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C.DIMITRIU
•'

1. în litera.ttll'arOrnâneascllde
specialitate,conceptulşi termenul depredical verbalcthpus (complex)..au apărut tirziu, la începutul.celei ..de a <l()ua
jumătăţi a secolului nostru1,şi,după mai puţin de trei .deceniide căutări,.s.e
Trecîndpesteaprecierea
- maimultsaumaiputinîntîmplătoare
-: lj•.IuiAlexandru
Philippide
că un verbcapot la optativurmatde un alt verb"aratăposibilitatea"
(Gramatica
elementară
a lilribiiromâne,Iaşi,1897,p.325;vezişi<Cuprinsul»,
carela §l00trimitela
"verbemodale"),
notămlucrărileîn carese abOrdeau·
în modspecialproblem·.
predictului
vrbal compusşi, implicit;asemiauxiliarlor:
IorguIordan,Limbaromdnăcontemp'raru'J,
Bucureşti,
1954,
434-435;583-584
(=1rdn1954);
Nedi?glu,
LR,
V, 1956,nr.
3,p.p.34-45;
nr.4,p. 49-57;
nr.•5,p. 23}6Gh.
(=Nedioglu
1,Predicatulfubl1l,
II, III);y:tlIeria
CJtltu,
Semiauxiliareiede
mod,SG,I,1956,p.57-81(= GutuI);ValeriaGtlţu
Romalo,
Semiauxiliare
de aspecte,LR,fC'1961,nr:1,p,3'-15(=GUţUl1);
Gh.N.Dragomirescu,
Auxiliarelernor1ale,
LL,VII, 1963,p.231...256.(=.Dragomirescu
1963);Gramatica
limbiiroffJânepublicaţă
.sub
auspiciile
Academiei,
Bucmeşti,
1963,I,p;2(}4;c.206.
n,. 98(:::Gram.Acad:,1, ll); Pompîliu
Dumitraşcu;
In legăturd,cu
predicatul
multiplu
şi celcomplex;
.CL,IX, 1964,.
nr.. 1,•p: 59--66
(=Dumitraşcu
1964);Ştefan
Hazy,Predicate
verbalecompus?,
CL,X, 1965,nr.2,p. 29- 297
(=:HaZYi
1965);Ecaterin
osco,
fnsemnări
pe mari.inea
auxiliarelo.
de.podalitate,AP,
xvn, 1966,p. 137142(::o
Teodorescu
1966);C. Dimitriu,
Observa{U
Înlegdturdcuverrel
semiauxiliare
deaspect,LR,XVI,1967,. 4, p. 297-303.
(=Dimitriu
1);Ioru Iordan,Valeria
GuţuRnmalo,Alexandru
Niculescu,Structura.
n;ofjoloşicăalimbiiromâne
..·contemporane,
Bucreşti..I967,p.85(=SMLRC);A.
Mişan,Categoria
gramtlticalăaspectluiverbal,r, ci,
XIV,1969,.nf.. 2, p. 265-278;II, XV.'1970,nr. 1, p. 131-143(Mişan 1, ll); p. Irimia,
Serniauxiliarele,
AF,XXI;1970;p.79-96(=lrimia1);Gh;Constantinescu,
Particularităţile
semnntieşi sintactice
aleverbului
a trebui,LR,XIX,1970,nr.l,p. 15--24(::0
Constantinescu
1);.idem,Particularitdţilemorfologiceale
verbuluia trebui,LL,XXIV,1970;p. 163-173
(=ConstantinescU;ll);GiG.Nea:mtuDespreauxilîare,··cuprtvire-speCiâlă
..laafi,·CL, XVI,
1971,nr/2, p. 355--363
(=NeamţU197/);
ValeriaGuţuRomalo,SintaxQlimbiiromâne,
Bucureşti,
J9TJ,p;129-.131(=GUţU
lIl); D.Irinli8,St.ructura
gra/1UJlicâld
a limbîiromdne.
Verbul,Iaşi, 1976,p. 145-156(::lrimiaIl); Iorgtvlordan,
VladimirRobu,Limbl1
romdnd
contemporand,
Bucureşti,
1978,p.447-451(::lordlln:-Robu
1979'j;
C. Dh:litril.l,
Grama,tica
limbiiromdneexplicatd.
Mor/ologia,
Iaşi,1979,p. 195208(=DimÎtr;u11).G. G. Neamţu,
Despreconstrucţia
"a trebui+ participiu",LR,XXIX,1980,nr. 5, p. 511-514(=NeamţU
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poate spune că au fost principialabandonate2. Toţi susţinătoriipredicatuluiverbalCOnipus (complex) apreciază că în structura acestuia intră un verb semiauxiliar (numit uneori şi auxiliar3) şi un verb de bază. Inventarulsemiauxiliarelor - limitat numeric,dar nu acelaşila toţi specialiştii- cuprindedouă grupe de
verbe. Prima grupă o constituie semiauxiliarelede mod care - la cei ce s-au
preocupatde problemasemiauxiliarelorîn ansamblu,chiar dacă nu le-au grupat
în exact aceeaşimanieră- sînt în numărde patru (a putea, a trebui, afi, a avea
la Hazy 1965 şi SMLRC sau a putea, a trebui, a vrea, a şti la Iordan 1954),
cinci (a putea, a trebui, a fi, a avea, a voi la Nedioglu1, II, III sau a putea, a
trebui, a fi, a avea, a veni la Dimitriu1, II, Il!), sase
(a putea, a trebui, a fi, a
,
vrea/a voi, a veni, a avea la Dragomirescu1963, Gram. Acad., 1, Il şi Irimia 1,
Il, III,·a putea,.a.trebui;a avea, a fi. a veni.apărea la Iotdan"-Robu1978 sau a
fi, a veni. a trebui. a avea. a vrea, a putea la Coteanu1982) sau sapte
(a putea,
,
a trebui, a avea, a fi, a vrea/a voiş-aveni,apărea la Guţu 1). Lăsînd la o parte
verbele care semantic nu indică în mod obişnuit modalitatea(a şti. la Iordan
195:a părea, la Gţu 1956 şi Io.rdan-Robu1978),prtX:llmşvrbla vrea, la
c.exis
două posibilitălidefonstrucţiedin punctulde vedee ..al persoanei
gramaticâle(la aceeaşipersoanăcu verbulguvernatşi la persoanădiferităfaţă de
verbul guvernat';"vezi DimitriuIl, p. 198), ramîn cinci verbe semiauxiliarede
mod asupra cărora ne oprim în cele ce urmeaza,şi anume,a putea, a trebui, a
li, a avea
,., si a veni.
.
198());C.>Dim+triu,Gramatica
limbiirpl1/lÎne.
e.rplicată.Sintaxa,Iaşi, 1982,p..•187188
(=Dimit,.iu
IlI);I ..Coteanu
.•Grama.lica
de.bazăa lifTIpiirol1/lÎne.
Bucureşti.
1982;p. .248,-250
(=Cote9nu
1982);D.lrim+Ii.ŞlruCtltra
gramaticală
a limbiirOl1/lÎrre.
Sintaxa,Iaşi,1983;p. 71
(;:;Irimiali!),.PriIlcipaleleidei.din
lucrărilecitatemaisus.seregăsesc,
.într-oformăsaualta,şi
în literlitl1f<j,de
şpe<:ia1itatepriyite
la limbarusă;vezi.deexemplu,ColJpt:MteHHbluPYCCKU(1
R3.b(lC<rt()1l
ReAaKUI1
B.A. 6e)(OmaTKOEl()H.
MOCKBa,.
1981,"COCTaBHOE:
rnaro.nsnoe
o.;a3e.Qe'\p. 42qsqq.,jlYCC/fiQ,R.2paMMamUICQ"
II, Cultma/(cuc. Mocxea,1980,p.
122l:23ş.a.MeIllipl1ămşi
faptul:că.în cîteva.gramaticiale limbii.englezeaparţinînd.
unor
al,lofi.
neanlofoni§e.întJlnescîl1pril1cipiu
..acelellşiidei.
privitoarela.PLt.ldicllttll.
verbalcompus;
ve'l.!.,
.dţ;.·ex.emplu,
N,.A Kobrina,
.E....A...Korneyeva,
.An.Outlineof ModernEnglish.
SYritax,
Masco""19tiŞ,"ŢtJe.CoIllp(}u1l4
fr7catţ", p. 20 sqq.;Lt.lQn
U;yiţ()hi,IPan
Preda,Gramatica
li.rti!)t{.f}ngleze.,
BtlCUreşti,
.1<)67,
,..Pre4iclitul
verbalcompus.(The
Compound
VerbalPredicate"),
p. 221sqq..a. <?
••
2AceastăapreciereesteIllotvaăde
faptulcă,Atlpă
num.eroaselelucrări
în careseahordeazădirectaClIştăproblemă
ll. 195.<işi
Bînăîn juruLlu,i
1.980(vezinotaanterioară),
în ul-:
tiIllllldecc;:niu
nu.poţ,fl.citatestudiisPt::<:iale
privitoal"C
laprewcatul
Verbal
comPUS
(complex.);
i'lf luc*i1C;
desinţp ..reqenţ7menţipne{lz.1.
,;realitatea"·în
discuţien'IIJ.iiales
pentru·
<l..0 nega:
tte verbţle.
de.mpd;:jlitate
(apuţ(!a.a:.trebuiet.c.)
şi..daspect(aÎQcepe,
a prindeetc.)găsim
lal'heodorHriştea,
$irveze.
d(!1\f1Jba
rom4nii.
•.editia.aJlI-lI\<B.ucureşti,
1984,.p;312.,-"au
val predicativlIullcicîndsmtJlIunmpqpersonlllş\·e
bţml.c<l
ţIe sNie separate,
la analiza
sintactică,
de.ve.rbHl.11ITIlător;';"fi\ptul
că vefQt.l1e
demodaliMe
şi celede aspecL.sintinsUficiete...
Uflpunddeyedpre.
lexicalnu.e.sţe
în Ilii$urăsăîmpie.Wce
interpretarea
lordrept.predi·
ca.te."
..'CaprecazăNiiOllfa.Avramin
Gramat;(;i1pentru
to!i,.Bucureşti,
1986,.p.
264.
3 Q dut.Wfemai deosebit,anume,qijXiliare
modo.-sintacticl!
c:ontextuall!,
apare.!a
Ne.amţu
J971,p 361.
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Cea de a doua grupă este a semiauxiliarelorde aspect, care din punct de
vedere semantic pot arăta:iriceputulacţiurl.ii,acestea putînd fi trei (a începe, a
se pune, a (se) pomi la Hazs 1965 sau a începe,a prinde, a se pune la Dimitriu
[, 1I,1/1),patru (a începe; a pomi, a prinde, a se apuca la Iordan 1954 sau a
sta, a vrea, a trage, a da la Irimia [, 1/,111),cinci (a incepe, a apuca, aprinde, a
da, a sta la Coteanu 1982), f8ple(a începe, a (se) pomi, a (se) apuca, asta, a
da, a lasa, a-i venila NediogluIII), opt (a (se) apuca, a căuta, a da, a încePe,a
încerca, a (se) pomi, a prinde. a sta la Iordan-Robu 1978) sau 14 (a începe, a
prinde, ase pune, a (se) pomi, a se apuca, a bufni; a izbucni, a podidi, a purcede; a se scula, a se ridica; a se luaia.se duce, a da dosul la Guru Il); continuarea acţiunii, unde se indică un verb(a continua la Iordan 1954) sau două (a
urma, acontinua la Guru Il, Hazy 1965, Dimitriu l, Il, 111.Iordan-Raba 1978);
-sfîrşitul'acţiurl.ii,lacarese spune că-verbelepot fi trei (a înceta, a termina, a
sjîrşi lalordan 1954 sau a sjîrşi, a ispravi, a termina la Hazy 1965), cincl(a
termina,..a încheia, a se opri, a isprăvi,asjîrşila Dimitriu 1,1[, 111),pte (a
înceta, a isprăvi, a se opri, a conteni,a ajunge, a apuca, a izbuti la Guţu Il) sau
opt (a apuca, a. conteni;a găta, a ispravi, a înceta, a mintui, a sjîrşi, a termina
la Iordan-Robu 1978). Considerîndaccidentaleverbe1epe care- mai ales din
cauzasensului lor -leiriti1nim într-un singur studiu (a căuta, a vrea, aîncercâ
etc.) şi lăsînd la o parte şi pe acelea.qu circulaţie restrînsă (a bufni; agăta,···a
purcede ete.), reţinem pentru-discuţii-şaptesemiauxiliarecare arată începutul
acţiunii (aunoepe,a (se)porni, a prinde, a apuca, asta, a da, a (se) pune), două
care aratăcontinuareaacţiurl.ii(a continua,a>urma)şi cinci care aqităîncheierea
acţiurl.ii(atennina, a sftr.fi,a isprăvi, a cOl'lfeni,
a înceta, a se opri) 4.
Niciiri.legăturăcu forma flexionarăraverbuluide bază nu 'existăunitate de
vederi, iri sensul că> făcînd abstracţie de oscilaţiile ce"apar;uneori la unul şi
acelaşi cercetătorS__se arreciază că verbul de•.bază poate sta nII1ai la••conjnctiv (Nedioglu[, II, III), la conjunctiv,infirl.itiv,supin (Coteanu 1982), la conjllJlctiv,jnfiDjtiy,supin,participiu (Iordţl1l1954,Gram..Acad.,.[,J[,lJazs 1965,
Dimitriu [, II•.111).sau la conjunctiv, prezumtiv, infirl.itiv,supin şi··participiu
(Guţu [,·1[,Dfagtitnirescu.16, Iordan-Robu 1978). SiriteÎndepărete că pentru
comentarijle pe care.le facem iri continuare est .',util să pornim de la ultima
4 Comentariile
pe carele facemîn privinţaverbelorde mod,şide aspectpe carele-am
reţinutaicipotviza,larigoare,şi verbelepecare,cumotivaţia
arătată,le-amlăsatla o parte.
. SDeexemplu,
la lrimiaI găsimcă verbulde bazăpoatestala conjunctiv,
infinitivsau
prezumtiv,
darcă existăşi unităţisintactice
cu un al doileaverbla participiusausupin,,mai
multsaumaipuţindiscutabile"
(p.95);acelaşiautor,însă(Irimla11)se opreştemaifermla
conjunctiv,
prezumtiv
şi infinitiv(p. 146),darîn exemplificare
(p. 153--154)
apareşi participiuI;în sf'irşit,la IrimiaIII predicatul
verbalcompusesteexemplificat
numaicuconjunctivul
(p. 71);iar structuraa trebui... participiuesteconsiderată
"predii:atverbaldezvoltat"(p.
