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Abstract: In addition to its primary, objective function of individual identification, 
anthroponyms can also fulfil a social function, which implies the inclusion of 
several entities in a class based on their sharing – due to their belonging to the 
same ethnolinguistic culture – similar beliefs, habits, customs etc. This paper aims 
at recording the main names that Romanians employ in jokes (taken from the local 
onomasticon or from the name stocks of various ethnicities as a result of direct 
or indirect contact) and to identify their pragmatic functions. The name forms 
analysed are culture-bound specifying markers, i.e. names that are considered 
representative of the peoples to which this investigation refers. The author examines 
first names in humorous discourse, particularly in jokes. These onyms tend to lose 
their individual character and appellativise by means of deonymisation, as they 
metonymically define an ethnic/national community. At the same time, there 
are certain name substitutes, i.e. generic appellatives which behave as signs that 
identify every denotatum in a given community. Thus, several conclusions can 
be drawn about the way in which the Romanian people expresses/experiences 
multiculturalism on the level of the understanding/interpretation of the names 
(name substitutes) analysed.
Keywords: joke, name, multiculturalism, stereotype, identity.

Motto: „Nu e popor care să fi intrat în 
contact cu românul, fără ca acesta să-şi 

bată joc de el.” (Mihai Eminescu)

1. Introducere
Recunoaştem o cultură – pe lângă alte criterii de delimitare etnolingvistică, soci-

ală, politică, economică etc. – şi în funcţie de numele indivizilor care o alcătuiesc. Se 
poate vorbi despre un specific naţional al denominaţiilor celor mai uzuale, iterative 
(omonimii antroponimice), atribuite/transmise din generaţie în generaţie membri-
lor colectivităţii respective. Perpetuarea numelui – din tată în fiu – reprezintă un sim-
bol al mândriei naţionale, dincolo de dorinţa firească a părinţilor de continuitate în 
urmaşi, numele definind, pe lângă dimensiunea identificatoare, şi o marcă identitară 
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(transmiţător al apartenenţei la o anumită cultură). Numele este un sistem de semnifi-
caţii transmise istoric (include o sumă a valorilor specifice unei comunităţi). El codifică 
la modul simbolic şi face cunoscute experienţe validate de colectivitate.

Odată cu instalarea democraţiei în România (decembrie 1989), s-a produs şi o 
mutaţie de paradigmă în ceea ce priveşte inventarul antroponimic tradiţional. Numele 
canonice, „clasicizate” au început să fie concurate treptat de altele importate din ţările în 
care emigranţii români au ajuns să ocupe procente semnificative (Italia, Spania, Marea 
Britanie, Germania, Portugalia etc.). Voind să evidenţieze ruptura de ţara natală, pre-
cum şi apartenenţa la o nouă civilizaţie prin enculturare1 şi la nivel nominal, românii 
plecaţi dincolo de graniţe2 dau nume copiilor – care se nasc acolo, dar şi celor crescuţi 
de rude acasă – dintre cele curente în patria de adopţie. Astfel, nomenclatorul naţional 
se diversifică cu nume dintre care unele nu au nicio rezonanţă (fonică) pentru cultura 
care le-a adoptat (uneori chiar adaptat). 

Nel contesto degli scambi interculturali internazionali, i nomi non solo rappresentano 
l’espressione di una data identità culturale, con una storia unica e precisa, sviluppata 
dentro un dato contesto, ma diventano un prodotto linguistico dinamico, transnazio-
nale. Esso passa con estrema facilità attraverso le barriere linguistiche, sociali, religiose, 
ecc. Il prestito o la creazione di nuovi antroponimi sono molto più liberi e più attivi 
rispetto al campo dei nomi comuni (Felecan O. 2013: 125).

2. Aculturarea de nume
Înţelegem prin numire actul oficial (civil, religios) prin exercitarea căruia de către 

o instanţă învestită cu prerogative corespunzătoare (legislative, ritualice) i se alocă3 un 
nume unui particular (i.e. membru al unei organizări sociale) într-un anumit context 
extralingvistic. Calitatea de purtător al unui cod nominal personal este interdepen-
dentă de „ungerea” denominativă. În plan simbolic, dar şi social, primirea unui nume îi 
asigură fiinţei ieşirea din anonimat şi înregistrarea ei drept componentă a unui angre-
naj istoric funcţional. Deşi lexical este un semn lingvistic „slab” (fiind lipsit de sens), 
numele are putere specificatoare, marcând, la modul ideal, o apartenenţă, refăcând un 

1 Procesul prin care un individ dintr-o comunitate îşi asumă sistemul de valori, practicile 
educative ale culturii sale poartă numele de enculturare (care se poate realiza prin socializare sau 
prin educaţie) (vezi Şerbănescu 2007: 118–119).

2 „In today’s world, exposure to other cultures has become a symbol of increasing global-
ization processes. Many people leave their home area to go on a voyage of discovery and learning 
about other cultures that affects their original cultural identity.

Interactions with multiple cultural settings and globalizing transformations have affected 
the world over the past twenty years and increased opportunities for communicating almost 
instantly across previously built barriers.

The needs of the 21st century demand citizens that are culturally sensitive and internationally 
focused, with an orientation toward the future rather than the past. Cultural Diversity is in it” 
(Budrina 2017: 9).

3 La baza atribuirii de nume stă un proces inferenţial.
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traseu genealogic iniţiatic înspre fiinţa primară, dătătoare de nume (onomaturgul). 
Aceasta va dori să lase urme în alegerea nominală pentru care a optat, trasând o dife-
renţă specifică între numele purtătorului şi celelalte nume rulate într-o societate la un 
moment dat. Diferenţa pe care o instituie nominatorul este una cultural specifică: el 
„amprentează” în numele ales un set de prerogative/patternuri culturale aflate în cir-
culaţie în colectivitatea de provenienţă. Cu toate acestea, numele rămâne în afara sus-
ceptibilităţii unui sens lexical, „conţinutul” său suprapunându-se peste denotat („semn 
care stă pentru alt semn”). Există, însă, situaţii în care „rigiditatea” lui designează (aba-
teri de la definiţia lexicologică a numelui propriu); să luăm situaţia când un cetăţean 
de o anumită etnie împrumută în acte încă un nume/alt nume pe lângă cel conferit 
individului în cadrul „botezului iniţial” din comunitatea matcă: o persoană de sex feme-
iesc, de etnie română, care trăieşte la Paris, şi-a adăugat prenumelui iniţial (românesc) 
un prenume francez ilustru, Céline, ca urmare a împărtăşirii aceleiaşi pasiuni/meserii 
cu cea a reputatei interprete de muzică uşoară Céline Dion4. Este un caz tipic de întâl-
nire, la nivel nominal, a două culturi, soldate cu luarea în folosinţă a numelui secund: 
antroponimul francez l-a aculturat pe cel românesc (Mădălina), resimţit de posesoare 
mai puţin aducător de şanse în cariera muzicală franceză. În acest caz, numele poate 
fi descris printr-un „mănunchi de descripţii”, deoarece el îi transmite purtătoarei un 
cumul de intenţionalităţi dezirabile (credinţe care o impulsionează în perseverarea spre 
atingerea visului de a deveni o cântăreaţă celebră). Am discutat un caz tipic de „tocire” 
a specificităţii nominale naţionale şi de înscriere în multiculturalitate prin luare în folo-
sinţă internaţională.

Pe lângă situaţia ideală mai sus-evocată, cu privire la legitimarea consimţită prin 
nume, se izolează şi situaţii „parazitare”, prin care eticheta denominativă este supusă 
unui regim de utilizare aberantă, scăpat de sub controlul factualităţii. Ne referim la 
utilizările numelor care în continuare sunt validate cultural, poartă pecetea neamului, 
a stirpei originare, dar care, prin transpunere în registrul ludicului, îşi contorsionează 
semnificaţiile primare, devenind instrumente de caracterizare derizorie şi hilară a pose-
sorilor exponenţi ai unei colectivităţi etnoculturale.

