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GENEZA ŞI EVOLUTIA TIMPUHILOH VEHBALE SUPHACOMPUSE
IN LIMBA HOMANA
DE
C. FRANCtJ
O. Ca şi alte limbi romanice, în tendinţa sa spre analitism, româna
şi-a creat alături de sistemultimpurilor simpleşi compuse,un,sistem temporal
supracornpusactiv (de tipul voi fi (fost) cintat, Stifi (u ) fost cintat,aşfi (fost)
cintat, a fi fost cintat etc.). Dacă în limbile romanice apusenetimpurile supracompuse [iemps surcomposes
} au fost în detaliu cercetate", în limba română
cercetările sînt ncsistematice, ambigui şi nesatislăcătoares, De fapt, În timp
ce formele simple şi compuse sînt tratate curent în gramaticile actuale, sincronîce şi istorice, cele supracornpuse nu se bucură de mare atenţie, fiind
fie neiderrtiticate toate, fie ignorate, fie trecute în categoria mai largă
a formaţiilor periîrastice', nedistingindu-se,de ohicei, întreperifraze verbale
lexicale,formaţii premorîoloqice
şi formetemporale compuse şi siiprocompuse',
In ciuda răspindirîi lor în limba română veche şi În unele graiuri populare
I C1.M.Cornu,Les[ormes
surcotttposees
en [rancais,Berna,195:,; L. Clldat En marge
des grammaires:V. Lestempscotnposes
ei surcomposes,
"Hcvuede philologie
francaise
e,{,cte
lltterat.ure",
;18,192H,
p. 3:1-47; C.deBeer,Lesternps
surcotnposes
duţrancais,"Revuede ,;iinguistique
romane",III, 1927,p. 283-295;P. Delattre,Lesurcompose
reţleclii
el!subordonnee
temporelle,
"LeFrancaisModerne",
18,1950,p. 95-I08 ; L. Foulet.,
Ledcncloppcment
efesforll1CS
surcotnposees,
"Homania",
51,1925,p. .203
- 252; G. Gougenherm,
Lesperiphrases
uerbales
dela lanque[raticaise,
Paris,1\J29;G. Guillaume,
Temp«
el nerbe,Paris,1929,p. 2l),5:-206;
K..Heger,DieBezeichnunq
temporai-dciktisclier
Bcgriffskaicgorien
imţratizosischeti
unâ spanischcn
Kotijuqat.ionss
psiem,
TtilJingell,
19H3;.JoseRocaPOllS.
Estuâiossobreperiţrasisverbala
delespaiioi,
"Revista
deIilologia
espanula",
Anejo H7,Madrid,1\)58;L. Tesniere,
Ttteorte
structuraledestcrnpscomposcs,
l'de/angcs
Ballţ},Geneva,I9,)\),p. 15;1-18:i;A. Seslal\,Leslemps
Jlurcomposes
fI!franţais,..(;asopis
promodcrni
filologii",
XIX,lH,}3,
p. 183-1\)3,1\),\1,
p. 2!J2.307;HansNilson-Ehle,
Remarqllcs
surlesformes
surcomposees
enfranqclis.
"StudiaNeophilologica",26,1953/1954,
p. 157--167; J. Klare,Diedoppelt
lImscllriebcncn
Zeilcn(temps
surcomposes)
im Deulsclwn
!lJl({
F"ramosiscÎlen,
"Beitragc
zur romanischell
Philo!ogie",
nI. Hert2, 1904,
p. 116--119;;\1.Obadia,H. Dascotte,:VI.Glattigny,
L. Co!ligUO!1,
Grammail'e.
Le verbedans
la phrase,nr. 4, Paris,1975,p. llH--123;B. Schllehel1-Lange,
Okzttanisclie
undka{a[anische
Vcrbprobleme,
Tiibingcn,
Hll1,p. 134---138;
EugenioCoseriu.
Da8romanÎsche
l/erlmls!}stWl,
Ttibingen,
1976,p. 96; E. Gamillscheg,
HistoriscIze
{ranzi!sische
Sgn{ax,
Ttibingen,
19G7,
p. 4:)(i.
2 CI.1\1.Nicolau.Bemarqucs
stlrlesorigines
des{ormes
periphrasliql1es
passiucs
el actives
deslangucs
romanes,
BL,IV,19:36,
p. 15- 30; MariaHădulescu,
Formele
verbale
perifr(IBlice
Il
fi + gerunziul
ÎI1texiele
tradusedinsecolul
al XITIlea,SCL,XI, nr. 3, 1960,p. 691-(i\)8;
DomniţuDU\l]itnscu,
Despreperifraze!e
verbale
ÎIlspaniolă
si rOll/()llă,
SeL, XXII, l\l71, p.
471:-4S9; FriedaEdelstein.
Perifraze
verbale
formale
dinIIii şi gCrl1!lZi1l1
lIcrbului
de conjt1lJat'
In limbarom(lllâ,
eL, XI, 19G6,
p. 253-266;idem,Sinlaxagerunzilliui
românesc,
Bucureşti,
1972.
.
S Cf.MariaHăclulcscu,
op.cit.,p. {j92
- {j97; Domniţa
Dumitrescll,
op.cit.,p. 471-48G;
Ov.Densusianu,
JIistoiredela langueroumaine,
II, p. 222-242.
4 Cf.Ov.Densusianu,
op. cit.,II, p. 222-- 2:12.
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PHANC1J
supracornpuse nu au intrat toate in normele liruhii
moderne şi poate, prin aceasta, se explică absenţa u norn dintre ele din multe
ale limbii române.
Scopul invcst.igaţ.icide fa este de a eăuta
formelor
k
supracompuse şi a le determina extensiunea areală SJ Irmnalicaliî in epoca
('(",Il\'
;,i În ccu modernă. Pe baza exemplelorselectate din texte vechi şi H""'.,'1'_.
vrnn căuta apoi siJstahilim stat.ut.ulparadigmat.ic,
semantic:
'01cont.cxtual al acestor Iorm«. Acest lucru este cu atit
cu cit
in ultimul
cercetările lingvistice
timpului si a moduluia fost
mereu in ('
interesului, ofcrinclu··seuneori soluţ.i]
la
căutări mai
f< T'impnritorsupracompusc li s-au dat In8Î multe
de la structura acestora. Cea mai siHiplii
Foulet .Tn temps surcornpose est celui qui ajoute il
dt>Î8
de plus. n ternps surcompose
toujours
correspondent, doul il n'esL
tout qu'u ne forme
""Il"'''' ct alourdie. Si JlOUS
sommes.I I'act.ii,il :; aura ainsi deux auxil
est
" Definiţia este respins[\ de L. Tcsnicrc,
de structura internă ;\ timpului supracornpus,
in timp ce elementele constitutive nu
Tesniere propune următoarea. dcfiniţ.ic
est un
ps cornpose clon! I'auxiliaire
lui
acest.a
structurii constitutive a unui timp
nu este °
parIe

'.'11
îşi'Sllsţilleconcepţ.iacu [rei tipuri de ;;r!urnl'Jll.e
istorie), definiţia slÎ este unilaterală.
formelor verh.alesupracompuse,deci de opuziţia scmant.icoformele compuse şi cele supraeornpusco
crit.ci semantic, duce, fireşte, la neglijarca unei condiţii inerente n nei ddini\.ii
,'d,,,__
,••' specifică).Concepţialui Tesnicrc,este dezvoltată de E. Benvenisl.e",
lucrărileacestuia nu se aduce In cliseutie ,q'",",-'"
Of);cit.,p. SJ 12:5
:\V. T)ietrich
..I)(r [)eriphra,sfi::.;t/tr'
V'crbahLSp(!kt
in
!I(,!'''_''iflu;rnf',(lII':n
,'''NIlO/irl!
Tiibin''''-'ll.
1n7:::>,
p. 1:,t, 156:13.PotI1('1',
Tern])",
ti E,S/XICt.
,.TrttY::lux
el Jitterature",
XVlII,.
SLmsboli!'g.
HJ80,p. 30 -12,
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română. Prin urmare, mijloacele situative, gramaticale şi lexicale, adică
timpurile verbale cu cele trei perspectiveale lor (simple, compuse,sppracoInpuse), adverbele şi Iocuţiunileverbale şi factorii situaţ.ionaliformează un tot,
un sistem, determmînd împreună sau izolat raporturile temporale stabilite
Între interlocutorii comunicării şi faptele enunţate ale realităţii materiale sau
glndite. Din această perspectivă mai largă, vom analiza in continuare apariţ.iai dezvoltareatimpurilorsupracornpusedin română.
2. Principiul teoretic coserian, după care un sistem lingvist.icnu este
un sistem de "cosas hechos", ci un sistem tehnic de "modos de hacer", de
posibiliiăii[unciiotuile>,în parte realizat, în parte realizabil,sau care urmează
să se realizeze,implicăprincipiulmetodologieal descrieriidinamice: descrierea
efectivă a unui sistem funcţional nu trebuie să aibă în vedere doar sistemul
realizat într-un moment determinat, ci trebuie mers mai departe, prezentînd
sistemeleparţiale, posibilităţile în parte realizate, în care "căsuţ:elegoale"
sînt mai numeroase decît. cele ocupate. Este vorba de sistemele marginale
sau complementare,nestahilizate încă la un moment dat sau numai parţial
stahilizate. Aceste sisteme marginale, în mare parte def'ective,sînt In strînsă
relaţie cu schimbările petrecute În sistemele [usulomentol.e,
realizate integral
în paradigme. De multe ori, schimbările petrecute In punctele slabe ale
sistemelor fundamentale duc la apariţia unor sisteme complementare, elementele acestora din urmă preluînd funcţia elementelorcaduce din sistemele
fundamentale.
2.1. Perîectul simplu indicativ a fost încă din primele faze ale limbii
române,în special,şi ale limbilorromanice,în general, un punct slab în sistemul
fundamental verho-tcmporal. Prezentind forme tari şi forme slabe, forme
sigmaticeşi asigmatice,forme cu reduplicare etc., deci o mulţime de contraste
în sistem, perfectul simplu este din ce in ee mai mult concurat de perfectul
compus chiar în funcţia sa proprie de preterit, de timp exprimînd o acţiune
trecută încheiată, punctuală, Iără relaţie cu prezentul. De fapt, şi din punct
de vedere funcţional, perfectul simplu era slab integrat in sistemul timpurilor
simple: el era singurul timp simplu care exprima o acţiune punctuală, încheiată, (fiind deci un accotnpli,spre deosebire de prezent indicativ, conjunctiv,
imperfect, infinitiv prezent care sînt non-accom
pliş. Prin înlocuirea perfectului simplu, timp al "Iumii narate", cu perfectul compus, timp al "lumii
comentate", se produce o mutaţie în perspectiva locuţională: perîectul
compus devine din ee în ce mai mult un perfect fără relaţie cu prezentul,
pe-care-Iîncorporeazăîn structura sa prin auxiliar, el ajunge dintr-un prezent
de memoriew, un preterii, lăsînd un loc gol În sistemul funcţional din care
provenea,anume sistemultemporal al "lumii comentate" şi al timpurilor raporlate la prezent. Astfel încît, prin disparitia perfectului simplu din unele
regiuni ale Romaniei, nu preteritul este cel eare dispare, el îşi schimbă
numai forma materială, simplă, cu una compusă [zise>« zis), dar esenţa,
adică valoarea Iuncţională şi ontică este menţinută, aşa cum hine remarcă
L. Foulct : "S'ii est un temps qui se perde, s'est le parfait, qui s'use vite et
s'evanouit parf'oispour long ternps"17.Tendinţa care urmează acestei schim15Cl.E. Cuserîu,
El aspeclo
verbal
pcriţrâstico
etirlriego
aniico,In A.clas
de!II1 Conqt
eso
Espaiiolde Estudios
Ciaetcos,
Madrid,HHi9.
p. 9:l.
16Denumirea
ii apar-tine
lui G.Guillaume,
Teuipsel verbe.
p. 28.
17Cf.L. Foulet,op.cit.,p. 251.
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bări este de a umple loculgol rămas În sistemul temporal al "lumii comentate"
printr-o formaţie adecvată, de ,,<1doua generaţie", care să incorporeze elementele vechiului perfect compus (a zis) devenit prcterit în naraţiuni, dar
care să ind udă şi ideea de perfect raportat la prezent. Soluţia este găsită
combinînd ingenios perîectul lui a fi eu participiul trecut ( a [os! zisj, de
unde rezultă un perfectsupracompus, timp al "lumii comentate", care are avantajul de a putea exprima atît ideea de perfect,cît şi aceea de anleriorilate
în trecut sau preanterioritaie (Vorvergangenheit)sub aspectul indeplinirii
sau încheierii acţiunii.
Marcînd anterioritatca în trecut, precum şi perţedinitatea, forma
snpracompusăam fost CÎntaieste şi o veritabilă formă de mai mult ca perfect,
care concurează, în special În zonele din care perfectul simplu a dispărut,
vechea formă de mai mult ca perfect sintetic [cinlasem}, sau forma de perfect anterior de tipul fII uenit (= veni).
