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Degradarea limbii române 

 
A - Scurt istoric 

 
Limba român  a fost scris  în istoria sa cu r bojuri sau vechi „rune” europene, alfabete latine, 

greceşti, glagolitice, paleo-slave, alfabete de tranzi ie şi în final din nou latine. 
Despre epoca şi formele adopt rii alfabetului chirilic în scrierea limbii române, au existat multe 

p reri contradictorii. 
Limba slavon  şi scrierea chirilică înlocuiesc limba latin  şi alfabetul latin în biserica românilor prin 

secolul al X-lea şi se consolideaz  în secolele urm toare, ca urmare a impunerii acestora de c tre Imperiul 
Bulgar şi ca reac ie la propaganda catolic . 

Totuşi, Dimitrie Cantemir, în Descriptio Moldaviae, scris  în 1716 în limba latin , afirma c  s-a scris 
cu litere latine pîn  la Conciliul de la Florenta (1732), aşadar, înc  mai mult de 400 de ani dup  schisma de 
la 1054. Domnitorul Alexandru cel Bun, sf tuit de mitropolitul s u, ar fi poruncit arderea c r ilor şi textelor 
scrise pîn  atunci cu litere latine, introducînd, în loc, alfabetul chirilic şi limba slav , pentru a împiedica 
r spîndirea catolicismului în ar . Mihail Kog lniceanu, un mare istoric şi c rturar român, a sus inut aceeaşi 
tez , la 1838, în revista Al uta Româneasc .   

În a doua jum tate a secolului al XIX-lea, înv a i ca Timotei Cipariu, episcopul Melchisedec, 
Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Onciul şi al ii au afirmat c  limba slav  a fost introdus  în rile române 
înainte de Conciliul de la Floren a, respectiv în secolele X-XII, dup  creştinarea bulgarilor, aducînd în acest 
sens argumente şi izvoare de ordin filologic şi istoric. 

Aşadar, începînd cu secolele X-XV, c r ile bisericeşti r spîndite la români sînt scrise în limba veche 
bisericeasc , paleoslava, în care au scris Chiril şi Metodiu, iar grafica nu se schimb  în decursul mai multor 
secole. Ortografia urmeaz  regulile stabilite la reforma patriarhului Tîrnovei Eftimie, un c rturar de seam  
din secolul al XIV-lea. 

Primele documente româneşti, care au ajuns pîn  la noi, erau toate scrise cu ajutorul alfabetului 
chirilic, datorit  influen elor limbii slavone (limba slavă bisericească), care era folosit  ca limb  de cult şi de 
cancelarie în spa iul balcanic în secolele XI-XVII. 

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, înv a ii Şcolii Ardelene, remarcînd originea latin  a limbii 
române, au început implementarea alfabetului latin. Alfabetul chirilic a continuat s  fie folosit pîn  în anii 
1860, cînd limba român  a început s  fie reglementat  oficial. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în scrierea limbii române este reintrodus alfabetul latin 
în locul celui chirilic, dup  o perioad  de tranzi ie.  

Reintroducerea alfabetului latin pentru scrierea limbii române a fost propus  de Şcoala Ardelean  în 
cca. 1780 şi adoptat oficial abia în 1881, înainte de aceasta folosindu-se în diverse forme alfabetul chirilic 
(adoptat sunetele româneşti) şi alfabetul grecesc, şi rareori cel latin, adaptat cu greu. Deşi izolate, trebuie 
amintite pentru valoarea lor anticipativ  dou  texte româneşti cu grafie latin  de la sfârşitul secolului al XVI-
lea: Carte de cîntece (1571-1575?) în Transilvania şi Tatăl nostru, scris de boierul Luca Stroici şi tip rit 
între 1593-1597.  

La sfîrşitul secolului al XVI-lea diaconul Coresi face primele încerc ri de standardizare a ortografiei. 
Prin c r ile pe care le-a tradus şi tip rit în româneşte („Întrebarea creştineasc ” în 1560, „Liturghierul” în 
1570 etc.) el pune bazele unei limbi române literare şi liturgice unitare. 

Dimitrie Eustatievici din Braşov este autorul celei mai vechi lucr ri dedicate gramaticii limbii 
române care ni s-a p strat (1757) şi în care se enun  o serie de reguli ortografice pentru limba român  scris  
cu alfabetul chirilic. 

Începînd cu a doua jum tate a secolului al XVIII-lea, preocuparea pentru ortografia limbii române s-a 
intensificat odat  cu lupta dus  de Şcoala Ardelean  pentru demonstrarea latinit ii poporului şi limbii 
române. La aceast  lupt  au contribuit printre al ii Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Samuil Micu, acesta din 
urm  propunînd primele reguli ortografice pentru scrierea cu alfabet latin în „Carte de rug ciuni pentru 
evlavia homului chrestian” (Viena, 1779).  

În 1819, Petru Maior public  Ortographia Romana sive latino-valachica una cum clavi qua penetralia 
originationis vocum reserantur, cu anexa Dialog pentru începutul limbii române într  nepot şi unchiu, 
reeditate în 1825 în Lesicon românesc-latinesc-unguresc-nem esc..., primul lexicon cvadrilingv al limbii 
române, cunoscut şi sub numele de Lexiconul de la Buda, oper  monumental  la redactarea şi revizuirea 
c reia a lucrat şi Petru Maior. 
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În prima jum tate a secolului al XIX-lea, Ion Heliade R dulescu public  o lucrare despre gramatica 

limbii române (1828) în care propune simplificarea alfabetului chirilic prin alc tuirea unui alfabet mixt. În 
acelaşi timp el sus ine principiul fonetic în scrierea limbii române. 

În 1860 şi 1862 se adopt  în mod oficial alfabetul latin, dar, contrar propunerii lui Ion Heliade 
R dulescu, a fost preferat principiul etimologic pentru scrierea limbii române. Una dintre lucr rile 
importante din aceast  perioad  a fost Dic ionarul limbii române scris între 1871 şi 1876 de August Treboniu 
Lauria şi Ioan C. Massim, într-o ortografie latinizant . Lucrarea a fost criticat  de Ovid Denşusianu în Istoria 
limbii române (1901) pentru încercarea de epurare a vocabularului de toate elementele nelatine, proces în 
care autorii au f cut şi greşeli cauzate de necunoaşterea etimologiei unor cuvinte. 
 

B - Literele î şi â ( scurt istoric) 
 

Ideea de a utiliza o singur  liter  pentru sunetul î a ap rut cu mult înainte de 1953. Necesitatea de a 
reduce deosebirile dintre ortografie şi pronun ie a fost sus inut  înc  din 1880 de Titu Maiorescu, care scria: 
„Nu poate exista o gramatic  a scrierii în contra gramaticei vorbirii.” 

În 1904, Sextil Puşcariu scria în Convorbirii literare (nr. 11, articolul Ortografia revizuită a 
Academiei Române): „ elul ortografiei noastre e a avea pentru fiecare sunet simplu al graiului nostru un 
singur semn grafic şi fiec rei litere scrise s -i corespund  în grai un singur sunet.”  

În 1908, Titu Maiorescu insista în prefa a la „Despre scrierea limbei române” în privin a necesit ii 
„de a scrie sonul î pretutindeni cu î”. 