3. Stereotipuri culturale
„Şocul cultural” produs la confruntarea indivizilor dintr-o comunitate cu necu-

noscuţi (lat. alteri) generează „categorii constituite apriori, prin extinderea unor atri-
bute de grup generalizate asupra fiecărui membru al grupului” (Şerbănescu 2007: 
171). Astfel se formează stereotipurile culturale, „proces cognitiv de categorizare soci-
ală, având funcţia de a simplifica şi sistematiza stimulii primiţi de individ cu scopul de 
a facilita adaptarea cognitivă şi comportamentală într-o situaţie de comunicare dată” 
(Şerbănescu 2007: 171).

4 Aceasta nu a renunţat la prenumele românesc, iar cel francez este folosit doar în ţara 
de adopţie, nu şi în cea de origine (vezi https://vocearomaniei.protv.ro/concurent/mada-
lina-celine.html). 
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Caracteristicile de bază ale stereotipurilor sunt simplificarea (lipsa plurivalenţei), 
îngroşarea trăsăturilor caracterologice, amplificarea, deformarea, tendinţa de gene-
ralizare şi de prezentare a însuşirilor culturale ca intrinseci fiinţei5. Aşa cum observă 
Rodica Nagy, stereotipiile au în vedere „tot ceea ce se repetă, preia, multiplică un anu-
mit tipar, rezultând, în urma fenomenului de recurenţă, obiecte şi procese cu trăsături 
comune” (2015: 342–345).

Ca totalitate a stilurilor de viaţă, a credinţelor, practicilor, mentalităţilor unei 
comunităţi, cultura dă formă mijloacelor de comunicare dintre membrii societăţii. De 
felul în care codifică mesajele depinde apercepţia realităţii de către locutori. Procesul 
comunicativ livrează diverse scripturi culturale, adică acea sumă de norme (predicti-
bile) care garantează organizarea interacţiunii verbale, dotând-o cu semnificaţie.

Configuraţia schimburilor verbale este condiţionată de anumite practici discur-
sive caracteristice fiecărei culturi considerate, înglobând date ce ţin de ideologie, men-
talitate, tehnici particulare de exprimare a identităţii culturale (nivelul textual-discur-
siv). „Ansamblul formelor, tehnicilor, mijloacelor şi strategiilor de interacţiune verbală 
şi nonverbală în cadrul societăţii reprezintă practicile discursive specifice acelei socie-
tăţi” (Şerbănescu 2007: 215)6.

5 Pentru o analiză detaliată a relaţiei clişeu-stereotip, vezi Stroia (2021: 42–44).
6 Având ca punct de plecare lucrări de referinţă asupra specificului naţional (vezi 

Bibliografia), autoarea citată (2007: 310–350) inventariază principalele valori specifice cul-
turii române, alocându-i fiecăreia câte o succintă caracterizare din perspectiva corespunzătoare 
(sociologică, psihologică, estetică şi folclorică).

Conform autoarei menţionate, elementele structurale fundamentale ale spiritului românesc 
sunt următoarele, fiecare cu forme proprii de manifestare:

– eclectismul (cultură aflată la confluenţa a două mari culturi antitetice: cea orientală şi cea 
occidentală);

– mimetismul (observarea atentă a altor culturi şi adoptarea a ceea ce românilor li se pare 
potrivit pentru propria cultură):

– toleranţa pentru diversitate (adoptarea neselectivă a unor elemente diverse),
– coexistenţa contrariilor (prezenţa elementelor antitetice în acelaşi spaţiu),
– pitorescul (trăsătură comună tuturor culturilor balcanice);
– adaptarea (adoptarea de elemente din diverse surse):
– instinctul autoconservării (lupta pentru nestrămutare),
– fluctuaţia („sentimentul spaţiului mioritic”),
– schimbarea ca scop în sine („schimbarea de dragul schimbării”),
– ambivalenţa (românul este nehotărât, se află în imposibilitatea de a alege),
– compromisul (alege aurea mediocritas),
– asumarea lucidă a legilor firii (atitudine defensivă),
– măsura (aspiraţia spre atingerea echilibrului),
– firea lucrurilor (rânduiala lăsată de Dumnezeu);
– neamul (adept al lui „a fi în lume cu…”);
– cu frica lui Dumnezeu (credinţa românilor este simbolizată prin icoanele din casele lor);
– spiritul frust (pragmatismul):
– gândirea concretă (prevalenţa laturii palpabile a existenţei),
– spiritul practic (găsirea unei rezolvări rapide a problemelor),
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Afişând un atare profil antropologic precum cel mai sus-schiţat, poporul român 
are înnăscută capacitatea nu doar de a-şi autoironiza excesele, ci şi pe aceea de a lua 
în derâdere/de a sancţiona cu mult umor exacerbările/stereotipurile din comporta-
mentele culturilor cu care a intrat în contact direct sau indirect7. Întâlnirea acestuia 
cu alte naţii înseamnă coexistenţă oficială (vezi regiunile teritoriale din perimetrul 
României locuite şi în prezent de etnici unguri, ţigani, saşi, sârbi, bulgari, turci, tătari, 
ucraineni etc.) sau contact pasager (informaţii cu caracter preluat în urma exercitării 
de către cetăţeni români a unor incursiuni în alte medii culturale (translocări defini-
tive sau temporare) sau pur şi simplu formarea unei opinii neoficiale, „din auzite”). 
Aşa cum observă Daniel David, „o cultură colectivistă este caracterizată de neîncre-
derea în străini, care la români s-a generalizat într-o neîncredere cronică, inclusiv faţă 
de cunoscuţi” (2015: 166). Vom încerca să demonstrăm în continuare modul în care 
românii, tributari genetic unui de nedezminţit spirit hâtru8, au alcătuit un tezaur para-
lel neconvenţional, alături de cel recunoscut, canonic, în care persiflează bruiajele de 
comportament, tarele, ticurile, habitudinile unora dintre populaţiile cu care istoria 
socială sau cea personală i-a hărăzit să intre nemijlocit ori mediat în contact. Este vorba 
despre un veritabil compendiu de literatură de specialitate de sorginte populară şi de 
factură anecdotică, construit pe principiul polifoniei lingvistice, al cărui locutor iniţial 
este anonim, confundabil cu un „noi”/„se” generice, nedeterminate şi nereperabile, 
incluzând mentalitatea românului în general, după ce a internalizat trăsăturile caracte-
rologice principale ale unei etnoculturi, inclusiv pe cele proprii. După cum am arătat 
cu alt prilej, „în ultimele decenii, s-a consolidat credinţa românilor în funcţia cathartică 
a râsului, materializată într-o rezistenţă prin râs în faţa oricărui pericol sau a vreunei 
forme de cenzură” (Felecan D., O. Felecan 2020: 267).

4. Analiza tipologică
În analiză ne propunem să identificăm mijloacele lingvistice prin care se eviden-

ţiază prototipurile culturale întâlnite în bancuri, interesându-ne nivelul interpretativ 
onomastic: numele curente şi clasificatoare pentru etniile înregistrate în repertoriul 

– prudenţa (atenţie la detalii),
– dorul (amestec de bucurie şi tristeţe),
– omenia (românul îşi exprimă comuniunea cu străinul prin ospitalitate).
7 Pentru note specifice ale umorului naţional românesc, vezi Arieşan (2010: 255–271).
8 „Romanians are by nature fun loving, warm, hospitable, playful, with an innate sense 

of humor, sometimes spiced with irony. Humor is a common part of the Romanian business 
culture. 

Humor and jokes have wonderful ability to invite us to think about what we don’t like to 
think about even when the point is pleasant. That’s why I think it’s almost always worth the risk 
that we have the possibility of creating enough distance to break up laughing at the jokes.

