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Argoul 

Mircea Minică 

Preliminarii teoretice 

Bucurându-se de un interes crescând în studiile de specialitate din numeroase ţări, argoul 
a beneficiat de mai puţină atenţie în cercetările româneşti, între contribuţiile din perioada 
interbelică şi cele de după 1989 interpunându-se sincopa din timpul regimului comunist, 
când atât argoul însuşi, cât şi studierea sa au fost dezavuate pe considerente ideologice 
(Stoichiţoiu-Ichim, 2001; Zafiu, 2010). Cercetările recente recuperează însă acest deca
laj, propunându-şi fie consemnarea lexicului argotic în glosare sau dicţionare specializate, 
fie analiza diferitelor trăsături (socio)lingvistice definitorii pentru limbajele neconven
ţionale şi pentru argou în particular. Totuşi, demersul nu este unul facil, dificultăţile -
frecvent menţionate atât în bibliografia românească (mai recent în Stoichiţoiu-Ichim, 
2001; Zafiu, 2010), cât şi în cea internaţională - ţinând, pe de o parte, de definirea 
comprehensivă a argoului, pe de alta, de delimitarea acestuia de alte varietăţi ale limbii 
cu care se înrudeşte Gargon, limbaj familiar, limbaj popular). Cu referire la primul 
aspect, Iorgu Iordan semnala (încă din 1944) faptul că se atribuie conceptului mai multe 
accepţii diferite: (1) limbaj al celor aflaţi în conflict cu legea, (2) limbaj al unor anumite 
categorii sociale sau profesionale, (3) limbaj popular vulgar sau frust. În cercetările 
recente lucrurile nu stau altfel, studiile consacrate argoului având în vedere atât limba
jul interlop, cât şi pe cel al unor categorii profesionale (militari, poliţişti, fotbalişti etc.) 
sau sociale (elevi, studenţi). Or, după cum, de altfel, s-a remarcat, cele mai multe dintre 
aceste limbaje au şi statut de jargon profesional, în unele segmente ale lor, iar în altele se 
suprapun, în parte, limbajului familiar sau popular. Cu privire la acestea, unii cercetă
tori au afirmat chiar că „în sensul cel mai larg al termenului, argoul se identifică 
fie cu limbajul popular, fie cu cel familiar, fie cu amândouă" (Stoichiţoiu-Ichim, 2001, 
p. 121). La rândul său, I. Iordan aprecia că „între argou şi limba vorbită, populară sau 
familiară, diferenţele sunt de grad, nu de esenţă" (Iordan, 1944, p. 339). Specialiştii 
care admit o graniţă de separaţie între argou şi alte varietăţi ale limbii admit, de aseme
nea, că distincţiile sunt dificil - uneori, chiar imposibil - de operat pe baza unor crite
rii pur lexicale, statutul argotic al cuvintelor sau expresiilor fiind indicat de contextul 
de uz (Baciu Got, 2006 ; Adams, 2009 ; Coleman, 2012) şi de repere pragmatice şi 

sociolingvistice (Zafiu, 2010). 
De altfel, după cum s-a argumentat în numeroase studii consacrate argoului, funcţia 

principală a acestuia nu este de a suplini eventuale carente lexicale ale limbajului comun 
(Adams, 2009). Într-o mult mai mare măsură, argoul satisface nevoia de constituire 
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- şi (re )instituire continuă - a identităţii de grup şi de diferenţiere fată de cei din afara 
(micro)comunitătii, furnizând, în acelaşi timp, mai ales în cazul argoului interlop, 
beneficiul criptării şi opacizării mesajului pentru cei care nu fac parte din grup. Cum 
însă comunităţile de utilizatori ai argoului diferă în privinţa datelor lor sociologice, 
funcţiile identitar-expresivă şi/sau criptică, în sens larg, îmbracă pentru fiecare grup 
forme (în grade diferite) specifice, reperabile printr-o analiză la nivel pragmatic a dis
cursului cu coloratură argotică. În acest sens, se constată că în comunicarea argotică 
atitudinea este, în general, ,,necooperativă, de suspiciune generalizată" şi se identifică 
prezenta sporită a unor acte de limbaj din sfera conflictuală (insulte, imprecaţii, ame
ninţări), adresate cu mai mare virulentă femeilor sau bărbaţilor percepuţi a fi efeminaţi, 
ceea ce arată că argoul este „ un limbaj predominant masculin şi chiar machist" (Zafiu, 
2010, p. 43). Câtă vreme este posibil ca studiile bazate pe corpusuri de text să indice, 
într-adevăr, o mai frecventă folosire a argoului de către bărbaţi, raportat la femei, ati
tudinea necooperantă şi suspicioasă, înclinaţia spre agresivitate şi caracterul machist 
probabil că nu caracterizează în egală măsură orice tip de discurs argotic, fiind, de pildă, 
mai puţin definitorii pentru limbajul elevilor sau al studenţilor decât pentru comunicarea 
din unele medii interlope sau marginalizate social (vezi, în acest sens, cercetarea lui 
A. Schiop cu privire la universul social al manelelor, în care autorul semnalează, 
în expresia acestora şi la publicul lor cel mai fidel, deopotrivă mefienta fată de „lumea 
rea", etica pronunţat machistă şi retorica agresivităţii, aceasta din urmă valorizând nu 
atât forţa fizică, cât mai ales pe cea financiară). Pe de altă parte, pentru a aduce încă 
un exemplu, argoul adolescenţilor poate fi folosit din dorinţa (sau nevoia) de a se indica 
apartenenţa la un grup social ( de pildă, comunităţile defavorizate şi adesea ghetoizate din 
marile aglomerări urbane), dar şi din dorinţa de autoidentificare prin diferenţiere de alte 
grupuri de vârstă, în care caz funcţia discursului argotic este mai degrabă aceea de a 
stabili şi de a consolida identitatea de generaţie (Adams, 2009; Coleman, 2012). 

Argoul şi creativitatea lingvistică 

Dacă iniţial argoul a fost preponderent asociat cu marginalitatea socială şi, în consecinţă, 
lingvistică, în studiile mai recente - atât româneşti, cât şi din bibliografia internaţio
nală - se manifestă clar tendinţa ca acesta să fie valorizat pozitiv din perspectiva 
(sau şi din perspectiva) potenţialului său de creativitate şi inovaţie lingvistică. De pildă, 
R. Zafiu analizează tripla ipostază - ludică, estetică şi expresivă - a argoului, argumen
tând că, în calitate de limbaj expresiv, acesta „e un mijloc de frondă, de provocare şi 
amuzament; o zonă de manifestare a creativităţii anonime" (Zafiu, 2010, p. 16). 
Concluzia autoarei - şi anume că în argou „posibilităţile estetice ale limbii sunt folosite 
conştient : cu plăcerea jocului, adesea umoristic, dar dezvăluind posibilităţi ascunse ale 
limbii" (Zafiu, 2010, p. 43) - o întâlneşte pe aceea a lui M. Adams (2009), cercetăto
rul american pledând şi el pentru recunoaşterea „dimensiunii estetice" a argoului, în 
paralel cu funcţiile sociale ale acestuia. De altfel, Adams este unul dintre cei care, în 
literatura de specialitate de limbă engleză, vorbesc chiar despre „argou ca poezie", 
inventariind trăsăturile presupuse a fi comune exprimării argotice şi celei poetice. În 
aceeaşi direcţie de argumentaţie, J.E. Lighter enumeră antifraza, antonomaza, hiperbola, 
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metafora, metonimia, onomatopeea, sinecdoca şi personificarea printre procedeele 
figurative utilizate deopotrivă în creativitatea poetică şi în cea argotică (Lighter, 2001, 
pp. 224-225). Cercetătorul afirmă, de asemenea, că atât argoul, cât şi poezia mizează 
în mare măsură pe sensuri conotative şi îşi propun „ să defamiliarizeze obişnuitul" 
(Lighter, 2001„ p. 225; cu privire la efectul de „dezautomatizare" în argou, vezi şi 
Baciu Got, 2006, p. 161). 

Pe de altă parte, Lighter însuşi avertizează că există diferenţe semnificative între 
limbajul poetic şi cel argotic: (1) câtă vreme primul urmăreşte originalitatea şi unici
tatea expresiei, cel din urmă, prin chiar statutul său de limbaj de grup, trebuie să men
ţină o deschidere intersubiectivă care să permită înţelegerea între membrii grupului ; în 
plus, (2) poezia caută efecte afective sau conceptuale subtile, în timp ce argoul preferă 
ludicul şi frapantul; (3) poezia încurajează reflecţia introspectivă, pe când argoul, 
dimpotrivă, scurtcircuitează reflecţia şi promovează judecăţile rapide şi atitudinile ste
reotipe între egali din punct de vedere social ; ( 4) poezia îşi asumă descendenta dintr-o 
tradiţie poetică ce o precedă, în timp ce argoul, cel puţin la nivelul percepţiei nespeci
alistului, respinge ideea de ancorare în tradiţie (Lighter, 2001, pp. 225-226). În plus 
faţă de aceste diferenţe, se poate argumenta că procedeele figurative care, potrivit lui 
Lighter, ar susţine deopotrivă creativitatea poetică şi pe cea argotică nu sunt, în fond, 
specifice doar acestora două, ci se întâlnesc, în grade diferite, în procesele semantice 
din toate varietăţile limbii, fiind proprii limbajului în general. În aceste condiţii este 
dificil să se menţină ipoteza similitudinii de esenţă a argoului cu poezia, chiar dacă se 
admite că ambele cultivă conotativul şi urmăresc efectul defamiliarizant. 

