
DOI: 10.30816/ICONN5/2019/12

Multiculturalismul reflectat în apelativele 
neconvenţionale atribuite politicienilor români

Alexandra Sorina Iliescu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,  

Centrul Universitar Nord Baia Mare, România

Multiculturalism reflected in nicknames given to Romanian politicians

Abstract: Politicians are, probably more than other public figures, under the 
critical eye of the media and of their political opponents. These entities condemn 
politicians’ behaviour, language or decisions by giving them various nicknames. 
The newly coined nicknames sometimes include terms from other languages, 
thereby enhancing the mocking character of the names. Our approach will focus on 
identifying the linguistic motivation of the nicknames containing terms borrowed 
from other languages, as well as the social and contextual factors that triggered 
their coinage. The theoretical perspective proposed is interdisciplinary, supported 
by functional linguistics, pragmatics and anthroponymy.
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1. Consideraţii preliminare
Fiind persoane publice, politicienii beneficiază de o mediatizare intensă, datorită 

rolului decizional şi de reprezentare pe care îl au în stat. Aceştia se află în vizorul a trei 
entităţi: mass-media, opoziţia şi cetăţenii, care îi sancţionează în funcţie de comporta-
mentul lor politic şi social. De-a lungul ultimilor ani, o armă frecvent folosită pentru 
a ataca imaginea oamenilor politici este etichetarea lor prin atribuirea unor apelative 
neconvenţionale având ca sursă de inspiraţie numele unor persoane/personaje consa-
crate în plan internaţional. Astfel, politicienii sunt incluşi într-o anume categorie, aleasă 
în funcţie de obiectul sancţiunii (comportament inadecvat, incultură, vocabular viciat 
de greşeli, săvârşirea unor fapte ilicite, asemănarea fizică dintre cel numit şi un personaj 
anume), fapt care depăşeşte graniţele ironiei1. De fapt, aceasta merge mână în mână cu 
„spiritul hâtru românesc nativ, mereu ispitit de tentaţia poantei iscusite, făcute ad hoc, 
mai exact pentru a se salva pe sine şi pe semenii săi de efectele dezastruoase ale asimi-
lării unor ştiri preponderent negative” (Felecan, D., O. Felecan 2020: 265; v. şi Felecan, 
D., O. Felecan 2016).

1 „Critical eye and irony are part of human nature, and nicknaming, which does not imply 
recording a name in official documents, is the product of a fuzzy, imprecise, unidentifiable nam-
ing identity (vox populi), able to capture a nicknamed person’s vulnerable point (especially a 
physical or mental flaw)” (Felecan O. 2016: 66).
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În prezenta lucrare, ne-am propus studiul unor apelative neconvenţionale, atribu-
ite politicienilor români, în al căror tipar de construcţie s-au preluat termeni şi expre-
sii din alte limbi. Dintre acestea, am selectat unităţi şi formule antroponimice asoci-
ate următoarelor nume de pe scena politică autohtonă: Liviu Dragnea (Pablo Escobar, 
Escobar de Teleorman, King Louie, Daddy, Daddy Vitamină), Victor Ponta (Mickey 
Mouse) şi Rareş Bogdan (Captain Romania). Termenii propuşi, preluaţi din internet, 
vor fi analizaţi din perspectivă sociolingvistică şi pragmastilistică, vizându-se cerceta-
rea provenienţei şi a conţinutului semantic al acestora. 

