţi). 
Sunt preferate aceste modalităţi de expresie probabil pentru a face mai puţin 
dezagreabilă pomenirea numelui duhurilor necurate. Totodată, poate fi reperată fără 
prea mare dificultate natura divină a demonilor, îngeri care s-au desprins de 
divinitate ca urmare a poftei trufaşe. Purtătorul sensului este termenul baltă (în 
frazeologismul românesc), respectiv tinieblas (în exemplul din spaniolă); lexemele 
desemnează spaţiul locuit de fiinţele demonice, în concepţia populară românească, 
respectiv simbolismul obscur al acestor fiinţe, în cercul cultural hispanic. Jocul de 
contraste întuneric/lumină, diabolic/divin (ángel de luz vs ángel de tinieblas) 
cunoaşte o potenţială disoluţie prin încarnarea distinctă a tentaţiei în planul 
experienţei ascetice (Rodríguez López 1910, p. 167). Informaţia memeică este 
prezentă în ambele cercuri culturale, iar echivalenţa structurilor este parţială. 

3.3. Mesageri divini. Singura unitate de discurs repetat identificată care fruc-
tifică rolul fiinţelor celeste de purtătoare ale mesajului divin este structura sp. ¡Ángela 
María!. În ciuda aparentei individualizări şi a diferenţierii sexuale − aparenţă care va 
configura semiopacitatea UF −, secvenţa conţine forma camuflată «ángel a María», 
caligrafiind, originar, surpriza Fecioarei la vestea că va da naştere unui Prunc (Martín 
Sánchez 2002, p. 104–105). Decodarea acestei pârghii culturale este localizată prin 
semnificatul global al construcţiei idiomatice („a încuviinţa, a se lămuri, a provoca 
surprindere”). Corespondenţa înregistrată se înscrie în categoria echivalenţelor 
nule. 

3.4. Protectori. Conceptul de pornire al rom. a fi fără înger − rolul de pro-
tectori al fiinţelor angelice − se află în deplină consonanţă cu perspectivele dog-
matică şi populară. Îngerul este un model şi un însoţitor al persoanei, nu cunoaşte 
viitorul şi nici gândurile nemanifestate, dar „încălzeşte” rugăciunea omului 
(Stăniloaie 2003, p. 459–461). Conceptul-ţintă al UF dezvăluie însă o interpretare 
care se apropie mai degrabă de viziunea populară, care deposedează îngerii de cali-
tatea solidarităţii: aceştia nu recunosc persoanele care mănâncă usturoi seara sau 
care se culcă încinşi la mijloc; nu însoţesc omul în cârciumă (Niculiţă-Voronca 
1998, p. 425) şi fug de cel implicat în tentative de omor sau care primeşte capra de 
Sf. Vasile (Gorovei–Ciauşanu 2000, p. 131).  

Rom. Omul pe pământ, dar îngerii în cer lărgeşte sfera termenului analizat, 
fiind construită pe o structură de contrast (pământ/cer, respectiv om/îngeri), opozi-
ţie marcată clar prin folosirea conjuncţiei adversative. Frazeologismul semitrans-
parent operează ironic prin semnificatul global („fiecare trebuie să stea acolo unde 
îi este locul”); deducem, aşadar, că UF este supusă unui salt semantic prin care se 
neagă nu doar rolul de protector al fiinţei celeste, ci şi comunicarea angelo-umană. 
În parcursul său interior, omul pare să nu mai necesite bunăvoinţa angelică, deve-
nindu-şi suficient sieşi. Motivată prin rolul de însoţitor al îngerului chiar şi în plan 
tanatic, dimensiunea imagistică a îmbinării stabile semitransparente rom. până la 
Dumnezeu îngerii îţi iau sufletul se dovedeşte compatibilă cu valoarea pozitivă 
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conferită fiinţelor spirituale; sensul frazeologic este însă în contradicţie cu aceasta 
(„până să ţi se facă dreptate de la cei mari, trebuie să înduri multe de la cei mici”). 