Humor is part of the Romanian character, which includes even a fine appreciation of the 
absurd: It can be expressed spontaneously, at a different stage of business relationship. It is a tool 
to get to know people better, to establish better communication and to smooth the hardships in 
teams at work” (Budrina 2017: 52).
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nostru. Ne vom folosi de precepte provenind din domenii relativ diverse: pragmastilis-
tică, antroponimie, antropologie, studii culturale, psihologie, sociologie, comunicare. 
Corpusul îl reprezintă bancuri culese din internet, ordonate pe baza criteriului etnic: 
– prototipul românului: bancuri cu Bulă, bancuri cu Alinuţa, bancuri cu Ion şi Mărie, 
bancuri cu ardeleni, bancuri cu olteni, bancuri cu moldoveni; – prototipul ungurului: 
bancuri cu unguri; – prototipul evreului: bancuri cu evrei; – prototipul scoţianului: 
bancuri cu scoţieni; – prototipul englezului: bancuri cu englezi; – prototipul ţiga-
nului: bancuri cu ţigani; – prototipul albanezului: bancuri cu albanezi; – prototipul 
somalezului: bancuri cu somalezi. Menţionăm că pentru atingerea scopului propus 
ne-am ghidat în întocmirea corpusului de considerente ce ţin de rating, alegând din 
multitudinea bancurilor existente în mediul online în special pe acelea care se regă-
seau în topurile întocmite de diverse publicaţii electronice (vezi, de exemplu, https://
adevarul.ro/locale/sibiu/top–10-bancuri-ardeleni-Stiti-pun-ardelenii-paine-ciorbao–
1_57c056455ab6550cb81dc2eb/index.html). Şi, evident, le-am luat în calcul doar pe 
acelea care conţin nume proprii sau etnonime (generice reprezentative pentru clasa de 
referinţă).

4.1. În bancurile cu români, cetăţeanul nostru este prezent cel puţin într-un tri-
umvirat (sau grup mai extins de 4–5–6 persoane de alte naţionalităţi), iar ingeniozita-
tea lui iese întotdeauna triumfătoare.

Diferenţele culturale capătă chipuri noi, fiind actualizate odată cu fiecare nou 
banc, toate populaţiile cu care românii intră în contact sugerându-se a fi inferioare. 
Pentru a demonstra flerul şi prezenţa de spirit a românului, bancurile îi plasează pe 
reprezentanţii celorlalte etnii în situaţii ambigue şi amuzante, surprinzându-le reacţiile 
verbale. Cele mai concludente sunt bancurile de tip întrecere între etnii – ale căror 
stereotipuri sunt concentrate la maximum –, constituind cel mai bun prilej de a se face 
comparaţii între perspicacitatea românului şi „marcarea”… pe lângă poartă a celorlalţi. 
Chiar atunci când răspunsul său trădează un defect, acesta este aşezat pe dimensiunea 
axiologică a valorilor conotate pozitiv. Aşadar, se pot identifica două categorii de ban-
curi cu români: unele în care aceştia ies dintr-o situaţie avantajaţi faţă de ceilalţi şi altele 
în care, deşi aflaţi în posturi defavorabile, astfel manipulează răspunsurile, încât tot ei să 
iasă câştigători. În bancurile de tip concursuri între etnii sunt inventate contexte ima-
ginare, având rolul de a înlesni comparaţia românilor cu alte naţii, superioritatea celor 
dintâi crescând direct proporţional cu scăderea ingeniozităţii celorlalţi. Intrarea lor în 
discursul anecdotic de pe poziţie finală marchează dibăcia de a opera cu strategia deţi-
nerii ultimului cuvânt (care cântăreşte cel mai mult). „După ce diverse naţii se prezintă 
în întrecere, expunând soluţii comune, obişnuite, în final românii sunt cei care oferă 
răspunsurile inedite, dezvăluindu-şi astfel calităţile (inventivitatea, inteligenţa, origina-
litatea etc.) şi câştigând încrederea” (Ion 2011).

Categoriile de bancuri cu români pun în evidenţă câteva stereotipuri culturale. 
Vom urmări felul în care românul îl receptează la nivel nominal pe conaţionalul său 
(cum trăieşte el multiculturalismul), cum percepe etnici din alte spaţii culturale, dar şi 
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cum se autopercepe. În ceea ce priveşte aspectul denominaţiei din discursul anecdotic 
(bancuri), se înregistrează două situaţii: în numirea personajelor fie se apelează la gene-
rice naţionale nedeterminate (de tipul un român, un evreu etc.), fie sunt utilizate numele 
care funcţionează drept mărci înregistrate pentru fiecare popor evaluat. Oricum, chiar şi 
atunci când textul oferă nume distincte, acestea au rolul unor apelative generice, deoa-
rece prin intermediul lor se face trimitere la un defect, cel mai adesea, al genului proxim 
în discuţie.

Românul este într-atât de bun negociator, încât obţine o sumă considerabilă în 
urma unei tranzacţii. Orice afacere o încheie cum „să fie bine” pentru toată lumea, mai 
ales pentru el, şi fără a depune vreun efort. Pe cât posibil aportul său în întreprindere se 
rezumă la cel de intermediar (se ţine departe de munca fizică). Este dispus să mituiască 
licitatorul şi să organizeze lucrurile de aşa natură încât nimeni să nu fie păgubit, iar el 
să fie cel mai câştigat:

Dumnezeu s-a săturat că lumea tot trecea din Rai în Iad şi invers. A hotărât să facă un gard 
între Rai şi Iad. A chemat pe organizatorul de licitaţii Sf. Petru şi i-a cerut să-i găsească cei mai 
buni constructori. Sf. Petru, după îndelungi licitaţii electronice, a adus în faţa Domnului trei 
constructori: un rus, un american şi un român. Dumnezeu îi ia la întrebări: – Rusule, cu cât 
îmi faci gardul? Rusul răspunde: – Cu 5000 de euro. Folosesc tehnologie rusească de ultima 
generaţie, muncitori ruşi toţi unu şi unu. – Americanule, cu cât îmi faci gardul? Americanul 
răspunde: – Cu 10000 de euro, dar folosesc tehnologie de ultra-nouă generaţie, stâlpi cu sen-
zori de mişcare, wireless, camere de filmat prin satelit cu servere etc. – Românule, cu cât îmi 
faci gardul? Românul răspunde: – Păi cu 15000 de euro. Păi şi ce faci de banii ăştia, întreabă 
Domnul. – Păi (şi apropiindu-se de urechea Domnului) îţi dau Ţie 5000 de euro că mi-ai 
dat licitaţia, 5000 de euro îi ţin eu că am câştigat licitaţia, iar restul de 5000 îi dăm rusului 
să facă gardul (http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/bancul-zilei/bancul-zilei-top–
10-bancuri-cu-romani-–205765.html).

Subtextul bancului de mai jos trimite la ideea că economiile de-o viaţă ale româ-
nului traduc puterea lui de cumpărare scăzută, venitul său anual fiind situat cu mult sub 
al celorlalţi participanţi străini la trafic:

Un neamţ cu un Mercedes, un american cu un Cadillac şi un român cu o Dacie 1300 intră 
într-o intersecţie şi se ciocnesc, făcându-şi maşinile praf. Se dă jos neamţul, se ia cu mâinile de 
cap şi face: – Fir-ar să fie, munca mea pe doi ani s-a dus naibii. Se dă jos americanul, se uită la 
maşină şi spune: – Uite cum am muncit eu 3 ani degeaba... Se dă jos românul şi începe: – Vai 
de mine, maşina mea, economiile mele de-o viaţă s-au dus pe apa sâmbetei... La care ceilalţi doi 
îl întreabă: – Da’ de ce ţi-ai luat, băi nene, maşină atât de scumpă? (http://www.ziaruleve-
nimentul.ro/stiri/bancul-zilei/bancul-zilei-top–10-bancuri-cu-romani-–205765.html).

În bancul următor, românul se autoironizează în faţa celorlalţi doi corporatişti 
în ce priveşte puterea de achiziţionare a unui automobil: nivelul scăzut al salariilor din 
România/al primelor de Crăciun este sub cuantumul acestora în alte ţări europene, 
astfel încât părinţii rămân în continuare sprijin financiar pentru copii şi după ce aceştia 
intră în câmpul muncii:
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Angajaţii unei companii multinaţionale sunt întrebaţi ce vor face cu banii din prima de 
Crăciun.
Elveţianul: Din banii de primă îmi cumpăr o barcă. Reporterul: Şi cu restul? Elveţianul: şi cu 
restul îmi renovez faţada casei.
Englezul: Din banii de primă îmi cumpăr o maşină sport. Reporterul: Şi cu restul? Englezul: 
şi cu restul mă duc într-o excursie în Africa.
Românul: Din banii de primă îmi cumpăr un pulover. Reporterul: Şi cu restul? Românul: 
Restul mi-l dă mama (http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/bancul-zilei/bancul-
zilei-top–10-bancuri-cu-romani-–205765.html).