70-71).
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ipoteză,întrucît.ceasta conţinenumărulmaximde forme fleonare ale verbului
de ba susceptibiled a face parte <iiIl.predicatul
verbalcompus.
2. C.rcetarea ştiiIlţifică..modernă.ţiIlde să...perfectezesistemle şi microsist9mele.t':xistent€:
ale ştiinţelor sau .să imaginezenoi sisteme şi microsisteme
care să permjJ aI}aliza.întregiiJ."ealitţţaVţlteîn vedere- adică fără rest......şi să
conţină.cît mai pti,ţinecontradicţii(înIăt\lrareatut\lrorcontradicţiilordin ştiinţă
avem..conving€:r€:a
că reprezintăun ideal ce nu va putea finiciodată atins 6). Din
această perspectivă, abordînd din nou problema predicatului verbal compus,
urmărim.săvedem dacă - în consens cu ideile principial admise în gramatica
românească flCtualil.-,-predicatul
verbal compus.este.o realitatecare.poate fi-acceptată sau .caretrebuie negată. în demersulnostru, vom raporta predicatulverbal compu, în a cărui' structură.intră un "verb semiauxiliar"şi un "verb de
bază" (vezi 1),pe de oparte la predicatulnominal'];care conţine un verb.copulativ şi un nume predicativsdarpe de altă parte, lâ·formeleflexiollarecompuse8
ale tut\1rorverbelor,cesîntaleătuite din umit-saumai multe verbe auxiliareşi un
verb de bază.
.,Verbele-semiauxiliare",
.atunci.cînd au fost acceptateca:atare, au fost dispuse într-o clasă .....cu omogenitate.redusă.,..măi ales pe bai.a criteriuluisemanti.c:."semiauxiliarele'''ca.elementecomponente.ale predicatuluiverbal compus,
potfide mod, dacă indică prin excelenţăposibilitateasau necesitatea(a putea, a
trebui, a fi.etc. l,.·.şi. de •.aspect,dacăindicăînceputul. continuarea sau sfîrşitul
acţi\lnii «(ltncepe, a continua, a sfirşi etc. - vezi finalul.la 1l, Aceste·particu...
lţtrjtij,ţiştllllanqcejustifică (aptul căt()ate. yerbele.,semiauxiliţtre"- dar;numai
atunci cînd auca1itatea de ..••
şemiii\l:xfliare"
-,-.sînţ insuficint,.avîndfie.una,.;.fie
d,Quă..valenţe..()bligdtorii9 (a •••căror ••satisfacere condiţionează...eXistenţa.7
unei
6în aceastăprivintă,"adevă,rul"
a fostsugeratcu citevasecoleînainteaereide către
Platonîn Republica,
prinextraordinara
metaforăape,terii (Opere.V, Bucureşti,1986.p,
312315).
7 în comparaţie
cu tezacă trebuierenunţatla. predicatul
nominal,teza că predicatul
neminalpoatefi admisni separemaiconvenabilă
(vezi.Dimitriu
111,
p. 195sqq.).
8 Dupăcite,tim,pînăîn momentul
de fatănu s-auadusargumente
convingătoare
împotrivaadmiterii
formelor
flexionare
compuse
aleverbelor
românşti.
9Preocupări
teoreticeprivitoare
la valenţele
verbuluiaparla noi cu citevadeceniiîn
urmă.în acestsensputîndcitapeSextilPuşcariu,
Limbaromânl1,
I, Priviregeneralii,
Bucureşti,
1940.p. 149sqq.,care(pornind
dela KarlBUhler.
Sprachtheorie.
DieDarstllungsfunktion
der
Sprache,Iena,1934)aratăcă verbeleimpersonale
nuau goluri(plouă),verbeleintranzitive
au
ungolînainte(apacurge).iarverbeletranzitive
potaveadouăgoluri,unulînainte,i altuldupă
(mamaîmbracăCQpilul)
sautrei,goluri,
unulînainteşi douădupă(tataa imprumutatvecinului
c.oasa).
Maitîrziu,teoria"golurilor"numitevalenţe- a fostutilizată
deValeriaGutuRomalo
•.
Inproblema
clasificării
verbelor.lncercare
declasificare
sintagmaticd.
SCL,XIV,1963.nr. 1,
p. 29-43,care,pornindde la enunţuripredicative
minimealcătuitedin verbşi ,,nume"fără
prepoziţie,
mnominativ.genitiv,
dativ,acuzativ
sau cazulx (ultimul
încontexte
caa alegepe
cinevadeputat),grupează
verbeieromâneşti
în 16clase.
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comunicărifinite minime10)ce pot fi, in topica obiectiva,la stinga sau lâdreapta .semiauxiliarului''respectiv.Valenţele obligatorii-pot.fisatisfăcute,la verbele
"semiauxiliare",numai11de ,,nume"(substantiveşi substitutelelor pronominale
şi.numerale)nepy<.:ed(lte
sau pre<:txiate
de pfţ{poziţii,de adjectivede...
pl'Qvenienţă
verbală sau de verbe: ei/doi pot merge, cartea trebuie citită etc. Subliniem
faptul că, aşa cum în limba română nu există nici un verb care să fie numai
copulativsau numai auxiliar,ci unuli acelaşicorp fonetic verbal este admis ca
predicativ intr-un context şi copulativ sau auxiliar in altul, tot la fel limba
română nu dispune de nici un verb care să.fie întotdeauna.semiauxiliar", ci un
singur corp fonetigverbal este acceptatca .,semiauxiliar"într-o structurăşi predicativ (eventualcopulativsau auxiliar)în alta. în consecinţă,cele spuse mai sus
în legătură cu valenţele obligatorii ale vlor
,,serniauxiliare"sînt valabile
numai la structurileîn care verbC(le
respectivesint (ldmiseca .,semiauxiliare",nu
şi la acelea în care acelaşi corp foneţj.c.verbl:llfuncţioneazăca predicat sau cu o
altă valoare. Aşa stînd lucrurile, la cele 20. de .,miauxiliare" pe care le-am
reţinut pentru analiza de {aţă vom lua în consideraţienumai structurilein care
acesteaau fost admise de către unul sautpai mulţi specialiştica reprezentindUn
element componental predicatuluiverbal compus.în acest sens, notăm in tabelul de mai jos tipurile de structuriîn care "semiauxiliarele"avute in vedere au
fost considerate elemente componenteale predicatului verbal compus în diversele stiluri ale limbii literare moderne,cu menţiunea că între ceea ..ce la un
moment dat este literar şi neliterar nu sepoa.te face o distincţie netă (Vezi
tabelul 1).
,
Structurilemcluse in· tâbelpe1'mita.pteciereaeă
,buele verbe
.semiauxiliare"au în mod evident două valente obligatoriiîn anumite tipuri de
conte:xte(a pţâea, tip\lrile.a; c;âtrebui, tipulI:ilfi, tipurile e, f; a avea. tipurile
b, c, d; a veni, tipurile a, b, c; atnct!j>e.a (se)pomî, a p.ritide,a.fonti1UJ, il
unna, tipurilea,b; a (se) apuca, a.conte"i, tipurile a,b, c;a sta, a da, tipul a; a
se pune, a termina, a sfîrşi, a. (spr(Jvi,atnceţa, a se opri, tiPll1,a),altele sau
aceleaşi au de asemeneaîn mod evident o .singurăvalenţă obligatorie(a trebui,
tipurile a,' g; a fi. tipurile a, d, g), iar la altele sau.la aceleaşi, Pentru precizarea
IOPeUngăvalenţele
obligatorii,
carecondiţionează
existenţauneicomunicări
minime
flnite.verbele- atitcele"semiauxiliare",
citşi celepredicative
- potaveaşi valenţefaCultative,
a cărorsatisfacere
nu esteobligatorie
pentrurealizarea
uneicomunicări
minimefinite.De
exemplu,un predicativ
ca ninge,cu valenţaobligatorie
zero,are valenţefacultative
pentru
,,nume"
inacuzativ
(tininge),pentruadverbe
(ningefruni(8)etc;un"semiauxiliar"
ca terminiJ,
cu valenţeobligatorii
pentrunominativul
şi acuzativul,,numelor",
are şi valenţefacultative
pentruadverb(eltermind
carteaacum)etc.
Il La acestepărţide vorbire}
comune"semiauxiliarelor"
şi predicativelor,
la :verbele
predicative
trebuieadăugat- uneori- şi adverbul,
caresatisface
valenţele
obligatorii
aleunor
verbecaa se comporta,
a sepurtaetc.(deexemplu,
elsecomportlfrumos).
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num.ăru,llJi
de .valenţes.întnecesareunele comentarii(a putea, tipul b; a trebui,
tipurile b, c, d, ei.a fi, tipurileb,c;a avea,tipula).
Tabelull
Tipl!ril(,lde
structuri
admisedecelpuţinunspecialist
ca
reprezentînd
UIl,
predicat
verbalcompus
) elpoatesăciteasă
b)dreptatea
nupoatesăexiste
a putea
c)omulpoatevorbi
a) trebuie(trebuiaetc)sămerg(sămergietc)
b)eutrebuie(trebuia
etc)sămerg(sămergietc)
c)
eu.trebuiam
să
merg
a trebui
d)el trebuiesăfiat:mnat
că...
e)ltrebuie..săfi rîzîndşiaum
f) balanţatrebuieechilibrată
g)trebuie$ubliriiat
că...
a) erasăcad(săcazietc)
b)euerasi}cad
c)eueramsi}cad
afi
d)dacăestesădaiceva,dă
e)nu-ieraa lucra
f)multesîntdespuspelume
g)numaiestedetrăitcu...
a)pentruexamen,ttnărulare
săciteascămaterla
cerută
b)in
18p3,
poetul
avea.să
publice
opera
sa
capitală
a avea
c)elnuarea seplingedeprieteni
d)elare derecitato poezie
a)iFvmesăalerge
a veni
b)ÎÎvineawurda
c)cerc; aceastavinerezolvată
dealtcineva
a Începe,a.(se)polTli, a) ţ flJcJ7e
săPOvestel:js
de...
a princJe,
a continua,
a unua b)el ltţcepea sepreocupa
a)elllUseapuci1
săÎnveţe
b}la elgăinaa apucata cîntaÎncasă
a (se)apuca,a conteni
c)eanuse.apuci1
deplins
a sta,a da
. a)elstlJsăcadă
a sepune,a termina,a sfirşî;a) easepunepesporovăit
a isprăvi,aÎllceta..,
.I:j.
seopri'ţ
Verbul

3. La verbele .,s.emiauxiliare"
cu două valenţeobligatoriievidente, valenţa
obligatoriedin stînga - în opica obiectivă-,este ocupată deobicei de nominativul unui, ,,nume", ca.refuncţionează ca. subiect al "semiauxiliarului" şi al
verbului "de bază" (a putea, tipurile a, c; a trebui, tipul f; a fi, tipul f; a avea,
tipurile b, c, d; a veni tipul c; a Fncepe,a (se) porni, a prinde, a continua, a
urma, tipurile a, b; a (se) apuca, a conteni,tipurilea, b, p; a sta, a da, tipul a; a
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se pune, a termina, a sftrşi, !l isprăvi, a înceta, a se opri, tipul a)ti doar uneori
de dativul ..I1Umli" .•care îndepneţe funcţiade cOll1i>lementinil'ect\numai
p
lîngă ,.semiauxiHar"(a [i,tipul e; a vni,tipurile a, b). Cit.privette valenţa
obligatorie din. dreai>ta__întopica obiectivă -, aceasta poate fi ocupată.la
verbeleresPectiveconsiderate.,semiauxiliare"de:
- un verb la conjunctiv:- a putea, tipul a: el poate d citească;
- avea, tipul b: in 1883, poetul avea sd pUblic(!
Operalui capitală;
- a veni,tipul a: îi vine sd alerge;
a începe, a (se) porni, aprinde, a continUa,a
urma, tipul a: elincepesdpdvesteascd';
- a se apuca, aconteni,·tipul a: el nu se apucă sd
înveţt;
-a sta, a da, tipul a: el stă sd'cadlf; .
- un verb la infinitiV\llcua: - afi; tipul ernu-iera a lucra;
- a avea, tipul c: el l1Uare a Se plînge de
prieteni;
,
- a veni,tipul b:îi vin.ea zburda;
- a începe, a. (st). porni,· o prie, ....
continua, a urma; tipul b: el incepe a se
preocupa de... ;
- a se apuCa,a conteni, tip b: la el, găina a
apucat(2.sîntain casă;
-un verb lainfinitil fărăo:-o Put.(2,tipul c:omul
vptbi;
- un .verb.la supin: __a fi, tipul f: multe sint de spus.pelume:
-.(1avell,tipuld: el aree recito.[opoezic::;
-(1, (se)apl!ca, a conteni; tipul C;.e;,\JlUse apuc4e
plîns;
-a se R'fI"e,.a teJ'1P1,il1!l'
a sjirşii aYRl"dyi,...(2•.încta,(I
se .opri; tipul a: sc:: p\lne spofQvq.it;
\In ..adje<;tiY
.,<leprovenienţă.partici.piaIă:-e-atr!?u,i, tip\ll f;.balanţa .tre
buie ţt;.hiliPratd;
- aei) veni,tipul c: cererea
aceastavine rezolvatăde
altcineva;
Pentru interpretarea structurilor în care valenţa obligatorie din stinga
"semiauxiliarului"este ocupatăde nominativ,iar valenţa obligatoriedin dreapta
- in topica obiectivă'- de modul conjunctiv,considerăm util să relevăm cele
două caracteristiciesenţialep care trebuie să le aibă un verb oarecarepentru a
funcţiona ca predicat. Dat fiind faptul că predicatulpropoziţiei tip (bimembre,
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CUf?piCăo?iectivă)a fosti111aginat
- potrivit Piniice1ei mrăspîndik
pCtl<ficatul
judeciW ••şi. că prin predicatul judec(Jţii" se .spun.r....
fva"
SUDictuliudec(Jţif12,ul'tlleazĂîn. mod logic că. prima caracteristicăesenţialâ
penttu ca un verb să funcţioneze ca predicat al prog?ziţiei este. aceea.de a
transmite o illfonn8Ve 8ntică
atribuibilă subiectului de tţe vorbitor
(versu1 medei}llseamn..cv9rbu! carenu transmite° informaţiesemantică
nu poate îndeplini funcţia sintacticăde predicat al propoziţiei).Cea de a doua
caracteristică eS91J.a.1...pen.tru•.••.
predicat1vjtateaverbelor vizează informaţia
gram.aticală:verblllcare, in cali.tateasa de predicat, "spune ceva" despre un
,,Ilume"-subie<;:t
S9...
ac:;ordăcqaC9sta.dinq.rmă.incategoriilegramaticalecomune
p19F.eY9rbire
iniqtre.se c9ncreti
eele două funcţii; cum categoriile
gramaticalecomune tuturor verbelorşi ,,numelor"sînt persoanaşi numărul, urmează că pot funcţipna ••predjcaţformele verbale(modale)care au capacitatea
de a se atribui "şingurp"pers.ganeIQr
gramaticalel,a II-a.şi .a. III-.asingular şi
plulestente
la ,,nume"13(cqrolarulînseamnăcă formeleverbalece nu se pot
atribui "singure" persoanei gramaticale..la singular şi plural - a ,,numelui"subiect nu potfUllcţiona.c::a
predicat).
