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Abstract: On the level of language, multiculturalism is manifested in various and 
numerous ways: from proper names and different names for concepts, to linguistic 
creations/word collocations with universal meaning. Speakers often use fixed word 
structures that contain proper names (Romanian coinages or borrowings from 
other languages) as discursive embellishment or due to the multiple meanings that 
these linguistic creations gain in different communicative contexts.
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1. Preliminarii 
Conceptul de multiculturalitate s-a impus ca factor stimulator al evoluţiei socie-

tăţii omeneşti/moderne/occidentale, devenind simbol al integrării şi libertăţii de 
exprimare sub toate aspectele sale: artistic, comercial, cultural, gastronomic, lingvistic, 
literar, sportiv, vestimentar etc. Considerată de unii lingvişti, politicieni sau sociologi 
o noţiune ambiguă şi mult prea generală, multiculturalitatea1 rămâne o idee pe care 
societatea actuală îşi asumă sarcina (datorită globalizării) să-şi construiască proiectele 
viitorului, căci noua identitate europeană/internaţională mondială „nu are altă şansă 
mai importantă decât cultivarea dialogului în sânul diversităţilor generatoare de valori” 
(Negrescu-Babuş 2015: 97).

Putem identifica trei forme de multiculturalitate:
– prima – impusă de vecinătate, prezentă în comunităţile din apropierea grani-

ţelor unui stat – se bazează pe convieţuirea a două sau mai multe etnii într-un spaţiu 

1 În lucrarea Educaţie interculturală (2007) sunt analizate şi explicate mai multe teorii refer-
itoare la interacţiunile dintre grupurile şi comunităţile multietnice. Astfel, multiculturalitatea 
este definită drept „o realitate a existenţei în acelaşi orizont spaţio-temporal a unor grupuri de 
indivizi provenite sau raportate la mai multe culturi care îşi afirmă notele specifice în mod izo-
lat, evitând, de regulă, contaminările [...]; într-o abordare multiculturală interacţiunile nu sunt 
excluse, dar ele nu sunt implicite conceptului” (Plugaru, Pavalache 2007: 8), în timp ce „inter-
culturalitatea se conturează ca un concept cu un conţinut mai larg decât cele anterior prezentate, 
graţie prefixului inter care trimite spre «interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidari-
tate»” (Ibid.: 8). Vezi şi Ivasiuc, Koreck, Kővári (2010: 9).
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geografic limitrof. Acest tip de multiculturalitate s-a format şi închegat într-o perioadă 
mai mare de timp, evoluând pe considerentul unei bune vecinătăţi2. 

– a doua – apărută în urma migraţiei unor populaţii din diferite părţi ale lumii 
spre Europa şi America de Nord – este cauzată de diverşi factori economici, sociali şi 
politici (sărăcia, războiul, dorinţa de a trăi într-o societate mai educată etc.). Astfel de 
„oaze” multiculturale s-au format şi se formează pe diferite arii geografice, în acest caz 
prevalând factorul economic, nu cel teritorial (vezi comunităţile de români şi alţi est-
europeni din Austria, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit sau Spania).

– ultima – stimulată de noile tehnologii din sfera comunicării – s-a constituit ca 
urmare a interacţiunii în mediul online a unei mase numeroase de vorbitori de diferite 
vârste şi etnii. Reţelele de socializare devin „locusuri” ale contactelor lingvistice, uneori 
aducând împreună milioane de utilizatori.

La nivelul limbajului, multiculturalitatea se manifestă sub forma multi- şi plu-
rilingvismului3. În cadrul colectivităţilor multietnice, vorbitorii accesează lexeme şi 
îmbinări fixe de cuvinte dobândite atât într-un context mai larg/comunitatea din care 
fac parte, cât şi în mediul familial, membrii familiei contribuind decisiv la formarea 
competenţei lingvistice a fiecărui vorbitor. Interacţiunea dintre membrii unei societăţi 
multilingvistice favorizează diversitatea4 culturală şi întrepătrunderea mai multor idi-
omuri, facilitează crearea de noi identităţi, întrucât 

2 În România, minorităţile reprezintă 11% din totalul locuitorilor, conform ultimului 
recensământ organizat în anul 2011, cele mai importante grupuri minoritare fiind reprezentate 
de maghiari, ţigani, ucraineni), germani, ruşi-lipoveni, turci, tătari, sârbi, slovaci, bulgari, croaţi, 
greci, evrei, polonezi, cehi, italieni, armeni, macedoneni etc. 

