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1. Aflată Într-o continuă încercare de "apropiere" de evoluţia limbii, teoria
gramaticalăprezintă,mai ales la nivelurilemorfologicşi sintactic,situaţiidiscutabile,
generatede anumitestructuridin limbă.
Există în gramaticaromâneascăde tip clasic problemede teorie gramaticală
şi nu de limbă, în sensul că unele fapte de limbă fie că au fost ignorate,fie că au
fost numai menţionate fără a fi interpretate,fie că, atunci când au fost luateîn
discuţie, nu au primit soluţii convenabile,Unul dintre faptele aflate in această
situaţie este reprezentatde formelepronominalede acuzativO, le, te şi de formele
pronorninalede dativ i şi mi care au fost şi sunt considerateîncă în exclusivitate
forme flexionarede pronumepersonalpropriu-zis,cu referentnominalidentificabil
(Amvăzut-ope fată la Universitate:l-am spusfratelui tău vesteav. Începând cu
primele grarnaticiromâneştide tip clasic, au fost luate în discuţie şi structurileîn
care formele flexionare pronorninale nu mai Taceau trimitere la ll'Qreferent
nominal, ci la unul frastic (forma pronominalăeste substitut pentru oi/propoziţie,
frază, text) (Nu mă intereseazăaceastă problemă şi am spus-o de if!i;î)sau chiar
structurileîn care nu mai există un referent,un elementsubstituitideatificabil(M-a
văzutşi a luat-o la li/gă) ,
Considerândcă structurilein care apar formeleflexionarepronominalei şi le
(ca Dă-i cu bere, dă-ieu vinl, Le are cu matematica- unde nu se mai identifică
referentulcare să justifice forma pronominală)sunt de dată mai recentăîn limbă şi,
ca atare, în teoriile gramaticale,vom analiza problemaformei pronorninaleo cu
referent frastic şi, în mod special, a lui o fără referent identificabil,care, şi din
punctulde vedereal circulaţieiîn limbă,este mult mai frecventă,
IAceastăaccepţiea formelorflexionare
pronominale
menţionate
este prezentăîncă din
primelegramaticiromâneşti:
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n. În gramaticileromâneştide tip clasic mai "vechi", aceste situaţii fie că au
fost ignorate,fie că au fost numai identificatefără interpretare.Menţiunigăsim,de
exemplu, la Tiktin2,care vorbeşte de "un pronume care se referă la o gândire
întreagă": «Trebuie să pleci.» O ştiu. De asemenea, şi Philippide' identifică
"pronumele o cu formă feminină şi cu înţăles neutru" în "idiotizme", ca, de
exemplu,CIo Întoarce În lapoviţă,a o pârli lafugă etc. Menţiuniale valorii neutre
a acestei forme pronorninalese
şi la Puşcariu",in Gramatica Academiei5
sau la D. Irimia6.Inconsecvenţelede interpretares-ar putea explicaprin constatarea
că faptele de limbă avute în vedere sunt specifice limbajuluifamiliar şi popular,
limbii vorbite deci, în timp ce teoria gramaticalăse axează principialpc normele
limbii literare, nesuprapunându-seexact pc cele specifice limbajului familiar şi
popular.Acest lucruface ca limbasă "meargă"inainteateorieigramaticale.
În unele lucrări de specialitatemai noi se încearcă şi o explicare a funcţionalităţii şi a originii formei flexionarepronominalecu referent frastic sau fără
referent identificabil,prin analiza moduluiîn care a apărut în vorbire o astfel ele
structură', ştiut fiind faptul că limba nu admiteprezenţanici unui elementîn plus,
în mod nejustificat,
Considerămcă unele dintre soluţiilepropuseîn teoriile gramaticalereferitor
la aceste fapte de limbă nu sunt convenabile.Astfel, În încercarea de a explica
structurile de tipul a o lua la sănătoasa (unde o este considerată o formă
pronominalăneaccentuatăde acuzativ a pronumeluipersonal de persoana a III-a,
feminin,singular,cu valoareneutră), unii gramaticieniau propus un posibilproces
de evoluţiespre «valoareaneutră», identificânddouă etape:
1) desemantizarealui o (pierderealegăturilorsemanticecu antecedentul);
încărcarea funcţională a formei pronominale cu funcţii şi valori noi
(funcţielexicalăde dezambiguizareşi o funcţiestilistico-pragrnatică)".