Din punctuldeJedere al aceştQrd.ouăcaracteristiciesenţialegăsim că, în
toate tiprie e conţex.teÎJlcar valndin dreaptaa "semiauxiliarului"bivalent este consumatăde un conjuPcv •.('9njunctivulpoate să îndeplineascăsingUr.14funcţia.depicat,.întrucît
transmite o anume informaţie semantică
despre subiect identifabilpntr-un
sinonim sintetic sau perifrastic (vezi
dicţionarelelli...vrbele a citi, a prdJlica,.a povestf.etc.)ise atribuie pn desinenţe, alternanţefoneee IS.etc. nOJnin!ivullJÎpersoaneigramati
- ..anată la
un anumit nU111.lit
__a.'llIIlel" ce funcţion
ca ..subiect pentru conjunctivul
rpţc(i
Plltl"\l ,,eauxiliarur
care-IprCfe4.Je
ge acesta). Cu alte cuvinte,
nuexisitJ nici un motivobiectivpentru negareajUftcţieide predicat a conjunctivului verbelor naţionale, justificarea încadrării acestuia în predicatul verbal
compus aflînd-ede. Obicei.î ...
aeri
.gelleta.1e
şi destul de evazive: "începe
s(JvorbasctJestecmvntsemaetic
evÎIJitallui
ncpe..ri,
.prin urmare şiecmvalentul sintactic,în sensul că prima perifrazăverbală constituie,la
fel cu sinonima ei, predicatulpropoziţiei(în ciuda faptulUică constă din două
forme veroale, a.n1be1e
predica.tiveşi personale)"- Iordan 1954, p. 584; două
sqq.

12Pentruo prezentare
a relaţiilordintrepropoziţie
şi judecată,veziDimitriu1Il,p. 10

13Pentruo prezentare
a problemei
modurilor
perSonale,
veziDimitriu
Il,p. 217sqq.
14Subliniem
ci aceastăapreciere
vizeazănumaiverbeleadmlseca predicative;
dacă
verbelela conjunctiv
sintcopulative
(pentrucomentarea
ipotezeicănuexistăverbecopulati
ve,
ve7iDimitriu
III,p. 195),atunciconjunctivul
respectiv
aparţine
unorpredicate
nominale.
ISPentruprezentarea
tuturormărcilor
depersoană
şi numărla verb,veziDimitriu
Il, p.
332sqq."
.
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verbe.la moduri personaleformează un singurpredicaţ atunci cînd ,constHllie
laolaltă..o singură Ideeverbală, avîlld(? singură modalitate, o $ingllrăval()are
temp<>ratăşi lill sillgliftlSPectrill".ili.dioglu
I, p. 37).ş.a.
Unnătin(:{şi verbele "semjauxilia.re"din acelaşi tipuride contexte, observăm că unul dilltre el,anume,a ayea tipul ban 1883, poetulaYea să-pu,
blice opera lui capitală),cpnsiderat uneori.ca. aparţinînd.unui predicat verp.fil
compus16,are condiţia gramaticalăa pricati vităţii,(se atribuieopminatiVliIui
persoaneia Ill-asingular-a ,,numelui"care este.subiectşi al "semiauxiliarului",
şi al coojlillctivului),dar.nu are condiţia semanticăapredicativităţii, în sensul
că, fiind vid semantic.(nu este "traductibil"printr-unsinonim sintetic sau perifrtl.Ştic),nu-poate ,;spuneceva'xdespresubiect. Prin absenţasensului lexical,a
avell·.din.contextul în. discuţie nu poate aparţine semiauxiliarelor:(care nu sînt
vide -semanticş,ci faee.paae din rîndulauxiliarelor care,toate, netransmiţîud
nici o.infonnaţie ..semantică,sîntnumai mărci ale cateoriilor gramaticale ale
verbelor pe care obligatoriu le însoţesc. Admiţînd.acestlucru, sîntem de părere
că avea din contextuldiscutat este un auxiliaral verbului de bază să publice,la
care marcheazăîn primul rînd timpul-cpe-care timp îl numim\?iitor în·trecut,
pentru că.pe.axa temporalăimaginară se plaseazăînaintea momentului vorbirii,
dar..după-un reper temporal anterior momentuluivorbirii .....şi în al doilea rînd
persoana, numărulo.modalşi dialc7..a.Cualtecuvinte, în contextele de tipul' în
1883,poetul.avea să publice opera lui capitală»credem că nu este convenabil
să vorbim de un predicat verbal compus cu semiauxiliarula avea la imperfect,
ci. de unpredlcatverbal. simplu la viitorul în trecut construit <;u"Amperfectul
auxiliarului a avea.
Toate.celelalte "semiauxiliare"cu bivalenţa evidentă la care valenţa din
dreapta este ocupatăde un conjunctivconsiderămcă satisfacambele condiţii ale
predicativităţii:transmit,.oinformaţie semantică decodabilă printr-un-sinonim
sintetic..sau perifrastic şi se atribuie nominativului persoanei gramatieâiera
,,numelui"
. care este subiect si
, al,.semiauxiliarului",
" ". ..... ','" si al CODJ'
" unctivului.
Info.rmaţiasemantică.a·verbelor
în discuţie estefie ..cea principală,eventualînrudită Cliacetl.Şla,[}e
liQ{lscundară, context.uală,LapriIllacategoriese încadrează:
aputeq cl.t.sensuril."a,.ficapabil" (el poatesăc;itească),,a .avea putere" (el
poate s4wcemWltţle), "aa,Veapermisiun.ea".(elpOâ să .intre).etc;;a incepe
cu sensul de "a face prima parte dintr-o acţiune" (el Începe să povesteasca');a
contua cUsensuLde"a,face.ma,ideParteo aţiune"eelC?lltiă
sspere).; CI
conteni cu sensul de "a înceta să se facă o acţiune" (el 9u,.cql1e9tsă
.c.reelf;liJ
16Acesttip de structură,
conţinînd,
adică,imperfectullui
a avea + conjuflclivul.
este
eonsidt'rat
- vezilrimiaIl, p."154,şi III,p. 71- "careprezentînd
unpredicatverbalcompuscu
Ilflsemiauxiliar
detimp.
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Înomneiu). Din a doua categoriefacarte: a (se).[JOmt,aprinde ia apuca'cu
sensUlcontextualde ,.a incepe", in counicări ca ea (se)pomte(prinde,
se
apucă) s(J ţipe; a urma cu sensul contextualde ,.a continua" (el unnează să
repete poezia pfn(Jce o tnvală) a da ia sta cUsensUlcontextuălde ,.a se afla
pe punctul de....., ,.a fi msituaţia de».", ,.a vrea";el stăs(J cadă; ea di s(Jspunt'J.
Faptul că.aceastăinfotmaţiesemantică......
fie principală,fiecon.textuală.
- nu este
suficientă ,ca urmare, la verbul respectiv există mtotdea.una,exprimată sau
dedusă din context, o determinarecompletivă directă sau 'indireetă (1ncazul
nostru concretizatămtr-o propoziţiecu predicatulla conjunctiv)nu constituieun
impediment în acceptareafuncţieipredicative a "semiauxiliarului"în discuţie,
atita.timpcît se acceptăca predicativetoate.verbeleneconsiderate-semiauxiliare
la care complementul direct sau indirect necesarorealizăriiunei comunicări
minime finite es.le.concreti·zatîntr-o.propoziţiecu predicatulla conjunctiv17.
Compară:.elincearcă s..ă.: Cin te .:cu el poate (incepe,prind continui etc.)
să ..Cin te ;.el se st:rădujte s.ă '.c î n-t;e. CUel seapucă'(se-porneşte)' s ă
cînt
Căcinsuficienţasemanticăa .semiauxiliarelorămodale sau aspectualenu
repr;ezintă.argumentulpentru anexareaacestorala conjunctivul:următorîrnpreună cucare'să·constitlÎie·.un.·.predicatverbal.compus
se-probează.şi-prin înloeuirea"semiauxiliarelor"..cu sinonime.perifrastice, deasemenea insuficiente
semantic,în structurile.asrfelobţinute-acceptindu-se
f(jt(Jrezerve două predicate
vCICbale·.
simple, Compară: el poate s.ă-. c i te a s c ăcu'el te capabil.·s ă
ţi Has că.;elpoate.s ăur ce muntelecu el are putere s ă urce muntele.
Din cele spuse mai sus rezultă - dacă aplicăm consecvent teza potrivit,
căreia.fy.ncţiasintacticăde predicata verbeloreste condiţionatăde un senslexical (pnncipal sau contextual, suficient sau insuficient) şirle posibilitatea de
atribuire la nominativul persoanei gramaticale,aflată la un anumit număr, a
,,numelui"subiect-q aşanumitele verbe "semiauxiliare"cetransmitideea de
modalitatti.sau deaspt. uonate de un alt verb la+oonjunctivsîntm realitate
verbepredicalive, pentru.că satisfacambele condiţiialepredicativitătii. în consecinţă. structurile<ietipul el poate·să citească, el incepe.să povestească, el nu
se aplică să invete, el stă să cadă 18/estetofivenabil să fie interpretatenuca
17<;>
llltă!s()ltie(.pe
qare,jn,să,
o C9nsi<ie.rnaipuţinavantajoasă,
ar fi aceea.dea
ate •.că.l)risi,e.rrla
un1nfdpefsf!nl-t;vrbl(1,.l1)qţl?i
()fiju'JfHv
.repret!i...un
singurpredicat
verbal
compus.
.
...'
.
..•
•
..
,
8în legăturăcu contextul
el stă să cadă,notămşi faptulcă sensulde "a se aflape
pum:tm
..de".'.(alaşa-zisului,.l.Iemiauxiliar'\·
de..aspect.este!posibiL
in·asoCiere
doarcUfoarte
puţineverbela C9njunţ;tiv(stă
să seprăv(lle,.stă
să ningăşialte'cîtva),
ceea/ceapropieaceastă
structură
deîmbinările
stabiledecuvinte.
Cîtpriveşte
structura
tragesă moară- consid.eratăşi
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predicate verbalecompuseconţinîndun "semiauXiliar"de mod sau de aspect-şi
un verb de bază la conjunctiv,dcadouăpredicate verbale simple alcătuitefiecareîn parte -cdin cîte un verb predicativ.
4. Verbele .,semiauXiliare"bivalente cu valenţâ din stînga ocupată de .UIl
nominativ şi cea din dreapta de un infinitivcu dau aceleaşi caracteristici
semantico-gramaticalecu .semiauxiliarele"bivalentela care valenţa din dreapta
este ocupatăde un conjunctiv,adică: valenţadin stînga -în.topica obiectivă....şi
a aeestorţ.semiauxiliare" este consumată de nominativul ,,numelw"ce în.deplineşte funcţia de subiect atît a "semiauXiliarulw",cît şi a infinîtivului;
"smiauXiliarul'.'transmiteo informaţieselllanticJ- modalitateasau aspectul identificabilăprin sinonimesinteticesauperifrastice, care informaţie:semantică
este insuficientă,trebwndîn.tregită- pentru l"ealizareauncic0tnucărinrlnime
finite - printr-o determinarecompltivă directă:elnn are (= nu esteînptăţit)
a se plînge de prieteni.
Dacă <iiIlpunctul de vedere al verbului...semiauxiliar' structurile cu infinitivul se aseamănă cu ..cele cu conjunctivul,-.deosebirile dintre aceste două
tipuri de structurise contureazăprin luarea în consideraţiea "verbuluide bază":
în.timp ce conjunctivulesteaceeptăt'fără rezerveca mod prediCătiv,în legătură
cu functia sintaccăa infinitivuluiopiniileactuale sînt pte.
urtiispecia1iti
apreciindcă infirtitivtiJ.este întqtdeaunall.epredicativ,alţii.că .infil1Îtivuleste
întotdeauna.predicativ,iar alţii.că .infin,itivuleste..uneoJ,'Înepredicativi alteori
predicativ19. Avînd .în vedere că -la fel cuindicativul, >conjunctivul. etc. infinitivul.exprimă acţiuneaca procesşi,
.pelmă.m<>d,teilegramatical ..?ediateli (pllgeia
Iins ••
·d.ineva etc.'tl1. (a.plie.'n
•.•
plîns),
prsoană inumăr(a.mplîngaite
plÎl1gelaşplingetp.,laJIcu
mă fi
plinslsii te ti plînsl§ se fi plîns etc,), considerăm(vezi trimiterea.din nota. 19)
că .estecoIlveriabisă .a.preciemă.înfirtitivul esteili<>dPredicatîv. pacă accePtăIn aeeastă teZă,..atuci aprecierilepe carelean} t
în. legăt.PH conjunctivulJa .punctul 3 înt Ya1al:>ile
i ci, adică: infirtitjvu1pqateîn<ieplirti
singur,fără.,semiauXiliar'\ funcţia sintacticăde predicat,.pentru că transmite o
info11l1aţisen1tică despre subiectidentificabi1ăprintr..unsi.onimsitetic sau
perifrastic (vep;dipţioarele la.a plîn8.e a se preocupp, a dnta. tc.) şi se
atriţ>we -prinJo;-l1le}e .ţleaccntyaţ·<·fiacuzatjv sau.<iativ.ct1e pr()ţlumelor
re:t1eive ori prin context ....nominativului.persoaneigramatiCa1e
....af1atăla un
anumit număr, a ,,riumelui'icfunctincasubiectŞi.pntruinfirtitiv,
şi
pentru "semiauxiliaruI"·care-l· precede pe cesta;· Altfel spus, in fiecare din
ea predicatverbalcompuscuun "semiauxiliar"
deaspect(IrimiaIII,p. 71)-, aceastaaretermeniiianjabili ,i, fu consecinţă.
poate.fi interpretată
ca o îmbinarestabilăde cuvinte
(perlfrază
sau
expresie
verbală),
care
funcţionează
ca
un
predicat
verbalsimplu.