UF opacă şi idiomatică rom. a plăti cotizaţie în sindicatul îngerilor se înscrie 
în limbajul argotic, conferind o imagine plastică, şocantă prin termenii aleşi 
(cotizaţie, sindicat), care mixează mai multe universuri de discurs şi care deţine o 
funcţie ludic-distractivă. Semnificativ pentru valoarea simbolică a construcţiei este 
verbul a plăti, entităţile analizate fiind plasate în sfera mercantilismului, a antropo-
morfizării (ipostază antitetică a beneficiilor spirituale ale îngerilor − vezi 2.1.). Din 
hăţişul semantic se poate desprinde o paralelă subtilă cu viziunea dogmatică: exis-
tenţa treptelor superioare aflate în procesul de purificare/desăvârşire (Stăniloaie 
2003, p. 465) survine prin imaginea organizaţiei care apară interesele „profesio-
nale” ale îngerilor.  

În mod surprinzător, doar româna a lexicalizat, la nivel frazeologic, acest 
meme prezent şi în spaţiul cultural spaniol. Echivalenţa înregistrată este, aşadar, nulă. 

3.5. Buni. UF rom. a avea suflet de înger, rom. a fi un înger reactualizează 
statutul îngerilor de fiinţe spirituale, particularizat, în situaţia de faţă, prin trăsătura 
bunătăţii contopite cu blândeţea şi ingenuitatea. Motivarea construcţiilor derivă din 
„comunitatea de destin4” a proteguitorului şi a protejatului, funcţia protectoare 
fiind reperată atât la nivelul dogmei, cât şi la nivel popular. Exemplificăm ultima 
categorie prin credinţa că, de Moşi, îngerii le împart decedaţilor darurile trimise de 
cei vii (Văduva 1997, p. 133). Acest prag moral al nobleţei se poate răsfrânge şi 
asupra protejatului, prin asumarea prezenţei serafice: „Iubeşte-ţi duşmanul înseam-
nă Adu-ţi aminte că îngerul lui îl iubeşte, Învaţă să iubeşti asemenea îngerilor” 
(Pleşu 2003, p. 196). Echivalenţele sunt nule, doar limba română a lexicalizat 
această imagine prin structurile semitransparente.  

3.6. Răbdători. Între construcţiile transparente şi semiidiomatice rom. (a avea) 
o răbdare de înger şi sp. tener una paciencia angelical se manifestă o relaţie de 
echivalenţă aproape totală, întrucât UF coincid în valoarea cuvântului-cheie (fiinţele 
sacre se evidenţiază prin manifestarea răbdării la cota ei maximă). Considerăm că 
simetria se datorează timpului îndelungat în care aceste entităţi cereşti îl însoţesc pe 
om, asumându-şi rolul de protectori, indiferent de gravitatea faptelor celui protejat. 
Plasând acestă trăsătură într-o ramă situaţională mai largă, se poate decoda rolul 
îngerilor de „pedagogi” prin „delegaţie divină”, care se îndepărtează însă prin 
prezenţa discretă5 de metodele de instruire din lumea văzută (Pleşu 2003, p. 184). 

3.7. Rezistenţi la ispite. UF rom. slab de înger şi rom. tare de înger înglo-
bează în sfera lor semantică grade diferite ale rezistenţei spirituale, fiind construite 
pe baza unei sinecdoce: folosirea îngerului (parte) ca reprezentant al omului (în-
                                                 

4 „Omul şi îngerul său conlucrează sub acelaşi jug, trag laolaltă acelaşi atelaj. Sunt două fiinţe 
cu aceeaşi rădăcină, cu aceeaşi obârşie. Două fiinţe şi un unic proiect” (Pleşu 2003, p. 104). 