în această situaţie ar trebui făcută precizarea care anume dintre formele
pronominale o este avută in vedere (o cu referent frastic sau o cu referent
neidentificabiîţ,întrucât nu se poate vorbi de o desemantizarecompletăa lui o cu
2H. Tiktin,Gramatica
românăpentruinvăţământul
secundar,
Teorieşi practică.Partea1.
Etimologia. 1892,p.93.
J Alexandru
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Iaşi,1897,[J.233.
4SextilPuşcariu,
Limbaromânii,
voI.I. Priviregenerală,Bucureşti,
EdituraMinerva,
1976,
p, 147(sauÎnprimaediţiedin1940)l' Puşcariu,
Limba
românăIJ.
5Gramatica
limbiiromâne,
Bucureşti,
Editura
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1963[=GA].
6Dumitru
Irimia,Gramatica
limbiiromâne,
laşi,Polirom,1997.
7Corneliu
Dimitriu,
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Iaşi,Institutul
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]999,p.2S1 [=Dimitriu,
Trai.IJ;Gabriela
Pană-Dindelegan,
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înLL,1994,1,p. 916 [=Pană-Dindelegan,
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Gh,N.Dragornirescu,
Elemente,
în
propoziţie
şiFază,cufuncţiegramaticală
zero,în LL,1969,XXIIl,p. 133,vorbeşte
decaracterul
expletiv
al luio, careesteastfelin propoziţie
element
cu funcţiesintactică
zero;Mihaela
Secrieru,
Nivelul
sintactic
al limbiiromâne,
Botoşani,
Editura
Geea,1998,p,44,undesevorbeşte
de"cuvinte
careîşipierdcontextual
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referentfrastic tocmai pentru că, în acest caz, se poate face totuşi trimiterea la un
element substituit (propoziţie, frază sau text) şi, de asemenea, nici despre o
desemantizarecompletăa lui o cu referent neidentificabil,pentru că astfel (nefiind
cunoscute structurile iniţiale care, în timp, îşi vor fi pierdut sensul) devine
imposibilă identificarea elementului substituit de forma pronominală. În ciuda
rezervelorexprimateanterior, există câteva cazuri în care se parc numai că s-ar
putea reconstituielementulsubstituit din structura iniţială. Am putea spune că ar
fi vorba aici de structuri anacoluticedin care elementul substituit este suspendat,
dar numărul mic de exemple (a-şi duce viaţa de azi pe mâine, redusă la a o duce
de azi pe mâine, a ţi-a scrie în frunte, care vine de la vechi practici cum sunt
tatuarea frunţii sau purtarea "amulctelor frontale'") nu poate confirma această
presupunere.GabrielaPană-Dindeleganpropuneşi o terminologienouă pentru cele
două forme pronominaleavute în vedere:pentruo cu referentfrastic vorbeştede o
pro-formă, iar pentru o cu referent neidentificabil de un non-substitur",
Considerămcă termenulde pro-formă este ambiguu,întrucât, pe de o parte, nu se
face precizarea de ce s-a apelat la formă pentru elementul substituit (propoziţie,
frază, text), iar, pe de altă parte, nu este sesizabilădiferenţa faţă de un eventual
termenpro-formă folositpentrureferentulnominal.
-,..
