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De ce?

Într- un text, numit sugestiv „Iritări“, din cartea Despre frumu seţea
uitată a vieţii, Andrei Pleşu aprecia că „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“. 

Într- adevăr, greşelile supărătoare pe care le observăm în utilizarea
limbii române reprezintă un subiect mai mult decât generos, nu numai
pentru lingvist, ci şi pentru oricine este preocupat de exprimarea corectă.
Ele singure ar umple tomuri întregi, însă mai important decât simpla lor
înregistrare, însoţită de indicaţia „aşa nu e corect“, este să înţelegem de
ce se produc şi cum să le evităm. Chiar dacă mulţi utilizatori ai limbii
române neglijează cerinţele exprimării corecte, considerând că important
este doar conţinutul unui mesaj, forma care organizează mesajul este la
fel de importantă. Această formă reflectă logica limbii şi, implicit, logica
celui care o utilizează. Ne dăm seama uşor de modul cum gândeşte o
persoană, dar şi de nivelul ei de cultură, după felul cum se exprimă.

Este într- adevăr nevoie de „tomuri întregi“ despre folosirea corectă
a limbii române, pentru că a învăţa să te exprimi de la televizor sau de
la radio nu este deloc o soluţie sigură (de altfel, multe dintre exem pli -
ficările greşelilor cuprinse în această carte sunt culese din emisiuni de
televiziune şi de radio). Ar trebui, de fapt, ca şcoala să îşi conştientizeze
rolul ei dintotdeauna, cel de a pune bazele şi de a veghea la respectarea
exprimării corecte, la cunoaşterea normelor gramaticii, utile nu numai
pentru explicarea şi eliminarea celor mai multe abateri de la norma
literară, ci şi pentru învăţarea limbilor străine. 

Dintre numeroasele greşeli care apar în vorbire şi în scris, am selectat
peste o sută de exemple ca titluri pentru scurtele comentarii care compun
această carte (numeralul „o sută una“ [greşeli] din titlul cărţii se înscrie
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în simbolistica titlurilor apărute şi proiectate să apară în colecţia „Viaţa
cuvintelor“). Desigur că la greşelile propuse spre analiză se pot adăuga
multe altele. Scopul nu a fost acela de a prezenta o listă foarte lungă de
greşeli, ci de a oferi mai cu seamă strategii de analiză, care, odată asi -
milate, să se poată aplica în multiple situaţii. Pe lângă cele peste o sută
de exemple numerotate, care constituie titlurile comentariilor, sunt date
multe alte exemple care fie sprijină explicaţiile privind greşeala semnalată
în titlu, fie atrag atenţia asupra unor probleme similare. În plus, în notele
din interiorul textului am indicat adesea şi alte probleme care au legătură,
dintr- un anume punct de vedere, cu greşeala respectivă.

Greşelile selectate privesc pronunţarea, grafia, punctuaţia, morfologia
şi sintaxa (deci nu numai nivelul gramatical, în sens strict). Nu au fost
incluse aici greşelile care apar la nivel semantic şi lexical, întrucât acestea
fac obiectul unei alte cărţi din colecţia „Viaţa cuvintelor“, coordonată
de acad. Marius Sala. Este vorba de cartea 101 greşeli de lexic şi de
semantică.

Unele greşeli sunt dintre cele mai banale, dar şi grave, fiind recunos -
cute şi condamnate de un număr mare de vorbitori (de exemplu, scrierea
cu unu, cu doi sau cu trei i). Altele sunt mai „subtile“, apărând chiar în
exprimarea intelectualilor (bunăoară, folosirea formei incorecte (ei) tre -
buiesc, în loc de (ei) trebuie). 

În selectarea greşelilor, am avut în vedere deopotrivă frecvenţa şi
gravitatea lor; nevoia de explicaţii suplimentare pentru a înţelege şi pentru
a elimina unele tipuri de greşeli a apărut ca urmare a includerii unor
noutăţi în ultima ediţie a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic
al limbii române (DOOM2, 2005). Am încercat să evidenţiez şi să explic
totodată o serie de dificultăţi de exprimare, de ezitări, de care am luat
cunoştinţă în experienţa mea de vorbitor al limbii române, de telespec -
tator ori de cadru didactic (multe dintre exemplele discutate aici le- am
discutat şi cu studenţii de la Facultatea de Litere, la cursul de „Normă
şi abatere“). 