19VeziDit1utriu
II,p. 275sqq. . .
\
l
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structuriledetipuLl nu aralseplillge de prieteni. elinc;epe a se preocupa
de...!..gqina al apucat.a .cînta în pasa Jy,i....
smm de.părere că estconvenabil să
identificămnu cîte un predicatverbalqompusalcătuitdintr-un"semţa\,lxiliar."
de
Illod.sa\,lgei:l.şpect.şi
un.,Vtlr.,.d.t?
.bază" lainfinitivul.cu ai ••ci aţtedoui1predicate
verb(J,Ie.
.•şi,l11plexe-prţ;zeg.taţe
fiecare. prin cîte un verb predic,ativla. un mod
Pfedicativf; el.J/u.(J,r a .$.e..plîngedeprieteni .... 1. el fllJ are (::;nu este
md.ftlPţiţ) .•2..a şeplîn.gede prieteni,".el incepea.se preocu[J(lde,.. - 1,.el î1icepe
2.a sepreocup(l.de...; gdina.a apy,(Jaţa. c:ţnt(J,Jn.cgşalyi; - L gdina a apucat
(:::şi-alll<lt.şiare obiceiul)2. a cinta in casa lui.
Aacum. am arătatşi m.aiSUS.
in.lingvistica
românească
existăteza foarte
răşpin.dită
...,.Să
ţnfinitivul
esţe\1Il1I1Qd,.·nepredicativ.
Depeaseastăpoziţie.contextele
nţiIlÎl1dun.infinitivcu
a P;Fdftt eun psemilillxiliar"
(elnu are ase;p lin ge
de.'prietsi.>el
tnce ase P re o c.u pa de,.., gdinaa aP\lt act n ta În..casă
la el,)cunoscdouăinterpretări:
a)infinitivul
cua esteintrebuinţat
substantival
şiindeplinetefuncţia
sintactică
de
cOffiplementdirect
la nivelulpropoziţiei
- alverbUlui
predicativ
precedent;
b)infinitivuFcua
reprezintă
"verbul
de·bază"care,împreUllacu
"sem.iauxiliatul"
pl"e.cednt,
S9ntitllielinpredisat
verbalCOlllPUS.
Ref!:riqdlJ-Ile
prilllahttefP;retare,
sintm de parerecă af.eastaare.dezavantajul
de . aveaca punct<le,
N
o srţiune. ce nu poate.ţisusţinutăcu ar8ll1ll.Cl}ţ.convingătoare:
infinitivul-gasimla Irdan 1954,p.430--431
-, .•estefoma substantivală.a
verbului".
pentru.că"aratăcumsenumeteo acţiuneconsiderată
in.afaraoricăruiraport
cuvorbitorul
saUcuîmprejurările
exterioare",
Infavoarea
acesteiideiseinvocăuneorişi
faptpl.căin(mitivulpoate
fi precedat
deprepoziţiicadei.pentru,
spre,in locdeett:.,preciz,indu-se.••aţita.tjmpcitnuavellllllQtive.<:le
a negavaloare;!
dep.,epoziţie
a iacestor
dellleJ;l .e
in.situaţia<hl,.
s<>nşsţiaicuPfCpoţie.pmpie.jnfi.l1i.tiVlll
de.IlUffie"
(MC. p .•207).Reprtîl.d {07'mll
sbstatiY14.a..velui, infinitivul.
in.deplineşte
"funcţiunicat'e.ţindenaturasa de substantiv"
(GramAcad..1, p. 224),i anume,
subiect;
nUlXlcipredicativ,atributşi
complement.
A.(ll1llţia
c!Jnfil1iţivulrolllppesC
numeşte
9fţiuneamafaraorit;Ui.rapqrtar
pute;!fi considerată.lidevărată,
darnumaipentruinţinitivul
fărija tunci cin.dacesta
.•prin
convenţie
lexicografică
mOdernă,
este.admis fomă neuttalaaverbelorpentru.•inserareaacestora
in.dicţionare.
în actulvorbirii,
trisă,infinitivul
cua,la carenereferimaici
(pentruinfinitivul
fătaa.vezi6) contractează
rauri eVidente
cu contextul
(deexemplu,.ÎI\,,Nucrede;lDlşă,,-nvăţ
a,. v:ftă" .•infim.tiVlli
a llU4rî
intrăin.raportdeţnert\Qţă
cupbiecb11
neexprim{lt.e.u.iiprport.Aesllbord()l')are.
Ao
t
cu detenat':ll
s(J-nYf'iar pe de al part,.detel"JllÎIUUltul
rtd). rn rapolţuriie
contratţcu
i!telttul,infinitivtt1.
a poatefi,ijuxtapus;caîversulemţiarl deai sus,.daf•.şi
joncţionat
.prindei'fJelUrU,
spre,Z,.,.lpc
de etc;.catn "vinevremeadea pricepeomulce-i
bÎpţşi.CCfirău'1,
l]:1nd,prilltradiţie,sţ
spunecl'.de,l!ntru,spre,iQlocdtetc. reprezintă
pr,eP'-lziţii.
Pomvitc>nnţiei ..gramt,icale
.uni'lf!l'. insă,prepoziţiHe,
••.
Slijonctjve
subordonatoare,
se deosebesc
de conjuncţiile
sUborfnatoare
prinunitateasintlictică
la
nivlul cărei.marchearportul.d .subor.in.dm
i,<i.eraţieaceşt luru i
lăsÎfl4.J,p.situaţiile in...uvitdiferite
sin.f
••ere, in.(dcaunagfP'-lţii(de
eXetnpltl,
ditl),ii!ţţţle tqtduna copj
bo!ţtţ>Of'toar
(de>0mplu,.
(:d).!.ăşilll
că,uneori.unulfi acelaşi"C\l.vin.t
poatefi .
poziţie,ll"llld
indişllbord9Ilareain'
pro-
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poziţie,cit şi conjuncţie
subordonatoare,
cîndindicăsubordonarea
în frază,ca în versul
eminescian
,,De[=conjuncţie
subordonatoare]
trecicodride [=prepoziţie]
arami1,de
[=prepoziţie]
departevezialbind
.v.",Dacăadmitem
aceastăconvenţie
gramaticală
universală,atunciconstatăm
că în contextele
în carede,pentru,spre,Inlocde etc.preced
infinitivul
cua nuputemspunecăinfinitivul
estesubstantiv
pentruciJe precedatdeprepoziţie,întrucîtînsăşivaloarea
deprepoziţie
saude conjuncţie
subordonatoare
a acestor
cuvintedepindede funcţiade predicatpe careo acordămsaunu infinitivului
(dacă
negămpredicativitatea
infinitivului,
de,pentru,spre,In locde etc.sîntprepoziţii,
iar
dacăacceptăm
predicativitatea
infmitivului,
atunciaceleaşicuvintereprezintă
conjuncţii
subordonatoare).
Cit priveştefuncţiasintactică
de subiect;numepredicativ,
atributşi
complement
a infinitivului
cua, aceastaestecutotulevidentă,
astfelîncitnumaitrebuie
demonstrată.
Esteun truism,însă,faptulcă o funcţiesintactică
se poaterealizaatitîn
interiorul
propoziţiei,
cîndesteconsiderată
partedepropoziţie.
citşi in interiorul
frazei,
cîndesteconsiderată
propoziţie
principial
secundară
20.Cualtecuvinte,funcţiainfinitivuluide subiectdintr-uncontextca •.E uşora scrieversuri",de complement
din,,Nu
credeam
să-nvăţ
a murivrodată",
deatributdin"Vinevremeadea pricepeomul.
.." etc.
poatefi reprezentată
fieprintr-o
partedepropoziţie,
dacănegămpredicativitatea
infinitivului,pe careîl considerăm
substantiv,
fieprintr-opropoziţie
cu predicatul
la infinitiv,
dacăadmitem
predicativitatea
infinitivului,
pecareîl considerăm
modal verbului.
Celespusemai susne daudreptulsă apreciemcă nici unuldin argumentele
tradiţionale
invocateîn literaturade specialitate
nu justificăinterpretarea
cea mai
răspîndită,
potrivitcăreiainfmitivul
cua construit
cu un "semiauxiliar"
de modsaude
aspectreprezintă
o formăsubstantivală
cu funcţiade complement
direct,la nivelulpropoziţiei,al "semiauxiliarului"
respectiv(contexte
de tipulel nu are a se plingede
prieteni,el Incepe
a sepreocupade..., gdinaa apucata dnta Incasăla el).
'"
... ...
Ceade a douainterpretare,
potrivitcăreiainfmitivul
cu a reprezintă
"verbulde
bază"care,împreună
cu "semiauxiliarul"
precedent,
formează
un predicatverbalcompus,arputeafi convenabilă
in raportcuinterpretarea
anterioară,
darnumaiInipotezacd
nuse admitesoluţiamodernă
a predicativitdţii
infinitivului
cua. Spunînd
aceasta,avem
in vedereuneleaspectealeinformaţiei
semantice
şi gramaticale
delaceledouăverbedin
tipurilede contexteîn discuţie.Ne referimla faptulcă ceeace vorbitorul
doreştesă
comunice
printr-un
verbdespreun.nume"poatereprezenta
fie sensulprincipalal verbuluirespectiv,
fieun senscontextual
al acestuia,
indiferent
de caracterul
lui suficient
sauinsuficient.
Lăsîndla o parte"semiauxiliarele"
utilizatecu sensullor principal(a
incepeşi a continua,
tipulb),seobservă
că,la celecusensc.ontextual
(a avea,tipulc, a
(se)porni,a prindeşia urma,tipulb,şia (se)apuca,tipulb),acestsenscontextual,
care
ar urmasă reprezinte
comunicarea
dorităde vorbitordespre"nume",nupoateapărea
decitdacă"semiauxiliarul"
esteasociatcuinfinitivul
cua următor(înacelaşifelin care
un verbca a ajungepoatecăpătasensulcontextual
copulativde a deveninumaiîn
prezenţa
numelui
predicativ
exprimat
saudedusdincontext- XajungeŞEF-, in absenţa
acestuia
avînd.sensul
debazădea sosi:Xajungeacolo).Compară:
20VeziMioaraAvram,Desprecorespondenţa
dintrepropoziţiile
subordonate
fi părţile
de propoziţie,
SO,1,p. 141sqq,
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el illl!liJ'e
(""nu
casăcuei nu are (;;:nuesteîndreptăţit)
ASEPLÎNGE
de
prieteni:
el
pleacă)inaintecuel porneşte(=începe)ASPUNE
că.: etc.
.Apreeiind
căaceastăparticularitate
semantică
ar puteaconduce
la ideeaunuipredicatverbalcompusîn cazul"semiauxiliarelor"
cusenscontextual
(lacelecu sensulde
bază,predicatulverbalcompusar trebuiconsiderat
din acestpunctde vederedoar
analogic),
adăugăm
căîn favoarea
acestuiasepoateinvocaşi faptulcă "semiauxiliarele"
- de dataaceastaatit celecu senscontextual,
cît i celecu sensde bază- îşi impun
categoriile
gramaticale
şi verb-ului
la infinitiv(principial
în acelaşifelîn careun auxiliar
caai dinai cititindicăpersoana
a II-asingular
a perfectului
compus
în structura
complet
gramaticalizată
a acestuitimp).Compară:
- el nu are ASEpIJNGE
de prietenicu el nu va avea ASEPLfNGE
deprieteni,
undestructuracomplexănegramaticalizată
este concomitentă
cu momentul
vorbiriisauposterioară
acestuiadupăcum"semiauxiliarul"
estela prezentsau
la viitor;
- euincep(prindetc.}ASPUNE
cutu incepi(prinzietc.)ASPUNE,
în carestructura complexă
negramaticalizată
se atribuievorbitorului
sauinterlocutorului
dupăcum"semiauxiliarul"
estela persoana1 sau a II-a singularetc. (cînd
infinitivul
cu a esteÎI1soitde formeleneaccentuate
de acuzati
v saudativale
pronumelui
reflexiv,atuncipersoana
şi numărul
structurii
complexe
negramaticalizatesînt indicateredundant,
prin "semiauxiliar"
şi pronumelereflexi
v
respectiv).

5. Dat fiind faptul că adjectivul care consumă valenţa din dreapta a
.semiauxiliarului'' bivalent a trebui tipul f (prin analogic şi a veni tipul c)
provine intotdeauna din participiul unor verbe tranzitive, putem admite că "la
origine" acest adjectiv participial al tranzitivelora făcut parte dintr-o structură
pasivă cu a fi, deci balanţa trebuie ECHIUBRATĂ
< balanţa trebuie [să fie]
ECHIUBRATĂ
[de cineva], după acest model realizîndu-seşi structura cererea
aceasta vine REZOLVATĂ
de altcineva21. în funcţionarea actuală a limbii
române, însă, cind este reperată nu numai structura "originară", ci şi aceea în
care adjectivul provenit din participiul vorbelortranzitive ocupă singur, adică
fără auxiliar, valenţadin dreaptaa "semiauxHiarului"a trebui (prin analogie şi a
lui a veni), "originea" structurii respective arc importanţă doar justificativă,
Altfel spus, ceea ce intereseazăacum este nu de unde provine ° structură de
tipul balanţa trebuie echilibrată şi care erau ,,la origine"funcţiileelementelorei
constitutive, ci cum este convenabil să fie interpretată forma .,actuald" a
structurii respective şi ce funcţii îndeplinescelementelecomponenteîn această
formă reorganizată,Din acest punct de vedere,o structurăde tipul balanţa trebuie echilibrată este comparabilăcu o structurăde tipul romanul este de aventuri, unde de aventuri este acceptat-' principial- ca nume predicativîn acuzativ
21Iordan1954,p,434-435,aratăcă adjectivul
în discuţieîşi areorigineaîn participiul
perfectpasivlatinesc,în momentul
defaHal limbiiromâllgFel
putîndsăapară- în afarădea fi
şia veni--şipelîngăa secere,a se cuveni,
a se vrea,a mqilaetc.