2. Premise teoretice
În procesul de exercitare a funcţiei adresative, locutorii folosesc atât actul de 

numire oficial, cât şi cel neoficial2 – acesta din urmă fiind „rezultatul unui act verbal 
realizat la nivelul individual al limbajului” (Felecan D. 2014: 70), produs discursiv al 
individului. Astfel, onomaturgul este cel care alege structura formulei antroponimice, 
pe care o încarcă ulterior cu sens, în funcţie de forţa ilocuţionară care se doreşte a-i 
fi atribuită. În cazul de faţă, politicienii sunt sancţionaţi pentru comportamentul lor 
deviant (implicarea în activităţi ilicite, aplicarea unui stil de conducere similar cu 
dictatura, incultura, demagogia) prin atribuirea unor „surogate nominale neoficiale” 
(Ibidem: 36), mult mai reprezentative pentru ilustrarea tiparului comportamental al 
celui în cauză (v. Ainiala et al. 2016: 17). Aceste apelative neconvenţionale3 au rolul 
de a procusta indivizii şi de a-i plasa într-o categorie definitorie. De asemenea, pore-
clele atribuite politicienilor care fac trimitere la anumite comportamente şi atribute 
incompatibile cu statutul de om politic şi de reprezentant al unui stat (corupţie, plagiat, 
superficialitate, incompetenţă, incultură) oferă o radiografie a societăţii, aşa cum este 
percepută de cetăţeni la un anumit moment4. Gradul ridicat de subiectivism determină 
ca acest tip de porecle să aibă „o durată de viaţă” redusă, utilizarea lor fiind adesea doar 
contextuală, strict legată de o situaţie cu impact semnificativ asupra opiniei publice 
(v. Troplini 2015: 384). Respectivul context situaţional care a determinat poreclirea îşi 
va pierde importanţa fie atunci când abaterea de la normă s-a rezolvat, fie în momentul 
în care pe scena politică apare o nouă conduită sancţionabilă, determinând noi cre-
aţii onomastice neconvenţionale. Folosirea la scară largă a acestui tip de porecle este 

2 Ionescu Pérez (2007: 219–222) face distincţie între oficial şi neoficial din punctul de 
vedere al referentului unităţilor constitutive, oficialitatea şi perspectiva producerii formulei 
antroponimice.

3 Manu Magda (2011: 508–509) defineşte apelativele ca fiind „expresii potenţial alocutive 
utilizate de un locutor pentru identificarea unei persoane sau a unui grup de persoane” (Manu 
Magda 2011: 508) şi încadrează porecla ca subclasă a acestora.

4 „Certainly, though individual, the relationship between the name and the reason for its 
deployment is also social, even when there is a strong link with the world of the individual, (his/
her life), it would be nonexistent if it were not recognized by the society the moment when the 
name was given and not only. However, the choices that some individuals make in a specific 
moment do not do anything but stamp certain realities beyond time” (Troplini 2015: 378).
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o consecinţă a practicilor efectuate de mass-media din ultimii ani, corelate cu un nou 
concept de imagine publică a actorilor politici (v. Felecan D. 2011a: 504) – o ştire este 
„de senzaţie” dacă are un conţinut negativ/denigrativ la adresa unui politician.

Termenii supuşi analizei fac parte din categoria onomastică a poreclelor5 – mij-
loace de schematizare caricaturală (v. Chelaru-Murăruş 2010: 176) a imaginii politici-
enilor, prin intermediul cărora se vizează distrugerea imaginii publice a acestora. Fiind 
un instrument atât ofensiv, cât şi defensiv, porecla este întrebuinţată cu funcţiile de per-
siflare, manipulare şi apărare (v. Stroia 2015: 351–362), pierzându-şi astfel caracterul 
inofensiv şi ludic6.

Mecanismul de poreclire7 presupune prezenţa a patru instanţe (v.  Felecan 
D. 2011b: 144): 

a) pacientul – politicianul supus procustării;
b) agentul – de regulă, poreclitorii sunt reprezentanţi ai mass-mediei sau membri 

din tabăra opoziţiei; agentul construieşte porecla, făcând apel la memoria sa procedu-
rală8 pentru a realiza un colaj9, o îmbinare a „discursului repetat”10 cu „tehnica liberă”11 
(v. Coşeriu 2000: 98). Astfel, acesta preia un model denominativ preexistent, căruia îi 
conferă sensul dorit prin „îmbrăcarea” tiparului iniţial cu elemente de particularitate 
ale identităţii şi comportamentului celor numiţi (v. Felecan D. 2014: 111–114);

c) colportorul – care propagă noul produs nominal (de regulă, în mediul on-line 
– presă, bloguri, social media);

d) utilizatorii – cei care folosesc porecla.
Colportorul selectează una sau mai multe porecle dintr-un fond deja existent, pe 

care le răspândeşte în mediul public, pretinzând că „vorbeşte” în numele agentului. De 
regulă, acesta este conştient de semnificaţia poreclei/poreclelor respective, spre deose-
bire de utilizatori, care preiau şi folosesc apelativul indiferent dacă sunt conştienţi sau 
nu de semnificaţia sa. 