În legătură cu această formă pronominală cu referent neidentificabil s-a
invocatşi problematranzitivităţiiIl verbelor din îmbinăriverbale stabile de tipul a
o lua la fugă. Valenţaobligatoriede complementdirect în acuzativa acestor verbe
pare a fi consumatăîn interiorul îmbinărilorverbale stabile de forma flexionară
pronorninalăneaccentuatăa pronumeluipersonalpropriu-zis acuzativ,nedublat
de forma accentuată de acuzativ a aceluiaşi pronume (sau a unui.?-lt pronume,
numeral,substantiv)", care nu poate fi identificată.OI',există cazuri(fncare forma
pronorninală o nu poate fi complement direct pentru că verbul din îmbinarea
verbalăstabilă nu are o valenţăobligatoriede complementdirect, situaţierernarcată
de lingvişti13,însă.fără o explicaţiesatisfăcătoare.
j
Referindu-sela structuri de tipul a o intinde, a o rupe la fugă, a o tuli,
C. Dimitriu (Trai. J, p. 252) apreciază că forma neaccentuată de acuzativ a
pronumelui personaj este tipică pentru funcţia de complementdirect, dar că aici
această funcţie sintactică nu ar avea logică. De aceea, în concepţia autorului,
situaţia descrisă ar fi similară cu dativul etic (dativul neaccentuat al pronumelui
personal este tipic pentru funcţia de complementindirect, dar în îmbinări de tipul
mi
luă la fugă nu se poate vorbi de un complementindirect, pentru că funcţia
9Pentruultimulexemplu,
vezidetaliila StelianDumistrăcel,
Până-npânzelealbe.Expresii
româneşti.
biografii
- motivaţii,
Iaşi,Institutul
European,
2001,p.217.
10Pană-Dindelegan,
Pronumele,
p.9.
J1Considerăm
cătermenii
tranzitiv,
tranzitivitate
nuacoperă
decâtpartialrealitatea
dinlimbă
şi deaceeaoptampentrusoluţiile
terminologice
insuficienţă
a verbelor
şi valenţeobligatorii.
Pentru
discuţii
şibibliografie,
veziDimitriu,
Trat.1,p.338--340,
349-353.
12Ibidem,
p.374.
13Puşcariu,
LimbaromânăI, p. 147.
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sintactică nu are justificare logică). În acord cu lingvistul citat, considerăm
convenabilăinterpretareaformei flexionareo din îmbinăriverbalestabile de tipul a
o întindeca un acuzativ etic care marcheazădoar participareaafectivăa vorbitorului
la comunicare,având,aşadar,numaifuncţieexpresivă,nu şi funcţiesintactică.
În teoriile gramaticale şi în dicţionare este menţionată o "valoare neutră"
sau "neutraIă" atât pentru o cu referent frastic, cât şi pentru o cu referent
neidentificabil. Apreciem, în primul rând, că termenul valoare este ambiguu; in
al doilea rând, neutral ar fi o caracteristică a formei pronominale cu referent
frastic (care se apropie astfel de alte forme pronorninale, dar ale pronumelui
demonstrativ - de aceea sau aceasta --, în contexte ca: I-au plăcut intotdeauna
cărţile; de aceea are o bibliotecă aşa de mare),
Pornind de la cele prezentatemai sus, considerămcă o soluţieterminologică
proprie pentru cele două situaţii ar fi: o cu referentfrastic (sau o neutralş, pentru
forma pronominalădin Nu crede în minuni, asta CIspus-o deja, şi o cu referent
neidentificabil(sau o etic), pentru forma pronorninalădin îmbinăriverbale stabile
de tipul a o tuli, a o lua la sănătoasa, a o aduce din condeietc.
în legătură cu originea lui o neutral şi a lui o etic s-au emis diverse;
ipoteze. Astfel, în lucrările Iexicografice şi gramaticale consultare, ori nu s-a
avut în vedere şi etimologia celor două folosiri speciale ale lui 014,ori s-au
propus soluţii mai mult sau mai puţin satisfăcătoare: un etirnon latin hac]', un
etimon dacic (Hasdeu, apud Ciorănescu),influenţă balcanică, origine albanezăI6
sau, cea mai frecventă opinie, din pronumele personal propriu-zis'", forma
neaccentuată, feminin, singular, complement direct în acuzativ, Dacă admitem
că o neutra! şi o etic sunt forme flexionare pronorninale ale pronumelui
personal ea, atunci celelalte soluţii etimologice ar fi nefondate, întrucât: deşi
din neutrul latinesc hoc ar fi putut rezulta rom. o (prin căderea consoanei finale
-c şi dispariţia lui h- In poziţie iniţială), se ştie că neutrul latinesc s-a pierdut, în
general, iar în cazul pronumelor din limba latină, in special, forma pentru genul
neutru a dispărut încă din latina populară18.Cât despre "originea dacică" a
acestor forme, afirmaţia nu este dernonstrabilă, Astfel, ipoteza cea mai
convenabilă, deşi relativă şi ca, este cea a provenienţei lui o neutral şi a lui o
etic din pronumele personal ea. Considerăm că se va fi ajuns la un o etic prin o
neutral, putându-se stabili o evoluţie din perspectiva funcţionalităţii acestor
forme flexionare pronominale,după,cum arătăm mai jos:
!4l.-A.Candrea,
Gh.Adamcscu,
Dicţionarul
enciclopedic
ilustrat.
