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U12: LINGVISTICĂ     

Despre româna vorbită azi  

Lexic 
aiureală 
anomalie 
cacofonie 
cumsecade 
fobie 
inadvertenţă 
ţanţoş 
 

Sinonime 
afectare = fandoseală 
cumsecade = cum trebuie 
iritat = enervat 
îndestulător = suficient 

maladie = boală 
probă = dovadă 

tom = volum 
versiune = variantă 
 

Antonime 
 

Prefixe negative 
dereglare 
insalubru 
inutil 
 

Sufixe 
•calofil 
 

•a superviza, supervizare 
a sminti, smintire 
 

•parvenitism 
semidoctism 
 

Familii de cuvinte 
•general, a generaliza, 
generalizare 
•igienă, a igieniza,  
igienizare 
•a sminti, smintire, 
sminteală 
•vorbă, a vorbi, vorbire 
 

Cuvinte călătoare 
şic (<fr chic) 
 

Expresii 
a-i veni în minte 
cu pricina 
 

 

 
Despre reaua folosire a limbii române în lumea de azi, fie că e vorba de 

presa de toate felurile, fie că e vorba de exerciţiul cotidian al comunicării, se 

pot scrie tomuri întregi.  

Stricarea limbii nu aduce în discuţie simpla inadvertenţă gramaticală, 

derapajul semantic, invazia barbarismelor, smintirea accentelor etc. În joc e 

ceva mai adînc şi mai periculos: criza limbii indică criza ţesutului intim al 

unei comunităţi. Între energia unei naţiuni şi sănătatea limbii sale e o relaţie 

strînsă, a cărei dereglare ar trebui să îngrijoreze. Evident, nu se poate impune 

prin decret igienizarea vorbirii zilnice. Dar unele instituţii, şcoala şi presa în 

primul rînd, ar trebui să se simtă mai intens responsabile, mai atente, mai 

active. Nu sunt.  

Televiziunile, de pildă, ar trebui, cred, să-şi creeze mici departamente de 

supervizare lingvistică, prin intermediul cărora cîţiva experţi să asigure 

„controlul de calitate" al limbii folosite în emisiunile curente. Ei ar începe, să 

zicem, prin recoltarea probelor insalubre şi ar face, încet-încet, educaţia 

minimală a „pacienţilor”.  

Cîteva maladii ar trebui tratate la nivel naţional. Îmi vin în minte, cu titlu 

de mostră, două asemenea maladii. Prima este înlocuirea cuvintelor 

„normale", consacrate, îndestulătoare semantic, prin termeni preţioşi, ţanţoşi, 

simptome ale unui anumit parvenitism cultural. A spune „a viziona” în loc 

de „a vedea”, sau „a lectura”, în loc de „a citi” e o afectare inutilă. Nu spui 

nimic în plus. Spui doar [...] că iei fandoseala lexicală drept inteligenţă, că ţi 

se pare şic să vorbeşti ţuguindu-ţi buzele. „A viziona” un spectacol, „a 

lectura” o carte sau un articol nu sunt ocupaţii de om cumsecade. Omul 

cumsecade vede şi citeşte. Şi pentru că vede cum trebuie şi citeşte bine, nu 

spune niciodată că „a vizionat” şi „a lecturat”.  

Un alt delir generalizat este frecventa folosire a lui „ca şi” în loc de „ca”. 

S-a creat obiceiul ca, în anumite cazuri, să se evite o cacofonie brutală prin 

substituţia cu pricina. Ca să nu spui „ca casa vecinului”, spui „ca şi casa 

vecinului”. În loc de „ca condiţie” preferi să zici „ca şi condiţie”.  

Personal, consider, pe de o parte, că fobia cacofoniilor e uşor nevrotică 

şi atestă o specie de semidoctism calofil, iar pe de altă parte, că, pentru a 

evita cazurile groase, limba română oferă soluţii mai elegante şi mai fireşti. 

Poţi spune „asemenea casei vecinului”, sau „drept condiţie”. Uimitor e însă 

altceva: „şi”-ul salvator e folosit şi cînd nu e nimic de salvat. Ce cacofonie 

eviţi cînd spui „ca şi soluţie », în loc de „ca soluţie »? Sau „ca şi profesor », 

în loc de „ca profesor »? Or, această anomalie s-a răspîndit galopant, aşa 

încît rareori mai auzi, în asemenea cazuri, versiunea normală. Las 

sociologilor şi psiho-sociologilor sarcina, după mine imposibilă, de a explica 

astfel de aiureli.  