August Scriban scria în 1912 (în „Ortografia româneasc ”) c  este „inadmisibil  existen a literelor î 
şi â pentru un singur sunet”. 

În anii 1925, 1926 şi 1927 a avut loc o serie de congrese ale filologilor români, în urma c rora, în 
1927, Al. Procopovici public  „Ortografia româneasc ”. Prima cerin  din aceast  lucrare era „renun area la 
folosirea lui â şi generalizarea folosirii lui î”. 

În 1932, Ovid Denşusianu cerea în articolul „Noua ortografie” publicat în „Grai şi suflet” (vol. V, nr. 
2) „s  se renun e la orice concesiune pentru â [...] Nu cîştig m nimic cu [aceast ] liter .” 

La 31 mai 1929, filozoful Constantin R dulescu-Motru afirma la şedin a Academiei: „Pronun area 
sunetului î e singur  [...]; a-l scrie cînd î, cînd â e deci inutil.” 

În articolul „Proiect de reform  a ortografiei române” (1929), Sextil Puşcariu afirma: „Ortografia 
urmeaz  ortoepia. Principiul este «scrie cum vorbeşti».” Tot Sextil Puşcariu îşi aminteşte c  în 1932 s-a 
hot rît la Academie ca „la ortografia general  cu î s  se admit  o singur  excep ie cu â pentru român şi 
derivatele lui”. 
          În „Gramatica limbii române” (1937), Iorgu Iordan afirma: „Distinc ia dintre î şi â ar trebui s  dispar , 
fiindc  nu se întemeiaz  pe fapte de limb ”. Şi filologul August Scriban (în „Dic ionarul limbii româneşti”, 
publicat la Iaşi în 1939) sus inea c  „litera î e totuna cu â şi încurc  înv area limbii române. Principiul 
ştiin ific e un sunet, o liter ”. În acelaşi an, în revista „Tempo”, Alexandru Graur promova aceeaşi idee: „De 
ce s  avem dou  semne pentru un singur sunet? Nu e nevoie...”  

 Deci: 
De la prima reglementare oficial  a scrierii româneşti cu litere latine, reglementare stabilit  în 1881, 

au urmat reformele ortografice din 1904 (dup  Pu in  gramatic , vol.II, Al.Graur, Editura Academia RSR, 
Bucureşti, 1988, pag.159 şi pag.190 reforma ortografic  a urmat în 1903 nu în 1904), din 1932 şi din 1953 
Reformei din 1953 i s-a adus, în 1965, o modificare esen ial  şi semnificativ , şi anume: scrierea cuvintelor 
România, român şi a derivatelor cu â şi nu cu î (Romînia,romîn).    
 Demn de subliniat este şi faptul c  recunoaşterea latinit ii noastre lingvistice a avut loc într-o 
perioad  cînd noi foloseam alfabetul chirilic, la care am renun at definitiv abia în anul 1860. 
 Impunerea unui singur grafem, î, în anul 1953, a avut ca efect scrierea etonimului român şi a 
derivatelor sale cu î: romîn, Romînia, romînesc etc. 
 Dup  12 ani, în anul 1965, acestor norme li s-a adus un amendament care a constat în reintroducerea 
lui â pentru român şi derivatele sale. 
 Începînd cu anul 1983 s-a acceptat scrierea lui â în loc de î şi la numele proprii din familie, dup  
dorin a purt torilor lor.  
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C - Despre sînt şi sunt sau despre â şi î   
 
 Atît persoana I singular, sum, cît şi a III-a plural, sint; din latineşte au devenit în faza primitiv  a 
limbii române s(u) şi în unele grupuri ca nu-s, unde-s etc. se p streaz  aşa pîn  azi.  

Dup  consoane, s-a pus înainte un î: chiar îs, tot îs, pronun are care mai apare şi azi regional. 
Dar la persoana a III-a plural s-a p strat şi forma sînt.  
Şi deoarece I-a şi a III-a plural se confundau în formele s(u) şi îs, s-a extins şi forma sînt  şi la 

persoana I singular.   
 De altfel, la prezentul multor verbe româneşti persoana I singular este la fel cu a III-a plural. 
 Deci forma tradi ional , corect , este sînt. 
 Aşa s-a spus, aşa s-a scris pîn  în secolul trecut. 
 Cînd s-a introdus alfabetu latin, un curent, puternic pe atunci, a încercat s  impun  o scriere mult 
deosebit  de pronun area noastr , dar apropiat  de scrierea latineasac . 
 Astfel, pentru sunetul î s-au intodus cinci litere: â (ânger), mână,  

      ê (vênt),  
      î (rîu),  
      ô (fôntână),  
      û (adûnc), gût. 

 Neavînd suficiente cunoştin e de etimologie, s-au f cut şi greşeli. 
Pentru c  î-ul provine dintr-un a în doar cca 31% din cuvinte; în marea majoritate a cazurilor (69%), 

î-ul provine din cuvinte (fie latineşti, fie de alt  origine) care nu con ineau sunetul / litera a în locul 
respectiv, ci unul/una din sunetele/literele e, i, o sau u, aşa c  transcrierea sa azi prin â este absurd . 

Dac  am fi paroxistic de pedan i, ar trebui s -l transcriem cu ê („e” cu accent circonflex), ô („o” cu 
accent circonflex) sau û („u” cu accent circonflex). Iat  doar cîteva exemple:  

-î din e: monumentum>mormînt (=mormênt!),  
                          tenerus>tîn r (=tên r!),  

 ventus>vînt (= vênt!),   
   freiner (fr.)> a frîna (=a frêna!),  
   netengu(sl.)>n tîng (=n têng!),  
   frengi (tc.)>frînghie (=frênghie!);    

  -î din i: luminaria>lumînare,  
  ridere>a rîde,  
  ripa>rîp ,  
  sinus>sîn,  
 stringere>a strînge,  
 rivus>rîu,  
 drîmb  (sl.),  
 geamlîc (tc.);  

  -î din o:  fontana>fîntîn  (=fôntân !),  
    longum>lîng  (=lông !),  
    monastiri (sl.)>mîn stire (môn stire!),  
    limoni (gr.)>l mîie (=l môie!),  

                           gond (magh.)>gînd (=gônd!); 
-î din u: aduncum>adînc (=adûnc!),  

  perturnicula>potîrniche (=potûrniche!),  
   hirundinella>rîndunic  (=rûndunic !),  

          gîndac (=gûndac!),  
    mîrşav (=mûrşav!),  
    zvîrli (zvûrli!),  
    smîrc (=smûrc!) (sl.),  
    t rîm (tc.) (=t rûm!).  

