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Abstract 
In this article a selected number of Swedish and Romanian idioms are discussed and 

analyzed from different point of views. Starting from one Swedish verbal idiom – växa någon över 
huvudet (‘grow over one’s head’) – used in a wordplay in a Swedish authentic text and its 
translation in Romanian, the discussion goes on to examine the strategy chosen by the translators 
and a potential equivalent in Romanian of the Swedish original idiom. The proposed equivalent is 
compared with yet another Swedish idiom. The differences and the similarities of the three 
compared idioms – according to structures, semantics, to the character of the semantic roles and 
the metaphorical meaning of them – are discussed. Thus the article deals both with translation and 
phraseological studies intertwined with contrastive linguistics.     

 
Rezumat 

În acest articol sunt discutate şi analizate, din diferite aspecte, unele expresii idiomatice în 
suedeză şi română. Pornind de la o singură expresie idiomatică în suedeză – växa någon över 
huvudet (‚a-i creşte cuiva peste cap’) – care prezintă un joc de cuvinte într-un text beletristic în 
suedeză şi de la traducerea ei în română, lucrarea analizează mai departe strategia folosită de 
către traducătorii şi o potenţială echivalentă în română a expresiei suedeze originale. Echivalenta 
propusă este comparată cu încă o expresie suedeză. Sunt discutate diferenţa şi asemănarea celor 
trei expresii din punct de vedere structural, semantic, al caracterului rolurilor lor semantice şi al 
sensului lor metaforic. Aşadar, articolul se încadrează şi în traductologie, frazelogie şi, în parte, în 
lingvistică contrastivă. 
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Introducere 
Problema traducerii expresiilor idiomatice dintr-o limbă în alta este o problemă deseori 

cercetată. Sunt foarte puţine, însă, lucrările care abordează direct problema traducerii expresiilor 
idiomatice din limba suedeză în limba română. În lucrarea de faţă îmi propun să aprofundez câteva 
aspecte care aparţin atât domeniului traductologiei, cât şi celui al frazeologiei. Voi porni de la o 
singură expresie în suedeză care prezintă un joc de cuvinte într-un text beletristic. În felul acesta, 
expresia este supusă unei modificări; este vorba de aşa-numita schimbare semantică (semantic 
transformation). În cuvintele lingvistului leton Veisbergs, “structura expresiei idiomatice rămâne 
intactă, dar sensul ei este supus unei schimbări semantice.” [1] 

Expresia pe care o voi analiza face parte dintr-o autobiografie, apărută originar în limba 
suedeză (vezi infra). De asemenea, voi analiza concomitent şi traducerea acesteia în limba romană. 
În paralel cu textul original din suedeză şi versiunea lui din limba română, voi mai oferi şi o 
potenţială variantă de traducere, folosindu-mă de o altă expresie, echivalentă celei din textul în 
suedeză. Aşadar, lucrarea se încadrează, în parte, şi în studiul contrastiv al celor două limbi.  
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După cum se poate deja observa, abordarea propusă aici vizează atât domeniul 
traductologiei, cât şi cel al frazeologiei, două ştiinţe interdisciplinare al căror statut este plin de 
semne de întrebări. Ne putem întreba, de pildă, împreună cu Lungu Badea, dacă traductologia este 
artă, disciplină sau ştiinţă [2]. Chiar dacă practica şi teoretizarea traducerii îşi au rădăcinile în 
perioada precreştină [3], traductologia a evoluat ca disciplină academică abia în ultima jumătate a 
secolului XX [4]. Fiind şi multilinguală şi interdisciplinară, traductologia vizează deci orice 
combinaţie de limbi şi implică discipline variate (lingvistică, literatura comparativă, studii 
comunicative, filozofie, studii culturale etc).  