5 „Tăcerea îngerilor este o tăcere eminamente făptuitoare. Ei ni se adresează fără cuvinte, prin 
acţiunea lor, prin evenimente, întâmplări şi experienţe” (Pleşu 2003, p. 184). 
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treg), sau pe o reaşezare conceptuală care priveşte îngerul ca dublu al omului. Con-
strucţiile sunt configurate în jurul unei polarităţi, urmând aceeaşi schemă frazeo-
logică: slăbiciunea/tăria îngerului determină lipsa/prezenţa energiei morale, rezis-
tenţa în faţa ispitelor. Potrivit concepţiei populare, tăria călăuzei divine se calcu-
lează prin raportarea la diavol (Zanne 2003, p. 22) şi ţine de ceasul în care s-a 
născut copilul (Niculiţă-Voronca 1998, p. 427). Această calitate a îngerului se 
manifestă şi ca sursă a îmbogăţirii: un om tare de înger îl poate lega pe diavol „cu 
brăcinarul” şi îl poate lovi pentru a-i lua comorile (Oişteanu 1989, p. 52). Con-
strucţia rom. a-şi ţine îngerii resemantizează cuvântul-cheie analizat, care, prin 
echivalenţa îngeri/fire, demitizează rolul lor de protectori, asemănându-i, mai de-
grabă, cu nişte fiinţe distrugătoare, fapt evidenţiat şi de utilizarea pluralului. DA dă 
un sens separat termenului înger, dedus din aceste construcţii (,,fire, caracter”). Nu 
am identificat UF echivalente în limba spaniolă. 

3.8. Fericiţi, liniştiţi. UF rom. a dormi ca un îngeraş; sp. dormir como un 
angelito; sp. estar/sentirse como los (propios/mismos) ángeles sunt marcate de 
nişte comparaţii ale căror verbe (a dormi, a se simţi, a fi) se află în contradicţie cu 
viziunea populară a protecţiei angelice. Această reîncărcare semantică a fiinţelor 
serafice prinde contur în mentalul colectiv prin statutul lor de „martori ai începu-
tului”, fiind „primele şi singurele creaturi care asistă […] la facerea lumii”. Îşi ma-
nifestă, aşadar, prin dans6, „euforia” şi „încântarea” (Pleşu 2003, p. 162). 

Cu toate acestea, în plan frazeologic, euforia este aureolată de aburul pasivi-
tăţii. În plus, spre desosebire de învăţătura creştină, potrivit căreia îngerii sunt du-
huri (Stăniloaie 2003, p. 438), în prezentele fapte de limbă aceştia sunt înzestraţi cu 
corporalitate (de aici, nevoia de somn). Construcţiile rom. a dormi ca un înge-
raş/sp. dormir como un angelito înregistrează o echivalenţă totală, înfăţişând nişte 
fiinţe spirituale al căror rol nu e nici pe departe cel de păzitor al omului, ci care 
dobândesc o identitate aproape ludică. Imaginaţia populară a reprezentat adesea în-
gerii în chip de femeie, cu ochi albaştri, cu păr bălai şi despletit, fiind uneori chiar 
lipsiţi de trup (Zanne 2003, p. 21). Totodată, nivelul emic dezvăluie credinţa că 
visele bune vin de la îngerul păzitor şi că jocul îngerilor este una din cele mai 
plăcute imagini cu care se poate delecta omul (Niculiţă-Voronca 1998, p. 425, 
431). Deşi situate sub acelaşi apanaj al repausului, sp. soñar con los ángeles/an-
gelitos şi estar con los angelitos păstrează, totuşi, contiguitatea călăuză/protejat, 
asimilată prin prepoziţia împreună-lucrării (con). Cea de-a doua construcţie se ca-
racterizează prin polisemantism, desemnând atât „somnul”, cât şi „zăpăceala”, fapt 
care conferă o valoare negativă matricei semantice a cuvântului analizat. Acelaşi 
sem predominant al stării de bine trăite de fiinţele angelice se evidenţiază şi în UF 
sp. estar/sentirse como los (propios/mismos) ángeles. Semnificativ pentru această 

                                                 
6 „Lumina devine muzică, lumină sonoră. Fiecărui gest creator îi răspunde, ca un ecou, jubi-

laţia simfonică a spectatorilor cereşti” (Pleşu 2003, p. 162). 
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valoare simbolică este, probabil, rolul de slujitori ai divinităţii. Limba română este 
mult mai săracă faptic, la nivel frazeologic, în ceea ce priveşte trăsătura aflată în 
discuţie. 