3 În opinia Mioriţei Got (2008: 23), „conceptul de multilingvism acoperă trei arii dis-
tincte: a. având ca referent general spaţiul naţional, termenul denotă fenomenul de coexistenţă, 
pe acelaşi teritoriu, a două sau mai multe limbi oficiale, regionale sau minoritare; b. în spaţiul 
comunitar, multilingvismul poate numi relaţia comunicativă între vorbitori ai unor limbi diferite 
[...], fiecare vorbitor utilizează propria limbă, având însă capacitatea de a-l înţelege pe celălalt; 
c. cu referire la existenţa individuală, multilingvismul desemnează competenţe comunicative 
avansate, concretizate prin cunoaşterea şi utilizarea a două sau mai multe limbi”. Analizând 
aspectele actuale ale multilingvismului şi formele de manifestare ale acestuia la nivel european, 
Inna Negrescu-Babuş (2015: 97) este de părere că noţiunea „se referă la zona geografică în care 
există o diversitate lingvistică, în care se vorbesc mai multe limbi sau varietăţi ale unei limbi”, în 
timp ce plurilingvismul „se referă la capacitatea unui individ de a folosi, de a se exprima în mai 
multe limbi, pe lângă cea maternă, şi se opune termenului de monolingvism” (Ibid.: 97).

4 Într-un raport de cercetare al Agenţiei de Dezvoltare Comunitară „Împreună” se 
subliniază faptul că educaţia interculturală presupune „respectul diversităţii şi cel al echităţii” 
(Ivasiuc, Koreck, Kővári 2010: 15). Observând modul de interacţiune dintre vorbitorii din 
cadrul unor comunităţi de studenţi de diferite naţionalităţi, Krieb şi Rînciog (2016: 53) sunt de 
părere că o comunicare eficientă ar trebui să aibă la bază principiul diversităţii şi cel al echităţii; 
„diversitatea rezultă din eterogenitatea grupurilor, iar echitatea constă în acceptarea faptului că 
alte puncte de vedere pot fi la fel de bune şi de valabile ca acelea ale propriei etnii, pornindu-se 
de la premisa că toţi oamenii au aceleaşi drepturi, se nasc egali”. Credem că pe aceste principii ar 
trebui să se întemeieze orice societate multiculturală.
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într-o societate multiculturală diversitatea conferă frumuseţe vieţii cotidiene prin ati-
tudine deschisă faţă de diversitatea exprimării culturale, iar identitatea naţională este 
păstrată datorită conştientizării moştenirii culturale locale, naţionale, prin stăpânirea 
cunoştinţelor de bază referitoare la produsele culturale importante ale naţiunii (Ionescu 
şi Vasiloni 2018: 3). 

2. Obiective, corpus şi metodologie 
Articolul de faţă se înscrie în sfera cercetărilor interesate de modul în care multi-

culturalitatea acţionează asupra limbilor aflate în contact şi efectele pe care aceasta le 
are la nivelul limbajului. În demersul nostru ne propunem să identificăm câteva con-
secinţe pe care multilingualismul le are la nivelul unor structuri fixe cu nume proprii şi 
să explicăm mecanismele de constituire şi implicaţiile discursive a şase frazeologisme 
onomastice „influenţate” de fenomenul multiculturalităţii. Expresiile se regăsesc în ver-
nacularul nestandardizat al vorbitorilor bi- şi plurilingvi, aparţinând unor comunităţi 
multietnice (din partea nordică a ţării). 

În vederea susţinerii argumentaţiei, vom face apel la analiza semantică şi socio-
lingvistică a unor îmbinări stabile de cuvinte create prin interferenţă lingvistică.

3. Repere teoretice
Îmbinările stabile de cuvinte, la fel ca lexemele, sunt supuse modificărilor de 

formă, structură, sens5 în cadrul comunicării multi- şi plurilingvistice. Diversitatea şi 
creativitatea vorbitorilor, precum şi pluralitatea contextelor discursive favorizează apa-
riţia unor sintagme şi expresii noi, reconfigurarea a numeroase structuri fixe de cuvinte 
prin inserarea unor elemente lexicale din alte limbi în formulele consacrate, preluarea 
unor îmbinări lexematice complexe sau utilizarea unor unităţi frazeologice corespon-
dente. Toate acestea contribuie la evoluţia şi îmbogăţirea idiomurilor vernaculare (lim-
bilor indigene/proprii unei regiuni) prin stimularea polisemiei, a resemantizărilor şi 
constituirea familiilor frazeologice.