Confuzia care domină în metalimbajul frazeologic sau în definirea terminologică în ceea ce 
priveşte frazeologia nu trebuie nici ea trecută cu vederea. “Babilonia” terminologică cu care ne 
confruntăm când abordăm o problemă frazeologică reiese cel mai adesea din numărul mare de 
termeni diferiţi prin care este semnalat fenomenul [5] şi din definirea acestora, propusă de diverşi 
cercetători. Într-o lucrare scrisă acum 37 de ani, dar încă actuală, lingvistul german Koller 
accentuează asupra problematicii definirii fenomenului de expresie idiomatică dar, mai ales, a 
delimitării ei faţă de alte expresii neidomatice [6]. Koller ajunge la aceeaşi concluzie ca şi Bâlteanu, 
respectiv că “limitele dintre unităţile frazeologice idiomatice şi cele neidiomatice nu sunt 
întodeauna uşor de stabilit” [7]. Astfel, menţinând în fundal problemele legate de definire şi 
delimitare în ce priveşte ştiinţele abordate în această lucrare, voi purcede direct la definirea 
obiectului de studiu, şi anume, a fenomenului de expresie idiomatică verbală.  

 
Definiţia expresiilor idiomatice verbale 
Prin expresie idiomatică verbală înţeleg o îmbinare fixă de cel puţin două cuvinte (însă nu o 

propoziţie întreagă) al căror sens nu reiese din semnificaţia cuvintelor luate separat. Deseori, deşi nu 
în mod obligatoriu, unităţile frazeologice idiomatice pot avea, pe lângă sensul lor figurat, şi un sens 
concret, cum, de exemplu, este cazul expresiei lägga något på hyllan. Aceasta are un sens literal 
(care poate fi redat mot à mot) - ‚a pune ceva pe raft’ [8] – şi un sens figurat – a termina ceva în 
mod definitiv. Mai mult chiar, lingvista suedeză Palm Meister afirmă că “multe metaforizări 
transparente, ca îmbinări libere, satisfac şi un criteriu de o anumită stabilitate sau fixitate şi, prin 
acest fapt, sensul lor se despică în mai multe sememe, în funcţie de context” [9]. Cercetătoarea 
foloseşte un exemplu în suedeză, şi anume ligga i lä (‚a sta culcat la adăpost’ cu cele două sememe: 
1. a sta protejat de vânt şi 2. a fi inferior). Această unitate frazeologică face parte dintr-un corpus de 
texte [10] cu care lucrez în cadrul unei cercetări mai ample pe care îmi propun să o finalizez în 
viitorul apropiat: 

 
LS (S): Som Pajalabo låg man i lä, det slogs fast från början. 
LŢ (RO): *Ca locuitor al Pajalei stăteai la adăpost, asta s-a constatat de la început.*       
 
Potrivit contextului situaţional, nu poate fi vorba aici despre sememul întâi (cum a fost 

redată expresia în română), ci despre cel de-al doilea, şi anume, că un locuitor din Pajala era de la 
bun început inferior.  

Nucleul unei expresii verbale este verbul care determină cel mai adesea o frază nominală. 
Acesta poate însă determina şi o frază adverbială sau prepoziţională care constă dintr-un adverb, 
respectiv o prepoziţie, cum este cazul expresiilor idiomatice suedeze kamma hem (‚a pieptena 
acasă’ = a câştiga într-un mod triumfător) sau kamma noll (‚a pieptena zero’= a rămâne cu 
nimic/nici un câştig). Un alt exemplu din corpusul meu, de data aceasta cu o frază nominală, este 
spetsa öronen – a-şi ascuţi/ciuli urechea. Cele două expresii sunt, din punctul de vedere al 
sensului, al structurii şi al lexicului lor, aproape perfect echivalente în cele două limbi. Imaginea 
care stă la baza lor este încă transparentă, validând astfel idea renumitului frazeolog german 
Fleischer, potrivit căruia, „în momentul creării, ele [expresiile] sunt motivate – cel puţin din punct 
de vedere metaforic.” [11]. Nu este greu de remarcat că în crearea sensului abstract şi figurat al 
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expresiei, respectiv a asculta cu atenţie, creatorul ei a avut în vedere comportamentul unui fel de 
fiinţă din lumea animală, cum ar fi, de exemplu, câinele.  