ParteaL Dicţionarul
limbii
românedintrecutşi de astăzi,de l.-A.Candrea,
Bucureşti,
EdituraCarteaRomânească,
19261931
l' CADE];
August
Scriban,
Dicţionaru
limbii
româneşti,
Iaşi,1939[=Scriban,
Dic;.].
15Alexandru
Ciorănescu,
Dicţionarul
etimologic
al limbiiromâne,
Bucureşti,
Saeculum
I, O.,
2001l==
CIORĂNESCUJ.
16K1'.Sanfeld,
Linguistique
balkanique.
Problemes
etresultats,
Paris,1930,p. 132.
17Vezişi Dicţionarul
limbiiromâne,
III, Bucureşti,
Socec,1913-1944
[=DA]şi V! XIV,
BUCU1"CŞt.i,
Editura
Academiei,
1965şiurrn.l=DLR].
G.Ivănescu,
Istorialimbiiromâne, EdituraJunimea,
2000,p, 152,
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1) o cu referent nominal exprimat sau neexprimat,
văzut-ope iv/aria la film). Acest o reprezintăun element din ."-'-'fU""""
pronumeluiea < lat. ilIae;
2) o cu referent frastic exprimat, identificabil(propoziţie, frază, text), de
exemplu:111-asupărat şi asta a făcut-o înadins;
o cu referent neidentificabil(din îmbinări verbale stabile): a o da pe
româneşte,a o zbughietc.
III. Pentru a inţelegemai bine funcţionalitatealui o cu referent neidentificabil
şi pentru a observa frecvenţa în limbă a îmbinărilor verbale stabile în structura
cărora aceasta intră, am realizat= în specialpe baza volumelordin DA şi DLRI9,a
fişierului DLR pentru pronumele personal el, ea, precum şi a altor izvoare
bibliograficesau a unor studii de gramaticăîn care s-a pus în discutie, direct sau
indirect,problemalui o etic - un inventara! faptelorde limbă cercetate,Materialul
astfel excerptat este constituit din 57 de verbe (consideratea fi cel mai frecvent
utilizate) care intră în îmbinări verbale stabile împreună cu forma pronominalăo
etic şi cu alte părţi de vorbire,generândun număr de
136 de astfel de
îmbinări,pe care le vom prezentaîn continuare;perifrazeleau fost ordonatedupă
infinitivulverbelor:
1,
2.
3.
4.

a o aduce bine (din condei)
a o apuca cu gura înainte
a o apuca la stânga ' la dreapta
a o apuca la fugă 1 la goană 11a
sănătoasa
5. a o apuca la drum
6. a o băga pe mânecă
7. a o brodi
8. a (i-)o coace cuiva
9. ao croi la
JO. a o da in frig / i'nninsoareetc,
Il. a o da pe româneşte! pe franţuzeşte etc..
12. a o da cumva
13. a o drege
14. a o duce azi pe mame
15. a o duce numai câtevazile
16, a o duce rău / bine
17. a o duce tot într-unplâns! Într-un
cântec etc.

18. a o face lată / fiartă / de oaie
19. a o face pe prostul/pe nebunul
20. a (}face pe deşteptul/ pe gr6zavullpe
21
22.
23.
24.