Deocamdată, tot ce pot spune e că de cîte ori vizionez emisiuni în care 

se vorbeşte despre ce lecturează unii şi alţii, mă simt, ca şi scriitor, destul de 

iritat… 

 
 (După Andrei Pleşu, Telecomanda lui Pleşu, 

http://www.adevarul.ro/articole/telecomanda-lui-plesu-3.html) 
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Căutăţi în dicţionar sinonime pentru smintire şi sminteală.  
 

2. Cu ajutorul sufixului -eală se formeaza substantive provenite din verbe. Este un sufix  specific 
lexicului vechi: acreală, aiureală, buimăceală, fandoseală, năduşeală, născoceală, oboseală, plicti-

seală, răceală, sminteală, zăpăceală, zăpuşeală. Căutaţi cuvinte  care stau  la originea substantive-
lor de mai sus. Folosiţi-le în propoziţii. Ex. acreală < acru: Oţetul are gust acru.   
 

A. Lexic lingvistic 
•limbă/lingvistic; sens/semantic; lexic/lexical; gramatică/gramatical 
•barbarism, împrumut, cacofonie, substituţie, calc 
 

Stricarea limbii nu aduce în discuţie simpla inadvertenţă gramaticală, derapajul semantic sau invazia 

barbarismelor. 
 

B. Cacofonia 
•Din motive eufonice, se recomandă evitarea situaţiilor în care un cuvânt se termină cu una „din aşa-zisele 

silabe cacofonice  -ca, -că, -câ, -cu, ce, -ci”, iar următorul cuvânt începe cu una dintre aceste silabe.  

 

„Cacofonia nu este o virtute stilistică, iar încercările de restrângere a manifestărilor ei sunt fireşti. 

Sensibilizarea excesivă a românilor pentru acest aspect al limbii nu pare a fi însă cea mai bună 

soluţie. Ea poate institui la unii vorbitori o adevărată teroare anticacofonică, deturnând autocontrolul 

lingvistic spre o problemă minoră, în detrimentul celor importante”.  
(G. Gruiţă, Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Piteşti, Paralela 45, 2006: 231) 

•Cacofonii inevitabile sunt: biserica catolică; Ion Luca Caragiale; Banca Comercilaă Română; ... 

•Şi alte repetări deranjante de sunete se consideră cacofonii, de ex.: vizita sa s-a soldat cu succes; 

lalelele; etc. 
  

C. Metafora medicală 
În text, autorul foloseşte multe cuvinte medicale. Unele sunt indicate prin ghilimele: 
delir, fobie, igienizare, maladie, nevrotic, pacient, probe, recoltare, sănătate, simptom, smintire, ţesut...  
•Experţii ar începe prin recoltarea probelor insalubre şi ar face educaţia minimală a „pacienţilor”.  
 

3. a. Reperaţi în text expresii aparent medicale. Reformulaţi-le prin sinonime.  
b. De ce credeţi că autorul foloseşte aceste cuvinte într-un text nemedical?  
  

D. Ironia este o expresie simulată, prin intermediul căreia se formulează cu seriozitate un conţinut 
comic, opus faţă de ceea ce se afirmă aparent în enunţ. (După Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, 2005) 
În text, autorul foloseşte multe expresii ironice: 

stricarea limbii; derapajul semantic; smintirea accentelor; termeni preţioşi, ţanţoşi, simptome ale unui anumit 
parvenitism cultural; fandoseala lexicală; a-şi ţuguia buzele; delir generalizat; semidoctism calofil; aiureli...  
  

4. Ce expresii indică atitudinea ironică a autorului în ultima frază din text?   
5. Lexicul metaforic şi atitudinea ironică indică un text de tip eseu şi nu propriu-zis ştiinţific. 
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

E. Substantivarea prin articol 
„Şi”-ul salvator e folosit şi când nu e nimic de salvat. 
 

6. Daţi exemple cu: un şi/şi-ul; un eu/eul; un că/că-ul; un da/da-ul...  
 

F. Care 
•De cîte ori văd emisiuni în care se vorbeşte despre lecturile unora şi altora, mă simt destul de iritat. 

•Între energia unei naţiuni şi sănătatea limbii sale e o relaţie strînsă, a cărei dereglare ar trebui să îngrijoreze. 

•Televiziunile ar trebui să-şi creeze mici departamente de supervizare lingvistică, prin intermediul 

cărora cîţiva experţi să asigure „controlul de calitate" al limbii. 
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7. În fraza de mai jos, înlocuiţi cuvântul subliniat prin: un departament, o reţea, mai multe reţele, 
apoi faceţi transformările care se impun:  
Televiziunile ar trebui să-şi creeze departamente de supervizare lingvistică, prin intermediul cărora să 

asigure „controlul de calitate" al limbii folosite în emisiunile curente. 
 

a. ................................................................................................................................................................ 

b. ................................................................................................................................................................ 

c. ................................................................................................................................................................ 
 