Copiii trebuiau deci s  se informeze asupra etimologiei cuvintelor înainte de a şti cum s  le scrie. 
 S-a crezut c  persoana III-a plural sînt are la baz  latinescul sunt, cînd de fapt punctul de plecare a 
fost forma latin  sint (întregul plural românesc reprezint  nu indicativul, ci conjunctivul latinesc). 
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Verbul auxiliar sum, fui, esse se conjug  la indicativ prezent şi conjunctiv prezent precum urmeaz : 
              Indicativ prezent                                                    Conjunctiv  prezent 
sing. I       Sum (eu sînt)                                                            Sim (eu s  fiu) 

             sing. II      Es     (tu eşti)                                                            Sis (tu s  fii) 
                        sing. III    Est    (el,ea este)                                                       Sit  (el, ea s  fie) 
                        pl. I           Sumus (noi sîntem)                                                  Simus  (noi s  fim) 
                        pl. II          Estis   (voi sînte i)                                                    Sitis    voi s  fi i) 
                        pl. III         Sunt    (ei, ele sînt)                                                   Sint    (ei, ele s  fie)  
 
 Au scris deci sûnt, continuînd s  pronun e, ca toat  lumea sînt (la Eminescu, sînt rimeaz  cu pămînt, 
nu cu mărunt). 
 Cu timpul, accentul circumflex a fost neglijat şi s-a ajuns s  se scrie sunt. 

Cu ocazia reformei din 1903, s-a renun at la  ê, ô şi û, recomandînd s  se scrie, independent de vocala 
din latineşte, înger, mână, vânt, râu, fântână, adânc gût, dar s-au p strat dou  litere, â şi î, în loc de una, de 
altfel inconsecvent repartizate din punctul de vedere al etimologiei, de vreme ce latinescului angelus îi 
corespundea înger, iar latinescului rivus îi corespundea râu. 

Mai r mîneau destule complica ii, de exemplu: participiile verbelor de conjugarea a IV-a se scriau cu 
î (cînd preceda un r), deci amărît, coborît. Dar urît, care e participiul lui a urî, se foloseşte ca adjectiv, cu 
în eles destul de dep rtat de al verbului: mai trebuie scris cu î ? Sau cu â ?  

Dar sunt n-a fost atins, deşi toat  lumea pronun a sînt şi mul i c rturari de frunte continuau s  scrie cu 
î.  
 Mai tîrziu, v zînd scris şi scriind cu u, unii au început s  şi  pronun e aşa.  
 În 1953, comisia îns rcinat  cu elaborarea noii ortografii a restabilit scrierea –şi pronun area –
tradi ional  şi corect , sînt, care a devenit norm  obligatorie pentru toat  lumea. 

Reforma din 1953 a simplificat situa ia, ca în multe alte am nunte, astfel c  acum cine ştie s  
vorbeasc  înva  uşor ce litere trebuie s  se scrie: ele corespund sunetelor. Şi pentru c  avem un singur sunet 
î, folosim şi o singur  liter , î. 

 
D - Patru articole despre î şi â, precum sînt şi sunt 

 
-1- 

î şi â 
 
 Sunetul nostru î, acelaşi peste tot, este scris în ortografia oficial  cînd cu î, cînd cu â. Academia 
intervine din timp în timp şi m reşte aci domeniul unuia din cele dou  semne, aci pe al celuilalt: recomand  
s  se scrie hotărât, apoi hotărît şi, de curînd, iar şi hotărît. Cele dou  semne reprezint  îns  un singur sunet. 
Conform ortografiei fonetice trebuie deci s  avem un singur semn. Pentru care din cele dou  semne ne vom 
pronun a ? S  vedem întîi care e domeniul fiec ruia şi de ce avem dou  semne. 
 Mare parte din filologii şi istoricii noştri, cum şi unele reviste literare („Viaţa românească” de 
exemplu) nu utilizeaz  decît pe î. Academia foloseşte pe î la începutul cuvintelor şi la sfîrşitul lor, precum şi 
în cuvintele compuse la începutul celei de a doua p r i a compusului (neîntrerupt etc.). Evident, din motive 
etimologice: de cele mai multe ori, î ini ial vine din i latin (nu îns  întodeauna: în înger, de pild , î reprezint  
un a latin). În interiorul cuvintelor orice vocal  poate deveni î în anumite împrejur ri. De aceea, pe vremea 
ortografiei etimologice se scria ânger, vênt, rîu, rôndunea, adûnc. Ca s  fie logic  Academia ar trebui s  
scrie şi ast zi tot aşa, de vreme ce men ine criteriul etimologic. 
 S  vedem care sînt argumentele ambelor tabere. În favoarea lui î se poate invoca faptul c  semnul 
acesta seam n  bine cu cel întrebuin at în secolul trecut, în vremea alfabetului de tranzi ie, c  e scris aşa de 
toat  lumea la începutul şi sfîrşitul cuvintelor şi c  î  e mai aproape de i decît de a. În favoarea lui â se 
invoc  argumentul c  dac  s-ar scrie român cu î nu s-ar mai vedea c  vine de la romanus. La aceasta se poate 
r spunde cu argumentul general întrebuin at contra scrierii etimologice: cine cunoaşte istoria ştie în orice caz 
c  român vine de la romanus, iar cine nu vrea s  o ştie nu o va afla nici din ortografie. 
 De fapt, e absolut indiferent dac  adopt m pe î sau pe â, c ci argumentele, fie ele de ordin etimologic 
sau caligrafic, nu dovedesc nimic aici. Ceea ce import  e ca pentru sunetul unitar s  avem un singur semn, 
oricare ar fi el. La nevoie s-ar putea chiar inventa un semn nou, de la care n-ar trebui s  cerem decît s  nu se 
protesteze la echivoc. 
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 Este îns  mai simplu s  adopt m unul din cele dou  semne pe care le avem la îndemîn  decît s  
invent m unul nou. În cazul acesta îl prefer m pe î, pentru un motiv de ordin practic: din a facem, cu 
ajutorul unui semn pus deasupra, pe ă. Cum semnele se fac destul de neglijent în scrierea gr bit , dac  facem 
şi pe î tot din a, de multe ori ă şi â se pot confunda. Avînd prin urmare s  descifr m un scris necite , se poate 
întîmpla s  ezit m între ă şi â. Pe cînd f cîndu-l pe î din i, orice posibilitate de confuzie e înl turat . Singurul 
criteriu de care trebuie s  inem seam  în alegerea literelor e s  nu l s m loc pentru confuzii. 
 

Ad., 2.VII.1930   
 

[vezi Pu in  gramatic , vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.24÷25] 
 

                                                                       -2- 
â sau î ? 