Imaginarul lingvistic în argou 

Relaţia dintre imaginarul lingvistic şi argou ar putea fi privită tocmai din perspectiva 
unui anume tip de efect de defamiliarizare, şi pentru a o înţelege mai bine ar fi necesară 
întoarcerea la controversa privind caracterul motivat sau arbitrar al semnului lingvistic. 
În Cratylos, cunoscutul dialog al lui Platon, pentru susţinătorii teoriei cratyliene argu
mentarea caracterului motivat al semnului lingvistic pornea de la presupunerea existen
tei unei corelaţii de natură între forma unui cuvânt şi trăsătura primară a obiectului pe 
care acesta îl desemna. Această corelaţie era, în fapt, bazată pe un conţinut de imaginar 
(pe reprezentarea, de pildă, a ideii de mişcare, ce ar fi fost proprie, în limba greacă, 
atât sunetului , cât şi obiectelor/realităţilor „curgere", ,,râu", ,, cu tremur" etc.). După 
cum se ştie, în dezvoltarea ulterioară a ştiinţei limbajului, teoria caracterului motivat a 
fost abandonată în favoarea arbitrarităţii semnului lingvistic. Cu toate acestea, e de 
presupus că, în raportarea vorbitorilor la cuvinte, cele două perspective coexistă : pen
tru unii utilizatori ai limbii este foarte uşor de acceptat convenţia lingvistică potrivit 
căreia nu există legătură între obiect şi numele lui. Pentru alţii, în schimb, nevoia unei 
motivări a numelui în raport cu obiectul desemnat este mai mare şi se manifestă prin 
încercarea de a-l pune de acord pe primul cu al doilea pe baza unui conţinut de imagi
nar considerat reprezentativ. Ca intermediar între noi şi lume, limbajul, numele, poate 
fi înţeles ca fiind mai aproape de noi, aparţinându-ne ca instrument de „luare în posesie" 
a lucrurilor, sau mai aproape de lucruri, ca „oglindă", ,,imagine" a acestora. Teoriile 
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lingvistice văd limbajul în prima ipostază, vorbitorii de argou îl văd în a doua şi se poate 
presupune că acesta este motivul pentru care, în semantica argoului, se manifestă siste
matic tendinţa de (re)motivare a semnelor lingvistice prin punerea în variate şi surprin
zătoare legături a numelui cu obiectul (în acest sens, vezi şi Baciu Got, 2006, p. 29). 
În argou, limbajul este considerat a fi purtător al esenţei lucrurilor şi se caută în mod 
continuu cuvinte care să evoce cât mai fidel familiaritatea vorbitorului cu realitatea 
desemnată. Din această perspectivă, teoria cratyliană ar putea fi „recuperată" încerce
tarea argoului, în sensul că termenii argotici nu sunt, de cele mai multe ori, convenţi
onali, ei fiind motivaţi, de obicei, de un conţinut elaborat la nivelul imaginarului care 
uneşte obiectul denumit (de exemplu, ,,adolescentă") şi semnificaţia termenului prin 
care el este denumit ( de pildă, aguridă sau lăptucă). În exemplul dat, corelaţia respec
tivă se bazează pe ideea de „prospeţime" sau „frăgezime ce nu a atins încă maturitatea", 
percepută a fi conotată atât de adolescentă, cât şi de aguridă/lăptucă. Se identifică, 
deci, în obiectul denumit (adolescentă) o trăsătură prezentă în semnificaţia termenului 
prin care acesta este denumit (aguridă/lăptucă), motivându-se în acest fel alegerea aces
tuia din urmă. 

Faptul că argoul este în mai mare măsură permeabil imaginarului decât alte varietăţi 
ale limbii ar putea fi privit şi ca o consecinţă a „refuzului" tradiţiei lingvistice, în locul 
acceptării cuvintelor şi sensurilor convenţionale preferându-se inovaţia lexicală. Expri
marea argotică nu mizează pe stabilitatea convenţiei lingvistice, ci, dimpotrivă, caută 
mereu ineditul expresiei, oferind astfel un spaţiu amplu de manifestare creativităţii 

(Iordan, 1944). Această căutare a ineditului se manifestă însă iniţial ca impuls individual, 
inovaţia lexicală putând să fie acceptată sau nu de membrii grupului. În caz că este 
adoptată de grup, noua formă va intra în circulaţie pentru o vreme, urmând a fi înlocu
ită, de obicei, în momentul în care un alt vorbitor propune o inovaţie lexicală diferită, 
percepută a fi mai adecvată sau mai spectaculoasă. Se ajunge, astfel, pe de o parte, la 
inflaţia terminologică din câmpurile lexicale ale argoului, iar pe de alta, la instabilitatea 
lexicală pe care o constată toţi cercetătorii domeniului ( dintre contribuţiile mai recente 
menţionăm Stoichiţoiu-Ichim, 2001; Adams, 2009; Zafiu, 2010; Coleman, 2012). 
Instabilitatea vocabularului specific argoului poate fi probată atât printr-o analiză dia
cronică (arătând că aceeaşi realitate extralingvistică este desemnată, în cadrul aceluiaşi 
grup, la momente diferite, prin termeni diferiţi), cât şi printr-una sincronică, obser
vându-se, de exemplu, că acelaşi dat extralingvistic este denumit, în grupuri diferite, 
prin cuvinte diferite. Aceasta nu afectează însă coeziunea de grup : întrucât comunităţile 
de utilizatori de argou nu se definesc şi nu se constituie exclusiv pe baza argoului folo
sit (Adams, 2009, p. 104), instabilitatea lexicală nu are forţa necesară dizolvării coezi
unii grupurilor. Dimpotrivă, într-o anumită măsură, ea chiar contribuie la întărirea 
acesteia, asigurând argoului funcţia criptică în virtutea căreia el poate fi folosit (şi) ca 
„limbaj cifrat", cunoscut doar iniţiaţilor şi care limitează accesul în interiorul grupului 
al celor din afară. Astfel că tocmai instabilitatea vocabularului este cea care permite 
unui termen argotic să fie înlocuit cu uşurinţă în momentul în care funcţia lui criptică 
a fost compromisă (Zafiu, 2010). 
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Sursele şi semantica argoului 

Bibliografia privind formarea şi semantica argoului este bogată, majoritatea cercetăto
rilor semnalând, pentru primul aspect, atât sursele externe (împrumuturile din alte limbi), 
cât şi pe cele interne (schimbări de sens, de categorie gramaticală, de formă sau com
binaţii între acestea). În cazul argoului românesc, studiile de specialitate indică drept 
principală sursă a împrumuturilor lexicale limba romani, cuvintele ţigăneşti alcătuind 
„o zonă de stabilitate, conservându-şi uneori forma şi sensurile de la primele atestări 
(de la jumătatea secolului al XIX-lea) până azi" (Zafiu, 2010, p. 47). Pentru alte împru
muturi pătrunse în argou au fost identificate etimoane din turcă, greaca modernă, idiş, 
germană, limbi slave, în puţine cazuri din limbi romanice şi din engleză (în special în 
argoul adolescenţilor şi în cel al consumatorilor de droguri) (Zafiu, 2010). 

În plan intern, vocabularul argotic se formează prin preluarea de termeni din lexicul 
general, ,,cărora li se modifică - în mod deliberat - fie semnificantul, fie semnificatul" 
(Stoichiţoiu-Ichim, 2001, p. 123). Modificarea formei cuvântului poate avea loc prin 
reducere, adică prin prescurtarea semnificantului - de pildă, folosirea formelor şi 

pentru şi casetofon-, prin abreviere pornind de la iniţiale - de exemplu, 
A.M.R. = au mai rămas, pentru a se desemna numărul de zile care mai sunt de efec
tuat din stagiul militar sau din condamnarea penală - ori prin folosirea unui singur 
termen al unei sintagme - de exemplu, în loc de cu sensul de 
„poliţist" (Stoichiţoiu-Ichim, 2001, pp. 123-124). Cuvintele şi sintagmele pot suferi însă 
şi „amplificarea expresiei", fie prin aşa-numita sufixare parazitară (adăugarea unor sufixe 
care nu au rol funcţional, însă conferă termenilor o marcă argotică, de pildă, 

+ , străinez străin + -ez , kentan + - Stoichiţoiu-Ichim, 2001, 
p. 124; Zafiu, 2010, p. 70), fie prin „adăugarea - la termeni consideraţi uzaţi sau bana
lizaţi - a unor determinanţi având, de regulă, caracter superfluu şi conotaţii glumeţe, 

peiorative", cum apar în exemplele fraier cu cioc/oxidat/coclit, pitecantrop cu diodă, 
şmecher cu legitimaţie etc. (Stoichiţoiu-Ichim, 2001, p. 124). 

Operaţiile semantice prin care se creează noi sensuri argotice au fost enumerate şi 
analizate de majoritatea cercetătorilor domeniului, remarcându-se atât rolul proceselor 
cognitive de bază (metafora, metonimia, extinderile sau restrângerile de sens, speciali
zările sau generalizările), cât şi rolul figurilor retorice (antifraza, litota, hiperbola, 
ironia etc.) (vezi, de pildă, Zafiu, 2010). După cum indică semantica cognitivă, metafora 
(în sens larg) nu reprezintă o figură de stil, la limită dispensabilă, ci un proces funda
mental al cogniţiei, al înţelegerii realităţii, întotdeauna prezent în articularea gândirii 
umane (Lakoff şi Johnson, 1980). Potrivit cognitiviştilor, cunoaşterea este analogică, 
înţelegerea unei realităţi noi făcându-se de obicei prin raportare la o altă realitate, fami
liară, rolul metaforei fiind, în primul rând, acela de a apropia în înţelegerea subiectului, 
până la identificare, cele două situaţii/realităţi. Mintea noastră este astfel structurată 
încât să perceapă mai întâi asemănările şi abia apoi, după ce acestea au fost asimilate, 
deosebirile (este motivul pentru care definim lucrurile mai întâi ca şi 

abia apoi ca diferentia specifica). Ca activitate cognitivă, cunoaşterea ştiinţifică a unui 
obiect are loc doar atunci când atât asemănările, cât şi deosebirile sale în raport cu alte 
obiecte au fost stabilite. Operaţia iniţială însă, aceea de a pune în legătură două obiecte, 
de a le asemăna, este una care ţine de asocierea spontană, adică de imaginaţie ca funcţie 
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combinatorie. Or, tocmai faptul că imaginaţia se opreşte la asemănări, nefiind interesată 
de diferenţe, atrage în primul rând atenţia în cazul semanticii termenilor argotici. 