8. Observaţi exemplul a. şi evitaţi, pentru celelalte, folosirea pronumelui relativ care:  
 

a. Între energia unei naţiuni şi sănătatea limbii 

sale e o relaţie strânsă, a cărei dereglare ar trebui 

să îngrijoreze. 

b. Folosirea barbarismelor, al căror sens este de 

multe ori neînţeles de vorbitori, este semnul unei 

lipse în cultură. 

c. Un exemplu de „limbă de lemn” este cel al 

politicienilor, ale căror expresii repetate îşi pierd 

orice sens. 

d. Argoul tinerilor, ale cărui cuvinte sunt în 

majoritatea cazurilor ignorate de adulţi, este un 

limbaj cu inovaţii continue. 

< Între energia unei naţiuni şi sănătatea limbii 

sale e o relaţie strânsă. Dereglarea acestei relaţii 

ar trebui să îngrijoreze. 

b. ........................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

c. ......................................................................... 

............................................................................ 

............................................................................ 

d. ........................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 
 

G. Alegerea sau alternanţa: fie...fie  = sau...sau, ori...ori     
Despre reaua folosire a limbii române în lumea de azi, fie că e vorba de presa de toate felurile, fie că e 

vorba de exerciţiul cotidian al comunicării, se pot scrie tomuri întregi.  
  

9. Reformulaţi exemplul din casetă cu sinonimele: sau... sau...; ori..., ori...  
 

H. Diferenţa sau opoziţia:  în loc de + subst.; ca să nu + vb G 1.5.5.3.; 2.11. 
  

•Un alt delir generalizat este frecventa folosire a lui „ca şi” în loc de „ca”. 

•Ca să nu spui „ca casa vecinului”, spui „ca şi casa vecinului”. În loc de „ca condiţie” preferi să zici 

„ca şi condiţie”.  
 

10. Reformulaţi frazele de mai sus, cu sinonime.  
 

I. Opinia: cred, să zicem, Condiţional G 2.13. 
•Televiziunile, de pildă, ar trebui, cred, să-şi creeze mici departamente de supervizare lingvistică. 

•Experţii ar începe, să zicem, prin recoltarea probelor insalubre şi ar face, încet-încet, educaţia mini-

mală a „pacienţilor”.  
 

11. Reformulaţi frazele folosind: cred că, consider că, după părerea mea,...  
a. Unele instituţii ar trebui să se simtă mai intens responsabile. > Cred că unele instituţii trebuie să... 

b. Această dereglare ar trebui să ne îngrijoreze. > .................................................................................. 

c. Barbarismele ar trebui evitate. > ......................................................................................................... 

d. Neologismele ar trebui triate. > .......................................................................................................... 
 

G. Argumentarea: teză + argumente/contraargumente + concluzie G 2.17. 
  

12. a. În paragraful final se rezumă opinia lui Andrei Pleşu despre evitarea cacofoniei: 
 

Teza: Personal, consider, pe de o parte, că fobia cacofoniilor e uşor nevrotică şi atestă o specie de 

semidoctism calofil, iar pe de altă parte, că, pentru a evita cazurile groase, limba română oferă soluţii 

mai elegante şi mai fireşti.  

Argumente: 

◊ exemple: Poţi spune „asemenea casei vecinului”, sau „drept condiţie”. 

◊ argumentul forte: Uimitor e însă altceva: „şi”-ul salvator e folosit şi când nu e nimic de salvat.  
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◊ întrebări retorice: Ce cacofonie eviţi când spui „ca şi soluţie », în loc de „ca soluţie »? Sau „ca şi 

profesor », în loc de „ca profesor »? 

Contraargumentul: Or, această anomalie s-a răspândit galopant. 

Concluzia (aici, provizorie): Deocamdată, tot ce pot spune e că de câte ori vizionez emisiuni în care 

se vorbeşte despre ce lecturează unii şi alţii, mă simt, ca şi scriitor, destul de iritat. 
  

b. Reformulaţi opinia lui Andrei Pleşu despre fobia cacofoniilor, formulând teza sa, argumentele 
şi concluzia.  
 