Exemplele din titluri sunt atestate începând cu anul 2004, cu o ex -
cepţie, construită prin „valorificarea“ titlului cărţii de faţă: „Am selectat
o sută una de greşeli“ (în loc de o sută una greşeli, cum este corect). Şi
celelalte exemple, care fac parte din comentariu, sunt, în mare măsură,
atestate începând cu acest an. Faptul că sunt înregistrate dă informaţii
interesante despre uzul limbii, despre frecvenţa greşelii şi circumstanţele
favorabile producerii ei, despre tendinţele care se manifestă în limbă,
despre tipul de emiţători la care apare greşeala etc. 
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Exemplele utilizate în enunţurile- titlu sau în comentariul pe margi -
nea greşelii sunt preluate de pe internet (publicaţii online, forumuri),
precum şi din monitorizările unor emisiuni de radio şi de televiziune.
Menţionez că monitorizările – personale şi ale câtorva colegi din Sectorul
de gramatică al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan  – Al. Rosetti“
din Bucureşti – au fost efectuate, în cea mai mare parte, în cadrul unui
parteneriat al Institutului cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, în
perioada 2007–2011, fiind coordonate de prof. univ. Rodica Zafiu şi de
cercetător principal Marina Rădulescu Sala. Pentru toate exemplele
atestate sunt indicate sursa şi data (pentru exemplele preluate de pe
internet, aceste informaţii apar, integral sau parţial, aşa cum au fost dis -
ponibile). Pentru că uneori exemplul era prea lung şi nu interesa în
totalitate, l- am redus, păstrând doar ce era relevant pentru greşeala res -
pectivă. În plus, pentru a focaliza atenţia asupra unei greşeli, acolo unde,
în context, existau şi alte greşeli, le- am corectat pe cele care nu făceau
obiectul comentariului (a fost cazul, mai ales, al contextelor de pe diverse
site- uri). Pe lângă exemplele înregistrate, am folosit pentru demonstrarea
unui aspect sau a altuia şi exemple construite.

Pentru a analiza greşelile, este nevoie şi de „puţină gramatică“ – ca
să parafrazez titlul cărţii marelui lingvist Alexandru Graur, pe care am
utilizat- o drept model. Este important să înţelegem de ce facem o anumită
greşeală, pentru a nu o mai repeta. Ne putem verifica, de multe ori,
consultând DOOM- ul, alteori însă avem nevoie de o analiză gramaticală
mai amplă, pentru a alege soluţia de exprimare corectă. 

Pentru că această carte se adresează, în primul rând, vorbitorului pre -
ocupat de exprimarea corectă, şi nu specialiştilor în lingvistică, termi -
no logia gramaticală folosită în explicarea greşelilor a fost transpusă într- o
formă accesibilă, apropiată în cea mai mare măsură de interpretările
gramaticii tradiţionale. Aspectele teoretice pe care le- a presupus analiza
greşelilor reflectă, într- o manieră adaptată scopului acestei cărţi şi destina -
tarului ei, concepţia din cele două gramatici actuale de referinţă, care
îmbină perspectiva tradiţională şi cea modernă de analiză gramaticală
– Gramatica limbii române (GALR 2005/2008) şi Gramatica de bază a
limbii române (GBLR 2010). Am încercat să găsesc o formulă de echi -
libru, care sper să fie mulţumitoare şi pentru cititorul filolog, şi pentru
cel nefilolog, interesat de cultivarea limbii. 

În capitolele destinate pronunţării şi grafiei, am dat uneori, între pa ranteze
pătrate, transcrierea fonetică, pentru a indica (uneori, aproximativ) modul
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cum se pronunţă cuvintele aduse în discuţie. Transcrierea fonetică a fost, la
rândul ei, simplificată tocmai pentru a fi înţeleasă de un public larg.  

În unele locuri, am făcut referiri la limba (mai) veche. Semnalarea
unor aspecte ce caracterizează fazele anterioare ale românei are rostul
de a oferi informaţii despre evoluţia limbii şi, totodată, despre evoluţia
şi fixarea normei literare. Aceste informaţii au rolul de a sugera faptul
că problema exprimării corecte trebuie înţeleasă într- un cadru mai com -
plex, care implică, pe de o parte, luarea în consideraţie a dinamicii limbii
nu numai în plan sincronic (în limba actuală), ci şi diacronic (istoric);
pe de altă parte, ele permit urmărirea evoluţiei şi a fixării normei. Datele
oferite din texte anterioare secolului al XX- lea (menţionate în note, cu
corp de literă redus) ajută şi la înţelegerea mai bună a manifestării unor
fapte de limbă (vezi, de exemplu, informaţiile privitoare la apariţia şi la
utilizarea desinenţei - uri pentru o subclasă de substantive feminine sau
cele despre oscilaţiile în conjugarea unor verbe). Demonstrarea vechimii
unei forme sau a unei construcţii, care din punctul de vedere al normei
actuale constituie abatere, nu pledează însă pentru acceptarea ei.