          
Jocul de cuvinte subiacent unei expresii idiomatice 
Acest fenomen este o problemă cunoscută în traducere. Într-un articol întitutal The 

Contextual Use of Idioms, Wordplay, and Translation (1997), Veisbergs analizează diferite 
„tehnici” folosite în traduceri pentru transpunerea dintr-o limbă în alta a jocurilor de cuvinte care au 
la baza expresii idiomatice. Veisbergs utilizează, în analiza sa, câteva texte beletristice scrise în 
limba engleză şi versiunea tradusă a acestora în diferite limbi: letonă, germană şi rusă. Exemplele 
cu care lucrează reprezintă, în general, forme necanonizate ale expresiilor idiomatice. El distinge 
două tipuri principale de „idiom transformations“: 1. structurală care „afectează atât structura, cât şi 
sensul expresiei“ [12] şi 2. semantică, în cazul căreia structura rămâne intactă, iar sensul prezintă 
anumite schimbări [13]. Această ultimă diferenţiere este posibilă doar dacă includem şi 
dimensiunea contextuală, altfel spus, aceste aşa-numite semantic shifts sunt „posibile şi activate de 
contextul verbal („contextual environment”)” [14] în care apare expresia idiomatică, ceea ce este 
valabil şi pentru analiza mai jos. 

În exemplul discutat mai jos (v. infra) este vorba de un joc de cuvinte care se foloseşte de 
două sensuri ale expresiei din LS. Acest fenomen este denumit de către Veisbergs dual 
actualization [15] şi cuprinde trei subcategorii diferite: 1. două sensuri pot fi realizate simultan într-
o unitate polisemantică; 2. unul sau unele din componentele lexicale sunt afectate de jocul cu 
interpretarea literală şi, în fine – categoria care se aplică şi jocului de cuvinte exemplificat mai jos –, 
3. jocul verbal are loc în confruntarea dintre interpretarea idiomatică a frazei şi interpretarea totală a 
acesteia, ca îmbinare liberă de cuvinte [16]. Ca exemplu pentru acest ultim tip, Veisbergs 
menţionează un fragment din opera lui Carroll Lewis: 

„I’m as certain of it as if his name were written all over his face!” 
„It might have been written a hundred times, easily, on that enormous face.” [17]            
 
Exemplul Växa ngn över huvudet (‚a-i creşte cuiva peste cap’) 
Exemplul în suedeză discutat în această secţiune a fost excerpat din autobiografia lui Ingmar 

Bergman, Laterna Magica (1987). Varianta în limba română a cărţii [18] a apărut în 1994. Unitatea 
idiomatică Växa ngn över huvudet (‚a-i creşte cuiva peste cap’) înseamnă a scăpa ceva de sub 
control (o situaţie, de exemplu, care nu mai poate fi stăpânită de către o persoană).   

Din corpus: 
Några år tidigare, jag tror 1967, då min ekonomi började växa mig över huvudet på ett 

visserligen trevligt men lavinartat sätt, bad jag min vän Harry Schein utse en orubbligt hederlig 
advokat... (101)  

 
Traducerea mea literală a părtilor de interes: ... atunci când finanţele mele au început să-mi 

crească peste cap, într-un mod plăcut, desigur, însă ca o avalanşă.    
 
Cu câţiva ani înainte, cred că era prin 1967, pe vremea când resursele mele financiare 

începuseră să crească cu o viteză de avalanşă, lucru plăcut, desigur, dar care îmi scăpa de sub 
control, îl rugasem pe prietenul meu Harry Schein să-mi recomande un avocat...(96-97) 

  
Întâi vom studia cum a fost efectuat jocul de cuvinte de către autor în textul original. 

Denumirea de actualizare duală menţionată de către Veisbergs presupune deci, în cazul acestui joc 
de cuvinte, o interpretare dublă a expresiei idiomatice, şi anume, atât la nivel idiomatic, cât şi la 
nivel lexical sau compoziţional [19]. Cum se observă din exemplul de mai sus din suedeză, 
realizarea celor două interpretări este concretizată printr-o frază complementară, deci cu ajutorul a 
două complemente adverbiale separate de conjuncţia dar (men):  

på ett visserligen trevligt men lavinartat sätt.  
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Adverbul trevligt (plăcut) declanşează interpretarea la nivelul compoziţional – ca o mare 
creştere a finanţelor (creşterea lor peste cap) – pe când adverbul lavinartat (ca o lavină) provocă o 
interpretare idiomatică, şi anume, de pierdere a controlului asupra unei situaţii.  

