Ovidius University Annals of Philology

Volume XIV, Number 213-224, 2003

CIRCUMSTANłIALELE ÎN LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ.
DINAMICA STRUCTURILOR TERMINOLOGICE
Constantin-Ioan Mladin
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Adverbials in modern Romanian linguistics. The dynamics of terminology-related structures
(Abstract)
The author intends to create a fragmentary collection of terms having as its subject
the (un)propositional adverbial. On the basis of the data recorded in modern Romanian syntax
research, we outline a way of investigating terms that will emphasize the current tendencies in
the organization of denominative structures assigned to this syntactical position.
Not all the occurrences of the terms considered have been scrupulously analysed, but all the
current types have been mentioned, with a convincing number of examples and bibliographical
references.

1. Articolul îşi propune să realizeze un terminolegiu fragmentar având drept
obiect de studiu circumstanŃialul (ne)propoziŃional. Fără a fi semnalate cu
scrupulozitate toate ocurenŃele termenilor din lucrările consultate, au fost menŃionate,
cu un număr convingător de exemple şi de trimiteri bibliografice, toate tipurile aflate
în circulaŃie. Pe baza datelor înregistrate în lucrările româneşti moderne de sintaxă se
schiŃează o terminoscopie aptă să pună în evidenŃă tendinŃele actuale în organizarea
structurilor denominative atribuite acestei poziŃii sintactice.
S-a apreciat că este convenabil ca momentul de referinŃă pentru începuturile
perioadei moderne să fie identificat, în mod convenŃional, cu prima apariŃie a
gramaticii lui H. Tiktin, respectiv ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Pe lângă
conŃinutul ştiinŃific remarcabil al acestei opere şi pe lângă modernitatea expunerii
sale, a fost luat în consideraŃie şi faptul că, graŃie acestor calităŃi, lucrarea a fost
reeditată cu succes în 1945, adică într-o perioadă când deja se aflau în circulaŃie
lucrări de sintaxă care puneau în valoare achiziŃiile teoretice ale acestui domeniu, atât
pe teren românesc, cât şi din lingvistica europeană. Mai mult, întâmplarea, probabil, a
făcut ca ediŃia a III-a gramaticii lui H. Tiktin să apară simultan cu cele două studii de
sintaxă ale lui N. Drăganu, publicate postum [43, 44]. Modernitatea gramaticii lui
Tiktin a fost subliniată şi de C. Dimitriu [38, p. 5]: „Considerăm că prima gramatică
românească modernă de tip clasic este Gramatica română publicată de H. Tiktin la
Iaşi în 1892-1893... ”.
2. Gramatica contemporană renunŃă la termenii frecvenŃi în gramatica ante- şi
interbelică amplificare [99, p. 155], determinare adverbială [67, p. 17; 44, p. 115]
sau circumstanŃială [95, p. 178, 194; 88, p. 47; 99, p. 154 sqq. ], determinant şi
determinativ pentru denumirea circumstanŃialului, opuşi complementului propriu-zis.
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Vechii termeni se mai regăsesc, atunci când au valoare generică, numai în câteva
cazuri cu totul izolate:
a. determinant circumstanŃial [45, p. 72, 85, dar complement circumstanŃial
la p. 84];
b. determinare circumstanŃială (de loc, de timp etc.) [1, p. 133; 34, p. 29; 38,
p. 438 sqq.];
c. determinativ [60, p. 730: ~ verbal; 36, p. 102 sqq. ; 32, p. 95 sqq.: ~
verbal].
La limita dintre cei doi termeni se situează formulări ca: „determinarea
cumulativă trebuie considerată complement când... şi circumstanŃial când... ” [31, p.
315].
Un alt termen mai vechi, complinire, este şi el abandonat. Doar Valeria GuŃu
Romalo îl mai întrebuinŃează ocazional [55, p. 121].
3. Întrucât termenii pentru diferitele (sub)tipuri de complemente circumstanŃiale
sunt incomozi din cauza lungimii considerabile a sintagmelor denominative,
majoritatea autorilor îi trunchiază folosind, opŃional, numai anumite elemente din
componenŃa lor.