Pe de o parte, românul se desprinde greu de tarele trecutului comunist, dintre 
care una fusese statul la coadă la magazin pentru procurarea alimentelor de bază. Pe de 
altă parte, în bancul următor, este elogiat spiritul civic, dorinţa românului de a avea o 
democraţie funcţională: mai bine stăm la coadă ca în perioada comunistă, însă de data 
aceasta pentru apărarea libertăţii exercitării votului, decât să revenim la dictatură.

Întrebând pe unul din francezii ce stăteau la o coadă imensă: „Ce se dă aici?”, am avut sur-
priza să mi se răspundă într-o română perfectă: „Ţinem rând în vederea alegerilor din 2016”9 
(https://adevarul.ro/locale/focsani/cum-canta-surdo-mut-melodia-m-am-nascut-
romania-Isi-pumnii-cap-top–10-bancuri-romani–1_5503f71b448e03c0fd8afddf/
index.html).

Mândria naţională şi sentimentul de superioritate în faţa altor naţii îl determină 
pe român să dea un răspuns care să-l lase fără replică pe american. Clădirea construită în 
ultimii ani de domnie ai lui Nicolae Ceauşescu se numeşte astăzi Palatul Parlamentului 
şi este a doua clădire administrativă ca mărime din lume după Pentagon.

Un american vizitează Bucureştiul cu un taximetrist. Trec pe lângă guvern: – Ce este clădirea 
asta aşa mare? – Este palatul guvernului, domnule! – Şi în cât timp a fost construită? – Cam 
în 10 ani! – Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Ştiţi că noi avem o tehnologie mai avansată! 
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg şi americanul iar întreabă: – Clădirea 
asta ce e? – Este sediul primăriei, domnule! – Şi în cât timp a fost construită? – Cam în juma’ 
de an! – Mult... la noi era gata în 2–3 luni! Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung şi 
la Casa Poporului: – Ooooooo, dar ce e clădirea asta? La care taximetristul: – Nu ştiu, ca 
azi dimineaţă nu era aici! (http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/bancul-zilei/bancul-
zilei-top–10-bancuri-cu-romani-–205765.html).

Echivocul din textul de mai jos este creat din cauza polisemantismului verbului a 
lua, care, în contextul dat, actualizează sensul „a fura”, acţiune deloc străină unora dintre 
conaţionalii noştri ţigani, care ne-au construit o faimă deloc lăudabilă în străinătate:

9 Alegerile parlamentare din 2016 reiterează situaţia de la precedentele alegeri prezidenţiale 
(2014), când puterea de stânga de la Bucureşti a încercat să restricţioneze accesul la vot al 
românilor din afara graniţelor ţării, care aveau o opţiune electorală de dreapta. Din acest motiv 
s-au format cozi ample la secţiile de votare din diaspora, care aminteau de cozile din perioada 
comunistă.
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Românii, la Olimpiada de vară de la Beijing. În prima zi au luat o medalie. A doua zi au mai 
luat o medalie. A treia zi i-au prins (http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/bancul-zilei/
bancul-zilei-top–10-bancuri-cu-romani-–205765.html).

Românul apelează la umorul negru atunci când este vorba despre o problemă 
extrem de serioasă cum este aceea a tinerilor care aparţin grupării EMO şi care recurg 
uneori la gesturi extreme:

Uniunea Europeană vrea să amendeze România pentru cruzimea cu care taie porcii de 
Crăciun.
Pentru a rezolva problema, geneticienii români au inventat porcul EMO, care se taie singur 
(http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/bancul-zilei/bancul-zilei-top–10-bancuri-cu-
romani-–205765.html).

Purtând nume tradiţionale (cel mai des întâlnite în spaţiul românesc) prototipice 
pentru cuplul marital autohton, Ion şi Mărie (formă populară a prenumelui Maria) 
sunt personajele principale dintr-o serie de bancuri cu tentă erotică, în care se accentu-
ează fie preferinţa femeii pişichere pentru alţi parteneri, fie extravaganţele sexuale ale 
acesteia, fie preocuparea bărbatului pentru sporirea potenţei sau pentru flirt, fie pentru 
exprimarea curiozităţii în ceea ce priveşte fidelitatea femeii etc.

– Mario, nu ştiu cum să-ţi spun ... mi-e cam ruşine ... – Spune Ioane, spune! – Aş vrea să ne 
întâlnim deseară! – OK! Sunt de acord. – O ce veste minunată! La ce ora intri pe Facebook? 
(https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/bancuri-ion-maria-ioane-facut-inchi-
soareo-nu-marie-ajuns-acolo-era-gata-facuta–1_57c5eae55ab6550cb83b47bb/index.
html).

– Ioane, am auzit că bărbaţii care au nasul mare au şi scula mare!, zise prietena sa Maria, 
făcându-i din ochi. – Aşa o fi..., răspunse Ion, trăgându-se tacticos de nas (https://adevarul.
ro/locale/turnu-severin/bancuri-ion-maria-ioane-facut-inchisoareo-nu-marie-ajuns-
acolo-era-gata-facuta–1_57c5eae55ab6550cb83b47bb/index.html).

Ion şi Maria trăiau într-o garsonieră. Înainte de a face sex, Ion a decis să verifice dacă fiul 
său doarme. – Ionuţ, adu-mi, te rog , un pahar cu apă... Linişte, Ionuţ nu răspunde. Maria 
decide: – A adormit. După sex, stăteau întinşi în pat. Deodată, se aude vocea puştiului din 
întuneric: – Şi cât mai stau aici cu paharul în mână? (https://adevarul.ro/locale/turnu-
severin/bancuri-ion-maria-ioane-facut-inchisoareo-nu-marie-ajuns-acolo-era-gata-fac-
uta–1_57c5eae55ab6550cb83b47bb/index.html).

Ion, pe patul de moarte. ION: Mărie, eu acum mă duc, mult nu mai am, dar vreu să ştiu şi 
eu un lucru: m-ai înşelat tu vreodată? MARIA: Apăi mă, Ioane, dragă, io ţ-aş zice, dar dacă 
nu mori? (https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/bancuri-ion-maria-ioane-facut-
inchisoareo-nu-marie-ajuns-acolo-era-gata-facuta–1_57c5eae55ab6550cb83b47bb/
index.html).
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Bulă, personaj fictiv al snoavelor româneşti, construit în perioada comunistă, 
dotat cu o doză considerabilă de neseriozitate şi cinism, este pus adesea în situaţii peni-
bile, pe care le depăşeşte, însă, cu abilitate. Acest personaj prototipic are un statut para-
doxal: uneori se comportă ca un idiot, alteori iese din încurcătură cu genialitate:

De ziua soacrei, Bulă se prezintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.
– La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
– Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
– Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie? (https://adevarul.ro/locale/iasi/cele-
mai-tari-bancuri-bula-ce-i-raspunde-Strula-scurt-timp-experimenteaza-impreuna-bor-
del–1_59d4e7bd5ab6550cb8cf55e9/index.html).

Doamna Maria le povesteşte copiilor despre fotografiile făcute la şcoală:
– Uitaţi-vă, peste 20 de ani o să luaţi albumul în mână, o să vă uitaţi la fotografii şi o să 
spuneţi: „Aceasta e Ileana – acum e medic, acesta e Alex – acum e om de afaceri...”
Bulă intervine: „Asta e doamna Maria – a murit demult...” (https://adevarul.ro/
locale/iasi/cele-mai-tari-bancuri-bula-ce-i-raspunde-Strula-scurt-timp-experiment-
eaza-impreuna-bordel–1_59d4e7bd5ab6550cb8cf55e9/index.html).

La sfârşitul anului şcolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule? 
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi 
clasă! (https://adevarul.ro/locale/iasi/cele-mai-tari-bancuri-bula-ce-i-raspunde-
Strula-scurt-timp-experimenteaza-impreuna-bordel–1_59d4e7bd5ab6550cb8cf55e9/
index.html).

Bulă absentează o zi de la şcoală.
A doua zi când vine:
– Unde ai fost, Bulă? întreabă profesoara.
– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!
– Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?
– Ba da, dar taurul o face mai bine! (https://adevarul.ro/locale/iasi/cele-
mai-tari-bancuri-bula-ce-i-raspunde-Strula-scurt-timp-experimenteaza-impreuna-bor-
del–1_59d4e7bd5ab6550cb8cf55e9/index.html).

