OBSEHVATII ASUPHA VALORII ELEMENTELOH "PLINE" îN
LOClYfIUNILE ADVERBIALE CU STRUCTURA SIMPLA
DE
HOD
leA HADU
Din punctul de vedere al alcătuirii lor, an fost distinse două ..categorii
de Iocuţ.iuni adverhiale : cu structură simplă şi cu structură complexă.
Primele sînt alcătuite dintr-un singur element Iexico-morîologicde bază,
precedat de UHasau mai multe prepoziţii, care îi conferă o valoare adverhială.
Elementul lexical ,.plin" poate fi un substantiv (in faţă, pe loc, tn veci), un
prollume (de asia, de aceea),un numeral (într-una, pe din douli),un supin cu
formă de plural (pe alese, pe ghidle, pe trlcllle), un adverb (in carind, de-a
pururea), mai rar un adjectiv -- cum vom vedea în continuare.
In clasificărileacestor locuţiuni se Întîlnesc uneori interpretări inadecvate ale valorii morfolugicea elementuluide bază, în sensul că nu întotdeauna
se face o distincţie clară Între valoarea sa originară şi cea dobîndită .În locuţiunea adverhială, Astfel, în Gramatica Academieise face următoarea precizare; "Şi în locuţiunile adverhialef'ormate cu prepoziţia CII,substantivul
apare uneori articulat: cu binişorul, cu topianul"1. Se înţelege,:8.eaici că
binişor şi toplan sînt substantive, ceea ce este inexact. Ambele,i>ît, de fapt,
adverbe care S-aUsuhstantivat în cadrul Iocuţiunilorrespective.'Considerarea
lui toptan drept substantiv se. datorează, se pare, interpretării similare a
valorii lui morfologiceîn DL şi D.M(reluate şi în DEX). Din datele oferite de
Dir-fional'llllimbii române (DLI1), s.v., rezultă însă că iopian este un adverb
de origineturcească, intrat în limbaIl oastră la inct3putulsecoluluial X IX-lea,
cu sensul "eu grămada". Cuvîntul era folosit mai ales în legătură cu modul
de cumpărare sau de vînzare: "Oi, cari s-au vîndut toptan dumisali logofătului Constantin Balş" (doc.. a. 1800-1807); "Tractaturile dauslQbot;)1ie
supuşilor Frurrţiii să aducă după afară şi să scoată to ptan numai lucruri
nepoprite" (doc, a. 1826)2. De la adverb s-a creat mai Întîi locuţiunea in
iopian, înlocuită curînd de îmbinarea cu Iopiatuil, ambele avînd acelaşi sens
ca şi adverbul iopian. Formarea celor două locuţiurii s-ar putea explica prin
pierderea sensului originar al adverbului şi prin analogia cu alte formaţii
lexicale care circulau deja în acelaşi domeniu. cu ghi(ltllta,cu burta, cu omănuntul, cu cioporul, CIIridicata etc.
1 Gramaticalimbiiromâne,T,Bucuresti,
.1963,p.305.
1 CitatelestutpreluatedinDLR(materialul
publicatsaumanuscris).
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Georgeta Ciompec grupează locuţ.iuuileadverhiale eu structură simplă
din Iimha română veche în trei serii, în funeţ.iede clasele lexico-gramaticale
cărore Ie aparţin cuvintele ele hază: a) prepoziţ.ie+ suhstantiv ; h) prepoziţie + pronume; o) prepoziţie + adverb 3. încadrarea cîtorva locuţiuni
adverbialeîntr-o scrie sau alta este, uneori, discutahilă. Astfel, în prima categorie autoarea a inclus şi o scrie de îmbinări adverbiale în care elementul
lexical de bază capătă valoare suhstantivală în cadrul intern al locuţiunii:
inir-alean(al) , de(-(1)alean(uZ), cu amănuntul,ele-amănuntul,pre amănnnt(uZ),
de-a direpiul, di direpiul, Cidreapta (stinga), În a dreapta (stinga), de-a tireapi«
(stînga), pre dreapta (stinga). Pe de altă parte, în seria c) se întîlnesc unele
situaţii identice, În sensul că valoarea cuvîntului aut osemantic din cîteva
locuţiuni adverhiale este tot suhstantivală : cu anevoie,tnirt uţ-oscunsi ul),
ClIfoi deadinsul,cu gren.
