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Abstract: Dysphemisms are a multidimensional phenomenon consisting of vulgar 
or socially unaccepted words. The paper aims to analyse ethnic slurs from the 
perspective of political correctness, a relatively recent phenomenon that requires 
the use of a certain type of vocabulary according to various linguistic taboos. The 
corpus consists of a series of ethnonyms investigated in communicative contexts 
taken from the written press. The theoretical support of the research is based on 
socio-, pragma- and psycholinguistics. 
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1. Introducere 
Lucrarea îşi propune să analizeze termenii etnici injurioşi din punctul de vedere 

al corectitudinii politice, un fenomen care impune utilizarea eufemismelor pentru pro-
blemele tabu ale societăţii. Corectitudinea politică s-a transformat recent într-un clişeu 
invocat adesea în interacţiunile sociale care pun în discuţie subiecte tabuizate, fiind 
necesară o adecvare a discursului la normele socioculturale.

Vom avea în vedere două categorii onomastice, etnonimele şi denominaţiile 
disfemice atribuite unor comunităţi etnice, pornind de la specificul1 lingvistic, cultural 
sau comportamental al grupului etnic, iar analiza se fundamentează pe instrumentele 
sociolingvisticii.

1 „Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam. Pe 
ţigan l-a învăţat să cânte cu cetera şi neamţului i-a dat şurubul. Dintre jidovi, a chemat pe Moise 
şi i-a poruncit: «Tu să scrii o lege; şi când va veni vremea, să pui pe farisei să răstignească pe fiul 
meu cel prea iubit Iisus; şi, după aceea, să înduraţi mult năcaz şi prigonire; iar pentru aceasta, 
eu am să las să curgă spre voi banii ca apele». A chemat pe ungur cu degetul şi i-a ales, din câte 
avea pe lângă sine, jucării: «Iaca, dumitale îţi dau boftori şi pinteni şi răşină să-ţi faci sfârcuri la 
mustăţi; să fii fudul şi să-ţi placă petrecerile». S-a înfăţişat şi turcul: «Tu să fii prost; dar să ai 
putere asupra altora, cu sabia». Sârbului i-a pus în mână sapa. Pe rus l-a-nvrednicit să fie cel mai 
beţiv dintre toţi şi să se dovedească bun cerşetor şi cântăreţ la iarmaroace” (Sadoveanu 2011 
[1971]: 33).
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2. Corectitudinea politică 
2.1. Definiţie 
Corectitudinea politică, termen preluat din limba engleză – political correctness2, 

este un concept complex, care include o serie de strategii de substituire a actelor ver-
bale cu posibil caracter ofensator faţă de categoriile sociale defavorizate (persoane cu 
handicap fizic sau psihic, cu statut social şi financiar precar, persoane în vârstă) şi faţă 
de minorităţile etnice, religioase, de gen sau privind orientarea sexuală3. Scopul iniţial 
al acestui fenomen a fost de factură etică – sensibilizarea oamenilor în privinţa claselor 
sociale discriminate. 

Vorbitorii conceptualizează diversele aspecte ale realităţii în forme lingvistice 
care atenuează forţa ofensatoare (eufemisme – considerate corecte politic), care, din 

2 „Termenul are o istorie recentă. Începuturile sale sunt puse de unii teoreticieni pe seama 
mişcărilor contestatare din 1960 din America (manifestări pentru acceptarea unor culturi alter-
native), de alţii pe seama mişcărilor de emancipare şi de afirmare a drepturilor cetăţeneşti ale 
anilor 1980, când s-a afirmat că discriminarea minorităţilor prin expresii devalorizante este 
incorectă politic (eng. politically incorrect). Curentul este considerat un construct al postmod-
ernismului (care se opune modernismului prin promovarea unui sistem de valori nefondat 
pe tradiţie). Sintagma cunoaşte o largă răspândire mediatică abia un deceniu mai târziu. Se 
consideră că primul impuls de statutare a sintagmei a fost dat de cotidianul New York Times, 
care, în 1990, a publicat articolul The Rising Hegemony of the Politically Correct (semnat de 
Richard Bernstein, la 27 octombrie 1990). Corectitudinea politică îşi revendică esenţa din teo-
ria critică a neomarxiştilor, reprezentanţi ai Şcolii de la Frankfurt, motiv pentru care, în unele 
medii, curentul mai este numit şi marxism cultural. În cartea sa, Eseu despre eliberare, Herbert 
Marcuse, reprezentant marcant al curentului ideologic (cunoscut sub numele de Şcoala de la 
Frankfurt) a afirmat necesitatea unei reforme radicale a valorilor prin relaxarea tabuurilor, sub-
versiunea culturală, teoria critică şi printr-un proces de revizuire lingvistică ce viza o răsturnare 
metodică a sensului. Teza sa principală era aceea că studenţii, oamenii de culoare din ghetouri, 
alienaţii, asocialii şi Lumea a Treia puteau prelua rolul pe care îl avusese proletariatul în revoluţia 
comunistă. Specialiştii consideră că această teorie stă la originile corectitudinii politice” (Ioniţă 
şi Asan 2014: 35).

3 „This began as a sensitive, honest and laudable attempt to remove the racial and sexual 
biases encoded in language, but it was at once taken over by the political hysterics, who made 
of it another dogma. There could hardly be a conversation without it, and PC was used as often 
as the Victorians used It isn’t done, meaning socially improper, or to bolster the orthodoxies 
of received opinion, or even to criticise the eccentric” (Lessing 2004: 76, apud Hughes 2006: 
14). „In essence, the political correctness debate has been about naming, or rather renaming. 
Typically outsiders are named and labeled, whether they be foreigners, the colonized, minori-
ties, homosexuals, cripples, or the mad, to use the older vocabulary. The primary intentions of 
the interventions of political correctness were laudable, as all agree, namely to change ingrained 
prejudicial attitudes and their semantic correlatives by the introduction of new, neutral, and 
unfamiliar lexical forms. In tandem there were moves to denounce and diminish the currency 
of established demeaning vocabulary. These worthy initiatives were obviously not expressed on 
a tabula rasa, since, as many studies have shown, in crucial respects language is not neutral, but 
a reflection of dominant ideologies, unhealthy prejudices, and limited notions of normality” 
(Hughes 2006: 15–16). 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  827

contră, amplifică tabuul (disfemisme4 – incorecte politic) sau care au caracter neutru 
(ortofemisme5), toate manifestate la nivel discursiv prin diverse strategii lingvistice, 
în funcţie de contextul pragmatic şi de scopul comunicativ. Aceste alofemisme6 repre-
zintă forme diferite care denumesc aceeaşi realitate tabuizată, fiind ordonate pe axa 
valorilor afectiv-stilistice de la eufemisme – punctul maxim pozitiv, la disfemisme – 
punctul maxim negativ, însă nu se poate face o delimitare clară între categorii, întrucât 
are loc o permanentă schimbare între clase7. 

În viziunea corectitudinii politice, utilizarea eufemismelor sau a ortofemismelor 
înseamnă o mai bună relaţionare între diversele straturi ale societăţii, impunând un 
anumit tip de rol pentru locutor, care îşi construieşte o imagine de individ moderat în 
judecăţi, în vreme ce incorectitudinea politică (disfemismul) încalcă normele politeţii 
prin transgresarea tabuului.