5 După criteriul semantic (al referentului), porecla face parte din categoria antrop-
onimelor neconvenţionale (v. Manu Magda 2011: 509). Felecan N. (2010: 116–117) identifică 
următoarele trăsături ale poreclei: „(a) funcţie semantică; (b) accentuat caracter afectiv, meta-
foric; (c) reprezintă punctul vulnerabil al celui poreclit; (d) este utilizată într-un cerc mai restrâns 
de persoane [...]; (e) mobilitate, creându-se necontenit, ocazional; (f) pluralitate – adesea, o 
persoană poate avea una, două sau mai multe porecle”. 

6 „Nicknaming seems an innocuous, playful social behaviour” (Adams 2008: 208). 
7 Felecan D. (2011b: 144) identifică patru acţiuni succesive prezente în procesul poreclirii: 

selectarea, atribuirea, propagarea şi utilizarea.
8 Aceasta presupune „totalitatea cunoştinţelor despre cum să faci ceva” (Miclea 1999: 328).
9 Vorbirea este „ca un fel de pictură” (Coşeriu 1992–1993: 55).
10 Discursul repetat „cuprinde tot ceea ce în vorbirea unei comunităţi se repetă într-o formă 

mai mult sau mai puţin fixă, ca fragment, lung sau scurt, a «ceea ce s-a spus deja»” (Coşeriu 
2000: 258–259).

11 Tehnica liberă presupune „elementele constitutive ale limbii şi regulile «actuale» cu pri-
vire la modificarea şi combinarea lor, adică «cuvintele», instrumentele şi procedeele lexicale şi 
gramaticale” (Coşeriu 2000: 258).
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În cazul autoporeclirii, agentul este în acelaşi timp şi pacient şi transpune în lim-
baj „o istorie care motivează şi susţine numele respectiv” (Felecan D.  2011b: 147). 
De regulă, acesta alege o poreclă care să îi scoată în evidenţă calităţile sau statutul. 
Enunţiatorii (operatorii poreclei) fie o preiau în forma originară, fie îi adaugă alţi ter-
meni, rezultând astfel un nou apelativ, construit cu intenţii denigratoare. În primul caz, 
la fiecare actualizare a poreclei, se va auzi „vocea” creatorului (a locutorului identifica-
bil), precum şi cele ale rostitorilor. În a doua situaţie, enunţiatorul devine agent, noul 
produs nominal reprezentând un cumul de „voci” ale iniţiatorului poreclei, ale noului 
agent şi ale operatorilor, la fiecare rostire a acestuia. 

De exemplu, Daddy a fost apelativul autoatribuit de Liviu Dragnea, prin care 
îşi proclama statutul de lider al formaţiunii politice aparţinătoare (Partidul Social 
Democrat), precum şi cel de preşedinte al Camerei Deputaţilor – funcţie avută în 
momentul respectiv. Într-o conversaţie purtată pe platforma WhatsApp, pe grupul 
„Comunicatorii PSD”, acesta şi-a anunţat revenirea în ţară de la ceremonia de numire 
a preşedintelui SUA, Donald Trump, prin sintagma „Daddy’s back”. Apelativul a fost 
ulterior preluat de jurnalişti sau de persoane din tabăra opoziţiei şi folosit pentru a-l 
ironiza pe respectivul om politic. 

Daddy şi-a luat porţia de huiduieli şi la Deva. Românul nemulţumit a fost înjurat de şeful 
PSD Hunedoara (https://www.b1.ro/stiri/politica/).

Acum! Daddy, nu doresc nimănui să fie condamnat, dar tu ai o condamnare penală 
definitivă şi alta în primă instanţă. Pricepi că nu mai poţi administra discreţionar ţara şi 
că trebuie să demisionezi din funcţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor (al treilea om în 
stat)? (https://www.mediafax.ro/politic/)

3. Premise ale manifestării multiculturalismului în onomastică
În ultimii ani, onomastica a cunoscut un amplu proces de internaţionalizare, 

datorită unor factori precum: 
– deschiderea graniţelor înspre Occident, ulterior Revoluţiei din 1989;
– urbanizarea – proces care a însemnat o mai mare deschidere spre nou a 

populaţiei;
– diversitatea etnică şi religioasă;
– amplificarea rolului mass-mediei în societate, indivizii beneficiind de accesul 

facil la informaţie, îndeosebi prin intermediul internetului (v. Felecan O. 2009: 78).
Stilul de exprimare a căpătat un caracter din ce în ce mai relaxat, uneori ajungând 

chiar să se depăşească limitele trasate de politeţe. Pe câmpul de bătălie al politicii româ-
neşti, porecla a devenit „o armă letală” de distrugere a imaginii adversarului, nomina-
torul recurgând inclusiv la resursele onomastice din alte limbi cu scopul de a accentua 
caracterul persiflant al apelativului atribuit12. 

