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FRAZEOLOGIA  GUSTULUI. 

DIN  RĂSPUNSURILE  LA  CHESTIONARUL  VIII 

AL  MUZEULUI  LIMBII ROMÂNE 
 

 

0. Prezenta lucrare abordează frazeologia referitoare la hrănire din cadrul răs-

punsurilor la Chestionarul VIII. Mâncări și băuturi, chestionar elaborat sub egida 

Muzeului Limbii Române în anul 1937 și destinat, cu precădere, preoților și învățăto-

rilor de la sate. La acest chestionar s-au primit 68 de răspunsuri (DR IX, p. IV), 

dintre care s-au păstrat numai jumătate; în Anexă se pot consulta, în ordine alfabetică, 

localitatea și județul de unde s-au primit răspunsuri1 (potrivit împărțirii administrativ-

teritoriale de la acea vreme), împreună cu numele și ocupația respondenților. 

Chestionarul VIII cuprinde 113 chestiuni referitoare la obiceiurile și terminologia 

specifice domeniului culinar, ansamblul frazeologic care formează corpusul nostru 

fiind excerptat din răspunsurile la următoarele întrebări: 99. Cum se batjocorește 

cineva care mănâncă mult?; 100. Ce expresii glumețe cunosc sătenii spre a arăta că 

sunt foarte sătui?; 101. Cu ce compară sătenii pe un om foarte flămând?; 102. Cum 

se spune despre cineva care mănâncă cu zgomot?; 113. Cum se mai zice în loc de „a 

mânca”? În calitate de acțiune zilnică, de primă necesitate, hrănirea este indispensa-

bilă existenței și joacă un rol important în viața omului la nivel atât material, cât și 

spiritual, iar foamea „uniformizează diferențele” interumane (Savin 2011, p. 127). De 

altfel, titlul lucrării noastre face aluzie la volumul Fiziologia gustului, un tratat despre 

gastronomie, hrană și gust, publicat de către J. A. Brillat-Savarin în anul 1825. 

 

1. Abordarea noastră este circumscrisă unei perspective asupra frazeologiei în 

sens larg (vezi Pop 2015), având în vedere unități de discurs repetat eterogene și 

utilizând noțiuni precum unitate frazeologică (UF), frazeologism, îmbinare stabilă 

de cuvinte, pentru a ne referi, în termeni generali, la grupurile de cuvinte caracteri-

zate prin stabilitate sintactică și sudura semantică a elementelor constitutive. În 

cazul structurilor frazeologice care au ca trăsătură suplimentară expresivitatea, am 

folosit și noțiunea de expresie sau expresie idiomatică. Extrem de utilă s-a dovedit 

diferențierea realizată de către S. Dumistrăcel (1980, p. 136‒138) cu privire la 

expresiile idiomatice, în funcție de momentul apariției lor și „în funcție de împreju-

rările imediate” în care s-au născut: expresii imaginare (termeni ai unor comparații 

ireale, care au luat naștere ca figuri de stil propriu-zise) și expresii-copii ale realită-

ții (pornesc de la un fapt real din domeniul vieții materiale, sociale, politice, având, 

inițial, o funcție obiectivă de comunicare). Deși avem în vedere frazeologia lingvis-

tică, înțeleasă ca „mijloc de expresie a unei colectivități” (Boroianu 1974, p. 27), 

                                                      
1 Pe parcursul lucrării, redăm, în paranteză, numărul caietelor de unde au fost extrase răspunsurile. 
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ne-am oprit, acolo unde a fost cazul, și asupra unităților lexicale simple, majorita-

tea aparținând registrului familiar și caracterizându-se prin expresivitate. 

Discursul repetat este asociat funcției fatice a limbajului și este întrebuințat ca 

mod de acțiune, având ca finalitate instaurarea empatiei sau incitarea receptorului 

(Dumistrăcel 2006, p. 27; Savin 2011, p. 26). Având în vedere natura frazeologis-

melor supuse examinării, se poate vorbi de manifestarea ironiei, a ridiculizării sau a 

amuzamentului față de subiecții care încalcă normele conduitei alimentare stabilite 

de către societate, după cum aduc în discuție unii respondenți: Întotdeauna de cine-

va care mănâncă mult se râde. Fiecare om are un vocabular întreg pentru a râde 

de astfel de oameni (23); Sunt expresii serioase care pot fi spuse și pe ton glumeț 

(17); Când cineva mănâncă mult, toți se uită la el zâmbind (cu sau fără dispreț) 

[...] sau glumind (10). 

Demersul nostru de cercetare mai este circumscris direcției imaginarului lin-

gvistic, suprapunând direcția etnolingvistică și cea cognitivistă (vezi Platon 2020). 

Din perspectivă etnolingvistică, imaginarul lingvistic „se concentrează pe modul în 

care se reflectă în limbă varietatea reprezentărilor despre lume”, operând cu con-

cepte-cheie precum imagine lingvistică a lumii sau reprezentare lingvistică a reali-

tății, care reprezintă o interpretare a lumii în și prin limbă (idem, p. 17‒19). Apoi, 

prin analiza metaforei de tip cognitiv (Lakoff, Johnson 1980/2003), metafora este 

înțeleasă ca proces al gândirii, un anumit domeniu (numit domeniu-țintă) fiind des-

cris prin intermediul unui altui domeniu (domeniu-sursă), teoria având în vedere 

mecanismele specifice conceptului de imaginar lingvistic. Cele două linii de inter-

pretare ale acestui concept se regăsesc și în cadrul Teoriei limbajului figurativ 

convențional (Dobrovols̕kij, Piirainen 2005), care militează pentru necesitatea stu-

dierii dimensiunii culturale a frazeologismelor, dimensiune care mediază relația 

dintre sensul literal (lexicalizat, convențional) și cel frazeologic (derivat, figurativ, 

bazat pe metaforă și metonimie), ultimul dintre acestea conținând anumite „urme” ale 

primului. Structura conceptuală este cea care asigură medierea celor două sensuri. 

În literatura de specialitate există câteva studii dedicate frazeologiei românești 

privitoare la alimentație (vezi Savin 2011, 2018), acesteia conferindu-i-se statutul 

de „reflex al culturii” (Savin 2018). Spre deosebire de acestea, prin care se urmă-

rește fundamentul cultural al UF, pornind de la categoria alimentelor ca nuclee ale 

frazeologismelor, abordarea noastră este cea a parcurgerii unui drum invers, de la 

exprimarea unei noțiuni spre materializarea sa lexicală.  

Organizarea materialului s-a realizat în funcție de cele cinci chestiuni menționate 

deja în paragraful introductiv, în ordinea în care sunt redate în Chestionarul VIII. 