Din punct de vedere lingvistic, corectitudinea politică are la bază o „curăţare” a 
limbii de termenii care ar putea prejudicia imaginea anumitor categorii sociale şi impu-
nerea unui vocabular constituit din eufemisme pentru tabuurile actuale: multicultura-
lism, diversitate etnică, religioasă şi sexuală, feminism, rasism, holocaust, influenţând 
ceea ce se consideră discurs adecvat.

Corectitudinea politică nu este doar un fenomen lingvistic, ci vizează domenii 
variate, precum:

– vestimentaţia – respectarea codului vestimentar al diverselor grupuri etnice: 
Kate Middleton, îmbrăcată corect politic în turneul din Pakistan. A purtat trei ţinute tra-
diţionale [...]. Trei ţinute corecte politic ale unei ducese care începe să se pregătească din 
ce în ce mai intens pentru rolul de regină (https://okmagazine.ro/kate-middleton-
imbracata-corect-politic-in-turneul-din-pakistan-a-purtat-trei-tinute-traditionale/
a19142967); 

– alimentaţia – corectitudinea politică înseamnă, în acest caz, evitarea 

4 Disfemismul este un fenomen pragmalingvistic multifaţetat, care îmbracă o formă lexicală 
considerată vulgară sau neconformă cu standardele socioculturale, fiind utilizat cu intenţia de a 
diminua valoarea unui obiect sau a unei persoane (vezi Rabanales 1958, apud Díaz-Pérez 2012: 
53). 

5 Ortofemismele (vezi Allan şi Burridge 2006: 41–42) reprezintă termenii neutri, fără 
încărcătură tabu şi fără scop eufemic sau disfemic, fiind utilizaţi, de obicei, în limbajele de 
specialitate.

6 Termenul este preluat de la Seiciuc (2011: 12), cuvânt „format cu prefixoidul alo-, 
«diferit», după modelul altor termeni, precum alofonem, alolalie, alolexem, alomer, alotrop”.

7 O structură lexicală poate trece dintr-o categorie în alta în următoarele situaţii: 
– statutul participanţilor la dialog (vârstă, sex, profesie, nivel cultural, religie) şi contextul 

sociocultural determină modalitatea în care receptorul decodifică alegerea lexicală a locutorului 
(vezi Seiciuc 2011: 12–30);

– uzura semantică – „cuvintele se pot deplasa pe scara socială” (Ullmann 1964: 88–89) şi 
luăm drept exemplu evoluţia lexemului handicapat, care, fiind iniţial considerat eufemism, pen-
tru că substituia termeni peiorativi precum olog, orb, şchiop etc., a devenit, prin uzură semantică, 
disfemism, şi a fost înlocuit de structuri precum persoană cu nevoi speciale/cu dizabilităţi. 
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reinterpretării reţetelor specifice altor grupuri etnice: Am senzaţia că orice comporta-
ment deviant pe care îl pot dezvolta în viitor acei prunci s-ar putea să se datoreze chiar 
obsesiei lor de a le servi mâncare… corectă politic (http://inliniedreapta.net/blogpost/
britania-ca-titanicul-tinci-rasisti-si-gradinarit-care-discrimineaza/).

2.2. Faţa negativă a corectitudinii politice
Eco (2007: 107) defineşte corectitudinea politică drept o reformă „generatoare de 

uzanţe lingvistice deviante”, prin resemantizarea sau substituirea unor termeni ofensatori. 
Astfel, are loc o retabuizare lingvistică inversată, a cărei traiectorie este dinspre termen 
spre concept, oferind soluţii „de faţadă” pentru problemele reale, deoarece constrângerea 
locutorului în vederea utilizării unor termeni eufemici fără schimbarea atitudinii ostile 
duce la transformarea construcţiilor eufemice în eufemisme ironice/disfemice.

Volkoff (2007) surprinde ipocrizia noii „limbi de lemn” prin definiţii sarcastice 
ale unor cuvinte8: „Apa este corectă politic nu numai pentru că este translucidă, trans-
parentă, incoloră, inodoră, insipidă şi se strecoară prin toate crăpăturile. Ea este corectă 
politic mai ales prin latura sa egalitară: vase comunicante, scurgerea râurilor către nive-
lul mării” (Ibidem: 15); „Adevărul este incorect din punct de vedere politic şi totodată 
periculos să se folosească acest cuvânt la singular. Există adevăruri dintre care se poate 
alege” (Ibidem: 11). 

Corectitudinea politică devine un act de restauraţie la nivel simbolic, care consi-
deră că schimbarea termenilor va modifica relaţiile sociale şi starea de fapt, însă „corec-
titudinea politică e un soi de balustradă, un paravan de protecţie, în plan semantic, pen-
tru a numi anumite categorii” (Bruckner 2018), precum:

– categorii defavorizate/marginalizate: bătrân – persoană de vârsta a treia; vandal – 
persoană inadaptată social; casă de bătrâni – centru de plasament pentru persoane în etate; 

– meserii: măturător – operator ecologic; om de serviciu – agent de întreţinere a 
suprafeţelor; gunoier – lucrător/agent de salubrizare; secretară – assistant manager; recep-
ţioneră – front desk representative; vânzător – salesman office based; prostituată – damă de 
companie/escortă; 

– minorităţi sexuale: gay; lesbiană; persoană LGBTQI; persoană transgender;
– minorităţi religioase: nu se recomandă utilizarea structurilor precum sectă sau 

mişcare sectară, sintagmele adecvate fiind mişcare religioasă/organizaţie religioasă;
– domeniul economic şi politic: recesiune – evoluţie negativă; inflaţie – evoluţia 

negativă a cursului valutar, deprecierea monedei naţionale; corupţie – trafic de influenţă; 
şomer – persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;

– domeniul sănătăţii: avort – întrerupere voluntară a sarcinii; obez – supraponde-
ral; persoană cu handicap – persoană cu dizabilităţi (psiho-sociale/mintale/intelectuale)/
cu nevoi speciale; elev cu retard – elev cu cerinţe educaţionale speciale; invalid – utilizator 
de scaun rulant;

8 În aceeaşi notă ironică, au apărut şi versiuni corecte politic ale unor basme şi povestiri. În 
acest sens, vezi Garner (2007).
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Corectitudinea politică este văzută ca o constrângere socială9, o cenzură a liber-
tăţii de gândire şi de limbaj, devenind echivalentă cu discriminarea pozitivă10.

3. Etnonimele şi denominaţiile etnice disfemice 
3.1. Identitate şi comunicare
Identitatea personală11 şi identitatea socială12 reprezintă două faţete inseparabile 

ale aceluiaşi concept, întrucât fiecare individ îşi construieşte identitatea atât prin rapor-
tare la sine, cât şi la ceilalţi (vezi Mullen et al. 2007).

Într-o societate multietnică, apartenenţa la un anumit grup etnic influenţează 
imaginea personală, deoarece „indivizii apelează frecvent la categorii şi la setul de tră-
sături pe care îl poartă o anumită categorie, fiind mai uşor de operat cu seturi de cunoş-
tinţe decât cu referinţe pentru fiecare individ în parte” (Săftoiu 2017: 3). Acest proces 
este unul circular, deoarece trăsăturile personale13 ale unui membru pot fi atribuite 
grupului ca ansamblu (engl. representative, vezi Sacks 1992: 6), răsfrângându-se ulterior 
asupra fiecărui membru considerat ca individualitate (engl. inference, ibidem: 7), prin 
încadrarea în etalonul reprezentării etnice prototipice.