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cu prepoziţie,doar in motivareaacestei "abateri de la normă" arătîndu-secă în
structura .originară"; care avea forma romanul este roman DE AVENTURI,
actualul nume predicativin acuzativ cu prepoziţiede aventuri avea functia de
atribut pe lîngă fostul nume predicativ in nominativ roman. Admiţînd acest
lucru, in contextul .,actual" de tipul balanţa trebuie echilibrată, adjectivul
echilibrată este in dependenţăin primul-rîndformală22de numele balanţa, faţă
de care ar trebui considerat atribut. Adjectivul echilibrată, insă, este in dependenţă şi de verbultrebuie, cu menţiuneacă funcţiain raport cu acesta - dacă
ar fi s.ăo considerămseparat« este dificil de precizat.După părerea noastră, este
neconvenabilăipotezacă adjectiveleavute in vederese constituiein "completive
directe... construite cu... participiul trecut pasiv cu funcţie predicativă... :«Şi
trebuiesc luptate războaiele aprinse...»" (Constantinescu 1., p. 22). Spunind
aceasta,avem-învederecă un complementdirect oarecare- care de altfel nici nu
se exprimă prin adjectiv - poate exista numai ca subordonat al unui verb
tranzitiv, calitate pe care a trebui nu o are, contextul din Ispirescu Imi trebuie
PE CINEVAcare..să mă povăţuiască, invocat de Nedioglu 1, p. 43 (vezi şi
Constantinescul, p. 20-21), pentrua susţinecă ,,(1trebui este un verb tranzitiv",
fiind pur şi simplugreit. în principiu, tranzitivitatea unui verb se. pune in
evidenţă sau prin posibilitateade convertirea diatezei active in .cea pasivă cu a
fi, cind sensul verbuluio permite23(el vede lumea> lumea este văzută de el),
sau prin posibilitateade determinarea verbuluiprintr-unacuzativneaccentuatsupletiv - al unuipronume personal,la oricare verb românesccu excepţia lui a
putea rn, doare capul). Verbul a trebui refuză atit diateza pasivă cu a fi, cît. şi
determinareaprin acuzativulneaccentuatsupletiv al unui pronumş personal, de
unde şi apreciereacă nu este tranzitivşi, in consecinţă,adjectivulde provenienţă
participialăcare ocupă valenţa din dreapta nu poate reprezenta'funcţia de complement direct.
Sintem de părere că nu este convenabilănici ipoteza potrivit căreia adjectivul de provenienţăparticipialăechilibrată are ca.subiect nominativulbalanţa
şi acestea împreunăreprezintăpe lîngă trebuie o propoziţie subiectivă "cu participiul trecut pasiv cu funcţiepredicativă"24sau, pentru că verbul a fi este doar
«implicat, nu subînţeles», "o construcţie participială subiectivă"25. Spunind
aceasta, avem in vedere că in contextul dat balanţa trebuie echilibrată putem
vorbi de propoziţia subiectivă- reconstituită- balanţa... să fie echilibrată sau
de «o construcţie participială subiectivă» balanţa.: echilibrată numai dacă
22Pentruidentificerea
funcţiilorsintacticedupăcaracteristica
dominant
formalasau
dominant
semantică,
veziDimitriu
III,p. 152.
23VeziDimitri«
Il, p. 184sqq.
24Constantinescu
1,p. 22.
25Neamţu
1980,p. 512.
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apreciemcă nominativulbalanţa
subiectal adjectivuluide provenienţăparticipialăechilibrată. Interpretatastfel _.adică pc de o parte propoziţiasubiectivă
reconstituitâbaianţa... să fie echilibrată sau construcţiapartioipialăsubiectivi
balanţa... echilibrată. iar pe de altă parte propoziţia-predicattrebuie -,contextul respectiv trimite la un dictum, reprezentînd'planul comunicării,chiar dacă
acestaeste discontinuu,cum vom arătala punctul9 (balanţa:.. să fie echilibrată
sau balanţa.: echilibrată) şi la un modus26,reprezentîndplanul comentariilor
(trebuie). între planul comunicăriişi planul comentariilor,însă, raportul sintactic obligatoriueste cel de incidenţă27,care nu genereazănici o funcţie sintactică, deci nici pe aceea de subiect care, dacă apare la nivelul propoziţiei, este
rezultatul raportuluide inerentă,iar dacă apare la nivelul frazei, este rezultatul
raportuluide subordonare.
în identificareafuncţiei sintactice a adjectivuluiprovenit din participiu
numai pe lîngă t r e b u i e , în' contexte de tipul balanţa trebuie echilibratt'J,
considerămcă se poate pomi.sau de la ideea că trebuie este verb copulativ şi
atunci echilibrată - in dependentănumai de trebuie - are funcţia sintactică
zero28, sau de la ideea că trebuie este verb predicativşi atunci echilibrată - în
dependelă de asemeneanumai de trebuie,- apare ca un circumstanţialde mod.
Apreciind- convenţional- că «tăria lexicală»(vezi articolulcitat in nota 28, p.
237) a lui trebuie trimite la funcţiade predicata acestui verb, rezultă că adjectivul de provenienţăparticipialăechilibrată din contexte- "actuale",reperate, la
care, adică, nu mai este necesară"subînţelegerea"sau ,Jmplicarea"lui a fi -de
tipul balanţa trebuie echilibrată se subordoneazăsimultanla doi .regenţi,unul
de tip nominal şi altul de tip verbal, şi în consecinţăreprezintăfuncţia pe care
preferămsă o numimatribut circumstanţial(completivţ;
6. Următoareledouă tipuri de structuricu .semiauxiliarul"bivalent cu valenta din stîng/:locupată de nominativsmt acelea in care valenţa din dreapta a
"semiauxiliarului"este;consumatăfie de infinitivulfără a (a putea, tipul c, omul
p o a t e vorbi), fie de supin (o fi, tipul c, multe sin t de spus pe lume; a
avea, tipul d, el are de recltat, o poezie; a (se) apuca, a conteni, tipul c, ea
nu se a p u c ă de plîns: ase pune, a termina,a sfirşi, a isprăvi, a înceta, a
26VeziJeanDuboisşi col.,Dictionnaire
de linguistique,
Librairie
Larousse,
Paris,s,v.
dictumcmodus,
modalitl,undesedauşiinformaţii
bibliografice,
,,7VeziDimitriu
ttt, p, 113sqq,
28Această
apreciere
estejustificată
defaptulcă,admiţînd
predicatul
nominal,
subfuncţia
denumepredicativ
dincadrulacestuia
estemotivată
de "numele"
subiectşi nudeverbulcopuIativ,Pentrusublinierea
ideiide asemănare
întrenumelepredicativ.de
gradul1 (fe/ilaestevoioasi)i degradulal Il,·lea(fetiţadt'vint!.
voioasă),
pe deo parte.şi degradulal III-lea(fetiţa
asculti!voioasă),pe de altăparte,veziD, J),Draşoveanu.
Despreelementul
prl!dicativ
suplimentar,eL, XII.1967,nr.2, p.235sqq,
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se opri. tipul a, ea se pun e pe sporovăit). Deosebireadintre aceste două
tipuri de structuri şi cele anterioare(prezentatela punctele 3, 4, 5) vizează nu
primul elementcomponent,adică .,semiauxiliarul"bivalent,care in toate tipurile
de structurianalizatepînă acum se poate atribui nominativuluioricărei persoane
gramaticaleşi transmiteo informaţiesemanticăÎnsuficientiimodală (a prdea, a
fi, a avea) sau aspectuală(a (se) apuca, a se pune, a eonteni, a termina, a sfîrşi,
a înceta. a se opri), ci al doilea elementcOO1pouent
al structurii,adică infinitivul
fără a sausupinul verbuluide bază. Faptul că infinitivul şi supinul din tipurile
de structuri avute' aici în vedere sînt forme verbale - cum de altfel rezultă
implicit din admiterealor ea 'moduriale verbului - poate fi şi probat, pe de o
parte, indirect, prin absenţa caracteristicilor lor semantica-gramaticalede
substantiv:neexprimind- ca substantivelecomunede orice fel- nume ale entităţilor, vorbi,de spus, de recital, de plîns, pe sporovăit din contexteleîn discuţie
sÎl1tinafara categoriilorgramaticalede gen, număr,caz şi nu sînt susceptibilede
a putea indeplini funcţia sintactică de subiect specifică.substantivului (vezi
contextele deja citate omulpoate vorbi, multesînt de .spus pe lume, el are de
recitat o poezie, ea nu se apud1 de plîns, ea se pune pe sporovăit). Pe de altă
parte, faptul că infinitil fără.a şi supinuldin contextele în discuţie aparţin
verbului rezultă; direct, din prezţa caracteristicilorlor semantice-gramaticale
de verb: indicilldacţiunea ca proces, primesc de la .semiauxiliar" - la fel cum
acelaşi infinitivfără a din structuraviitorul\uilgmete de la auxiliarul voi.
va etc., participiuldin structnraperfeetuluicornpusde la auxiliarulam.,at...a etc.
- categoriile gramaticalede .ti.mp,persoană, număr (implicit diatzăşi mod).
ComPară:
- voi/vei/vaetc. vorbi, unde infinitivulfără a, vorbi, se plaseazăin viitor
la persoanele1, a II-a, a III-a sigular prin auxiliarul' voi, vei, va, sau
aş/ai/ar etc. vorbi, unde infinitivulfără a, vorbi, se plaseazăîn prezent
la persoanele-I,a II-a. a III-a singularprin auxiliarul aş, ai, ar, cu voi
putea/veiputea/vaputea etc. vorbi, unde acelaşi infinitivfără a, vorbi,
se plaseazădeasemenea în viitor la persoanele1. a Il-a, a III-a singular,
dar prin semlauxlllarul voi putea, vei putea, va putea, sau Cllaş
putea I ai putea/ar putea etc. vorbi, unde infinitivul fără a, vorbi, se
plasează în prezent tot prin semiauxiUar, care acum este aş putea, ai
putea, ar putea ş'a.m.d.
- amlaila.etc. spus, unde participiul invariabil spus este la perfect
persoanele 1, a II-a, a..Ill-a singulardatorită auxiliarului am, ai. a, cu
amlai/are.etc. de spus, unde supinul invariabil de spus este la prezent
persoanele1, a II-a, a III-a singular, dar datorită .semiauxiliaruhli am,
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ai, are, sau cu am avut/ai avut/a avut etc. de spus, unde supinul
invariabil de spus este la perfect persoanele1, a Il-a, a. III-a singular
datorităde asemeneasemiauxiliarului, care aici este am avut, ai avut, a
avut ş.a.m.d,
Cît priveştefuncţia infinitivuluifără a şi a supinului din tipurile de contexte avute in vedete, aceasta ar putea fi interpretatădiferit: infinitivul fără a şi
sllpinulsă :fieconsiderateca reprezentindfiecareîl) parteicîteo funcţie sintactică
(complement)in dependenţăde ,,semiauxiliarul"a cărui valenţă din dreapta o
comsumă:infinitivulfără a şi supinul să fie considerateca reprezentînd- alături
de "semia\lxiliarul"de care depind- elementecomponenteale funcţiei sintactice
unice de predicat verbal compus (dacă infinitivul fără a este copulativul fi,
atunci structura in intregime poate fi numită predicat nominal compus - .vezi
Guţu 1, p. 81). Dintre aceste două soluţii, prima - deşi foarte răspindită- ni se
pare mai puţin convenabilădecît a doua, atît la nivel semantic, cît şi la nivel
gramacal. Spunindaceasta,avem in vederecă in structurilede tipul multe sînt
de spus pe lume, el re de recitat o poezie, sensul - secundar- de necesitate
(principial transmisibil prin trebuie) al "semiauxiliarelor"sînt şi are nu poate
apărea decît în preenţa suplnu/ui .(pentru o situaţie similară la a avea, vezi
punctul.3.şi puctul 4). CondiţionareasensulllÎ secundar.modal al verbului
..semiauxiliar" d o anumită formă a verbului de bază ...indică interacţiunea
semantică a celor două verbe, al cărei rezultat este un complexsemantic indivizibil pentru realizarea comunicării dorite de vţJrbitor29•Un complex semantic indivizibil pentru realizarea comunicăriidorite de vorbitor apare şi in
contextele avute invooere de tipul ea nu se apucă de plîns şi ea se pune pe
sporovăit, deosebireade cele anterioareconstindin aceea că sensul secundar aici incoativ (principial transmisibil prin începe) - al "seII1Îauxiliarului"este
posibil nu numai in prezenţa supinului,ci şi a conjunctivuluiverbului de bază
(vezi punctuI3).tn sfîrşit, numai in contextele(de care ne ocupăm aici) de tipul
omul-poate vorbi, .,semiauxiliarul"poate apare cu sensul lui de bază de este în
stare, eventual are puterea, dar acest/sens,chiar dacă poate apărea şi in combinaţiile cu conjunetivul,se constituie- in aceeaşimanierăîn care sînt şi are indică, aşa. cum am arătat mai sus, necesitatea- in posibilitate pentru acţiunea
infinitivulu] fiicăa\lffi1ăt()r,împreună cu care infinitiv reprezintă de asemenea
un complexsemanticindivizibilpentru realizareacomunicăriidorite de vorbitor.
în general, complexul semantic indivizibil pentru realizareacomunicăriidorite
29Vezi:Nedioglu
1,p. 37,care,referindu-se
la "sintagmele
predicative't
cu verbulde
bazăla conjunctiv,
apreciază
căacesteaconţin"osingură
ideeverbală"
Î ,,0singurăideepredicativă";GufU
1, p.ŞO (şi Gra.'!'.Acad.,J, p. 2(4),careconsidţrăcă structurileconţinînd
"semiauxiliarul"
şi «oformănominală»
sauconjunctivul
verbului
de bazăalcătuiesc
împreună
"uncomplex
cusens-unitar"
ş.a.
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de vorbitor, conţinîndun verb .semiauxillar"
aspectual
sau modal si
,
.