12 „[...] nicknames are viewed as tools of the profane, used for self-expression to show off 
bravery and freedom from rules (both linguistic and extralinguistic rules of behavior), which 
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În procesul de formare a apelativelor neconvenţionale fie se copiază modelul 
denominativ propriu unor limbi străine, fie se preiau (integral sau parţial) numele unor 
personaje/personalităţi consacrate internaţional, remarcându-se preferinţa pentru lim-
bile engleză şi latină (v. Felecan D. 2014: 130).

Engleza şi-a consolidat statutul de limbă globală13 datorită a doi factori:
– expansiunea Imperiului Britanic, proces în urma căruia ţările colonizate au 

adoptat engleza ca limbă oficială;
– explozia economică şi industrială din Marea Britanie în secolul al XIX-lea, iar 

mai târziu în Statele Unite ale Americii, începând cu secolul XX şi continuând în pre-
zent (v. Crystal 2003: 9–10).

Limba engleză s-a propagat din ce în ce mai mult prin canalele media, odată 
cu dezvoltarea tehnologiei şi accesul tot mai facil la internet. Faptul că engleza este 
utilizată în majoritatea producţiilor cinematografice, precum şi în industria muzicală 
internaţională a determinat publicul consumator de produse media să îşi îmbogăţească 
vocabularul cu termeni din această limbă.

Cât despre limba latină, aceasta a deţinut statutul de limbă globală în Antichitate 
şi în Evul Mediu, când a funcţionat ca lingua franca în diferite paliere ale activităţilor 
socioculturale, economice, ştiinţifice, administrative şi politice. În prezent, aceasta „se 
foloseşte cu intenţia de ridiculizare şi de sancţionare a unor bruiaje de comportament 
resimţite ca excesive de către contemporani” (Felecan D. 2014: 131).

Astfel, aceste avataruri ale sistemului onomastic latinesc, precum şi termenii pre-
luaţi din engleza contemporană alterează apelativele neconvenţionale româneşti atât în 
planul expresiei, cât şi în planul conţinutului (v. Ibidem: 130).

Formulele antroponimice puse în discuţie se formează prin: 
– copierea tiparului morfologic de construcţie a numelor ce marchează ascen-

denţa nobiliară (nume + prepoziţia de/din/de la + locativ: Narcos de Teleorman/de 
România, Escobar de Teleorman, Păpuşa Barbie de la Parlament);

– preluarea parţială sau integrală a numelui unor personaje consacrate şi ulterior 
atribuite politicianului-ţintă: King Louie, Mickey Mouse, Superman;

– combinarea antroponimului propriu-zis/al unui antroponim atribuit moti-
vat pacientului cu un alt apelativ antroponimizat: Ponta Plagiatorus Rex, Pinocchio 
Plagiatorus Rex.

4. Apelative neconvenţionale având în componenţă termeni 
din alte limbi, atribuite politicienilor români

Poreclele reprezintă rezultate ale proceselor de numire şi calificare ale unui indi-
vid, manifestări ale subiectivităţii locutorului, care îşi propune să pedepsească politici-
enii pentru faptele pe care aceştia le săvârşesc şi care contravin aşteptărilor populaţiei. 

results in the nickname giver’s intention to provoke laughter by means of public mockery at a 
person and at the nomination act as well” (Tsepkova 2017: 420).

13 „A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is 
recognized in every country” (Crystal 2003: 3).
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Actorii politici sunt luaţi în derâdere întrucât, în viziunea locutorului, aceştia 
s-au îndepărtat semnificativ de prototipul unui reprezentant al intereselor cetăţenilor 
în stat. Faptul că imaginea acestuia este asociată cu cea a eroilor din ecranizarea unor 
benzi desenate înseamnă distrugerea aproape totală a credibilităţii celui dintâi: politici-
anul nu mai reprezintă un model de sobrietate şi diplomaţie, ci este perceput ca fiind o 
figură caricaturală14, care îndeplineşte rolul de comediant pe scena politică. 