În acest context, în cadrul comunicării, interactanţii se raportează în permanenţă 
la două categorii, noi şi ceilalţi, cunoscându-se sau nu cutumele socioculturale ale celei-
lalte categorii. Astfel, se prefigurează două tipuri de contexte verbale14: autoreprezen-

9 „Paradoxul situaţiei constă în faptul că, deşi se pretinde a fi o morală egalitaristă, corecti-
tudinea politică se remarcă tocmai prin tratamentul diferenţiat al diverselor grupuri pe criterii 
de sex, religie şi etnie, astfel încât putem observa instituirea unui control strict asupra opiniilor 
majoritare, în timp ce, din contră, grupurile protejate sunt discriminate pozitiv. Acele categorii în 
numele cărora se aplică principiile corectitudinii politice sunt doar instrumente de propagandă, 
ele nu sunt mai bine înţelese, acceptate sau integrate social prin discursul pur formal” (Ioniţă şi 
Asan 2014: 35). 

10 Discriminarea pozitivă „urmăreşte accesul grupurilor defavorizate la un loc de muncă, 
la intrarea într-un magazin, la deschiderea unui cont bancar sau obţinerea unui împrumut, la 
contactul cu personalul instituţiilor de învăţământ, la contactul cu personalul unităţilor medico-
sanitare şi la căutarea unei locuinţe de închiriat sau de cumpărat etc. Aceste măsuri pot avea şi 
efecte negative pentru grupul majoritar, deoarece aceştia îşi vor simţi poziţia şi şansele afectate” 
(Dobre 2011: 70).

11 Identitatea personală este „concepţia individului despre propriul eu ca unic şi distinct de 
ceilalţi indivizi” (Boncu 2004).

12 Identitatea socială reprezintă „concepţia individului despre propriul eu în termeni de 
trăsături caracteristice ale categoriei sociale de apartenenţă” (Ibidem).

13 „Prototipul unei categorii se formează numai din acele caracteristici individuale care 
sunt observate în mod repetat la mai mulţi indivizi din aceeaşi categorie. Această situaţie 
caracterizează categoriile etnice, deoarece membrii sunt deja identificaţi” (Săftoiu 2017: 4). 

14 Există situaţii în care grupul minoritar doreşte integrarea etnolingvistică în cel majoritar: 
„«şi noi suntem români» (florăreasă ţigancă, OTV, 21.08.07) sau migraţia dinspre grup mic spre 
grup mai mare, până la grupul majoritar cu abandonarea silită sau benevolă a loialităţii faţă de 
propriul grup etnolingvistic: «noi am fost cândva… apoi… acuma suntem români», sau: «am 
fost şvabi, apoi unguri, acuma suntem nemţi» sau autoincluderea într-un grup etnolingvistic 
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tarea (Noi vom utiliza etnonime pentru a vorbi despre noi) şi reprezentarea celuilalt (Noi 
vom utiliza denominaţiile etnice disfemice pentru a eticheta alteritatea). 

Etnonimele sunt nume de popoare, termen împrumutat din fr. ethnonyme, şi 
reprezintă nume etnice convenţionale15, în vreme ce denominaţiile etnice disfemice, 
numite şi porecle etnice sau etichete etnice disfemice (engl. ethnophaulism16), sunt 
reprezentările colective neconvenţionale ale unor comunităţi etnice minoritare, nomi-
natorul fiind, de obicei, populaţia etnică majoritară.
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În ceea ce priveşte structura generală a denominaţiilor etnice disfemice, se identi-
fică două trăsături ale acestora: pe de o parte, variază în complexitate, indicând şablonul 
de reprezentare cognitivă utilizat de nominatori (vezi Dovidio et al. 2005: 198), iar, pe 
de altă parte, aceste acte denominative marchează caracterul peiorativ al reprezentării 
cognitive (Ibidem: 199), ce rezultă din tipul de relaţie dintre populaţia minoritară şi 
cea majoritară. Aşadar, denominaţiile etnice disfemice sunt considerate „nu doar simp-
tome ale discriminării/prejudiciului, ci şi instrumente de propagare a acestui fenomen 
negativ”17 (Greenberg şi Pyszczynski 1985: 70, apud Dovidio et al. 2005: 199). 

străin, istoric dominant sau considerat superior: «uitaţi-vă la noi, ce culoare avem, suntem 
urmaşi din Imperiu, şi nu s-ar zice c-am fost chiar dispreţuiţi» (ţigan, tată de familie, de lângă 
Arad, într-un interviu din 2006)” (Ţurcanu 2007: 371).

15 Pentru înţelegerea conceptelor convenţional vs neconvenţional în onomastică, vezi 
D. Felecan (2010: 137–155, 2011: 235–250).

16 „Ethnophaulisms are verbal ethnic slurs to refer to out-groups. This term was first used 
by Roback (1944)” (Rice et al. 2010: 118).

17 Hughes (2006: 146) consideră etichetele etnice disfemice forme ale intoleranţei rasiale: 
„they are the most obvious linguistic manifestation of xenophobia and prejudice against out-
groups […] based on malicious, ironic or humorous distortion of the target group’s identity or 
otherness”.
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3.2. Clasificarea denominaţiilor etnice disfemice
Diversitatea poreclelor atribuite unui grup etnic variază în funcţie de tipul rapor-

turilor stabilite între comunităţi18. Pornind de la asemănările şi deosebirile fizice, cul-
turale sau religioase, nominatorul taxează, într-o notă ironică, defecte fizice şi morale, 
starea socială ori credinţa denominaţilor19:

3.2.1. Denominaţii etnice disfemice care satirizează aspecte fizice
– rom: cu referire la culoarea pielii (majoritatea fiind metafore zoomorfe): bala-

oacheş20, harap/arap/arapină/arapnic21, cioară22, ciorânglav23, cioropină24, garvan25, 
graur26, guşter27, gar28, bahniţă29, bronzat, colorat, tuciuriu, brunet;

– bulgar: şop30, ciotină31;

18 Ţurcanu (2007: 371) observă fenomenul de „includere protectivă a unui grup etno-
lingvistic minoritar în grupul majoritar al propriei naţiuni sau propriului popor: neamţ de-al 
nostru, nu neamţ de neamţ; ungur de-al nostru, nu din Ungaria; ucrainean/rusneac de-al nostru, nu 
din Ucraina”. 

19 „Schimbarea provoacă anxietate în mentalul colectiv şi trebuie găsite modalităţi de a 
combate această stare prin raportare la celălalt, care vine din altă parte. De altfel, raportarea 
la celălalt este esenţială pentru construirea identităţii sociale. Prin acest proces, reprezentanţii 
majorităţii se autocaracterizează şi îi caracterizează pe reprezentanţii minorităţii” (Săftoiu 
2017: 6). 

20 „Balaoacheş, -ă, -i, -e, adj., s. m. şi f. 1. adj., s. m. şi f. (glumeţ sau ironic) (Om) negricios, 
oacheş. 2. S. m. şi f. (Depr.) Epitet dat unui ţigan. – Bălai + -oacheş” (DEX 2009: s.v.).