 
 Primesc din cînd în cînd scrisori, de obicei de la oameni în vîrst , care, deprinşi s  scrie cu â, 
protesteaz , sub diferite pretexte, contra elimin rii acestei litere. 
 Sînt silit de fiecare dat  s  le ar t c  â nu este decît o r m şi  a vechii scrieri etimologice, care nu 
încerca s  redea realit ile româneşti, ci pe cele latineşti, deşi scriem pentru noi, nu pentru romani. 
 Sunetul î, care este unul singur, ap rea în scris în secolul trecut sub cinci forme: â, ê, î, ô, û, dup  
cum îi corespunde, sau se presupunea c  îi corespunde, în latineşte o vocal  sau alta: mână, vênt, rîu, 
fôntână, gût. 
 Copiii trebuiau deci s  se informeze asupra etimologiei cuvintelor înainte de a şti cum s  le scrie. 
 Cu ocazia reformei din 1903, s-a renun at la  ê, ô şi û, dar s-au p strat dou  litere, â şi î, în loc de una, 
de altfel inconsecvent repartizate din punctul de vedere al etimologiei, de vreme ce latinescului angelus îi 
corespundea înger, iar latinescului rivus îi corespundea râu. 
 Mai r mîneau destule complica ii, de exemplu: participiile verbelor de conjugarea a IV-a se scriau cu 
î (cînd preceda un r), deci amărît, coborît. Dar urît, care e participiul lui a urî, se foloseşte ca adjectiv, cu 
în eles destul de dep rtat de al verbului: mai trebuie scris cu î ? Sau cu â ?  
 Reforma din 1953 a simplificat situa ia, ca în multe alte am nunte, astfel c  acum cine ştie s  
vorbeasc  înva  uşor ce litere trebuie s  se scrie: ele corespund sunetelor. Şi pentru c  avem un singur sunet 
î, folosim şi o singur  liter , î. 
 Am ar tat aceste lucruri ca un r spuns pe care-l dau cititorului nostru G.Nemeş din comuna Onceşti, 
jude ul Bac u. Acesta constituie o excep ie printre coresponden ii mei, deoarece pledeaz  pentru respectarea 
regulii actuale şi protesteaz  pentru c  în timpul din urm  se v d mereu nume scrise cu â. Se în elege din 
cele spuse mai sus c  sînt de acord cu inten ia acestei scrisori, dar trebuie s  discut cîteva am nunte pe care 
le con ine. 
 „Numai România şi cuvintele din aceeaşi familie şi Brâncuşi, nume de rezonan  universal , se scriu 
cu â. De ce Gîrleanu, Agîrbiceanu, Pîrvan, Topîrceanu, care au semnat toat  via a cu â, se scriu cu î, iar 
al ii, care nu au fost cunoscu i în trecut, s -şi scrie numele cu â ? ”, întreab  corespondentul meu. 
 Sînt în textul pe care l-am reprodus cîteva inexactit i. Mai întîi, Topîrceanu, membru al cercului de 
la „Via a româneasc ”, a semnat toat  via a cu î ( cu î scriau peste tot Ibr ilenu, Sadoveanu şi, bineîn eles, 
A.Philippide, principalul lingvist colaborator al revistei). Apoi, regula actual  prevede c  numele cunoscute 
de mult  vreme în str in tate se scriu în continuare cu â: nu numai Brâncuşi, ci şi Pârvan şi altele. Aceasta 
pentru a nu se creea confuzie în cataloage etc. Un specialist str in ar crede uşor c  Pîrvan este alt autor decît 
cunoscutul Pârvan. 
 Cei care timp de 15 ani s-au conformat noi ortografii, isc lind cu î, iar acum dintr-o dat  trec la 
scrierea cu â contribuie la crearea aceleiaşi confuzii. Probabil vor s  dea impresia c  numele lor este de 
mult  vreme ilustru pe tot mapamondul. 
 Mi-am exprimat prin aceasta dezacordul fa  de procedeul lor, dar nu pot propune s  li se interzic  
semnarea cu â : într-o not  la paragraful 167, Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie arat  c     
„numele de personae româneşti se redau aşa cum sînt scrise de purt torii lor”. Ce e drept. Îndreptarul are în 
vedere pe oamenii celebri, dar nu o spune explicit şi cred c  nici nu trebuie s  o spun : s  l s m pe fiecare 
s -şi scrie numele cum crede c  e mai bine, cu atît mai mult cu cît actele de naştere ale adul ilor prezint  
ortografia veche. 
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 E foarte probabil c  mul i din cei care reiau acum pe â vor renun a cu timpul la acest capriciu; cei 
care vor persevera vor ajunge cu siguran  s  fie numi i greşit ( de exemplu Cîrnea scris Cârnea se va 
transforma în Carnea etc.) pe m sur  ce se vor ridica noi genera ii, pentru care scrierea cu â va fi ceva 
neobişnuit. Aceasta este singura sanc iune pe care o întrev d pentru singularizarea în felul de a-şi scrie 
numele. 

                                                                                 „România literar ” 20.02.1969  
 

[vezi Pu in  gramatic , vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.159÷160] 
 

-3- 
Iar şi â şi î 

 
 Primim în continuare scrisori privitoare la scrierea cu â şi î, unii corespoden i aprobînd numai una din 
cele dou  litere, al ii pe amîndou , cu argumente din cele mai variate. Aleg din întregul curier scrisoarea 
venit  de la Aurelian Cîmpan din Arad, pentru a da un r spuns care, dup  p rerea mea, ar trebui s  
l mureasc  şi pe al ii. 
 Corespondentul ne arat  c  tat l s u, bucovinean, devenise în armata austriac  Kimpan, ceea ce-i 
producea, bineîn eles, nepl cere. Acum, dac  scriem Cîmpean, exist  riscul s  se citeasc  Cimpan, mai ales 
c  unele maşini de scris nu au litera î. De aceea purt torul a hot rît s -şi scrie numele cu â, chiar dac  ar fi 
cazul s  ob in  acest drept „pe cale judiciar ”. 
 Cu aceast  îns  nu se elimin  nicidecum posibilit ile de confuzie. Dac  oamenii nu ştiu s  pronun e 
româneşte sau dac  maşina de scris nu are literele necesare, se va ajunge oricum la deformarea numelor. Şi 
nu v d cu cît ar fi mai cîştigat cineva dac  din Cîmpan, în loc s  devin  Kimpan sau Cimpan, va deveni 
Campan. Interesul este ca numele s  fie pronun at aşa cum a fost stabilit de la început, orice alterare ducînd 
la complica ii nedorite. În treac t fie zis, faptul c  austriecii, care nu au sunetul î, auzeau – şi pronun au cum 
auzeau – Kimpan arat  o dat  mai mult c  î e mai aproape de i decît de a. În orice caz, pot s  dau o 
informa ie liniştitoare; nu e nevoie de nici o ac iune judiciar : deoarece probabil în actul de naştere e scris 
Câmpan, purt torul e liber s  foloseasc  acest fel de notare; în orice caz, dispozi ia este c  fiecare are dreptul 
s -şi scrie numele conform tradi iei familiale, lucru ar tat, de altfel, şi în articolul meu precedent în aceast  
materie. Nu numai atît, se stabileşte în mod oficial c  numele cunoscute din trecut cu o ortografie învechit  
r mîn aşa: Kogălniceanu cu K, Alecsandri cu cs, Negruzzi cu zz, Rosetti cu tt etc., deci şi Pârvan, Brâncuşi 
şi altele cu â. Motivul e simplu: nu se poate modifica scrierea în publica iile ap rute demult, nici nu se poate 
trece fiecare nume în mai multe locuri în cataloage sau bibliografii, iar str inii ar putea crede c  Pîrvan este 
alt Pârvan pe care-l cunosc ei. Prin urmare, p str m obligatoriu cu â numele care şi-au cîştigat reputa ia în 
forma aceasta. 
 Autorul scrisorii ne întreab  candid: ce ne facem dac  şi alte nume vor deveni celebre, înlocuim şi pe 
î cu â ? Dup  cum se vede, în mintea unora scrierea cu â devine un fel de blazon, cineva isc leşte cu î pîn  
devine cunoscut aşa, apoi trece la scrierea cu â, pentru a crea complica ii în acte. Deci m sura discutat  a 
fost în eleas  pe dos. 
 Dar argumentul pe care-l aduc de cele mai multe ori partizanii lui â este c  litera aceasta ne ajut  s  
men inem apropierea între cuvintele noastre şi cele latineşti. Se ştie c  romanii nu aveau nici litera â, nici 
litera î, şi nu le aveau pentru c  nu aveau nici sunetul corespunz tor. Dar cei neinstrui i, care in s -şi dea 
p rerea în materie, socotesc c  peste tot sau aproape peste tot unde noi avem un î romanii aveau un a, prin 
urmare dac  am scrie cu â s-ar vedea mai uşor etimologia. Sînt, ce e drept, asemenea cazuri, dar cît de 
frecvente? Pentru a r spunde la aceast  întrebare am f cut un sondaj în dic ionar. M-am folosit de 
Dicţionarul limbii române, în curs de publicare, cel mai bogat din cîte avem. Am parcurs litera M, singura 
ap rut  pîn  acum din seria nou . S  inem seama c  în acest dic ionar nu sînt înserate pronun rile regionale 
bazate pe schimb ri regulate, deci nu vom g si notate forme ca maşînă pentru maşină sau maldîr pentru 
maldăr, care ar spori considerabil num rul exemplelor provenite din alt sunet decît a latinesc. 
 Dar chiar aşa, iat  care e situa ia: în cele 1076 de pagini ale volumului, am g sit peste 150 de cuvinte 
cu î, dintre care moştenite din latineşte cu a la origine, 10. Restul de 140 sînt sau provenite din latineşte, dar 
f r  a la baz  (de exemplu a mîna din minari sau mormînt din monumentum), sau formate în româneşte, sau, 
mai ales, împrumutate din slav , maghiar , turc . Deci, dac  le-am scrie cu â, n-am înt ri prin aceasta cu 
nimic leg tura limbii noastre cu baza ei latina. 
         „România literar ”, 1.V.1969 
 [vezi Pu in  gramatic , vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.172÷173] 
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                                                                       - 4- 
Sînt şi sunt 