26,
27,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

a i-o face cuiva (bună) ;
a i-o face coaptă cuiva I
a face cuiva Cl!vârf şi Îndesat
a o împungela! de fug[t
a o incasa
a o încurca
a o încurca(cu cineva)
a o incurca"a o duce"
a o intinde
a o Întoarce(pe foaia cealaltă)
a o Întoarceîn glumă
a o Întoarceîn lapoviţăşi ninsoare
a o lăsa mai moale
a o lua la goană./ la fugii / la sănătoasa

19A.fostutilizat,de asemenea,
Dicţionarul
limbiiromânecontemporane,
I-IV,Bucureşti,
Editura
Academiei,
1955-1957
l=DL].
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35. a o lua la picior/ la papuc/ la talpă/
la tălpi
36. a o lua în porneală
37. a o lua din loc
38, a o lua razna
39, a o lua rara
40. a o lua peste câmp
41. a o lua bună
42, a o lua la galop/ la trap / la pas
43. a o lua pe ton oficial
44. a o lua Ia dreapta11astânga
45. a o lua înainte/ înapoi
46. a o lua către...
47, a o lua în vânt
48. a o lua pe cocoaşă/ pe coajă
49. a o lua in freză
50, a o lua la măsea
51. a o luape ţigăneşte/ pe româneşteetc.
52. a (i-)o lua cuiva înainte
53, a (i-)o lua cuiva în nume de rău
54, a o lungi(cu cineva,cu ceva)
55. a o mierli
56, a o rumen
57. a o nimeri bine
l'
58. a o paşII
59. a o pâşli
60. îl o păţi (bună)
61. a o păli cu cineva
îl o petrece
['1
oo.
a o pleca (din, la...)
64. a o porni la drum
65 a o pomI spre."
66. a o pomi de-a dura
67. a o porni de jos
68. a o porni cu stângul/cu dreptul
69, a o pornIrazna
a o pomi ca o moarăneferecată
71. a o potrivi
72. a o prindela fugă
73. a o pune de mămăligă
74. a o rade la fugă / la sănătoasa

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82,
83.
84.
85.
86.

a o rătăci
a o rări
a (i-)o retezacuiva
a o reteza cu cinevasau cu ceva
a o rupe cu cinevasau cu ceva
a o rupe la / de fugă
a o rupe de-a fuga
a o rupe la goană! la sănătoasa
a o rupe la picior
a o rupe din loc
a o rupe de plâns
a o rupe pe / în franţuzeşte,
româneşteetc.
87. a o scălda(în două ape)
88. a o scoate(cu bine) i la sfârşit
89. a o scoatela un cap
90. a o scoate la capăt cu obrazul
curat
91, a o scrânti (la matematică, la
istorieetc.)
92. a o scrânticu cineva
93. a o sfecli
94. a o sfârşicu viaţa
95. a o sfârşi cu cineva sau cu ceva
96. a o şparli
97, a o şterge la fugă / la sănătoasa!la
pICIOr
98. a o ştergeenglezeşte
99. a o şterpeli
100. a o tăia fuga
101. a i-o tăia cuiva
102. a o termina("Termin-o!")
103. a o trage pe mânecă
î04. a o tuli la / de
105. a o tuli la sănătoasa
106, a o tuli la
/ la
etc.
107, a o tunde
108, a o ţine talpă
109. a o ţine Într-ofugă
110. a o ţine Într-un plâns / Într-un
cântecetc.
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o scrie de verbe apar doar în asemeneaîmbinări verbale stabile ce depăşesc
limiteleexprimăriielevate:a fiert-o, afeştelit-o, a nasolit-o etc. Alte verbe apar In
îmbinări stabile de tipul .Na-ţi-o bună că ţi-am dres-o!", considerate de
specialiştilocuţiunisau perifraze proverbiale".
Prima atestarea unei îmbinăriverbalestabileîn care apare o formă flexionară
pronominalăo (cu un referentcare nu este nominal)şi care trebuie luată în discuţie
am identificat-ointr-untextjuridic din secolulal XVI-lea21:
A bărbatului şi a muierii nu-i scoatemnumăr de spiţe, ce o ţinem că e una
(p.272V).