Cu alte cuvinte, o dată cu limitarea întrebuinţării perfectului simplu
şi a mai mult ca perfectului sintetic, format din tema perfectului latin, şi
o dată cu înlocuirea perfectuluisimplu prin perfectul compus, limba română
nu mai are la dispoziţiealtc forme din sistemul fundamental pentru a exprima
în "universul comentat" şi "narat" nuanţele de sens exprimate de vechile
forme. Pentru a umple acest gol, apar alături de formele simple şi compuse,
formelesupracompuse.
'
Prin urmare, există o interdependenţă Între limitarea întrebuinţării
perfectului simplu şi a mai mult ca perfectului sintetic [cuitaseni), .dispariţîa
lor totală din unele regiuni şi apariţia şi dezvoltarea formelor supracornpuse.
De cînd datează primele forme supracornpuse de perfect indicativ sau de
mai mult ca perfect?
.
:1. Cereetîndcele mai vechi texte româneşti, se poate uşor constata că
formelc supracompuse de tipul am {os! cintat se întîlnesc încă din sC90lul
al XVI-lea, atît în textele traduse, cit şi În cele netraduse (documente.Jscrisori, inscripţii):
Scriuşi mărturisescu
eu cest.zapisal meucumamfostcumpărat
o partedeoclnădinsat
dinBrilh<lşeştl,
de.uneleaufostşezindCudrca(1577,Brăhăseşt],
Galati,Din,;15·1)
; pre
altiii-czr[osl»ătămat
(" i-auvătămat;1.587,
Braşov.DIH.,20,1)
; Alta: pohtlmpăntru
[Inuturtle
ceau fostmaidennainte
vrcarne
demosiesi detinutulhotarălorcestor2 ţări,
ue luraArdealului
şi deTaraItumâncască
şi le-u [03il/;alturcii(- le-au11laL
; 1600,
Transilvania,
Din, 131,1:)3);Decesă canţsă apucipre Nicavlst.larlul
să-I juri pre
ivin",hilie
cumn-aupus elacelbirInCordun,
cel-aufostpus(= l-aupus)erăstătorii
dcn
samă(1GOO.
Transilvanla,
DIn, 138);Şipreaceeavremeaufostimblut(_ce
a urnblat)galbenulclte140.ŞIaufostdai(c-au dat)galbenide toti 9:3(1600,Bălurad,DIn, J44);
Iară,cumaufosttrimesmăritaluisolul,preTamoschiAn!lrelaş,
noisîntemgataa sluji
cumarepacemărleiluIşi IărtJ(1000,Moldova,
Dîn, 14;J)ctc.
ExempIele citate, la care se pot adăuga multe altele, au fost selectate
din documentcledin Transilvania şilVloldova,regiuni în care perfectul simplu,
timp al "lumii narate", incepuse să fie înlocuit prin perfecLuleompus, timp
al "lumii comentate", Acesta, la rîndul său, în naraţiuni - cum este cazul
contextelor date mai sus- este înlocuit cu perfectul sllpraeompus de tipul
am fost cumpâral, mai potrivit situa!:iei COlUunicative,căci este timp al
"lumii narate", exprimînd in acelaşi timp un fapt împlinit, punetual, deci o
preanterioritate faţă de ceea ce se exprimă prin perfectul eompus. tn toate
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în epoca
de
secolul al II-lea e.n., cunosc () mare extindere îa
traducerile Bibh.e:şi devin deosebit de frecvente în latina tîrzie. Homâna le-a
moştenit din lat.ină,dar traducerile hisericeşt.idin greacă şi slavă au
utilizarea construcţrilor in româna. veche. Considerate greşit de unii cercet.ători ca fiind exclusiv de origine slavă În româna vcche=, construcţiile de
tipul
meruitu), aII meroindsint ruoştenit.edin latină. Fapt.nl că ele slut
(f('iJSCD!t
de [reruenl«Î1ltextele traduse din slavii din secolul al XVI-lea (fum
veselirulu-n.ăPS,
'. 1
; la duclndu-sc CT, I
11. !5\F;6, 14, era
ducitulu-se C1', 1
se poate explica prin influenta slavă sau, indirect,
gr,t>C{as,cij,
dar provenienţa lor este neindoielnicdin latina populară. De fapt,
II limba slavă veche Iormatia nu era o construcţie vie, ci numai o reflectare
LIoriginalului grecesc, iar datele oferite de istoria limbii bulgare arată ei;
part.icipiu]prezent activ nu
era folosit încă din secolul al XII-lea, şi că
dispăruse complet din limbă după secolul al XIV-lea2'. Ca dovadă pentru
faptul că formele compuse cu gcrunziul din tt'.x(de romanest.ivechi nu se
datoresc numai
similare din slava hisericoască sau din
se
aduci:'prezenţa construcţiilor cu 11fi -1-qerllflziulnumai In textul
românesc, nu Şi i'n originalul slav sau grecesc: Eram noi merqind la
(CPr, :38,
1G) I;hlc;1\(jl,1,h'tIIHM\
HdJ\\kre$(EA,
12)
s±
npoaEuxv
construcţ.iilor de tipul au fost merqitul,
populare arată ele nu sint un rezultat al inîlueuţei
slavei
care s-a manifestat nurnai !n aspectul scris al limbii vechi.
De fapt, în lucrarea de faţ.!';nu
de construcţiile compuse de
tipul eram mergind, fui
ei de cele supracompuse de tipul am [os!
mergind, chim' dacă într-e
există o strlnsă intcrdependenţ.ă.Construcţiile
supracompuse sint atestate în textele româneşti din secolul a 1 XVI-Iea
în
cît şi în scrieri
(documente, lnsemnărt..
-l\dec1
en,F'etn:'2
..Bndl:1s,
scriusi mărturtses»
('llcestt:z;;lpis
k,j!!nlf'tlCUIll
amI.(stcurnopartedeocinăciiilsat dill'Bril.hiiseşt.i,
deundeaufodşezÎnd
Clldrea,
dluglumă
tale
sat a cincci<
parte(1577,Briihilşeşti
- Galuţi,DIn, 154) Popliaa f051aDlnd
oboroc
168!n.m)
etc.
1n1n
ti'xle provt'nilld din zonele nordice (Moldova,
Transilvania şÎ ZOllaBanat--aceste forme snp
sînt
duhlete ale imperlectu!ui in propoziţii suhordonate
corespund formelor
de
regente) şi dublete ale perfectului
compus in propozitij
apar Ilumaiin' naraţiuni., fiind "meta·
fore temporale" ale
corespund formelor simple de tipul
(Il şez!nd.,[u al'Înd din textele
din regiunile sudice. Hemardtm cu
.aeeastă ocazie folo"irea frecventă În
la Coresi, ea forme de "a!
doilea l)!an",
uzînd
sinlp!u din "primul plan", CIformelor
de tipul (u
nordice
formele su:pracompusede
tipul au fost
d : "Şi să sculă,
el merse fu şezlndla masă" (CT,71v
Cu alte cuvinte, UDadin
apariţi.eifrecventea formelorsupraeompllse
22Cf.bibliografia
problelnei
la MariaRădulescu,
op. cii.,p. 697.
23Ci, Ov,Densusinun,
op.cit., II, p. 223.
24Vezibibliografia
problemd
la MariaR.ădulpscu,
op.cit.,p. {j92.
25Pentrualte exemple.
veziMariaHădulescll,
Of!.cit.,p. 693·--61H.
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din textele nordice vechi şi din graiurile nordice actuale este Înlocuireaperfectului simplu din construcţii de tipul [u sezin.deu perf'ectulcompus, avînd
ea rezultat forma supracompusăau fostşezitu},Este un caz clar în care forma
compusă a dat naştere formei supracompuse prin tendinţa cunoscută de
Înlocuire a perfectului simplu eu perfeotul compus.
Cînd s-a născut forma supracompusă'! Un răspuns precis nu se poate
da, Întrucît nu există texte anterioare secolului al XVI-lea. Data naşterii
ei poate coincide,din punct de vedere teoretic, cu data Iimitării întrebuinţării
perfectului simplu şi înlocuirii lui prin perIectul cornpus. Punctul de plecare
putea fi chiar în latina populară cînd, aşa cum s-a început să se inlocuiască
hobui prin hobeohobuiutn,se putea Înlocui, fireşte, fui [uqilandoprin *habeo
fII(s )tu [uqitatuio (>rom. am [osi !,ugind), Singura diîiculta Le constă în
faptul că în dialectele din sudul Dunării nu sînt semnalate forme supracompuse de tipul am [os! rugind, astfel încît comparaţia nu ne permite a postula
existenţa acestor forme în "româna primitivă". Această situaţie nu
este Însă şi o dovadă a caracterului lor recent, dacă ne gîndim la faptul că
dialectele aromân şi meglenoromân au conservat uzul perfectului simplu,
neînlocuindu-Ieu perfecLulcompus În "lumea narată". Cert este că, deşi nu
posedăm exemple anterioare secolului al XVI-lea, posibilitatea existentei
acestor forme in limba romiină comună nu ni se pare exclusă, cel pu ţin
in unele regiuni.
Mai mult decît atît: considerămcă pornind de la construcţiilecu gerunziul însoţite de auxilarul a li se poate explica una din particularităţile de bază.
ale timpurilor verbale supracornpusedin limba română. Este vorba de faptul
că, pe cînd limbile romanice occidentale construiesctimpurile supracornpuse
eu auxiliarul habeosau teneoIa un timp compus urmat de participiu, româna
este singura limbă romanică care foloseşte auxiliarul esse (fieri) (cf. Ir.
il a eu traoaille; prov. m'aues agll di ; ne l'a aqu {a; cat." Quan lie tinqut la
porta oberiahe mirat" ; sp. .he tenidocoidadosestos asuntos" ; it. dial. "quandi
i han aui manqia" 26,dar rom. am [ost mîncat). In privinţa acestei particularităţi a românei, majoritatea cercetătorilor a ajuns la concluzia că. timpurile
active (compuse şi supracompuse) construite cu a [i s-au constituit mai
tirziu decît în celelalte limbi romanice, sub influenţa limbilor slavev. S-a
pornit de la concordanta în formă şi în conţinut a timpurilor româneşti cu
(Jli eu cele din slava bisericeascăşi de la faptul că unele dintre aceste timpuri
(ca de pildă, conjunctivul perfect sau viitorul anterior) sînt rare în limbajul
popular. De aici convingereafalsă, criticată de noi cu alt prilej=, că, întrucît
"limba română literară li-adezvoltat În climatul cultural slav, într-un moment
cînd Iormaţiilemodaleşi aspectualecu a fi erau numeroase",timpurile cu auxiliarul a fi ar fi un "eale" după slavă=. S-a arătat mai sus că formaţiile aspcctuale
eu a fi +- qeruttziulsInt În primul rînd de origine latină şi că În slava veche ele
nu erau vii, ci preluări din greacă prin traducerile hisericeşti.Ceea ee dorim
să subliniem aici este faptul că formaţiile cu a fi urmate sall precedate de
.6 CLA. Sistak,op. cit.,p. 302-306.
21Vezi.discuţiala C. Frâneu,Conjunclivul
perfectromdnesc.
Pri1Jire
diaC}'onică,
SCL,
XXI,nr.2, 1970,p. 207(undesedăşi bibliografia
problemei).
28lbid.,p. 207- 208.
29Cf.IorguIordanşi MariaManoliu,
Inirodllccre
În lingviszica
romanică,
Bucureşti,
1965,p. 191.
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geTll11ziu
au putul fi un model şi pentru formaţiile supracompuse În care a fi
nu era urmat sau precedat de gerunziu, ei de participiu trecut (au rost cîntat,
pentru *am auui cîntat - cf. Ir. il a ea chatii«--, după au {os!cîntînd, din
mai vechiul {Il cintind<lat. pop. (uit cantandoş. Apropierea construcţiilor
supracompuse de tipul au rost cîntat de construcţiile de tipul au fost CÎntînd
era o analogie necesară vizînd simetria sistemului semiologie,iar pe plan
funcţional realizarea opoziţiei termitiatio-- duratin (= non-terminativ), care
caracterizează opoziţia dintre gerunziu şi participiu! trecut. De fapt, Întregul
sistem semiologieal timpurilor compuseeste bazat pe această opoziţie,
:1.2. Astfel, odată creat, paralelismul construcţiilor supracornpuse cu
gcnmziul şi cu participiu] s-a extins şi la viitorul anterior (va fi CÎntînd- va
fi cîntat), la condiţionalul perfect (are fi cîntînd -- are fi cînfdt)şi la conjunct.ival compus (să fie CÎntînd să [ie dtitatv=, timpuri care au căpătat ulterior
şi valoarea de prezumtiv.
Absente din dialectele arornân şi mcglenoromân şi cele mai multe
dintre ele din dialectul istrorornân (unde singura formă cristalizată supracompusă pare a fi cea de restrictiv trecut, de tipul reş li aflat din .Ieiănis-),
aceste forme caracterizează dialectul dacoromăn.