Mecanismul tipic de funcţionare a metaforei argotice este cel descris mai sus, cu 
referire la corelaţia care se face între termenii adolescentă şi aguridă/lăptucă. Adăugăm 
aici doar că, dacă în acest exemplu percepţia mai degrabă neutră asociată semnificaţiei 
primului cuvânt (anume, ,, tinereţe, prospeţime") se regăseşte şi la al doilea, în numeroase 
alte situaţii metafora argotică preferă „ să schimbe sensul conotaţiilor evaluative, al 
aprecierii afective curente : de pildă, proiectează umanul în registrul animalic sau în 
obiecte dezagreabile evaluându-l afectiv în cheie negativă , ori înnobilează ironic rea
lităţi neplăcute" (Zafiu, 2010, p. 58), aşa cum se poate observa în materialul ales pentru 
a ilustra registrele metaforice ale imaginarului argotic. Funcţionând, din perspectiva 
semanticii cognitive, în acelaşi cadru larg al proceselor metaforice, sinecdoca şi meto
nimia contribuie, la rândul lor, la formarea lexicului argotic : pentru a da doar două 
exemple (preluate din Zafiu, 2010), un obiect poate fi numit cu referire la una dintre 
caracteristicile sale (răcoare pentru „închisoare" sau tărie pentru „ băutură cu concen
traţie mare de alcool") sau o parte a unui obiect poate fi desemnată printr-o acţiune/un 
efect ce îi sunt, în mod curent, asociate (zornăitori pentru „bani" sau mâncătoare, 
mestecătoare, scuipătoare, cântătoare, pentru „gură"). Din perspectiva ima
ginarului lingvistic, atrage atenţia în special exemplul din urmă - unul dintre numeroa
sele de acelaşi tip, privind trupul omenesc: astfel de metonimii „indică o viziune care 
autonomizează sau mecanicizează corpul, ale cărui părţi sunt percepute ca acţionând 
independent sau ca simple instrumente ori mecanisme funcţionale" (Zafiu, 2010, p. 59). 

De asemenea bine reprezentată în semantica argotică este „derivaţia sinonimică" 
(Iordan, 1944, p. 344): îmbogăţirea lexicală prin serii de sinonime care pornesc de la 
un cuvânt iniţial apropriat deja de semantica argotică (printr-un proces metaforic sau 
metonimic). Este vorba de serii de tipul cioc - clonţ - plisc pentru „gură", 
dezinfectant - doctorie - carmol pentru „băutură alcoolică" sau 
tezoi pentru „informator, denunţător". După cum s-a remarcat, în astfel de situaţii „de 
obicei nu este vorba de sinonime propriu-zise, ci de cuvinte din aceeaşi sferă semantică 
sau care au în comun trăsăturile pe care se bazează metaforizarea" (Zafiu, 2010, p. 62). 
Sensuri argotice noi sunt create şi prin extinderi sau îngustări de semnificaţie, de pildă 
folosirea cuvântului mafie cu sensul lărgit „orice tip de organizaţie specializată în ope
raţiuni ilicite", respectiv, a verbului cu sensul restrâns „a fura din buzunar" 
(Stoichiţoiu-lchim, 2001, p. 126). După cum s-a observat adesea, limbajul argotic 
privilegiază excesivul, exagerarea, ceea ce face ca hiperbola să se numere printre figu
rile retorice folosite cu predilecţie (pentru a da doar câteva exemple, amintim compara
ţia hiperbolizantă, cu sens transparent, s-a îngrăşat cât mama Rusia sau expresiile 
băga cuiva carnea la salam şi oasele la nasturi a face cuiva maţele coadă de 
zmeu pentru „a omorî pe cineva "). În fine, antifraza (procedeu retoric prin care unui 
termen i se atribuie înţelesul opus celui pe care îl are în limba obişnuită) şi exprimările 
eufemistice, cel mai adesea cu coloratură ironică, contribuie la bogăţia semanticii argo
tice : pentru primul tip sunt relevante expresii precum a da pe-afară de deşteptăciune 
cu sensul „a fi prost", iar pentru al doilea, a/ace pneumonie cu sensul „a muri" sau 
ajusta cu sensul „a înjunghia". 
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Registre metaforice ale imaginarului argotic 

Conţinuturile de limbă specifice argoului nu sunt fapte lingvistice izolate, ci corespund, 
în general, unor reprezentări imaginare care reflectă fiecare o „ viziune asupra lumii" 
(vezi şi Milică, 2009), lexicul argotic descriind mai multe astfel de viziuni, unitare şi 
coerente, care corespund unor metafore nucleare ce se subsumează unor registre ale 
imaginarului. O analiză a felului în care registrele imaginarului structurează mentalul 
românesc asociat violenţei a fost întreprinsă de Ruxandra Cesereanu (2003) şi constituie 
un model orientativ care poate fi adoptat în vederea unei clasificări similare pentru 
imaginarul argotic al limbii române. Nu este vorba, fireşte, despre o taxonomie exha
ustivă, spaţiul aflat la dispoziţie nepermiţând un asemenea demers, ci doar de semna
larea câtorva registre care pot fi considerate în mai mare măsură ilustrative pentru 
imaginarul argotic. Exemplele utilizate pentru configurarea registrelor, precum şi glo
sările explicative şi de uz au fost preluate din dicţionarele de argou. Din aceste dicţionare 
au fost selectate atât cuvinte argotice propriu-zise, cât şi unele care poate aparţin mai 
degrabă varietăţilor familiare sau populare ale limbii, obiectivul lucrării de faţă nefiind 
stabilirea cu claritate a limitei dintre argou şi limbajele conexe. În măsura în care sursele 
consultate au permis acest lucru, s-a încercat evidenţierea structurării sincronice a 
materialului analizat, pe de o parte, din punctul de vedere al stratificării sociale ( distin
gându-se, acolo unde a fost posibil, între argoul infractorilor, al deţinuţilor, al adoles
cenţilor, al elevilor ş.a.m.d.), pe de altă parte, din punctul de vedere al câmpurilor 
lexicale vizate (violenţa, delaţiunea, mefienţa, sexualitatea, privilegierea masculinului 
în raport cu femininul etc.). Nu s-a urmărit însă şi o structurare diacronică a materia
lului, în primul rând pentru că sursele disponibile nu au oferit suficiente date în acest 
sens, dar şi pentru că s-a considerat că obiectivul principal al lucrării de faţă - şi anume 
evidenţierea principalelor structuri ale imaginarului argotic - nu ar fi beneficiat substan
ţial de pe urma unei astfel de abordări. 

Registrul zoomorf 

Unul dintre registrele imaginarului cel mai bine reprezentate în lexicul argotic este cel 
zoomorf, în care diferite aspecte ale umanului sunt denotate indirect prin asocierea 
diverselor tipuri umane cu reprezentări ale lumii animale. Astfel, în argoul infractorilor, 
poliţistul şi procurorul sunt, în mod previzibil, văzuţi ca animale (sau păsări) de pradă 
şi numiţi ca atare: , şacal pentru „poliţist", pentru 
,,procuror", sau ca animale asociate vânătorii: , şoricar, pentru „poli-
ţist", câine roşu pentru „procuror". Pe de altă parte, se remarcă o atitudine dispreţuitoare 
faţă de reprezentanţii legii, deriziunea manifestându-se prin asocierea cromaticii unifor
melor purtate de poliţişti cu stridenţa penajului unor păsări ca 
iar a atitudinii impozante a acestora cu îngâmfarea atribuită (cf Iordan, 1937, 
pp. 168-170) (de la ultimul termen creându-se şi derivatul curcănărie pentru „secţia de 
poliţie"). De asemenea, poliţistului i se atribuie şi funcţia (folcloric-mitologică) de piază 
rea, fiind numit (sau ) - ,,corb", apariţie nefastă care prevesteşte neno
rociri. O altă figură centrală în argoul interlop, hoţul, beneficiază la rândul său de 
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numeroase reprezentări animaliere. Fiind vorba despre o realitate care este mai complexă 
pentru utilizatorii acestui tip de argou decât pentru vorbitorii obişnuiţi, nu există un 
termen generic pentru „hoţ", ci o serie lexicală bogată şi nuanţată, care acoperă variate 
aspecte ale îndeletnicirii în discuţie; astfel, un „hoţ tânăr, lipsit de experienţă" este 

, guguştiuc sau (pradă uşoară pentru sau ) ; ,,hoţul 

nepriceput, lipsit de îndemânare" este ; caracudă, un nume generic dat peştilor 
mici, este „hoţul de mărunţişuri"; , prototip pentru păsările migratoare, denu-
meşte un „hoţ care operează în mai multe zone" ; este „hoţul care pătrunde în 
locuinţe", fiind specializat în jefuirea acestora; ,,infractorul abil, experimentat, cu putere 
de decizie în grupul său" (Zafiu, 2010, p. 294) este reptilă sau cobră; cel care fură 
compulsiv este hoţ (ca o) coţofană, acestei păsări atribuindu-i-se în mod tradiţional 
obiceiul de a fura, deoarece adună în cuib obiecte mărunte şi lucioase. 