Analizând acum cum au procedat traducătorii, observăm că au folosit două parafraze: 
resursele mele financiare începuseră să crească cu o viteză de avalanşă resp. îmi scăpa de sub 
control şi o extindere lucru plăcut, desigur, dar care. Actualizarea duală printr-o singură expresie – 
care presupune o „interpretare dublă”, adică atât la nivelul unui prim strat de sens, cel concret 
(potrivit căruia starea financiară i-a crescut într-un mod plăcut), cât şi la un al doilea strat, cel 
idiomatic (potrivit căreia finanţele i-au crescut ca o lavină, lucru care a creat o anume situaţie care a 
fost scăpată de sub control) – nu este păstrată. În schimb, găsim o schimbare a conotaţiei legate de 
lexemul lavină, respectiv avalanşă. În timp ce conotaţia cuvântului lavină este una negativă în 
suedeză, traducătorii au apelat la o interpretare pozitivă în limba română, şi anume, că finanţele au 
crescut repede, nu ca o avalanşă, ci cu o viteză de avalanşă. Prin extindere însă (lucru plăcut, 
desigur, dar care îmi scapă de sub control), opoziţia dintre o situaţie pozitivă (plăcută) şi una 
negativă (fără control) este rezolvată. Cu alte cuvinte, putem spune că, în mare, conţinutul a fost 
păstrat, în timp ce jocul de cuvinte a rămas nerezolvat. 

Transpunerea unui joc de cuvinte subiacent unei expresii idiomatice, dintr-o LS într-o LŢ, 
este o provocare pentru orice traducător. Cele mai multe jocuri de cuvinte vizează un efect comic şi 
atrag atenţia cititorului (sau ascultătorului) asupra unui anumit punct de vedere din text [20], dar 
prin faptul că expresiile idiomatice denotă, de cele mai multe ori, o caracteristică specifică a fiecărei 
limbi, este de la sine înţeles că traducerea unui asemenea joc este foarte greu de realizat. În faţa 
jocului din exemplul discutat, traducătorii autobiografiei au ales să redea cele două sensuri ale 
expresiei suedeze, prezente simultan, prin două parafraze. Rezultatul este o pierdere a a 
expresivităţii, cât şi o pierdere a jocului, dar o păstrare a conţinutului de sens. Această strategie este 
numită omission de către Veisbergs, potrivit căruia se pot detecta două forme de omisiune: 1. 
omiterea completă a fragmentului sau 2. „expresia idiomatică se păstrează în forma conţinutului 
său, dar se pierde jocul de cuvinte” [21].  

 
Repere contrastive 
Imaginea uşor perceptibilă care stă la baza expresiei din original se referă la corpul 

omenesc, mai precis, la cap. Un lucru (în acest caz banii/economiile/finanţele) nu mai poate fi ţinut 
sub control o dată ce nu se mai află în sfera corpului omenesc (în acest caz depăşeşte corpul în mod 
figurativ, ducându-se în sus).  

O expresie echivalentă în limba română a expresiei din suedeză ar putea fi a(-i) scăpa cuiva 
ceva din mână. Expresia echivalentă din romană se suprapune cu sememul 2 al expresiei din 
suedeză, şi anume, a pierde ceva de sub control. Unitatea frazeologică română include însă o 
folosire mai largă prin faptul că atât lucruri sau situaţii, cât şi fiinţe vii pot constitui subiectul 
unităţii, aşadar, atât o situaţie, cât şi o persoană pot scăpa de sub control sau nu mai pot fi dominate, 
o posibilitate inexistentă în folosirea expresiei suedeze, al cărei subiect este, în primul rând, o 
situaţie, deci ceva inanimat. Luând ca punct de referinţă lucrarea cercetătoarei suedeze Sköldberg 
care a analizat valenţa semantică a unor expresii suedeze şi care enumără, în această privinţă, 11 
roluri semantice [22], putem spune că ceea ce diferă în expresia suedeză în raport cu expresia din 
română, este calitatea rolului de „object”. Acest „object” se referă la „un rol care indică ceva care 
este schimbat prin acţiunea, cursul evenimentelor etc., marcate de expresia idiomatică” [23]. 
Sköldberg examinează deci valenţa semantică prin aşa-numiţele argumente (argumente externe şi 
argumente interne) care, la rândul lor, au diferite roluri. Un argument extern funcţionează sintactic, 
de obicei, ca subiect. Aşadar, argumentul extern care funcţionează sintactic ca subiect al expresiilor 
menţionate are rolul de obiect [24]. În română, acest argument funcţionând ca subiect şi având rolul 
de object poate fi ori inanimat ori animat, în timp ce în suedeză, este întotdeauna inanimat. 