Ele sînt hine atestate încă din primele texte româneşti, atît În traduceri,
cît şi în documente:
Vii tor Slip rac o mp IIs : Şipopacelace-IuaIticununat
şi-ivahiştiind,se-lIcaperle
(HL,258"/7)
; Şicelacevorhifăcu!iaceasta,se-Ioprească
dehescarccă
(RL.258"/3-4);
Adevărgrăiescvoao,undese vafi mărturisind
Evanghelia
aceastaprespretoatălumea
(CT,58';:>-4); IHlvafi asteptind
(CBr.,54"/10);
fi-vafapl (CBr.,294f7)
; ueţifi intrai
(CBr.,94'jl); Şi cînd/JOI'
fi dzicindvoaofecioriivoştri(PO,217/15)
; deucţi{i [ăcut
voivreotocmeală
cu lmpăratul,mainaintepînăva veniaceastăporuncăacilala voi
(1600,Transilvania,
DfR,l2G); de vafi [ăcnivrorăutate,tncăsâ fie peritcujudecată
(1599,
Transilvania,
DIR,120); voifi arătind(PO,261j2); vafi itnpunqind.
(PO,24g/15)
;
Şisă va tîmplacumFaraonprevoivafi chemind
"i uafi zicindaceasta:cetasteviiat.a
aceasta(PO,165/H-15);Cinerobulsăuau slujnicafi-l oa trăiindcu toiagul,cumin
mtnă-IIJafi murindsăsebtnt.uiascâ
(1'0,218/Hi)
; pafi Inul(CC2,
(5) ; săvetiiM
imbluidu.
în tocămealele
mealeşiuefifi socotindll
porănceJe
l11eale,
da-voi
tivoaoploaie(eR,r, 7)etc.
e o IId j I ion a 1 S11P rac o 111
pus: Sicîndarâfi cresCÎnd
foametea
Îl!tot pămîntul,
dcşchiseIosifjitniţelede prdutlndini1;a
(PO,145/11 12); o, iudei,'dupil cuvîntn
amufire-aşiascultîndu
voi(C\!,1"/2--:3)
; Aceasta
săştit.icădeariifi şlfunddomnul
easeei
InceceasDomnul
vaveni,priveghea-ar'1
şiIl-ardfi /âsalsă-isap casalaţ(eT,148'/1-·4);
la.rrăde vafi cumvaVl'I)
muiarel()'odiUi
tiitlnc-mieu,
apoişi sen-Qrc
f'irf;;âcl11
cunusa,
nupoeia măînsuraeulIusa(TU"2.30'/12); Chizeaş
volufi eudcreptel,denminamea
aşteaptă""pre
el,să nu-l'foil!aduceojtieuu-I voluda adevilr,vinovats11
fiu Înainleata
pinăIn vHaţamea,că să aceastăt;'ealHl
il-arăfi, plnăacmuadoarăInciiamfi venifi
(PO,151(22--26);
CîndaceastăveasLe
in casallliFaraonard fi sosind,cumfraţiilui!
Iosifarâ fi lJeIlili,
plăculuiFaraon(PO,161/3);-derept
însălllInumaiacearacarearci[i
inapoirâl1!as
..., celncădeacum1l1nainte
încăeutot ajutorulvafi (1GOO,
Transilvania,
Dfn, 135)etc.3".
Prima ohserva1ieeare se jmpune în urma enumer5rii acestor exemple
este că, in ciuda celorafirmate pînă în prezent că viitorul anterior şi condiţ.ionaIul perfect nu primiseră Încă in limba din secolul al XVI-lea valoarea de
00Spredeosebire
de toalecelelalteforrneJliscutate.
formelede tipulsâ [ie cintind,
să
fie cintat,de conjunetiv
(eusaufărăvaloarede prezumtiv),
]]11
sîntsupracompuşe,
ei numai
compuse,
cAci
auxiliarul
dincomponenţa
lornu esleelînsuşicompus
(et.definiţia
luiL.Tesniere
citatămaisus).In felulacesta,formele
mentiolJate
introduco asimetric
în sistemul
timpurilor
compueşi 5upracompllse
(vezimaijos §G::J.).
l Cf.S. I'llşcariu,Studiiistrol'omânc,
voI.II, Bucureşti.
1926,p. 184.
•12Pentruatestăricuperfectul
eonjullctivului,
veziC. Frâncu,op.cit.,p. 208şi unn.
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rului indicativ, eu care se apropia prin valoarea sa de viitor (ipotetic), cît
din partea condiţionaluluicompus de tipul aş cînta, care prezenta avantade a exprima eventualul sau irealul (prezentului sau al viitorului). De
fapt, textele din secolulal XVI-lea reflectă concurenţa suferită de conditionalui simplu În -1"e-din partea formeloranalitice (mai ales in textele sudice această concurenţă este evidentă). De pildă, condiţionaluluise iuioarsetu(PS, 10j3)
îi corespundeîn CP viitorul: "Srl nu vă oeii intoarce arma sa va ascuţi"
(CP1,9'/16; în CP2: de nu vă veliîntoarce).Înlocuirea este prezentă şi în cazul
unor versiuni ulterioare ale textelor coresiene: "Să suire În ceriu, tu eşti
aciia, să desiinsereÎn iad, aciia eşti" (CPl, 2fi5')16; CXXXVIII, 8) _. ","il!
uoiusili în ccriu, tu eşti aciia, să aş deşiituţe'in iad, aciia eşti" (CP2, 265TjlG;
CXXXIII, 8) ele.
În urma acestei concurenţe, condiţionalul în -re- îşi limitează din ce
în ce mai mult întrebuinţarea, dispărînd total din texte în prima jurnătate a secolului al XVII-lea. Locul lui este luat de condiţionalul de tipul
aş merge,mai extins din punctde vedere distributiv, mai bogat din punct de
vedere valoric (putînd exprima eveutualitatca rsau irealitatea), mai regulat
şi mai expresiv,ca oriceformă analitică, în comparaţie eu una sintetică. Locul
lăsat gol În urma acestei mutaţii este luat în "lumea narată" de formaţia
supraoornpusăOI'ti merqind,cea mai expresivă dintre toate formele de condiţional menţionate mai sus, căci avea avantajul de a exprima atît irealul
sau eventualul (înglobate în Iorma auxiliarului de condiţional compus), cît
şi pe acela de a limita sau a atenua veridicitatea sau validitatea celor exprimate
(,,limitar la validez", cum spune H. Weinriclr?").Este vorba de faptul ca,
intr-o structură eu indicativul prezent, cind punem up. condiţional, acesta
exprimă def'ormareaşi atenuarea adevărului, fraza îşi limitează valahilitatea
ei, ca afirmaţie sau ea definiţie, exprrmindu-seimpresia, presupunerea, nehotărîrea. Timpul rezultat nu este nici al lumii narate, nici al celei comelltţe,
pentru că nici nu narează, nici nu s-a transformat intr-un timp al ,ltt'luii
comentate: este între ambele lumi şi participă la exprimarea amindurora,
fiind cleei"el matiz de la validez limitado."3V,
în felul acesta, considerăm că geneza prezumtivului se află în [.condiţiqnalul informa!:ieiipotetice" o'. căci irealitatea şi presupunerea locntorului
işi are originea în "migratia timpurilor" .1, în Înlocuirea unora cu altele.
Prin crearea formelor exprimînd valabilitatea limitată, presupunerea adică ceea ee se inţelege prin prezumtiv ,romana a recreat .»
upoziţiecare se pierduse în latina populară prin confuziileformale şi ruinarea
:sistemuluisemiologieal perfectului din eadrul .moduluisubjonetiv.. Latina
intrehuinţa sub,jonctivul în strueturi condiţionale care exprimau vnlahilitatea limitată, Însă nu făcea distincţie cu mijloaeeformaleîl1tre poiential
şi ireal şi Il1tl'ebuinl;aprezent111sub.ionctivllnipentru ir.eaiul "prezentullli"
şi lmperfectul suhjonctivului pentru irealul "p.erfeetului".Faţă de un nelimitativ si habes, .exista un limitativ si haocas, iar faţă de un Jwlimitativ
38CLIl,Weinricb,
E·s(nzc(llra
IlfUlld6ndelastiempos
el!ellm.{fuaje.
:\ladrid,1974,p. 19:1.
:HI1hid..p.LJ9,
tODenumirea
de "collditiollncJ
de l'informaUonÎlypoth6Uque"
,3.fostdată de .1>.[mbs.
!.'emploi
destempslicrbullX
ent'ranqais
moderne,
ParIs,19(1O,
p. 71.Acestcondiţiona!
arcvaloarea
h,t, dicilllT"se zice(că)..."
.1 CI.\V.E.Bull,1'lme,TemeaneiilieVerb.Berkeley
j.LosAngele,1960,p. (j{1.
;]-- Lingvistid'j 202
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si iiobeb
as, exista un-limitativ si Iioberes.Pe lîngă aceasta, latina şi-a dezvoltat
un sistem metaforic temporal=. Acest sistem Ei-aprăbuşit în latina populară,
cind
loc confuzia Iorma Iii dintre .imperfeetul subjonctivului haberei
şi infinit.ivul iwbere.Hom,'tna şi alte limbi romanice nu mai pot moşteni,
formelelatine ale ,,valabilit:lţ:iilimitate", dar işi creează, în mod diferit,
prin
Joaceanalitice şi la date diferite, un sistem adecvat pentru exprimarea acestei valori. Punctul de plecare îl oferă în română condiţionalul,
modul irealului, după care procedeul s-a extins i la viitorul anterior şi la
conjunctiv perfect (creindu-se formele l'a fi auitul, să fie avînd, exprimînd
prezentul, şi formele va fi avut, SIl fi avut, pentru exprimarea perfectului,
a presupunerii în trecnt), date fiind afinităţile structurale şi funcţionale
dintre aceste timpuri.
:1.:3.În locul participiului sau al geruIIziului,româna veche şi unele
graiuri populare actuale din- vest şi nord-vest cunosc forme supracompuse
cu inîinitivul, de tipul am nrul merge,cu auxiliarul a vrea la perfectul compus,
formă rezultată din înlocuireaimperfeetuluiauxiliaruluicu perf'ectulcompus
(vrea mergeI (111
urui merge).Atît forma compusă (cu imperf'ectul),cît şi cea
supracornpusă(cu perf'ectul)sînt foarte frecventeîn limba secoluluial XVJ-Iea43:
"să Il-au nruis preqiceChiesariu"(CV, I!Pj12), "Şi aceasta dziseră ; mai bine
am vrut muri pentru mîna Domnului" (PO, 231/7), a vrut clădi (PH, 113v/2),
în acest text tipul de condiţional supracornpusîn discuţie are cea mai mare
frecvenţă dintre toate textele din secolul al XVI-lea), au vrut părăsi (CTd,
lO·Y/Hi),au orui mitui (CU, 105; la Coresi tipul supracompus este mai
puţin frecvent decît în textele rotacizante şi în cele din zona Banat- Hunedoara). Formelorsupracornpusecitate, deosebit de frecvente în textele nordice, le corespund forme compuse în textele sudice. De pildă, formei supracompuse din primul exemplu dat mai sus îi corespundeîn pasajul eu acelaşi
conţinut din Coresi o formă compusă de perfect conjunctiv: "sl1nu fie la
Chezarmenit" (CPr., 130/11).in urma concurenţeialtor forme, in primul rind
a condiţîonaluluide tipul aş fi cîntat, care este folosit din ce în ce mai mult,
forma de tipul am vrut cînta, deşi deosebit de frecventă în secolulal XVI-lea,
în special în textele nordice, este treptat scoasă din norma limbii literare,
păstrindu-se numai în vorhirea din Crişana,Maramureş şi, izolat, În sudul
Hunedoarel=.
Pe de altă parte, tipul de condiţional perfect vrea cînta, care avea dezavantajul de a exprima perfectuI neavînd în componenţa sa nici un element
terrninativ, are tendinţa de a deveni supracompus, adăugîndu-se auxiliarul
fi şi înlocuindu-seinfinitivul prin participiu, - formă deosebit de frecventă
la Coresişi în alte texte sudice: "Că de n-ară fi lăsatu acelii nărodu cetăţile
sau casele şi pren pustie să imble, nu vrea fi dobindita vindecare" (CU,
261/28-<10),"de vrea li mers muierile şi de vrea fi zis" (CC2,140/2), "De ară
fi fost Dumnezeu părintele vostru, [i-ureali iubit mine" (CT, 203',/10)45.
Gerunziul În locul participiului se întîlneşte rar: "Derep ce amtr că de n-aţ.i
avea urîciune, [i-urealiştiind să ştiţi că şi voi aceştii lumi deşartă vă priceş42el. II. Weinrich,
op,cit.,I'- 190.
4:1PentruIormacompusă,
veziatestăriledinOv,Dcnsuslanu,
op, cit.,II, p. 230---231.
44Cf.1. Gheţic,Buzadialcelulă
a româneiliterare.Bucureşti,
1975,p. 17,1.
45Pentrualte atestări,veziOv.Densusianu,
of!.cii.,II, p. 231.