Nu doar oamenii sunt reprezentaţi ca animale, ci şi elemente ale lumii oamenilor 
sunt desemnate cu echivalentele lor din lumea animală, astfel că, deloc surprinzător, 
toată această „faună" variat specializată în achiziţionarea de obiecte care nu-i aparţin 
îşi găseşte adăpost în , nume generic dat „casei unde se adună hoţii". Când se 
ceartă între ei, sau se iau în coame. Dacă pierde adăpostul şi ajunge 
la puşcărie, hoţul sărac, care nu primeşte pachete de acasă şi îşi parazitează colegii de 
celulă, este numit păduche. Actul arestării este desemnat prin verbul a hămui sau prin 
expresia a(-i) pune (cuiva) căpăstru, astfel că un infractor aflat la prima condamnare 
este numit, în argoul deţinuţilor, (variantă a lui , substantiv cu care, în 
limba populară, se denumeşte un „cal tânăr"). Deţinuţii condamnaţi pentru fapte deo
sebit de grave, fiind astfel obligaţi să rămână timp îndelungat în închisoare, sunt 
urs. Închisoarea însăşi este văzută, în acest registru, ca spaţiu al captivităţii 
(,,camera de detenţie" fiind cuşcă sau ca punct al imobilizării, acesta din urmă aso-
ciat prin imagini care evocă, în notă glumeaţă, legarea animalelor domestice : 

(reprezentare pregnantă, căreia îi corespund 
„arestare, condamnare" şi derivatele „a aresta, a închide" şi 

,,poliţist, gardian de penitenciar"). Opoziţia dintre „baza operativă a hoţilor" şi închi
soare este tradusă prin contrastul dintre spaţiul securizant, ocrotitor, natural, al 

şi cel artificial, alienant, conotând înregimentarea forţată şi aglomerarea inconfortabilă 
sub tutela autorităţii : , fermă de stat. 

Alte două roluri arhetipale ale activităţii infracţionale, victima şi prada, primesc şi 
ele echivalente animaliere. O persoană considerată naivă şi percepută ca victimă uşoară 
este fazan, gâscă bună de jumulit, guşter, , popândău. Un cetăţean străin văzut 
ca potenţială victimă este , termenul fiind probabil ales pentru a-i indica pregnant 
provenienţa din exteriorul sferei (,,zoologice" a) familiarului. Relaţia ideală cu păgubi
tul se realizează atunci când infractorul îl duce (de nas) pe acesta, ca pe un animal docil. 
Geanta (sau valiza), ca obiectiv al furtului, este maimuţă, hoţul care o vizează fiind 
maimuţar; o pradă slabă, nesatisfăcătoare, este plătică, în schimb ţinta care înflăcărează 
imaginaţia hoţilor, ,,casa de bani", este numită ursoaică sau , alegeri lexicale 
despre care se poate presupune că folosesc reprezentările animalelor vizate ca vectori 
ai cantităţii (vezi şi semantica expresiei populare 

Un alt aspect specific mai ales argoului interlop şi care este cu precădere ilustrat în 
registrul zoomorf îl constituie raportul dintre identitatea masculină şi cea feminină. Mascu
linitatea (şi chiar machismul) argoului - semnalată de cercetători ai domeniului - transpare 
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din modul în care este conturată imaginea bărbatului în comparaţie cu cea a femeii. 
Bărbatul este valorizat în raport cu virilitatea, fiind ipostaziat ca mascul feroce sau 

şi depreciat în legătură cu unele trăsături fizice, un „ bărbat înalt" fiind 
girafă, plăvan. Femeia, pe de altă parte, este apreciată sub aspectul tinereţii şi al gin
găşiei (bibilică, puicuţă - ,,fetiţă, fată tânără") sau al sexualităţii ( , şerpoaica -
„femeie frumoasă şi periculos de atrăgătoare") şi este depreciată din perspectiva unor 
trăsături fizice (balenă, vacă - ,,femeie grasă", barză - ,,femeie înaltă şi slabă", bufniţă, 

- ,,femeie urâtă"), intelectuale (gâscă, , vacă - ,,femeie proastă", oiţă -
,,femeie credulă, uşor de păcălit"), de caracter (capră, căţea, ,,femeie rea", 
haită - ,,femeie desfrânată"), stări fiziologice ( , ouătoare - ,,femeie gravidă") 
sau opţiuni vestimentare (pupăză - ,,femeie îmbrăcată ridicol şi/sau fardată excesiv"). 
Disproporţia cantitativă şi calitativă dintre termenii aplicaţi masculinului şi cei aplicaţi 
femininului este uşor de observat, indicând că avem de-a face cu o viziune masculină 
asupra femininului : nu femeile se văd pe ele însele, ci sunt văzute şi evaluate de bărbaţi 
(această împrejurare poate să trimită şi la un alt aspect, de asemenea remarcat de cer
cetători : faptul că utilizatorii principali ai argoului par să fie bărbaţii). Tot din perspec
tiva privilegierii masculinităţii virile se remarcă termenii folosiţi pentru desemnarea 
homosexualului, perceput a fi efeminat şi fiind, în consecinţă, asociat lexical femininu
lui: răţuşcă, sau, pentru „homosexualul pasiv", capră şi puicuţă. În egală 
măsură semnificativ pentru atitudinea machistă a vorbitorilor de argou este faptul că 
singurul termen zoomorf prin care e denumită „soţia" este , folosit şi pentru 
„femeie urâtă", şi pentru „homosexual": animal arhaic, situat incert la intersecţia a 
trei clase zoologice, ornitorincul pare să fi fost adoptat în acest registru al imaginarului 
ca ipostază a feminităţii incomplete sau eşuate, care nu (mai) prezintă interes din punct 
de vedere sexual. 

În unele cazuri, corelaţia dintre om şi animal se face la nivelul părţilor corpului : 
astfel, ,,gura" este , clonţ, cioclonţ (cioc + clonţ), , ,,mâna" - aripă, 

,,piciorul" - copită, ,,nasul" - trompă, ,,palma" - labă, lăboanţă, lăbuţă. De asemenea, 
este posibil ca segmente anatomice izolate să fie văzute, prin sinecdocă, drept animale, 
în virtutea tendinţei de autonomizare a părţilor corpului, ea însăşi o trăsătură notabilă 
a imaginarului argotic (cf Zafiu, 2010, pp. 59, 144). ,,Gura", de exemplu, este denumită 
căţea, sau pupăză. Se poate observa că în cazul primului şi ultimului dintre 
aceşti termeni conţinutul comun este cel de „zgomot, sunet continuu şi fără sens" care 
se repetă fără oprire (acelaşi ca în expresia populară a-i merge gura ca o meliţă), fiind 
vorba, deci, despre o valorizare negativă a gurii ca producătoare de zgomote sâcâitoare. 
În cazul celui de-al doilea termen însă, avem de-a face cu o valorizare pozitivă, papa
galul, pasăre reprezentată ca „vorbitoare", fiind purtător, în imaginarul utilizatorilor de 
argou, al ideii de „abilitate argumentativă", însemnând „a vorbi mult 
şi, în aparenţă, competent" (cf Volceanov, 2006, s. v.). Este interesant de remarcat 
faptul că expresia nu desemnează o abilitate argumentativă reală, genuină, ci doar 
impresia unei astfel de abilităţi, ceea ce arată interesul mai mare pentru aparentă decât 
pentru autenticitate al vorbitorilor de argou. Observaţia aceasta corespunde, de altfel, 
unei tendinţe răspândite printre utilizatorii argoului : aceea de a valoriza mai mult capa
citatea de a impune, prin morgă, suficienţă şi siguranţă de sine (1. Iordan vorbea 
chiar de „cabotinism"), decât competenta reală neînsoţită de bravadă. (După cum s-a 
remarcat deja, ,,lumea argotizanţilor este una a competiţiei simbolice între imagini 
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şi reprezentări ale indivizilor" - Zafiu, 2010, p. 208 -, aspect confirmat şi de o serie 
de expresii din registrul zoomorf care indică poza orgolioasă : a-şi burzului creasta, 
se cocoşi, a se umfla în pene, ai se umfla pipota. A. Schiop 2017, pp. 154-156 observă 
o „toleranţă socială la vrăjeală şi minciună", şmecheria şi vrăjeala fiind acceptate -
uneori chiar valorizate pozitiv - în cadrul comunităţii.) Astfel, este doar aparent para
doxal faptul că termenul desemnează atât „talentul oratoric" (aparent), cât şi 
pe individul „naiv, fraier" care nu ştie ce vorbeşte (sau cum să vorbească). Tranziţia de 
la un sens la celălalt se poate explica în termenii situaţiei stereotipe a păcălitorului 
păcălit : dacă întâlneşti pe altul cu un mai bun decât al tău poţi foarte uşor 
ajunge de la la a fi tu însuţi , fie că vulnerabilitatea poziţiei 
tale este denunţată de cineva în mod obiectiv superior, fie de cineva care a mizat tot pe 
aparenţă, însă de o manieră mai convingătoare. 