Pentru fiecare întrebare, vom încerca să redăm modul în care se conturează lingvistic 

realitatea în cadrul unităților lexicale, respectiv modalitatea în care „este înmaga-

zinată o întreagă experiență practică de viață, un îndreptar privind condițiile viețuirii 

și imperativele conviețuirii, un cod etic și estetic” (Dumistrăcel 1980, p. 243). 
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2. Imaginile hrănirii 

„Nehaliții”  

Întrebarea cu numărul 99. Cum se batjocorește cineva care mănâncă mult? are 

în vedere denumirile conferite persoanelor cu un aparat nutritiv neostoit, care 

încalcă una dintre „normele tradiționale de comportament” privind actul alimentar, 

și anume cumpătarea (Savin 2011, p. 132). Potrivit culturii populare, lipsa modera-

ției atrage după sine consecințe nefaste: „Omul totdeauna să fie cumpătat la masă, 

să nu mănânce prea mult, căci e păcat. Când se scoală, să nu fie prea sătul. [...] De 

mănânci tot e sărăcie, foamete și n-ai noroc” (Niculiță-Voronca 1998, p. 206). Ape-

titul vast mai poate fi pus în legătură cu două mari temeri ale omului: „frica de a fi 

mâncat și de a nu avea ce mânca”, deoarece „omul s-a temut întotdeauna de ani-

malele ce-l puteau devora”, în spațiul românesc cel mai reprezentativ animal fiind, 

în acest sens, lupul; acest fapt este reflectat și la nivel mitologic, căci lupul este 

adesea asociat ideii de destin, în fața căruia nu există scăpare (Savin 2011, p. 113). 

În caietele de răspuns ale Chestionarului VIII, asocierea cu lupul se manifestă, de 

obicei, sub forma unei comparații stereotipe: mănâncă/mâncă ca un lup (1, 21, 23, 

28); lup (19). Spre aceeași direcție de interpretare trimite și lexemul hală (ʽMon-

stru, dihanie, namilăʼ: DA, s.v. hală; sensul ʽom mâncăciosʼ este, la rândul său, 

înregistrat în DA) (6, 34), alături de termenul hălos (o formație de la substantivul 

hală: MDA, s.v. hălos), din structura hălos pe mâncare (2). 

Tot din registrul animalier mai fac parte câteva reprezentări predictibile ale unor 

animale domestice care se remarcă prin mărime: ca un bou (7); bică (ʽ(Ban.) Taurʼ: 

DLRLV, s.v. bică) (33), sau prin lăcomie: ca un porc (termenul în sine funcționează 

ca un epitet depreciativ prin care se caracterizează ʽun om lacom, nesimțit, grosolan, 

fără caracterʼ: DLR, s.v. porc) (7); porcotos (adică mănâncă ca porcul) (5) (porcotos 

ʽ(Prin sud-vestul Trans.; despre oameni) Porcos2: DLR, s.v. porcotos); este în zodia 

porcului (9) (stârnește interesul tranziția acestei UF de la sensul său consacrat ʽa fi 

foarte norocosʼ ‒ DLR, s.v. porc, la desemnarea unei persoane care mănâncă în 

exces, fapt explicabil în termenii unui conținut de imaginar prolific privitor la anima-

lul în cauză). Zoomorfizarea se continuă prin asocierea cu gâscanul: frazeologismul 

înfundă ca un gânsac (7) are la bază o imagine-copie a realității care trimite spre hră-

nirea forțată a rațelor și a gâștelor în vederea îngrășării lor. De altfel, însuși termenul 

gânsac poate fi utilizat într-o tonalitate disprețuitoare pornind de la similitudinea de 

formă, prin asocierea cu constituția acestei păsări domestice (MDA, s.v. gânsac). Tot 

o componentă cotidiană, dar, de data aceasta, indirectă, este trimiterea la orbete (12), 

pofta de mâncare a acestui mamifer provocând pagube în grădinile de zarzavat. 

Frazeologia lăcomiei nemăsurate se înscrie și în sfera regnului uman, înregis-

trându-se variații ale unei comparații stereotipe care gravitează în jurul ideii de inepție ‒ 

mâncă ca un prost (14); mâncă cât un prost (21); mâncă parcă-i prost (17) ‒ sau 

                                                      
2 ʽ(Fig.; regional; despre oameni) Care mănâncă mult și urât, cu zgomot; (excesiv de) lacom la 

mâncareʼ (DLR, s.v. porcos). 
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răutate ‒ liftă, inițial un ʽtermen peiorativ dat în trecut de românii ortodocși celor de 

altă religieʼ, utilizat apoi ca ʽtermen depreciativ pentru un om rău, câinos sau, p. ext., 

pentru un animal răuʼ (DEX, s.v. liftă): Ho, liftă ce ești! (10). 

O altă alegere lexicală face referire la corporalitate prin indicarea unei părți a 

aparatului digestiv, burta, însoțită de un adjectiv calificativ, la prima vedere, 

neobișnuit: burtă-verde (23). Semnificatul consacrat al structurii, ʽburghez (cu în-

țeles disprețuitor); materialistʼ (DA, s.v. burtă), are ca fundament cultural prezența, 

pe străzile din centrul Bucureștiului de altădată, a negustorilor care se făceau re-

marcați prin șorțul lor verde și prin dimensiunea pantagruelică a pântecelui. Tot o 

puternică forță de sugestie a aparatului digestiv este calitatea sa de deschizătură 

fără fund: adânc la stomac (1); stomac fără fund (1); fără fund (25). La nivel con-

ceptual, se realizează un transfer metonimic între persoană și pântecele său, prin 

suprapunerea conceptului de recipient, actul hrănirii corespunzând acțiunii de um-

plere a recipientului, care pare să aibă o adâncime considerabilă.  

Pornind de la același principiu de reprezentare, stomacul mai este asociat cu 

metafora prefacerii în bucăți, strâns legată de faptul că „actul hrănirii [...] conservă 

imagini ale unei violențe primare. Hrana a constituit, indiferent de așezarea în timp 

și spațiu, o condiție a supraviețuirii câștigată, de cele mai multe ori, prin recurgerea 

la violență” (Savin 2011, p. 177). În configurarea acestei metafore, predomină ima-

ginea stomacului-sac, având, la bază, asemănarea prin formă: sac spart (9); sac 

fără fund (7, 9, 15). În multe caiete de anchetă, referirea la sac este eliptică, fiind 

materializată prin structuri care aparțin aceleiași familii frazeologice: parcă e spart 

(12); spart (23, 25, 29); mâncă parcă-i spart (17); spărtură (7, 27, 34); mâncă 

parcă-i rupt (17); mâncă parcă-i deznodat (17). În ultimul exemplu redat atrage 

atenția folosirea termenului deznodat: faptul de a fi desfăcut printr-un nod presupu-

ne o imagine asemănătoare cu cea a spărturii, care se desfășoară însă în alt sens, de 

sus în jos, nu de jos înspre mai jos. Câțiva respondenți ilustrează punerea în discurs 

a acestei UF: Se spune „Și ești spart, mă, nu te mai saturi” (29); Ho, gămane3! 