Sintagma canonică a termenului are structura: A (complement) + B
(circumstanŃial) + C (tipul semantic al complementului respectiv, exprimabil, la nivel
morfologic, în două moduri: a substantiv + prepoziŃie, b adjectiv). C’ desemnează un
subtip semantic.
După cum sunt prezente toate cele trei componente sau numai unele dintre ele,
în combinaŃii diferite, se obŃin termeni cu structuri variate, prezentate detaliat în
rândurile de mai jos.
3. 1. Tipul I: A + B + C (a/b). Este tipul cel mai răspândit. El apare în
majoritatea lucrărilor consultate, motiv pentru care o înşiruire a tuturor acestor
indicaŃii bibliografice ar deveni fastidioasă.
3. 2. Tipul II: A + C (a/b): complement de mod [17, p. 77-78, 16, p. 179; 73,
p. 245; 102, p. 211; 42, p. 23, 69; 96, p. 36, 39, 97, p. 51, 53; 3, p. 49; 13, p. 4; 74, p.
209; 90, p. 102, 133; 12, p. 335] sau complement modal [60, p. 671; 93, p. 176-177;
69, p. 77, 72, p. 140 sqq. , 70, p. 212; 102, p. 209; 19, p. 569; 37, p. 273, 293; 32, p.
225: ~ ~ direct: Merge ca melcul de încet; 77, p. 39; 16, p. 183].
Variantă: A + C’: complement comparativ [90, p. 73; 28, p. 385: ~ ~ modal
~ de inegalitate; 16, p. 180].
3. 3. Tipul III: B + C (a/b): circumstanŃial de mod [1, p. 133, 2, p. 180-187;
6, p. 161; 60, p. 648 sqq. ; 18, p. 62; 31, p. 204; 82, p. 356; 84, p. 36, 85, p. 21 sqq. ;
93, p. 175; 17, p. 77-78, 16, p. 177 sqq. ; 29, p. 154, 27, p. 594; 96, p. 59, 97, p. 69;
63, p. 199, 62, p. 285; 61, p. 541 sqq. ; 45, p. 158, 24, 23; 161, 170; 72, p. 142, 144,
70, p. 217; 75, p. 144; 20, p. 207 sqq. ; 53, p. 17, 52, p. 172; 77, p. 128, 165; 12, p.
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317; 14; 89, p. 72; 15, p. 61; 38, p. 365 sqq. ] sau circumstanŃial modal [60, p. 669;
68, p. 80; 96, p. 38, 97, p. 52; 61, p. 669; 24, 23; 26, p. 594; 20, p. 229 sqq. ; 25, p. 96;
4, p. 343; 52, p. 171: ~ ~ comparativ].
Varianta I: B + C + C’: circumstanŃial de mod comparativ [54, p. 110; 20,
p. 212; 4, p. 343; 98, p. 206].
Varianta II: B + C’: circumstanŃial cantitativ [60, p. 671; 55, p. 189; 61, p.
673; 37, p. 278-279; 76, p. 55, 77, p. 100].
3. 4. Tipul IV: B. Valoarea sa semantică se subînŃelege din context; referinŃe
bibliografice parŃiale: 18, p. 71; 36, p. 101 sqq.
3. 5. Tipul V: C: comparativul [61, p. 670; 38, p. 207].
4. AlternanŃa nevoii de precizie şi a dorinŃei de economie în exprimare face ca
sintagmele terminologice posibile pentru denumirea circumstanŃialului să fie mai
bogate decât structurile descrise în rândurile de mai sus. Acestea pot avea următoarele
configuraŃii structurale:
4. 1. Numele clasei lexico-gramaticale prin care se exprimă circumstanŃialul +
circumstanŃial sau complement ori complement circumstanŃial:
a. adverb-circumstanŃial [38, p. 352, 360];
b. adverb-complement [56, p. 41, fără cratimă; 21, p. 105, 106, 22, p. 99,
100];
c. adverb-complement circumstanŃial [4, p. 322];
d. nume-circumstanŃial [38, p. 21, 426];
e. substantiv circumstanŃial [64, p. 424, 425].
4. 2. Numele clasei lexico-gramaticale prin care se exprimă circumstanŃialul (+
complement) + circumstanŃial + caracteristica semantică a circumstanŃialului:
adjectiv circumstanŃial de cauză [19, p. 571].