Să ne oprim la construcţra IocuţionalăCIlqteu. Cuvîntul greu avea, încă
de la primele at.estări, trei valori morfologice: de adjectiv, de adverb, şi de
substantiv, Suhstantivul este definit În Dicţionarul Academiei(DA) prin
"greutate, situaţie grea, necaz, nevoie, povară", eu citate precum : "Greul
născutului să-I poarte" (Moxa), "Pleacă-ţi ureachea... De-mi uşurează greul"
(Dosoîtei), "Scapă-mă din acest greu" (Alecsandri), "Arătîndu-Ie greul şi
amarul în care trăiesc" ("Sezătoarea"). Sensul cuvintului greu din Iocuţiunea
cu greu, precum şi faptul că îmhinarca respectivă a circulat şi în forma cu mult
(sau mare) greu (unde greu primea determinări adjectivale) i-au condus pe
autorii Dictionaruluila concluziacă avem de a face cu o valoare de substantiv.
Dacă la nivelul lirnhii actuale locuţiunile adverbiale apar ca "sintagme
blocate", "constrl1cţiiîrnpietrite", În care cu greu se mai pot distinge sensul
şi valoarea gramaticală ale elementelorcomponente, faptul îşi găseşte explicaţia în vechimea îmhinării sintactice care, printr-o fr-ecventăfolosire, s-a
transformat Într-o unitate lexicală. Nu rareori îmbinarea conservă cuvinte
sau sensuri astăzi fără eirculaţie În limbă: cu ghiotura, cU MâL/l, cu burta,
din (sau de) tnăqan, în 'naht, în (sau prin) preajmă, pe de rost, de-a noima,pe
(sauw) veresie,în zadar etc. Cercetarea istorică a unor locuţiuni adverbiale
şi Îndeosebi a cuvintelor autosemantice poate clarifica in cele mai multe
caZUriprocesul.de geneză a acestora, înlesni.ndanaliza semantidi şi gramaticaIă. a elementelor componente.
Un aspect Ulaipuţin diseutal în studiile de gramatidi îl constituie posihilitatca adjectivului .dea alcătui suportullexieal al unor îmbinări loculionale.
Adjectivul figurează Între clasele lexieogramaticale eare pot constitui elementul "plin" al ul1.eilocuţiuni adverbiale 4; în unele Iuerări se precizeazrt
iusă că, În aceasUlcalitate, avem a face cu un adjectiv subsLantivat6.
Analiza întregului eorpus de locuţ.iuni adverhiale eu stmctură simplă
înregistrate În dieponare duce la constatarea d\ llumi:irulîmbinărilor ]oeu3 Georgeta
Clompcc,
Mor{osiniaxa
adverbului
românesc.
Sincronie
şi dtacronic,
Bneureşti,
1985,p. 82-89. . .
4 VeziIorguIordanşi Vladimirll.obu,Limbaromânăcontemporană,
Bucureşti,1978,
p. 505,cuex.cufrumosul,
din(in)plin;Corneliu
Dimitriu,
Gramatica
limbiiromdne.
Mor{ologia,
Iaşi,1979,p. 3'14,cu ex.dinnouşi pe aplicate;Georgeta
Ciompec,
op.cit.,p. 94,fărăex.
5 VeziGramatica
limbiiromâr(e,
p;··30'1.;
MiclllI'a.
A,vram,Gramalica
penlrutoţi,Bueureşti,
1986,p. ::107.
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tionale al căror cuvînt autosemantic este liil adjactiv este destul de redus il.