Parc-ai fi spart! (113). Tot în legătură cu desprinderea violentă a unui corp, se re-

marcă termenul spărganie (2), care, ca epitet, pus înaintea termenului calificat și 

însoțit de prepoziția de, exprimă ideea de volum mare, sensul ʽmâncăuʼ fiind, la 

rândul său, înregistrat în DLR. Semnalăm existența unei alte imagini care presu-

pune, în plus, prezența semului /referitor la animale/: burduhan spart (burduhan 

ʽburtă de animaleʼ: DA, s.v. burduhan) (7). 

Structura cognitivă a vărsării conținutului se deslușește și prin referirea la instru-

mentarul preparării hranei, asociere marcată de asemănarea ca formă, dimensiune și 

utilitate (introducerea mâncării): oala (spartă-oală ‒ 26, prin suprapunerea unei ima-

gini a violenței); găvanul (ʽStrachină sau blid mare de lemn scobit, întrebuințat mai 

ales la țarăʼ: DA, s.v. găvan; mâncă ca un găvan; găvan = „vas în care intră mult” ‒ 

22); pârlăul (ʽ(Trans.) Ciubăr în care se încheagă laptele, se culeg strugurii pentru 

                                                      
3 ʽ(Fam.) Om care mănâncă mult, nesățios, mâncăciosʼ (DA, s.v. găman). 



Andreea-Nora  Pușcaș 

 

 

464 

vin etc.ʼ: DLR, s.v. pârlău; bagi în tine ca-n pârlău ‒ 2) sau butlanul (ʽButoiașʼ: DA, 

s.v. butlan), cu varianta buclan (27). 

În aceeași direcție de semnificare se înscriu și metonimia foamete (27), respec-

tiv procedeul de negare a unei noțiuni: fără saț (7, 12, 17, 24); n-are saț (23); 

nehalit (1, 32); nesăturat (24); nesățios (25); nu se satură niciodată (7). Unii 

respondenți semnalează câteva adjective care indică, în manieră ludică, motivul 

care stă la baza ingurgitării în exces și care poartă, în aparență, marca neajunsului: 

flămând (19); flămânjos (22); flămânzilă (15, 21); hămesit (15), cu varianta hamisit 

(27, 34); hlupav (variantă a lui hâlpav ʽNesățios, nesăturatʼ: DA, s.v. hâlpav) (12); 

hupit (vezi hupi ʽ(Trans., Munt.) A flămânzi, a fi lihnit de foameʼ: DA, s.v. hupi) 

(12); pocâltit (ʽ(Înv. și reg.) Care este flămând peste măsurăʼ: DLR, s.v. pocâltit) 

(12); secetos (folosit, de regulă, cu referire la potolirea setei: ʽ(Înv. și reg.) Setos 

(de a bea ceva)ʼ: MDA, s.v. secetos) (12). Alteori, sunt indicate opțiuni lexicale cu 

un nivel de expresivitate mai scăzut: folte (15, 18, 27), cu varianta foltea (2, 12) 

(ʽ(Fam., dep.) 1. Om burtos; 2. Om mâncăciosʼ, derivat din foale, după analogia lui 

burtea: MDA, s.v. folte); gavodi, gaodi (probabil, în legătură cu verbul a (se) 

găvozdi ʽ(Reg.) A (se) îngrămădi, a (se) înghesuiʼ: DEX, s.v. găvozdi, de unde ʽa 

ticsi, a burdușiʼ. Apoi aceluia care își mâncă porția și tot mai mâncă i se zice 

„gavodi” și „gaodi”. Exemplu: „Măi, și du-te, gavodi (sau gaodi), nu mai mânca 

atâta, că plesnești la urma urmii” ‒ 14); găulea (MDA, s.v. găulea) (25); hampi 

(probabil, o creație jucăușă ‒ 4); hărănaci (un derivat de la verbul hrăni + sufixul 

-aci) (30); lacom (17); mâncăcios (1, 22, 31, 34); mâncău (1, 8, 11, 12, 16, 24, 32; 

E mare mâncău – 24; Mă, da mare mâncău mai ești − 16). 

O altă categorie prolifică de numiri batjocoritoare este cea a expresiilor imagi-

nare, care se încadrează, în general, în jocul cauză/efect. Astfel, sunt sugerate moti-

vele flămânzirii: parcă n-a mâncat de un an (1); parcă n-a mai văzut (pomenit) de 

mâncare (12) sau efectele hrănirii exagerate. Acestea din urmă conturează o 

viziune fantastică ce se înscrie în zona dezmembrării, ca acțiune răsfrântă asupra 

subiectului acțiunii: mănâncă să-i sară ochii (12), sau asupra altor persoane: 

mâncă de prăpădește (7); efectele surprind uneori și creșterea în dimensiune 

(mâncă până se umflă – 7; mâncă până poți bate doba pe pântece − 7). Alteori 

subiectul caracterizat printr-un apetit vast este supus acțiunii unui alt agent, căci 

hrana în exces slăbește forța și agerimea: mâncă mult și-l bate toți (3). O altă 

categorie a frazeologismelor are în vedere hrănirea propriu-zisă, prin surprinderea 

obiectului hrănirii, hiperbolizat (mănâncă lumea și pământul – 15), a cantității 

hranei (mâncă cât trei − 7; înfulecă cât trei – 7; Măi, tu nu mănânci mult, numaʼ 

miezurii de la doisprece colaci și laptele de la nouă vaci! ‒ 10), prin absența 

caracterului reflexiv al verbului (Ia și mai îndoapă ‒ 10) sau prin surprinderea 

modalității zgomotoase în care se desfășoară actul digestiv (parcă i se bat calicii la 

gură − 12). Într-unul dintre caietele de anchetă se insistă asupra autoîndreptățirii: 

El singur se justifică: „Decât bucate stricate, mai bine mațe crăpate” (12). 
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„Ghiftuiții” 

Întrebarea cu numărul 100, Ce expresii glumețe cunosc sătenii spre a arăta că 

sunt foarte sătui?, are în vedere surprinderea imaginilor lingvistice ale îmbuibării, 

generată de faptul că „actul hrănirii” se află „sub imperiul fricii de foame” (Savin 

2011, p. 125). Potolirea excesivă a foamei este sugerată prin intermediul unor com-

parații stereotipe cu reprezentanți ai registrului uman, anumite categorii sociale 