21 „Arapină f. – poreclă dată ţiganului (după negreaţa-i): o arapină neagră ca fundul căldării 
ISP” (Şăineanu 1929: s.v.). 

22 „Ţiganii sunt porecliţi cu acest nume, din cauză că peliţa de pe obrazul acestora e neagră 
mai ca şi penele cioarelor, apoi şi din acea causă, pentru că precum ciorele sunt foarte obrasnice 
şi îndrăsneţe, că le alungi într-o parte şi ele se-ntorc pe de altă parte înapoi, aşa facu şi ţiganii, ori 
şi câtu i-ai alunga de la casă, ori şi câtu ai căuta să te desbărezi de dânşii, ei totuşi ţi se vâră în ochi 
şi-ţi ceru câte de tote” (Marian 1883: 32–33, apud Adam 2015: 130).

23 „Ciorânglav m. – ţigan (ca poreclă). [Compus din cioară şi un final (cf. şi baragladină) 
poate identic cu glavă, [căpăţână]” (Şăineanu 1929: s.v.).

24 „Cioropínă s. f. 1 (Mun.; prt.) Rom. 2 (Reg.) Mârţoagă. 3 (Reg.) Vite mici şi slabe” 
(MDA 2 2010: s.v.). 

25 „Garvan, -ă (Pop.) 1 s. m. (Orn.) Cioroi. 2 s. m. (Dep.) Poreclă pentru romi. 3 s.f. O 
specie de cioară nedefinită mai îndeaproape” (MDA 2 2010: s.v.).

26 „Graur 1. s. m. Pasăre migratoare cântătoare cu ciocul ascuţit, de culoare gălbuie şi cu 
pene negre-verzui cu pete albe (Sturnus vulparis). 2. s. m. (Pop.; euf.) Ţigan. 3. (D. cai) Care are 
culoarea cenuşie (împestriţată cu pete albe)” (MDA 2 2010: s.v.).

27 „Guşter, (I) guşteri, s. m., (II, III) guştere, s. n. I. S. m. Specie de şopârlă de culoare verde, 
cu coada lungă, care se hrăneşte cu insecte (Lacerta viridis)” (DEX 2009: s.v.). 

28 „Gar (Înv.) 1. Cuvânt care imită strigătul ciorii. 2. s. m. (Prt.) Ţigan” (MDA 2 2010: s.v.).
29 „Báhniţă s. f. (Mun.; prt.) 1. Ţigan (bătrân)” (MDA 2 2010: s.v.). „Bahniţă f. 1. pocitură; 

2. urâciune: o bahniţă de ţigancă ISP. [De la bahnă, la figurat (cf. putoare)]” (Şăineanu 1929: s.v.).
30 „Şop s. n. (reg.) numele unei boli a vitelor” (DAR 2002: s.v.).
31 „Ciotină s. f. 1 Vită. 2 (Fig.) Matahală” (MDA 2 2010: s.v.). 
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– evreu: tarhon32, percinaş33, pestriţ34;

3.2.2. Denominaţii etnice disfemice care taxează 
aspecte comportamentale şi psihomorale
– maghiar: letină gadină35, pohârlă36, pupăză (oameni limbuţi); 
– bulgar: tucan37;

3.2.3. Denominaţii etnice disfemice care au la bază religia comunităţii 
– maghiar: calvin, letină38; 
– sas: sas letinesc;
– evreu: păgân, nebotezat, caiafă39, iudă40, iuhman41, parhal42, jidan43, jidov44;

32 „Tarhon  m. (cp. cu rut. targán [tarhan], rus. tarakán, libarcă, şfab, gândac negru de 
bucătărie). Iron. Jidan. – Fem. -oancă, pl. -e” (Scriban 1939: s.v.)

33 Format prin derivare de la substantivul perciune + sufixul -aş, termenul face trimitere 
la obiceiul evreilor de a purta perciuni: „[...] perciunii sunt purtaţi de unii bărbaţi şi băieţi din 
comunitatea evreilor ortodocşi, care respectă recomandarea biblică de a nu rotunji «ciucu-
rii» părului. Literalmente, pe’ah înseamnă «colţ, margine». Există diferite stiluri de perciuni 
în rândul evreilor haredimi, yemeniţi şi hasidimi. Evreii yemeniţi numesc perciunii simonim, 
literal «semne», pentru că perciunii lor lungi şi ondulaţi serveau ca o caracteristică distinctivă 
în societatea yemenită (diferenţiindu-i de vecinii neevrei)” (https://ro.wikipedia.org/wiki/
Perciun).

34 „Se zice că jidovii de aceea îs chistrui, adică cu pete pe faţă, pentru că ei, după moartea 
lui Hristos, să fi tăiat şi opărit un cocoş şi să fi zis că Hristos va învia când va învia şi acel cocoş. 
După aceste cuvinte, cocoşul acela să fi bătut din aripi şi i-a împroşcat cu uncrop pe jidovi [...]” 
(Gorovei 1915: 156, apud Adam 2015: 129).

35 „Gadină s. f. 1. Animal sălbatic. 2. Monstru. 3. (Fig.; reg.) Om rău la suflet. 4. (Pex.) 
Orice fel de animal sau pasăre, mai ales dăunător. 5. Insectă. 6. Păduche” (MDA 2 2010: s.v.). 

36 „Pohârlă s. f. cotarlă, javră, jigodie, potaie” (Seche M., Seche L. 2002: s.v.). 
37 „Tucan, tucani, s.  m. (reg.) 1. om robust, vânjos. 2. om naiv, prost, nepriceput” (DAR 

2002: s.v.).
38 „Letin m. 1. unit, ortodox trecut la catolicism: letin bogat şi de lege lepădat POP.; 2. eretic 

care nu ţine posturile: pasămi-te tu eşti letin, de spurci Vinerea ISP.  [Latin, adică de biserica 
romană, în opoziţiune cu Grec, sau de biserica ortodoxă]” (Şăineanu 1929: s.v.).

39 Preot evreu care l-a judecat pe Iisus Hristos, iar prin antonomază, termenul desemnează 
o „persoană făţarnică, ipocrită” (DEX 2009: s.v.). 

40 Iuda a fost apostolul care l-a vândut pe Iisus Hristos. 
41 „Iuhman, iuhmani, s. m. (reg.) 1. evreu, ovrei. 2. drac, diavol; strigoi” (DAR 2002: s.v.) 
42 „Parhal s. m. 1. Om plin de râie. 2. (Reg.) Râie. 3. (Dep.) Evreu” (MDA 2 2010: s.v.).
43 „Jidan s. m. 1. (Pop.; prt.) Evreu. 2. (Prt.) Termen injurios la adresa evreilor. 3. (Pop.) 

~ botezat Creştin cu apucături rele. 4. (Pop.) A avea cap de ~ A umbla cu înşelăciuni. 5. (Pop.) 
Parcă se bat ~ii la gura lui Se spune despre cineva care vorbeşte repede şi nedesluşit. 6. (Pop.) 
Când vor ieşi ~ii la seceră Niciodată. 7. (Ent.; reg.) Jidov. 8. (Orn.) Corb-de-noapte” (MDA 2 
2010: s.v.).

