
 

   

 

  

       

 

Frazeologie biblică românească. Corpus adnotat şi studiu lingvistic 

(Romanian biblical phraseology. Annotated corpus and linguistic study) 

 

Scopul proiectului 

Proiectul constă în realizarea unui corpus electronic de texte biblice, adnotat la nivelul 

unităţilor frazeologice, care să cuprindă Biblia de la 1688, versiunile manuscrise 

reprezentând primele traduceri româneşti integrale ale textelor veterotestamentare (Ms. 

45 şi Ms. 4389) şi Noul Testament de la Bălgrad (1648). Proiectul are un pronunţat caracter 

interdisciplinar, îmbinând cercetarea fundamentală, teoretică (studierea raporturilor 

între expresiile biblice din versiuni româneşti succesive, stabilirea unei tipologii etc.), cu 

o componentă practică (realizarea unui corpus adnotat de texte aliniate la nivel de verset 

şi a unei baze de date electronice conţinând variantele unităţilor frazeologice din 

corpusul paralel). Se urmăreşte valorificarea rezultatelor obţinute până acum în cadrul 

proiectului Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, foarte utile fiind atât 

transcrierile versiunilor manuscrise şi a Bibliei tipărite la 1688, însoţite de indice, cât şi 

baza documentară din cadrul Centrului de Studii Biblico-Filologice „Monumenta 

Linguae Dacoromanorum”, ce cuprinde studii şi articole de filologie şi hermeneutică 

biblică, de paleografie chirilică românească, ediţii de referinţă ale Bibliei în limba 

română şi în alte limbi, dicţionare şi instrumente de lucru. 

Relevanţa şi originalitatea conţinutului ştiinţific 

În cercetările dedicate frazeologiei contrastive care investighează unităţile frazeologice 

cu o vasta răspândire în diferite limbi (GRECIANO 2000, KORHONEN et al. 2010 etc.), 

expresiile cu originea în Biblie ocupă un loc semnificativ, înscriindu-se în sfera 

preocupărilor pentru adunarea materialului frazeologic de sorginte biblică, din 

perspectivă diacronică şi sincronică. Există, de exemplu, un inventar al expresiilor 

biblice în limba germană (cf. PIIRAINEN, 2010, p. 18, dintre cele aproximativ 150 de 

astfel de expresii în limba germană, doar 43 sunt răspândite în majoritatea limbilor 

europene). Tot pe terenul limbii germane se dezvoltă, începând cu 2007, la 



 

   

 

  

       

 
Universitatea din Trier, proiectul Historiche Formelhafte Sprache und Traditionen des 

Formulierens (HiFoS), având ca scop realizarea unei baze de date electronice care să 

conţină variante ale unităţilor frazeologice din diferite stadii ale limbii, expresiile de 

sorginte biblică fiind foarte bine reprezentate în texte din registre stilistice diferite. (v. 

FILATKINA, 2010). 

Un corpus electronic de texte vechi în limba română, adnotat la nivel morfologic şi 

lexical, este în curs de dezvoltare în cadrul proiectului Monumenta linguae Dacoromanorum. 

Indicele stabilit pe baza adnotărilor conţine elementele lexicale, cu specificarea valorii 

morfologice şi a ocurenţelor (trimitere la text, capitol şi verset), fără a oferi însă şi 

informaţii privind modul în care apar aceste cuvinte în sintagme sau expresii. Proiectul 

de faţă propune adăugarea unui alt nivel de adnotare, prin marcarea unităţilor 

frazeologice. Date fiind particularităţile lingvistice ale textelor avute în vedere, precum şi 

particularităţile semantice ale unităţilor frazeologice, o adnotare completă şi corectă a 

unităţilor frazeologice nu se poate realiza, deocamdată, decât manual, prin parcurgerea 

efectivă a textelor paralele. Rezultatul va fi un corpus mult mai rafinat şi o bază de date 

cu expresiile echivalente din versiunile biblice paralele, acestea constituind instrumente 

foarte utile în aplicaţiile ulterioare din domeniul lingvisticii corpusului, dar şi în 

cercetarea fundamentală, facilitând accesul la informaţii de ordin lexical şi frazeologic, 

indicând posibile probleme de traducere sau marcând cazurile de sinonimie 

frazeologică. Aprofundarea acestor aspecte se va realiza pornind de la studiile filologice 

din volumele apărute până acum în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, dar şi de la 

alte lucrări care tratează aceasta problematică (ARVINTE, 1993; MUNTEANU, 1990, 2008 

etc.). 
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Obiective generale 

1. Obţinerea unui corpus de texte biblice în limba română veche, în care să fie marcate 

unităţile frazeologice. 

2. Realizarea unei baze de date de unităţi frazeologice, care să conţină structurile 

echivalente din textele paralele menţionate. 

3. Studiul lingvistic. 

 

Principalele rezultate preconizate sunt: 

1. resursele electronice construite în cadrul proiectului: corpusul electronic cu adnotările 

unităţilor frazeologice în Biblia 1688, NTB 1648, Ms. 45 şi Ms. 4389 şi baza de date 

realizată prin extragerea automată a acestor unităţi anterior adnotate; 

2. publicarea unor lucrări în reviste de specialitate şi în volume ale unor conferinţe în 

domeniu. 