BDD-A1397 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.207.218.78 (2023-01-09 02:40:58 UTC)

TJlM:PURILE

SUPRACOMPUSE
îN Ll1VillA
HOMANĂ

Jj

tnrţi şi realelor ei" (CC2,471/32-35). Intrînd În relaţii sintagmatiee heteronexe cu eondiţtnnalulde tipul ar fi mers, ar fi mergindşi modelat după acesta,
condiţionalulde tipul vrea[i dobîndit,vreafi ştiind suferă concurenţa primului
şi îşi restrînge treptat aria de circulaţie începînd eu primele decenii ale secolului al XVII-lea.
4. Materialul prezentat arată cum alături de timpurile simple..şi compuse se formează, pentru exprimarea anumitor nuanţe, forme supracompuse
cu cîte trei elemente.Odată intrat în uz, modelulnu se opreşte aici, ei mergemai
departe, creindu-seforme de a treia generaţie,cu cîte patru elemente verbale,
de tipul ar fi fost cintat, vrea fi fost iubit, au vrut fi zis, aş fi fost dntitul, vrea
fi [ost cînttnd etc. Spre deosebire de formele supracompuse cu trei elemente,
cele cu patru exprimă un recul mai accentuat În trecut, o preanterioritate
faţă de anterioritatea exprimată de verbul regent:
Deati fi fostcrezulIu Molsl,Il-vreaţlde-aticredeşi mie (CT,193'/3--E>;
in textullaUnescacesteiformeîi corespunde
un imperfect
subjonctiv
: "Sienimcrcderetis
Moys],
crederetrs
rorsttamet mihl"); dearăfi fostinţ.el
cţmt,n-arăfi răstignitpreDomnul
(CPr"
387/20-22)
; şi de vreafi fostil/bitacestttnărpre vecinulsău,fi-vreatmpărttttot clt
avea(Ce",292/21-22)
; Iatăcă dentr-alalţrucenicidespărţiDornnulu
pre Pătru. Că
devreafi mersmuierlle
,51
devreafi zisaşaprostcă"ne-aizisnouo săspunem
apcstollloru
numai",iarăPătruauvrut[i ziscă"euni-amlepăda
tu şi eualatlnusintueuucenicu
lui
dc-acmu"
(CC2,
140/1 5); Şicîndamvrutfi sosiţiIasălaşşi amvrutdezlega
sacii,lată
ai tuturorbaniideasupradeplinîn gurasacilorsăi,dereptacealaiată iarăşil-amatins
ClIIlO!
(PO,153/10-- 13;în textulIatinesc
dinVetusTestamentum,
formeisupracornpuse
îi corespunde
un conjunctiv
malmult,eaperfect:"cumuenissemus
ad dlversorlum,
aperuimussaccosnostros
..,") ; Iatăbaniicariiinsaciinoştridesupra
erauaflati,denpămîntul
Cananulni
înapoiamadusţie, cumamfi prutfuratidereptacealadela casadomnu-tău
argintsauaur? (PO,155/27-. 156/1-- 5 ; In textulIatlnescdinVTapare construcţia
[nraltsimusIn loculformeisupracompuse
de condlţlonal
: .Pecunlam,
quarninvenhnus
lJ)summttate
saccornm,
reportavlmus
ad te de terraChanaan: et quomodo
consequens
estut lumiisimusde domo domin!tui aurumveIargentum
?")'16.
Constatăm din exemplele date că formele de condiţional dublu .:upracompus (cu patru elemente verbale) apar de obicei în propoziţii libordonutc condiţionalesau temporale marcînd uu recul în trecut, () preanterioritate
(Vorvergal1agel1heit)
în raport cU acţiunea din regentă, fiind veritabile. forme
de mai mult ca perfectcondiţional.Termenulşochează.,căci În gramatiCileactuale, sincronieeşi diacronice,nu se vorbeşte nicăieri de un mai mult ca perfect
condiţional, dar acest fapt se datoreşte necercetării acestei forme, prezente
în limba veche şi În graiurile populare actuale. Fireşte, terminologia
este tot atît de dificil(sau chiar mai dificil)de reformat ca ortografia, dar a nu
faec o distinctie terminologică Intre fonne simplu supracompuse de condiţional şi form dublu supracompuse(ar fi clntat - ar fi fost cintat) Înseamnă
a nu ţine Seamade valoarea lor temporalo-aspectuaIă,aeeea de a exprima antel'ioritatea, respectiv preanterioritatea.
1n acelaşi timp, remarcăm unele diferenţe structurale Între formele
supracompusedin scrierilelui Coresişi cele din Palia de la Orăştie: în primele
3IJare cOlldiţjonaJulde tipul vrea fi {ost(curent la Coresi) sau cel de tipul
ar fi fost care precede participiu1, in Pâlia, condiţionalul de tipul ali urut
fi+ partieipiu. Formaţia proprie PO apare o singură dată la Coresi: ali
"fuf ti zis (CO, 140/4--5). Aceste diferenţe se explieă prin preferin!:a celor
două variante literare vechi (muntenească şi hănăţean-hunedoreană), repre46Cf.şi P; Skarup,op.cit.,p. 50.
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zentate de textele respective,pentru UIl tip sau altul de condiţional perfect.
4.1. Corespunzătoareformaţiilor citate mai sus sint Iorrnaţ.iilecu
folosite pentru a marca tot o rpreanterioritate, dar nu
durativă, faţă de acţiunea din regentă :
Deariifi amu[os!fiindprepămtnt,n-arăfi fostpreot(CPr.,5,'),)/2·4), deali fi [os!elen
lumefiind,lumeavre-arăfi lllbit(CC",467/7-·-8; 469/27-28)
; Sitam urutTifiindÎn
ztlelepărinţilor
noştri,Il-amvrutfi [Lirul
us»sotiInsîngele
părlntilor
(CT,e,i";12-1:3).
Remarcăm în ultimul exemplu folosirea coricordantă atit in condiţională, cît şi în regentă, a condiţioualului dublu supracompus, cele
acţiuni fiind concornitente,
Deşi aceste forme nu s-au păstrat în limba literară modernâ, ele sint
foarte importante atît pentru studierea posibilităţilor limbii romane, cit şi
pentru evoluţia normelorlimbii literare, întrucît anticipă coustrucţiile similare
din cronici şi în special din scrierile lui D. Cantemir, unde sînt
de
frecvente. De asemenea, ele constituie puncte de referinţă pentru
construcţiilor de acelaşi fel din unele graiuri actuale. Fireşte, în secolul al
XVI-lea sistemul formelor supracompuse eu patru elemente verbale efa in
faza incipientă, spre deosebire de cel eu trei elemente, hine atestat Ia majoritatea persoanelor,şi mai vechi, probabil eu citevasecole, în Lot
după
despărţirea dialcctelorarornân şi meglenoromânde trunchiul comun, Formele
supracornpuse din a treia generaţie se folosesc în naraţiuni, reprezentînd
"lume<lnarată", în specialla persoana a III-a, mai rar la persoana L CametaIore temporale, adică prin transferarea din universul narat in cel comentat,
se folosescrar aceste forme, în special la persoana a II-a, specifică discursului
comentat. În ambele situaţii, limitarea valabilităţii adevărului exprimat
în regentă, rezerva Iocutorului cu privire la cele narate sau comentate sint
vizibile.
5. în secoleleal XVII-lea şi al XVIII-lea asistăm la următoarele'transformări în sistemul timpurilor supracompuse cu trei sau cu patru elemente
verbale din generaţia a doua şi a treia:
;).1. Formele de tipul am fost cintul îşi precizează din ce in mai mulf
valoareade mai mult ca perfect, exprimînd reculul în trecut, p reauterior-itatea
în propoziţ.ii subordonate (temporale, condiţionale etc.), folosindu-se frecvent mai ales în textele reprezentînd graiurile nordice sau variantele li\·",·"/·,,
nordice. Tot în aceste texte, ele pot să apară şi în propoziţii independente
în naraţ.iuni, in locul perfectului simplu, marcind reculul În trecut .şi avînd
valoare de perfect compus, timp care a înlocuit în regiunile nordice perfednî
Helaţiile contextuale eu perf'ectul compus sînt evidente într-un
exemplu ea următorul: "Deaei Ursul au strins pre Ştefan să-i plătească acei
patru zloţi, ee-au dat prinlru. dinsu. Eară Ştefan au fast. cumpărat (=, a
cumpărat) o iapă direpL 3 florin!:" (1720---1721,1624·--162f), Cîmpulung,
Bucovina, SE, 12). Valoarea de perfect, nCluaHI,în gener'tl, îIleonsdcraţie
În literatura de specialitate sau confundată eu cea de mai UlUitea perfţct,
este deosebit de bine reprezentată în cronicile, cărţile populare şi d()cumentelt'
oficialeşi particqlare din Moldovaşi TraIlSilv.aniade nord şi de esţ: "Şi 'ipcă
aceste sate a dumisale şi tigani şi gitunătate din locul (asii din Iaşi le-ati.
fosi lual domlliiasa Mihai vodă cu strîmbătate şi le-au fost dat unora şi altora"
(1727, Iaşi, DRA, II, 1{>3)'"Şi au fost giwl,ecalmărie sa vodă ca să gil1rc
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şesă oameni" (1723,Iaşi, DEA, II, 144), Spre deosebire de perf'ectul compus
al! judecat, forma au [ost judecat îndepărtează retrospectiv acţiunea eleperspectiva locutorului, Este vorba de o nuanţă pe care limba literară modernă,
respingind forma supracornpusă de tipul au fost judecat, nu o mai posedă.
în ceea ee priveşte valoarea de mai mult ea perfect a formei citate,
aceasta este evidentă in subordonate prin r elaţia stabilită eu verbul regent:
"Şi mai dzisă cum au vi nit la Luna eli i-au furat şi un copil, carrli au Fost
crescut (= crescuse) lrimi e de mic" (1706, Iaşi, DHA, II, 113), Uneori mai
mult ca perIectul supracompusşi cel sintetic apar in aceeaşifrază în propoziţii
subordonate coordonate: "că i-mn făcut un zapis la mîna lUÎToader de l-am
[osi ieriot cînd am pribegit in tara Ieseascăşi-I ieriasăm eu această tocmeală,
ea să mă slujească la nevoia mea" (1701, Iaşi, DHA, II, 93),
Nesclectată În normele limbii literare moderne, în ciuda f'recventei
sale intrebuinţări în textele vechi din regiunile n ordice-"şi în graiurile populare actuale din Moldova, Transilvania, Banat, Maramureş, Crişana
ALB, S,11.,vol, VII, h. 2017, 2018, 2019, 2(20), forma de tipul au fost cintat,
ahsentă din dialect.ele sud-dunărene, corespunde tendinţei spre analitism
a limbii române si are toate sansele să se extindă, concurînd mai mult ea
pertectul sintetic:' (cîntase). '
5,2. O situatie asemănătoare o are forma de tipul ali rost cîntînd eu
valoare de imperfect, adecvată "lumii narate" şi relielind al doilea plan al
discursului narativ. Ea este deosebit de frecventă în marea majoritate li
textelor narative din secolele al XVII-lea şi al XVII l-Iea, în special nordice,
dar şi în multe texte sudice (cronici, cărţ.i populare, documenteparticulare}:
Siîmărturisească
cuml-anvăzutbindîntr-acea(d)zişi cumau [os!borindşi aII [os!
ţ ăcind.
toatenebuniile
(PM,265,IL,2(5); zicuniicăau fostIrăgind
nădejde
dedomnie
şi
DiaculsJ);'itariu
(nI', 111); au fostumblind
(U,2Jil); s-aufostglitincl
(1728,Craiova,
Iorga,Scrisori
denegustori,
110); s-au[osthrăninddedudaufosttiindsatul([ii71, Blrlad,
DIl,1,211)iat:fostmergind
(17/0,Ardea],
Iorga,Acteromâneşti
dinArdeal,
2(j1.))
:Il-unrost
ştiind(tb. 26!l); al![ostdzicitul
(N,279); le-au[ostdîndplocun(C,Căpitalul-Filipe5eu.