Sensul poreclelor aduse în discuţie rezultă doar în întrebuinţarea lor, iar pentru 
o decriptare corectă, este necesară cunoaşterea contextului care a determinat naşterea 
respectivelor apelative. Astfel, pentru ca interlocutorul să sesizeze ironia incapsulată 
în porecle precum Captain Romania sau Mickey Mouse, acesta trebuie să aibă cunoş-
tinţă despre contextul în care ele au apărut – motivul pentru care cel poreclit se face 
vinovat, cadrul situaţional în care a fost surprins sau existenţa eventualelor asemănări 
fizice sau comportamentale ale acestuia cu personajul al cărui nume este preluat. Dacă 
cititorul se află în afara contextului, este posibil ca acesta să perceapă doar parţial sen-
sul apelativelor sau chiar să nu sesizeze deloc intenţia denigratoare a locutorului. La o 
primă vedere, prezenţa în formula antroponimică a unor nume precum Mickey Mouse 
sau Barbie face trimitere la posibile trăsături morale şi fizice pozitive ale pacientului – 
Mickey Mouse este un personaj hilar şi îndrăgit de copii, Barbie sugerează o persoană cu 
aspect fizic plăcut; Pablo Escobar, numele celebrului traficant de substanţe narcotice, 
indică direct o trăsătură negativă. Pentru decriptarea sensului, şi, implicit, sesizarea for-
ţei ilocuţionare a poreclei, accesarea memoriei semantice15 trebuie dublată de dobân-
direa câtorva elemente de cunoaştere despre cadrul situaţional în care a apărut porecla, 
precum şi despre istoricul şi preocupările celui numit. 

Prin etichetare, individul este scos din clasa generică din care face parte (cea a 
politicienilor) şi plasat într-o alta, aleasă în funcţie de defectul dorit a fi pus în lumină 
(clasa infractorilor, a corupţilor, a demagogilor sau a incompetenţilor).

4.1. Aspecte lingvistice 
Termenii folosiţi pentru a porecli actorii politici români pot fi incluşi în următoa-

rele categorii: 
– sub aspect gramatical, în clasa numelor proprii16 (Pablo Escobar, Escobar de 

Teleorman, Escobar de România, King Louie, Mickey Mouse, Captain Romania);

14 „[...] Există o corespondenţă între enunţul folosit şi intenţia de comunicare a locutorului, 
iar această legătură este marcată de asemănarea de conţinut cu enunţuri aparţinând altor lumi 
care populează universul de discurs creat de enunţare” (Negrea 2010: 93). 

15 Memoria semantică este definită ca fiind „memoria pentru cunoştinţele generale, fac-
tuale. Tip de cunoaştere prezent în dicţionare şi enciclopedii. Nu cuprinde informaţii despre 
obiecte particulare” (Miclea 1999: 328).

16 „Numele proprii sunt lipsite de sens în afara actului denominativ de individualizare a 
unui anumit obiect. Relaţia temporară care se stabileşte între numele propriu şi obiectul denu-
mit, dependentă de contextul situaţional, creează semnificaţia numelui propriu, legată exclusiv 
de obiectul individualizat” (Manu Magda 2011: 507).
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– sub aspect lexical, unele dintre acestea fiind formule construite prin paralelism 
semantic (Pablo Escobar, Escobar de România) sau formule antroponimice obţinute 
prin antonomază (Daddy Vitamină);

– sub aspect onomastic, termenii puşi în discuţie funcţionează în cadrul formule-
lor antroponimice (v. Ionescu Pérez 2007: 219–222). 

4.2. Aspecte pragmastilistice
În plan stilistic, apelativele supuse analizei sunt înzestrate cu sensuri evaluative, 

conotate ironic sau peiorativ, în funcţie de starea sufletească a locutorului care le-a creat 
(v. Stoichiţoiu Ichim 2011: 25; Zăbavă 2011: 287; Felecan D. 2014: 183). 

Atribuirea apelativelor nume proprii oficiale este o modalitate comună şi moti-
vată de identificare a referentului, numirea exercitându-se cu intenţia de a califica 
individual pe cel vizat, conferindu-i „o calitate care îl caracterizează şi îl specifică” 
(Charaudeau 1992: 663). 