Explicaţia acestui fapt trebuie pusă,
, in legătură eu distribuţia prepoziţiilor, eu restricţiile pe care aceste elemente relaţionale le impun în privinţ.a claselor de cuvinte pe care le reclamă. Valoarea substantivală a adjectivelor În complexulIocuţinnilor adverbiale, menţionată de unele gramatiei,
este, de asemenea, consecinţa regimului prepoziţ,ionaL
în inventarierea şi clasificarea loruţ.iunilor adverhiale cu structură
simplă in funcţie de valoarea morfologicăLi.cuvintului autosemarrticnu s-a
avut În vedere, întotdeauna, perspectiva etimologică şi aceasta nu numai
fu studiile de gramatică, dar nici măcar în dicţionarele istorice, în care originea şi evoluţia sernantico-gramaticală a cuvintelor este urmărită în mod
expres. Astfel, Iorgu Iordan şi Vladimir Rohu interpretează locuj;illueuadverhială din plin ca formată din prepozitiadin şi adjectivuJîn
Dictionarul
limbii române (DLH), construcţia respectivă
sub valoarea de substantiv a cuvîntului -titlu plin, -ă, desemnind o "cantitate din ceva cît umple
un vas, un recipieut, o încăpere etc.; continut, cuprins". Dar valoarea semantică a loeuţiunii din plin este "din belşug, din abundenţă, eu prisosinţă, În
cantitate ori număr foarte m.are; foarte mult, cu intensitate maximă". întrucît primele atcstări ale construcţiei adverbiale
aparţ.in secolulni
al XX-lea, se poate conchide că ea a fost calchiată după Iocutiunile adverhiale en plein şi tI plein din limba franceză, care posedă o serie bogată de
locuţiuni adverhiale formate din prepozitie substantiv. Aşadar, nefiind
vorba de o creaţie româneascăformată de la un adjectiv sau de la UIlsubstantiv precedate de prepozitie, se impunea tratarea ei in dicţionar Într-UIt
paragraf aparte.
Situatii similare se întîlnesc si în cazul altor cuvinte mostenita De
exemplu, cvîntul viu, cu valoare crentă de ect.iv,apare şi îr{lpcuţiunea
adverbial[tpe via, cu iltestări tirzii In limba literară, avînd sensul !,prin contact direct, nemijlocit cu realitatea". Ca şi in cazul precedent, nu este vorba
de o substantivare a adjectivului preeedat de prepoziţie, ci de lUI calc după
Iocuţiunea Ir anceză sur le ui], unde cuvîntul ui] desemna iniţial .0 "persoană
care pozează picturilor sau sculptorilor; modei". Aparţinthd limbajului
artiştilor plastici, Iocuţiuneaşi-a extins sensul chiar în spaţiul limbii Iranceze :
"mod de surprindere directă, instantanee a realităţii", Atestările construcţiei în limha română confirmă ideea ascendenţ.elsale din franceză. Astfel,
nu întîmplător, contextele în care
fi întîlnit frazeologismulpe viu
marchează dilatarea semnificaţieisale de la domeniulrestrins al artelor plastice spre o sforă mai largă: "Seria instantulleelorde mic format, prinse pe viu,
În tim pul participării pictorului la războiul din 1877, este ceea ce putem con:.:.
sidera mai valoros" (George Oprescu); "No!:ărilefăcute pe viu, descoperirile
profunde în clarcobscurulsufletului omenescuruintesG
de Gelemai bune
metode franceze" (Mihai Ruloa); ,,0 puternică şi modernă staţie de radioascultare... recepţiona pe viu discursuri de ale lui Churchill" (M.arinPreda);
6 AmavutInvederedoarloeuţiunile
adverbiale
în structllracăroraSI)intilnesc·
euvinte
vechI.
7 IOl'guIordanşi Vladimir
Hobu,op.clt.,p. 505.
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"A constata pe viu cîte tulburătoare afinităţi.. există intre cele două limbi"
("România literară", 1973).
în Dicţionarul limbii române (DLH), Ioel!punea adverbială la negru a
fost subordonată în mod cu totul nejustificat sensului figurat al cuvîntului
1").
cgra, eu valoare de substantiv : "întunecime, îutuneric". La o analiză mai
atentă, se poate constata că fr azeolozismulprovine din calchierea locutiunii
au noir din limba franceză, unde ea;·'ezultă din elipsa cuvîntulni !11arc
h'(;din
sintagmamcrcâe noir. Intrucit Între semnificatia substantivului negru, căruia
i-a fost subordonată Iocuţiuuea î:nDLH., înţelesul acesteia 1111
se poate stabili nici o relaţie, considerăm cii îmbinarca adverhială la negru ar fi trebuit
lucrată În acelaşi paragraf eu sintagma pia!i'ineaqră, calchiată, se pare, din
aceeaşi limbă 8.
Tot un calc după franceză pare a fi Iocuţiuneaadverbială in mare, echivalentă semantic eu fr. etigros. In DLR ea are trei sensuri: a) "pe scară amplă;
după un plan vast" ; b) "în linii generale; În rezumat" ; c),,(în domeniulcomerţului) cu toptanuI, cu ridicata". Pentru stabilirea provenienţei Iocuţiunii româneşti, edificatoare sînt, În primul rind, identitatea semantică a celor două
îmbinări adverbiale, plecînd de la echivalenta formală a constituenţ.ilor,apoi
împrejurările istorice şi culturale În care a apărut această formaţie la noi.