3.9. Minunaţi. UF rom. corespunzătoare construcţiei sp. (hacer) algo como 
los (propios/mismos) ángeles este a face ceva dumnezeiesc, realizându-se însă o 
schimbare de perspectivă: dacă în frazeologismul spaniol accentul cade pe agentul 
acţiunii (îngerii), în varianta românească se subliniază modalitatea în care se desfă-
şoară acţiunea. Prin capacitatea lor creatoare, fiinţele angelice dobândesc forţele 
unei veritabile enérgeia care nu intră în opoziţie cu creaţia divină. Îmbinarea stabi-
lă sp. tener mucho ángel exploatează unul din semnificatele secundare ale terme-
nului, dobândit prin extindere semantică („farmec, simpatie, încântare”). La nivelul 
general al expresiei, se valorifică semul predominant al carismei de care dau 
dovadă fiinţele celeste. Prin extindere semantică, diminutivul lexemului religios 
desemnează în limba română „un copilaş frumos ca un înger” (DA), valenţă nele-
xicalizată însă frazeologic decât în spaniolă: San Blas, ahoga ésta y ven a por más; 
Blas bendito, que se ahoga este angelito. UF sp. pasar un ángel funcţionează pe 
baza aceluiaşi mecanism funcţional al caracterului extraordinar, fapt care poate fi 
depistat doar din relaţionarea semnificatului global cu cel literal: gestul „trecerii” 
unui înger are ca efect încremenirea. Construcţia este opacă şi idiomatică. Doar 
limba spaniolă reţine frazeologic acest meme; aşadar, echivalenţa este „nulă”. 

3.10. Au culoarea albă. Construcţia argotică rom. praf de înger mizează pe 
semiopacitate. Saltul neaşteptat la semnificatul frazeologic („cocaină”) poate fi 
motivat doar prin albul luminii, perceput, în general, ca fiind culoarea îngerilor7 şi 
care coincide, în acest caz, cu trăsătura cromatică a stupefiantului (de altfel, el mai 
este denumit, la nivel argotic, praf alb). Lexemul praf este singurul care semnalea-
ză referentul prin semele /particule/, /foarte fine/. Eufemismul operează cu o muta-
ţie semantică: în ciuda identităţii cromatice, nu poate fi identificată o altă asemă-
nare între cele două lexeme, aceasta fiind şi miza unităţii lexicale în cauză. Echiva-
lenţa identificată este nulă. 

 
4. Sf. Arhanghel 

Potrivit învăţăturii de credinţă, arhanghelii au un statut semnificativ prin rolul 
lor de căpetenii îngereşti. În popor, dobândesc, în general, un rol tanatic8: duc sufletul 
în rai sau în iad, îi apără pe cei buni, se roagă lui Dumnezeu să prelungească viaţa 
                                                 

7 În tradiţia iconografică, îngerii sunt înfăţişaţi ca nişte tineri strălucitori, îmbrăcaţi în veş-
minte albe. A. Pleşu (2003, p. 200) este de părere că fiinţele celeste reflectă strălucirea Creatorului, fiind 
„expresia formei ei [lumii] dintâi, anterioară «căderii»”, „scântei ale focului originar, oglinzi ale 
Principiului”. 

8 În acest sens, reprezentativ este obiceiul de a arunca apă de băut în momentul trecerii con-
voiului de înmormântare pe drumul spre biserică. Explicaţia performării acestui ritual constă în 
ajutorarea arhanghelului psihopomp (acesta îşi spală sabia în vasul cu apă) (Gorovei–Ciauşanu 2000, 
p. 22). 
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omului (Muşlea–Bârlea 1970, p. 404), iau şi aduc sufletele înapoi în caz de leşin, 
umblă pe punţile raiului şi ale iadului (Niculiţă-Voronca 1998, p. 217). În spaţiul his-
panic, arhanghelii cântăresc sufletele şi le scot din purgatoriu (López 1910, p. 32). 
Există, prin urmare, o întâlnire culturală la nivelul rolului psihopomp, aspect pe care 
mizează şi nenumărate scrieri apocrife9 care îl prezintă pe Arhanghelul Mihail10 în 
calitate de călăuză a sufletelor către cer şi ca rugător sârguincios pentru neamul ome-
nesc, „fiind cel mai fidel protector al acestuia” (Olar 2004, p. 45–46). 