 
 Am auzit pe unii protestînd împotiva Îndreptarului ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, care 
prescrie, ca forme de persoana I singular şi a III-a plural, sînt, nu sunt. Pe de alt  parte, o scrisoare venit  din 
Gala i semnaleaz  prezen a formei sunt într-o poezie recent . Poate fi vorba în acest caz de o licen  poetic ? 
Autorul scrisorii nu s-ar da înd r t, pe cît se pare, s  cear  sanc iuni pentru c lcarea „legii” ortografice. 
 Atît persoana I singular, sum, cît şi a III-a plural, sint; din latineşte au devenit în faza primitiv  a 
limbii române s(u) şi în unele grupuri ca nu-s, unde-s etc. se p streaz  aşa pîn  azi. Dup  consoane, s-a pus 
înainte un î: chiar îs, tot îs, pronun are care mai apare şi azi regional. 
 Dar la persoana a III-a plural s-a p strat şi forma sînt. Şi deoarece I-a şi a III-a plural se confundau în 
formele s(u) şi îs, s-a extins şi forma sînt  şi la persoana I singular. 
 De altfel, la prezentul multor verbe româneşti persoana I singular este la fel cu a III-a plural. 
 Deci forma tradi ional , corect , este sînt. 
 Aşa s-a spus, aşa s-a scris pîn  în secolul trecut. 
 Cînd s-a introdus alfabetu latin, un curent, puternic pe atunci, a încercat s  impun  o scriere mult 
deosebit  de pronun area noastr , dar apropiat  de scrierea latineasac . 
 Astfel, pentru sunetul î s-au intodus cinci litere: â (ânger),  

      ê (vênt),  
      î (rîu),  
      ô (fôntână),  
      û (adûnc). 

 Neavînd suficiente cunoştin e de etimologie, au f cut şi greşeli. 
 Astfel au crezut c  persoana III-a sînt are la baz  latinescul sunt, cînd de fapt punctul de plecare a 
fost forma latin  sint (întregul plural românesc reprezint  nu indicativul, ci conjunctivul latinesc). 
 Au scris deci sûnt, continuînd s  pronun e, ca toat  lumea sînt (la Eminescu, sînt rimeaz  cu pămînt, 
nu cu mărunt). 
 Cu timpul, accentul circumflex a fost neglijat şi s-a ajuns s  se scrie sunt. 
 Reforma ortografic  din 1903 a suprimat literele ê, ô, şi û, recomandînd s  se scrie, independent de 
vocala din latineşte, înger, vânt, râu, fântână, adânc.   

Dar sunt n-a fost atins, deşi toat  lumea pronun a sînt şi mul i c rturari de frunte continuau s  scrie cu 
î. 
 Mai tîrziu, v zînd scris şi scriind cu u, unii au început s  şi  pronun e aşa. 
 Îmi aduc aminte mirarea care m-a cuprins întîia oar  cînd am auzit aceast  pronun are: era în vara 
anului 1927. 
 M-a surprins atît de tare, încît in minte pîn  azi persoana de la care am auzit-o şi locul unde ne 
g seam. 
 În urm torii 25 de ani, pronun area sunt a cîştigat teren, f r  a deveni – nici pe departe – general .  
 În 1953, comisia îns rcinat  cu elaborarea noii ortografii a restabilit scrierea – şi pronun area –
tradi ional  şi corect , sînt, care a devenit norm  obligatorie pentru toat  lumea. 
 Ce este îns  cu autorii de literatur  beletristic ? Sînt ei obliga i s  respecte f r  nici o abatere normele 
Îndreptarului? Evident, nu. În 1953, cineva a încercat s -l cîştige împotriva reformei pe Mihail Sadoveanu, 
care era preşedintele Sec iei de Filologie a Academiei. Zicea acel cineva c  de aici înainte scriitorii nu vor 
avea voie s  întrebuin eze alte forme decît cele trecute în Îndreptar. Dar Sadoveanu era prea bun cunosc tor 
al problemelor de limb  ca s  cread  în asemenea n zbîtii. Scriitorii au avut, au şi vor avea întotdeauna 
dreptul de a folosi forme corupte (vezi de exemplu Caragiale), regionale (vezi de exemplu Titus Popovici), 
arhaice (vezi de exemplu Sadoveanu) ca s -şi caracterizeze personajele. Poe ii au dreptul s  se serveasc  de 
variante, literare sau neliterare, pentru nevoile ritmului, ale rimei, pentru a produce armonii imitative etc. 
Uneori observ m aceste abateri, alteori, la prima lectur , trecem pe lîng  ele f r  s  le vedem. Valoarea unui 
scriitor nu se judec  dup  felul cum aplic  Îndreptarul, ci dup  capacitatea de a ne emo iona. 
          „România literar ”, 4.IX.1969  
 

[vezi Pu in  gramatic , vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.190÷191]  
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E - Cauze trecute şi prezente care au dus şi duc la degradarea limbii române 
 

I- Din cauza Academiei Române 
a) Dic ionarele explicative ale limbii române care s-au scris 

 
La 1 august 1867 a luat fiin  Societatea Academic  Român , iar în anul 1879, printr-o lege a 

Parlamentului, aceasta a devenit Academia Român .  
Potrivit statutului, rolul principal al Academiei consta în cultivarea limbii şi literaturii, studierea 

istoriei na ionale române şi cercetarea ştiin ific .  
Dar asta era numai fa ada, fiindc  din interiorul acestei institu ii s-a pornit cea mai cumplit  ac iune 

de falsificare a istoriei, originii limbii române şi a culturii identitare de c tre academicienii - cozi de topor 
sau tr d tori de neam şi ar .   