Contactul dintre două sau mai multe limbi are ca efect interferenţa lingvistică6. 
Nivelul de interferenţă lingvistică este determinat de numeroşi factori structurali (dife-
renţele de organizare dintre limbi, inadecvările şi lacunele reciproce etc.) şi non-struc-
turali (ce ţin de grup – distribuţia demografică rural-urban, mărimea şi omogenitatea 
grupului multilingv, relaţiile sociale şi politice dintre vorbitorii grupului, toleranţa faţă 
de amestecul limbilor – sau proprii unui individ: opţiunea pentru una dintre limbi, 

5 Butiurcă (2006: 70) consideră că „mutaţiile majore se produc la nivelul dinamicii sensului, 
prin calc semantic (împrumut de sens), prin extinderi de sens etc. Dezvoltarea conotaţiilor meta-
forice, abrevierile după modelul francez, avalanşa de anglicisme provenite din engleza britanică 
şi americană completează tabloul eclectic al vocabularului limbii române contemporane.”

6 Prin interferenţă lingvistică, Weinreich (2013: 1) înţelege „abaterile de la normele uneia 
sau alteia dintre limbi, apărute în vorbirea bilingvilor ca urmare a cunoaşterii de către aceştia a 
mai mult de o limbă, ca urmare a contactului lingvistic”.
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implicarea emoţională, uşurinţa în exprimare, vârsta, ocupaţia, statutul social, rasa, reli-
gia, sexul etc.).

4. Frazeologismele onomastice7 şi multiculturalitatea
Zona geografică din nordul ţării (Bucovina, Maramureş, Satu Mare) în care con-

vieţuiesc în armonie români, maghiari, ucraineni, germani şi alte naţionalităţi repre-
zintă un teritoriu prielnic interferenţelor lingvistice plurivalente. În acord cu opinia lui 
J. Vendryes (1921: 330) conform căreia 

lorsque deux langues se trouvent en contact, elles exercent toujours plus au moins 
d’actions l’une sur l’autre. Partant de ce fait, certains linguistes vont même jusqu’à dire 
qu’il n’y a pas de langue qui ne soit a certain égard une langue mixte8 

putem afirma că în praxisul comunicării vorbitorii bi-/plurilingvi au tendinţa de 
a accesa elemente şi tipare lingvistice din două sau mai multe sisteme lexicale aflate la 
îndemână „din dorinţa de a-l înţelege pe Celălalt şi de a se face înţeles” (Tódor 2015: 
2). Acţiunea este în măsură de a se extinde şi la vorbitorii monolingvi din comunităţile 
multiculturale care, deşi vorbesc o singură limbă (cea maternă), înţeleg limba/limbile 
interlocutorilor şi activează/împrumută în comunicarea cu aceştia (şi nu numai) struc-
turi lexematice simple sau mai complexe, promovând aculturaţia. 

4.1. Influenţa maghiară 
Cercetând conduita în plan discursiv a vorbitorilor maghiari (minori şi adulţi) 

care intră în contact cu limba română, Tódor (2015: 4) observă că cele mai mari difi-
cultăţi de înţelegere, asimilare şi redare se produc la nivelul „structurilor, expresiilor, 
frazemelor intraductibile pentru exprimarea cărora este nevoie de căutarea cores-
pondenţelor, a echivalenţelor presupuse”, din cauza diferenţelor dintre cele două idi-
omuri (maghiara fiind o limbă aglutinantă, în timp ce româna este analitică). Totuşi, 
sub imboldul creativităţii şi al ingeniozităţii, locutorii au găsit o modalitate de a crea 
structuri fixe cu nume proprii fără a încălca regulile care guvernează cele două sisteme 
lingvistice, interferenţa lingvistică (ca efect al multiculturalităţii) fiind evidenţiată prin 
inserarea în configuraţia unor frazeologisme româneşti a anumitor repere onomastice 
specifice limbii maghiare. Aşa s-au format expresiile a fi pe nicăieri ca Vida Gheza („a fi 
extrem de dezamăgit, a fi distrus din punct de vedere emoţional”); a sta ca Poli în gară 
(„a pierde trenul, a sta ca prostu-n gară, a sta nemişcat/ca lemnul”) cu varianta nu fi 

7 Accepţiunea de „frazeologism onomastic” am întâlnit-o pentru prima dată la Dana-Marina 
Dumitru (2004: 9), care o utilizează pentru a denumi îmbinările stabile de cuvinte din limba 
franceză (sintagme, expresii sau locuţiuni) în configuraţia cărora există un referent onomastic.