Istoriiledomnilor
ŢăriiRumăneşti,
ediţiedeN. I01'f(a,
Bucureşti,
1902,)),t'13);
treivecini
ainoştridinsat.careis-audusdes-auaşezatinCtmpu
Lunvuşii-aufosttrAgind
la Păscani,
rmmneei
Ileana,stolniceasa
(1701,Moldova,
DHA,II, 94); au ieşitoamenii
la un Iocu
IargueejasteinTaringl'ud
des-aufostslrin(!ind
Oll.meni1
C11
caibunicine(wrosta/JÎnd
.:;iIW
fostalergînd
cu caii;şi Î-allfostgfllCÎnd
cumle eraoNcina(ms,4793dinBA,M:olclova,
l)rim<l
jmn:1tatc
a secolului
al XVIII-lea,217);Ziecă aceapOl'lmh.i(:1
au fosi şezind
l1n,,<'i
UIlzidşi la vremeasecereiseceraoamenii
grîu,POl'Jmbi!.a
toLOil[oslimblînd
după
eeel'ăt()ri
şistrllJeaşiInjucagriu(170:l,
Braşov,dinms.1436dinBA,r, 100); Aşa(O('.lim
In carteaIn!nun, c1nds-aI'ă
fi fostl1splt1nd
fecioriilui Iovin casanăsculullli
dlntîiu.
atuncislugile
luiaufost"ârlnd
cuboiişiasJniiaufoslpâsclnd
înlocdepăşuue(ZSA,26')elI.',
Aceste exemple. la care se pot adăuga numeroase 'altele, probează
răspîndirea deose1)îtiia formei supracompuseÎn t(xte din diferite reginui datorom[1l1e,Dadl forma ar fi fost un cale dupii.slava hiserieeasdl, eum S-·:1
afir-o
mat, nu s-ar mai put.eaexpliea frecvell!a ei în t.exteledin secolul al X VII·lea
şi al XVIII-lea, eîndinflucnţa originalelorslavoneseade foarte mult în intensitate sau este cbiar nulă, şi mai ales prezenţa masivă a cOIJstrueţieiin docu47Cu valoHre
de mai multca IlcrfeeLfornwsupracompl!si
nparni in docmnenLt;le
mUl1l:eueşti:
"aee!rtunânceamlostomorÎt
eu"(1709,Măni\stirea
Tismana,
Df',A_
I, 228),(]fost
mers(1702,Bucureşti,
DHA,r, 197),am(osl/'dCl11
(J701,Craiova,
DEA.,r. J88)ete-Deci,forma
supr'l<:.ompusil
nveao exlensiunc
Ulaimureca astăziîn limbaveche,
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mentele particulare, în special din zonele nordice. Folosit eliptic, aproape
numai la persoana a III-a şi numai în discursul narativ, ca timp al "lumii
narate" şi ca "fundal" al descrierii sau naraţ.iei, imperîectul supracompus
mtră în relaţii paradigmatice şi sintagmatice eu imperfectul simplu, utilizat
nu numai la persoana a III-a, ei eu întreaga sa paradigmă, precum şi cu
perfectul compus şi cu cel supracompus în textele nordice (cf. exemplul
citat mai sus din rns. 4 79:i),timpuri care se folosescpentru relieîareaprimului
plan al naraţiunii. Opoziţia stabilită de H. Wetnrich : Tempus des Hinierqrunds (imperfectul) -- Tempusdes Vordergrunds(preteritul=-iar in română,
prin Înlocuireaperfectului simplu cu cel compus,în special acesta din urmă)48
este deosebit de utilă pentru explicarea folosirii formei in discuţie în diferite
părţi ale unui text narativ (cronici, documente, cărţi populare cu caracter
narativ), deoarece, aşa cum am arătat, alegerea timpurilor este legată de
perspectiva locutorială, de situaţia comunicării. Spre deosebirede imperIectul simplu, care exprimă uaeţiune trecută uet.erminată în momentul vorbirii, imperfectul supracompus are aceeaşi semnificaţiede bază, dar şi avantajul de a proiecta mai mult în trecut acţiunea, exprimînd deci o'preanterioritate faţă de cea exprimată de imperfectul simplu. în Ielul acesta, optica
retrospectivă a locutorului se lărgeşte iar turnarea este o detaşare a acestuia
de cele narate, deci o atenuare a valabilităţii celor narate, De aici, nuanţa
de prezumtivpe care o are forma supracornpusă de tipul (1Ufost şeând (= ar
fi şezznd)din exemplul dat mai sus din ms, 1 436, precum şi În multe altele.
Din acest motiv, considerăm că dacă în gramatica actuală sedelimitează un mod al presupunerii, modul prezumtiv,el nu trebuie să cuprindă
numai formele de prezent şi de perfect (formate pe baza viitorului anterior,
conjunctivului perfect sau condiţionalului perfect), ci şi forme de imperfect,
cum este cea discutată mai SUS49•
Forma supracompusă de tipul au fost aoituleste folosită astăzi.cu valoarea şi funcţia delimitată mai sus în multe graiuri populare (Haţeg - Hunedoara, Transilvania de nord şi de est, Maramureş,o parte din Banat şi Crişana).
Din păcate, răspîndirea exactă a acestei Iorme nu se poate afla din ALB,
întrucît chestionarul ALB 1 şi II nu a prevăzut o Întrebare corespunzătoare'>.
Repartiţia dată de noi se bazează pe prezenţa formei în textele dialectnle :
Acoloofostd'aprope
Tâuiczilo.S-armeDpl,'W
ofostşczÎnacolo(E.Petrovicl,
Folclor
dela
motiidinScărişoara,
AAF,V,193D,
p. 1(4);Allsandru-mpărat
o /'0săiindd'împt'atră.n
ptatră cu cala.S-o{obăl1nd
şi cu furnicile.
Nus-ofi i'ernindd'e nimc(ib.,1(7); Hăia
Ofrozminin(Ccrbăl-c-Huncdoara,
APPE,III, 170); 01'[ostprinzin(fii.• 170);S-o dus,
$..0 dus,punla Paşti.In d'imn'eaţad'inPaştiunu()f08I11C1'ln
ael{),()fostaTind(Poiana
Răchiţelii·-Hunedoara.
APPE,1, 359); Şi noapteao auzitcă ()fostWJUI
UllcopUlşi o
fo plîngînd.
Plînjecoptilude nu mai(u tăcînd(Măguri
- Suseni,
Crişana,
leV.(9) etc.
Ca şi in limba veche, în graiurile populare actuale forma
de imperfect Într(t în relaţii paradigmatiee cu
matice heleronexe cu perfectul compus sau cu
48Cf.H. "Weinrich,
Tempus.
Besprochcnc
11ful
erzahltc'Welf,
p. 93.
9 Tot(>formădeprezumliv
este'ii ceacompusă
din don:l
de tipulemzicind,
atestaUt
incădinsecolul
al XVI·lea(cI.DCllsLlshmu,
op.cit.._U,
şi prezentăşi astiiziIn
lll.uite
populare.Studiulei nu intri'!în obiectul
de fală.
Cf.şi'I. Pătru},Stl1dii
delimbaromânăşi slavisticâ,
Cluj,19'74,
p. 85.
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exemplu),uneori chiar cu cel anterior ({a fâcind),relieIînd"fundalul" descrierii
din "lumea narată".. Se foloseşte, de asemenea, eliptic, numai la persoana 11
III-a singular sau plural.
în ciuda vechimii sale deosebite, în ciuda marii răspindiri areale în
epoca veche şi În cea modernă şi în ciuda valorii sale expresive (de lărgire a
perspectivei locutoriale în trecut şi de atenuare a veridicităţii naratiunii),
forma supraeompusăde imperfect nu fi fost selectată de normelelimbii romane
moderne, nefiind nici măcar menţionată ca arhaică şi regională de Gramat.ica Academiei(ediţia a II-a)5!.
5.:J. Viitorul de tipul va Fi cintat, va fi cîntînd nu prezintă, în ceea ee
priveşte forma, diferenţe faţă de secolul al XVI-lea. Singura deosebire constă.
în valoarea de pt ezumii»perfect, respectiv prezent a formei de persoana a
III-a, pe care o poate primi ea "eJeet de sens" acest timp şi eare este din ce
în ce mai pronunţată cînd locutorul nu este suficient informat sau are o
rezervă cu privire la acţiunea realizată ele protagonistul procesului enunţat :
M-nmmtlost
lvlt şi l-amluat dijma aceluihotarsă fie pe ntru treabasfintiiruănăstiri
cptscopiii,
şi dupăcuma fi [os!.5iobiceiul
vechiuşi maidcnatnt.e,
precumsi!vati luulşi
dela domniicellalt!(1710,laşi.DEA,II, J2[;); ceieevorţi scriscă o chiamăaşa nu
oorfi umblat
Într-aceste
p,rtj (C.Cantacuzino,
IST,11);prccumdela altiiDorfi auzi!(il!.
11); Iarăde vafi aontcuuet,ulcen-auimblat presubtascunsdupăviaţaomului(SZA.
92'); car]loorfi arindbani,cuhani cutot sii ia (1701.Iai,.DRA.lI, (5); socotiia
ciîi
să vaFiintimplat
vreoreaÎIltirnpimil'e
la călătorua
lni(1783,Huicz,ms,2587dinBA,12),
La persoanele I şi a II-a valoarea de prezumtiv este rară şi forma in
discuţie exprimă lipsa de informaţie a locutorului sau a interlocutorului:
Ce,oreepagubăoi fi avui,să-miscrii(1718,Delcnl.DRA,Il, 137); Asljdereaşi
voao,care!veti[!ţiindusuhutnri
saliarMuriprernoşiia
sfintiimănăstlri,
toţisăaveţia da
dijrna(170:3,
Bucureşti,
DEA,II, 199)"".
Folosit mai ales la persoana a III··a, prezumtivul este prin llrrnare un
mod deîeciio,[ărăsemtoloqieproprie (formelesale fiind sincrctice culah; viitorului sau ale condiţionalului perfect şi conjunctivului perfect) şi ,.fără o semnificaţie proprie. Din punctul de vedere al conţinutului categorial, el est.eşi
indicativ (exprimînd o acţiune realli, dar necunoscută de locutor) şi conjunc..
tiv (exprimînd posibilitatea, nc:·;iguranţa,indoiala) şi ccnditionat (exprimînd probabilitatea, eventualitatea). Disjuncţ.ialogică nu este posibilii, căci
nil se poate spune. ea, preznmbvul nu
nici indicativ, nici conjunctiv,
nici condiţional, ci numai că el este şi
şi conjllnetiv şi condiţional.
Avem genul proxim , dar nu şi
iar valoarea de presupunere
este mai ID.ultun
de
"vorbire" şi nu de "limbă".
dicindividualitate a
este evidentă şi dacă este
din
punc!: de vedere
El nu este caracterizat prin lexeme care si
fie compatil)i1enumai cu formele lui.si sti
alte forme. Formele orezum-·
tlvului pot fi
atît de lex(:medin
1 semnntic al posibilităţii
de lexelIlc care
eit şi de !exelne din eîrnpu1
in GrQrH('dicu
lhnbil
(editkl
in"lp:;l'fect
decîtfornnlSIIT1J.dâ
Jitcra:r:i
tipulera
(eLp, 2[j2,25g----2:n).
0pl!:ne
dlHI:),
îi]Hrnba
'vecbe,i

I, B1JCtlJ·e.tl.
1gef1)
:nutUf:nţioneazii
In
cOirnp,us{l,
arhaic.:'i
:şiregionalA
de
wJ);iicomIHltii'l a fostrncrgind
(r:a.re
SQ
!lclualc)este
"'.GO
Z5i
Granlalico
!ic\'tdcrniet,
p, 16.
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semantic al certitudinli sau probabilităţii (care generează indicativul şi conditionalul, dar resping conjunctivuh'<=-din punct de vedere al relaţiei 11etc1'O··
nexe. Din punct de vedere al relaţiei hornonexe, prezumtivul admite ii
conjuucţrile care se construiesc eu indicativul şi condiţionalul dar nu sînt
compatibile cu conjunctivul, şi pc cele care cer conjunctivul şi sînt incompatihile cu celelaltedouă moduri. Astfel, el este selectat atît de să şi cornpusele
sale; cît şi de că, dacă, de etc. şi compusele lor. Deci, nici după formă, nici
după distribuţie, prezumtivul nu este o categorie omogenă, iar faptele citate
ne dau dreptul să susţinem că alegerea formelor de prezumtiv nu se face
la nivelul "limbii", ci numai la nivelul "vorbirii", iar valoarea sa de prezurrrţie
este un "efect de sens" al viitorului, conjunctivului sau conditionaluluî.
Ca "mod" al vorbirii şi nu al limbii, el se apropie de imperativ, fiind o "formă
alocutivă", caracterizată de G. Guillaume prin fenomenul ăeeubâuctioitate
(Ir. subduciivitC)54.
însă. indiferent dacă il considerăm mod al limbii sau numai al vorbirii,
formeleşi efectelesale de sens trebuie studiate din punct de vedere diacronic,
ceea ce am încercat să facem aici.
Din punctul de vedere al lingvisticii textului, formele cu valoare de
prezumtiv de tipul va [i mergînd,va ti mers ţin de "lumea comentată", dar ele
apar des, ca metafore temporale, şi în "lumea narată" (ea în ultimele două
exemple citate), în acest transfer dintr-o lume într-alta constă valoarea lor
expresivă : ele Iărgescperspectiva Între locutor şi acţiunea efectuată (in mod
real) de protagonistul procesului enunţat, introducînd elementul de nesiguranţă, îndoială, presupunere. Caşi alte forme, în "lumea narată" ele relief'ează
,,fundalul" (al doilea plan) al discursului narativ, dar care in .Jumea comentată" trece pe primul plan al relieîării. în aceasta constă, printre altele, marea
101'expresivitate, iar efectelelor de sens sînt.prezente atît în graiurile populare
actuale, cît şi în limba literară5.