, un verb "de
bază" la infinitivul Iară a sau la supin, este comparabilcu complexulsemanticde asemenea indivizibil pentru realizarea comunicării dorite de vorbitor alcătuit dintr-un verb copulativ şi un nume predicativ:pe de o parte, în ambele
complexe există cîte două informaţii semantice, prima - insuficientă -,
transmisă prin verbul .semiauxiliar'' sau prin verbul copulativ, şi a doua indiferent de faptul că este sau nu suficientă+, transmisă prin verbul "de bază"
la infinitivul fără a orila supin sau prin numele predicativ;pe de altă parte, în
structuraconţinîndun verb .semiauxlliar"şi un verb "de bază" la.infinitivulIară
a sau la supin, informaţia semantică este în exclusivitate verbală, trimiţînd
numai la actiuni considerateca procese,în timp ce în structuraalcătuită dintr-un
verb copulativ şi un nume predicativ,'informaţiasemanticăeste mixtă, trimiţînd
şi la o acţiune consideratăca proces, şi la numele unei entităţi ori la caracteristici calitative sau cantitativeale acestora (comparăomul poate vor b i, ea
nu se apucă dep 1î n s etc. cu el devine om, omul pare bun etc.).
Admiterea complexului semantic indivizibil pentru realizarea comunicărildorite de vorbitor alcătuit din "semiau:xiliarul"modal sau aspectual şi
verbul "de bază" la infinitivul[ără a sau la supin şi constatarea că acesta se
suprapune peste complexulmorfologic unitar rezultat prin transferul eategoriilor gramaticale de timp, persoană i număr (indirect, diateză mod)
de la "semiauxiliarHla verbul "de bază" total invariabil permit aserţiunea că
structura verb .isemiauxiliar" bivalent modal sau aspectual + verb "de bază"
la infinitivulfără a 30sau la supin constituie un complexunitar şi la nivel sintactic. şi anume, un predicat verbal compus (contexte de tiptil omul poate
vorbi, multe sînt de spus pe lume, el are de recitat o poezie,(ea nu se apucă
de plîns, ea se pune pe sporovăit).
7. Structurileîn care "semiauxiliarul"bivalent are valenţa din stînga consumată de dativ (a fi tipul d, nu-i era a lucra; a veni tipul a, fi vine să alerge, şi
tipul b, ti vine a zburda) prezintă- pe lîngă particularităţicomunecu structurile
anterioare- şi unele deosebiri faţă de acestea,care privesc "semiauxiliarul".Ne
referim la faptul că - dacă la celelaltesemiauxiliare.valenţa din stînga era ocu
pată de nominativul oricărui nume" (substantiv sau substitutele acestuia), care
nominativ funcţiona ca subiect şi pentru "semiau:xiliar'<şi pentru verbul "de
bază" - la .semiauxiliarele"a fi şi a veni din contexteleavute în vedere valenţa
30Ideeacă structura
aiputea+ infinitivul
se aflăîntr-ungradmaiavansatde gramaticalizare(rezultind
dinabsenţaprepoziţiei-morfem
ti, plasarea
pronumelor
reflexiveşi a adverbelordenegaţieaparţinînd
infinitivului
înaintealuitiputeaetc.)a fostformulată
de Guru1,p.
61sqq,Notămşi că- lapolulopusin aceastăprivinţă seaflălrimiaIl, p. 151,undese spune
că ..,cclmaipuţin«instrumentalizat»
dintresemiauxiliarele
demodalitate
esteverbultiputea".
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din stînga este consumată de dativul neaccentuatnumai al pronumelui personal. care îndeplineşte funcţia de complement indirect numai pe lîngă
"semiauxiliar". Acest complementindirectpronominalcondiţioneazăla verbele
a fi şi a veni sensul lexical de a se afla în dispoziţiade (să)..., a simţi nevoia de
(să).... în absenţa lui verbe1erespective realizînd contexte nereperate sau exprimînd alt sens: comparănu-l era a lucra CUnu era a lucra, ii vine a zburda
cu vine a zburda, ii venea să le aducă la cunoştinţăcă.: cu venea să le aducă
la cunoştinţă că.: .Semiauxiliarele"a fi şi.a veni din aceste contexte se deosebesc de .semiauxiliarele" anterioare şi din punctul de vedere al valenţei din
dreapta: la toate ,,semiauxiliarele"anterioare,valenţa din dreapta putea fi ocupată de un acuzativ sau "un element corespunzătoracuzativului" (=.0 formă
flexionarăverbalăj.jn timp ce la a fi şi a veni din contexteleîn discuţie valenţa
din dreapta poate fi ocupată numai de "un element ce corespunde nominativului", şi anume,infinitivulcu a sau conjunctivul.Considerîndcă acestemoduri
sînt amîndouă predicative (vezi punctul :1 şi punctul. 4), ele constituie împreună cu subiectul propriu reprezentatprintr-un nominativ subînţeles, care
trimite la aceeaşipersoanăreală ca şi complementulindirect exprimatprin dativul neaccentuatal pronumeluipersonal- nucleul unor propoziţiisubiective.Cu
alte cuvinte, in fiecare.din succesiunile de cite două verbe de tipul nu-i era a
lucra, îi vine.a zburda, îi veneasă le aducă la cunoştinţă că..., există cîte două
predicate cu subiecte diferite necoordonate,ceea ce înlătură ipso facto posibilitatea ca aceste verbe să constituieun predicatverbal compus (pentru cei care indiferentde motivaţie- susţin poziţia tradiţionalăpotrivit căreiainfinitivuleste
un mod nepredicativ,infinitivuldin aceste contextereprezintăfuncţia de subiect
la nivelul propoziţiei).
8. Faţă de toate structurile discutate sub punctele 3-7, în care
,.serniauxiliarul"avea două valenţe obligatoriievidente, una la stînga şi alta la
dreapta în topica obiectivă,în structurilela care ne referim aici .semiauxiliarul"
are o singură valenţă obligatorie evidentă, la dreapta în topica obiectivă: a
trebui, tipul a, trebuie (trebuia etc.) să merg (să mergi etc.) şi tipul g, trebuie
subliniat că... ; a fi, tipul a, era să cad, tipul d, dacă este să dai ceva, dă, şi tipul
g, nu mai este de trăit cu... Ceea ce motivează valenţa unică (evidentă) a
"semiauxiliarelor!'din aceste structurieste sensul lor lexical, principal sau contextual, care - uneori la acelaşi verb - este acela de a fi necesar şi/sau a fi
posibil. Acest sens lexical face ca, atunci cînd verbul •.,de bază" este la conjunctiv, conjunctivulrespectiv să apară ca "un element ce.corespunde'nominativului" şi, în consecinţă, funcţionează ca subiect al .semiauxiliarului''. Lucrul
acesta se.poate proba printr-o structurăde adîncime- posibilă -, în care verbul
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"de bază" reprezintă predicatul unei propoziţii apozitive pe lîngă ,,numele"subiect în nominativ,a cărui "semnificaţie"generală se precizeazătocmai prin
conjunctivul-predicatal verbului"de bază": trebuie SĂMERG< asta trebuie, şi
anume, SĂMERG,era SĂCAD< acest lucru era posibil, şi anume, SĂ CAD
ş.a.m.d.• .Numele'' în nominativ - regent al apozitivei - apărînd vorbitorilor
superfluu,este lăsat la o parte, funcţiaacestuiatrecînd,prin glisare, asupraconjunctivului-predicatrămas (vezi punctul 5, unde ne-am referit la atributul numelui predicativ ce preia funcţia regentului,în contexte de tipul romanul este
roman DEAVENTURI
> romanul este DEAVENTURI).
Admiţîndcele spuse aici,
urmează că în fiecare din contextele în discuţie cu "semiauxiliarele"monovalente a trebui şi a fi şf verbul "de bază" la conjunctiv(trebuie sau trebuia să
merg sau să mergi; era să cad; dacă este să dai ceva, dă) există.cîte un subiect
al .semiauxiliarului"reprezentatprin propoziţiacu predicatulla conjunctiv(să
merg pentru trebuie, să cad pentru era etc.) şi cîte un subiect al verbului .,de
bază" la conjunctiv,reprezentatprin nominativulunui ,,nume"la orice persoană
gramaticală(eu/tu/omuletc. pentru "verbul de bază", care poate fi să merg, să
mergi, să meargă etc.). Imposibilitatea- teoreticăşi practică- a existenţeia cîte
două subiecte necoordonateîn cadrul unei singure propoziţii (şi în fiecare din
contexteleîn discuţiecele două subiectenu sînt coordonate)conducela ideea că
fiecare subiect aparţinealtei propoziţii,ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnăcă în
fiecare din succesiunile de două verbe din contexteleavute aici în vedere există
cîte două predicate verbale simple şi nu un predicatverbal compus: trebuie să
merg - 1. rebuie 2. să merg; era să cad -. 1. era (= e posibil) 2. f cad; dacă
este să dar ceva, dă - 1. dacă este (= trebuie)2. să dat ceva 3. dă. .:
Participiulinvariabilîn relaţie cu .semiauxiliarul' monovalenta trebui şi
supinul în relaţie cu .semiauxiliarul'' de asemenea monovalent a fi din contextele de care ne ocupămîn acest paragrafsînt susceptibilede 'douăinterpretări
(in sensul structurilorcomentatela punctul 6): să fie considerate"elemente ce
corespundnominativului",care îndeplinescfuncţia de subiect ca parte de propoziţie pe lîngă a trebui-şi a fi (t r e b u i e subliniat că..., numai est e de
trăit cu...); să fie considerate- alăturide .semiauxiliarele"a trebui şi afi - elemente componenteale unor predicate verbale compuse (trebuie subliniat că,
nu mai este de trăit cu). Cu toate că prima soluţie este mai răspîndită, considerăm totuşi că a doua soluţie este mai convenabilă.Motivarea acestei aprecieri constămai ales în faptul că subiectulca parte de propoziţie se exprimăpJjn
,,nume" (substantiveşi substitutelelor pronominaleşi numerale),iar participiul
invariabil şi supinul - neindicînd numele entităţilor şi neavînd. categoriile
gramaticalede gen, număr, caz - nu sînt substantive,ci sînt verbe, întrucît, exprimindacţiuneaconsideratăca proces,primescde la .semiauxiliarul"precedent
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- împreună cu care se constituie într-un complex- categoriile gramaticale de
diateză, mod, timp specificeverbului,precumşi categoriilegramaticalede persoană şi număr comuneverbuluişi altor părţi de vorbire,care sînt indispensabile
funcţiei predicative a verbului. Ideea de complexa succesiunii verbale în discuţie este întărită şi de cerinţa ca, principial, predicatul să realizeze comunicarea doritiJde vorbitor, iar aceastanu poate rezulta decît prin asociereasensului verbului "de bază" la participiul invariabil sau la supin cu sensul
"semiamdliarolui"a trebui sau a fi (vezitrimiterile din nota 29). Acesteparticularităţi morfologico-semanticeapropieparticipiulinvariabil şi supinul din contextele cu .semiauxiliarele"monovalentea trebui şi a fi departicipiul de asemenea invariabildin timpurileşi modurilecompuse(vezi punctul 6), astfel încît
mtre trebuie sublitdaf şi ..a subliniat, de exemplu, deosebireanu vizează decît
sensul lexical modal (necesitatea sau posibilitatea), care este prezent la prima
structură prin .semiauxiliarul" trebuie şi absent la a doua structură, datorită
auxiliatuluÎa (mutatismutăndis,aceastăapreciereeste valabilăşi la nu... este de
trăit în comParaţiecu a trăit). Admiţînd că. succesiuneaverb "semiauxiliar"
monovalenta trebui sau a fi + verb "de bază" la participiul invariabil sau la
supin reprezintă un complex la nivel morfologic şi la nivel semantic, putem
admite că această succesiune reprezintă un complex şi la nivel sintactic, şi
anume, un predicat verbal compus (contextelede tipul trebuie subliniat cit...,
nu mai este de trăit cu".).
9. Ultimele structuri care ne ocupăm la problema predicatului verbal
compus sînt acelea la care VUl.\..,g"".·
.semiauxiliarelor"nu sînt evidente, identi
necesitînd anumite
,.,semiauxiliare',
citească mate
ria cerută.
tico-gramaticală: datonta
determinări, implică şi sensul lexical de necesstste:
schimbareatopicii, cu este necesar, şi sensul gramaticalde viitor, are să citeaseli iri întregime fiind coniiitabilăcu va citi. Dacă apropiem structura ambiguă
are să citeasca, la care ne referimaici, de structuraneambiguăavea să scrie, pc
caream contat-o fu.punctu13, atunci putem spune că laformele de prezent şi
de imperfect ale lui a avea urmat'de conjunctivexistă un proces de desemantiÎJlte.şigl'afuaticalizarefu faze diferite: faţă de imperfect,la care procesul este
iricheiat, aveam, aveai, avea etc. (+ conjunctivul)rremaitransmiţîndnici o infdtmave sematicăşi avind doar funcţia de'fnarcăa viitoruluiîn trecut, la prezent
prOCesul·
de ·deserrtarttizareşi gramaticalizareeste în curs, am, ai, are etc. (+
conjunctivul)trimiţînd într-o măsură mai mare sau mai mică şi la sensul lexical
de nece.fitate,şi -la sensul gramaticalde viitor (comparăîn 1883,·poetul avea să
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scrie opera lui capitală cu pentru examen,tînărul are să citească materia cerută). Admiţînd că la prezentul lui.a avea urmat de conjunctiv există într-o
anumitămăsură.şi informaţia semanticăde necesitate, se constată o neconcordanţă între forma tripersonalăa lui a avea şi sensul lexical de necesitate, care
corespunde unei singure persoane gramaticale, a III-a, aşa cum se vede din
echivalenţaare (= este necesar) să citească/ai (= este necesar) să citeştilatn
(= este necesar) să citesc etc. în aceste condiţii, identificareavalenţelor de la
prezentulindicativ al lui a avea + conjunctivulse poate face numai cu anumite
condiţionări mai mult sau mai puţin subiective: dacă apreciem că în formele
flexionarepersonaleare (ai, am etc.) urmate de conjunctivexistă suficient sens
lexical de este necesar atribuibildoar persoaneia III-a, care, din acest punct de
vedere, ar trebui săireprezinteplanul comentariilor,atunci fiecare din formele
personale are (ai, am etc.) poate reprezenta cite un. predicat verbal simplu,
diferit de predicatul verbal de..asemeneasimplu reprezentat.prin conjunctiv (în
ipoteza că verbulIaconjunctiv este colativ, cel de.-aldoilea predit ste
nominal); dacă, însă, apreciemcă sensul lexical al fonne1orflexionarepersone
are (ai, am etc.) tinde către (sau chiar a devenit)zero, atunci prezentulindicativ
al lui a avea împreună cu conjunctivul următor formează un singur predicat
verbal simplu (la fel cu ·predicatu.lverbalsimplula viitorulîn trecut CUirrtperfectullui a avea - vezi punctul 3).
