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Annex 1. Partial lists of polar words and expressions 

i) Partial list of positive words and expressions 

drept/dreaptă, sfânt; tăria; biruitor [if lemmatizer reduces it to ‘birui’, must be replaced with biruitor, 

as antithetic to ‘biruit’, else the positive or negative sense is lost]; minunat; neam; datorie; bărbăție; 

vitejie; credința; pilda, moralul ferm; moralul ridicat, perfect liniștit; încrezător; (momente 

de) veselie; inițiativa, ofensiva; îndemn, bun; satisfăcut, urale; entuziast; emoționat; izbânda; 

reușita; succes, favorabil; inițiativa 

 

ii) Partial list of negative words and expressions 

nejustificat; nerealizabil, neasti(â)mpar (meaning: inconsistency); nestatornicie, 

“Dumnezeu să-l știe” (that is, illogical); nimic; îngrijorat; încurca; curios (with the meaning 

abnormal, unusual / ciudat, anormal, ușurința; nepricepere; stricăciune, feroce; sălbatic; 

părăsi; teribil; invazia, monstruozitate; dezolat; slăbiciune; improvizat, nu are incredere / 

neîncredere; au lăsat armele; au fugit; s'a predat; debanda/t; întrista; mă voesc la fund, 

(moralul) sdruncinat, dezastru; haos; deprimare; nenoroci; frica / fricei, urât, vrăjmaș, 

retragere, panica; retrage, alarma; perturbațiune / perturbare; nu era de loc satisfăcătoare / 

nesatisfăcătoare, inconvenient; revocare, rea; rău; obosit; împrăștia; îmbolnăvi; preda; 

des(z)organiza; critic; mai rea; copleșit; s(z)vârlit; înapoi; desființa; redus la nimic; plouat; 

lipsit; înfrângere, dezastru; îngrijorător; imputa, dislocat; debandat; darea in judecată; 

vinovat; muri; înrăutăți, înăspri; denatura; nedreptate, inoportun; inutil; regreta; eroare; 
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pacoste; nejustificat, desorganiza/re; destrămare, zăpăceala; desordine; spărtura, periclitat; 

desacord, demisia; jignit; bănueli; calomnie, defensiva; hărțui, desorienta, destrăbăla/re, 

nedreptate, fugari, dureros, revoltător, inamic – inițiativa}, as in “a smulge inimic, anihila, 

război, răs(z)leț, urât. 

 

iii) Bipolar words (circumstantial polarity) 

Examples: părăsi, respins, retragere, smulge, inițiativa, acțiune, încordare (and many 

other positive or negative words.) 

 

Annex 2. 

Examples of words that either changed the orthography, or changed their meaning and 
needed conversion to the current form 

 
Word Word Word 

Initial (old)  Current  Old Current Old  Current 

pue 
sa pue ordine  
(p. 40) 

puie (a pune) putincioase 
(p. 45) 

posibile organizațiune 
(p. 51) 

organizare 

adaogat insa  
(p. 40) 

adăugat situațiune 
(p. 45) 

situație vaiei  
(p. 51) 

văii 

voiu  
(p. 40) 

voi eri  
(p. 46) 

ieri pozițiune  
(p. 51) 

poziție 

obiecțiuni  
(p. 40) 

obiecții întreprindere 
(p. 46) 

acțiune m’(a)  
(p. 51) 

m-(a) 

arierat  
(p. 40) 

prost Comisiunea 
(p. 40) 

Comisia de sigur  
(p. 52) 

desigur 

Incordarea  
(p. 40) 

tensiunea, 
animozitatea 

original  
(p. 49) 

originar conferit  
(p. 52) 

discutat 

isgonirea  
(p. 41) 

izgonirea fricei  
(p. 50) 

fricii convergeze 
(p. 52) 

conveargă 

încordare  
(p. 41) 

atenție urît  
(p. 50) 

urât perturbațiune 
(p. 53) 

perturbare 

impresiune  
(p. 41) 

impresie războiu  
(p. 50) 

război răslețe  
(p. 53) 

răzlețe 

consilii  
(p. 41) 

Sfaturi nevoe  
(p. 51) 

nevoie debușeurile 
(muntilor)  
(p. 54) 

începutul/  
poalele (muntilor) 

in urma  
(p. 41) 

apoi,  
după aceea 

situațiune  
(p. 51) 

situație proectului  
(p. 54) 

proiectului 

întâiu  
(p. 41) 

întâi s'ar  
(p. 51) 

s-ar dispozițiuni 
(p. 54) 

dispoziții 
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inimicul  
(p.14) 

inamicul de loc  
(p.36) 

deloc deaceea  
(p. 98) 

de aceea 

 

Annex 3. 