5.4. Dacă În evoluţia formelor supracompuse cu trei elemente verbale
de viitor transformările se limitează la accentuarea, în unele situaţii, a valorii
de prezumtiv a persoanei a Lll-a, În evoluţia condiţionalului supracornpus
schimbările sînt mai mari. Este vorba, în primul rînd, de concurenţa dintre
tipurile menţionate mai sus şi de impunerea, în urma. acestei concurenţe, a
tipului aş li mers, aş [i mergindîn normele limhii literare. Spre deosebire de
aceste forme, din ce în ce mai frecvente în textele din cele mai multe regiuni,
formele de tipul am vrut cinta îşi limitează din ce în ce mai mult, pe măsură
ce ne apropiem de epoca modernă, frecvenţa şi difuziunea areală. Ele se mai
folosesc,de cele mai multe ori alături de formele generale de tipul aş fi cînfat, în special în textele din Moldova, Transilvania, mai rar în cele din Munteuia şi Oltenia:
Vmtu-ti-s-au
cadea,Impăratc
, accst llubovee arăţi acmusă-Ihil arătatmaide mult(V.
H8/23-24); nus-auvrutluoa(NI',83) ; amvrutueni(1674,
Muntenia,
SD,IV,22);nime
TI-au
orutputea(ZSA,32) ; Caşi cindarăfi zis: denul11-arâ
fi lăsaipremineDumnezău
in mînilelor,nu mi-auvrutputeastricaplzmaşli
miei(ZSA.33')ele.
---_._--58CI.C.Frâncu,op.eit.,p. 2190224.
:>4ef. G.Guillaume,
Tcmps
etverbe,
p. ,17şi urrn,
&5cr. ElenaSlave,o»-eu..p. 53--60.
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Napătruns in normele limbii literare moderne, acest tip de condiţional
se mai menţine in Crişana, Maramureş şi, izolat, în sudul Hunedcarei'".
ALB, II, scrie nouă, nu-l înregistrează decît în cîteva puncte din nordvestul 1ării (pct. 310, 316, 27\), :25, 33·J, 272; cf', h. 2078, 207), 2080, 2081,
val. VII). in toate celelaltepuncte tipul aş fi cintat este general.
Tipul urca fi cintat este, de asemenea, slab reprezentat în textele din
. secoleleal XVII-lea şi al XVIII-lea: "ei nu-i era greu a o lua, de nu-i vrea
fi veni! oaste" (U, 200); "Şi nu vrea fii agilllls Achileu pre Ector de ti-ote
hi sfătnt el de bunăvoie" (1689, ms. 8lî din BA, f. 125). El este concurat de
tipul mai general ar fi cintat,spre care evoluează,şi eu care intră în aceeaşi
frază în relaţii heteronexe, cum arată ultimul exemplu dat. în ALB n.
s.n., vol, VII, această formă arhaică nu mai este Înregistrată.
Ca şi la viitor, formele supracompuse de condiţional primesc mai ales
la persoana a III-a o valoare de prezumtiv, exprimînd o acţiune reală făcută
de protagonistul procesului enunţat, dar presupusă de protagonistul procesului enuntărti+r.
L Însă-cea mai importantă transformare care trebuie semnalată în
limba din secolele al XVII-lea şi al XVII1-Ica este difuziunea gramaticală
şi areală a formelorsupracompusecu patru elemente verbale, din a treia generaţie, întîlnite sporadic în secolul al XVI-lea şi limitate la microsistemul
condiţionalului. Acum ele se extind de la condiţional şi-Ia alte paradigme,
ajungînd să cunoascăin scrierilelui D. Cantemir şi ale lui 1. Neculce o extraordinară frecvenţă şi o expresivitate deosebită, dată de lărgirea spatiului
locutorial în trecutul terminativ sau durativ.
6.1. Astfel, în textele din secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea formele
supracornpusecu patru elemente verbale de condiţional mai mult ea perfect
se întîlnescdes în discursulnarativ eu funcţia de a atenua valabilitatea discursului şi de a lărgi spaţiul Iocutorial între protagonistul procesului acţiunii şi
acţiunea făcută de subiectul gramatical;
1
Şiaceastapentruo pomenire,
casă să ştie.aleeas-auinsemnat.
Cărntr-ucest
an al doozecilea
al domniimăriisaleluiCostandin
Basarabvoevod,
filndhanal Crlmului
Caplan
Ghcrel,s-ausculatcutoateoardeletătărăşt!eu Şirem-bei
al Crlrnulul
şi cumultrrne
de
tătarişi mtrzacldeau mersla cerchez!
ca să-Isupuiedupăvoiaşi poftailo!'.pentru<:il
cercheztî,
nernalputjnd
suferiluărlleşi altejafurIcefăcea,le-arfi [os!răspunseaorisi\să
lasedupăobieeiurile
şi lcuăturite
celevechi,careavusesecu lmpărăţiia
tnrccască,
au ei
nu vormaiascultaporuncile
împăl'M.eşti,
nicivordanimicdinceleeeeraleati împărat-il
să dea(RaduGreceanu,
Istoriadomniei
luiConstantin
Basarabooienod,
editiedeAurora
Illeş,Bucureşti,
1970.p. 170j32
---40).- Acmusocotească
iidecinecrldevremecedup;\
socoteala
luiMaienlJurg
ostrogoUllli
au fosttiindDachia.careIncepedinapa Prut1l1u
i
şi pănăln apaTiseisă Întinde,iată C-llU
trebuit viser.:ottl1il
de la dînşiimaispreapus
săsă fieIntins.şi aşear fi fostcuprinssautoatăţaraungureascii,
sauo partedintr-Insa,
i:arcdear fi fostaşeadevărat
..toatăIstorialui.IOl'lland
ar Ii ieşitmincinoasii,
devremeee
el scricprecurn
: "Cotthii
• .iesind
de la tărmmiJe
A:lărH
Baltică,s-audusîn Sehyt.hia
şi
s-auaşezatIaţărmurile
MăriiNe:_'re"
(D.Cantemir,
Hroniculvechimei
a l'O!1wllo-lIwldovlabilol',
ediţiede Gl'.G,TocilesGI.
Bucureşti.
HJ(Jl,
p. 2(i9).
Am dat aceste două exenlpleîn citate mai lungi pentru cii, asa cum s-a
arătat, geneza şi evoluţ.ia întrelminl:ărilor fH'Inelor supracomplse JIU se
pot înţelegedacă.nu se are în vedere arhiLeetollieatimpului În frazelemai
5&ef. r. Ghej:ie.
op.cit.,p. 174.
';7Ci.ElenaSlave. op. cit..•p. f,3-.-1\0.
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perindice,sau chiar dincolode fraze, în domeniul aşa-zisei "sintaxe transîrast.ice", capabilă să surprindă relaţiile temporale contextuale.
Deşi fac parte din stilul indirect care, spre deosebire de stilul direct
enuniiatioalloculorului nu e şi spaţiul enunţiativ al subiectului
spaţiul enunţ.iatival locutorului nu este şi cel al protagonistului
procesului
al subiectului, căci valoarea de adevăr a celor afirmate
nu este asumată de autor, responsabilitatea fiind lăsată celui din urmă
(subiectunu cerchezii.;In primul exemplu). Cu alte cuvinte, deşi frazele narative ale discursului indirect ar-trebui, prin natura lor, să presupună unicitatea
spaţiului enuniiati» (al Iocutorului şi al subiectului gramatical), întrebuinţarea formelorîn discuţie (ar ti fostrăspuns, ar fi fost wprins) face ca aprecierile
sau evaluările (de pildă, evaluarea istoriei lui Iornand din ultimul exemplu),.
presupunerile, conotaţiile să aparţină numai locutorului, care se distanţează
astfel de
narată" a discursului narativ. Se introduc astfel elemente
ale "lumii comentate", iar în discursul indirect o,paradoxală separare a spatiului Iocutoruluide spaţiul subiectului gramatical. Separarea devine maximă
în al doilea exemplu,cînd locutorul (D. Cantemir) întrerupe discursul indirect
şi îl continuă eu cel direct (citatul din Iornand). Aici este clară opoziţia
dintre spaţiul enunţiativ al locutorului (istoricul D. Cantemir: Iortuuul
scrie) şi spaţiul enurrţiativ al subiectului (cel al lui Iorriand).
Cu aceasta, socotim că am surprins funcţia esenţ.ialăa formelor supracornpuse citate : aceea de a arăta rezerva Iocutorului fa ţă de cele narate în
discursul indirect (sau, cum spune H. Weinrich, cînd analizează unele forme
similaredin francezăşi spaniolă,"la funei6nde limitar la v alidezdel djseurso"') .
•'.Li. Formele supracompuse tie tipul ar fi fost răspuns sînt întîlnite
în tot felul de scrieri cu caracter narativ (cărţi bisericeşti, cronici, cărţi populare şi chiar documenteparticulare). lată cîteva cxempleîn contexte mai mici:
Naval!dcacesă.trnbătămăscărlpretmpăratulDavid,şi pentruaceeaDavidvreasăucigii,denu s-arfi [ostrugailui DavidAvtuhla,
mutareaa luiNavan(Cheiainţclcsul
utt
Bucureşti,
1678,p. 84'); den-arfi fostDumnezeu
întrunoielnderaa 5:1sculaoamenilor,
sprenoi,deviine-arfi [os!înglltjit 11)21)
; pierdutaşfi [osl, aş fi [osiclielluii,aş fi
[oslrămas(ib.,298; toatecele formeaparîntr-ufrază arborescentă
.., pe caredin
motiveeleeconomie
nu()dămin lntreutrne)
; dear fi ţostiesitîndatăiadlC1i
singurlrnpăratul eu oştile,cinuailea
5-8rfi purtatlucrulmaihine(D.Cantemir.
op,cii.,p. 404/4;i); Pierdutaş fi rosi(orncnlte
cit.itoriulc)
toatănedejdea
şi dcnaintennputrlvnîcilor
şi
sabiia elindreaptaşi scutuldin"Un".a
aş fi
şi aşe,prec.Ul11
să zicecuvîntul,
şi ostenJnţa,
şi Ilndelemnul
in zadaraş [i
; şi lllai mult eursulIlronkului
Inaintea duce,detot aş fi rosifilmas,den··aşfi fost.dupămultiitrudi!şi sfănnarede
cap,aflal,precum
pentrulnernrile
Dachili
deauşI tilcutunii,iar nu toţi istoricii
condeilc+
şi-aufrint (ib.,298/23-"
:30;remarci:al1
,lcj folosirea
1naceeaifrazăa patru
fortnesupraeornpuse
eu patru clernenle
toatela persoanaI gin1,ular,
fapt far
jntîlnitî.flcazlllacestuitimp,caresefoloseşle ;desb per$otUl3
a IH-a); s-arfi fosl
intemeiat
ţara(N.,197)etc.
Construcţia corespunzKltoare
în locul partieipiullll,
() acţiune durativă In trecut
valoare de impClfeet condiţional)
ei este mult mai mică:
de asemenea,
pj,şacetiln3.ncartealui,cap, stih:t<tl'L 15,curn,einds-arâfi
Iovîncasa113'scutului
d.intîLu
atund·:;lrIgne
luiaufostreÎ:nd.
cu
1;B
(t lt Tvla.rtin,
Qllclq.ues
aspect/:!
du tIJwdalisateur"\
in JT.ravunx
de;lLnguistiqlwetde
llttf)ratureG';
:X\/IIJ;:1t
1080,p. 7;) 74.
n:struelura
y .funci6n.
de loslinnposjp, 184.
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în locdepăşune(2S.-\.20v; estederemarcatconcordanta
dintreaceastăformădecondiţionalşi ceadeimperfect
supraccmpus
elinregcntă).
6.1.2. Tipul de condiţional au orui fi cintat este Însă mai frecvent,
dar el se întîlneşte numai în texte ardeleneşti şi moldoveneşti:
Nenevttenll,de Xl-au
nruifi anziişi să înţ.cleagă
propovcdantia
lui Ioana,1111
s-arăf1
pocăit,cepeste40de zileară fi perit(ZSA.4') ; Aşljderca
şi mitropolitul
Teofann-u»
vruthi ieşi/Intreg.
den-ar111
fUl!it
prinmuntidegroazalui(Gr.Ureche,Leiopiseţul
Ţării
Moldooei,
edlţ.iaC. Glurescu,Bucnreştl.
1924,p. 221; au nrutfi apucatşi alte cetăti
(ibid.); IHlUorutfi scris(BRV,Il, 502)etc,
Şi în acest caz, constructia corespunzătoarecu gerullziul este mult mai
rară şi ea apare numai în texte ardeleneşti: "Ceuea mai de omenie vrea fi
fost arătindu-se în fire ei" (GeH, II, 21;3).
Toate formele de condiţional supracompuscu patru elemente, discutate
mai sus, au in comun faptul că se întrebuinţează in fraze periodiceipotetice.
de cele mai multe ori formind nucleul unei propoziţii subordonate condiţionale, mai rar temporale. O inovaţie specifică secolului al XVII.-lea, care
se extinde in secolulal XVIII-lea, este posibilitatea de a folosi astfel de forme
şi În principale regente ale unor condiţionale (de pildă, exemplul citat din
Ureche cu forma n-rru vru! fi ieşit şi cel din Cantemir cu forma pierdut aş fi
fost).