(sătul ca un boier − 1), profesionale ([sătul] ca un popă – 33; [sătul] ca un patriarh 

– 33; [sătul] ca diacu la pomană − 7) sau etnice (sătul ca turcu – 22; am mâncat ca 

popa săsesc – 7) fiind considerate, în conștiința vorbitorilor, privilegiate. Alteori 

astfel de elemente identificatorii își pierd relevanța, semnificativă pentru definirea 

excesului fiind doar cantitatea: a mâncat cât șapte (12). Deloc surprinzător, celor 

îndestulați peste măsură li se aplică și reprezentări animaliere: îs sătul ca un porc 

(30); [sătul] clean (12) ‒ pește descris de F. R. Atila (1916, p. 223) ca având „o 

lăcomie de lup, cu o gură de broască și un stomac de struț”, astfel că „devorează 

totul, fără a fi sătul niciodată”. În frazeologie, sunt marcate, uneori, efectele hrănirii 

peste măsură: creșterea burții − m-am umflat ca un pește (21); mâncași pănă te 

umflași ca un greiere burtos (25) – sau emiterea de zgomote caracteristice − râgâie 

ca un purcel (24); râgăie de sătul (12). 

Un alt registru al imaginarului foarte bine reprezentat ilustrează imaginea sto-

macului ca parte a corpului care are direct de suferit de pe urma voracității. Orga-

nele digestive devin „mărci ale validării” care „acceptă sau nu digestia” sau, într-o 

notă mai generală, profilează „reacții digestive de asumare a lumii” (Savin 2011, 

p. 122). Una dintre consecințele exceselor gastronomice indicate în UF este umple-

rea conținutului recipientului-stomac până la refuz: m-am umflat (27); [am mâncat] 

până m-am umflat (7); am mâncat de m-am umflat (13); m-am îndopat (18); [sunt] 

plin; umplut (15); m-am borțit4 (cuvânt format de la borț ʽ(Reg.) Pântecele femeii 

gravideʼ: DEX, s.v. borț) (27); mâncai până făcui o burtă ca a lui burtă-verde 

(23); mulțam, mi-am umplut burdihanu (asociere suplimentară cu lumea zoologi-

cului; 24); a fi burduc (burduc poate fi pus în relație cu burtuc, o variantă a lui 

burduf ʽstomac; pântece mareʼ: MDA, s.v. burduf) (21). 

Supraalimentarea poate duce la disconfort fizic: (m-am) ghiftuit (1, 11); nu mai 

pot de pântece (9), sau chiar la deșertarea recipientului: dă din el de sătul ce-i (12). 

Schema imaginară a ghiftuirii implică uneori reprezentări hiperbolizante: sătul 

până-n gât (27); sătul pânʼ la gât (1); [sătul] că li-e până-n gât (32); [sătul] doldora 

(12); mâncai până îmi ajunse mâncarea la beregată (23). Unui registru asemănător îi 

aparțin frazeologismele care se află sub însemnul violent al desfacerii: a mâncat de-i 

crapă burta (28); crapă burta (12); crăpă burta (9); sătul de crapă (19, 22); stau să 

crep (27); am mâncat până aproape de a crăpa (1); plesnește de sătul (12); No, 

acuma am mâncat de gândești că crep (că plesnesc) (14); Măi, îmi plesnește curaua 

(10). Semul /excesiv/ pare a lipsi din unele opțiuni lexicale redate de respondenți, 

                                                      
4 Grafia termenului este incertă (borti sau borți), însă sensul îndreptățește mai degrabă trimiterea la 

borț, decât la un eventual denominal de la bortă, care ar fi dificil de justificat semantic. 
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actul hrănirii fiind încărcat, mai degrabă, cu valențe pozitive: m-am văst sătul (21); 

sunt sătul; am mâncat bine; m-am văzut sătul (17); am pus burta la cale (1); mi-am 

pus burta-n rând (21); acum știu bine că mi-am pus burta-n rând (16). 

Registrul inanimat devine, la rândul său, reper pentru desemnarea ingestiei în 

exces, asocierea cea mai pregnantă fiind întemeiată pe comparația cu o tobă, lexe-

mul având și sensul familiar ʽburtă, pânteceʼ (DLR, s.v. tobă). Frazeologia impune 

o atenție specială membranei care, foarte întinsă fiind, produce sunete; astfel, ter-

menul este folosit uneori cu rol de intensificare: tobă (29); ca o dobă (30); sătul ca 

o dobă (3); sătui dobă (tobă) (8, 14, 22); s-a făcut dubă de sătui (34); hrănit ca 

doba (15); îmi poate bate doba pe pântece (7); au burta dobă (32). Într-un caiet de 

anchetă se notează extinderea referinței și în lumea animalieră: la fel se zice și la 

vite (ex. „No, asta-i sătulă dobă”) (14). Tot din domeniul inanimat mai este selec-

tată imaginea cimpoiului ‒ mâncași de te făcuși carabă (25) ‒, a armelor grele de 

artilerie ‒ sătul ca tunu (22) ‒, a cofei ‒ cu care poate fi pusă în relație structura m-

am căfuit (27) ‒ sau a legumelor − [sătul] berbeniță (ʽBostan, dovleac (mare)ʼ: DA, 

s.v. berbeniță) (12). 

O altă prezență fecundă în această zonă de semnificare este cea a imaginii puri-

cilor, după cum motivează chiar unul dintre respondenți: e întinsă burta, e tare 

când e sătulă (22). Se actualizează, așadar, un scenariu al violenței necesare: poți 

să ucizi purecile pe pântece (29); Măi, poți să ucizi purecile pe pântecele meu (10); 

poți omorî purecile pe burta mea (4, 17, 24); poți omorî pureci pe burta mea, așa 

m-am umflat (28); e așa de hrănit, că-i poți ucide pureci pe burtă (26); sătul de-i 

omorî/ucide purecile/puricile pe burtă (9, 19, 22); Bodeaproste5 – pot omorî 

purecele pe burtă (24); [sătul] de omori puricu pe burtă (6); să omori păduchele pe 

burtă (12); sătul de poți omorî purecu/purecii pe foale (2, 5). Într-un caiet de 

anchetă se surprinde chiar îndemnul la declanșarea forței dezlănțuite, întrucât 

starea de inactivitate pare a fi nefastă: scoală-te, joacă purici [pe burta ta] (9). 