4. 3. Caracteristica morfologică a părŃii de vorbire prin care se exprimă
circumstanŃialul + caracteristica semantică a circumstanŃialului: infinitiv consecutiv
[13, p. 5, şi infinitiv cu funcŃie consecutivă - p. 6].
4. 4. Numele clasei lexico-gramaticale prin care se exprimă circumstanŃialul + o
caracteristică semantică a părŃii de vorbire + complement circumstanŃial +
caracteristica semantică a circumstanŃialului:
a. adverb de timp-complement circumstanŃial de timp [21, p. 518, 22, p.
511];
b. locuŃiune adverbială de cauză-complement circumstanŃial de cauză [21,
p. 518, 22, p. 511].
4. 5. Caracteristica morfologică a părŃii de vorbire prin care se exprimă
circumstanŃialul + (complement) circumstanŃial + caracteristica semantică a
circumstanŃialului:
a. gerunziu circumstanŃial de mod [81, p. 124];
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b. gerunziu-complement circumstanŃial de concesie [21, p. 469, 22, p. 462];
c. infinitiv circumstanŃial de mod [5, p. 109], şi infinitiv cu funcŃiune de
circumstanŃial de mod.
Variantă: ConstrucŃie + o caracteristică morfologică a părŃii de vorbire +
circumstanŃială [81, p. 124].
4. 6. CircumstanŃial + numele clasei lexico-gramaticale (adjectivizat) prin care
este exprimat:
a. circumstanŃial adjectival [60, p. 674: ~ de cauză; 31, p. 78];
b. circumstanŃial adverbial [60, p. 651: ~ de loc ~, p. 665: ~ de mod ~; 31, p.
78];
c. circumstanŃial pronominal [60, p. 653: ~ de loc ~, p. 662: ~ de timp ~];
d. circumstanŃial substantival [60, p. 655, 673, p. 652: ~ de loc ~, p. 659: ~
de timp ~, p. 667: ~ de mod ~; 31, p. 78];
e. circumstanŃial verbal [60, p. 654: ~ de loc ~, p. 662: ~ de timp ~, p. 669: ~
de mod ~; 31, p. 78: ~ infinitival, participial, gerunzial].
4. 7. Complement + caracteristica sa semantică + numele clasei lexicogramaticale (adjectivizat) prin care este exprimat: complement de loc adverbial [71,
p. 197].
4. 8. (Complement) circumstanŃial + o caracteristică morfologică a părŃii de
vorbire prin care este actualizat circumstanŃialul:
a. circumstanŃial infinitival [60, p. 662];
b. complement circumstanŃial prepoziŃional [101, p. 11].
5. Subordonatele circumstanŃiale repetă, în mod firesc, unele aspecte de
definire şi de încadrare întâlnite la complementele echivalente. În privinŃa termenilor
cu care subordonatele circumstanŃiale sunt numite, mutatis mutandis, structurile sunt
aceleaşi ca la complementele respective.
Expresia clasică şi generală a termenului care denumeşte circumstanŃiala are
structura: A (propoziŃie) + B (subordonată) + C (circumstanŃială) + D (tipul semantic
al circumstanŃialei respective, redat morfologic în două moduri: a substantiv +
prepoziŃie, b adjectiv). La unele subordonate circumstanŃiale această descriere poate fi
mai detaliată: D’ (subtip semantic) + D” (sub-subtip semantic) + D”’ (sub-sub-subtip
semantic).
Sub B, în puŃine cazuri, se utilizează secundară în loc de subordonată.
Sub D” au fost incluse aici şi câteva cazuri, puŃine, în care nu este vorba de un
subtip semantic, ci de informaŃii suplimentare de altă natură privind realizarea
subordonatei respective - i. e :
a. cauzala cu structură integrală [41, p. 29];
b. cauzala eliptică de predicat [ibidem];
c. comparativa incidentă [91, p. 19].
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Topica constituenŃilor în sintagma terminologică poate cunoaşte grade diferite
de libertate - i. e: propoziŃie cauzală circumstanŃială [95, p. 488]. În funcŃie de
prezenŃa sau de absenŃa acestor componente, în diferite combinaŃii, se obŃin termeni
având structurile enumerate mai jos.