S  nu fie vorba în vînt a vreunui înduşm nit asupra propriei vie i, dau în continuare pe „corifeii” – 
to i str ini de neam şi ar  – care ne-au scris dic ionarele explicative ale limbii române. 

1. Alexander Hirth (Alexandru Cihac) cu f c tura Dictionnaire d'étymologie daco-romane, ap rut  în 
anul 1870, deşi priceputul ,,lingvist” nu cunoştea deloc limba român , lucrarea fiind o c r ulie de format mic 
cu 312 pagini. În completare vine cu volumul II, Elementes slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et 
albanais, ap rut în anul 1879. 

2. A. T. Laurian împreun  cu I. Massim, profesor la Sf. Sava din Bucureşti, au elaborat în perioada 
1871-1875 inspirîndu-se dup  dic ionarul d ruit de Alexander Hirth (Alexandru Cihac) Academiei Române, 
o proprie f c tur : Dic ionarul limbii române, unde aproape jum tate din cuvintele de origine latin  erau 
scornite de cei doi ,,lingvişti”, adic  falsuri f cute la lumina zilei! 

3. Eliezer Shein (Laz r Ş ineanu) cu Dic ionar universal al limbii române, ap rut în anul 1896. 
4. Iancu Hecht (Ion Aurel Candrea) cu Dic ionarul etimologic al limbii române. Elementele latine 

realizat în colaborare cu Ovid Densuşianu (fratele lui N. Densuşianu) în perioada 1907-1914. 
5. Iorgu Iordania (Iordan) a fost coordonatorul dic ionarului din anul 1954, din ordinul c ruia s-au 

eliminat peste 20.000 de cuvinte vechi pe motiv c  nu se mai folosesc! 
6. Alfred Bauer (Alexandru Graur) coordoneaz  dic ionarul terminat în anul 1975.  
7. Marius Sala (sefard dup  socotelile lor etnice şi religioase inute de tartorul Iahweh), din anul 1953 

lucreaz  ca cercet tor la la Institutul de Lingvist  al Academiei Române Bucureşti, în prezent intitulat 
Institutul de Lingvistic  ,,Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, al c rui director este din 1994. Şi-a luat 
doctoratul în filologie cu teza Fonetica şi fonologia iudeospaniolei din Bucureşti (1967), sub conducerea lui 
Iorgu Iordan. Împreun  cu Gh. Mih il  au coordonat apari ia lucr rii Dic ionarul limbii române, unde 
originea latin  a poporului român este fundamentul scrierii. 

 
b) Modul defectos şi arogant al înlocuirii lui î cu â, precum a folosiri lui sunt în loc de sînt 

 
Modul în care „reforma” a fost impus , prin respingerea arogant  a punctului de vedere al 

lingviştilor, români şi str ini, al profesorilor de Limba şi literatura român  din înv mîntul universitar şi 
liceal şi prin mistificarea adev rului privind istoria ortografiei limbii române.  
               Preşedintele Academiei Române, domnul acad. M. Dr g nescu, imediat dup  1990, ca şi cum 
aceasta ar fi fost prima urgen , luînd ini iativa schimb rii ortografiei (adic  a înlocuirii lui î cu â, şi nimic 
altceva!), atr gea, cu severitate, aten ia c  limba nu este a lingviştilor, ci a întregului popor român şi, în 
consecin , a pus întreb ri poporului: „De cîtva timp întreb colegi ai Academiei Române, oameni de cultur , 
lingvişti, muncitori care au vîrsta necesar  sau cultura necesar  pentru a aprecia diferen a dintre â şi î.”  
 Evident, ranii lipseau de la acest sondaj, pentru c  „nu au cultura necesar ”(!), dar nu ştim de ce 
lipseau profesorii, înv torii. Şi nu ştim de ce nu au fost întreba i academicieni, lingvişti, scriitori etc. din 
Republica Moldova, din regiunea Cern u i, c  doar şi românii de aici fac parte din poporul român, sau nu? Şi 
nu ştim de ce au mai fost întreba i lingviştii dac  r spunsul lor trebuia oricum respins. Ceea ce s-a şi 
întîmplat, f r  nici o ezitare. 
 

c) Modific rile introduse în Dic ionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM) 
 

Aceste modific ri parc  au fost f cute inten ionat pentru a complica şi mai mult harababura existent  
în limba român . 
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Vezi:   
- Academia Român , Institutul de Lingvistic  „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Dic ionarul ortografic, 

ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2). Edi ia a II-a rev zut  şi ad ugit , Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 2005, coordonator: Ioana Vintil -R dulescu -  

  
II- Scrierea fără diacritice 

  
Scrierea cu diacritice: indicator al gradului de cultur  şi de profesionalism 
Aşa dup  cum se poate constata cu uşurin , sensul şi con inutul unor cuvinte, propozi ii este 

schimbat radical din cauz  c  scrierea nu este f cut  cu diacritice.  
Scrierea f r  diacritice poate duce la exprim ri ambigue, vulgare şi / sau cu un sens şi cu un con inut 

total diferit. 
Un semn diacritic este un semn tipografic ad ugat la o liter  pentru a indica o diferen  în pronun ie 

sau pentru a deosebi sensurile a dou  cuvinte altfel scrise identic.   
În limba român , semnele diacritice se plaseaz  de obicei deasupra sau dedesubtul unei litere. 
Limba român  foloseşte cinci litere cu semne diacritice: , â, î, ş, . 
Mai precis, semnele diacritice sunt , Â, Î, Ş,  şi perechile lor minuscule, respectiv , â, î, ş, . 
Caracterele Ş şi  folosite corect sînt ele cu virgule. 
Aspectul şi denumirea acestor semne sînt. 

  – c ciul  (breve); cînd semnul este pus deasupra unei litere. 
Â â Î î – circumflex.   
Ş ş   – virguli  sau virgul , plasat  sub literele corespunz toare s, S, t, T. 
Scrierea f r  diacritice poate conduce şi la cuvinte care nu exist  în limba român , precum „pamint”, 

„stiinta”, „saminta”, rezultate din scrierea incorect , f r  diacritice, a cuvintelor „p mînt”, „ştiin ”, 
„s mîn ”. 

Unele cuvinte se pot interpreta în numeroase feluri, foarte diferite, în func ie de diacriticele care li se 
ataşeaz , precum:  

1) cuvîntul „tata” se poate interpreta în nu mai pu in de 4 feluri, respectiv: „tata”; „tat ”; „ a a”; 
„ a ”; 

2) cuvîntul „laturi” se poate interpreta în 3 feluri, respectiv: „laturi”/”latur ” (parte lateral , margine a 
unui obiect; parte, sens, direc ie etc.); „l turi” (ap  murdar  în care s-au sp lat vasele, rufele sau în care s-a 
sp lat cineva; zoaie, sp laturi etc.); „la uri”/”la ” (instrument pentru prins p s ri sau animale, constînd dintr-
un ochi de sfoar , de sîrm  etc.); 

Cuvintele str ine (nume de persoane şi de locuri, titluri de c r i, citate etc.) trebuie scrise cu 
diacriticele proprii limbilor de origine.    
 