Positivity of 45 words from General Alaexandru Averescu’s War Memoirs 
(based on 36 respondents) 

Word 
Number 

of 

responses 

Percentage (%) 
very 

negative 
negative neutral positive 

very 

positive 

debandadă  36 16.67 77.78 2.78 2.78 0.00 
victime 36 88.89 11.11 0.00 0.00 0.00 
revoltător 36 22.22 75.00 2.78 0.00 0.00 
puhoiul de fugari 37 35.14 48.65 13.51 2.70 0.00 
desagregarea  34 8.82 32.35 58.82 0.00 0.00 
repeziciune  36 2.78 22.22 52.78 22.22 0.00 
pierdut  36 5.56 83.33 11.11 0.00 0.00 
bombardat  38 81.58 10.53 2.63 2.63 2.63 
dureros 36 58.33 41.67 0.00 0.00 0.00 
jale 36 58.33 38.89 2.78 0.00 0.00 
desființat 35 25.71 65.71 8.57 0.00 0.00 
zvarlită înapoi 37 8.11 45.95 43.24 2.70 0.00 
desorganizat 37 8.11 78.38 13.51 0.00 0.00 
demn de toată admirația 36 0.00 0.00 2.78 22.22 75.00 
redus la nimic 36 19.44 38.89 41.67 0.00 0.00 
desgustător 36 36.11 58.33 2.78 0.00 2.78 
destrăbălarea 36 38.89 55.56 5.56 0.00 0.00 
obosit 37 0.00 59.46 37.84 2.70 0.00 
copleșită  40 2.50 40.00 45.00 10.00 2.50 
dezorganizată 37 8.11 81.08 10.81 0.00 0.00 
abătut 36 0.00 69.44 30.56 0.00 0.00 
moralul 42 2.38 7.14 54.76 30.95 4.76 
își cunoaște treaba 37 0.00 5.41 8.11 78.38 8.11 
contra-ofensiva 37 0.00 10.81 43.24 45.95 0.00 
înaintarea 35 0.00 2.86 17.14 74.29 5.71 
dat înapoi 40 0.00 52.50 32.50 15.00 0.00 
prizonier 36 52.78 47.22 0.00 0.00 0.00 
izgonit  36 36.11 58.33 5.56 0.00 0.00 
judicios 36 8.33 41.67 38.89 8.33 2.78 
fatalități 37 45.95 43.24 10.81 0.00 0.00 
case dărâmate 36 55.56 36.11 8.33 0.00 0.00 
greu 37 2.70 70.27 21.62 5.41 0.00 
barbarie 36 69.44 16.67 11.11 2.78 0.00 
mizerabili 36 41.67 55.56 2.78 0.00 0.00 
strălucit 37 0.00 5.41 8.11 32.43 54.05 
pierde 37 2.70 75.68 18.92 2.70 0.00 
retrage 42 2.38 45.24 38.10 14.29 0.00 
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inconștientă  37 24.32 64.86 8.11 2.70 0.00 
svonurile 40 2.50 22.50 67.50 7.50 0.00 
inamic 38 23.68 55.26 13.16 7.89 0.00 
rezistență 37 2.70 5.41 29.73 54.05 8.11 
bagajul 35 2.86 2.86 62.86 22.86 8.57 
război 37 81.08 13.51 2.70 2.70 0.00 
izbândă 35 2.86 5.71 11.43 34.29 45.71 

persistă 38 2.63 5.26 42.11 31.58 18.42 
 

 

Anex 4. Examples of evaluations at the sentence level – questionnaire results 
(based on 35 respondents) 

Text segment 
Number of 

responders 

Percentage (%) 
very 

negative 
negative neutral positive 

Very 

positive 

Este o debandadă generală; a vedea 
puhoiul de fugari e și dureros și 
revoltător. 