6.2. După modelul condiţionalului, formele supraccrnpuse se extind
şi la viitor, apărînd astfel forme eu patru elemente la indicativ, adică de
viitor preanterior, sau viilor III, cu efecte de sens de prezumtiv. Ele se intilnesc în textele narative, În special in cronici,dar numai în cele care reprezintă
graiurile nordice= :
Iarădevafi şi[os!ctnevaşl
scrisşi vafi lăsat,ca şi noiceştidepreurmă,deaceleace au
fostsă ştim,iată nicicumnu să an:}(StolnicuI
Constantin
Cantacuzino,
IstoriaFirii
Rumăneşti,
în Cronicari
munteni,
ediţiedeM.Gregorian.
vol,I, Bucureşti,
1970,p. 175);
ingropati
Şi.devafidefost
totrămas
sînt(ib.,
cinevaşt,
104-195)
încă;attta
Căcei
s-au
cevor
amestecat
fi scrisÎn
căcei
o chiamă
depc urmă
aşa,nu
liîcui!ori,
mIrfi [ost
clt
umblat
Intr-aceste
părţi(ib.,178); denu-Ivaoreafi aplicatmoartea
... multăr{ts.ipă
ţărilor
săvreafifăcut(LI,1Hl); deOI'
hifoststîndaceledircase,
n-ahiavînd(1676,Iaşi;'SI, V,29).
Extensiunea formelor supracompusecu patru elemente verbale din sfera coudiţionaluluiîn cea a viitorului indicativ se explică prin afinităţile structurale (auxiliarul a vrea) şi funcţionale ale celor două microsisteme(condiţienalul este, în ultimă instanţă, un "viitor ipotetic", fapt subliniat de G. Guillaume şi şcoala sa lingvisticăs-).Ca şi formele supracompusc de condiţional,
cele de viitor apar, în special, in perioade ipotetice ca nucleu al propozi1iei
subordonate. Mai rar ele apar în propoziPi principale regente (ca în ultimul
exemplu din cronicas1:.o111ieului
C. Cantaeuzino).întrehuinj:ate de obiceinumai
la persoana a III-a singular sau plural, formele de viitor cu patru elemente
verbale sînt capabile de a
irealul, posibilul,căci viitorul Ct,tedomeniul
posibiluluiîntrevăzut, sau mai bine zis al "lumii posibile". De
fenomeIlul
60Singurul
text"munlencscU
lncareamgăsitastfeldeformeeslI',Istoria
Rllmi1ncşf!
(a StolnkuluiCCJnstantin
Cantacuzino),
atrilmiUî
recentde N.A.Ursu
din 7··-14
august1!Jil2. 7) 31'delclmului
Teodosie
Veştemeaunl.
Prezentaformelor
în dişcuţ.kpkdează
IJentl'u
ipotez:'!,
daLăfiindcireulaţia
lorInArdealşi în textelenordice.
61Cf.G. GuiHaume,
op,tit., p, 15-27.
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semantic de presupunereîn spaţiul enunţiativ allocutorului, de distanţare il sa
faţă de acţiunea făcută de subiectul gramatieal. Este vorba de acelaşi fenomen pe care l-am constatat la condiţional, eu singura deosebire că "lumea
posibilă" evocată de viitor este mai apropiată de lumea reală a locutorului
(adică'de eu, aici, acum)62.
{j.3. O caracteristică a sistemelor lingvistice ale limbilor vii este aceea
că, deşi tind perrnauent spre realizarea unei simetrii perfecte, ele prezintă
numeroase asimetrii, care asigură schimbările în limbă şi care sînt uneori
Înlăturate prin acţiunea Iactorilor de autoreglaj.
O astfel de asimetric prezintă formele de conjunctiv cu trei elemente
verbale să [ie [ost ciniitul,S('1
fie [ost cintat, apărute sub inîlueuţa celor cu patru
elemente verbale de la condiţional şi de la viitor indicativ. Toate sînt forme
de "a treia generaţie", dar In timp ce formele de condiţional şi de viitor de
tipul ar fi fost cîntat, ar [i rost ctniitid,va {i fost cintat, va fi fost cintînddescind
din cite o formă.supracornpusăcu trei elemente verbale, cele de corrjunctivde
tipul sil [ie[osicÎnli'nd,să (ie fosl cintat se alcătuiescpornind de la o formă compusă numai din două elemente verbale, adică de la perfectul conjunctivului
(el să [te cintat, el sii fie cintind). Fireşte, în conştiinţa v orbitorului obişnuit
această diferenţă nu se face de obicei, căci acesta nu ştie că morfemul S(1
are o altă natură şi o altă funcţie decît primul auxiliar din formele de condiţional şi de viitor indicativ.
Cert este faptul că prin tendinţa de reducere a cotitrasteiordin sistem.,
adică printr-o analogie nivelatoare vizînd simetria timpurilor verbale supracompuse, formele cu patru elemente de la condiţional şi viitor şi-au oferit
modelul lor şi pentru conjunctiv, creindu-se conjunctivul mai mult ca perfect de tipul Sl1fire) fost cintat, sau conjunctivul imperfect, să fire) fost
cîntînd.Dar acesta la rîndul său, deşi creat din tendinta de simetrie, introduce
o asimetric în sistemul timpurilor astfel construite, fiind un permanent
punct slab al sistemuluiea atare, supus deci schimbării şi unei noi tendinţe
spre simetrie.
Aceste idei pot fi ilustrate eu următoarele fapte. Primele atestări ale
conjunctivului mai mult ca perfect apar începînd eu prima jumătate a secolului al XVII-lea:
Află-săaceastăţarăsă fierostLăcui!
şi aIliiIntr-însa
(U,67); Nili s-aucăzutlui să fie
fostcumpărat
moşie(16(j8,Iaşi,G11.
Ghibănescu,
Lspisoace
şi zapise,vol.III, parteaa
II-a, Iasi,1923,p. 67,71); Şidztccălugării
săţie[os![ăcatşi steşulcele
celemarişi cele
micişi policandru
şi horatot prisncdeargintşi pe urmăsă le fieluatun domnşi să fie
făcutalteledespije,carele-amapucatşinoi(N, 8); acelLupusărdariul
săfiefostumblai
ajunuindu-să
cumoscaliî
(N,:383)
; Acestpămtntal Moldovei
n-aufostascdzatdedemult
deoameni,
se!fiefosttrăitîntr-insul
cupaee,ceIncitevarînduriaufostşi pustlu(N, a) ;
Iarătmpăratulul,
trcbuindu-i,
săfiefostintărittoatecetăţileMisf].
.., 8,1tlcpătrunsprin
IoatăMisiaşi să fieaşezattoateJocurile
cumse cade(D.Cantemir,
op,cit.,40;3);
la1.,l
ciifărăgreşputemsocotică()sarnăderODll1ni,
şimaidenainle
şimaidepreurmădeprada
lui Batic,să fiefostrâmasneclintiţi
preJocurile
sale(ib.,470); dinistoriisă adevereşt.e,
precumdacăConstans
în Dachiianoastrăau trăit, adevăratşi adi baniîn Dachiia
săSfIfiefilcut,precums-auşiaflatacolo(ib.,249); măca.!'
nu fărăciUcare
şi lIlUJUt
stropşitură,Bafierosiset/pat,
putemînţelege
(11),,
270); în eiteţărisauIJl'ovinţii
Selsăfiefost
lmpâl'li1
Dachia,foartecu !.'l'CU
iastca să desluşi(ib.,(6); nu iastepricină,caresă zidI
e.'\doarălăcuitorii
Dachii,preaceasUi
vremeîntr-Insaa ltkuise!!li.!j'irostputut,lYHlcar
62Pentrurelaţiadintrelumileposibile"
şi ()peratornltemporal",
vezi H. MarUn,oJl.
cit., p, G!J·-74.
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căistoriciidespreaccastuşt
partecevanupomenesc
(ib; 275); careuriezicecăel nuI-au
văzut,numai"t fieauzitd<;la Dostthei
mitropolitul,
precumaşeasă fie [os!Îns6mnat
anulÎntr-acel
urie(117.,
48:1);
În multeţ:lri8<1
si!fiefostdesprlrtit,
putemsucotl(ib.,(7) ;
DinLetoptsetul
sîrbescaflămprecum
acelcraiusirbescsă-Ifiefostchemat
\muUn(10"
4(0)etc.
Am dat mai multe exempledin Neeulccşi în special din Cantemir, căci
la aceştia formele supracornpuse ating cea mai mare frecvenţă din toate
textele vechi şi moderne, devenind lin adevărat manierism. De pildă, în
Hronicu] vechimii romano-moldo-olohilot,Cantemir foloseşte citeva sute de
astfel de forme, care au ca funcţie exprimarea preantcriorităţii, adică lărgirea
mult în trecut a perspectivei .Jnmii narate" din perspectiva Iocutorului, şi,
uneori, rezerva acestuia faţă de cele narate de unele izvoare istorice.
Spre deosebire de formele supracornpuse de condiţional şi de viitor.
discutate mai sus, cele de conjunctiv nu se mai intîlnesc În perioade ipotetice
(ca nucleual unei subordonatecondiţionale),ei în subordonatecornpletivenecircumstanţialc (cornpletive directe, indirecte, subiective).
În afară de aceasta, o inovaţie demnă de menţionat este apariţia
formelor supracornpusede conjunctiv in stilul indirect liber, în care locutorul
se confundă cu un colocutor, căruia ii eVOe[I,explicit sau nu. gîndirea, sentimentul sau aserţtunea, dîndu-le ca ale sale proprii cînd îi convin (de pildă,
ultimele două exemple din Neculce şi multe din- exemplele din Cantemir,
unde acesta preia unele informaţii de la alţi istoriei eu . privire la Dada).
Astfel, in aceste cazuri, spaţiul. enuntiativ este al locutorului, confundat
cu colocutorul, iar jocul timpurilor verbale, deicticelede loc [atunci, pe aceast ă nteme,mai dinainte,mai din urmă,care apar în exempleledate) şi pronumele
personale (el, ei) se concentrează asupra lui eu-aici-acum al Iocutorului.
Este un mijloc deosebit de expresiv,rezultat din ambiguitatea stilului indirect
liber, din confuzia celor dou[rspaţij enunţ.iative, dar, in acelaşi timp, din
distantarea acestora, prin atenuarea valahilităţ.ii discursului narativ al colocutorului, prin Iolosireatimpurilor verbale de valabilitate limitată. DPtPildă.
în "acel Lupu sărdariul să [ie fost umblat ajungîndu-săeu moscalii", Neculce
IlUprecizează: "cum ziceX", unde X este sau nu identiîieahil pentru interlocutor. Avem de a face, deci, eu conotaţii, presupoziţii sau aserţiuni, în
care valoarea apreciativă nu este a locutorului, ci a colocutorului rămas
neidentificat de interlocutor sau de cit.itor-".
6.3.1. Construcţiile eu geI'UIlziulin locul participiului, pentru exprimarea unei acţiuni durative în trecut, sînt, de asemenea, prezente În textele
din secoleleal XVU-Iea şi al XVIII-lea, atingind cea mai mare frecvenţă ia
Cantemir:
Lainvăt.ăturl
solielor,
cărţilorla r\spllnsurl,
>Hn
aurlzftprcmulţimărturisind
sitfie(osl
cOllÎrşind
prc VasilieV(J{W
(MironCod.ir.
Opere,ediţ.iede P.P.Panaitescu.Bucureşti,
1958,p. 180j10--21);
Ce soru-samai multp:.1glnullli
agiullud.decit friiţi.I:Csliu,
ori
dnd să intindeaLaslăuClitoporuls:.1ţaLecapullui Batie,darăea să stifie/'0.1plecind
într-aceaparteşi să-Ifiefost8cntind
(DoCantemir,
l1ronicul,
p. 143); pomeneşte
Evsevle
şi OrosleprecumacestaAlexandru
dintrelmpttraţll
mmanilor
prelIs. să-Ifiecunoscut
Dumnezău
şi In eămarasa tea de talniisăfie fosiaolndchipurile
lui Apolon.
n lui lIs.,
a luiAvramşi a luiOrfevsşiacestora
săsrl[iefos!încl!inînd
(ib.,20!); Corbulcl}H'ă
atitea
şi atîtea răut!lţişi îndărăpniciunipre(lJm
siifiefăeutşiprecuma multorarăzslpăprielnă
sâ{iefoslbice<ull.oscÎnd,
însănicIaşcdepiîcats-aupoc{tit
(D.Cantemir,
Opere
complete,
IV,ediţiede SteJaToma,Bucureşli,
1n:l, 1'. l!)O)etc.
63Ib/Il.,p. 75.