Dacă comparăm acum imaginea expresiei suedeze cu cea a expresiei din română, observăm 
că, în ambele cazuri, cuvântul principal al expresiilor trimite la o parte din corpul omenesc. În 
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romană, imaginea expresiei a(-i) scăpa cuiva ceva din mână trimite la un scenariu în care ceva, un 
anumit lucru, cade din mână nemaiputând fi, astfel, controlat. Referirea la sensul literal al acestei 
expresii în română nu este, însă, o opţiune, deoarece sensul unităţii nu este acelaşi. Dacă am 
interpreta expresia suedeză prin prisma acestei expresii echivalente din română am observa că 
imaginea finanţelor care cresc (creşterea implică o traiectorie „în sus”) nu se potriveşte cu imaginea 
căderii unui obiect (care presupune o traiectorie „în jos”), rezultând astfel că situaţia nu ar putea fi 
interpretată sau valorizată ca ceva pozitiv.      

Sensul primar al unităţii româneşti, a(-i) scăpa cuiva ceva din mână, şi anume a pierde o 
ocazie bună, se găseşte ca semnificaţie secundară într-o altă expresie suedeză, şi anume glida (gå) 
ngn ur händerna[25] (‚a aluneca (i se duce) cuiva ceva din mâni’). Expresia suedeză are acelaşi 
conţinut lexical ca şi cea din română, o structură asemănătoare şi împărtăşeşte aceeaşi imagine la 
bază. Pentru o descriere mai clară a problemelor discutate, putem pune cele trei unităţi frazeologice 
una lângă alta:  

 
Växa ngn över huvudet       A(-i) scăpa cuiva ceva din mână                       Glida ngn ur händerna 
a deveni cuiva prea greu,         1. a pierde o ocazie avantajoasă;           1. a pierde dreptul de 
a scăpa cuiva ceva (o situaţie) 2. a pierde de sub control,                                  propietate;  
de sub controlul                       a nu mai putea domina ceva sau                     2. a răta o ocazie 
                          pe cineva                                                    (avantajoasă)  

. 
Växa ngn över huvudet şi glida ngn ur händerna nu sunt însă convergente din punct de vedere semantic. 

 
Punerea faţă în faţă a unităţilor a(-i) scăpa cuiva ceva din mână şi glida ngn ur händerna 

demonstrează că cele două expresii indică o concordanţă în ce priveşte imaginea de bază. Pe de altă 
parte, aceste unităţi aparţin aşa-numitei clase de somatisme (germ. Somatismen), expresii care 
conţin în structura lor un substantiv ce denotă o parte a corpului omenesc (aici mâna). Diverşi 
cercetători [26] care au analizat un număr mare de  expresii din limbile finlandeză, engleză, 
germană şi suedeză au ajuns la concluzia că lexeme precum mână şi ochi constituie cele mai 
frecvente elemente prezente în cadrul unor astfel de somatisme [27]. Cercetătoarea de origine 
suedezo-finlandeză Niemi, care a analizat mai multe frazeologisme suedeze, a demonstrat că 
somatismele alcătuiesc o grupă distinctă, probabil cea mai mare grupă a expresiilor idiomatice în 
suedeză [28]. În plus, denumirea unei părţi a corpului omenesc în diferite tipuri de expresii pare să 
fie o tendinţă universală [29], aşadar somatismele sunt probabil extrem de des întâlnite în toate 
limbile pământului. 

Somatismele a(-i) scăpa cuiva ceva din mână şi glida ngn ur händerna - care ambele au 
drept component elementul mână – indică o acoperire parţială a sensului, iar unitatea discutată mai 
sus – tot un somatism ce conţine de această dată componentul cap (huvud), växa ngn över huvudet 
– , se suprapune şi ea doar parţial cu corespondentul propus, însă dintr-o altă perspectivă. Mai 
precis, constituentele mână şi cap au amândouă semnificaţia simbolică a controlului, dar în timp ce 
expresia din LS se referă la controlul prin ratio, în LŢ este vorba mai mult de un control fizic: ceva 
scapă de sub control îndată ce nu mai este ţinut de o parte din corpul omenesc, de mână.  