13. Interviu cu filologul Rodica Zafiu despre cuvinte la modă, snobism şi clişee (fragmente)  
 

Barbarismele. Există o reacţie împotriva excesului de împrumuturi chiar din interiorul 
limbii. De pildă, „a downloada” este un barbarism care s-a folosit insistent la început, 
după care mulţi au început să spună „a descărca”, fară ca vreo academie să le fi impus 
lucrul acesta. Putem avea încredere că limba va selecta soluţiile mai bune. Uneori va 
rămâne anglicismul pe care nu-l mai simţim ca un corp străin, alteori traducerea lui. 

Astăzi se spune „calculator” de mai multe ori decât „computer”. 
Calcurile lingvistice. Calcurile inutile (mascate în cuvinte care ne sună familiar) sunt cele care mă enervează cu 
adevărat. De pildă, cuvântul „dedicat”. Îl întâlnim peste tot: „public dedicat”, „ascultători dedicaţi”, „studenţi 
dedicaţi”. Poate să însemne foarte multe lucruri, în funcţie de context: „dăruit”,  dar şi „specializat”, „restrâns la un 
anumit domeniu” etc. Se creează confuzii, inclusiv cu folosirea lui deja fixată („consacrat”, „destinat”). Lărgirea 
sensului mi se pare în acest caz complet inutilă. La fel, pentru „determinat”. Nu aduce nimic nou faţă de „hotărât”, 
dar îl  întâlneşti în tot felul de prezentări: „e o persoană determinată, activă, comunicativă”. În asemenea cazuri, e 
vorba doar de modă şi de snobism. 

[...] În ierarhia mea negativă, „provocare” ocupă primul loc (şi „top”, dar cu el ne-am mai obişnuit). În 
limbajul afacerilor, al publicităţii şi chiar în conversaţia curentă, totul e o provocare: „Dacă mă chemaţi 
duminica la serviciu, pentru mine va fi o provocare”, „Am căzut la examen, ceea ce constituie o 
adevărată provocare.” E un cuvânt-umbrelă, un clişeu care acoperă tot ce (în mod ipocrit) nu vrei să 
caracterizezi ca negativ. 
[...] Astăzi, cineva speră că va fi angajat dacă foloseşte noile formule magice: „doresc noi oportunităţi 
pentru a progresa în carieră”, sau „prefer un mediu de lucru provocator”, sau „sunt complet flexibil”. 
Sunt clişee care sună strident în română şi dau impresia că omul nu mai comunică, le pronunţă fără să 
mai gândească. Bun, poate că societatea vrea să funcţioneze pe principiul „Eu ştiu că el ştie ce trebuie 
să spună”, dar cred că e bine să funcţioneze şi pe principiul „Vreau să văd că omul acesta gândeşte. 
Adaptarea împrumuturilor 
[...] Multe dintre franţuzismele pe care le folosim astăzi s-au adaptat grafic foarte bine; scriem, de pildă, 
fără probleme, „veioză”, „şansă”, „antet”. La fel de bine integrate sunt şi mai vechile împrumuturi din 
engleză: „meci”, „gol”, „hol”, „gem”. Acest gen de transcriere nu se mai acceptă însă (decât în glumă) 
pentru noile împrumuturi. De aceea, DOOM-ul din 2005 a revenit asupra unor propuneri de adaptare, 
faţă de ediţia din 1982. De pildă, în 1982 se propunea forma „cocher” pentru numele rasei de câini. 
Nimeni nu a urmat această prescripţie şi acum s-a revenit oficial la forma „cocker”. E clar că tendinţa 
actuală este de a nu adapta, dar acest fapt ne pune în mare dificultate. Limba română are flexiune şi 
alternanţe care modifică grafia engleză. Când formezi pluralul de la „bodyguard”, cum îl scrii? 
„Bodyguarzi”? Sau de la „boss”? Sunt probleme foarte mari, care duc inevitabil către un caracter hibrid, 
de tranziţie al adaptării grafice. Lingviştii propun soluţii pentru fiecare cuvânt în parte, soluţii care vor fi 
validate sau nu. Sunt cazuri de cuvinte care nu se adaptează, de pildă „computer”. Sunt foarte puţini cei 
care l-ar scrie „compiuter”. Îl scriem şi îl pronunţăm ca în engleză, de foarte multă vreme. 

Nu există soluţii ideale, chiar dacă unii îşi închipuie că e foarte simplu ca Academia să dea o 
regulă care să spună că de mâine toate cuvintele se scriu într-un anume fel.  

(http://student.hotnews.ro/stiri-intalniri_online-3344522-interviu-filologul-rodica-zafiu-despre-cuvinte-moda-snobism-clisee.htm) 
 

14. Reformulaţi şi comentaţi tezele apărate de Rodica Zafiu în interviu.  
 

15. Daţi exemple de barbarisme şi de calcuri din limba dumneavoastră.  