Date fiind asocierile semantice pe care le facilitează, nu este surprinzător că registrul 
animalier este o sursă de reprezentare predilectă pentru lexicul argotic al delaţiunii. Este 
bogat ilustrată mai ales prima dintre cele două metafore cognitive care au fost identifi
cate, în limba română, ca modalităţi preferate de conceptualizare a denunţului : ,,a 
denunţa înseamnă a emite un tip particular de sunete" ; sau „ a denunţa înseamnă a vărsa 
conţinutul unui recipient" (Zafiu, 2010, pp. 296-297). Asociată regimului zoomorf, seria 
sinonimică a verbelor , a cloncăni, , a guiţa, a lătra, a măcăni, 
trimite la sensul „a denunţa, a trăda", conotaţia fiind, previzibil, de fiecare dată, una 
negativă. Mai multe astfel de verbe sunt însoţite de o familie lexicală din acelaşi câmp 
semantic: sau cloncănitul desemnează „denunţul", iar , croncănitor 
sau sunt folosite pentru a-l descrie pe „informator/denunţător". Atrage atenţia 
împrejurarea că atât a cloncăni „a denunţa" şi cloncănit „denunţ", cât şi croncănitor 
,,denunţător" fac parte din aceeaşi familie lexicală cu „poliţist", pro
babil cu implicaţia că a denunţa înseamnă a vorbi cu poliţiştii, pe limba acestora. Este, 
de asemenea, de remarcat polisemia bogată a unor cuvinte argotice (fapt, de altfel, 
frecvent comentat de specialişti) : apare şi în contextul semantic al delaţiunii, 
sub forma , desemnând, în argoul minorilor din instituţiile de reeducare, 
,,informatorul depistat de membrii grupului din care face parte" (un alt cuvânt folosit, 
în argoul interlop, pentru acest sens fiind ). În termeni generali, denunţă
torul este desemnat cel mai adesea prin metafore asociate cu producerea de sunete : 

, cintezai, , lătrător, , ţânţar. Se întâlnesc 
însă şi conceptualizări care nu pornesc de la aspectul sonor, ci de la presupusa abilitate 
a delatorilor de a se infiltra, de „a-şi săpa drum" în interiorul grupului vizat, în care 
situaţie vor fi numiţi sau cârtiţă. În unele cazuri, conţinutul de imaginar al ter
menilor este mai puţin transparent: de pildă, lexemele iepuraş sau ţap pentru „infor
mator" (deşi iepuraş poate fi pus în legătură cu lipsa de curaj în faţa autorităţii, întrucât 
el îl desemnează, în argoul deţinuţilor, pe condamnatul care colaborează cu personalul 
penitenciarului). Pentru cealaltă metaforă conceptuală asociată delaţiunii, ,,deşertarea 

unui recipient", pot fi oferite ca ilustrare în regim zoomorf două exemple : a-şi vărsa 
guşa şi . Deşi cercetările anterioare au subsumat expresia din urmă 
primei metafore, ,,a produce sunete" (Zafiu, 2010, p. 297), pare mai plauzibil ca ima
ginea evocată să fie aceea a unui spaţiu menit a rămâne închis care se deschide, totuşi, 
dând la iveală (în mod nepermis) conţinutul. 
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Dacă se ia în considerare importanta pe care argoul interlop o acordă registrului 
animalier, se poate presupune că zoomorfizarea accentuată, ca procedeu al imaginarului 
acestui tip de argou, se datorează (şi) intenţiei de deculpabilizare a utilizatorilor acestuia. 
Conştienţi că acţiunile lor contravin legilor oamenilor şi regulilor de convieţuire socială, 
ei se proiectează în lumea animalelor, unde nu există legi, nici moralitate, forţa motrice, 
idealul suprem, fiind supravieţuirea şi, ca atare, nu este nimic culpabil sau neonorabil 
în a te folosi de înzestrările tale naturale pentru a supravieţui sau în a dezvolta abilităţi 
proprii care să-ţi asigure supravieţuirea. Iar dacă se scoate din ecuaţie elementul mora
lităţii, autorităţile rămân în ipostaza celor puternici, care abuzează de superioritatea lor 
în relaţia cu cei slabi. Este motivul pentru care oamenii legii sunt reprezentaţi ca 
animale sau păsări de pradă, hoţii fiind creaturi fragile, lipsite de apărare ( 
guguştiuc, 

Registrul vegetal 

Delimitat de metafora nucleară „omul este o plantă", registrul vegetal este mult mai 
puţin reprezentat cantitativ în argou decât registrul zoomorf, câmpurile semantice care 
îl alcătuiesc fiind, la rândul lor, mai puţin bogate şi mai puţin bine configurate. În unele 
cazuri, corelaţii la nivelul imaginarului fac ca aspecte ale umanului să fie desemnate 
prin referire la legume sau fructe: de pildă, , leuştean, pătlăgea sunt ter-
meni folosiţi pentru „om naiv, credul", iar pentru „om prost". În alte 
situaţii, părţi ale corpului uman sau obiecte de care se folosesc oamenii sunt asociate 
cu elemente vegetale: pornind de la similitudinea de formă, ,,capul" devine 
tărtăcuţă, ,,mâna" - creangă, iar „sânii" - sau ; ,,ceasul" este ceapă 
(roşie) (similaritate de formă, dar şi fonetică), ,,pălăria" - ciupercă şi „chiloţii" 

şari ; pentru a se descrie situaţia când cineva se bosumflă, se foloseşte expresia 
, probabil cu referire la forma gurii supărate. 

Destul de numeroase sunt cazurile în care registrul vegetal devine reper pentru 
desemnarea diferitor aspecte ale femininului. Dacă în registrul zoomorf „fata sau femeia 
tânără" era asociată la nivelul imaginarului cu gingăşia şi drăgălăşenia (bibilică, puicuţă), 
acum prospeţimea este trăsătura semantică ce atrage atenţia; astfel, ,,fetişcana, adoles
centa" este numită aguridă, prospătură, trufanda (ultimii doi termeni fiind folosiţi şi 
pentru a desemna o „prostituată tânără"). ,,Femeia frumoasă" este o mandarină sau o 
grădină de fată. În tonalităţile deprecierii, în schimb, ,,prostituata" sau „fata/femeia 
uşor de sedus" este numită conopidă, ,,prostituata", ,,femeia proastă şi urâtă", sau chiar 
,,soţia" fiind cartoafă, ,,femeia posesivă" - liană, iar „femeia foarte slabă şi rea" 
murătură de toamnă. Se remarcă, la fel ca în cazul registrului zoomorf, abundenta de 
reprezentări ale femininului, multe dintre acestea implicând o valorizare negativă. Pe 
de altă parte, nu par să existe termeni argotici din registrul vegetal prin care să fie 
desemnaţi bărbaţii; se foloseşte însă sintagma creangă uscată pentru a se descrie „impo
tenţa" (cu expresia corelată „a deveni impotent"). Motivaţia 
la nivelul imaginarului pare destul de transparentă : aşa cum seva plantei reprezintă forţa 
sa vitală, în lipsa căreia planta se usucă, vitalitatea unui bărbat este văzută ca izvorând 
din sexualitate şi stingându-se odată cu declinul virilităţii. Acţiunea de „a se căsători" 
este desemnată în registrul vegetal printr-un verb cu deschidere semantică ambiguă : 



417ARGOUL

castravete  
 morcov  sparanghel

a bubui banana Iarba -
nul a linge 

ciorchinele alunele 
 caisele polen 

a da cu polen
a planta copii

crin  mar-

lucerna 
a luci

boabe

 
 a ara 

a altoi

a dresa

a tescui tescuire 

  

se arăci. Imaginea subiacentă poate fi una pozitivă (a obţine sprijin prin căsătorie, aşa 
cum aracii sprijină şi susţin plantele), dar şi una negativă (a ajunge să fii legat definitiv 
de o persoană, ,,priponit" de aracul căsătoriei). 

Un alt aspect care este bine ilustrat în registrul vegetal - dar şi în numeroase 
altele - este puternica sexualizare a argoului. Largi serii sinonimice denumesc organele 
genitale, actul sexual, formele de autoerotism, precum şi alte componente ale câmpului 
lexical al sexualităţii. Astfel, pornindu-se de la similaritatea de formă, 

banană, , trandafir sunt folosite pentru a denumi „penisul" (ultimul 
termen - o metaforă mai specifică - probabil cu referire şi la cromatica penisului erect, 
puternic vascularizat, precum şi la posibilitatea de „a-l oferi în dar" femeii iubite). 
Corelat, se foloseşte pentru „a avea un contact sexual". sau gazo 

este „pilozitatea pubiană", cireaşa, corcoduşa - ,,clitorisul" (de aici expresia 
cireaşa - ,,a practica cuniliţia"), - ,,aparatul genital masculin", iar 
sau - ,,testiculele". Similaritatea de funcţie face ca „sperma" să fie numită 
(acţiunea de este folosită, în argoul adolescenţilor, pentru a indica eufe
mistic contactul sexual, iar desemnează actul masturbării masculine). 
Organul genital feminin este reprezentat, prin metafore florale ( , crizantemă, 
garetă, muşeţel, zambilică), drept centru din care iradiază feminitatea. 