UF rom. l-a luat Sfântul Arhanghel devine motivată prin funcţia sa culturală 
(semnificatul global − „a murit”), neraportarea la contextul generator conferindu-i 
statutul de construcţie semiopacă. Am identificat în limba spaniolă o serie de UF 
construite în jurul cuvântului-cheie Sf. Mihail, unul dintre arhangheli. Relevanţa sa 
culturală rezidă în rolul de protector al armatei spaniole (mai ales în cucerirea şi co-
lonizarea Indiilor), fiind considerat prinţul oştirilor cereşti şi călăuza sufletelor către 
iad sau rai. Cultul său a culminat în secolul al XIII-lea (González Cruz 2000, p. 46). 
O parte din construcţiile identificate designează aspecte meteorologice specifice fina-
lului de septembrie, când este sărbătorit sfântul: ploile frecvente (sp. Día de San 
Miguel, quita el agua a tu vergel; sp. Lluvia por San Miguel, poco tiempo la has de 
ver) sau tânjirea după anotimpul cald (sp. Por San Miguel, gran calor será de mucho 
valor). Aceste UF cu rol explicativ sunt transparente şi neidiomatice. UF sp. ponerle 
una vela a San Miguel y otra al diablo operează cu o structură de contrast (San 
Miguel/diablo), entităţi care împart o zonă de semnificare comună (/fiinţe supranatu-
rale/), dar care se diferenţiază prin semul /rol/, respectiv /pozitiv/ şi /negativ/. Consi-
derăm că imaginea mentală se aplică acestui înger datorită marcării sale cultural-na-
ţionale deja menţionate. Starea de lucruri descrisă în semnificatul global („a încerca 
să îi mulţumeşti şi pe unii şi pe alţii”) dezvăluie o UF semiopacă. Frazeologismul sp. 
hacer un San Miguel este opac, cu un semnificat global surprinzător („a lovi violent 
pe cineva”). Relaţia de semnificare implică o metonimie (presupunem că, pornind de 
la rolul de comandant al oştilor, se descrie una din tehnicile de luptă folosite). Cu o 
vizibilă inegalitate numerică, UF cunosc echivalenţe nule. 

 
5. Concluzii 

În urma analizei efectuate, rezultă că lexemul înger este mai productiv în ro-
mână (am identificat 15 UF româneşti şi 12 UF spaniole), limbă în care întâlnim şi 
sensuri mai nuanţate. Nu există echivalenţă cantitativă nici în planul lexemelor ar-
hanghel şi Sf. Mihail, nefiind înregistrate corespondenţe. Am identificat echivalen-
ţe totale (rom. (a avea) o răbdare de înger/sp. tener una paciencia angelical; rom. 
a dormi ca un îngeraş/sp. dormir como un angelito), echivalenţe parţiale (rom. în-
                                                 

9 Scrierea apocrifă din sec. al II-lea d.H., Testamentul lui Avraam, îl descrie pe Sf. Mihail în-
făţişându-i-se lui Avraam la finalul vieţii acestuia. Mişcat de însemnătatea momentului, îngerul 
începe să plângă, iar lacrimile sale se transformă în nestemate (Olar 2004, p. 87–88). 

10 Sf. Mihail este şi îngerul păzitor al evreilor (Olar 2004, p. 28). 
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geri de baltă/sp. ángel de tinieblas) şi echivalenţe nule, în care numai una dintre 
cele două limbi materializează semnificatul frazeologic având la bază o imagine 
construită cu ajutorul lexemului înger11. Astfel, nediferenţierea îngerilor din punct 
de vedere sexual sau statutul lor de mesageri divin sunt memeuri care apar doar în 
spaniolă, în timp ce rolul proteguitor şi trăsătura bunătăţii apar doar în română.  