Pentru a economisi spaŃiu şi efort în exprimare şi din dorinŃa de a evita
repetarea unor structuri lexicale identice sau foarte asemănătoare, textele lingvistice
alternează variantele posibile ale termenilor ce denumesc diferitele (sub)tipuri ale
subordonatelor circumstanŃiale. Se întâmplă frecvent ca structura integrală a
sintagmei terminologice să nu poată fi reconstituită cu precizie - i. e.: DSL [14] nu
alocă un articol separat subordonatelor circumstanŃiale, acestea fiind sumar discutate
în articolul rezervat circumstanŃialului.
5. 1. Tipul I: A + C + D: propoziŃia circumstanŃială de mod [1, p. 203-207,
2, p. 305-314; 60, p. 705; 18, p. 82: ~ (gerunzială) ~ ~ ; 31, p. 191; 80, p. 279; 19, p.
569; 72, p. 102; 8, p. 355, 9, p. 441; 75, p. 147; 25, p. 30, 52; 16, p. 226; 4, p. 341; 78,
p. 261] sau propoziŃia circumstanŃială modală [17, p. 123-124; 37, p. 438-439; 8, p.
355, 9, p. 441; 25, p. 50: propriu-zisă; 78, p. 261].
Variantă: A + C + D + D’: propoziŃia circumstanŃială de mod comparativă
[34, p. 29; 25, p. 105].
5. 2. Tipul II: A + B + D: propoziŃia subordonată de mod [31, p. 203, 205,
206: ~ secundară ~] sau propoziŃia subordonată modală [86, p. 514].
Variantă: A + B + D’: propoziŃia subordonată de măsură [83, p. 731].
5. 3. Tipul III: C + D: circumstanŃiala de mod [40, p. 47; 47, p. 28; 96, p. 55,
97, p. 66, 134; 24, 23, 21, p. 335 sqq. , 22, p. 328; 72, p. 100-101, 102, 70, p. 171; 16,
p. 227; 12, p. 366 sqq. ] sau circumstanŃiala modală [10 p. 155; 17, p. 123-124, 16,
p. 227; 61, p. 644; 24, 23, 72, p. 100, 70, p. 170, 248].
Varianta I: C + D + D’: circumstanŃiala de mod de măsură progresivă [4,
p. 344].
Varianta II: C + D’: circumstanŃiala comparativă [25, p. 138].
5. 4. Tipul IV: A + D: propoziŃia de mod [72, p. 100-101, 102, 70, p. 171] sau
propoziŃia modală [51, p. 139; 60, p. 678; 7, p. 111; 48, p. 167, 49, p. 129; 17, p.
123-124, 16, p. 227; 94, p. 258; 19, p. 570, 572; 103, p. 179-182; 72, p. 103, 70, p.
171].
Varianta I: A + D” + D”’: propoziŃia de măsură progresivă [7, p. 136-137;
49, p. 130; 72, p. 103, 70, p. 248].
Varianta II: A + D + D’: propoziŃia modală de măsură [94, p. 260].
Varianta III: A + D”: propoziŃia comparativă [49, p. 130].
5. 5. Tipul V: B + D: subordonata de mod [72, p. 101] sau subordonata
modală [19, p. 570; 103, p. 179-182; 72, p. 100, 107; 4, p. 344; 78, p. 262, 279].
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Varianta I: B + C + D: subordonata circumstanŃială de mod [46, p. 271; 56,
p. 288-289; 39, p. 236; 100, p. 238-242; 99, p. 232-234; 96, p. 59, 67, 97, p. 69, 74;
21, p. 222 sqq. , 22, p. 216 sqq. ].
Varianta II: B + C + D + D’: subordonata circumstanŃială de mod
comparativă de egalitate [80, p. 279] sau subordonata circumstanŃială modalcomparativă de egalitate [80, p. 281].
Varianta III: B + D + D’: subordonata de mod comparativă [31, p. 204:
secundara ~].
Varianta IV: B + C + D’: subordonata circumstanŃială comparativă [25, p.
105].