O serie de imagini asociază legumele cu lipsa de valoare sau cu absenta resurselor 
financiare ; astfel, prin zarzavat se desemnează „ banii mărunţi găsiţi în buzunarele 
victimei" (zarzavagiul fiind, fireşte, ,,hoţul de mărunţiş"), denumeşte un „fleac" 
(poate, ironic, prin analogie fonetică cu verbul şi desemnând ceva ce îţi ia ochii, 
dar nu valorează nimic), iar seria sinonimică a ajunge/a ieşi/a scoate la pepeni descrie 
faptul de „a sărăci" (pepenii fiind probabil văzuţi ca ultimă resursă, alimentul cel mai 
la îndemână/uşor de obţinut). Varza poate desemna orice „stare deplorabilă" - e de 
presupus aici şi o metaforă a lipsei de consistenţă, a potenţialei dezintegrări dată de 
faptul că această legumă se desface uşor. Pornindu-se de la similarităţi de formă, culoare 
sau de altă natură, ,,banii" sunt văzuţi ca , lămâi, mălai, ovăz, pleavă, trandafir, 
„dolarii" fiind iarbă, verdeaţă, verzişor, verzitură. Alte câteva metafore vegetale sau 
agricole aparţin argoului interlop: a ieşi la cules, a ieşi pe ogor pentru „a ieşi la furat", 
a desfrunzi pentru „a jefui", pentru „a lovi cu cuţitul", a înflori pentru „a bate" 
(şi înflorit pentru „bătut", poate pornindu-se de la vânătăile care apar pe trup, asemeni 
unor flori, după bătaie). Ideea de a face „să încolţească" deprinderi bune, comportamente 
pozitive - fie exprimată sincer, fie la modul ironic - poate fi presupusă în spatele unei 
alte alegeri lexicale surprinzătoare: pentru „a bate" (vezi şi formulări de tipul: 
îţi dau eu o bătaie care să te-nveţe minte/să-ţi bage minţile-n cap din limbajul familiar ; 
de altfel, şi în registrul zoomorf, pentru „a aplica o corecţie fizică" se foloseşte verbul 

, credinţa în finalitatea pedagogică a bătăii fiind uşor de identificat în imaginarul 
popular, ea apărând şi în proverbe precum Bătaia e ruptă din rai). Metafora „ stoarcerii 
de informaţii" transpare în cu sensul „a ancheta" şi în - ,,anchetă". 

Moartea este desemnată, cinic sau glumeţ, prin imagini ce parodiază integrarea în rit
murile naturii : a fi cu iarba-n gură, a-i creşte (cuiva) grădiniţa pe piept „a muri, a fi 
ucis", a face maci roşii la colţul gurii „a muri împuşcat". 
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Registrul inanimat 

Cea mai importantă dintre metaforele nucleare care organizează registrul inanimat -
„omul e un aparat" - reprezintă corpul omenesc, funcţiile şi acţiunile acestuia ca pe 
elemente ale unei maşini. Corespondenţele sunt destul de transparente şi fac referire, 
fără prea multă subtilitate, mai ales la părţile automobilului, dar şi la componente ale 
altor (tipuri de) aparate şi mecanisme. Astfel, ,,capul" este cabină, ,,gura" este 
„ochii" sunt semafoare, faruri, într-o expresie precum a avea farurile ciupite, care 
înseamnă „a vedea prost, ca prin ceaţă" (folosită, de obicei, despre oamenii aflaţi sub 
influenţa alcoolului), sau oglinzi, a da la oglinzi însemnând „a lovi (pe cineva) peste 
ochi". ,,Inima" este , ,,picioarele" - roJi, ,,ochelarii" - parbriz. ,, Trupul" în 
ansamblul său este o - astfel, a lua (cuiva) vopseaua sau a(-i) îndoi caroseria 
înseamnă „a bate (pe cineva)". Prin se descrie acţiunea de „a lovi (pe cineva) 
până la leşin", care echivalează, la nivelul imaginarului, cu dezmembrarea elementelor 
caroseriei. Cel „bătut (tare), mutilat, accidentat" - poate avea nevoie de inter-
venţia „medicul chirurg" - sau, dacă lucrurile nu se rezolvă, poate 
chiar să ajungă sau : ,,mort, asasinat". 

Elementele anatomice ale aparatului sexual îşi găsesc şi ele cu uşurinţă echivalente 
printre componentele automobilului: ,,sânii" sunt amortizaare, sau 
„vaginul" - carburator. Aparatul sexual masculin este cutia de viteze, cu penisul erect 
pe post de manetă sau schimbător (de viteze). Imaginile specifice acestui registru, care 
înlocuiesc anatomicul cu structuri mecanomorfe, nu sunt prea permisive cu metaforele 
sexuale, astfel că acuplarea este reprezentată ca un eveniment care perturbă, în sine ( 
răsturna cu roJile-n sus) sau prin posibilele sale consecinţe nedorite, funcţionarea impe
cabilă a corpului-mecanism: a(-i) gripa (cuiva) carburatorul este o metaforă pentru 
actul sexual finalizat cu „ejaculare în vaginul partenerei". Flatarea masculinului se 
urmăreşte şi prin alte denumiri date „penisului": , armătură, 

, pompă (ultimele două cu referire la ritmicitatea actului sexual); 
se spune despre un bărbat devenit impotent. Prin opoziţie, despre onanist se 

spune că are manivelă. 
Alte părţi ale corpului sunt denumite prin analogie cu elemente ale altor tipuri de 

maşini: ,,gura" este, pe lângă , şi buşon, desemnarea „sărutului" ca respira/ie 
buşon la buşon contribuind şi ea la relativa „de-sexualizare" - sau, cel puţin, ,,de-pasi
onalizare" - a registrului (la fel şi superlativul piesă de elicopter ! folosit pentru a 
desemna admirativ o „femeie foarte atrăgătoare" şi care transpune impulsul erotic în 
fascinaţia pentru aparate cât mai sofisticate). ,,Limba" este , ,,capul" mai este şi 

; a ghidona (pe cineva) înseamnă „a(-1) forţa să facă ceva", a(-i) strâmba (cuiva) 
înseamnă „a bate, a lovi (pe cineva)". ,,Urechile" sunt , termenul fiind 

folosit atât în sens propriu ( despre cineva cu urechi mari şi clăpăuge se spune că 
posturi străine), cât şi în sens figurat, ca „surse de informaţie", a avea antene (bune) 
spunându-se despre cineva care „este bine informat". ,,Gâtul" este supapă: a lua (cuiva) 

= ,,a(-i) tăia beregata". Pentru „dinţi" se foloseşte termenul : ,,a 
mesteca, a mânca" este a băga la malaxoare, dar se întâlnesc şi expresii care trimit la 
alimentarea unui aparat : a băga pe conductă sau a face plinul. ,,A consuma băuturi 
alcoolice" este , a-şi încărca bateriile, sau 
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funcţia de „întreţinere a unui mecanism" conferită prin unele dintre aceste metafore 
consumului de alcool fiind o ipostază a funcţiei „terapeutice" ce i se atribuie. Însă 
expresia a-şi încărca bateriile se referă mai probabil la actul concret de a turna acid în 
bateria automobilului pentru a o reîncărca, decât, în termeni metaforic-terapeutici, la 
un presupus efect revigorant pe care alcoolul l-ar avea asupra organismului. Prin repre
zentarea acţiunii de a bea ca gresare a componentelor interioare ale unei maşini se explică 
şi desemnarea băuturilor alcoolice ca , atât ca atare, cât şi în expresii precum 
lua pe ulei = ,,a consuma alcool în cantităţi excesive; a se îmbăta des". Tot de o meta
foră evocând întreţinerea automobilului ţine şi desemnarea alcoolului ca . Romul, 
în mod special, este desemnat (şi) ca motorină, printr-o metaforizare care implică nu 
doar participarea lui la acţiunea de „alimentare", ci şi similarităţi cromatice. 

Identificarea afectivă a vorbitorului de argou cu automobilul propriu merge atât de 
departe, încât foarte multe dintre acţiunile vieţii cotidiene sunt văzute în termeni care 
descriu pe de o parte funcţionarea maşinii, iar pe de altă parte, utilizarea sau întreţine
rea acesteia. Atunci când se culcă, posesorul de automobil , când se 
înfurie sau se entuziasmează peste măsură se ambalează, dacă se lansează într-o discu
ţie/peroraţie/dispută se turează, când se grăbeşte (să ajungă undeva sau - mai ales - să 

dispară de undeva) accelerează, dă pedală sau o calcă (până la blană), când se retrage 
bagă în marşarier ; însoţit fiind de o altă persoană spune că o remorchează ( de unde şi 
desemnarea partenerei ca remorcă - ,,soţie" sau atelaj - ,,iubită, amantă"), dacă e 
bolnav înseamnă că e defect, dacă e băute , metaforă eufemistică de natură olfac
tivă care asociază mirosul alcoolului consumat cu cel al vopselei proaspăt aplicate, iar 
dacă, din motive de sănătate, e nevoit să nu mai consume alcool, spune că 
repara/ie capitală; când leneveşte, arde gazul de pomană ş.a.m.d. Într-o notă mult mai 
directă „omul beat" sau „bărbatul masiv şi puternic" este numit, cu motivaţie diferită, 
buldozer 

Pentru acţiuni din sfera infracţionalului se caută referinţe tehnice mai îndepărtate şi 
mai puţin transparente (poate cu intenţia de a se asigura funcţia criptică): ,,a evada" 
este , ,,a fura" - sau a face cabotaj, termen din marina de coastă 
comercială; a atinge la abataj este „a omorî (pe cineva)", abatajul denumind „stoma
cul", cu referire, probabil, nu atât la extragerea minereului, cât la tăierea acestuia din 
peretele minei şi mărunţirea sa. Dezasamblarea, dezmembrarea meticuloasă şi metodică 
a unui mecanism este reprezentarea care echivalează acţiunea de a deşuruba cu cea de 
„a ancheta sau a interoga" (aceeaşi imagine a desfacerii în elemente componente pentru 
a putea întreprinde o investigaţie mai amănunţită o găsim şi în verbul , folo-
sit cu sensul de „a iscodi" în limbajul popular/familiar; de altfel, cu sensul 
,,interogat" apare şi în dicţionarele de argou). ,,Informatorul" este numit (pul-
verizator pentru irigaţii), cu o metaforă a „răspândirii de informaţii", nu foarte diferită 
de cea care asociază delaţiunea cu emiterea de sunete şi care este reprezentată şi ea în 
acest registru printr-un echivalent din domeniul aparaturii audio: philips. Tot din dome
niul aparaturii audio este şi expresia „a vorbi mult, a face mărturisiri 
complete", precum şi termenul patefon pentru cineva care vorbeşte prea mult, cu spe
cializările designaţionale transparente „soacră" şi „copil". În argoul adolescenţilor, dar 
şi în cel al deţinuţilor, întâlnim şi formula de expediere eject ! ,,pleacă ! " sau expresia dă 
(sonorul) mai încet ! prin care se cere interlocutorului coborârea tonului. Reprezentarea 
omului ca aparat electric este metafora cognitivă care stă la baza unor expresii precum 
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a avea o lampă arsă sau a-i fila (cuiva) o lampă „a fi nebun" sau a se cupla (cu cineva) 
,,a începe o relaţie amoroasă". 