De aceea, considerăm că indicaţia "suhsl:antivat" care precedă construcţia în
DLR este inadecvată.
Nici construcţiile neologice în particular, în prealabil, [ăr ă precedent,
la propriu etc., subordonate în DLR valorii gramaticale de adjectiv a termenului secund, nu sînt formaţii româneşti, ei tot împrumuturi din franceză,
unde le corespundfie structura prepoz.iţie-ţ-subst.ant.iv,
fie aceea de prepoziţie+
adjectiv. Este probabil că şi Iocuţiunea adverhială din (de) nou9 "Încă o
dată; iarăşi, iar" nu reia adjectivul românesc nou, ci este o 'calchierc a unei
construcţii romanice similare (care există în fra:ncezăşi italiană), dovadă
atestările sale tîrzii (începutul secolului al XIX-lea) şi circulaţia sa la
nivelul limbii literare (pentru că ÎJl limba veche şi în cea populară sînt folosite
doar adverbele iar şi iarăşi).
Analizînd .Jocutiunfle adverhiale exceptionale"1D,îormate din prepoziţia de + adjectiv, nu am putut ajunge la o altă explicaţie faţă de cea deja
formulată 11,anume că, în această situaţie, se produce fie o abatere de la
regula invariahilităţii gramaticale a locuţiunilor adverhiale12(vezi de mic de mică - de mici; de viu -- de vie .- de Fii), fie o degradare a esenţei prepoziţiei p.
8 Sintagma
aveaprobabilo circulaţie
europeană
mailargă,aşaincitlimbaeleprovenienţă
estegreudeprecizat.Prof.V.Arvlntene-aatrasatenţiaasupracompusului
genn.Schuiarzmurkt
"piaţăelandest.lnă",
din familiaverbuluiscluo
ârtzen"a facecontrabandă".
Nu
exclusea
acestcompussă ne fi fosttransmisprtrrtr-unintermediar
i.cliş.
9 Georgeta
Ciompcc,
op,cit.,p. j Il,credecă noudinloclIţilluea
denouare valoarede
adverb,darautoareainterpretează
greşitsensulacesteiloeuţiuni
în Cod/cele
VOl'onetwn
şi LelopisejullulNeculce.
10Gh. N. Dragomireseu,
1mbinăride cuvinteindivizibile,
analizablle
şi neanalizabile,
In "Limbăşi literatură"
..VIn, 1!J(14,
p. 409.
11VeziDA,s.v.de; IorguIordan,Limbaromâni!
coniempoumâ2,
Bucureşti,
1956,p. 674.
2 Gh.N. Dragomlreseu,
O]).cit.,p. 400.
13D.D.Draşoveanu,
Observatii
asupracUlJinlelor
relationale,
In eL, XIII, 1968,nI".'1,
p. 20.
BDD-A1375 © 1986-1987 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.211.79.30 (2023-01-09 01:37:47 UTC)

5

VALOAREA
ELEMENTELOR
"PLINE"
iN LOCUŢIUNILE
ADVERBIALE105
OBSEHVATIONS
sun LA VALEUH
DESELEMENTS
"PLEINS"DANS
LE:'>LOCUTIONS
ADVERBIALES
A STRUCTURE
SIMPLE

L'autcurmontrequeles classitlcuttons
deslocutlons
arlverhiales
roumaines
confondent
quelquef'ois
la valeurgrammatlcale
d'orlglnedes{II§l1lent.s
"plcins"aveccelleacqulsedansles
constructtons,
80U5
l'Inf'lucnce
de la preposition.
Nombre
de Iocut.inns,
eonslderees
parlesdicttonnatresde I'Academlc
(DA,DLFl)cornmeetantdeveloppees
de vleuxrnotsrnumalns,
par
changcment
semantfque
ou gra1llll1utlcal,
sont.,C11
r(aliti'"destonuatlousueolcglques
calquecs
surlefrancais; dinplinsurenpleinel,Ilplein,peviusursurleoiţ',la negrusuraunoir,din(de)
nousurdetiouneaii
(ânouveall).
AI'encontre
desautresIangues
romaues,
leslocutlons
adverblales
ayantla structurepreposltlon
+ adjectijsontcu roumainpeu nornbrcuses.
Centrulde Lingvistică,
LstoricLiterarăşi Folclor
Iaşi, str. Codrescu,
Il]'.,8
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