Celelalte .,semiauxiliare"la care iderttificat'eavalenţelor obligatorii necesită corrtentariisînt: a putea, tipul.b, dreptatea lUI poate să existe; a teUi,
tipul
b, eutipul
trebuie
să merg
eufi.trebuiam
să merg,
d, el (trebuia
treuie săetc.)
fi afirmat
că(să
... imergi
tipul etc.),.tipul,
e, el trebuie să
rîzînd şi
acum; a fi, .tipul b, eu' eri .să cad, şi tipul c, eu. eram să iad .. încadrarea.în
aceeaşi categorie a acestor structuri este motivată de ."semiauxiliar", care.dă
impresia, din cqll,zatopicii, căeste bivalent, cu o valenţă lastga, ocupată de
nominativul unui ,,nume", şi alta la dreapta, ocupată de conjunctivulsauprezumtivul verbului.,de bază". Sensul lexical, însă,.care este acela de afi posibil
sau de afi necesar, justifică - în limba literară - utilizarea prin excelenţă
unipersonală; care excludeideeabivalenţei, a .,şemiauxiliarelor'din structurile
de tipul dreptatea nu poate (= nu este posibil) să existe, eu trebuie (= este
Qecesal")să. merg, el trebuie (= este posibil) să fi afirma: că..., el trebuie
(= este posibil) să fi rîzînd şi acum, eu era (= era posibi1)să cad, doar în limba
vorbită populară şi familiarăputînd să apară structurilede tipul eu trebui am.să
merg şi eli,eram să cad, în care unipersonaleletrebuia şi era - cu aceleaşi sensuri lexicale de a fi necesar şi. respectiv,a fi posibil - au devenit "personalele"
trebuiam (trebuiai, trebuia etc.) şi. eram (erai, era etc.). "Semiauxiliare1e"
unipersonale ar putea fi considerateşi ca monovalente,cu o valenţă obligatorie
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la dreapta ocupată de "un element ce corespundenominativului",dacă se consideră că structura dată este egală cu o structură cu topica schimbată,în care
,,semiauxiliarul"ocupă primulloc: dreptatea nu poate să existe= nu (se) poate
(ca) dreptatea săexiste, eu trebuie să merg :.::trebuieca eusă merg, el trebuie
sd fi-afirmat 'că.... = trebtdecael să fi afirmat clJ..., el trebuie să fi rîzfnd şi
acum :: trebuie ca el §dfi rî:dndşî acum,euera sd cad :: era caeuslJ cad.
Considerăm,însă, că structurile datenusînt egale cu aceleacu topicirschimbată,
datorită faptului că, in raport cu structurile date, in cele cu topica schimbată
apar cuvinte in plus, prin care se modifică informaţia gramaticală iniţială:
conjuncţia ca marchează - în toate textele transformate - subordonareaunor
propoziţii devenite subiective fată. de. verbul e
iniţial apărea ca
"semiauxiliar",dar care acum s-a c?nstituit in predicatal unor propoziţiiprincipale regente; pronumelese - umai în primul context avut în vedere - indică
forma reflexivă a verbului nu se poate, verb care iniţial, avînd forml1 activă,
ptea să aJ?ă ca "semiauxiIiar".Dacă stnI.cturilecu topica schimbată- în care
"semiauxiliarele"au devenit într-adevărmonovalente- nu sînt egale din punct
de. ved.ţţe. gramatical cu structurile date,. atunci nici aprecierea că
,,semiauxiliarele"din structuriledate sÎllt monovalentepentru că sînt egale cu
cele cu topica schimbatănu are suportîn realitate.
DupăpărereanQastră.",sel1lÎauliarele"unipersonalenu poate, trebuie şi
era.din contextelede maj sus sînt (lvaltmte,folQsiwalorabsolutăfiind.rezu1tul
sensubJi)exica1de a fi posibil şi a fi necesar. Aceste sensuri Iexicaleconsiderăm că sînt în măsură .să justifice structura anacoluticlJ (cu nominativul
,,numelui"SUSPendat)
.cauzatăde incidenta reprezentatăprin .,semiauxiliarele"
nu poate, tebuie şiera ..Vobitorulîncepe comunicarea.cu un nomintiv ce
urma să fie subiectl unui verb-predicatsau din.structurapredicatuluila o fonnă
modală absolută posibilă într-o propoziţieindependentă(să admitem dreptatea
nu există, eumerg, el vafi afirmat că:..,. el vafi riztnd,eu cad); după enuntarea
,,numelui"-subiect,însă, apare - in planul atitudinilor sau al comentariilor,
'adică al incideltţet-fieîndiala, concretizatăin "semiauxiliarul"npoate, trebuie sau era, fie ideea de necesitate, concretizatăin "semiauxiliarul"trebuie,
care "setniallxiliate"întrerupfit1Jlgîndiriiiniţiale;m felUl acesta,contilluarea
gîndirii nu se mai poate fac:;y·cu
vetbul-predicatsa.udinstt1Jcturapredicatuluila
fOl1ll8moda1ăiniţială de indicativ sau prezumtiv.(întrucîtînsuccesiullea a două
verbe juxtapuse al.doilea nu poate fi la indicativ sau prezumtiv),ci ea trebuie
Iacutăcu verbul-predicatsau din structurapredicatuluila una dinfonnele mo'dale impuse de "semiauxiliarul"incident,în cazul nostru la conjunctiv.Aceasta
este şi motivaţia.faptului că, prin înlăturarea"semiauxiliarului"incident, propoziţiile din planul comunicăriinu mai pot fi, din cauzainstabilitlJţii, inde-
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pendente: dreptatea... să existe, eu... să merg, el... să fi afirmat că..., el... să fi
rîzînd, eu... să cad. Ceea ce intereseazăîn mod special în discuţia de faţă, însă,
este faptul că in contexteleanacoluticecu "semiauxiliarele"unipersonaledreplatea nu poate să existe. eu trebuie să merg, el trebuie să fiafirmat că..., el
trebuie să fi rizind şi acum. eu era să cad nu poate fi vorba de predicat verbal
compus, întrucît cele două verbe ale succesiunii aparţin la, planuri diferite
(verbul "de bază" aparţine planului comunicării,iar "semiauxilianll"planului
incidcnţei),Ca urmare,în aceste tipuri de contextecredemcă este convenabilsă
admitem două.predicateverbale simple, unul în planul comunicăriireprezentat
prin verbul "de bază" la conjunctiv,şi altul în planul incidenţei,reprezentatprin
verbul "scrniauxiliar"la o formă flexionarăpredicativăoarecare:dreptatea nu
poate să existe = 1. dreptatea... să existe; 2. nu poate; eu trebuie să merg
:= 1. eu... să merg; 2. trebuie; el trebuie să fi afirmat că... = 1. el... să fi afirmat
că... 2. trebuie; el trebuie să fi rîzînd şi acum = L el... să fi rîzînd şi acum;
2. trebuie; eu era să cad = 1. eu... să cad; 2. era.
.Semiauxilierele"unipersonaledevenite "personale",rar întîlnite în contexte de tipul eu trebui am să merg şi eu eram să cad" vor fi apărut pe seama
structuriloranacoluticecu aceleaşi.semiauxiliare"unipersonaleincidentediscutale imediat mai sus, şi anume, eu trebuia să merg şi eu era să cad, în care se
corectează"dezacordul"dintre .numelev-subiecteu şi verbul, în realitate incident, dar care apare- din cauza apropierii de .mumele't-subiect- ca predicat al
acestuia. Dacă admitem acest lucru, atunci structurile de tipul eu trebuiam să
merg si
de
, eu eram să cad sînt de. două. ori greşite
.. , si
,. de aceea. neacceptate
J
normele literare actuale: prima dată, greşeala se concretizeazăîn,hominativul
suspendat eu (eventual tu etc.), care nu poate fi subiect niei al verbului
"semiauxiliar" incident imediat următor, nici al verbului "de bază" cerut de
acesta; a doua oară, greşealaconstă în acordul- nejustificatnici semantic, nici
sintactic- intre un .nume" in norninativ din planul comunicării şi un
verb-predicatdin planul incidenţei.În discuţiade faţă, însă, importanţăprezintă
nu greşelilede limbă, ci faptul că .semiauxiliarul"şi verbul "de bază" din aceste
contexte reprezintă.nu un predicat verbal compus, ci două predicate verbale
simple, întrucît - pe lîngă că se află în planuri diferite - fiecare din cele două
verbe satisfac condiţiilepredicativităţii(transmiteo informaţie semantică şi se
atribuieunei persoanegramaticaleîn nominativ).
10.Ideile generalece se desprinddin cercetareade faţă sînt cele pe care le
notăm mai jos.
a) Termenul de predicat verbal compus (complex),apărut în lingvistica
româneascăabia în a doua jumătate a secoluluinostru, este folosit pentru realităţi Iingvisticevariate, ceea ce arată Că conceptul de predicat verbal compus
(complex) nu este suficient de bine precizat. Admiţînd că predicatul verbal
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compus (cum vom numi în continuarerealitateaaVQtăîn vedere) esţe un caz
particular nu prea des întîlnit al foarte frecventuluipredicat verbal - prin
opoziţietermiaologică- simplu,care este i prototipulpredicatului,urmeazăcă
conceptulde predicat verbal compus poate fi stabilit prin referire la predicatul
verbal simplu. Dacă, la nivel semantic, prin predicatul propoziţiei tip - care
principial corespunde predicatuluijudecăţii - se face o comunicare despre
subiect, atunci comunicareadespre subiect făcută de prototipul predicatului
gramatical,care este predicatulverbal simplu, este constituităde o noţiune verbală (acţiuneaprivită ca proces),iar comunicareadespresubiect tăcută de predicatul verbal compus cuprinde două noţiuni verbale. Asociereaa două noţiuni
verbale într-ur; singur predicat gramatical, care reprezintă de fapt una din
abaterile de la regula generală(cea de a doua abatere,mult mai larg acceptată,
întîlnindu-sela predicatulnominal) are motivaţiegramaticalăşi semantică.Ne
referim la faptul că, pe 1îng componenta semantică (comună cu predicatul
judecăţii), predicatul propoziţiei presupune şi o componentă gramaticală, şi
anume, posibilitatea.de atribuire formală a verbului,parte de vorbire prin excelenţă predicat, la nominativul persoaneigramaticalea .numelui", parte de
vorbire prin excelenţăsubiect. în felul acesta, cînd o formă flexionară verbală
are condiţia semantică a 'predicativităţii,dar nu o are pe cea gramaticală
(adică nu este personală), atunci forma verbală personalărespectivă se poate
asocia cu un alt verb de la care primeştepersoanaşi celelaltecategoriigramaticale ce sînt necesarefuncţieisintacticede predicat.Vorbele- unanim acceptate
- ce transferă modurilornepersonalepersoanaşi celelaltecategorii gramaticale
necesarepredicativităţiisînt auxiliarele- acum total lipsite de sens lexical"dar
la origine verbe noţionale-, care sînt posibileîn predicatul verbal simplu,fără a
condiţiona,însă, acest fel de predicat.Transferulpersoaneişi al celorlaltecategorii gramaticalenecesare predicativităţiicătre modurile nepersonalepoate fi
făcut, însă, şi prin verbe care în momentulde faţă al limbii au un sens lexical,
ceea ce ne determinăsă apreciemcă verbelerespective- numitesemiăuxiliare=
pot fi acceptate, alături de modurile nepersonaleale verbelor pe care le considerăm de bază, c elemente componente ale predicatului verbal compus.
Aceasta cu atît mai mult cu cît, uneori, la verbelesemiauxiliareeste conturatăîn grade diferite- tendinţade desemantizare,acest lucru putîpd constitui un argument în favoareaideii de proces ce se desfăşoarăsub ochii noştri, comparabil
cu procesul care în secolel
............
..e si
, mileniile anterioarea dat nastere
t
verbelor auxiliare. Aşadar,prin predicatul verbal compusînţelegemo varietate a predicatului verbal ce conţine, în mod excepţional,două verbe naţionale, unul semiauxiliar şi altul de bază, datorită faptului că verbul de bază este la o formă
flexionară nepersonală, dar primeşte persoana şi celelalte categorii gramati-
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cale ale predicativităţii de la verbul semiauxiliar, care se află la o formă
flexionară personală.
b) Verbulde bază, care transmiteinformaţiasemanticăprincipalăa predicatului verbal compus, se poate afla numai la modurile nepersonaletotal invariabile, şi anume, la infinitivulrară prepoziţia-morfema, Il!participiu]neacordat
în gen, număr şi caz sau la supin. Toate aceste forme modale nepersonale
aparţin de obicei verbelorpredicative,predicatuldin a cărui structură fac parte
alături de semiauxiliarnumindu-se verbal compus; uneori, însă, numai forma
modală nepersonalăa infinitivuluifără a poate aparţine verbelor copulative şi
atunci predicatul din a cărui structură face parte alături de semiauxiliar se
numeşte nominalcompus.
c) Verbul semiauxiliar, care transmite informaţia semantică secundară a
predicatului verbal compus, indică modalitatea,în sensul posibilităţii şi necesităţii (a putea, a trebui, a fi, a avea), sau aspectul, în sensul începutului şi
sfîrşitului acţiunii (a se apuca, a se pune, a termina, a sfîrşi, a conteni..a isprăvi, a Înceta, a se opri). Subliniemcă aceste verbe sînt semiauxiliarenumai
atunci cînd se află la un mod personalşi preced,în topica obiectivă, un verb de
bază la infinitivul fără a, la participiulneacordatsau la supin, avînd atît rol semantic (contribuie cu sensul lor lexical - insuficient - la realizarea sensului
perdicatuluiverbal compus, la fei cum verbele copulative,de asemeneainsuficiente semantic,contribuiela realizareasensuluipredicatuluinominal), cît şi rol
gramatical(marcheazăpersoanaşi celelaltecategoriigramaticalenecesarepredicativităţii şi pentru verbul de bază, prin aceasta asemănîndu-selcu verbele
auxiliare).