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii 
vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. 
Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc (https://adevarul.ro/
locale/iasi/cele-mai-tari-bancuri-bula-ce-i-raspunde-Strula-scurt-timp-experiment-
eaza-impreuna-bordel–1_59d4e7bd5ab6550cb8cf55e9/index.html).
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Alinuţa este corespondenta feminină a lui Bulă, personaj perplex şi idiot, proto-
tipul toantei, lipsite de ascuţimea minţii omologului ei masculin, Bulă, care este pregă-
tit să iasă onorabil din orice situaţie, în vreme ce Alinuţa rămâne uluită. Diminutivul 
-uţa (antroponimul Alina + suf. -uţa) stârneşte mai degrabă sentimente de compasiune, 
înţelegere pentru un obiect (însufleţit) neajutorat:

Micuţa Alinuţa, 8 ani, povesteşte mamei: – Mamă, azi Gigel mi-a arătat cocoşelul. Mama 
întreabă: – Şi, cum era? – Ca o alună. Mama, râzând, continuă: – Aşa de mică?– Nu, aşa de 
sărată (https://www.gluma.eu/bancuri-cu-alinuta/).

Alinuţa intră la prăvălia de animale de companie şi spune zâmbind: – Aş dori un iepuraş. 
– Oare să fie acesta maro şi catifelat? Sau acesta alb şi pufos? – Cred că pentru gusturile 
pitonului meu, e totuna! (https://www.gluma.eu/bancuri-cu-alinuta/).

Alinuţa: – Mamă, mi-am rupt un deget!– Săraca de tine! Unde l-ai rupt?– În ochii lui Gigel! 
(https://www.gluma.eu/bancuri-cu-alinuta/).

Alinuţa şi Bulă se jucau împreună. Alinuţa citea şi Bulă se juca cu praştia. Bulă o lovise 
pe Alinuţa cu praştia în cap şi spuse: – Headshot!!! Alinuţa luase cartea şi trase cu ea 
peste faţa lui Bulă: – Facebook!!! (https://b1.ro/bancuri/bancuri-alinuta/ban-
curi-alinuta-joaca–224575.html).

Pe lângă personajele emblematice pomenite deja, în spaţiul românesc se mai 
identifică trei tipuri corespunzătoare regiunilor geografice din care provin: ardelea-
nul (locuitor al Ardealului, provincie istorică situată în N-V României), olteanul (din 
Oltenia, zonă românească situată în centru-sud) şi moldoveanul (din Moldova, provin-
cie situată în N-E României).

Ardeleanul defineşte un tip uman liniştit, calm, cu un ritm lent al gândirii, impli-
cit, al vorbirii, chibzuit în luarea deciziilor. Numele alese în bancuri sunt tipic româ-
neşti, mai mult, unele sunt supuse unor accidente fonetice specifice subdialectului 
maramureşean (apocopa lui Gheorghe > Gheo/Ghio).

Gheorghe, Ion şi Vasile10 stau pe prispă.
La un moment dat Ion zice: 
– Io cred că mâine plouă! 
După o oră Gheorghe spune şi el: 
– Io cred că nu! 
După încă o oră Vasile, revoltat, se ridică şi zice: 
– Dacă voi aveţi chef de ceartă, io mă duc acasă! (http://www.bancuripedia.com/ban-
curi-cu-ardeleni-gheorghe-ion-si-vasile-stau-pe-prispa-a–4480.html).

Ion şi Ghio, ardeleni, la bar. 

10 Cele trei sunt nume masculine prototipic româneşti, întâlnite mai ales în mediul rural.
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Dintr-odată Ion îi trage lui Ghio o palmă. 
Acesta zice: 
– Ione, mă tu ai glumit sau ai dat în serios? 
– Am dat serios. 
– Bine, mă, că mie nu îmi plac astfel de glume! (http://www.bancuripedia.com/ban-
curi-cu-ardeleni-ion-si-ghio-la-bar-a–4481.html).

Vecinul Horvath vine în vizită la Ion.
– Servus Ioane!
Ion ascute coasa în curte şi nu răspunde.
– Mă Ioane, da’ ce ai?
– !!!!!
– Ioane eşti cumva supărat?
– Voi l-aţi omorât pe Mihai Viteazul.
– No Ioane, asta-i treabă de sute de ani!
– Apăi eu amu am aflat! (http://bancuri.topfun.ro/bancuri/ardeleni/?pg=11).

Numele Horvath este unguresc, iar aluzia se face la un fapt istoric: Mihai Viteazul 
a fost un domnitor român care a realizat pentru prima dată Unirea tuturor românilor în 
anul 1600, dar a fost asasinat un an mai târziu de către unguri.

La antipodul bancurilor cu ardeleni, stau bancurile cu olteni, percepuţi de tran-
silvăneni iuţi la vorbă, dar şi la minte, mai puţin racordaţi la tehnologia actuală. „Oltenii 
au imaginea împământenită a unor persoane puse mai mereu pe glume, şmechere, care 
pot ieşi din orice situaţie cu fruntea sus, ba chiar cu zâmbetul pe buze, spre surprinde-
rea şi insatisfacţia celor din jur. […] Stilul şugubăţ şi neaoş al bancurilor ce îi au în vizor 
pe olteni face ca aceste glume să fie mereu «reînnoite», […], adaptate la diverse situa-
ţii contemporane. Dacă o parte dintre bancuri îi prezintă pe olteni ca fiind foarte inteli-
genţi şi poznaşi, altele îi prezintă ca fiind de o inteligenţă cel puţin mediocră” (https://
adevarul.ro/locale/slatina/top-zece-bancuri-savuroase-cuolteni-oltenii-ceasuri-meta-
lice-spun-moldovenilor-atunci-intalnesc–1_55ace96ff5eaafab2cbeb78b/index.html). 
Ca în situaţia bancurilor cu ardeleni, nici aici nu se simte nevoia introducerii actanţilor 
în discurs prin antroponime diferenţiatoare, identificarea fiind una generică, cu scop 
incluziv11. Atunci când, totuşi, se doreşte scoaterea din anonimat, numele cel mai frec-
vent este Marin/Mărin.

11 „Bancurile importă în general adevăruri percepute ca fiind extreme sau prejudecăţi 
superlative, de tipul «poporul cel mai sărac», «poporul cel mai zgârcit» etc. În cazurile aces-
tor popoare, personajul care poartă toate defectele concetăţenilor săi nu primeşte în majori-
tatea cazurilor un nume, nicio descriere fizică, bancul oprindu-se la dramatizarea defectului. 
Câteodată, însă, reprezentantul unei naţii primeşte un nume generic (rusul Ivan, americanul 
Smith etc.). Această schematizare extremă este un indiciu pentru faptul că românii nu cunosc 
foarte bine naţia ridiculizată. O explicaţie o reprezintă împrumutul de stereotipuri care au o 
arie de răspândire la nivel global, pe care românii le-au asimilat ca atare de la alte popoare. În 
lipsa contactului real, personajele ţintite de ironie sunt abstracte, ele existând strict prin defectul 
întruchipat, care este caracteristic naţiei” (Ion 2011).
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Se duc oltenii la primarul din Craiova să capete permisiunea să doarmă şi ei în cerşafuri, ca 
toată lumea, că până atunci dormeau pe rogojini. – Bine, zice primarul, vă dau voie să puneţi 
aşternut, dar în prealabil să vă spălaţi pe picioare. Un oltean nedumerit întreabă: – Dom’ 
primar, dar dacă n-avem „prealabil”, putem să ne spălăm în lighean? (https://adevarul.
ro/locale/slatina/top-zece-bancuri-savuroase-cuolteni-oltenii-ceasuri-metalice-spun-
moldovenilor-atunci-intalnesc–1_55ace96ff5eaafab2cbeb78b/index.html).