8 [„Atunci când două limbi sunt în contact, ele îşi exercită întotdeauna o influenţă mai 
mare sau mai mică una asupra celeilalte. Pe baza acestui fapt, unii lingvişti ajung chiar să spună 
că nu există nicio limbă care să nu fie în anumite privinţe o limbă mixtă”] ( J. Vendryes 1921: 
330 [trad.n.]).
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Poli! („nu fi prost!”) şi a-l spăla (pe cineva) Zoli de la morgă („a muri”), care circulă în 
vernacularul nestandardizat, surprinzând situaţii de viaţă mai puţin plăcute (dezamăgi-
rea, supărarea, prostia, boala) sau, în manieră ironică, aspecte comice/inedite ale unor 
activităţi/interacţiuni umane (exagerarea, neînţelegerea unei idei/replici, readucerea 
în simţiri).

Analiza semiotică a celor trei structuri fixe se poate desfăşura pe două coordo-
nate: rolul numelor proprii (Vida Gheza, Poli şi Zoli) în configuraţia unităţilor frazeo-
logice şi importanţa elementelor verbale şi nominale în constituirea sensului global al 
fiecărei expresii. 

4.1.1. Reperele onomastice devin mărci ale multiculturalităţii şi se convertesc 
în nuclee semantice pe baza cărora se construiesc înţelesurile globale ale expresiilor. 
Astfel, Vida Gheza, artist/sculptor maramureşean din secolul trecut, menţiona într-un 
interviu cum a primit prenumele: 

Am avut şapte fraţi. Toţi şapte au murit datorită condiţiilor grele de viaţă. [...] Şi ca să 
rămân măcar eu în viaţă, al optulea fecior, după un obicei ţărănesc din acele timpuri, 
s-a încercat o „solomonie”: s-a adunat tot neamul nostru şi s-a hotărât să fiu „vândut” şi 
„schimbat” în taină cu o păpuşă prin fereastră ca să fie păcălită, în acest chip, ursita. Au 
căutat un nume care să nu fi fost purtat de nimeni în tot neamul nostru de români. Mi 
s-a dat numele de Gheza, după un ortac al tatălui meu, care mi-a fost şi naş. Era maghiar. 
Între mineri, în special, nu existau probleme de naţionalitate (Şorban 1981: 11).

Prin urmare, cel denominat nu numai că a primit alt nume, diferit de cele purtate 
de alţi membri ai familiei, ci acestuia i-a fost atribuit un antroponim dintr-un sistem 
lingvistic străin pentru a i se asigura şanse de supravieţuire mai mari. Aşadar, multi-
culturalitatea s-a manifestat chiar şi în comunităţi de români în care tradiţiile şi obice-
iurile erau bine păstrare şi îndeplinite. Zăbavă (2009: 395) descrie modalităţile prin 
care etnicii români din Ungaria se raportează la tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, una 
dintre acestea fiind atribuirea de nume nou-născuţilor, care vor purta fie „numele unuia 
dintre părinţii spirituali, naşii, numele unuia dintre copiii naşilor, fie numele unuia 
dintre părinţii naturali, numele unuia dintre bunici, al unui unchi sau al unei mătuşi”. 
În cazul lui Vida Gheza, tradiţia a fost respectată – copilul a primit numele naşului –, 
însă referentul onomastic îşi îndeplineşte doar parţial menirea „să păstreze vie amin-
tirea ascendenţilor dispăruţi” (Ibid.: 395), nefiind capabil „să limiteze într-o anumită 
măsură tendinţa de modernizare care se face puternic simţită în sfera numelor de botez 
din ultimul timp (Ibid.: 395).