Am remarcat identitatea de concepţie la nivel dogmatic şi asemănări în plan 
popular, fiind generate atitudini difuze care cunosc particularităţi locale. Totodată, 
am sesizat existenţa unei oscilaţii între sistemele atitudinale difuz şi stilizat, cu toa-
te că, în mare parte din cazuri, se păstrează linia atitudinilor sancţionate; astfel, va-
loarea referenţială a UF este preponderent pozitivă. Întâlnim, totuşi, fenomenul de 
polarizare semantică (valenţele termenului se dezvoltă în două direcţii opuse), va-
loare specifică mai ales limbii române. Puţine unităţi lexicale spaniole valorifică 
negativ entitatea analizată (discutir sobre el sexo de los ángeles; hacer un San 
Miguel). Cu toate acestea, liniile de fractură între atitudinile difuze şi stilizate nu 
sunt pregnante, perspectiva emică fiind, în general, de comuniune şi chiar de admi-
raţie faţă de fiinţele spirituale. 

 
Tabel 1 

Corpusul folosit în lucrare 

UF din 
limba 

română 
Semnificaţie Surse UF din limba 

spaniolă 
Semnificatul 

literal Semnificaţie Surse 

Slab/tare de 
înger 

Fără/cu energie 
morală, (in)ca-
pabil să reziste 
ispitelor; fără/cu 
voinţă, care (nu) 
se lasă uşor 
înduplecat 

 
ZN 
DA 
DUM 
 

No tener/tener 
estómago  

A nu avea/a 
avea stomac 

Fără/Cu 
energie morală, 
(in)capabil să 
reziste ispitelor 

ROM-
SP  
 

A-şi ţine 
îngerii A-şi ţine firea DUM Mantenerse 

sereno 
A se menţine 
calm A rămâne calm SP-

ROM 
Praf de 
înger Cocaină  La (tía) blanca (Mătuşa) albă Cocaină ROM-

SP 
(A avea) o 
răbdare de 
înger 

Răbdare foarte 
mare DEX 

Tener una 
paciencia ange-
lical 

A avea o 
răbdare înge-
rească 

A avea multă 
răbdare WP 

A avea su-
flet de înger 

A fi de o mare 
blândeţe, bunătate 

ROM-
SP  

Ser un trozo de 
pan 

A fi o bucată de 
pâine 

A fi de o mare 
bunătate 

ROM-
SP 

                                                 
11 În tabelul anexat lucrării, am căutat să oferim UF corespondente chiar şi în situaţiile în care 

echivalenţa înregistrată este nulă. Prioritatea noastră a fost identificarea unor construcţii care să conţi-
nă alte lexeme religioase, căutând echivalenţa semnificatului global. 
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Tabel 1 (continuare) 

A se simţi ca 
în rai 

A se simţi 
minunat 

SP-
ROM 

Estar/sentirse 
como los (pro-
pios/ mismos) 
ángeles 

A fi/a se simţi 
precum îngerii 
(înşişi) 

A se simţi 
minunat 

SP-
ROM 

A bate apa-n 
piuă A vorbi fără rost SP-

ROM 

Discutir sobre el 
sexo de los 
ángeles 

A vorbi despre 
sexul îngerilor 

A avea o 
discuţie lipsită 
de importanţă 

DOV 

A dormi ca 
un îngeraş 

A dormi senin şi 
liniştit 

SP-
ROM 

Dormir como un 
angelito 

A dormi ca un 
îngeraş 

A dormi senin 
şi liniştit 

SP-
ROM  

A face ceva 
dumnezeiesc; 
Ca îngerii 

A face ceva în 
mod minunat 
Cuminte, supus, 
ascultător 

DA 
SP-
ROM 
 

(Hacer) algo 
como los (pro-
pios/ mismos) 
ángeles 

(A face) ceva ca 
îngerii (înşişi) 

A face ceva în 
mod minunat 

SP-
ROM 

A fi un 
înger 

A fi o fiinţă bună, 
blândă, frumoasă ZN Tener mucho 

ángel 
A avea (cineva) 
mult înger 

A avea un 
farmec deosebit 

SP-
ROM  

Până la 
Dumnezeu, 
îngerii îţi 
iau sufletul 

Până să îţi facă 
dreptate cei mari, 
trebuie să înduri 
multe de la cei 
mici 

ZN     

Îngeri de 
baltă Draci ZN Ángel de 

tinieblas Înger de tenebre Drac DRAE 

A fi fără 
înger 

A fi lipsit de 
noroc, a i se 
întâmpla 
nenorociri 

ZN Tocarle la china A nimeri 
pietricica A avea ghinion DRAE 

Omul pe 
pământ, dar 
îngerii în 
cer 

Fiecare acolo 
unde îi este locul ZN 

El muerto en el 
cementerio y el 
fraile en el 
monasterio 

Mortul în 
cimitir şi 
călugărul în 
mănăstire 

Fiecare să stea 
acolo unde îi 
este locul 

PA 

A plăti 
cotizaţie în 
sindicatul 
îngerilor 

A muri BG Estirar la pata A-şi întinde 
laba A muri DRAE 

   