Un oltean se întâlneşte cu un ardelean care ducea, de legătoare, o capră. Olteanul: – Unde 
duci boul ăla? Contrariat, ardeleanul se uită spre animal, temându-se de o glumă. Ardeleanul: 
– Eşti chior? Nu vezi că-i capră? La care olteanul: – Păi eu cu capra vorbeam... (https://
adevarul.ro/locale/slatina/top-zece-bancuri-savuroase-cuolteni-oltenii-ceasuri-metal-
ice-spun-moldovenilor-atunci-intalnesc–1_55ace96ff5eaafab2cbeb78b/index.html).

Doi olteni în vacanţă. Pe la ora 3 dimineaţa, unul dintre ei se trezeşte, apoi îl trezeşte repede 
şi pe celălalt: – Mărine! – Ce-i? – Deschide ochii şi spune-mi ce vezi! – Cerul. – Şi mai ce? 
– Şi Luna. – Şi mai ce? – Şi Carul Mic. – Şi mai ce? – Şi Carul Mare. – Şi mai ce? – Şi… 
Ioaneee, ăştia ne-au furat cortu’! (https://adevarul.ro/locale/slatina/top-zece-ban-
curi-savuroase-cuolteni-oltenii-ceasuri-metalice-spun-moldovenilor-atunci-intalnesc–
1_55ace96ff5eaafab2cbeb78b/index.html).

Ajunge olteanul în gară şi întreabă: – Muică, o plecat trenu’? – Da. – De când? – De 4 
minute. – Eh, n-am întârziat mult... (https://adevarul.ro/locale/slatina/top-zece-ban-
curi-savuroase-cuolteni-oltenii-ceasuri-metalice-spun-moldovenilor-atunci-intalnesc–
1_55ace96ff5eaafab2cbeb78b/index.html).

Ce au făcut prima oară oltenii când au văzut o groapă? Au săpat pe lângă ea să o scoată! 
(https://www.sibiul.ro/divertisment/bancuri-olteni–1.html).

Moldoveanului, prezent în bancuri la nivelul acestui apelativ generic (utilizat 
la singular sau la plural), i se refuză o numire specifică (printr-un antroponim) din 
dorinţa de a sublinia uniformizarea caracterologică pe care le-o aplică românii care nu 
locuiesc în respectiva provincie istorică. În viziunea acestora, trăsăturile care îi iden-
tifică pe moldoveni sunt, în principal, înapoierea gradului de civilizaţie, stupiditatea, 
lenea şi habotnicia:

– De ce merg iarna moldovenii la colţul casei? 
– Că acolo sunt 90 de grade.
– De ce îşi plimbă moldovenii copiii cu roaba prin beci? – Ca să se obişnuiască cu metroul 
(https://adevarul.ro/locale/suceava/top–10-bancuri-moldoveni-fug-moldovenii-sal-
varee–1_59254ceb5ab6550cb8660980/index.html).

– Cum recunoşti mirele la o nuntă de moldoveni? – Are cel mai mişto trening (https://
adevarul.ro/locale/suceava/top–10-bancuri-moldoveni-fug-moldovenii-salvaree–
1_59254ceb5ab6550cb8660980/index.html). Este o aluzie la obiceiul moldovenilor 
plecaţi la muncă în străinătate de a îmbrăca la întoarcerea acasă, în orice context, trenin-
guri de firmă.
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– Ce zic moldovenii când îşi scot şosetele?- A mai trecut un an (https://adevarul.
ro/locale/suceava/top–10-bancuri-moldoveni-f ug-moldovenii-salvaree–
1_59254ceb5ab6550cb8660980/index.html).

– De ce fug moldovenii după Salvare? – Ca să pupe crucea (https://adevarul.
ro/locale/suceava/top–10-bancuri-moldoveni-f ug-moldovenii-salvaree–
1_59254ceb5ab6550cb8660980/index.html) (exagerare a exteriorizării trăirii sen-
timentului religios de către aceştia, persiflat anual cu prilejul sărbătorii Sf.  Cuvioase 
Parascheva).

4.2. Şi bancurile cu unguri folosesc iterativ câteva nume prototipice pentru etnia 
conlocuitoare (Pişta, Janoş, Fery, Gabor, Gyuri, Erzsi, Ildiko, printre cele mai frecvente 
antroponime/hipocoristice şi în rândul populaţiei din Ungaria) şi dezvoltă umoristic 
câteva teme principale: problema naţionalistă (ungurii susţin că ei ar fi fost primii în 
Transilvania12), modul profund defectuos în care se exprimă româneşte majoritatea 
maghiarilor trăitori în România, felul neprietenos al relaţiilor dintre o bună parte dintre 
românii şi ungurii din ţinuturile cu populaţie preponderent maghiară din ţara noastră. 

Janos venea cu maşina de la Miercurea-Ciuc înspre Tg. Mureş şi are un accident de maşină. 
Vine poliţistu’ şi-l întreabă: – Ce-ai făcut, Janos? – Dom’ poliţai, io venit cu maşina de la 
Miercurea-Ciuc şi eram tare obosit şi când vrut io să... – Ho, mă Janoş, mai repede că nu am 
timp... – Io venit cu maşina de la Miercurea-Ciuc şi chind vrut io să.. – Hai bă, mai repede 
(zice poliţaiu’) – No bine, no! Io venit de la Miercurea Ciuc, drumu fecut la dreapta, IO NU! 
(https://www.portal-info.ro/bancuri/bancuri-cu-unguri.html).

Janos făcea năzbâtii pe lângă biserica ortodoxă românească. Popa îi zice: – Dacă nu eşti 
cuminte, te botez Ion şi te fac român. Întrucât Janos nu s-a potolit, chiar aşa a procedat. Ajuns 
acasă, Janos le spune pe rând tatălui, mamei, surorii etc. – Pe mine mă cheamă Ion şi sunt 
român. Cei de mai sus l-au înjurat şi bătut. Rămas singur, micuţul Janos gândeşte: – De 10 
minute sunt român şi ungurii ăştia împuţiţi au şi început să mă persecute (https://www.
portal-info.ro/bancuri/bancuri-cu-unguri.html). 

La o şcoală cu elevi în majoritate români se înscrie un elev ungur pe nume Pişti. Învăţătoarea 
spune: – Vezi tu, Pişti, noi cum suntem majoritatea români, te vom boteza cu un nume româ-
nesc: Ştefăniţă. Vine Ştefăniţă acasă şi zice tatăl său: Pişti, du-te şi mănâncă. Copilul tace 
mut, tatăl îl bate bine, dar copilu’-i mut. A doua zi vine copilul la şcoală vânăt la faţă şi bătut 
bine. – Dar ce-ai păţit, Ştefăniţă, că arăţi aşa? Întreabă învăţătoarea şi colegii. – M-au bătut 
doi unguri (https://www.portal-info.ro/bancuri/bancuri-cu-unguri.html).

Erzsi era servitoare la domni în Cluj. În fiecare joi avea liber şi se întorcea acasă seara foarte 
bine dispusă. Într-o joi seara, domnul o întreabă: – Erzsi, ce faci tu joia de vii aşa veselă 
acasă? Erzsi: – O, domnu’, noi joi întâlnim cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi mergem pe Feleac şi 

12 După retragerea armatei şi administraţiei romane la sud de Dunăre, la finalul secolului 
al IV-lea p. Chr., oamenii simpli au continuat să locuiască teritoriul actual al Transilvaniei, fapt 
negat de istoriografia maghiară, care susţine că la venirea ungurilor în această zonă nu exista vreo 
populaţie autohtonă.
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jucăm de-a ghicitul. Domnul: – Cum e jocul ăsta, Erzsi? Erzsi: – Mergem la căpiţă, noi fetele 
punem capul în căpiţă şi băieţii vin pe la spate şi f*** la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. 
Câteodată vine mai mulţi tineri şi noi nu putem ghici şi atunci râdem şi râdem, ei f*** până 
ghicim cine fost. Domnul: – Măi Erzsi, e tare interesant jocul ăsta, aş veni şi eu! Erzsi: – Veniţi 
domnu’, că joia trecută fost şi doamna şi nu ghicit de şase ori! (https://www.portal-info.ro/
bancuri/bancuri-cu-unguri.html).