Numele propriu Pál/Poli a fost inserat de locutori în configuraţia efemeridei 
frazeologice a sta ca Poli (în gară) tot în urma unei întâmplări9. Destul de uzitată în 
comunităţile bilingve româno-maghiare din perioada în care mineritul reprezenta 

9 Se presupune că în comunitatea navetiştilor mineri din regiunea Băii Mari a existat un 
„băieş” care a pierdut trenul/autobuzul de mai multe ori din cauza beţiei, fiind nevoit să doarmă 
în gară. Numele lui a devenit simbolul tuturor celor care dintr-un motiv sau altul fie nu mai ajung 
la destinaţie, fie nu ştiu încotro s-o apuce/ce au de făcut.
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ocupaţia de bază a locuitorilor din această regiune geografică, îmbinarea stabilă de 
cuvinte este rar întâlnită astăzi în comunicare, unii vorbitori (mai tineri) necunoscând 
împrejurările în care s-a constituit, utilizând-o cu valoare eufemistică în defavoarea 
expresiei a sta ca prostu (în gară). Referentul onomastic de origine maghiară Pál a 
suferit mai multe modificări în planul formei. Mai întâi, prin intermediul derivării cu 
sufixul diminutival de sorginte maghiară -ika s-a format hipocoristicul Páliko (vezi 
Kovácsné 2018: 38), care, supus acţiunii apocopei10 a devenit Páli. Contactul ling-
vistic dintre cele două limbi, manifestat în ambele direcţii, a contribuit la stabilirea 
formei finale a cuvântului Poli, fonemul á transformându-se în vocala o (în varianta 
scrisă). Astfel de antroponime, alături de Ilonka, Pişta, „sunt transparente în ce pri-
veşte etnia pe care o sugerează şi trimit, cu mare probabilitate, la relaţiile social-isto-
rice tensionate dintre majoritatea românească şi minoritatea conlocuitoare maghiară” 
(Felecan, Bugheşiu 2016: 49).

Referentul onomastic Zoli – obţinut prin apocopă de la antroponimul de ori-
gine maghiară Zoltán, având semnificaţia „sultan, rege” (Kovácsné 2018: 47) – apare, 
credem noi, în configuraţia expresiei verbale româneşti a-l spăla (pe cineva) Zoli de la 
morgă (cu varianta spăla-te-ar Zoli!) din două motive: primul ar fi acela că a existat la 
Spitalul Judeţean din Baia Mare un angajat pe nume Zoltan/Zoli, care avea îndatorirea 
de a pregăti cadavrele pentru a putea fi preluate şi înmormântate de familiile aparţină-
toare, iar al doilea, că există o asemănare fonematică între numele propriu în cauză şi 
verbul a zoli11. Este posibil ca acest ultim fapt să fi contribuit la preluarea şi răspândirea 
expresiei în comunităţile maramureşene bilingve, chiar şi la vorbitorii monolingvi, ten-
dinţa acestora fiind, de multe ori, aceea de a atribui valenţe conotate semelor/formule-
lor împrumutate/însuşite. Astfel, acţiunea de curăţare a unor obiecte de îmbrăcăminte 
sugerată de verbul a spăla a fost tranferată asupra activităţii mortuare de îmbălsămare/
pregătire a corpurilor celor decedaţi, conexiunea fiind înlesnită de omonimia dintre 
antroponim şi sinonimul popular/regional a zoli.

4.1.2. Formele verbale, adverbiale şi nominale din structurile fixe cu nume pro-
prii amintite fie devin elemente subordonate referenţilor onomastici, fie se „erijează” în 
„termeni-pivot”, contribuind la constituirea înţelesului global al unităţilor frazeologice. 
Astfel, construcţia modală „pe nicăieri”, condensează în sine sensul formulei extinse 
„deznădăjduit, cu moralul la pământ, distrus psihic, varză (argotic), vai şi amar”. Cu 
toate că numele propriu Vida Gheza a stat la baza creării unităţii frazeologice consa-
crate, acesta a devenit ulterior element facultativ fie pentru că prima parte a frazeo-
logismului a preluat semantismul întregii unităţi frazeologice, fie pentru că vorbitorii 
cunoşteau foarte bine sau nu cunoşteau deloc personalitatea artistică şi situaţia de viaţă 
care a favorizat apariţia expresiei, şi atunci, respectând principiul economiei limbii/

10 Conform DŞL (1997: 59), apocopa este un „accident fonetic constând în căderea 
unuia sau mai multor sunete aflate la sfârşitul unui cuvânt”, caracteristic „pronunţării regionale 
maramureşene” (Ibid.: 59).