Contextular putea demonstraetapa intermediară, trecere de la o îmbinare
(mai) liberă de cuvinte la o îmbinare stabilă, practic evoluţia de la o cu referent
nominal"prin o cu referentfrastic, spre () cu referent neidentificabil,adică fără
referent.O atestare ulterioarăEllui o etic ar fi din Letopiseţultui Miron Costin:
Se răcoşise şi oastea Litvei,numaisti (Jplece din tabără22
Cele mai numeroaseatestări aparţin unor autori ca Ispirescu,Creangă ş. a.,
ale căror opere abundă în elemente familiare şi populare, aşadar, specifice limbii
vorbite, care conferă un plus de expresivitate scrisului. Nu am găsit astfel de
structuri cu o etic În texte de limbă veche, şi anume în texte religioase, arestările
menţionatepărând să demonstrezecă acest tip de îmbinăriverbale stabile au fost şi
sunt specifice mai ales limbajului popular, familiar şi, de aici, cu extensiuni în
literatura artistică, acestea neexistândîn stilul ştiinţific.Unele atestări conţin şi o
formă pronorninalăneaccentuatăcare, principial, ar fi specifică complementului
direct în acuzativ,în determinareaunui verb care nu are valenţă obligatoriepentru
complementdirect (a pleca). Trebuie menţionatcă, deşi îmbinăriverbale-stabilede
tipul a o zbughi au în interior un complementdirect ce consumă valeqţa unică.a
verbelorrespective care prezintă,prin natura lor, o astfel de valenţă;oligatoriepentrucomplementuldirect,acesteîmbinăridevin intranzitive23
!
S-ar putea spune că îmbinărileverbale stabile cu verbe care 11uau o valenţă
obligatoriede complementdirect s-au format după un tipar, un model'deja creat,
prin analogic (după structurile cu verbe cu valenţă obligatorie de complement
direct), fapt ce pare a fi demonstratşi de coexistenţa,in unele cazuri, a structurilor
de acest tip cu sau fără o: CIo face pe nebunul/ a face pe nebunul. Acest tipar ar
putea explica şi seriile sinonimice,pentru că se observă,mai ales în cazul verbelor
de mişcare, o posibilitatede inlocuire atât a verbelor care intră 'in aceste perifraze
(a o apuca / a o croi / a o împunge/ a o Întinde/ a o lua / a o paşti / a o pâşli / a o
pleca / a o porni o prinde / a o rade / a o rupe/ a o şparli / a o şterge/ a o tăia / a
o zbughietc.), cât şi a celorlaltepărţi de vorbirecu care intră în combinaţie:
- substantive:goană / fugă / talpă / sănătoasa / papuc / picior / porneală;
-.._----------20Pentrudiscuţii
şibibliografic,
veziDimitriu,
Trat.I, p.48.
21Pravilaritorului
Lucaci(!581),Bucureşti,
Editura
Academiei,
1971.
2:, M. Costin,apud H. Tiktin,Rumânisch-deutsches
Worterbuch,
vol, [··11.Bucureşti,
1903-1904
[=TDRGJ.
23Vezinota11privind
terminologia.
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-- propoziţii care precedă aceste substantive:a o rupe la fugă / de fugă /
de-afuga.
Se observă că, Întrucât şi vorbele, şi alte părţi de vorbire din perifraze sunt
înlocuibile,este aproape un nonsensfaptul că tocmaielementulcel mai puţin stabil,
pronumele(care este prin naturalui un substitut),reprezintăelementulcomun,baza.