Alte structuri frazeologice sunt marcate temporal prin referirea la contextul ritu-

alic care a favorizat consumul în exces: (a mâncat) ca la Paști (12); [a mâncat] ca 

la Crăciun (12); a mâncat ca la pomană (12), sau prin referire la efectul pozitiv al 

economiei de timp și alimente: a mâncat să-i țină o săptămână (12). Frazeologis-

mul [sătul] că n-ar mai mânca nici pancove (32) selectează imaginea pancovelor în 

calitate de produse alimentare fine, ținute însă departe de plăcerile gustului, ca 

urmare a dezechilibrului alimentar. 

 

„Lihniții” 

Întrebarea cu numărul 101, Cu ce compară sătenii pe un om foarte flămând?, are 

în vedere denumirile conferite persoanelor văduvite de valoarea nutritivă a alimente-

lor, căci „violența cu care este resimțită această nevoie [de hrană] este ilustrată de 

varietatea expresiilor care o descriu” (Savin 2011, p. 126). Frazeologia selectează, 

                                                      
5 Formă coruptă de la bogdaproste. 
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uneori, termeni care marchează efectele privării de hrană prin indicarea ideii de dis-

trugere, relaționată, după unii cercetători, cu faptul că, „în credințele populare, foa-

metea și seceta vor marca sfârșitul lumii” (Savin 2011, p. 126): rupt de foame (9, 27); 

flămând rupt (3, 22); era topit de foame (12). Alte consecințe ale neastâmpărării 

foamei sunt pierderea clarității cunoștinței: amețit de foame (2); lipit [de foame] (19); 

leșinat [de foame] (19); lat de foame (27) sau a văzului: orb de foame (2). 

Destul de fecundă este prezența unor reprezentări ale lumii animale, în faptele 

de limbă fiind încifrată ideea potrivit căreia „spaima de a nu avea ce mânca gene-

rează reprezentări duse la grotesc” (idem, p. 127). Cel mai frecvent, asocierile se rea-

lizează cu câinele și lupul, întrucât „valențele mitologice” ale celor două animale „in-

terferează” ca urmare a înrudirii lor genetice (Evseev 1994, p. 32−33): flămând ca un 

câine/câne (1, 2, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 31, 34); lihnit de foame 

ca un câne (26); [flămând] ca un câne jidovesc (33); țăranii compară pe unul 

flămând cu un câne împleticit (32); [flămând] ca un dulău (33); flămând ca un zăvod 

(ʽCâine mare, dulăuʼ: DLR, s.v. zăvod) (22); flămând ca un lup (1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 

13, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31); are o foame de lup (23); mâncă ca un 

lup (18); [îl compară] cu șapte lupi (12). Un alt nucleu generator de imagini lin-

gvistice este calul − flămând ca un cal (1) −, imagine confirmată și de credința 

populară a unei „pedepse de sorginte sacrală” pentru nemanifestarea grijii față de 

Pruncul Iisus, animalul fiind, astfel, „blestemat să fie mereu flămând” (Antonescu 

2009/2016, p. 96). În acest complex imagistic se mai înscriu ursul, fiind valorizată 

ieșirea sa din hibernare ([flămând] ca un urs primăvara − 32), puiul de pisică, prin 

absența puterii fizice (pocâltit ca un mâț ‒ 21), vulturul, prin calitatea sa de pasăre 

răpitoare (flămând ca un vultur/hultan − 1), lăcusta, „simbolul nenorocirilor și 

devastărilor” (Evseev 1994, p. 87): flămând ca o lăcustă − 27). 

Registrul uman este o sursă de reprezentare mai puțin fecundă, în UF are foame 

țigănească (23) distingându-se o referire etnică, o dovadă lingvistică a faptului că 

romul este „străinul iremediabil pentru societatea românească, [...] celălalt etnic în 

ipostaza sa negativă [...] diferit de Sine sub toate aspectele” (Vasiu 2020, p. 317). O 

altă manifestare a registrului uman se realizează prin intermediul imaginii claustră-

rii, asociată unei flămânzenii aproape patologice, potolirea foamei fiind echivalată 

cu o evadare: „Ce mănânci, măi, parc-ai scăpat din ostrov (închisoare)”, se adre-

sează țăranii către cineva care mănâncă repede (10). 

Pe linia domeniului inanimat, a fost selectat un „aliment cu valențe rituale”, 

turta, fiind valorificate însă, în îmbinarea stabilă cu rol de intensificare, trăsături 

precum „maleabilitatea”, „«supunerea» prin întindere, caracterul plat” (Savin 2011, 

p. 76−77): flămând turtă (22). Aceeași raportare la suprafața plană este identifica-

bilă și în structura flămând făcut blană, prin trimiterea la sensul popular ʽScândură 

groasăʼ (DA, s.v. blană) a termenului blană (25). În structura comparativă e ca 

pământul fript de secetă (12), se face o corelație între materia lipsită de efectul 

benefic al precipitațiilor și, mai degrabă, lipsa ingurgitării de lichide decât privarea 

de hrană; termenul secetos (12) este, la rândul său, întrebuințat. 
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Categoria expresiilor imaginare reprezintă o serie lexicală nuanțată, cu o notă 

glumeață. Se aduce în discuție hrana ca potențialitate, absurdă în plan cotidian: 

flămând de aș mânca și pietri (7); flămând de aș mânca dealul (7), sau în cadrul 

unor prescripte religioase, căci anafura și apa sfințită se consumă pe stomacul gol, 

frazeologia reflectând atitudinea omului „față de mâncare, a cărei încărcătură de 

sacralitate impune respect și solemnitate” (Savin 2011, p. 132): poate să ia nafură 

(aiasmă) (12). Alteori imaginea evocată este aceea a efectelor privării de alimente 

la nivel corporal, prin referirea indirectă la zgomotele produse de intestine (parcă i-

au mas șoarecii-n burtă − 12), la mișcarea involuntară a dinților (îi scăpărau 

măselele ‒ 12), ajungând și în zona pierderii acuității vizuale (nu mai vedea în 

lături de foame – 12; flămând de nu te mai văd − 22), a rezistenței (de-abia stau pe 

picioare de flămând ce sunt − 14), a pierderii în greutate (s-au lipit mațele de coaste 

– 21; strânsese cureaua în gaura de pe urmă − 12) sau chiar a suprimării vieții (i să 

spânzură mațele de foame – 18; Ia mai dă-mi ceva să mânc că crede burta 

(stomacul) că s-a spânzurat gura! – 16; Așa-s de flămând și așa-s de flămând, de 

gândești că mor aici − 14). Totodată, se conceptualizează și durata senzației de 

foame (parcă nu mâncase de un an – 12; Dacă mă crezi, n-am mâncat de ieri nimic 

− 14), animalitatea gestuală a plăcerii gustului (mâncă de-ngroapă – 22; mâncă de 

rupe − 22) sau gestul cotidian realizat într-un mod neobișnuit: pusese oblamnic la 

inimă (se zice așa și când e cineva foarte trist) (12; oblamnic, variantă a lui oblanic 

ʽBucată de pânză răsucită în formă de colac, pe care femeile o pun pe creștet atunci 

când cară greutățiʼ: DLR, s.v. oblanic). Se recurge, alteori, la crearea unor imagini-

copii ale realității: Așa-s de flămând, de-mi cârăie mațele (14); n-are după ce bea 

apă (18) ‒ frazeologismul selectează, de data aceasta, un sens inedit, spre deosebire 

de sensul consacrat ʽe sărac cu desăvârșireʼ (Zanne 1899, p. 447−448), foamea fiind 

privită ca o manifestare a sărăciei; n-a luat sărat pe limbă (12). 