35 34.29 40.00 5.71 14.29 5.71 

Era o ploaie deasă de primăvară. 36 2.78 16.67 25.00 44.44 11.11 

Desagregarea face progrese văzând 
cu ochii. 

32 31.25 18.75 43.75 6.25 0.00 

(despre un comandant român): A pus 
foarte multă vreme spre a se mișca 
înainte; mișcarea înapoia executat-o 
cu o repeziciune demnă de toată 
admirația. Felicitările mele! 

34 8.82 8.82 29.41 35.29 17.65 

Am pierdut batista undeva. 35 2.86 11.43 80.00 2.86 2.86 

am aflat că au bombardat Capitala. 
Au făcut zeci de victime! 

35 68.57 20.00 0.00 8.57 2.86 

Peste noapte și astăzi la ora 12, din 
nou bombardare. Sunt cu totul 
nedumerit asupra punctului de vedere 
din care consideră lucrurile cel care 
le ordonă. 

34 52.94 26.47 14.71 5.88 0.00 

Când s-au revăzut, erau amândoi 
obosiți. 

36 0.00 19.44 41.67 33.33 5.56 

Am trecut prin Tg. Ocna; o adevărată 
jale. Cea mai mare parte din case 
dărâmate. În ce scop? Nu înțeleg 
războiul în acest chip! Este o 
barbarie. 

35 77.14 14.29 2.86 5.71 0.00 

Pur și simplu dezgustător! 35 22.86 45.71 31.43 0.00 0.00 

Și să ne mai mirăm de destrăbălarea 
care domnește în rânduri?! 

35 8.57 51.43 37.14 2.86 0.00 

Dar toate aceste trupe sunt obosite și 
desorganizate. 

35 14.29 62.86 17.14 5.71 0.00 

Aripa noastră stângă, copleșită și 
svârlită inapoi. Regimentul 33 a fost 
deființat. Regimentul 73 redus la 
nimic aproape. 

35 51.43 28.57 17.14 2.86 0.00 
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Una din divizii era literalmente 
dezorganizată, am fost nevoit a o 
retrage. 

35 5.71 60.00 25.71 2.86 5.71 

Toți sunt cu moralul abătut. 35 20.00 54.29 22.86 2.86 0.00 

Generalul Razu își cunoaște treaba, 
dar este supraobosit și ce-i mai grav, 
a luat frica inamicului. 

35 22.86 60.00 11.43 2.86 2.86 

am hotărât proectul unei contra-
ofensive la stânga noastră. 

37 5.41 10.81 32.43 40.54 10.81 

Inamicul a voit să-și continue 
înaintarea. A fost oprit net pe loc; în 
unele părți chiar a dat înapoi. 

36 5.56 5.56 13.89 55.56 19.44 

Am luat [prizonieri] 300 prizonieri, 
un ofițer și 3 mitraliere. 

38 13.16 10.53 18.42 39.47 18.42 

inamicul a fost isgonit din satele 
ocupate de el acum trei zile și trupele 
noastre au reluat pozițiile pierdute. 

35 2.86 2.86 2.86 51.43 40.00 

Pe când noi facem războiul cu totul 
desorientați, ei îl fac în modul cel 
mai judicios posibil. 

36 11.11 47.22 38.89 2.78 0.00 

Ne  găsim în fața unei fatalități. 35 28.57 51.43 20.00 0.00 0.00 

Timpul s-a încalzit. 35 2.86 2.86 31.43 42.86 20.00 

am trecut prin momente destul de 
grele, cum a fost prima debandare în 
Dobrogea, după Turtucaia. 

35 11.43 54.29 28.57 5.71 0.00 

Mizerabil. 35 11.43 65.71 20.00 2.86 0.00 

Oltenia este ca și pierdută. 36 55.56 27.78 8.33 2.78 5.56 

Ei s-au întâlnit la Ploiești. 35 2.86 2.86 71.43 17.14 5.71 

Inconștiența celor cari conduc 
operațiunile noastre ușurează sarcina 
inamicului. 