Din inventarulprezentat se observă că, din totalul de 57 de verbe, un număr
de 21, adică aproapejumătate, sunt verbe de mişcare, generând structuri verbale
cu aspect incoativ. Se poate constata, de asemenea, că majoritatea verbelor fac
parte din fondul principal de cuvinte (a aduce, CIda, a duce, a face, a lăsa, a lua,
a pleca, a porni, a rupe etc.) şi că mult mai putine aparţin limbajuluiconsiderat,
de regulă, argotic; sunt de reţinut Însă utilizări argotice ale unor verbe din prima
categorie (a o mierli "a muri", a o şparli, a o şterpeli, a () pârli, a o paşii "a
fugi", a o băga pe mânecă, a o fierbe, a o sfecli, a ()feşteli, a o îmbulina "a o
încurca" etc)
Există câteva structuriîn care s-ar putea vorbi tot de un o etic, de exemplu:a
o înghiţi,a () lăsa baltă / încurcată/ moartă (în cânepă / in păpuşoi). O analizămai
atentă. a contextelor în care apar aceste îmbinări verbale relevă faptul că
'intotdeaunaforma pronominală o trimite totuşi la un referent, şi anume la un
referent frastic (o situaţie anterioarădin comunicareexprimatăprintr-opropoziţie,
frază, text): A fost certat, dara înghiţit-oşi pe asta şi a trecut mai departe. Voia
să-I reclame, dar a fost rugată să o lase baltă (cu asta). Interesante pentru
înţelegereamecanismuluide formarea acestor structurisunt şi exemplede tipul Se
plimbă şi asta oface zilnic,unde asta oface zilnic constituieunpro-verb", adică o
structură. de adâncime refăcută, în vorbire utilizându-se numai structura de
suprafaţă:Seplimbă şi oface zilnic.
După cum menţionam în prima parte a articolului nostru, în limba română
există şi alte situaţii discutabile, în care forme flexionare pronorninale la
origine nu au un referent identificabil şi sunt utilizate doar pentru a marca
factorul afectiv implicat comunicare. La fel cu o etic din îrnbinările verbale
stabile, astfel de cuvinte nu mai au o funcţie sintactică sau de marcă, ci numai
funcţie expresivă, Aceasta este, de altfel, o altă distincţie pe care o fac
gramaticile mai noi spre deosebire de cele mai vechi, care nu-şi puneau această
problemă. Dacă structurile cu o etic sunt mai vechi şi mai
în limbă,
există şi structuri (cu forme pronominale fără referent identificabil) mai recente
şi cu o circulaţie mai redusă. Aceste structuri ar putea fi grupate 'i'nfuncţie de
cazuale ale pronumelui in atenţie, şi anume există forme flexionare
pronominale pentru cazul dativ ca i şi le, care nu-şijustifică existenţa decât prin
exclusiv-expresivă în contexte, ca Dă-i cu bere, dă-i cu vini, Zi-i
înaintel, dar şi Zi-le înaintel, aceste forme neavând un referent identificabil.
24Dimitriu,Trai.1, p. 327;JeanDubois,MatheeGiacomo,
LouisGuespin,Christiane
Marcellesi,
Jean-Baptiste
Marcellesi,
Jean-Pierre
Mevel,
Dictionnaire
delinguistique,
Paris,Librairie
l.arousse,
1994,s.v.pro-verbe.
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Atât forma pronorninalăneaccentuată a pronumeluipersonal de persoana a III-a
singular, cât şi cea de plural pentru cazul dativ nu au decât o justificare pur
afectivă şi de aici denumirea de dativ
, proprie, credem, şi
aceste
forme (pe
structurile cu dativ etic de tipul mi ţi-l bătu, recunoscute de
toate gramaticile). Există însă şi forme flexionare pronominale pentru cazul
acuzativ ca, de exemplu, le (pentru pronume personal, persoana a
plural),
care apare tot
raţiuni pur expresive în contexte de tipul le are cu
matematica / le pricepe / le prinde repede; pentru că nu i se poate identifica
elementulsubstituit,considerămcă sintagmaterminologicăpropusăde Dimitriu,
acuzativ etic" (şi pentru această formă), este convenabilă, deoarece prin
simetric cu sintagma terminologică deja încetăţenită, dativ etic, îşi găseşte o
justificare - funcţia exclusiv-expresivă. De aceea, şi
o fără referent
identificabil (din îmbinări verbale stabile) s-ar putea vorbi, după cum am arătat
deja, tot de un acuzativ etic.