11 În DEX (2016, s.v.), cuvântul este glosat: „ZOLÍ, zolesc, vb. IV. Tranz. (Pop.) A spăla 
(prost) rufele. – Din ucr. zolyty. Cf. bg. solja”. 
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eficientizării comunicării, aceştia au eliminat reperul onomastic din configuraţia for-
mulei iniţiale, aceasta fiind prezentă în comunicare şi sub forma „a fi pe nicăieri”. 

Între substantivul gară şi verbul predicativ a sta se creează, credem noi, o rela-
ţie antagonică pentru a evidenţia şi mai puternic sensul global/final al expresiei. Gara 
este poarta ce deschide calea spre aventură/călătorie/deplasare, nu un loc în care să 
stai/să rămâi. Vorbitorii cunosc şi utilizează mai des expresia a sta ca prostu-n gară din 
dorinţa de a combate anumite comportamente şi atitudini, varianta ce conţine numele 
propriu fiind (re)activată mai rar în discursul vorbitorilor şi numai cu valoare eufemis-
tică. Totodată, substantivului comun morgă din cea de-a treia expresie reprezintă „cheia 
semantică” a întregii structuri fixe, conferindu-i frazeologismului conotaţii negative, 
întărind ideea sugerată de numele propriu.

4.2. Influenţa ucraineană/rusă
Pe fondul intensificării activităţilor comerciale din ultimii ani, de la graniţele ţării, 

în comunităţile bilingve româno-ucrainene s-a amplificat interferenţa lingvistică, vor-
bitorii (re)actualizând în plan discursiv unităţi lexicale şi frazeologice mai vechi, cărora 
le-au ataşat contexte noi. O structură fixă cu nume proprii „(re)adusă la viaţă” care a 
cunoscut remotivări configurative şi semantice este Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie 
pe divan12 (cu sensul „dacă-i permiţi cuiva prea multe, s-ar putea ca acea persoană să 
exagereze/să-şi ia nasul la purtare/să ţi se suie-n cap/să-ţi ia totul/să distrugă totul”). 
În vernacularul nestandardizat actual circulă două variante „corupte”13, ce reflectă, pe 
lângă ingeniozitatea vorbitorilor, şi situaţii de viaţă actuale: „Dacă-i dai nas lui Ivan, te 
lasă fără un ban”, cu referire la comercianţii interesaţi să facă rapid mai mulţi bani din 
afaceri aflate la limita legii şi „Dacă-i dai nas lui Ivan, o să ajungă pe maidan”, care aduce 
în atenţie comportamentul unor copii/tineri răsfăţaţi, needucaţi, care sunt în pericol de 
a deveni vagabonzi, dacă nu li se impun anumite reguli. Pus în relaţie cu substantivele 

12 O analiză etimologică şi semantică a structurii fixe cu nume proprii dacă-i dai nas lui Ivan, 
el se suie pe divan pornind de la expresia a (nu)(-i) da nas cuiva cu sensul „a (nu) permite cuiva 
să fie prea familiar, prea îndrăzneţ sau obraznic” este realizată de Dumistrăcel (2009: 74), care 
este de părere că „formula ce trimite la Ivan (la noi nume generic pentru «rus») şi la compor-
tamentul său, trebuie considerată, mai întâi o zicătoare propriu-zisă, pornind de la locuţiunea 
verbală expresivă. Dat fiind însă că enunţul cu particularizări s-ar părea că are un autor, pe lângă 
explicaţia istorică [...], «zicătoarea» ar intra în categoria «cuvinte celebre»”. Cercetătorul 
remarcă „un joc de cuvinte: divanul pe care trebuia să stea Mitropolitul şi Divanul încălecat de 
reprezentantul Rusiei, un anumit statut ca enunţ aparţinând discursului repetat propriu-zis fiind 
dat de augumentarea (adiectio) a unei zicători prin particularizarea Ivan” (Ibid.: 74) şi identifică 
câteva corespondente ale acestei unităţi frazeologice în limbile spaniolă, franceză şi rusă. 

13 Vorbitorii au tendinţa de a remodela materialul lingvistic, de a căuta/crea variante ale 
cuvintelor şi expresiilor, pentru a exprima într-o manieră personală concepte şi idei. La nivelul 
îmbinărilor stabile de cuvinte, „fenomenul producerii variantelor este cunoscut sub denumirea 
de variaţie frazeologică şi este un aspect al dinamicii frazeologiei” (Groza 2017: 22), formulele 
rezultate, „neacceptate de normele limbii literare, în raport cu forma canonică, sunt considerate 
«corupte», adică «degradate», «stricate» sau «deraiate» de la forma iniţială” (Ibid.: 22).
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ban şi maidan, referentul onomastic devine exponentul atât al unei anumite clase de 
comercianţi, cât şi al unui tip de comportament (agresiv, obraznic, asemănător repre-
zentantului rus din Divanul Moldovei). Jocul de cuvinte Ivan-ban, Ivan-maidan conferă 
o notă glumeaţă exprimării, comunicarea cu accente „dramatice” devenind mai lirică/
mai uşor de acceptat de cei cărora le este adresat mesajul.