O altă structură cognitivă care aparţine registrului inanimat este metafora „omul este 
o casă", configurată de reprezentarea diferitor părţi ale corpului omenesc ca elemente 
ale unei clădiri. Cea mai importantă dintre aceste reprezentări este cea a „capului", 
văzut - atât ca „parte anatomică", cât şi cu înţelesul de „minte" sau „judecată" - drept 
mansardă. Cu primul sens cuvântul apare în expresia a-şi face mansarda, pe care o 
găsim glosată ca „a urma un tratament dentar". Celui de-al doilea sens îi corespund 
expresii precum a avea mansarda mobilată pentru „a fi cult/citit" sau a avea păsărelei 
lilieci/probleme la mansardă pentru „a fi nebun; a avea idei trăsnite". Tot o reprezen
tare a acestui din urmă înţeles, generată de aceeaşi metaforă, este a nu avea toate Jiglele 
pe casă. (Cu sensul de „păstrător al cunoştinţelor", capul este desemnat în argoul ele
vilor şi ca bibliotecă : Ji-e biblioteca deranjată i se spune elevului care nu reuşeşte să 
răspundă corect la întrebările profesorului; şi tot în argoul elevilor, pentru „cap" este 
folosit termenul etaj, l-a atins la etaj însemnând „i-a dat o palmă peste cap".) ,,Gura" 
este figurată drept clanJă sau (prin derivare sinonimică) ială - poartă de ieşire a cuvin
telor: a da din clanJă sau a clănJăni înseamnă „a vorbi vrute şi nevrute, a flecări". Prin 
urmare, cel care „ vorbeşte mult, adesea pe un ton violent şi agresiv", este clănJău, cu 
dezvoltări peiorative previzibile: ,,avocat", ,,ziarist" şi (în argoul interlop, unde se 
foloseşte mai ales augmentativul clănJoi) ,,informator", ,,denunţător". ,,Ochii" sunt 
desemnaţi ca , ,,dinţii" sunt faianJă, iar sânii femeilor - . Organele 
genitale feminine sunt figurate ca şi întâlnim şi o reprezentare pentru actul sexual 
construită în acord cu imaginea centrală a acestei metafore : a băga pe moşu-n beci (un 
alt mod de a semnifica actul sexual este a curăJa coşul). Reprezentările violenţei evocă 
acţiuni de „renovare" a trupului văzut ca edificiu ( , a raşcheta, sem-
nifică „a bate", cu derivatele pardoseală „bătaie" şi „bătut"), dar şi acţiuni 
mai specifice şi mai figurative: a(-i) strămuta (cuiva) căpriorii pentru „a lovi (pe cineva) 
tare peste obraz" (căpriorii fiind grinzile acoperişului) sau a pune (cuiva) lacătul pentru 
,,a bate până la leşin". La fel, ,,a bate (pe cineva) cu cruzime" este a da la temelie. 
Distrugerea completă a clădirii este şi ea o posibilitate, fiind avută în vedere ca metaforă 
pentru „ruinarea" reputaţiei : a demola (pe cineva) înseamnă „a(-1) compromite, a(-1) 
distruge din punct de vedere profesional sau social" sau, în argoul sportiv, ,,a(-1) năuci 
pe adversar cu lovituri puternice". De asemenea, se spune şi despre cineva care 
este „foarte obosit". ,,Omul beat" e văruit, iar „beţia" - văruială (o specificare lexicală 
cu referire la clădiri a metaforei olfactive discutate anterior, care asociază consumul de 
alcool cu ). ,,Buzunarele din afară ale hainei", ce permit mai uşor accesul la 
bunurile victimei, sunt văzute de hoţi drept potenţiale „intrări" şi desemnate, în argoul 
interlop, ca sau la stradă. Tehnica de anchetă care constă în faptul că poliţiştii 
sau procurorii pun întrebări rapide şi încrucişate cu scopul de a verifica veridicitatea 
declaraţiilor celor anchetaţi, acţiune ce are potenţialul de a „prăbuşi" apărarea suspec
ţilor, este numită de aceştia şantier deschis. În fine, ,,a-ţi face toate analizele medicale" 
este a fi în renovare capitală 
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Registrul terapeutic 

Trei mari câmpuri lexicale sunt, în mod particular, (re)conceptualizate din perspectiva 
registrului terapeutic : băutura, sexualitatea şi violenţa cu consecinţele sale, mai ales în 
contextul activităţilor interlope ilicite. Ironic şi antifrastic, alcoolul este văzut drept 
medicament şi creditat cu virtuţi terapeutice multiple : , dezinfectant, 
glicerină, întăritor sunt toţi termeni pentru băuturi spirtoase. , pe de altă parte, 
denumeşte şi „şampania", probabil prin analogie cu pastilele efervescente populare 
într-o perioadă. este o „băutură alcoolică de calitate inferioară" (de unde 

- ,,beţivan care bea orice"), iar ţuica e ţuicomicină sau Ţ. ,,Sticla cu 
băutură alcoolică" e capsulă,fiolă saupe,fuzie, iar „beţia cu băuturi alcoolice spirtoase" 
e dezinfecţie, cuvântul putând desemna şi „starea dată de consumul de alcool". Prin 
corelaţii la nivelul imaginarului, şi erotismul, şi sexualitatea sunt văzute ca panaceu, 
leacuri cu efecte binefăcătoare asupra organismului. Astfel, ,,contactul sexual" este 
aspirina săracului, , injecţie, masaj, iar „a săruta" -
face respiraţie gură la gură. ,,Amanta" e numită asistentă; ,,prostituata" este 
însă şi asistentă, sugerându-se ideea de confort oferit, dar poate şi cu referire la jocuri 
de rol erotice. Tot din acest registru face parte şi desemnarea, ca strategie de seducţie, 
a organului genital feminin drept bubă, sau umflătură, ,,afec
ţiuni" pentru care, fireşte, cel care le constată are la îndemână şi remediul. (O astfel de 
metaforă, care mizează însă pe varianta inanimată a terapiei, reparaţia, este şi expresia 

, care desemnează un contact sexual şi imaginează organul genital femi
nin ca pe o gaură în ciorap ce trebuie reparată.) 

Violenţa implicată în activităţile interlope ilicite este uneori conceptualizată tot în 
termenii unor intervenţii medicale: a lua (cuiva) grupa sanguină sau a servi la îngrijire 
„a lovi", a anestezia „a bate până la leşin", ,,a jefui (pe cineva) de toate 
bunurile". La fel şi violenţa corectiv-punitivă: ,,bastonul de cauciuc" al organelor legii 
este sau (e negru şi calmează). ,,A muri" este descris glu
meţ-ironic ca a se îmbolnăvi de deces sau, eufemistic şi subversiv, prin a face pneumonie 
(în special în cazul morţii prin împuşcare sau în împrejurări dubioase ; subversivitatea 
metaforei iese la iveală atunci când, într-o etapă ulterioară, se dezvăluie cauza pneumo
niei: el încins, glonţul rece ... ). În baza unui semantism transparent, ,,încarcerarea" este 
numită desemnează „perioada de douăzeci şi una de zile petre
cută de către o persoană într-o secţie specială, imediat după încarcerarea în penitenciar", 
şi, prin extensie de sens, pe „deţinutul recent încarcerat în penitenciar". 

Registrul academic 

Cele două domenii semantice pentru care sunt activate metafore din registrul academic 
sunt băutura şi realităţile ce ţin de contextul detenţiei. Prin antifrază, ,,cârciuma" este 
numită bibliotecă, acţiunea de „a consuma alcool" este desemnată ca 
sau , iar „beţivul" este, desigur, . Asocierea dintre „închisoare" (sau 
„ perioadă de detenţie") şi facultate, a fost explicată fie ca eufemism 
(termenii din domeniul academic fiind folosiţi pentru a se atenua conotaţiile negative 
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ale celor asociaţi arestului), fie ca antifrază - ,,dacă se consideră că între o instituţie de 
învăţământ superior şi un loc de detenţie există o opoziţie pe care substituirea unei 
denumiri prin alta o subliniază în mod ironic" -, fie chiar ca utilizare „analogică, 
metaforică a noţiunilor : în lumea interlopă, închisoarea este o instituţie de perfec
ţionare a «cunoştinţelor profesionale» şi o garanţie a maturizării, prin contactul cu 
experţii" (Zafiu, 2010, p. 65). Prin asocieri de acelaşi tip, ,,infractorul cu o singură 
condamnare la activ" este numit ; în schimb, unul cu multe condamnări - sau 
cu o condamnare pe timp îndelungat - este , cazierul însuşi fiind 
agrafie sau chiar , iar „sentinţa de condamnare" - diplomă 

înseamnă „a oferi informaţii scrise cadrelor din penitenciar despre colegii de detenţie", 
dar şi „a fura" (eventualul „complice" al unui infractor fiind ), iar - ,,a 
bate cu pumnii" (probabil cu o metaforă a insistenţei asupra acţiunii). 