Unii gramaticieniau identificat şi alte posibile forme pronominaleetice ca
fiind soluţia terrninologică cea mai potrivită pentru structuri ca dartăimite şi
pasc/mite,unde s-ar putea admiteun dativ etic (mi) şi un acuzativetic (te)27,
Există în limba română, în limbajul familiar.vfolosiri ale unor forme
pronominaleneaccentuatecare, deşi au referentul,în parte, identificabil,credemcă
şi-ar justifica prezenţa tot prin raţiuni expresive, in exemple de tipul: Te fac o
îngheţată? sauM-a plâns toată noaptea.
Prezenţa formelor pronominale cu valoare etică nu este specifică numai
limbii române şi nici măcar doar limbilorromanice(fr. la chercher.cs.o căuta cu
lumânarea",la garder bonne CIqn. "a i-o coace cuiva", I'echapper/belle "a scăpa
ieftin", les mettre "a o lua la sănătoasa"etc."; sp. tomar la de! hielno"a o lua la
fugă" etc?9; it. prenderla per vera "a o lua de bună", faria q. uno "a i-o face
cuiva'f"), asemeneaforme existând şi i'n limba greacă: nnv 1C07Uy.vaw
"a o şterge",
'cajJy6l):ordpa "a o scoate la capăt" etc." sau în limba englezii:take it easy "a o
lua încet", take it out of somebody"a i-o plăti cuiva" etc.32,'de unde s-ar putea
trage concluzia că acest tip de structuri s-ar datora unei forma mentis şi că am
avea de-a face cu universalii lingvistice.Însă, ca şi în gramatica românească,şi în
gramatici ale unora dintre limbile romaniceşi germanice-- unde există 'in limbă
astfel de forme pronominale neaccentuateetice (cu referent neidentificabil) ,
25Ibidem,
p.252.
26Ibidem.
27ibidem.
28Exemplele
au fost extrasedin ElenaGorunescu,
Dicţionar
frazeologic
francez-român,
Bucureşti,
'leora,1997.
29RafaelPisot,LoretaMahalu,
Constantin
Teodorovici,
Dicţionar
spaniol-român
deexpresii
şi locuţiuni,
Iaşi,Polirom,
2002.
30NinaFacon(coord.),
Dicţionar
român-italian,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică,
1967.
31Valeriu
Mardare,
Dicţionar
român-neogrec,
Iaşi,Polirorn,
2001.
32AdrianNicolescu,
LilianaPopovici,Ioan Preda,Dicţionar
frazeologicenglez-român,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică,
1967.

BDD-A1301 © 2002-2003 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.90.204.158 (2023-01-09 18:49:57 UTC)

ELENATAMBADĂNILĂ
74
_._--_._-----------_._-------------<------_._---_._.

------

10

acestea fie au fost ignorate'",fie doar menţionate,fără a se oferi şi o interpretare
clară sau o analiză a originiilor".
IV, Prin demersul nostru, am identificat mai multe tipuri de structuri cu
forme flexionare pronominale neaccentuate cu referent diferit de cel nominal
identificabil,exprimatsau nu, delimitândforma flexionarăpronorninalăcu referent
frastic (propoziţie,frază sau text) de cea cu referentneidentificabil,pentru care am
propus (sau am optat pentru) o terminologieadecvată neutral şi o etic). Am
stabilit un inventar, un corpus de asemeneafapte de limbă .- ceea ee nu s-a făcut
până acum decât parţial i-, adunând un număr de aproximativ 140 de îmbinări
verbale stabileîn structuracărora intră un o etic. Am Încercatsă explicămoriginea
lui o etic (sau o cu referent neidentificabilş,să arătăm dacă există vreo filiaţie cu
limba latină şi, pe baza paraleleicu alte limbi romaniceşi limbi germanice,precum
şi cu limba greacă, am ajuns la concluzia că se poate vorbi de universalii
linzvistice, existenţaacestortipuri de structuridatorându-seunei forma mentis.
LESFORMESPRONOMINALES
O NEUTR.AL
ET O EHUQUEEN ROUMAIN
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