III-Uz şi abuz – despre neologisme în general şi anglicisme  în particular  
 

Printre cauzele p trunderii neologismelor se num r  necesitatea adapt rii la realitatea impus  de 
dezvoltarea tehnologic  şi moda.  

În primul caz, utilizarea neologismelor se impune mai ales datorit  existen ei unor termeni tehnici 
intraductibili sau traductibili prin sintagme greoaie şi lungi şi, în final, f r  eficien  practic  (de pild , 

               „hardware” – echipament fizic, structur  fizic  a sistemului,  
               „software” – sistem de programe, sau  
               „applet“, „macro“, „feed-back” etc.),  

sau care sînt de preferat a fi împrumuta i ca atare, întrucît traducerea lor literal  ar fi perceput  de vorbitorii 
de limb  român  ca ridicol  („mouse” – şoarece,  
                                               „cookie” – fursec, pr jituric ,  
                                               „wizard” – vr jitor etc.). 
            Pentru aceast  din urm  situa ie, discu ia s-ar putea prelungi, totuşi, pentru c , în Fran a, de exemplu, 
termenul consacrat pentru „mouse” este fran uzescul „souris” (şoarece), a c rui utilizare este extrem de 
r spîndit .  

În ce priveşte limba român , avem de a face în acest caz cu un uz justificat, sau cel pu in justificabil. 
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În al doilea caz, cel al modei, oportunitatea adopt rii unor neologisme este discutabil , jargonul 

englezesc – extins adeseori în limba român  dincolo de compartimentul propriu-zis al jargonului – ducînd la 
o folosire abuziv , nejustificat , a unor cuvinte preluate aleatoriu din vocabularul limbii engleze, ce se 
consolideaz  îngrijor tor de rapid în vocabularul de baz  al limbii române sub form  de neologisme. 

S  lu m, de exemplu, o mostr  de limbaj dintr-o conversa ie de dou  minute, pe holul Universit ii  
din Bucureşti (citatul este aproximativ, elementele de jargon englezesc sînt autentice):  

„Deci, basically, noi trebuie s  ştim dinainte la ce d m licen a?”;  
„La cafe e deschis all day long“.   

Necesitatea utiliz rii anglicismelor respective este cel pu in dubioas .  
Avem de a face cu un abuz, inutil din punct de vedere lingvistic, explicabil printr-o infatuare 

lingvistic  (şi nu numai) proprie segmentului de vîrst  şi modelului psiho-social aferent acestuia.  
Dac  în aceast  mostr  avem de a face cu un idiostil în care elementele de jargon sînt prezente într-o 

propor ie (prea) mare, cuvinte ca  
„shame”,  
„trendy”,  
„moron”,  
„cash”,  
„business” etc.   

dep şesc sfera idiolectelor (ansambluri de particularit i lingvistice individuale), şi din compartimentul 
jargonului „curg” în limbajul uzual, tinzînd s  se consolideze în aceast  sfer  ca neologisme, cu ajustarea 
ortografic  aferent  sau nu.  

Vorbim de abuz atunci cînd adoptarea respectivelor împrumuturi nu este absolut necesar , ea 
provenind din nevoia de adaptare la o anumit  mod , ca şi din nevoia de delimitare social , intelectual  sau 
de alt  natur .  

La exemplele de mai sus, putem ad uga cuvinte precum:  
„script” (pentru rom. „scenariu“),  
„make-up artist” (pentru rom. „cosmetician“),  
„trend” (pentru rom. „tendin “) etc.  

Atîta vreme cît limba român  dispune de cuvinte de sine st t toare pentru echivalentele englezeşti 
respective, şi mai prezint  în plus şi o bog ie sinonimic  apreciabil  (de pild : traducerea pentru „moron” 
este „imbecil, idiot”, iar seria sinonimic  e considerabil  – „cretin”, „tîmp”, „tîmpit”, „neghiob”, „nerod”, 
„netot”), uzul devine un abuz iritant, inutil şi adeseori hilar.    

Poate c  aceste anglicisme şi echivalentele lor româneşti vor coexista totuşi, în ciuda logicii, aşa cum 
coexist  foarte bine termeni slavi şi latini (n dejde – speran ), termeni mai vechi şi mai noi (traduc tor – 
translator) etc.  

Iar premisele de coexisten  exist , atîta timp cît exist  – ca întotdeauna – categorii sociale care in 
neap rat s  fie „trendy“.  

Cu toate acestea, sim ul lingvistic al majorit ii vorbitorilor va „decanta” în timp termenii, respingînd 
unii dintre ei, şi acceptînd al ii în mod intuitiv şi firesc, datorit  originii lor latine (s-a întîmplat în cazul unor 
cuvinte ca „a accesa“, „a procesa“, mult mai uşor intrate în limba român  şi acceptate la nivel normativ f r  
mari probleme) sau din necesitate, ei impunîndu-se prin uz, fie c  vor r mîne în jargon sau în limbajul de 
specialitate, fie c  se vor extinde în limbajul comun.   

Dac  aceste dou  cauze (tehnologia şi moda) ale adopt rii neologismelor – în spe  a anglicismelor – 
sînt justificabile şi într-o anumit  m sur  justificate, mai exist  o cauz , asupra c reia trebuie s  ne oprim cu 
mai mare aten ie şi discern mînt, pentru c  prezint  o latur  negativ  şi profund d un toare.  

Este vorba despre necunoştin a de cauz .  
Acest aspect prezint  o gravitate care nu poate fi desconsiderat , atîta vreme cît duce la propagarea 

unor traduceri şi adapt ri cvasi-aleatorii şi greşite ale unor termeni, cu atît mai mult cu cît aceast  propagare 
se face prin medii pe care omul de rînd le consider  competente: literatura de specialitate, presa scris  şi cea 
audiovizual .  

În ce const  necunoştin a de cauz ?  
În primul rînd, pur şi simplu, în necunoaşterea limbii române (manifestat  în general prin s r cia 

vocabularului emi torului de informa ie).  
În al doilea rînd, în necunoaşterea limbii engleze (situa ie care nu este scuzabil , pentru c , totuşi, 

exist  dic ionare la care putem apela oricînd, nefiind vorba aici de complicate probleme gramaticale, ci 
numai de simple cuvinte ce se g sesc în dic ionar). 
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Urmarea: se cade adeseori în capcana termenilor aşa-numi i „prieteni falşi” (false friends), pe baza 

asem n rii formale dintre termeni.  
Aşa se ajunge, de exemplu, s  se foloseasc   

„a aplica” ( < engl. to apply) cu sensul englezesc „a candida”, „a face o cerere”,  
„editor” (< engl. editor) cu sensul „redactor”,  
„loca ie” (< engl. location) cu sensul din englez  „loc”, sau, mai grav,  
„ataşament“(< engl. „attachment“) cu sensul englezesc de „anex ”, ori  
„topic ” (< engl. topic), cu sensul englezesc „subiect, tem ” sau chiar  
„map ” (< engl. map) cu sensul din englez , de „hart ”!     

Aceste cuvinte existau în limba român  anterior împrumut rii lor din englez , fapt care a facilitat 
confuzia aproape general .  