Registrul muzical 

Reprezentate îndeosebi cu ajutorul unor metafore din registrul muzical sunt câmpurile 
semantice ale delaţiunii, erotismului şi delincvenţei. Conceptualizarea denunţului ca 
,,producere de sunete", deja discutată în cadrul registrului zoomorf, apare pregnant aici, 
ilustrată prin bogate serii sinonimice. Astfel, ,,informatorul" este văzut fie drept solist 
vocal, fie drept orchestrant (,,gura" însăşi fiind adesea desemnată argotic prin trimitere 
la instrumente: cobză, flaşnetă, flaut, muzicuţă): cântăreţ, 

flaşnetar, toboşar, ţambalagiu, cobzar sau, prin substantivarea adjectivului, 
Acţiunea de „a denunţa" este reprezentată ca , a-i face (cuiva) 

, a cânta la cobză, 
(ultima expresie cu referire la cei care, în perioada comunistă, erau informatori ai 
Miliţiei); ,,denunţul" însuşi este sau chiar cântarea cântărilor. În schimb, 
expresia ce desemnează în registru muzical acţiunea de „a păstra un secret", 

, trimite la cealaltă metaforă conceptuală asociată delaţiunii ( capacul închis al 
pianului nu permite informaţiei sensibile să se răspândească în afară). 

Erotismul şi sexualitatea sunt şi ele conceptualizate în termeni ce ţin de registrul 
muzical. Acţiunea de „a seduce, a amăgi" este văzută ca a cobzări, cobzăreala fiind 
„curte făcută unei persoane de sex opus". Desigur, o sursă directă a ambelor expresii 
este asocierea „gură" - cobză, însă se poate recunoaşte aici şi trimiterea la cobză ca 
„instrument al amăgirii", folosit drept acompaniament predilect de lăutarii care ofereau 
iluzia fericirii amoroase (de altfel, într-un sens care nu este limitat la cadrul erotic, 
duce cu cobza înseamnă „a minţi, a înşela"). Urmează însă coborârea (semantică) în 
mundan, a cobzări având şi sensul de „a avea un contact sexual" (cobzăreala fiind 
,,contactul sexual"). Întrucât „penisul" este desemnat ca arcuş, fagot, flaut cu guşă, 
flautul fermecat, nu surprinde împrejurarea că flautista este „prostituata care practică 
felaţia", acţiunea respectivă fiind descrisă ca a cânta la flaut(ul cu guşă)/la taragot, 
avea voce groasă, 

Cum hoţia presupune şi ea o virtuozitate specifică, ,,infractorul care acţionează 
singur" este numit sau , acţiunea de „a fura" este , iar „şeful 
unei bande de hoţi" este . ,,Furtul de aparatură audio" este , care, dacă 
eşuează, infractorul s-ar putea găsi într-o situaţie (,,dubioasă, problematică"), 

trebuind poate chiar să cânte la pian ( ,,a i se preleva amprentele 



423ARGOUL

 claviatura 
 a da în tango 

 

Charmante 
Katharine

altar

evanghelie 

iconar 

iudalâc

a blagoslovi blagoslovit
a aldui

digitale"). În caz de conflict fizic, îi poate fi afectată (,,dantura"), prin urmare 
este de preferat ca acesta să fie evitat, la nevoie, chiar şi prin acţiunea de 
sau a duce cu cobza (,,a înşela, a minţi"). Uneori însă, alţii/ac caterincă (,,fac scandal"), 
la care, probabil, drept ripostă, tovarăşii lor vor face caterincă de ei - a face caterincă 
(de cineva) - ,,a lua în râs, a ironiza". (Cuvântul caterincă „flaşnetă" a fost împrumutat 
din ucraineanul cu acelaşi sens katerynka, acesta din urmă căpătând înţelesul respectiv 
sub influenţa unui cântec foarte cunoscut altădată, interpretat de flaşnete, 

; cf Zafiu, 2010, p. 142.) 

Registrul religios 

Într-un studiu bine-cunoscut, L. Şăineanu a afirmat că indiferenţa religioasă şi super
stiţia definesc caracterul etnic al românilor, fapt îndeosebi evident în structura lexicală 
a limbii române: ,,e, într-adevăr, cu totul caracteristică în româneşte întrebuinţarea 
metaforică a celor mai multe expresiuni din domeniul religios într-un sens profan care, 
adeseori, nu ne mai lasă să întrevedem nicio urmă din sacra lor origine" (Şăineanu, 
1887/1999, p. 189). Vocabularul argotic pare să îl confirme pe semantician, deşi se 
cuvine menţionat că desacralizarea conţinutului termenilor religioşi este o caracteristică 
a argoului şi în alte limbi. În româneşte, fenomenul de laicizare a sensului despre care 
vorbea Şăineanu se remarcă în câmpurile semantice ale băuturii, sexualităţii, violenţei 
şi, mai ales, al delincvenţei. Spre deosebire de alte registre ale argoului, configurate de 
metafore nucleare cu valoare cognitivă, în cadrul registrului religios nu poate fi identi
ficată o metaforicitate care ar corela efectiv băutura sau promiscuitatea cu aspecte ale 
sacrului. În aceste asocieri terminologice transpare mai degrabă apetenţa pentru bravadă 
a utilizatorilor de argou, de data aceasta nu faţă de semeni, ca în alte cazuri deja amin
tite, ci chiar faţă de Dumnezeu. ,,Plăcerea hulei" se recunoaşte în folosirea termenilor 
a se împărtăşi pentru „a bea", agheasmă pentru „băutură spirtoasă", pentru „bar, 
restaurant", călugăriJă pentru „damigeană" sau (h)agealâc pentru „bordel". 

Nu aceeaşi este însă situaţia în cazul argoului infracţional şi de închisoare, unde 
recursul la religios se face în termeni mai degrabă compensatorii, iar corelaţiile termi
nologice sunt subsumabile unor metafore conceptuale : de pildă, ,,detenţia este o formă 
de asceză" (de aici, călugăr pentru „condamnat care are de executat o pedeapsă mare" 
sau a fi/intra în postul mare pentru „a executa o condamnare penală") ori „iniţierea în 
activitatea infracţională este un botez" (botez - ,,primul furt reuşit al unui infractor"). 
Tot în argoul infracţional, ,,subofiţerul de penitenciar" este numit îngeraş (probabil, în 
cheie ironică, fiindcă îi păzeşte pe deţinuţi), ,,bastonul de cauciuc" cu care îi discipli
nează pe aceştia este făcător de minuni, ,,cazierul judiciar" este (poate 
pentru că aici se consemnează faptele infractorului, aşa cum Evangheliile relatează 
faptele lui Iisus), ,,judecătorul" este patrafir (fie cu referire metonimică la roba pe care 
o poartă în instanţă, fie pentru că îl „spovedeşte" pe inculpat, evaluându-i conduita 
morală) şi „falsificatorul de acte" este (poate pentru că „pictează" migălos şi 
expert documentele). În baza unui semantism transparent, iudă este „ trădătorul dintr-un 
grup de infractori", fiind orice „intrigă". În argoul infracţional - dar, după cum 
am văzut deja, nu numai aici -, corecţia fizică este uneori văzută, ironic şi antifrastic, 
ca binecuvântare: de aici pentru „a bate" (şi pentru „bătut"), 
respectiv, pentru „a lovi cu putere în cap". 
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Registrul mitologic sau eroic-comic 

Ceea ce am numit aici registrul mitologic sau eroic-comic al argoului reprezintă, rigu
ros vorbind, doar un conglomerat de termeni din diverse câmpuri semantice care recu
perează, într-un fel sau altul, ecouri mitologice sau culturale, cel mai adesea într-o 
manieră ironic-comică. Unele asocieri terminologice sunt stereotipe şi transparente, de 
pildă amazoană pentru „femeie frumoasă" sau „prostituată de lux", mesalină pentru 
,,femeie de moravuri uşoare", donjuan pentru „bărbat afemeiat". În cazul altora, înţe
legerea deplină a procesului semantic este condiţionată de cunoaşterea unor termeni 
argotici asociaţi. Este cazul denumirii pentru „femeie de moravuri 
uşoare": aici trimiterea la zeiţa frumuseţii din mitologia romană este împletită, ironic, 
cu aluzia la o altă sintagmă folosită în argou pentru desemnarea aceluiaşi sens : femeie 
slabă la refuz. Prin proiecţia într-un registru deriziv-eroic, ,,homosexualul" este numit 

şi, printr-o asociere culturală mai puţin transparentă, (cu 
forma de plural hamleţi, cuvântul desemnează în argou şi „indispensabilii", a căror 
purtare a fost, poate, asociată cu personajul shakespearian şi interpretată ca un semn de 
efeminare). Din acelaşi registru fals eroic amintim termenul pentru „infractor 
renumit", cezar pentru „lider de grup infracţional" şi verbul a cădea pentru „a fi prins, 
a fi arestat" (,,condamnarea penală" însăşi fiind numită trofeu, ,,subofiţerul de politie 
din serviciul de ordine şi pază" - , iar „penitenciarul" - ). Ecouri mito-
logice se pot depista şi în desemnarea „gurii" ca însemnând 
,,a fi un bun orator". Un model semantic foarte productiv în ultimele decenii s-a dove
dit a fi alcătuirea de termeni care evocă prin asociere sonoră epopeicul, dar care trimit, 
de fapt, la realităţi cotidiene cu totul lipsite de eroism, efectul ironic şi comic decurgând 
tocmai de aici. Astfel, cuvântul baroniadă a fost creat pentru a descrie o „conferinţă 
naţională sau congres al Partidului Social Democrat, ai cărui lideri judeţeni sunt numiţi 

", căminiadă pentru a desemna „procesul de repartizare a spatiilor de cazare în 
căminele studenţeşti la început de an universitar, adesea contestat şi umbrit de practici 
ilegale", ciolaniadă pentru „luptă pentru putere". (Pe model similar s-au format 
niadă, dosariadă, căpşuniadă, iar procedeul este încă productiv.) 