Seara, în Cluj, Janos şi Pişta ies de la cârciumă, se apropie un domn în fugă: – Vă rog , 
spuneţi-mi unde e gara. Janos: – Noi nu ştie. Domnul o ia la fugă pe stradă, dezorientat. Pişta: 
– Măi Janoş, de ce nu spus la el unde gara? Pierde omu’ trenul. Janos: – Lasă dracului pe el, 
spune că aici de 2000 de ani şi nu ştie unde-i gara? (https://www.portal-info.ro/bancuri/
bancuri-cu-unguri.html).

Un ungur la magazin: -Biscuiţi este? -Nu „este”, „sunt”. – Da rahat sunt? – Da, eşti! (https://
www.portal-info.ro/bancuri/bancuri-cu-unguri.html).

Janos spune că Transilvania e a ungurilor. Ion îl întreabă: – Cum cântă greierii în Transilvania, 
măi Janos? -TRI, TRI, TRI. – Păi vezi, măi Janos, când vor cânta HARUM, HARUM, 
HARUM, atunci vom sta de vorbă în chestiunea Transilvaniei (https://www.portal-info.
ro/bancuri/bancuri-cu-unguri.html). (Tri este formă subdialectală (aparţine subdia-
lectului maramureşean) a numeralului trei din limba română literară, al cărui corespon-
dent în limba maghiară este három (grafiat harum în banc, conform nivelului scăzut al 
competenţei idiomatice în ce priveşte limba maghiară a personajului Ion).

4.3. Iţic, Ştrul, Isaac, Raşela sunt numele prototipice din bancurile româneşti cu 
evrei, ale căror trăsături de caracter majore par a fi inducerea în eroare a celuilalt, înşe-
lătoria şi zgârcenia, goana după câştig:

Iţic şi Ştrul se prezintă în faţa rabinului. Iţic îi spune: – Rabbi, am o dispută cu Ştrul. 
Lămureşte-ne. Spune-mi, negru e culoare? Se uită rabinul în Talmud şi îi spune: – E culoare. 
În Talmud scrie că trebuie să te îmbraci în negru când moare cineva. – Dar albul e culoare? 
– Da, în Talmud zice că mireasa se îmbracă în alb. Iţic, adresându-se lui Ştrul: – Ai văzut că 
televizorul pe care ţi l-am vândut era color? (https://adevarul.ro/locale/iasi/top–10-cele-
mai-bune-bancuri-evrei-ce-i-taie-securitatea-lemnele-Strul-telefon-anonim-dat-itic–
1_57f6484b5ab6550cb8512aca/index.html).

Se duce Ştrul la rabin şi îi spune: – Rabi, s-a întâmplat ceva îngrozitor. S-au deschis două 
supermarket-uri lângă magazinaşul meu. Unul la stânga şi unul la dreapta. Ce aş putea 
face? – Nicio problemă, zice rabinul, scrie cu litere mari pe uşa magazinului tău „Intrare”! 
(https://adevarul.ro/locale/iasi/top–10-cele-mai-bune-bancuri-evrei-ce-i-taie-secu-
ritatea-lemnele-Strul-telefon-anonim-dat-itic–1_57f6484b5ab6550cb8512aca/index.
html).

Un evreu se află pe patul de moarte şi-i spune singurului său fiu: – Isaac, mai 
am puţin şi mor şi vreau să ştii că cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, fabrica de 
îmbrăcăminte, cele 2 ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile bancare, valorile, sculpturile... 
– Da, tată, mi le laşi? – Ţi le vând ieftin, foarte ieftin! (https://adevarul.ro/locale/iasi/
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top–10-cele-mai-bune-bancuri-evrei-ce-i-taie-securitatea-lemnele-Strul-telefon-
anonim-dat-itic–1_57f6484b5ab6550cb8512aca/index.html).

Raşela: Mă Iţic, m-am gândit bine şi am hotărât să divorţez! Iţic: Cum aşa, măi Raşela, 
după 40 de ani de căsătorie? Dar ce-ţi veni? Raşela: Păi, tu-ţi dai seama, măi Iţic, că în 40 de 
ani tu nu mi-ai cumpărat niciodată nimic? Iţic: Păi, nu mi-ai spus niciodată că ai avea ceva 
de vânzare! (https://adevarul.ro/locale/iasi/top–10-cele-mai-bune-bancuri-evrei-ce-
i-taie-securitatea-lemnele-Strul-telefon-anonim-dat-itic–1_57f6484b5ab6550cb-
8512aca/index.html).

Un catolic, un protestant, un musulman şi un evreu, aflaţi la o terasă, după masa de prânz, se 
lăudau cu bogăţia lor: Catolicul: Am o avere atât de mare, încât mâine voi cumpăra o bancă. 
Protestantul: Sunt atât de bogat, încât mâine voi cumpăra General Motors! Musulmanul: 
Sunt prinţ, am averi nemărginite, aşa că mâine voi cumpăra Facebook! Evreul îşi mesteca 
tacticos zahărul din cafea, aşeză linguriţa pe masă, soarbe liniştit din cafea, se uită la ei, apoi 
la cană, apoi iar la ei, după care le spune calm: Ştiţi ceva? Nu vând! (https://life.hotnews.
ro/stiri-fun–22211859-bancul-zilei-cel-mai-bogat-din-lume.html).

4.4. Bancurile cu englezi cultivă temperamentul flegmatic al lordului (despre 
care românul are, în general, cunoştinţe provenite doar pe cale mediată: livrescă sau 
cinematografică, vezi şi Ion 2011) în antiteză cu amabilitatea, flexibilitatea şi calmul 
valetului numit John (cel mai adesea):

– John, adu-mi, te rog , pianul! – Doriţi să cântaţi, Sir? – Nu, dar mi-am uitat telefonul pe 
pian şi nu vreau să te deranjez pentru un fleac! (https://www.glumite.ro/bancuri–23-ban-
curi_glume_englezi.html).

John, du-te afară şi udă florile! – Sir, afară plouă.
– Nu-i nimic, ia-ţi umbrela! (https://www.glumite.ro/bancuri–23-bancuri_glume_
englezi.html).

– John, adu-mi, te rog , un pahar cu apă!
– Da, Sir.
– John, un pahar cu apă, te rog!
– Da, Sir.
– John, încă un pahar cu apă, repede!
– Poftiţi, Sir. Dar de ce vă trebuie atâta apă?
– Tu nu vezi că arde biblioteca? (http://www.bancuri.afix.ro/bancuri_cu_sir_si_john.
html).

– John, spune Sir care îşi spăla picioarele în lighean, te rog aruncă apa şi adu un prosop.
John ia ligheanul şi îl aruncă pe geam, iar de afară se aude un ţipăt însoţit de înjurături.
– John, era cineva în lighean? (http://www.bancuri.afix.ro/bancuri_cu_sir_si_john.
html).

4.5. În bancurile cu scoţieni, actantul este deseori nenumit printr-un nume 
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convenţional, ci prin apelativul nedeterminat un scoţian, strategie narativă de a extinde 
asupra întregii naţiuni scoţiene defectul care o face recunoscută la nivel mondial: zgâr-
cenia. Rar, personajul este numit prin arhivehiculatul nume John:

– John! Mergi şi cere vecinului un ciocan.
– Tată, vecinul zice că nu are ciocan. A avut unul de împrumut, dar l-a restituit stăpânului.
– Dă-l dracului de zgârcit! Du-te-n casă şi adu-l pe-al nostru! (https://adevarul.ro/
locale/iasi/cele-mai-tari-bancuri-despre-scotieni-replica-geniala-tatalui-aflat-patul-
moarte-fiul-sau-asteapta-ramana-averea–1_59ad43be5ab6550cb8a01085/index.
html).

Ce este un Perpetuum mobile?
Este un scoţian care aleargă după un evreu care îi datorează 10 cenţi (http://bancuri.haios.ro/
listeaza_poza.php?lang=en&id_joke=7587&s=bancuri&category_name=Bancuri-cu-
Nationalitati,-Natiuni&title=-+Ce+este+un+Perpetuum+mobile%3F++-+Este+un+sc
otian+care+alearga+dupa+un+evreu+care+ii+datoreaza+10+centi).