San Blas, ahoga 
ésta y ven a por 
más; Blas 
bendito, que se 
ahoga este 
angelito 

Sf. Vlas, sufocă 
asta şi vino 
pentru mai 
mult; Vlas, 
binecu-
vântatule, se 
sufocă îngeraşul 
ăsta 

Invocaţie a 
sfântului pentru 
ajutor 

PA 

Pentru 
Dumnezeu! 

Exclamaţie de 
implorare, sur-
prindere, 
dezaprobare 

DEX ¡Ángela María! Înger(l)a Maria! 

A încuviinţa, a 
se lămuri, a 
provoca sur-
prindere 

DRAE 
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Tabel 1 (continuare) 

   Pasar un ángel A trece un înger

Când se produce 
o tăcere deplină 
într-o 
conversaţie 

DRAE 

A dormi ca 
un îngeraş 

A dormi senin şi 
liniştit 

SP-
ROM 

Soñar con los 
ángeles/angelitos 

A visa îngeri/ 
îngeraşi A dormi DRAE 

A fi cu capul 
în nori 

A fi străin de ceea 
ce se petrece în jur DEX Estar con los 

angelitos A fi cu îngeraşii 1. A fi aiurit 
2. A dormi DRAE 

L-a luat Sf. 
Arhanghel A murit ZN Irse al otro barrio 

 
A merge în 
celălalt cartier A muri DRAE 

Te fură 
Sfântu’ Ilie  

O să mănânci 
bătaie ZN Hacer un San 

Miguel 
A face un Sf. 
Mihail 

A lovi violent 
pe cineva  BA 

   
Día de San 
Miguel, quita el 
agua a tu vergel 

Ziua de Sf. 
Mihail, 
îndepărtează 
apa din livada 
ta 

În această 
perioadă, ar 
trebui să 
înceapă ploile 
(29 sept.) 

MAL 

A împăca şi 
capra, şi 
varza 
 

A încerca să îi 
mulţumeşti pe toţi 
 

SP-
ROM 

Ponerle una vela 
a 
San Miguel y 
otra al diablo 

A-i pune o 
lumânare Sf. 
Mihail şi alta 
diavolului 

A încerca să îi 
mulţumeşti şi 
pe unii, şi pe 
alţii 

SP-
ROM 

   

Lluvia por San 
Miguel, poco 
tiempo la has de 
ver 

Ploaia de Sf. 
Mihail pentru 
puţin timp o 
vezi 

Nu plouă foarte 
mult în 
această 
perioadă 
 

PA 
 

   
Por San Miguel, 
gran calor será 
de mucho valor 

De Sf. Mihail, 
căldura mare va 
fi de mare 
valoare 

Fiind mijlocul 
toamnei, 
căldurii i se 
duce dorul 

PA 
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THE IMAGE OF THE ANGEL IN ROMANIAN AND SPANISH 
PHRASEOLOGY 

(Abstract) 
 
The present paper provides a comparative and contrastive analysis of Romanian and Spanish 

phraseological units from the standpoint of ethnolinguistics. More specifically, we will tackle the 
linguistic structures that contain the word “angel”, which are listed in Table 1. An inventory of 
thematic elements was made, according to the attributes of celestial beings (pure spirits, beautiful, 
resisting temptations, numinous). Of special importance are idiomaticity, transparancy and the place 
predominant semes occupy in the semantic configuration of phraseologisms. With respect to the 
correspondence between the two languages, we aimed at identifying several types of equivalence 
(total, partial and zero equivalence). 

 
Cuvinte-cheie: figura îngerului, frazeologie, etnolingvistică, semantică. 
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