44 „Jidov s.  m. 1. (Înv. pop.) Evreu. 2. (Azi dep.) Jidan. 3. (Mit) Fiinţă supranaturală 
reprezentând un uriaş. 4. (Reg.) Om voinic” (MDA 2 2010: s.v.).
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– neamţ: şoacăţ45;
– turc: ghiaur46;

3.2.4. Denominaţii etnice disfemice care au la bază diversitatea culturală şi lingvistică
– maghiar: ceangău47, boanghen48, şoangher49; 
– bulgar: găgăuţ50;
– evreu: târtan51; obiceiul de a se aduna într-o familie mare: landră jidovească52; 

3.2.4. Denominaţii etnice disfemice care au la bază 
antroponime specifice comunităţii etnice sau etnonime
– german/sas: honţ53, şonţ54;
– grec: grecotei55; 
– rus/ucrainean: rusneac56;

45 „Şoacăţă f. 1. şobolan; 2. fam. neamţ, ungurean, catolic în genere: s’au adunat vr’o trei 
şoacăţe AL. [Origine necunoscută]” (Şăineanu 1929: s.v.).

46 Deşi turcii îi numeau ghiauri pe cei care nu erau musulmani, această denumire a ajuns 
etichetă etnică pentru comunitatea care a utilizat-o iniţial. 

47 „Ceangău (ceangăi), s.  m. – Maghiar care aparţine unui grup de colonişti stabilit în 
centrul Moldovei înainte de sec. XV. Mag. csángó „care sună prost” (Cihac, II, 488; Şeineanu, 
Semasiol., 171; A. Banciu, Ţara Bîrsei, II, 42). Numele se explică prin felul lor de a vorbi, cu 
greşeli” (DER 2005: s.v.).

48 „Boánghen (-ghină), adj. – Ungur (termen depreciativ). Sl. vagrinŭ «ungur»” (DER 
2005: s.v.).

49 „Şoangher (-ri), s.  m. – Ungur (nume depreciativ). Creaţie expresivă, care pare să se 
combine cu boanghen şi cu şogor «cumnat», sau cu oricare alt element. – Der. şoangheră (var. 
şoangheriţă), s. f. (unguroaică); şogan, s. m. (poreclă dată de ţăranii din Mold. de N. celor din 
Bucovina), cu pierderea infixului nazal. Cf. şoacăţ” (DER 2005: s.v.).

50 „Găgăuţi m. pl. numele unui trib bulgăresc de pe lângă Varna. Găgăuţii vorbesc şi scriu 
turceşte cu litere greceşti: vr’o 3000 dintr’înşii au emigrat în Dobrogea” (Şăineanu 1929: s.v.).

51 „Târtan (-ni), s. m. – 1. Evreu. – 2. Plante (Salsola kali, Crambe tartarica). Germ. Untertan 
«persoană» (Philippide, Principii, 157; Borcea, 215), unde un a fost tratat ca articol nehotărât, 
cf. omidă, strachină. Numele se explică prin faptul că evreii erau consideraţi persoane străine 
până în 1878 şi, în această calitate, se bucurau de anumite privilegii. Conţine o nuanţă puternic 
depreciativă” (DER 2005: s.v.).

52 „Landră, landre, s. f. 1. (Reg.) Ceată gălăgioasă, grămadă. Expr. A pleca (sau a se ţine) 
landră, a merge în cârd, ţinându-se scai unul de altul. 2. Plantă agăţătoare cu flori purpurii şi 
violete (Vicia striata)” (DLRM 1958: s.v.).

53 „Honţ (honţi), s. m. – Poreclă dată saşilor din Transilvania. De la Hans «Ioan», care sună 
în pronunţarea săs. Honnes, Hănnes (Borcea 193; Tiktin). Este posibil ca în alegerea acestui 
nume să fi intervenit o intenţie satirică, ce apropie cuvântul de h(o)anţă «cârpă», cf. hanţă sau 
de la honţ «pungaş», cf. hoţ, pahonţ” (DER 2005: s.v.). 

54 „Şonţ, Şoanţă s. (din Honţ, porecla Sasului. Cp. cu şervănea, şoaită, şomâc din hervanea, 
hoaită, homic). Est. Iron. Neamţ. V. şfab” (Scriban 1939: s.v).

55 „Grecotei, s. m. (Peior.) Grec. – Din grec” (DEX 2009: s.v.).
56 „Rusnac, -ă s. (rut. Rusnĭeak, bg. Rusnak). Iron. Rus, Rutean (Ucrainian): Rusnac, pui de 
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3.2.5. Denominaţii etnice disfemice care au la bază nume de meserii
– grec: parpalec57; 
– rom: ciotornar58, lingurar59, balaur60, căldărar61;
– turc: şalvaragiu62; 

3.3. Specificarea caracterului peiorativ al 
denominaţiilor etnice disfemice în dicţionare
Caracterul disfemic al poreclelor etnice este menţionat în unele dicţionare prin 

utilizarea unor etichete precum ironic, depreciativ, injurios sau peiorativ. Cu toate aces-
tea, există situaţii când termenul peiorativ nu este însoţit de o menţiune care să atragă 
atenţia asupra caracterului negativ.

Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului din România a 
solicitat Institutului de Lingvistică al Academiei „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” modi-
ficarea definiţiei termenului jidan din Dicţionarul explicativ al limbii române (2009), 
deoarece denominaţia este etichetată ca fiind familiară63, nu depreciativă: „jidan, jidani, 

drac: noaptea fură, ziua jură c’un picior de mâţă-n gură (P. P.). – Şi Rusneac, pl. -eci, (ca Poleac, 
Poleci)” (Scriban 1939: s.v).

57 „Parpalec s.  m. 1. (Înv.) Vânzător ambulant grec, de covrigi şi plăcinte. 2. (Pex.) 
Negustor de mărunţişuri. 3. (Dep.) Grec. 4. (Mol.; Mun.; dep.) Epitet dat unei persoane de la 
oraş. 5. (Mun.; dep.; papalete) Epitet dat unui om prostănac, bleg. 6. (Îdt.) Grataragiu” (MDA 
2 2010: s.v.).

58 Termen format prin derivare de la „cetârnă (-ne), s. f. – Canal, ţeavă de scurgere.- Var. 
ceatârnă, ceternă. Mag. csatorna, din lat. cisterna. Este dublet de la neol. cisternă, din fr. Circulă 
mai ales în Trans.; cf. sb. čatrnja” (DER 2005: s.v.) + sufixul -ar. 

59 „Lingurar, (I) lingurari, s. m., (II) lingurare, s. n. I. S. m. 1. Meşter care lucrează (sau vinde) 
linguri de lemn. 2. Ţigan (care face linguri). II. S. n. Poliţă specială pe care se ţin (la ţară) lingurile 
şi alte accesorii de masă sau de bucătărie. – Lingură + suf. -ar” (DEX 2009: s.v.). 

60 „Balaur 1 s. m. (Mit; pop) Monstru fantastic, adesea înaripat, care întruchipează răul, cu 
înfăţişarea unui şarpe uriaş cu coadă lungă, având şapte, nouă sau douăsprezece capete cu limbile 
ascuţite şi prin care varsă flăcări. 2 s. m. (Îc) ~ de şarpe (sau, a) şarpe ~ Monstru târâtor. 3 s. m. 
(Fig.) Om înfricoşător, crud. 4 s. m. Ţigan (mai ales lăutar)” (MDA 2 2010: s.v.). 