Nu pot scăpa observației următorii termeni caracterizați prin forța de sugestie pe 

care o proiectează: flămânzilă (15); foamete (12); fometos (10, 12), cu exemplifica-

rea Mai, da fometos mai ești! (10); hămesit (2), cu forma imisit (probabil, de la 

himisit, variantă a lui hămesit: Loșonți 2021, p. 200) (12); hulpav (29); hupit (12); 

lihnit (12); nemâncat (15); se pocâltise (12). 

 

„Ciofăitorii” 

La întrebarea cu numărul 102, Cum se spune despre cineva care mănâncă cu 

zgomot?, se primesc răspunsuri prin care se reflectă o constantă a mentalului colec-

tiv, respectiv asemănarea, în mod previzibil, cu porcul, ilustrată prin simpla numire 

porc (33) sau prin însoțirea cu arhilexemul a mânca: mănâncă/mâncă ca un porc (1, 

16, 22, 32); mâncă ca purceii (14); mâncă ca porcii la vălău (22) (vălău ʽ(Reg.) 

Jgheab făcut de obicei dintr-un trunchi de copac scobit din care mănâncă sau beau 

apă animaleleʼ: DLR, s.v. vălău). Alteori, în conținutul de imaginar, sunt încapsulați 

diverși termeni specifici ingurgitării: ciofăie ca un purcel (25, 30); ceflăie (cio-

flăie/ciocote) ca porcii (12); cioflăie ca porcii, iar alții mai glumeți îi strigă, chiar în 
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bătaie de joc, Ghiță (nume care arată pe porc) (23); lăpăiește ca porcu (21) (a lăpăi, 

variantă a verbului a lipăi: DA, s.v. lipăi); soarbe ca porcul (28). Înfruptarea zgomo-

toasă este desemnată și prin intermediul unor verbe expresive, formații onomatope-

ice, neincluse în îmbinări stabile de cuvinte, unele dintre acestea menționate mai sus: 

a borcoti (15); a ciofăi (ʽa mânca făcând zgomot cu limba și cu buzeleʼ: DA, s.v. 

ciofăi) (19, 27), cu varianta a cefăi (3, 22, 32); a clămpăni (ʽA se lovi producând 

zgomotul redat prin onomatopeea clampʼ: DA, s.v. clamp) (9), cu varianta a 

cleampăni (cleampănește ca un câine − 1); a clăpăi (ʽA produce zgomotul exprimat 

prin onomatopeea clapʼ: DA, s.v. clap) (15); a clefăi (ʽa face cleaf-cleaf mâncândʼ: 

DA, s.v. cleaf), cu varianta a clăfăi (9); a clefetici (13), formație de la a clefeti 

(ʽ(Reg.) A clefăiʼ: MDA, s.v. clefeti); a forfoti (prin analogie cu sunetele produse în 

timpul preparării hranei: forfoti ʽA fierbe cu zgomot înăbușit; a clocoti încetʼ: DEX, 

s.v. forfoti) (15); a hăpăi (ʽA mânca zgomotosʼ: MDA, s.v. hăpăi) (34); a hărpăi (ʽA 

mânca repedeʼ: DA, s.v. hărpăi) (4, 29); a horpăi (ʽA sorbi cu zgomot, a mânca fără 

cuviințăʼ: DA, s.v. horpăi) (9), a horpăi ca porcu (10), cu exemplificarea: Când 

cineva mănâncă cu zgomot și e cu mai mulți la un loc, după ce, mai întâi, fiecare își 

dă coate, făcându-și din ochi și arătând pe cel care face zgomotul, iese câte unul 

„mai drăcos” și-i zice: „Mai încet, măi, ce horpăiești ca porcu?” (10); a horpoti (ʽA 

bea ca un câineʼ: DA, s.v. horpoti) (7, 15); a se îmbăla (ʽ(Pop.) A umple de baleʼ: 

MDA, s.v. îmbăla) (21); a limpăi (ʽ(Prin Munt. și Olt.; mai ales despre câini, pisici) A 

mânca sau a bea luând cu limbaʼ; (Despre oameni; depreciativ) A sorbiʼ: DA, s.v. 

limpăi) (2); a molfăi (8, 27), cu varianta a morfăi (14); a plescăi (ʽA desprinde (brusc) 

buzele una de alta sau limba de cerul gurii (în semn de plăcere), producând un zgomot 

caracteristic; a mânca cu zgomotʼ: DLR, s.v. plescăi) (11, 15); a sorbi (29). 

Alte imagini din registrul zoomorf valorizează lupul: bate-n fălci ca lupii (2) 

sau calul: roade ca calul la rogoz (18). Semnalăm și prezența registrului uman prin 

referirea la etnie, prin aceeași imagine a unui Celălalt repulsiv despre care am 

vorbit mai sus: țigan (33); se bat țiganii la gură (1); în egală măsură semnificativă 

este critica lipsei de judecată: a mânca ca un prost (17, 22); a mânca ca proștii 

(17); a mânca prostește (5). O altă structură frazeologică trimite, indirect, prin forța 

sa expresivă, spre teama de flămânzire: mâncă de nu se mai vede sătul (22). 

Totodată, se face remarcat și jocul în doi, între persoana mustrată și interlocutor, 

îndemnând la reguli de bună purtare: Ho, că mă sperii (1). 

 

„Ronțăitorii” 

La întrebarea cu numărul 113, Cum se mai zice în loc de „a mânca”?, majori-

tatea respondenților oferă răspunsuri care se încadrează în seria sinonimică a verbe-

lor care trimit la sensul ʽa mânca repede și lacomʼ, valorizate negativ: a hali (1, 8, 

10, 11, 13, 21, 23, 24, 28, 29, 33)/a hăli (10); a hărpăli (probabil, o creație de la a 

hărpăi) (15); a hâpâli (variantă a verbului a hăpăli; 30); a înfuleca (1, 10, 25, 27, 

28); a se înfunda (9, 22). Alte opțiuni lexicale sunt specializate doar pe repeziciu-

nea hrănirii: a fluștuca = „a mânca pe fugă” (potrivit indicației respondentului, 
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însă termenul este legat și de momentul hrănirii: a fruștuca ʽ(Reg.) A lua micul 

dejunʼ: MDA, s.v. fruștuca) (26); a îmbuca (verbul apare însă și cu sensul neutru 

ʽA mânca sau a vârî în gură ceva de mâncareʼ: DA, s.v. îmbuca) (5, 12, 19, 23, 34), 

cu exemplificarea hai să îmbucăm ceva (5); a sufla (27); a sufulca (ʽA bea sau a 

mânca foarte repedeʼ: Loșonți 2021: 149) (27). 