Prin discuţia de mai sus am intenţionat să pun accent în special asupra existenţei unei 
structuri echivalente în LŢ a expresiei din LS. Dacă schimbăm perspectiva şi pornim de la 
traducerea unei expresii printr-o expresie echivalentă în LŢ, putem folosi, în loc de parafrază pentru 
sensul figurat, expresia a(-i) scăpa cuiva ceva din mână, în ciuda sensurilor secundare şi a 
conotaţiilor diferite. Traducerea pe care o propun este următoarea: 

Cu câţiva ani înainte, cred că era prin 1967, pe vremea când resursele mele financiare 
începuseră să crească cu o viteză de avalanşă, o situaţie plăcută, desigur, dar care îmi scăpa din 
mână, îl rugasem pe prietenul meu Harry Schein să-mi recomande un avocat...  

 
 



 
 
Asa Apelkvist - “Grow over one’s head” – Translating an idiom-based wordplay from Swedish into Romanian 
 

 158 

Concluzie 
În această analiză modestă a variantelor de traducere a unei expresii verbale din limba 

suedeză în limba română, am putut constata că jocul de cuvinte este greu de păstrat într-o traducere 
– în ciuda existenţei unei potenţiale echivalenţe în limba-ţintă – în timp ce conţinutul de sens se 
poate păstra aproape intact. Unii cercetători sunt de părere că un joc de cuvinte care stă la baza unei 
expresii idiomatice este practic imposibil de redat într-o altă limbă. Pe de altă parte, alţii susţin însă 
că există mai multe tehnici sau strategii pentru traducerea unui asemenea joc şi că o cercetare 
sistematică a acestora ne-ar fi de mare folos [30]. Strategia sau tehnica folosită în cazul expresiei 
analizate poate fi numită, conform lui Veisbergs, omisiune.  

Abordarea diferitelor probleme cu care se confruntă un traducător în faţa unei expresii 
idiomatice care trebuie transpusă într-o altă limbă mi se pare a fi la fel de importantă ca şi 
cercetarea sistematică a unui corpus mare de traduceri ale jocurilor de cuvinte sau enumerarea şi 
categorizarea diferitelor tehnici de traducere a expresilor idiomatice. În acest caz ne aflăm deodată 
într-o zonă interdisciplinară a frazeologiei, a traductologiei şi lingvisticii contrastive, precum şi într-
o zonă de balansare între nivelul lui langue şi cel al lui parole. Problemele atinse aici cu privire la 
contrastivitatea expresiilor idiomatice sunt legate de constituenţii expresiilor în cauză şi de imaginea 
care stă la baza unei interpretări figurate. O altă problemă care apare într-un studiu contrastiv  a 
două limbi, în special în ce priveşte unităţile frazeologice idiomatice, este valenţa semantică diferită 
a acestora. Două expresii asemănătoare din punct de vedere structural şi semantic – cum sunt a(-i) 
scăpa cuiva ceva din mână şi glida någon ur händerna – pot diferi în ceea ce priveşte 
semnificaţiile lor secundare şi conotaţiile. Pe de altă parte, două expresii echivalente, cu structură 
complet diferită, dar cu sens, în parte, identic – cum sunt växa ngn över huvudet şi a(-i) scăpa 
cuiva ceva din mână – , pot arăta diferenţe legate de argumentele şi rolurile lor semantice. În plus, 
fiind vorba de traductologie, nu putem lăsa deoparte nici importanţa contextului sau diferenţele 
structural-sintactice între două limbi, cum argumentează şi cercetătoarea Hessky: „Dacă cercetăm, 
însă, aceleaşi unităţi idiomatice într-un context, atunci echivalenţa semantică poate fi cel puţin pusă 
sub semnul întrebării [...]. Se poate întâmpla, de asemenea, ca – în ciuda echivalenţei semantice – , 
în anumite contexte să nu existe posibilitatea de a folosi ambele expresii idiomatice în cele două 
limbi ca echivalente, iar aceasta datorită diferenţelor structural-sintactice.” [31]  
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