Numele neconvenţionale propuse sunt constituite prin:
– „modificare semantică, 
– procedee derivative şi 
– joc de cuvinte” (Zafiu 2010: 47). 
Acestea aparţin limbajului familiar-argotic, fiind frecvent utilizate în presă şi 

în mediul virtual de către autorii articolelor de tip pamflet şi de către utilizatori ai 
internetului.

4.3. Antroponime în context
În continuare, supunem analizei termenii selectaţi din sfera discursului poli-

tico-publicistic actual, în perspectiva prezentată anterior.
Pablo Escobar, Escobar de Teleorman, King Louie, Daddy, Daddy 

Vitamină – porecle atribuite fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu 
Dragnea.

Pablo Escobar – este numele celebrului traficant de droguri (Pablo Emilio 
Escobar Gaviria) de origine columbiană, despre care se spune că a fost cel mai bogat 
criminal din istorie (averea lui a fost estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari). 
Asocierea, prin poreclire, a figurii fostului lider PSD cu cea a baronului drogurilor este 
motivată de notorietatea pe care autohtonul şi-a dobândit-o în urma faptelor ilicite 
săvârşite, de posibilele sale legături cu lumea interlopă şi de actele la care a recurs pen-
tru a se sustrage de la executarea pedepsei penale pentru ilegalităţile făcute. 

În ultimul timp, în manifestarea în partid, domnul Dragnea era un fel de Pablo Escobar 
(https://www.b1.ro).

Escobar de Teleorman – formula antroponimică a fost construită după tiparul 
numelor care marchează ascendenţa nobiliară (antroponimul Escobar + prepoziţia 
de + locativul Teleorman – numele judeţului de provenienţă al lui Liviu Dragnea); 
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rolul său este de a-i atribui politicianului calitatea de infractor autohton, întrucât fap-
tele sale reprobabile sunt considerate a avea o anvergură similară cu cele ale baronului 
drogurilor.

Din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea este un soi de Pablo Escobar de Teleorman, un 
mare pericol în acest moment pentru România (http://www.ziare.com).

King Louie – reprezintă numele unui personaj din producţia cinematografică 
marca Walt Disney, Cartea Junglei. King Louie, un urangutan, lider al tuturor celorlalte 
primate, avea o dorinţă acerbă – să devină om. Acesta îi oferea lui Mowgli (personajul 
principal al poveştii, un copil salvat de animalele junglei şi crescut de acestea) banane 
pentru a-l determina să rămână în junglă. Prin actul poreclirii, nominatorul sancţio-
nează două defecte ale celui numit: dorinţa acerbă de putere pe care Liviu Dragnea a 
afişat-o în parcursul său pe scena politică, precum şi abuzurile sale de statutul avut – aşa 
cum urangutanul-rege a încercat să îl determine pe Mowgli să rămână în junglă pentru 
a-şi îndeplini visul de a deveni om oferindu-i banane, politicianul autohton şi-a plasat 
oamenii în diferite funcţii publice, pentru a-şi servi propriul interes. Porecla are o struc-
tură polifonică – ţinta atacului nu este doar omul politic respectiv, ci întreg partidul 
condus de acesta la momentul respectiv (atât liderul, cât şi subordonaţii săi sunt reduşi 
la condiţia de primate).

De ce maimuţe? Pentru că abilitatea maimuţei constă în a maimuţări. Nu creează, nu pro-
duce nimic propriu, dar imită excelent, simulând discernământul. Când Dragnea a numit-o 
pe Sevil Shhaideh premier fără consultarea sau barem ştiinţa cuiva din partid, nimeni n-a 
deschis botul, mârâie acum dl. Ţuţuianu. Aşa e. S-au prins toţi într-o congă maimuţească 
mută, cu King Louie în capul şirului (https://republica.ro).

Să-l vezi pe Dragnea cu look-ul lui de motopompist vorbind despre “evaluare/programe de 
guvernare/legiferare, etc” este demenţial, este exact ca King Louie din “Cartea Junglei”, care 
avea de toate, mai puţin focul şi a cărui dorinţă supremă era simplă: ”I want to be a man like 
you!” (http://www.contributors.ro).