61 „Căldărar, căldărari, s.  m. – Meşteşugar care face căldări; meşteşug specific ţigănesc. 
(onom.) Căldărar, Căldăraru, Căldăraş, nume de familie (20 de persoane cu aceste nume, în 
Maramureş, în 2007). – Din căldare + suf. -ar” (DRAM 2015: s.v.)

62 „Şalvaragiu m. 1. cel ce face şi vinde şalvari; 2. cel ce-i poartă; 3. (ironic) Turc. [V. şalvari; 
formaţiune analogică]” (Şăineanu 1929: s.v.). 

63 „«Caracterizarea cuvântului jidan ca fiind un cuvânt familiar transformă cea mai abjectă 
expresie a antisemitismului existentă în limba română într-un sinonim al cuvântului evreu. 
Cuvântul jidan este o expresie a rasismului în cea mai primitivă formă; în cuvântul jidan se află 
esenţa urii faţă de evrei; este cea mai cuprinzătoare expresie a antisemitismului. Cuvântul jidan 
este ultimul cuvânt pe care sutele de mii de evrei prigoniţi l-au auzit înainte ca bunurile lor să fie 
jefuite, arse şi distruse, înainte ca patul armelor să le zdrobească oasele, înainte ca ei să fie încărcaţi 
în vagoanele trenului morţii, înainte ca mulţi dintre ei să fie omorâţi ca nişte animale numai din 
cauza faptului că s-au născut evrei» se spune în scrisoarea Centrului pentru Monitorizarea şi 
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s. m. (Fam.) Evreu – Jid (reg. „evreu” < sl.) + suf. -an” (DEX 2009: s.v.), în vreme ce 
explicaţia înregistrată în ediţia din 1998 a aceluiaşi dicţionar subliniază caracterul jigni-
tor al termenului: „jidan, jidani, s. m. (Pop. şi peior.) Evreu. – Jid (reg. „evreu” < sl.) + 
suf. -an” (DEX 1998: s.v.). Marius Sala, vicepreşedintele Academiei Române la vremea 
respectivă, a pus pe seama unei erori înlocuirea indicaţiei popular şi peiorativ, cu indi-
caţia familiar64.

O altă situaţie identificată în cazul definiţiei denominaţiilor etnice disfemice 
este atribuirea de încărcătură semantică negativă unui termen iniţial neutru (etnonim, 
în cazul nostru). Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Asociaţia Romilor 
„Egalitate de Şanse” Tulcea şi Asociaţia ACCEPT au sesizat că în Dicţionarul explica-
tiv al limbii române (1998, 2009), în Dicţionarul limbii române literare contemporane 
(1955–1957) şi în Noul dicţionar explicativ (2002), una dintre definiţiile cuvântului 
ţigan este „epitet dat unei persoane cu apucături rele”, promovându-se, astfel, stereoti-
purile comportamentale negative atribuite romilor65. 

Această încărcătură semantică peiorativă a termenului ţigan este vizibilă şi în:
– cuvintele derivate de la acest etnonim66: 

Combaterea Antisemitismului, semnată de Maximillian Marco Katz, director fondator MCA 
România, Alexandru Florian, director executiv MCA România, Marius Drăghici, director Relaţii 
Internaţionale MCA România, şi Delia Niţă, Manager Program Antidiscriminare, Centrul de 
Resurse Juridice” (Mitran şi Cerban 2011). 

64 „«În redactarea unui dicţionar se are în vedere întreaga istorie a evoluţiei şi utilizării unui 
cuvânt, încercându-se surprinderea tuturor nuanţelor semantice şi stilistice pentru a formula 
definiţii exacte sub aspect ştiinţific şi cât mai corecte din punct de vedere politic. Din păcate, 
în procesul de editare a ultimei ediţii a DEX–ului, s-a înlocuit din eroare indicaţia «(popular 
şi peiorativ)», corectă din punct de vedere istoric, cu indicaţia «(familiar)». […] În ediţiile 
viitoare ale tuturor dicţionarelor elaborate de Institutul de Lingvistică, sub egida Academiei, 
vom include indicaţii care să nu lase loc unor interpretări discriminatorii, adoptând formulări 
de tipul «(cu sens peiorativ, nerecomandat)». În ce priveşte corectarea imediată, fără întârziere 
şi în mod permanent a definiţiei cuvântului «jidan», tot ce putem face este să publicăm o notă 
explicativă în media sau pe internet», afirmă Marius Sala, vicepreşedintele Academiei Române” 
(Mitran şi Cerban 2011). 

65 „«Considerăm că echivalarea termenului rom cu termenul ţigan şi nespecificarea 
expresă a caracterului peiorativ şi popular al definiţiilor pentru termenul ţigan, omisiune care 
determină asocierea etniei rome cu criminalitatea (apucăturile rele) constituie o faptă de dis-
criminare şi cauzează un prejudiciu grav şi cert minorităţii rome, aducând atingere demnităţii 
umane a persoanelor aparţinând acestei minorităţi. De asemenea, determină perpetuarea unor 
stereotipuri discriminatorii la nivelul populaţiei», a declarat directorul executiv al Agenţiei de 
Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Gelu Duminică” (https://www.hotnews.ro/stiri-esential–
8290506-romii-solicita-modificarea-definitiei-cuvantului-tigan-din-dex.htm). 

66 „În acelaşi mod, unele adjective, locuţiuni sau derivate de la etnonimul dat acestei 
minorităţi, tot cu valoare ofensatoare, se repetă, cu variaţiuni uneori, în diferite zone roman-
ice de pe continentul european: rom. ţigănie, «înşelăciune», sp. hacer una gitanada/gitanería, 
«a înşela» sau sp. gitano, «ţigan» utilizat în diverse contexte ca adjectiv colocvial pentru o 
persoană care face escrocherii, port. cigano, «ţigan» poate avea valoare peiorativă când este 
folosit ca adjectiv pentru a desemna o persoană care acţionează cu viclenie pentru a înşela pe 
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– a se ţigăni67: Cum s-au ţigănit românii cu ungurii la CJ (https://www.bihorel.
ro/cum-s-au-tiganit-romanii-cu-ungurii-la-cj/); A ieşit căcatul în presă după ce s-au 
ţigănit ăştia prin tribunal pentru o datorie de 3 lei (https://forum.softpedia.com/
topic/1114231-bula-imobiliara–2017–2018-si-prabusirea-violenta-a-preturilor-apar-
tamentelor/page__st__432), verbul fiind însoţit adesea de completarea ca la uşa cor-
tului, care evidenţiază stereotipul ţiganului nomad, fără o locuinţă stabilă;

– ţigăneală68: Şedinţa de buget, o ţigăneală (https://www.somaxtv.com/zmause-
dinta-de-buget-o-tiganeala); Scandal între Cristian Preda, Teodor Baconschi şi Siegfried 
Mureşan. Ţigăneala între cetăţenii europeni de la PMP (https://cetateanul.net/subiecte-
fierbinti/contre-intre-cetatenii-europeni-de-la-pmp-faza-pe-facebook-cristian-preda-
ii-da-replica-lui-siegfried-muresan-teodor-baconschi-pune-paie-pe-foc-muresan-a-
fost-impus-de-basescu/); 