"
d) Aşadar, la Întrebareadacă în limba română există predicat verbal compus, răspunsul considerămcă este afirmativ, această realitate 'lingvistică concretizîndu-scîn structuride tipul omul poate vorbi, trebuie subliniat că..., ea
nu se apucă de plîns, ea se pune pe sporovăit, el termină de citit cartea,
sfirseste
- J , de spus povestea, copilul nu mai conteneste
, din alergat,
.
vectnu lUIisprăvit de bătut cu ciocanul,toţi au Încetat de spus, la ora opt s-a
oprit din scris).
e) Dacă argumentul pentru admiterea predicatului verbal compus, ce
conţine o succesiunede două verbe noţionale, îl constituie faptul că verbul
(noţional) de bază este la o formă flexionară ce nu se poate. atribui singură
nominativuluipersoaneigramaticalea .ziumelui't-subiect,ci atribuirea se realizează prin verbul (noţional)semiauxiliar,atunci nu reprezintăpredicate verbale
compusetoate îmbinările de două verbenoţionale(eventualalte părţi de vorbire
de provenienţă verbală) care, deşi considerateca predicate verbale compuse în
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literatura de specialitate,nu satisfac condiţia-argument indicată mai sus. Ne
referim la:
- îmbinările libere, cu verbul (noţional).,de bază" la conjunctiv sau pre
zumtiv, care, fiind moduri personale,se atribuie singure nominativului
unor ,,nume"-subiectşi constituie- potrivit regulii generale - predicate
verbale simple în propoziţii construiteliterar sau anacolutic,funcţia de
predicat verbal simplu îndeplinind-o,pentru aceleaşi raţiuni, şi verbul
(noţional) ,,semiauxiliar"aflat la un mod personal; aici se încadrează
contextelede tipul:
el poate să citească - 1. el poate 2. să citească;
el începesă povestească- 1. el Începe 2. să povestească;
el nu se apucă să înveţe- 1. el nu se apucă 2. să înveţe;
el stă să cadă - 1. el stă 2. să cadă;
îi vinesă alerge - 1. îi vine 2. să alerge;
trebuie să merg - 1. trebuie 2. să merg;
era să cad - 1. era 2. să cad;
dreptatea nu poate să existe- 1. dreptatea... să existe 2. nu poate;
eu trebuie să merg - 1. eu... să merg 2. trebuie;
el trebuie să fi afirmat că... - 1. el... să fi afinnat că... 2. trebuie;
el trebuie săfi rîzîndşi acum - 1. el... să fi rîzînd şi acum 2. trebuie;
eu trebuiamsă merg - 1. eu... să merg 2. trebui am ;
eu eram să cad - 1. eu... să cad 2. eram;
- îmbinareafixă în care primul verb, desemantizat,a devenit auxiliar mor
fologic, marcînd- pe lîngă alte categoriigramaticale- viitorul în trecut
al verbuluinoţionalcu formă de conjunctiv,împreunăcu care constituie
un predicat verbal simplu (In 1883, poetul avea să publice opera lui
capitalăş; îmbinarea de tipul pentru examen. tînărul are să citească
materia cerută ilustreazăprocesulactual de trecerede la două predicate
verbale simple (1. tinărul.: să citească pentru examen materia cerută
2. are cu sensul de "trebuie") la un predicat verbal simplu la timpul
viitor (are să citească = va citi);
- îmbinareafixă, cu ambele verbe noţionale, trage să moară, care - ca
orice expresie (perifrază) verbală - se constituieîntr-un predicat verbal
simplu;
- îmbinările libere cu verbul (noţional) "de bază" la infinitivul cu a
precedat de un verb (noţional) .,semiauxiliar",dacă acceptăm ..că
infinitivul cu a este un mod personal, ceea ce conduce la ideea că
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fiecare din aceste două verbe noţionale se constituieîn cîte un predicat
verbal simplu;aici se încadreazăcontextelede tipul:
nu-i era a lucra - 1. riU-;era.z. a lucra;
el nu are a se plînge de prieteni - 1. el nu are, cu sensul de ,;nu este
îndreptăţit" 2. a se plînge de
prieteni; .
fi vinea zburda - 1. fi vine 2. a zburda;
el incepea se preocupa de... - 1. el incepe 2. a se preocupa de... ;
la el găina a apucat a cînta in casă - 1. Ia el găina a apucat 2. a
cînta in casă;
dacă nu se acceptă predleatlvltatea in.finitivului, atunci toate aceste
succesiunide verbe este convenabilsă fie consideratepredicate verbale
compuse,ipoteza că infinitivular reprezentaforma substantivalăa verbului - contradictorieşi în formulare- cu funcţia de complementsau
subiect pe lîngă verbul precedentcu funcţia de predicat verbal simplu
fiind neacceptabilă,
Nu reprezintăpredicate verbale compuse- chiar dacă au fost considerate
ca atare - nici îmbinările libere conţinînd nu două verbe, ci un verb
.semiauxiliar" şi un adjectivde provenienţăparticipială,în care acesta din urmă
(pentru că se subordoneazăsimultanşi .numelui'vsubiect,şi verbuluicu funcţia
de predicat verbal simplu) reprezintăfuncţia de atribut circumstanţial:balanţa
trebuie echilibrată;cererea aceasta vine rezolvată de altcineva. I
l
EXISTE-T-IL
PREDICAT
VERBAL
(.'OMPOSE
ENROUMÂ1N?

Le termedepredicatverbalcompose,
appamen linguistique
roumaine
seulement
dans
la secondemoitiede notresiecle,est employe
pourdesrealiteslinguistiques
variees,ce "lui
montrequele conceptdepredicatverbalcompose
n'estpassuffisamment
bienprecise.Enadmettantquelepredicatverbalcompose
estuncasparticulier
pastropsouvent
rencontre
du
frequent
predicatverbal- paropposition
terminologique
- simple,quiestaussile prototype
du
predicat,
il s'ensuitquele concept
depredicat
verbalcompose
peutetre6tabliparrM6rence
au
predicatverbalsimple.Si, au niveansemantique,
parle predicatde la proposition
type- 'lui
principialement
correspond
aupredicatdujugement
- onfaitUDecommunication sujet,
alorsla communication
surle sujetfaiteparle prototype
dupredicatgrammatical, est.le
predicatverbalsimple,estconstituee
parUDenotionverbale(..l'action"regardee
eommeprocessus),et la communication
surle sujetfaiteparlepredicat
verbalcompose
cootient notionsverbales.L'association
de deuxIlotions
verbales
dansun seulpredicatgrammatical,
qui
represente
eneffetrune desexceptions
a la regiegenerale
(ladeuxieme
exception,
pluslargemcntacceptee,6tantrencontree
au predicatnominal),
a motivation
grammaticale.
et semem-tique.Nausnousrapportons
au faitque,a cotede la composante
semantique
(commune
au
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pr(:dicat
dujugement),
le pJ'dicatde la proposition
suppose
aussiunecoşnposante
grammaticalc,Îisavoir,la possibilite
d'attribution
formelledu verbe,partiedu discourspar excellence
nr,!i:.d"tcnt
aunominatif
dela personne
grammaticale
du"nom",partiedudiscours
parexcellence
Decettemaniere,
quanduneformeflexionnelle
verbaleIl la conduion
seumwtlque
de la
preâicativitâ,
maisn'a pas cellegrammatteale
[c'est-ă-dire
qu'ellen'estpas personnelle),
alorsla fQrme
verbalenon-personnelle
respective
peutetreassociee
Îl.unautreverbeduquelelle
recoitla persoaneet les autrescategories
grammaticales
qui sontnecessaires
ă la fOHeUOI!
syntaxique
de predicat.Les verbes-- unanimement
acceptes- qui transferent
aux modes
non-personnels
lapersonne
ei lesautrescategories
grammaticales
necessairesă
la predlcativite
sontles auxiliaires- maintenant
totalement
depourvues
de sens.lexical,mais des verbes
notionnels
a I'origine-, quisontpossiblesdansle predicatverbalsimple,sansconditiormer,
cependant,
ee typede predicat.Letransfertde la personne
et desautrescategories
grammaticalesnecessaires
iila predicativite
v{rslesmode;;
non-personneJs
pcutetrcfait,toutefois,
<lussi
pardesverbesquiau momentpresentde Ia langueontun sens.leXical,
ce 'luinousdetermine
d'apprecier
quelesverbesrespectifs
_.nomm6s
semi--auxiliaires
.. peuvent
etreacceptes,
iicote
desmodesnonpersonnels
desverbesquenousconsiderons
debase,commedes6lcments
composants.du predicat verbal composi.Ceci d'autantplus que, parfois, aux verbes
scmi··auxiliaires
est ebauchee
- el'!differents
degres.- la tendancede de5cmantisation,
cetLe
cnosepOllvant
constituer
un argument
en faveurde l'ideedeprocessus
qllise developptsom;
nOi>
yeux,comparable
auprocessu!i
quiauxsieclesetauxmillenaires
anterieurs
outdonnenaisSi,lnce
aux verbesauxiliaires.
Donc,nouscomprenons
par le predicatverbalcomposeune
varietedu predicatverbalqui contiertt,exceptionnellement,
deuxverbesnotionnels,l'un
semi-auxiliaire
et unautrede.base,grâceaufail quele verbedebaseesta uneformeflexionnellenon-pets0nTielle,
maisilrefoit la person7le
et lesautrescategories
grammalicales
de la
predicativlti
duverbesemi-auxiliaire,
quise trouvea uneformeflexionnelle
pe:rsormelle.
Le verbede baS!!,quitransmet!'information
semantique
principale
du predicatverbal
compose,
peutsetrouverseulement
auxmodesnonpersonnels
totalement
invadables,
li savoir
ilI'infinitifsansla preposition-morpheme
a, auparticipe
non-accord6
engerue,ennombreet en
cas ou au supin.Toutesces formesmodalesnon-personnelles
appartiennent
d'habitudeaux
verbespredicat-ifs,
le predicatde la structureduquelellesfontpartieen se nommantverbal
compose;
parfois,cependant,
c'estseulement
la formemodalede l'Înfinitifsansa quipeutappartenirauxverbescopulatifs
et alorsle predicatdontil fuitpartiede la structureIIcotedu
semi-auxiliaire
senOfime
n.ominal
compose.
Le
quitransmetl'information
semantique
du predicat
verbalcompose,
indiquelamodalite,
dansle sensdela possibilite
oudeIanecessit6
(aputea,il
trebui,a fi, a avea),oul'aspect,dansle sensducommencement
el de la fin de l'action(a se
apuca,a sepune,a termina,
a sfîrşi,a conteni,
a isprăvi,(l i'nceta,
a se opri).Noussoulignons
quecesverbessontdessemi-aux:iliaires
seulement
lorsqu'ilssetrouvent
ii un modepersonnel
et ilsprecedent,
d.<L'1S
l'ordredesmotsobjectif,
unverbedebaselil'infir>Jtif
Sansa, auparticipe
nonaccorde.
ou au supin,ayantunrolesemantique
(ilscontribuen!.
avec.temsenslexical.- Însuffisant- li la realisation
du sensdu predicatverbalcompose,
de la mememanierequele
verbescopulatifs,
t.oujours
insuffisant
semanti.quement,
contribuent
â la re;.I1i.sation
du sensdu
predicatnominal),de memequ'unrâIegra.'IUD.atical
(ilsmarquentla personneet les autres
categories
granunaticales
necessairesâla predicativiteet
pourle verbede basc,par cecien
ressemblant
auxverbesauxiliaires).
Ainsi,a la question
si enroumaih
il existele predicatverbalcompose,
110US
considC-rons
quelareponseestaffumative,
ceHerealitelinguistique
enseconcreti
sant.dansdesstructures
du
t.ypeomulpoatevorbi,trebuiesubliniatcă..., multe§fgte spus,ea nu se apucăde plins,ea
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sepunepesporovăit,el terminădecititcartea,buniculsfireljtede spuspovestea,
copilulnu
maicontente dinalergat,veciniiau Î1'"privit
de bătutCIIciocanul,
toţiau încetatde SP!LlS,
la oraopts-aoprltdinscris).
'"
* '"
Si l'argument
pourI'admission
dupredicatverbalcompose,
quicontientunesuccession
de deuxverbesnotionnels,
est constitue
par le faitquele verbe(notionnel)
de baseest il.une
formeflexionnelle
quine peutpass'attribuer
sculeau nominatif
de la personne
grammaticale
du .nom't-sujet,
maisl'attribution
se realiseparle verbenotionnelsemi-auxiliaire,
alorsne
representent
pas de predicatsverbauxcomposes
toutesles combinaisons
de deuxverbesnotionnels(eventuellement
d'antrespartiesdudiscours
deprovenance
verbale)
qui,bienqueCO!1sidereescommedespredicats
verbauxcomposes
dansia Iitterature
de specialite,
ne satisfont
pas la condition-argument
indiquee
plushaul.En d'autresmots,ne sontpas despredicats
verbaux
composes
lescombinaisons
Iibrescontenant
unverbe"semi-auxiliaire"
el unsubjonctif
ou un presomptif
(lestypespoatesă citească,trebuiesă fi rîzînd,ou il y a deuxpredicats
verbauxsimples;
poateet să citească,trebuieel săfi rîzînd),la combinaison
grammaticalisee
faitedeI'auxiliaire
a aveailI'imparfait
et le subjonctif
d'unverbequelconque
(letypeaveasă'
scriequi,enqualitedefutUIdansle passe,l'epre:sente
unpredicatverbalsimple),la combinaiSOli
slableencontcnant
le verbea trage+ le subjonctif
să moară(gui,commetoutecombinai·
son5table,represcnte
un predicatverbalsimple),les combinaisons
libresqui contiennent
un
verbe"semi··auxiliaire"
+ l'infinitifaveca d'unvrebequelconque
(letypenu·iera a lucraou,
toutenadmettant
le caractere
personnel
de I'infinitif,
il existedeuxpmpositions
avecpredicat
verbalsimple:nu-iera et a lucra)et lacombinaison
librefai.ted'unverbe"scmiauxiliaire"
et
un adjectifde provenance
participiale
(letypebalanţatrebuieechilibrată,ou lrebuieest un
predicatverbalsimple,ct echilibrată
repr6sel1te,
uncomplernent
dunOIncirconstanciel).
Facr/ltatea
deLitere
Universitatea
"Al.1.Cuza"
laşi,Bl4levdrdul
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nI'.1J
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