O serie de observaţii, menţionate tot în note, se referă la norma pre -
văzută în vechile lucrări normative, anterioare DOOM2 (în special, în
DOOM1). Referirile la norma anterioară au rolul de a atrage atenţia asupra
unor schimbări cu care nu toată lumea este la curent şi de a arăta, implicit,
că şi norma se modifică parţial în timp.

Menţiunile privitoare la unele fapte de limbă mai vechi raportate la
limba actuală, ca şi cele privitoare la norma anterioară arată că şi greşelile
gramaticale au o viaţă, pe care norma o controlează permanent, pentru
ca ele să nu strice logica limbii. În felul acesta, şi greşelile de limbă
constituie o parte din viaţa cuvintelor. 

Ca răspuns la întrebarea „De ce?“, trebuie să spun şi că am scris
această carte la propunerea, care m- a onorat, a domnului academician
Marius Sala, coordonatorul colecţiei „Viaţa cuvintelor“. Îi mulţumesc
atât pentru încrederea pe care mi- a acordat- o, cât şi pentru citirea manu -
scrisului şi acceptarea lui spre publicare. 

Forma şi conţinutul cărţii au fost mult îmbunătăţite în urma lecturii făcute
de doamna cercetător principal Marina Rădulescu Sala, lingvist cu o
experienţă bogată, autoare a multe studii de gramatică şi coautoare la cele
două ediţii ale DOOM- ului (pe care le- am utilizat, dat fiind spe cificul cărţii,
în mare măsură). Îi mulţumesc pentru generozitatea cu care mi- a oferit
numeroase sugestii şi informaţii extrem de utile pentru elaborarea lucrării.
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M- am bucurat că această carte a fost citită de domnul redactor
Alexandru Skultéty, care, pe lângă observaţiile făcute, mi- a semnalat o
serie de exemple şi de sugestii de interpretare a unor aspecte care pun
adesea probleme în utilizarea corectă a limbii române. Îi mulţumesc şi
pentru comentariile pe care le- a făcut pe marginea diverselor greşeli aduse
în discuţie, şi pentru dialogurile interesante pe care le- am avut cu
dumnealui despre utilizarea limbii române.



II. Greşeli de pronunţare

Regulile ortoepice (de pronunţare corectă) au la bază diverse
criterii: vechimea cuvintelor în limbă, statutul de cuvinte împru -
mutate, tradiţia, contextul fonetic. Pentru o pronunţare corectă,
trebuie să aplicăm, de la caz la caz, aceste criterii, iar când avem
ezitări, să consultăm DOOM2 (dicţionarul care dă indicaţii de
pronunţare în situaţiile speciale), dar şi alte lucrări normative
(unele vor fi menţionate în această secţiune).

Printre greşelile frecvente, ne vom referi la cele care privesc
pronunţarea lui e în cuvinte neologice şi în cuvinte din fondul
vechi al limbii, pronunţarea lui x (care se realizează fie ca grupul
de sunete [ks], fie ca [gz]), înlocuirea lui ă cu e după consoanele
ş sau j ori apariţia alternanţei a/ea după ş sau j, pronunţarea
unor cuvinte preluate din alte limbi şi locul accentului. 

Pronunţarea unor sunete 
sau a unor grupuri de sunete

Regulile ortoepice diferenţiază variantele corecte de pro -
nunţare de variantele concurente incorecte, apărute din ne -
glijarea unor aspecte care ţin de etimologia cuvintelor sau 
de con textul fonetic. Vom discuta, mai întâi, prin exemplele
de mai jos, despre regulile care trebuie aplicate în pronunţarea
lui e, a lui x, ca şi despre cele care intervin în rostirea unor
sunete sau grupuri de sunete aflate după consoanele ş şi j. 
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1. „Şedinţa anuală a euroregiunii [ieuroreğiuni]“ (Radio
România Actualităţi, 30.03.2011) 

Norma ortoepică condamnă rostirea [ie] a lui e de la începu -
tul unor cuvinte neologice sau de la începutul unor silabe care
fac parte din asemenea cuvinte. Prin urmare, rostiri precum 
[ieuro], [iepokă], [iedukaţie], [ieuropean]; [ideie], [aleie], 
[poiezie] sunt total nerecomandate. 