Prin urmare, putem spune că o consecinţă a interferenţei lingvistice este extinde-
rea/îmbogăţirea sferelor semantice ale unor expresii.

4.3. Influenţa germană 
Îndelungata convieţuire cu germanii14 (de peste şapte secole) a permis cristali-

zarea în mentalul colectiv a unei imagini „panoramice” a experienţelor şi trăirilor celor 
două etnii, întrucât traiul în comun aduce atât satisfacţii, cât şi nemulţumiri. Expresiile 
şi proverbele reflectă relaţiile interculturale şi interlingvistice româno-germane şi 
surprind specificul etnic german „uneori cu admiraţie, alteori ireverenţios, uneori cu 
uimire, alteori cu indignare, şi, doar foarte rar, cu dispreţ” (Zaharia 2005: 452). La nive-
lul frazeologismelor onomastice (puţine la număr) 

unele nume proprii au dobândit, prin importanţa noţiunilor pe care le denumesc, 
prestanţa superlativului. Utilizate în combinaţii inedite, creează metafore pitoreşti de 
genul a fi beat Krupp (cel mai faimos oţel din lume este asociat cu băutura!). Expresia 
a fi beat tun are aceeaşi provenienţă, fiind vorba de ... „tunurile Krupp” (apoi prin 
falsă analiză, a fi beat crupă) [...]. Fără a fi nume propriu, Fräulein este numele generic 
dat guvernantei germane: a ajunge Fräulein ori a ajunge nemţoaică (să consemnăm şi 
semnificaţia „orăşeancă”) însemna a ocupa o oarecare poziţie în familia românească din 
Regat. La polul opus (din punctul de vedere al statutului social) se află numele pro-
priu, foarte frecvent în onomastica germană Franţ. Tocmai această frecvenţă şi, poate, în 
parte, şi fonetica acestui cuvânt au făcut ca a fi franţ să însemne nu numai „a fi neamţ”, ci 
şi „a nu fi prea deştept”. Ataşamentul popular faţă de rimă a creat şi zicala îi zice franţ şi-i 
neamţ (Ibid.: 454).

Cele două expresii sunt mai puţin cunoscute şi utilizate de către vorbitorii din 
regiunile nordice ale ţării, aici însă circulând expresia mânca-te-ar franţul („mânca-te-ar 
benga15/iadul/supărarea”), sinonimă cu alte frazeologisme specifice zonei (din cate-
goria înjurăturilor sau blestemelor), precum: stropşi-te-ar să te stropşească!; aldui-te-ar 
Dumnezeu!; Dumnecatu’ mă-tii!16. În această structură fixă, termenul franţ, obţinut prin 

14 Înţelegem prin german orice vorbitor de limbă germană (austriac, neamţ, sas, şvab etc.). 
15 Termenul provine din limba ţigănească, având sensul de „diavol, drac, satană” (vezi DEX 

2016, s.v.). 
16 Felecan D.  şi A.  Bugheşiu (2015: 65, 2016: 49) analizează şi explică şi alte structuri 

fixe cu nume proprii din categoria înjurăturilor (care s-au format prin interferenţă lingvistică) 
de tipul: fut pe Ilonka sau fută-te Pişta/Işten, tăia-te-ar Zoli, fiind de părere că prin intermediul 
reperelor onomastice de origine maghiară din aceste imprecaţii este desemnat fie pacientul care 
suferă acţiunea, fie agentul acţiunii. Puterea negativă a mesajului este atenuată/ascunsă prin 
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antonomază, şi-a îmbogăţit valenţele, fiind echivalent din punct de vedere semantic cu 
substantivele drac sau iad.