– ţigănie69: Reîncepe marea ţigănie de la Ploieşti, ediţia de primăvară (https://
www.observatorulph.ro/voxpublica/108124-reincepe-marea-tiganie-de-la-ploiesti-
editia-de-primavara); Părerea mea e că e o ţigănie foarte mare. Când domnul Talpan stătea 
şi mânca acolo la masă la vip, când era cu Steaua, îi plăcea, nu? (https://www.fanatik.ro/
ionel-ganea-il-ataca-pe-florin-talpan-in-scandalul-csa-steaua-fcsb–19011231); 

– ţigănos70: A fost odată un sârb. El avea o spuză de copii şi era aşa de ţigănos de-şi 
mânca de sub unghii (https://www.tititudorancea.com/z/petre_ispirescu_catea_n_
varza.htm); 

– ţigănesc71: Nimeni şi nimic nu mă poate obliga sau determina să lucrez cu ţigani 
declaraţi sau nedeclaraţi (constat că au o intuiţie fantastică în a mă găsi) sau cu orice alt 

cineva; rom. (cumpărat) de la ţigani, «marfă furată sau contrafăcută», port. ciganice, «afaceri 
frauduloase»; rom. a se ţigăni, «a insista mult pentru a obţine ceva», sp. gitanear, «a duce cu 
vorba pentru a obţine ceea ce se doreşte»/«a încerca să înşeli când vinzi sau cumperi ceva»; 
rom. ţigănos, «zgârcit», port. cigano, «ţigan», utilizat în anumite contexte cu sensul de «avar»; 
rom. (arăţi ca un) ţigan şi it. (cosi disordinato, sei proprio uno) zingaro, «aspect neîngrijit, mur-
dar»” (Cozaciuc 2016: 226). 

67 Se observă o evoluţie a definiţiei între două ediţii ale Dicţionarului explicativ al limbii 
române: „ţigăni, ţigănesc, vb. IV. Refl. A insista mult (şi în mod dizgraţios) pentru a obţine ceva; 
a cere ceva cu încăpăţânare; p.  ext. a se târgui, a se tocmi (mahalageşte) – Din ţigan” (DEX 
1998: s.v.) şi „ţigăni, ţigănesc, vb. IV.  Refl. A insista mult pentru a obţine ceva; a cere ceva cu 
încăpăţânare; p. ext. a se târgui, a se tocmi îndelung. – Din ţigan” (DEX 2009: s.v.). Dacă în 1998 
se punea accent pe modul în care se insistă/se târguieşte („în mod disgraţios, mahalageşte”), în 
2009, aceste precizări sunt omise. 

68 „Ţigăneală, (2) ţigăneli, s. f. (Reg. şi fam.) 1. Faptul de a se ţigăni. 2. (La pl.) Vorbe urâte, 
insulte. – Ţigăni + suf. -eală” (DEX 2009: s.v.). 

69 „Ţigănie, (2, 3) ţigănii, s. f. 1. Totalitatea ţiganilor care trăiesc în aceeaşi colectivi-
tate; mulţime de ţigani, ţigănime. 2. P. ext. Aşezare, parte a unei localităţi locuită de ţigani. 3. 
Fig. Faptă, comportare urâtă; târguială excesivă. Gălăgie, hărmălaie, scandal. – Ţigan + suf. -ie” 
(DEX 2009: s.v.).

70 „Ţigănos, -oasă, ţigănoşi, -oase, adj. 1. Negricios, oacheş. 2. Fig. (Fam.) Care are maniere 
urâte; care se tocmeşte mult; calic, zgârcit. – Ţigan + suf. -os” (DEX 2009: s.v.).

71 „Țigănesc, -ească, țigăneşti, adj. Care aparține țiganilor, privitor la țigani, de țigani. – Țigan 
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om care are un comportament ţigănesc autoînsuşit (https://adevarul.ro/news/societate/
lectia-rasism-despre-sluga-tigani–1_58917b405ab6550cb8ff0928/index.html); 

– expresii care conţin termenul ţigan: a se îneca ca ţiganul la mal72 („a eşua”); a 
se comporta ca un ţigan („a se purta necivilizat, nepoliticos”); a se muta ca ţiganul cu 
cortul73 („a fi nestatornic”); a arunca moartea-n ţigani („a da vina pe altcineva”); a fi 
învăţat ca ţiganul cu ciocanul („a fi obişnuit cu lipsurile”); a face planul ca ţiganul („a-şi 
propune lucruri irealizabile”); a se îndesa ca ţiganul la praznic („a se înghesui unde se 
dă ceva gratis”); câţi ţigani, atâţia hoţi (se pune semnul identităţii între grupul etnic şi 
categoria ocupaţională/profesională, având loc un transfer de semnificaţie între cele 
două categorii: „toţi ţiganii sunt hoţi şi toţi hoţii sunt ţigani”); 

– proverbe: Ţiganul urcă şi pe calul altuia; E uşor să înveţi să furi între ţigani („ţiga-
nul este hoţ”); Dă-i ţiganului azi şi vine şi mâine („ţiganul este insistent, cerşetor”), Când 
îi e foame, ţiganul cântă şi dansează; Crapă pietrele de frig şi ţiganii în ilic („ţiganul are 
un statut social precar”, fapt subliniat şi într-un pamflet care circulă în mediul online: 
Mititeii fără muştar sunt ca ţiganii fără ajutor social (https://www.facebook.com/
julimea/photos/a.1229962423816479/1827815957364453/?type=3&theater);

+ suf. -esc” (DEX 2009: s.v.); „țigănésc, -eáscă adj. De Țigan: limba țigănească. Fig. Ordinar, vul-
gar, trivial: purtare țigănească. Papagal țigănesc. (Iron.) cioară” (Scriban 1939: s.v.).

72 „În perioada celor 500 de ani de robie de care romii au avut parte, foarte mulţi robi/sclavi 
au încercat să fugă în zone în care să-şi trăiască viaţa liberi de greutatea lanţurilor. În general, 
deţinătorii emiteau cărţi de urmărire a fugarilor şi întocmeau poteraşi să-i aducă înapoi, pentru 
că nu-şi doreau ca exemplul dat de fugari să fie urmat şi de alţii. De foarte multe ori, erau prinşi 
şi aduşi legaţi la deţinător (mânăstire, baier sau domnie) şi, în cele mai multe cazuri, pedeapsa 
era exemplară. Cea mai simplă formă era biciuirea, însă existau şi cazne destul de greu de imagi-
nat pentru omul modern. În lucrarea sa de doctorat (1837), Kogălniceanu scria că acest soi de 
tortură crudă constă în lovirea tălpilor cu nuiele, picioarele fiind legate de un drug pe care doi 
oameni îl ţin ridicat, astfel încât cel bătut să nu se poată sprijini de pământ decât cu capul şi 
umerii. Tot el vorbeşte de obligaţia de a purta coarne de fier, botniţe, siluiri şi multe alte grozăvii. 
Una dintre pedepsele acordate fugarului era ca acesta să încerce să ajungă la malul unei ape după 
ce era aruncat în ea, fiind legat de picioare. Pentru ca amuzamentul să fie mai mare şi pentru ca 
fugarul să depună un efort considerabil, i se promitea „iertarea“ dacă reuşea să ajungă la mal, 
Atunci când ajungea aproape de mal, nefericitul era tras înapoi în albia râului/lacului până când 
acesta, epuizat, se îneca. La toată această scenă asista întreaga şatră” (Duminică 2019). 