35 42.86 31.43 11.43 8.57 5.71 

Svonurile de izbândă strălucită 
persistă. 

35 5.71 8.57 28.57 48.57 8.57 

La fiecare căruță erau doi boi. 35 2.86 2.86 74.29 14.29 5.71 

Starea Armatei I-a este deci de așa 
natura, încât nu mai este capabilă de 
nici o rezistență. 

35 31.43 48.57 20.00 0.00 0.00 

Cartierul General al Corpului de 
armată a pierdut bagajul. 

34 5.88 44.12 44.12 0.00 5.88 

 

Annex 5. Examples of sections from SENTIWORD unusable for the purpose of this 

study 

Extracts from SentiWordNet v3.0.0 (1 June 2010) # Copyright 2010 ISTI-CNR. 

home/swn/www/admin/dump/SentiWordNet_3.0.0_20130122.txt 

POS ID PosScore NegScore SynsetTerms Gloss 
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n 00955987 0 0 resistance#4 the military action of resisting the enemy's 

advance; "the enemy offered little resistance" 

n 00956172 0 0 sabre_rattling#1 saber_rattling#1 the ostentatious display 

of military power (with the implied threat that it might be used) 

n 00956340 0 0.75 armageddon#2 any catastrophically destructive battle; "they 

called the first World War an Armageddon" 

n 00956485 0 0 pitched_battle#1 a fierce battle fought in close combat 

between troops in predetermined positions at a chosen time and place 

… 

n 00959537 0.125 0 close-quarter_fighting#1 hand-to-hand fighting at close 

quarters 

n 00959645 0 0.25 contretemps#1 an awkward clash; "he tried to smooth over his 

contretemps with the policeman" 

n 00959800 0 0 class_warfare#1 class_war#1 class_struggle#1 conflict 

between social or economic classes (especially between the capitalist and proletariat 

classes) 

… 

n 00960851 0 0.25 stand#12 a defensive effort; "the army made a final 

stand at the Rhone" 

n 00961001 0 0 standoff#2 repulsion#3 the act of repulsing or 

repelling an attack; a successful defensive stand 

… 

n 00962129 0 0 uprising#1 rising#2 revolt#1 rebellion#2 insurrection#1

 organized opposition to authority; a conflict in which one faction tries to wrest 

control from another 

n 00962567 0 0 civil_war#1 a war between factions in the same country 

n 00962722 0 0 revolution#2 the overthrow of a government by those who are 

governed 

n 00963057 0 0 counterrevolution#1 a revolution whose aim is to reverse 

the changes introduced by a previous revolution 
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n 00963241 0 0 insurgency#1 insurgence#1 an organized rebellion 

aimed at overthrowing a constituted government through the use of subversion and armed 

conflict 

… 

n 00963896 0 0 mutiny#1 open rebellion against constituted authority 

(especially by seamen or soldiers against their officers) 

n 00964105 0 0 peasant's_revolt#1 great_revolt#1 a widespread rebellion in 

1381 against poll taxes and other inequities that oppressed the poorer people of 

England; suppressed by Richard II 

… 

n 00976531 0 0 invasion#1 the act of invading; the act of an army that 

invades for conquest or plunder 

n 00976698 0 0 infiltration#1 a process in which individuals (or small 

groups) penetrate an area (especially the military penetration of enemy positions 

without detection) 

n 00976953 0 0.125 raid#1 maraud#1 foray#1 a sudden short attack 

n 00977132 0 0.125 inroad#2 an invasion or hostile attack 

n 00977214 0 0 swoop#2 a very rapid raid 

n 00977301 0 0.25 strike#2 an attack that is intended to seize or inflict 

damage on or destroy an objective; "the strike was scheduled to begin at dawn" 

… 

n 00990963 0.125 0 friendly_fire#1 fratricide#2 fire that injures or kills an 

ally 

n 00991070 0.125 0 hostile_fire#1 fire that injures or kills an enemy 

 

 