5. 6. Tipul VI: D: modala [79, p. 215-216; 87, p. 132-133; 92, p. 241; 95, p.
187-188, 196; 59, p. 226-231; 66, p. 157-159, 161; 50, p. 163; 7, 111; 64, p. 196; 17,
p. 123-124; 69, p. 76; 19, p. 570, 571, 572; 96, p. 68, 97, p. 76; 103, p. 179-182; 25, p.
52; 21, p. 434, 22, p. 427; 77, p. 182; 78, p. 261].
Varianta I: D”: comparativa [7, p. 111; 25, p. 230].
Varianta II: D + D’: modala de măsură [7, p. 111].
Termenii care au în componenŃa lor determinantul antepus fals sau pe cel
postpus invers nu constituie (sub)tipuri semantice, având structura variantei a II-a
(D + D’), cu care se pot confunda formal. Ei desemnează propoziŃii care corespund
numai în planul expresiei cu subordonata omonimă:
a. falsa modală [2, p. 334; 35, p. 377; 21, p. 498, 22, p. 491];
b. cauzala inversă [33, p. 38, 40; 11, p. 37 sqq. ].
5. 7. Tipul VII.
În mod paradoxal, cu toate că propoziŃiile circumstanŃiale nu sunt considerate şi
completive, deşi, prin definiŃie se precizează că ele suplinesc un complement
circumstanŃial (de loc, de timp, de mod etc.), opoziŃia dintre completivă şi
circumstanŃială tinzând să desemneze fapte sintactice distincte, nu de puŃine ori,
chiar la autorii care se conformează acestei deosebiri, subordonatele circumstanŃiale
sunt denumite completive:
a. completiva de loc [72, p. 89, 70, p. 157];
b. completiva de timp [72, p. 91] sau completiva temporală [p. 92].
Elocventă pentru acest mod de interpretare este observaŃia, parŃial infirmată de
exemplele care urmează, pe care o face I. Coteanu [p. 6]: „Când întregirile verbului
sunt obiectul direct şi cel indirect, acestora li se spune complemente, iar propoziŃiilor
cu aceeaşi funcŃie în frază li se spune completive. Când întregirea priveşte locul,
timpul, modul etc., părŃilor de propoziŃie li se spune de asemenea complemente
(circumstanŃiale), dar propoziŃiile corespunzătoare poartă denumirea de propoziŃii
secundare circumstanŃiale, nu pe aceea de completive circumstanŃiale, deşi sunt pe
acelaşi plan cu cele numite completive (directe sau indirecte). Şi de această dată,
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terminologia s-a impus printr-o convenŃie, convenŃie care ascunde însă simetria
amintită, lăsând impresia că doar completivele «completează». ”.
Modul acesta de interpretare a subordonatelor circumstanŃiale este întâlnit
totuşi la puŃini gramaticieni. De exemplu, la începuturile gramaticii moderne, astfel
procedează doar P. V. Haneş [p. 288-290] vorbind despre: completiva de loc, de
timp sau temporală, de mod, de cauză sau cauzală, de scop sau finală,
condiŃională, consecutivă, concesivă şi comparativă.
O structură mai curioasă prezintă sintagmele în care determinantele completiv
şi circumstanŃial se asociază:
a. subordonată completivă circumstanŃială de condiŃie [21, p. 410, 22, p.
403];
b. subordonată completivă circumstanŃială de excepŃie [ibidem].
O situaŃie diferită o reprezintă, la I. Iordan şi Vl. Robu, propoziŃia completivă
opoziŃională [p. 666] şi propoziŃia condiŃională numită şi construcŃie condiŃională
propoziŃională sau numai condiŃionala [p. 676], pentru că acestea sunt într-adevăr
considerate de către cei doi autori ca noncircumstanŃiale.
5. 8. PoziŃia termenului care numeşte (sub)tipul semantic poate fi ocupată
uneori de anumite indicaŃii privind particularităŃile de construcŃie a subordonatei
respective.
a. comparativa incidentă [91, p. 19];
b. propoziŃia gerunzială circumstanŃială de mod [18, p. 82].