73 „Romii erau împărţiţi în funcţie de meseriile pe care trebuiau să le practice astfel încât 
bunăstarea deţinătorului să fie asigurată. Unii erau activi în zona serviciilor domestice (geambaşii, 
spoitorii, cei de vatră etc.), alţii în zona industriilor (fierarii, argintarii, aurarii, cocalarii) şi o treia 
categorie în zona activităţilor de amuzament (ursarii, lăutarii). Şatrele erau obligate să-şi ofere 
serviciile tuturor satelor care erau în administrarea deţinătorului pentru simplul motiv că toţi 
aveau nevoie de serviciile oferite, de multe ori, exclusiv de aceştia. Ţăranul român avea nevoie de 
meseriaşi care să repare uneltele şi toate cele trebuincioase în gospodărie şi deţinătorul dorea să 
extragă cât mai mult din resursele pământului (recolte, minereuri etc.). Motiv pentru care robii 
romi erau obligaţi să se mute acolo unde era nevoie de ei. Cu alte cuvinte, mutarea romilor nu 
era, de cele mai multe ori, rodul unui mod de viaţă dorit şi asumat, ci mai degrabă nomadismul a 
fost unul generat de condiţia de rob. Bineînţeles că şi în aceste condiţii ei rămâneau proprietatea 
deţinătorilor şi orice încercare de fugă era pedepsită” (Duminică 2019).
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– bancuri – umorul etnic74 este asociat cu dinamica locală, cu noţiunea de identi-
tate naţională şi cu tipul de relaţie stabilită între Eu (comunitatea majoritară) şi Ceilalţi 
(grupul minoritar). Se observă o tendinţă de a face glume fie pe seama categoriilor 
poziţionate la periferia societăţii, fie pe seama minorităţilor, bancurile codificând o 
serie de stereotipuri şi opinii colective privind grupurile etnice (în acest sens, vezi şi 
conţinuturi implicite în bancurile referitoare la poporul chinez, generate de pandemia 
Covid–19 la Felecan D., Felecan O. 2021: 149–150). Totuşi, nu trebuie pierdut din 
vedere că „bancul este un act de vorbire neserios, care absolvă vorbitorul de orice anga-
jament. […] interpretul aderă (sau, mai rar, nu) la cele afirmate în banc şi „mimează” 
judecarea conformităţii lumii textuale cu ceea ce reprezintă lumea reală” (Felecan D., 
Felecan O. 2020: 269). 

– fraze clişeizate cu rol coercitiv şi/sau de îndreptare a unor comportamente – 
structuri ipotetice de tip condiţional, care subliniază violenţa romilor, acest grup etnic 
devenind instrumentul de pedeapsă pentru copiii neascultători: Te fură ţiganii, dacă nu 
eşti cuminte; Dacă mai vorbeşti urât, te dau ţiganilor să te ducă; Dacă ieşi afară, te prind 
ţiganii şi te duc. 

Limba este văzută ca un flux continuu, o permanentă mişcare între categoriile 
semantice, astfel încât unii termeni tabu adoptă conotaţii pozitive prin resemantizare, 
proces numit ameliorare (Harley 2006: 104), în vreme ce alte lexeme, iniţial neutre, pri-
mesc conotaţii negative. Sensul depreciativ al termenului ţigan este vizibil şi în utiliză-
rile sale peiorative nonparadigmatice (Croom 2013: 190) – adresarea apelativului ţigan 
unei persoane care nu este referent tipic (nu este de etnie romă). Acest act comunicativ 
încifrează o serie de implicaturi conversaţionale: prin atribuirea apelativului ţigan, se 
taxează anumite comportamente sau atitudini neconforme cu norma socioculturală, 
evidenţiind stereotipurile negative asociate acestei etnii75. Aceasta este justificarea pen-
tru care corectitudinea politică impune utilizarea termenului rom76 pentru desemnarea 

74 Umorul etnic este definit drept „humor directed at racial and nationality groups, deni-
grating alleged attributes of those groups” (Schutz, 1989: 167, apud Boxman-Shabtai şi Shifman 
2015: 521). „Ethnic jokes tend to mock traits positioned along binary oppositions, of which the 
stupidity/ craftiness dyad is especially salient” (Davies 1990, apud Boxman-Shabtai şi Shifman 
2015: 522).

75 Totuşi, s-ar putea aminti şi unele aspecte pozitive. „Datorită modului de viaţă semino-
mad pe care îl duc, majoritatea ţiganilor sunt cel puţin bilingvi, dacă nu multilingvi. În România, 
ţiganii vorbesc, alături de limba romani, limba română şi, de la caz la caz, maghiară sau alte limbi, 
în funcţie de comunitatea lingvistică pe lângă care locuiesc” (Felecan O. 2011: 58).

76 „Termenul rom nu este foarte nou în limba română: Drimba (2001: 240–242) îi trece 
în revistă atestările, amintind de existenţa interbelică a «Uniunii generale a Romilor din 
România» (înfiinţată în 1934) şi a revistei sale, Glasul romilor. Rom, folosit oficial pentru a 
evita conotaţiile peiorative ale cuvântului ţigan, înseamnă în limba ţigănească «om», «bărbat», 
de aici şi «ţigan». Termenul prin care se autodesemnează etnia ţigănească a fost preluat şi de 
alte limbi: în engleză există Romany, dar şi Rom (invariabil sau cu pluralul Roma); în italiană, 
dicţionarele înregistrează substantivul rom ca invariabil, dar se foloseşte (în presă, de exemplu) 
şi pluralul roma” (Zafiu 2007: 175).
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comunităţii etnice, deoarece nu este inclus în proverbe, expresii sau bancuri, fiind apa-
rent „gol”77 de orice sens ofensator. Cu toate acestea, „existenţa unui termen oficial nu 
exclude, desigur, păstrarea în uzul curent a altor cuvinte; rom – într-adevăr un neolo-
gism în română, având deci un sens neutru şi precis – nu poate înlocui în toate contex-
tele pe ţigan, cuvânt vechi, prezent în limba populară, cu destule conotaţii negative, dar 
şi cu puterea evocatoare dată de existenţa unor locuţiuni şi asocieri lexicale şi culturale” 
(Zafiu 2009). 

4. Concluzii 
Corectitudinea politică este un concept dublu faţetat, care, pe de o parte, include 

o serie de strategii de substituire a actelor verbale cu posibil caracter ofensator faţă de 
categoriile sociale defavorizate şi faţă de minorităţile etnice, religioase, de gen sau pri-
vind orientarea sexuală, iar, pe de altă parte, acest fenomen a devenit o formă de con-
strângere socială, care a creat un limbaj artificial, o nouă limbă de lemn. 

Denominaţiile etnice disfemice reprezintă forme de numire neconvenţionale 
combătute de corectitudinea politică. Aceste etichete etnice ilustrează raporturile din-
tre populaţia minoritară şi cea majoritară, taxând defecte fizice şi morale, starea socială 
ori credinţa comunităţilor etnice denumite. 

Se încearcă o epurare a limbajului de etichetele etnice peiorative, însă trebuie 
să se facă diferenţa între setul de caracteristici asociat etnonimului sau poreclei etnice 
disfemice şi trăsăturile definitorii ale conceptului/ale comunităţii etnice, acestea din 
urmă neputând fi eliminate prin simpla substituţie lexicală, care va da naştere, în cele 
din urmă, unor noi stereotipuri. 
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