E posibil ca greşeala să apară din cauză că vorbitorii cunosc
o altă regulă, conform căreia e se pronunţă [ie], numai că aceasta
se aplică doar unor cuvinte din fondul vechi (vezi exemplul
de mai jos), nu şi neologismelor. O greşeală precum cea din
titlu poate fi explicată, aşadar, prin pronunţare populară.

2. „El [el] a fost împuşcat în cap.“ (Naţional TV, 1.09.2008)

Dacă, în titlul anterior, pronunţarea cu [ie] la iniţala cuvân -
tului compus euroregiunii nu este conformă cu norma, dimpo -
trivă, în exemplul din acest titlu, e de la începutul pronumelui
personal trebuia rostit [ie].

Rostirea cu diftongul [ie] este corectă numai în câteva cu -
vinte din fondul vechi, prin tradiţie. Astfel, se rostesc cu [ie]
la iniţială formele pronumelui personal: eu [ieu], el [iel], ei 
[iei], ele [iele]) şi formele verbului a fi: eşti [ieşti], este [ieste],
e [ie], eram [ieram], erai [ierai], era [iera], eraţi [ieraţi], erau
[ierau]. Greşeala care apare în pronunţarea cu [e] în loc de 
[ie] a acestor forme se explică prin influenţa grafiei (se pronunţă
cum se scrie) sau prin hipercorectitudine. 

Nici în forma pronumelui personal ea sau în cea a demon -
stra tivelor aceea, aceeaşi, e de la început de cuvânt sau de silabă
nu se pronunţă corect [e], ci [i] ([i] semivocală): ea [ia], aceea
[ačeia], aceeaşi [ačeiaşi]. 
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3. „Spune exact [eksakt] ceea ce aţi spus dumneavoastră.“
(OTV, 27.03.2011)

Litera x nu se pronunţă întotdeauna cs [ks]. În funcţie de
contextul fonetic, adică de vecinătatea altor sunete, aceasta
corespunde fie grupului de sunete [ks], fie grupului [gz]. Uneori
însă, deşi contextul fonetic e similar, litera x se pronunţă diferit
de la un cuvânt la altul, norma (prevăzută în DOOM2) stabilind
pronunţarea corectă a fiecărui cuvânt. 

Ca regulă generală, x se pronunţă [ks] atunci când este prima
sau ultima literă a cuvântului ori când este urmat de o consoană:
xilofon [ksilofon], xenofob [ksenofob], xerox [kseroks], pix
[piks], excursie [ekskursie], export [eksport].

În schimb, dacă x se află între două vocale, acesta se poate
reda fie prin grupul de sunete sonore [gz], fie prin grupul de
sunete surde [ks]. Altfel spus, în context vocalic, grupul de su -
nete care corespunde literei x se poate sonoriza sau nu.

În exemplul din titlu, ca şi în exemplele următoare, x a fost
pronunţat incorect [ks] în loc de [gz]: „Ar trebui să existe
[eksiste]“ (Radio România Cultural, 2.04.2009), „examenul
[eksamenul] medico- legal“ (OTV, 27.03.2011), „spre exemplu
[eksemplu]“ (Antena 1, 30.03.2011), „memoria exilului [eksi -
lului] românesc“ (TVR Cultural, 9.11.2007). Pronunţarea co -
rectă este aşadar: [egziste], [egzamenul], [egzemplu], [egzilului].

Totuşi, destul de frecvent, x între vocale se pronunţă [ks],
cum o dovedesc şi exemplele: aproximativ [aproksimativ], axă
[aksă], bauxită [bauksită], fixare [fiksare], lexic [leksik], luxem -
burghez [luksemburg'ez], maxim [maksim], reflexiv [refleksiv].

Modul de pronunţare a lui x ca grupul de sunete [ks] sau [gz]
poate avea şi alte explicaţii decât influenţa contextului fonetic.
Pronunţarea ca în limbile din care provin cuvintele conţinând
litera x, faptul că unele împrumuturi au intrat în română pe cale
scrisă sau tradiţia pot justifica redarea lui x într- un fel sau în altul.
De exemplu, x se pronunţă [ks] în anumite cuvinte, deşi eti moa -
nele lor franceze se pronunţă cu [gz] (ca în execrabil [ekse krabil],
exegeză [ekseğeză], exigenţă [eksiğenţă]). 

˘
˘

28