Spre denotatul ʽa mânca fără măsurăʼ trimit verbele a se căfui (27), a dofla (ʽA 

mânca mult (și repede)ʼ: Loșonți 2021, p.149) (27), a se ghiftui (9) și a se îndopa 

(1, 3, 9, 10, 15, 17, 18, 22, 28). Altele fac referire la modalitatea în care se mestecă 

mâncarea: a molfăi (3); a roade (puțin câte puțin) (3); a ronțăi (puțin câte puțin) 

(30), la sunetele produse în timpul mestecării: a horpăi (3); a ronțăi (30) sau chiar 

la efectele nefaste ale voracității: a crăpa (10). 

Unii respondenți indică opțiuni lexicale prin care se specifică momentul hrănirii: 

a cina (23), sau prin care se produce adaptarea la interlocutor, respectiv la limbajul 

copiilor: a păpa (12, 21). Alți termeni se caracterizează printr-o notă mai neutră: a 

hospăta (15); a (se) hrăni (15, 33), cu varianta a se hărăni (34); a se omeni (22); 

structura fixă a se așeza pe demâncare (12). Într-un caiet de anchetă se evocă timpul 

copilăriei, prin indicarea unui termen uzitat în context familial, semn al inovației lin-

gvistice: Nu se cam zice almintrelea; când eram copil, auzeam pe tata zicând „bu-

gni, bugni”, dar nu era un cuvânt lățit6 în comună, se spunea mai mult în glumă (7). 

De asemenea, respondenții vin cu o serie de termeni care nu fac, în mod normal, 

referire la contextul hrănirii: a se îndemna (ʽA începe, a se apuca de cevaʼ: DA, s.v. 

îndemna) (22); a înghioca (în opoziție cu a dezghioca) (27); a se pune la rând (22). 

Alte opțiuni lexicale activează sensuri noi ale unor verbe: echivalează plăcerile gustului 

cu perspectiva dreptului de proprietate asupra hranei consumate ‒ a întabula ʽ(Jur.; 

Trans. și Bucov.) A înscrie (un act de proprietate) în cartea funciarăʼ: DA, s.v. 

întabula) (27) ‒, cu acțiunea strângerii hainelor în jurul corpului ‒ a se încătarăma 

(ʽ(Despre îmbrăcăminte, încălțăminte sau oameni) A (se) strânge cu catarameʼ: MDA, 

s.v. încătărăma) (12) ‒ sau cu punerea temeliei unei clădiri ‒ a se-ntemeia (12).  

Am mai identificat, în unele caiete de anchetă, o serie de sinonime frazeologice, 

destul de săracă numeric. Una dintre cele mai sugestive imagini selectate de frazeo-

logie este cea a introducerii alimentelor în gură, în mod direct − a lua ceva în gură 

(12) – sau indirect, prin referirea la corpul întreg al persoanei care mănâncă (a 

băga în tine ‒ 15), dar și prin indicarea organului mirosului, fiind uzitate, alături de 

imaginea-nucleu a UF, o serie de unități semantice care designează mișcarea: a 

băga pe sub nas (16, 22); a băga sub nas (29); a căra pe sub nas (12); a da pe sub 

nas (12), cu exemplificarea contextului: „Mă, Ioane, nu mai mânca așa ca un 

porc!”;„Știi ce, vezi-ți de treabă și bagă acolo pe sub nas!” (16); a trage pe sub 

nas (19). Alte conceptualizări pornesc de la imaginea gurii sau a stomacului care 

pare să își revendice drepturile: a-ți face datoria față de mâncătoare (mâncătoare 

ʽ(Argou) gurăʼ: MDA, s.v. mâncătoare) (24); să mai vedem de ale gurii (34); a te 

împăca cu stomacul (4); a-ți pune burta-n rând cu lumea (24); am băgat la rânză 

                                                      
6 ʽ(Despre vești, știri, informații etc.) Răspândit, difuzat la mai mulți oameniʼ (DA, s.v. lăți). 
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(14). Conținutul de imaginar cel mai puțin transparent îi aparține UF am dat benzin 

la motor (14), respondentul exemplificând punerea sa în context: Am dat benzin la 

motor cu două blide (farfurii de argilă) de fâsole, de am hodină două zile (14). 

Actul ingurgitării apare și în cadrul unor frazeologisme cu „valoare documentară” 

(Dumistrăcel 1980, p. 126), fiind amplasat în context ceremonial, prin trimiterea la 

masa rituală de pomenire a morților sau de celebrare a hramului unei biserici: a-

ntinde praznic (12), respectiv în contextul respectării normelor cu caracter 

obligatoriu: a se ospăta în lege (12). O altă structură fixă completează profilul 

imaginarului alimentar prin indicarea locului unde se desfășoară acțiunea: mâncă 

ca-n târg (22), acest spațiu comercial fiind sugestiv pentru semnificatul încapsulat, 

după cum a observat I. Zanne (1899, p. 630): „Adică fără a împărtăși celor de 

primprejur, ca și când n-ar fi nimeni. Arată zgârcenia mare”; „Se știe că oamenii de 

la târg sunt mult mai puțin darnici decât țăranii. Aceștia nu pot mânca sau bea 

nimic fără a împărtăși și pre cei de primprejur, pe când târgovețul te trimite să-ți 

cumperi, dacă se întâmplă de-i ceri”. 

 

3. Concluzii 

În încheiere, putem afirma că inventarul de unități lexicale expresive referitoare 

la ingurgitație, identificat în Chestionarul VIII al Muzeului Limbii Române, este 

bogat și, pe alocuri, inedit. Urmărind modul în care s-au format imaginile lingvis-

tice, putem creiona câteva registre de semnificare constante, care pot fi puse în 

legătură cu dimensiunea mitologică, socială sau culturală a realului reflectat la 

nivel lingvistic. Astfel, se impune o atenție specială față de sancționarea, prin inter-

mediul cuvântului, a unor tipuri umane care cad pradă exceselor, depășind, într-o 

măsură sau alta, limitele hrănirii: prin privarea de alimente, prin capacitatea de 

hrănire ieșită din comun, prin apetitul neostoit sau prin încălcarea normelor com-

portamentale privitoare la hrănirea în sine, aceste persoane fiind descrise, în gene-

ral, prin lipsa inteligenței și a judecății. În acest „atelier” de unități frazeologice și 

termeni expresivi, registrul zoomorf este foarte bine reprezentat, fiind valorificate 

mai ales imagini ale animalelor asociate, în mod tradițional, cu lăcomia și pericolul. 