Daddy – reprezintă forma diminutivală a substantivului tată în limba engleză. 
Prin autoporeclire, agentul (Liviu Dragnea) şi-a proclamat statutul de lider al partidu-
lui politic pe care l-a condus şi, totodată, şi-a asumat un rol patern faţă de subordonaţii 
săi, un tată modern, actual, capabil să ducă mai departe renumele fostului „tătuc” al 
PSD, Ion Iliescu. Ulterior, termenul a fost preluat şi folosit cu sens peiorativ de către 
jurnalişti şi adversari politici, situaţie în care porecla a devenit un instrument de persi-
flare a politicianului în cauză.

Daddy Vitamină – creat prin procedeul antonomazei, acest apelativ s-a născut 
în contextul deciziei lui Liviu Dragnea de a reduce bugetul serviciilor secrete pentru 
a direcţiona suma respectivă alocării gratuite de vitamina D copiilor. Sensul formulei 
este ironic, locutorul criticând în acest mod decizia, considerată neadecvată, a fostului 
preşedinte al Camerei Deputaţilor. 
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Dragnea dă vitamine la tot poporul din banii serviciilor! Daddy Vitamină s-a supărat pe 
viaţa lui amară şi a hotărât să chelească bugetele serviciilor de sume importante pe care să le 
dedice cumpărării de vitamine (https://www.hotnews.ro).

Captain Romania – poreclă atribuită lui Rareş Bogdan, jurnalist şi candidat la 
alegerile europarlamentare din anul respectiv.

Ca supererou, principala sa calitate e că-i bătăios pentru neam şi patrie şi nu se fereşte să 
lovească adversarii la ficat. De exemplu, declaraţia în care îl ameninţă pe Liviu Dragnea că îl 
zdrobeşte, după ce oricum l-a călcat în picioare şi umilit, e mai agresivă decât orice îmi amin-
tesc să fi venit din partea vreunui penelist în ultimii nu mai ştiu câţi ani. Dacă îi pui în mână 
scutul ăla cu stema României n-o să poţi găsi nicăieri un candidat mai bun pentru rolul de 
Captain Romania (https://www.vice.com/ro/).

Apelativul urmează tiparul denominativ al formulei antroponimice care îl desem-
nează pe supereroul din benzile desenate publicate sub sigla Marvel Comics, Captain 
America. Asemeni lui Captain America, soldatul care luptă pentru a înlătura pericolul 
forţelor totalitare, Captain Romania – component al taberei opoziţiei, poartă un răz-
boi cu reprezentanţii puterii actuale în stat. Totodată, locutorul ironizează şi excesul de 
patriotism afişat ostentativ la fiecare apariţie publică de către cel numit.

Mickey Mouse – porecla i-a fost atribuită fostului prim-ministru al României, 
Victor Ponta, în urma unei apariţii televizate în care faţa acestuia era încadrată de două 
felinare având formă similară cu urechile personajului Disney, Mickey Mouse (un şoa-
rece naiv, care devine victimă chiar şi a propriilor sale fapte, stârnind amuzament). În 
subsidiar, se vizează ridiculizarea fostului premier, care, prin poreclire, este încadrat în 
tagma politicienilor care nu mai prezintă credibilitate în rândul populaţiei. 

5. Concluzii
În urma analizei apelativelor neconvenţionale propuse, s-au constatat următoarele:
– este necesară plasarea cititorului în context pentru a fi capabil să descifreze 

corect sensul acestora la nivel discursiv;
– mecanismul lor de construcţie poate fi considerat un joc lingvistic (v. Felecan 

D. 2011c: 568), în care termenii sunt incluşi în formule antroponimice formate după 
un model preexistent, fiind „rezultat al creativităţii libere a locutorilor” (Felecan 
D. 2014: 143);

– acestea au funcţie expresivă cu puternic impact emoţional asupra alocutorilor;
– au o încărcătură semantică denigratoare mai puternică decât alte apelative, 

acestea reducând imaginea celui poreclit la o simplă caricatură;
– utilizarea acestora este strâns legată de contextul situaţional care a declanşat 

crearea lor;
– pot servi ca instrument de diagnoză a stării societăţii la un moment anume, 

întrucât acestea reflectă într-o mare măsură modul în care indivizii percep conduita 
oamenilor politici.
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