De fapt, sensurile lor în limba român  sînt:  
a aplica = „a pune în practic ”; „a suprapune dou  lucruri pentru a le fixa”;  
editor = „persoan  specializat  în editarea publica iilor”;  
loca ie = „închiriere, chirie pl tit  pentru anumite lucruri luate în folosin  temporar ”;  
ataşament = „afec iune (puternic  şi durabil ) fa  de cineva”;  
map  = „obiect de birou în care se in foi volante”;   
topic  = „ordinea cuvintelor într-o propozi ie sau a propozi iilor într-o fraz ” ş.a.    

În primele trei cazuri - „a aplica”, „editor”, „loca ie” – se poate vorbi in extremis de un calc 

semantic, deşi poate nerecomandabil, avînd în vedere tendin a natural  a limbii de a elimina omonimia, 
existen a unor sintagme româneşti de sine st t toare şi bine consolidate ce pot fi folosite confortabil (pentru 

engl. apply: a face o cerere, a candida;  
pentru engl. editor: redactor,  
pentru engl. location: loc), dar   

şi sinonimia bogat , mai mult sau mai pu in aproximativ , a limbii române (de pild , pentru „loc“, în 
contextele în care se foloseşte „loca ie“: local, amplasament, localizare, amplasare, regiune, zon , pozi ie, 
incint , sediu).  

În ultimele trei cazuri îns  – „ataşament“, „topic “,„map “, folosite cu forma româneasc  
(preexistent ) şi cu sensul din englez  – avem de a face cu confuzii grave de sens, ce constituie deja un abuz 
inacceptabil, şi care nu mai au nimic în comun cu calcurile lingvistice sau adapt rile ortografice, ci sînt pur 
şi simplu confuzii rezultate din necunoaşterea limbii engleze, din dezinteres şi neglijen . O c utare în 
dic ionar a respectivilor termeni ar rezolva totul cît se poate de rapid şi uşor, evitîndu-se astfel ridicarea 
acestei aplica ii de incompeten  lingvistic  la rangul de norm  general  implicit  ce se r spîndeşte, din 
nefericire, pe toate canalele posibile.  

Din p cate îns , adeseori adoptarea neologismelor este caracterizat  de un malapropism agasant (vezi 
cazurile ataşament, map , topic , amintite mai sus), la care vorbitorii cul i de limb  român  asist  
neputincioşi. 

Invazia anglicismelor este un fenomen firesc, imposibil de evitat, aşa cum a fost şi cea a grecismelor 
din perioada fanariot  precum şi a fran uzismelor de la sfîrşitul secolului XIX.  

Evident, nu exist  o limit  la care împrumuturile se opresc.  
Ele intr  şi vor intra în limb  în ciuda eforturilor de îngr dire, în ciuda curentelor puriste, în ciuda 

reglement rilor academice.  
Şi totuşi, datoria fa  de limba român  impune reglement ri – la nivel academic – şi re ineri – la 

nivelul mass media şi la nivelul vorbitorilor, care ar trebui s  controleze uzul şi s  evite abuzul, dar mai ales 
malapropismul.  

Avem o datorie fa  de noi ca români, fa  de limba noastr  şi fa  de urmaşi, c rora sîntem datori a 
le transmite informa ii, idei, no iuni, concepte, dar mai ales o limb  curat româneasc , nu un idiom hibrid, 
f r  identitate, schimbat ad-hoc, odat  cu moda.  
 

IV- Şcoala, televiziunea, radioul, presa (de Ileana Vulpescu) 

 
„Se înva  foarte prost româna-n şcoli, dac  nu reuşeşti s -i înve i pe copii c  „doi” şi doisprezece au 

feminin. E singura limb  romanic  în care se-ntîmpl  acest lucru. Doisprezece femei, doisprezece ceasuri… 
Fereasc  Dumnezeu! E o epidemie, o avalanş  de incultur … Nimeni nu mai zice azi „loc”, zice „loca ie”, 
f r  s -i treac  prin cap s  se uite într-un dic ionar francez sau englez s  vad  ce înseamn . Am citit într-un 
ziar acum cîteva luni ceva referitor la Camilla Parker Bowles, care la a nu ştiu cîta aniversare a c s toriei cu 
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Prin ul Charles, şi-a fracturat perineul de la piciorul stîng… Altcineva, la televizor, spunea, dorind s  se 
refere la perigeu, tot perineu! Dac  nu ştii, nu vorbeşti! Ce s  mai spunem de „am luat decît dou  
bomboane”… E o „furculisionare” a limbii române. Am mari dubii în privin a absolvirii unor şcoli. Dup  
p rerea mea, îmi pare r u c-o spun, dar nu eşti neap rat intelectual dac  ai o diplom  universitar . Mi-aduc 
aminte de r posatul meu profesor, Iorgu Iordan, care-mi spunea, cu accentul lui moldovenesc şi pu in nazal:  
„Ai s  vezi dumneata c-or s  fie mai mul i doctori decît mili ieni!”... Se merge pe linia minimei rezisten e… 
Nu le mai pas  nici profesorilor, nici elevilor, nici studen ilor! E un dezinteres din partea ambelor p r i. 
Primii zic: ce s  ne mai batem capul cu ştia, c  tot nu-s buni de nimic!?, ceilal i: ce s  mai înv m toate 
prostiile astea, dac  po i deveni miliardar doar ştiind s  te isc leşti?  

Nu pot s  nu fac compara ie între ce se auzea înainte de 89 la tv şi la radio şi ce se aude acum. Tu, ca 
angajat al unui post de televiziune, ai nişte obliga ii. În ceea ce spune cel pe care-l invi i  nu po i s  intervii, 
treaba lui, mai ales dac  e-n direct. Preten ia mea c tre angajat vine. Dac  ar c uta într-un dic ionar sau pe 
internet, ar afla cum se pronun  toate numele proprii. Am fost uimit  s-aud la un post de radio: Azi se 
împlinesc nu ştiu cî i ani de la naşterea lui Gai de Mopezan. El fiind Guy de Maupassant! Sau Riceard 
Uagn r în loc de Rihard Vagner (Richard Wagner, desigur!). A dat telefon o doamn  şi le-a atras aten ia în 
direct: Este totuşi un compozitor neam , cum pute i s -i poci i numele? R spuns: „da, doamn , dar e moda 
anglizant !....”. E moda tîmpeniei şi a inculturii, aş spune eu… N-o s  mai auzi i pe nimeni s  spun  Alfred 
Jari (Alfred Jarry), ci Elfred Geri! Ca Tom şi Geri (Gerry)… Situa ia limbii este deplorabil ! Chestia asta cu 
limbile str ine poate pot s-o în eleg, dar e mai pu in grav  decît batjocorirea propriei limbi! De la asta încep 
toate. În Fran a, posturile radio şi tv sînt sanc ionate cu amenzi grase atunci cînd folosesc cuvinte str ine, în 
loc s  foloseasc  cuvinte franceze. Mi-a povestit so ul meu, c , pe cînd era membru al CNA, a fost în Fran a 
şi a v zut c  sistemul lor de monitorizare audio-vizual era atît de performant şi de drastic, încît atunci cînd 
detectau ceva în neregul , îi t iau pe loc”. 
 

V- Etc. 