6. Unii autori manifestă preferinŃe pentru un tip denominativ sau altul. Şi, dacă
nu sunt singurele folosite într-o lucrare, unele structuri terminologice se impun
numericeşte. În felul acesta se conturează un sistem terminologic unitar (atât la
circumstanŃial, cât şi la subordonata echivalentă), chiar dacă el este limitat la un
număr restrâns de lucrări.
În aceeaşi tendinŃă de omogenizare, se încadrează strădania unor autori de a
regulariza paradigma terminologică a circumstanŃialelor, parte de propoziŃie sau
propoziŃie, prin întrebuinŃarea în poziŃia ocupată de termenul care indică (sub)tipul
semantic fie exclusiv a numelui precedat de prepoziŃie, fie exclusiv a adjectivului
corespunzător.
Caracteristica semantică a circumstanŃialului este indicată printr-un determinant
substantival prepoziŃional sau adjectival, substantivul şi adjectivul având aceeaşi
rădăcină. Există puŃine abateri de la această regulă: (de) relaŃie sau restrictiv(ă) ori
limitativ(ă), (de) scop sau final(ă). TradiŃia a fixat un anumit uz, acordând prioritate
sau exclusivitate fie substantivului, fie adjectivului: complementul sau completiva
circumstanŃial(ă) de loc, nu şi local(ă), completiva circumstanŃială de scop sau
finală, nu şi complementul circumstanŃial final, complementul sau completiva
circumstanŃial(ă) instrumental(ă), nu şi de instrument etc.
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Lucrurile tind să se schimbe în ultimul timp. Încep să se întrebuinŃeze pe scară
din ce în ce mai largă termeni necunoscuŃi înainte, pentru că denumesc (sub)tipuri noi
de circumstanŃiale, propoziŃionale sau nu, ori termeni folosiŃi odinioară într-o măsură
nesemnificativă, făcând parte din aceeaşi familie lexicală sau din familii lexicale
diferite - i. e. : (de) consecinŃă, (de) condiŃie, (de) concesie, la A. Frunză [p. 271].
DiscuŃia vizează atât complementele circumstanŃiale, cât şi subordonatele care
le corespund. Chiar dacă corpusul lucrărilor consultate, inevitabil limitat, nu oferă
întotdeauna exemple şi pentru circumstanŃial şi pentru circumstanŃială, nu există nici
un motiv să nu se accepte că termenul este comun pentru ambele mărimi sintactice.
a. adjective: calitativ, cauzal, corespondenŃial, cumulativ, cumulant, final,
limitativ, local, modal, opozitiv, opoziŃional, progresiv, relaŃional, restrictiv,
rezultativ, spaŃial, temporal;
b. substantive (+ prepoziŃia de): asociere, calitate, cauzalitate, comparaŃie,
concesie, condiŃie, conformitate, consecinŃă, cumul, exclusivitate, finalitate,
frecvenŃă, identificare, identitate, instrument, limită, materie, mijloc, modalitate,
opoziŃie, periodicitate, progesie, reciprocitate (şi la genitiv), referinŃă (şi la
genitiv), rezultat, spaŃiu, spaŃialitate.
Substantive neologice, cum sunt cauzalitate, conformitate, exclusivitate,
finalitate, identificare, modalitate, periodicitate, reciprocitate, spaŃialitate, unele
dintre ele formând dublet cu substantive mai vechi, îşi fac loc în terminologia
sintactică actuală sub presiunea terminologiei din semantică. La fel se întâmplă cu
câteva corespondente adjectivale noi, corespondenŃial, cumulant, limitativ,
opozitiv, relaŃional, restrictiv, rezultativ, spaŃial.
Adesea, echivalentele adjectivale ale unor substantive sunt blocate de sensurile
derivate pe care acestea le au în limba-obiect: excepŃional(ă), exclusiv(ă),
periodic(ă), reciproc(ă)...
7. BogăŃia formulelor denominative şi distribuŃia lor în scrierile lingvistice
examinate conduce la concluzia, nu foarte plăcută pentru unii terminologi, că
variantele sinonimice trebuie totuşi acceptate din motive de ordin stilistic,
preocuparea pentru forma expunerii neintrând deloc în contradicŃie cu nevoia de
precizie pe care o presupune orice text ştiinŃific.
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