Totodată, în concretizarea noțiunii de ingurgitație predomină ideea de agresiune, de 

desfacere sau desprindere violentă, în părți neregulate, a corpului persoanei implicate 

în actul hrănirii, „lumea fiind acceptată și definită în funcție de reacția viscerelor” 

(Savin 2011, p. 125). Astfel, simțurile, organele care țin de procesul hrănirii, stările 

fizice asociate cu aceasta contribuie la crearea unei scheme imaginare îndătinate. 

Registrul inanimat mai este ilustrat prin intermediul unor imagini care dobândesc, la 

rândul lor, statutul de imagini-nucleu, fiind preferate instrumentele muzicale sau 

obiectele întrebuințate la transportul sau păstrarea alimentelor sau a materialelor, 

acestea din urmă fiind proiectate într-un registru al distrugerii. Alteori, noțiunile 

urmărite se concretizează prin serii întregi de termeni care aparțin unor registre 

distincte sau care și-au înnoit conținutul semantic în căutarea ineditului. 
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În fine, există anumite mărci tipice repertoriului expresiv al hrănirii, de pildă, 

prezența structurilor comparative, ilustrarea ideii de superlativ, folosirea unor ter-

meni care poartă amprenta spațiului din care provin respondenții sau care au un 

mare potențial de creativitate, precum și lipsa diminutivelor. Se mai remarcă capa-

citatea de plasticizare a expresiilor imaginare care evocă instinctualul, dar și viața 

cotidiană sau, pe alocuri, cea marcată de experiențe rituale. Cu toate acestea, fiind 

necumpătată, hrănirea nu se concretizează în memoria colectivă ca o experiență 

care apropie oamenii, ci, dimpotrivă, ca una care îi îndepărtează prin orientarea 

spre sine, întrucât pofta de mâncare nevătămată și ghiftuiala poartă pecetea indivi-

dualismului, comuniunea cu ceilalți fiind scoasă din ecuația expresivității. Putem 

afirma, așadar, că imaginile alimentare surprinse ilustrează anumite principii de 

gândire, fiind mărci ale culturii tradiționale. 

 

Anexă 

Răspunsurile care s-au păstrat din Chestionarul VIII 
 

1. Badragii Vechi7, jud. Hotin, Anatole Jalondcovschi, elev. 

2. Bărăști, jud. Hunedoara, T. Liviu Dragoș, elev. 

3. Berivoii Mici8, jud. Făgăraș, Ioan Chiușdea, elev.  

4. Borășneu Mic, jud. Trei-Scaune, Alexandru Macoș, elev. 

5. Boșorod, jud. Hunedoara, Ion Popoviciu, elev. 

6. Buchin, jud. Severin, Petru Hamat, elev.  

7. Zagra, jud. Năsăud, Victor Corbul, medic-colonel în retragere. 

8. Comăna de Sus, jud. Făgăraș, Viorel Frâncu, elev. 

9. Costișa, jud. Neamț, Ioan Donisă, învățător.  

10. Cotiujenii Mari, jud. Soroca, Ioan I. Mija, elev.  

11. Dumitrești, jud. Râmnicu Sărat, Jean G. Popescu, elev. 

12. Făurești, jud. Vâlcea, Gheorghe F. Ciaușanu, profesor.  

13. Gângiova, jud. Dolj, I. Gheorghe Cunițescu, elev.  

14. Iași, jud. Făgăraș, Gheorghe Ludu, elev. 

15. Ilva Mică, jud. Năsăud, Alexandru Husar, elev.  

16. Ludișor, jud. Făgăraș, Laurean Zaharie, elev.  

17. Luța, jud. Făgăraș, Valer Literat, profesor. 

18. Mag, jud. Sibiu, Alexandru Vlad, preot. 

19. Nedeia, jud. Dolj, Georgescu Benone, elev.  

20. Obreja, jud. Severin, Pavel Bunaciu[?], elev. 

21. Ohaba, jud. Făgăraș, Iancu Morariu, elev.  

22. Pianu de Sus, jud. Alba, Nicolae Stoicanu, elev.  

23. Poiana Mare, jud. Dolj, Ilie Iovănescu, elev. 

24. Porcești9, jud. Sibiu, Anghel Moraru, învățător. 

25. Raeți, jud. Dolj, Lazăr Șt. Stan, elev.  

26. Rebrișoara, jud. Năsăud, Ștefan Purcelean, elev. 

                                                      
7 Astăzi, Bădragii Vechi. 
8 Astăzi, Berivoi. 
9 Astăzi, Turnu Roșu. 
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27. Runcu Salvei, jud. Năsăud, Ioan S. Pavelea, învățător-director pensionat. 

28. Săliște, jud. Sibiu, Mircea Lupaș, elev. 

29. Tălpigi, jud. Tecuci, Manolache Sălăvăstru, învățător.  

30. Fărău, jud. Alba, I. Iuliu Zehan, elev.  

31. Var, jud. Severin, Emil Sârbu, elev. 

32. Voivodenii Mari, jud. Făgăraș, Vasile Bica, elev. 

33. Vulcan, jud. Hunedoara, Antoniu Balomiri, elev. 

34. Hunedoara, jud. Hunedoara, Eugen Popa, elev. 
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THE PHRASEOLOGY OF TASTE. FROM THE ANSWERS 

 TO THE 8TH SURVEY UNDERTAKEN BY THE MUSEUM OF THE 

ROMANIAN LANGUAGE 

(Abstract) 

 
The present paper deals with the phraseological and lexical units extracted from the answers to 

The 8th Survey undertaken by the Museum of The Romanian Language (Food and Beverages) in 

1937. More specifically, questions number 99, 100, 101, 102 and 113, which relate to the process of 

eating, were taken into consideration. They refer to excessive or noisy eating, to satisfying one`s 

voracious appetite or suffering from extreme hunger. In addition, expressive synonyms of the verb to 

eat are being provided. Moreover, we undertake an ethno-linguistic and cognitive analysis, trying to 

pinpoint the imaginary dimensions underlying beneath the linguistic structures identified. 

 
Cuvinte-cheie: Chestionarul VIII, Muzeul Limbii Române, frazeologisme, hrănire, imaginar 

lingvistic. 
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