4.4. Internetul 
Mediul virtual reprezintă spaţiul în care multiculturalitatea se poate manifesta 

sub cele mai diverse forme şi la cote ample. Vorbitori de diferite etnii se organizează 
în grupuri/creează comunităţi multilingve în funcţie de preocupările şi de aspiraţiile 
personale. Astfel, în cadrul comunităţilor de cercetaşi se întâlneşte expresia ucenicul 
lui Bear Grylls (www.facebook.com/search/bode+razvan /26oct.2017). Creată prin 
înnoire semantică pe scheletul specific majorităţii sintagmelor (substantiv în Nominativ 
+ substantiv în Genitiv (vezi mărul lui Adam, cutia Pandorei etc.)), îmbinarea stabilă de 
cuvinte s-a format prin substituirea reperului onomastic Isus din formula biblică uceni-
cul lui Isus („persoană care propovăduieşte sau urmează întocmai învăţăturile lui Isus”) 
cu numele unui cercetaş celebru din zilele noastre. Varianta obţinută este considerată

o unitate frazeologică mai bine adecvată din punct de vedere semantic şi stilistico-expre-
siv unor aspecte din realitate, decât modelul iniţial, care are un caracter generalizator 
(Groza 2017: 40), 

intrând în categoria „efemeridelor frazeologice” (Ibid.: 119). Sensul acesteia este mai 
greu de intuit de cei care nu fac parte din astfel de grupuri. Reperul onomastic, consti-
tuit din două elemente, conţine atât numele de familie al unui cunoscut prezentator de 
televiziune britanic, care descrie într-o serie de cărţi de aventuri aptitudinile necesare 
supravieţuirii în regiuni extrem de ostile de pe pământ, cât şi porecla bear („urs”), dată 
aventurierului de fanii care i-au citit cărţile şi care i-au urmărit emisiunile. Din punct 
de vedere semasiologic, sintagma poate fi interpretată ca „persoană capabilă de a trăi 
în condiţii extreme de viaţă; fiinţă care a găsit soluţii ingenioase de a supravieţui în 
locuri neprielnice, supravieţuitorul absolut” sau, în sens ironic „om incapabil de a se 
descurca/de a supravieţui chiar şi în condiţii deosebite de viaţă”. Dacă luăm în conside-
rare şi etapa remotivării/deconstrucţiei, atunci îmbinarea de cuvinte se referă – în sens 
obiectiv – la o persoană (adept, discipol) care a învăţat/învaţă tehnici de supravieţuire 
sub îndrumarea directă a lui Bear Grylls. 

5. Consideraţii finale
În urma argumentelor prezentate se pot formula câteva concluzii: 
i. În praxisul comunicării vorbitorii din comunităţile multilinguale accesează ele-

mente şi tipare lingvistice din două sau mai multe sisteme lexicale aflate la îndemână 
pentru a se face înţeleşi şi a-l înţelege pe Celălalt, această tendinţă propagându-se şi la 
vorbitorii monolingvi, toţi fiind deschişi la influenţele alterităţii;

ii. Interferenţa lingvistică produce schimbări la nivelul limbajului, acţionând în 

îmbrăcarea „zicerii” cu nume proprii din alt registru lingvistic, înjurătura devenind „mai blajină, 
mai lirică” (vezi Creţu 2011).
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două direcţii: atât dinspre limba donatoare spre cea care primeşte, cât şi invers, stimu-
lând aculturalitatea; 

iii. Câteva consecinţe ale interferenţelor lingvistice la nivelul structurilor fixe 
cu nume proprii sunt: crearea de noi frazeologisme onomastice (vezi influenţa limbii 
maghiare şi a celei germane asupra limbii române, care au favorizat apariţia expresiilor 
a fi pe nicăieri ca Vida Gheza, a-l spăla Zoli de la morgă, beat Krupp etc.); resemantizarea 
unor îmbinări stabile de cuvinte (a se vedea influenţa rusă asupra limbii române, care 
a contribuit la apariţia unor formule „corupte”); înnoirea unor semnificaţii prin substi-
tuirea unor elemente componente (vezi influenţa internetului).

Aşadar, într-o societate multiculturală 

expresiile idiomatice şi proverbele au rolul de a descoperi atât părţile mai bune, cât şi 
cele mai puţin bune ale „celuilalt”, ale unei alte naţionalităţi, precum şi propriile calităţi 
şi defecte, constatate prin însăşi vieţuirea laolaltă, prin contactul nemijlocit (vremelnic 
sau îndelungat) cu o populaţie de altă limbă, cultură şi confesiune (Zaharia 2005: 449). 
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