4.6. O bună parte dintre bancurile inventate de români îi au ca personaje pe 
conaţionalii noştri, ţiganii. Stereotipurile cele mai consacrate în privinţa lor se referă la 
hoţie, la înşelătorie, la ignoranţă, fără a pierde din vedere că uneori pot fi posesori ai unei 
minţi iscusite. Pentru ca bancul în care apare evocată figura poetului naţional Eminescu 
să fie decodat corect, se impune o cunoaştere extracontextuală, enciclopedică, atât 
din partea ţiganului, cât şi din partea receptorului extratextual: într-una din creaţiile 
poetului apare sintagma metaforică „codrii de aramă”.

Proteza lui „h” în cazul unor cuvinte româneşti este o particularitate fonetică, cu 
consecinţe eufonice, extrem de frecventă în cazurile comutării de cod (locutorii trec 
din limba romani în română). La fel este amendat dezacordul dintre subiectul la plural 
şi verbul la pers. a III-a singular.

Cel puţin în corpusul avut la dispoziţie s-a preferat numirea generică a ţiganilor, 
fără vreo preferinţă de identificare nominală.

Eminescu dă comandă unui ţigan să-i facă un cazan de aramă. Când vede cazanul, zice 
Eminescu: 
– Măi ţigane, vrei să mă păcăleşti? Cazanul ăsta al tău nu conţine pic de aramă! 
– Da’ ce, răspunse ţiganul, codrii tăi conţine? (https://adevarul.ro/locale/focsani/
cele-mai-bune-bancuri-tigani-raspuns-primeste-eminescu-comandat-cazan-arama–
1_581467935ab6550cb804be57/index.html).

Piranda îi cere puradelului să îi arate carnetul de note. Când îl citeşte, vede că are note de 10. 
Nervoasă îl întreabă: 
– Hăpăi mă!, ce note-s astea, mă? Las’ că mă duc io la şcoală aia a ta şi vorbesc io cu Doamna 
învăţătoare. 
A doua zi piranda stă de vorbă cu învăţătoarea. Păi, doamnă, copilu’ meu are numa’ de zece. 
– Păi cum de îi daţi note aşa mari, ca el atâta-i de prost... Uite, să îi pun io câteva întrebări, 
să vedeţi că nu ştie. 
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– Bă copile! Ce avem noi sub pat şi începe cu „O”?
– Nu ştiu. 
– O păreche de papuci. No, vedeţi, doamnă, nu ştie. 
– Bă! Ce avem noi sub pat şi începe cu „D”? 
– Nu ştiu. 
– Două părechi de papuci. Vedeţi, doamnă, că nu ştie şi îi daţi numa’ note mari. 
– Mamă, d-apăi să te întreb şi io pe tine ceva. 
– Întreabă-mă, mă! 
– Ce avem noi sub pat şi începe cu „H”? 
– Nu ştiu, mă, ce? 
– Hânc-o pereche de papuci. Vezi că n-ai ştiut? (https://adevarul.ro/locale/focsani/
cele-mai-bune-bancuri-tigani-raspuns-primeste-eminescu-comandat-cazan-arama–
1_581467935ab6550cb804be57/index.html).

Un ţigan conducea Mertzanu’ şi deodată face pană de cauciuc. Se dă jos din maşină să 
schimbe roata. Un alt ţigan apare şi îl întreabă:
– Ce faci aici, mânca-ţi-aş?
– Păi, scot roata.
Atunci al doilea ţigan sparge parbrizul şi spune satisfăcut:
– Gata, frate, eu iau casetofonul! (https://adevarul.ro/locale/focsani/cele-
mai-bune-bancuri-tigani-raspuns-primeste-eminescu-comandat-cazan-arama–
1_581467935ab6550cb804be57/index.html).

4.7. În bancurile cu albanezi – refuzându-li-se şi acestora o identificare particulară 
–, snoava se creează pe seama pauperităţii acestui popor şi a înapoierii în ceea ce-i 
priveşte tehnologia.

Într-o tabără a Căştilor Albastre în Kosovo se iscă o ceartă pe motive naţionaliste între un 
american şi un albanez. Zice americanul, plin de mândrie, albanezului: 
– We have Bill Clinton, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! 
La care albanezul: 
– We have Slobodan Milosevici, No Wonder, No Hope and No Cash... (https://www.haz-
denecaz.ro/bancuri/albanezi-cele-mai-tari-bancuri–5.html).

– De ce merge economia albaneză atât de prost? 
– Pentru că le-a murit măgarul! (https://www.hazdenecaz.ro/bancuri/albanezi-cele-
mai-tari-bancuri–5.html). (Aluzia se face la mijloacele primitive de care se foloseşte 
poporul albanez într-o economie de piaţă mult rămasă în urmă.)

Întrebare: Cum se numeşte un albanez cu un sac de grâu? Răspuns: Angrosist! (https://
www.hazdenecaz.ro/bancuri/albanezi-cele-mai-tari-bancuri–5.html).

4.8. Sărăcia, subdezvoltarea materială şi înapoierea tehnologică a Somaliei nu au 
lăsat indiferent spiritul hâtru al românului, care are dibăcia să transforme în motive de 
bună-dispoziţie aceste crunte neajunsuri ale vieţii de zi cu zi ale poporului somalez. 
Lipsa aportului de hrană necesară constituie principala suferinţă, convertită de 
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creatorul bancurilor în principal motiv hilar. Totuşi, trebuie remarcat că prezentarea 
în acest mod hazliu a realităţii somaleze nu este însoţită de sarcasm, umorul fiind 
unul „pur”, constatativ. (Fiind vorba de bancuri, corectitutidinea politică poate 
fi trecută cu vederea.) În privinţa numelor, se observă aceeaşi predilecţie pentru 
determinarea generică.

De ce somalezii îşi pun câte un chibrit în fiecare ureche când se duc să facă baie? Ca să nu 
cadă în canal atunci când dau drumul la apă (https://www.bancuri-online.net/bancuri/
somalezi(82)#.W-Km_UnEqZ8).

Ce reprezintă codurile de bare de pe produsele din Somalia? Pozele lucrătorilor din fabrică! 
(https://www.bancuri-online.net/bancuri/somalezi(82)#.W-Km_UnEqZ8).

De ce au returnat somalezii medicamentele primite de la americani? Pentru că pe pros-
pect scria „A se lua după fiecare masă” (https://www.bancuri-online.net/bancuri/
somalezi(82)#.W-Km_UnEqZ8).

Concluzii
După cum s-a putut observa, predispoziţia românului de a lua peste picior alte 

popoare este actualizată, în registrul informal, şi în bancuri. El nu-l ia în derâdere doar pe 
străinul din imediata lui vecinătate (coetnicul său, de exemplu), exersându-şi, astfel, o 
mostră de multiculturalism, ci „se ia” de/batjocoreşte şi naţii cu care nu a avut vreodată 
contact direct sau mediat, ci a aflat despre ele prin intermediul mass-mediei. El face 
din a face haz un scop în sine, fiind născut cu vocaţia „miştocărelii”. Cum am arătat cu 
alt prilej, umorul bancurilor autohtone „dezvăluie unele dintre atributele psihologice 
(ne)favorabile ale poporului român: o inteligenţă sclipitoare, materializată, adesea, în 
satiră şi umor, o voinţă puternică, îndrăzneală, bunăvoinţă, ospitalitate, sociabilitate/
egocentrism, neseriozitate, încăpăţânare, lipsă de disciplină, lene, duplicitate, falsitate, 
viclenie, spirit acid, înclinaţie spre superstiţie” (Felecan D., O. Felecan 2021: 159).

Românii par a deţine supremaţia în ce priveşte inventarul bancurilor pe care înşişi 
le-au compus începând cu perioada comunistă, când acestea deveniseră un mijloc de 
a se salva din calea neajunsurilor de tot felul. Statul la coadă pentru procurarea hranei, 
întreruperea electricităţii, lipsa energiei electrice au funcţionat ca motive pentru a face 
haz de necaz. Preceptul latin ridendo, castigat mores era depăşit de situaţia insuportabilă 
dintr-un regim totalitar: prin râs, supravieţuirea devenea posibilă. Înmulţirea acestui 
folclor anecdotic şi după 89 atestă înclinaţia românului spre autoironie, satiră, spre 
specularea situaţiilor limită cu umor, inclusiv în timpul pandemiei de Covid–19 
(v. Felecan D., O. Felecan 2020: 265–272; Felecan D., O. Felecan 2021: 147–160).
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