BDD-A1397 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.207.218.78 (2023-01-09 02:40:58 UTC)

4.6

C.FRANCU

24

Formele eu genmziu apar în aceleaşi structuri sintactice ca şi cele cu
participiu şi au în discursul narativ aceeaşi funcţ.iede limitare a veridicităţii
discursului,de distanţare a spaţiului enunţiativ al locutorului de cel al pr otagonistuilli acţiunii, In discurs indirect liber (ca În primul exemplu din Cantemir, citat mai
cele două spaţ.ii enuntiat.ive[le unesc, fără a se acoperi
total unul pe altul.
6.4. După frecvenţa deosebită şi după strălucirea pe care o cunosc
formele de tipul s(i fie Ir)slcintat, .'irIfie fost ciniitid Ia Cantemir, în special,
şi la cronicarii moldoveni,în general, urmează o epocă de regres în întrebuinţarea acestora. Din cînd în cînd, ele mai apar în cronici, cărţi populare, ba
chiar în documenteparticulare din Transilvania şi din Moldova:
Auieşitcă Gheoruhte
Drauorov!cl
05'1
fi tnşclatpă Anacu oareşcare
scrisori,
precumsă
fi [os!murithărbatul ei celcI-lntîi
(178G,
Sibiu,SD,XII, (87); ştii adevărat?Auzit-ai
dinomdecrcdint
ă saucetit-ai?Precum
in veacultrecut,adecăcătreauullf130,
să se!fie
fostasezataleiin SchpÎun om,Theodor
Bălan(1773,ŞcheiiBraşovului,
Acle,documente
şi scrisori
dinŞcheiiBraşovului,
ediţiedeV.OlteanşiAl.Dutu, Bucureşti,
1980,p. 29);
pomeneste
Istorlludedumnezeii
eltneştişi dealtiimulticumsăfiefostgrăindşi răspunzînd(Esopia
sau 'viiaţa şi pildelepreainteleptului
Esop,.Sibiu,1795,p. 2"); Îmscriică
să hi[oslsocotit
maiInainte aşasăfi fostpoţti!preun mazăldehotărîre,darăsă mifi
fostrădicindun boierde la (1800,Moldova,
SD,XI, 65).
De remarcat este Îl) primul rînd forma invariahilă fi apărută şi la
conjunct.ivulperfect în cursul secolului al XVIII-Iea64: nici unul din cele trei
elementeverbale ale formeisupracornpusenu are desinenţă verbală, exprimarea
persoanei făcîndu-seprin mijloace sintactice, implicite.De asemenea, semnalăm În documentul citat de la Şcheii Braşovului segmentarea frazei şi izolarea subordonatei completive directe (al cărei nucleu este forma supracompusă să să fie fost aşezat).Este o prefigurare a unui procedeufrecvent în stilul
narativ modern.
6.5. Sub presiunea formelor supracompuse discutate mai sus, apare
atestat în a doua jumătate a secoluluial XVIII-lea şi un inţlnitin supracotnpus,
care ar putea fi numit infinitiv mai mult ca perţeci,formă ignorată În literatura
noastră de specialitate. El corespunde conjunctivului mai mult ca perfect
eu care intră în variaţie liberă şi Întreţine aceleaşi relaţii contextuale ca şi
acesta:
Lucrurilecererilor
a tol neamulrumăncsc
dinArdeal,nnoălntr-acestaş
chiparătate,
ca şi neamulrurnânesc
să să aratea fi lăcultorişi stăptnitori
Inţară şi ca să să întoarcă
Indărăptla traiuldimpreună
altuturorlegilora fiilorţării,decarepînăacumas-auarătat
Ilfi [ostlipsitşllepâdal.numaipentrunedlreptutea
vremilor(S!lpplex
Ubellus
Valachor!llnllllJarianlele
I'omoneş/i
dela Şchei,ediţiedeA.Ri'lduţiu
şi Gyemant,
Bucureşti,
1975,
p. 81).
Creată din infinitivul perfect prin adăugarea unui auxiliar după
modelul conjunctivului supracompus,forma aparîn special la reprezentanţ.ii
Şcoliiardelene,care reînviazăinfinitivul, înlocuit iil:\mare parte prin conjunctive" : "Se zice a fi fost născul Ioan Huniadi" (Gh. Şincai, Hronica românilor,
tomul II, Iaşi, 1853, p. 2), Forma apare însă sporadic şi uu mai este atestată
mai tirziu.
64Cf.G.Frâncu,op.cit.,p. 209-213.
65Cf.C.Frâncu,CuprÎvire
la "uniunea
linglJistică
balcanică"
. .1nloc!lirea
infinitivului
prin
constwcJii
personale
Îl!lil1lb(
fOl1lânâ,
ALIL,XX,1969,p. 69-116.
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6.
secolul al XIX-lea şi in secolul nostru, formele de
eletipul ar fi ros! ([OUl(Iluinr!),ali
fi
[aoind}, de viitor de
fast
(aoind] şi de conjunctiv de tipul s(}n
avui
cunosc un
regres vertiuinos In limha scrisă din toale
nefiind admise îi! normele
!iIhij liter;'re. EIe mai trurid. din
în scrierile
iV-auvrutFiscti«(N.Hor.:a,0!Jlinda.,Ui07.
IHi\T,II, DO:2)
;Dar;ic'Îndoi li (Oi':!
OPl1!
prrleiLllde a le vedeadintrulnce.inlt,
deandu'untuî,
eUfllşi('în.
cis-auîl1tLuplatntuncI
cred că şi d-bJ.ai aveao luminăcu multmatmareîn puntutacesta(18:')7,
11bj,dintr-o
scrIsoare
a luiT. Cipari
n e;'=!tre
G. Barit, in George
.Bari(şiconlcrnporan
i! săi, vot.IV
Bucureşti,
1(178.
p. 93); Îlprinscserf
efiarI'iI'oslscriindscrisori
anonime
c:Hreun cliri'cLor
deIntreprindere
(MarinSorescu,
Viziunea
oizninii,Bucureşti,
1(182)
elco
în graillrile populare actuale, formele în discuţie, în special cele de
condiţional, se mai conservă pe alocuri, mai ales în zonele de peste munţ.i :
Imspuneatata mosuc-arhi fostcarantinămaisusdăhan,ÎngrădinălaMiclca
la Ciapă,
('-ariti[osltrecîndşi săculcu porci("Graişi Suflet",IV,1929,1. p. 1(8); Atunciel o
luatp-oparte,şi-oIujit să schcpedeel,căl-arfi fostomorî!
(Mări
şel Borcşti,Crisana,
culesln 1\179,ICV,154).
Ceea ce este important este faptul cii ele nu sînt moarte, chiar dac ă
folosirea lor este sporadică şi paradigmele prezintă multe locuri goale, chiar
dacă microsistemeledin care fac parte sînt parţiale, în mare măsură nerealizate încă. Declinul lor este, poate, un exemplu concludent privind influenţa
normei lit.erareactuale asupra vorbirii populare, privind influenta gramaticii
învăţate în şcoală asupra vorbirii omului de astăzi.
7. Care este raportul dintre aceste forme şi "prescrip1.iiIe"sau "recomandările" gramaticilor româneşti, de la aparitia acestora pînă azi '1 Este o
Întrebare legitimă care poate primi răspunsuri utile pentru elucidarea declinului întrebuinţării formelor În discuţie.
I
După cum se ştie, încă de la apariţia lor, gramaticile româneşti reflectă
norma scrisă, adică tot ceea ce este repetiţie de modele anterioare, admisă
la nn moment dat in serisul oamenilor culţi. Fireşte, la îIlCput avem de a
face cu norme literare dialeclale,care reflectă variantele literare conturate Î.n
timpul autorilor respectivi, ca apoi, În special după Gramatica românească
(1828)a lui Heliade,şi după eforturile acestuia de creare a unei norme supradialectale, ele să recomande norma unică, scrisă şi vorbită. Mai important
este faptul că gramaticile reflectă uzul dintr-o anumită perioadă al formelor
şi construcţ.iilorgramaticale şi de cele mai multe ori abaterile de la acest uz.
7.1. Primele gramati.ci româneşti înregistrează numai o parte din
formele supracompuse discutate mai sus. Astfel. În prima gramatieă a
limbii române (1757).cea a lui D. Eustaticvici Braşoveanul, dintre formele
supracompuse analizate apar numai cele care exprimă_"vremeacea trecută
săvîrşită" (am (ost săvlrşit), adică cele de mai mult ca perfect indicativ supracompus, şi cele de condiţional supracompus cu trei elemente verbale (aş fi
silvlrşitj, exprimînd"vremea:cea săvîrşită" pentru "închipuirea cea încheietoare" (condiţiol1alulprefect) şi cele cu patru elementeverbale(aş (i fost săvîrşit),
pentru "vremea cea de mult săvîrşită" pentru "Închipuirea cea poftitoare"
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mult ca pcrfeet)!l6.Formele supracornpuse de
de viitor cu trei sau patru elemente verbale (va
lII.1 fost cintat, va li fost cintind) şi cele de conjunctiv
inîinitiv eu cite trei clernentc verbale (să fie fost cîntat, si1fie [os! cîntînd,
cintat) nu sînt
deşi, aşa cum am văzut, ele erau frecvente
in
(le a face eu Oprimă neglijare sau respingeretacită a formelor
sllpraeompuse,chiar a celor impuse în limba literară (de pildă, cele de viitor
va fi CÎntatsau de "prezumtiv" prezent va fi cîntfnd).Gramaticalui Macarie,
alcătuită în Moldova în anul 1772, dar orientată atît după norma din 1\101dova. cit şi după cea din Muntenia, este şi mai săracă În astfel de forme,
Dintre supracornpusele analizate, apar numai cele de condiţional perfect
şi mai mult ca perfect (aş fi vrut, I1Şf'i urui voit şi forma inversă, învechită
deja atunci, fire-aş fi vrut sau I!Oit)67.
în schimb, Biement« linquae dnco-romatui«sine oalachicae (Viena,
ediţia a II-a, Buda, 1805), lucrare cu un pronunţat caracter etimologic şi normativ, rezultat din preocuparea autorilor de a latiniza mai ales
aspectul scris al limbii romane, este mult mai hogată în forme supracornpuse.
Sint înregistrate şi recomandate paradigmele de mai mult ca perfect de
tipul "eu am fost lăudat" (alături de paradigma simplă de tipul lâw!asem).
.de condiţional ele tipul a5 li Lătulatşi aş fi fost ldudat (cu trei sau patru element.everbale) şi de infinit.ivsupracompus de tipul a li fost b ăiui:»,Formele
supracompusecu gerunziu, cele de viitor şi cele de conjunctiv nu sînt consernnate, după cum nu este menţionată nici valoarea de prezumtiv a formelor
citate de condiţional. Aceeaşieste situaţia şi în gramatieile româneşti ale lui
1. Molnar (1788) şi H. Ternpea (1797), provenite din Ardeal. Grarnaticalul
Ianache Văcărescu=, reflectînd, în general, varianta literară ml1nt:eneasc;l.,
săracă in forme supracornpuse;nu înregistrează nici una din formele supracompuse analizate, ei numai pe cele simple compuse. La fel, cea a lui
Toader Şcoleriu (178H),singura gramatidl tipărită în Moldova în secnlul
al XVIII-lea, concludentă pentru caracterul regional al normei promovate
de autorul ei, .nu menţ.ioncazăformele supracompusode mai mult ea perfect.
condiţional, viitor, conjIInctiv, inf'initiv?v.
. Toale gramaticilemenţionate mai sus nu dau crit.oriide selecţie a formelor menţionate, respingerea sau neînregistrarea unora fiirid făcută tacit
de autori. Prima respingere explicit!"!a uncl forme supracomţms«apare în
Temeiurile gramaticii rotntin.esti(eea1815-1820) a lui I. Budai-Deleann,'
care adoptă o poziţie diferit.ăde a celorlalţi autori ardeleni,combătînd Iolosi-:
rea formelor de mai mult ca perfect perifrastic, pentru rnotivu1 că acestea
60Cf.DimitrieEustatleviei
Braşoveanul.
Gramatica
f()IHUneascâ(
7JJr).ediţlede N. A.
Bucureşti,
lIl09,p.t'U--74.în general.aspectullingvistic
al gramatic.ii
lui Euslatievic.i
Braşoveanul
reflect:',
tradiţia
litcml'lj
1Tl1llltcncască.
cxcept'lnd,
fireşle,
partieularHiiţ.ile
udele,
m'ştiale autorulni,originardin sud-eslulArdcalului
(eLMarianaCosUnesclI,
.Normele
UmbU
liluare.lI!gramaticile
romc'lneş1i,
Bllcureşti,
1979,p. 2)).
(7Ci.
lonaşcu,
G'raţnfllicii
rO[llâni,
Iaşi,
1!H4,
p. 14;Mariana
Costinescu,
op.cit.,p.2'iJ
..
68
Cf.H.
S. Kleill
şi G.
Sinkay,
Elementa
lingual!
([aco-roma/Wt
SIUf
valachicae.Viellu,,17\lD,
e1niaa II-a.,Buda,18'05(semnatăllmuaideG. Sinkai),p, 38----50.
09Observa/ii
sau băr;ărideseamcf
asuprarCţjul,,/or
şi orinduic/ilor
grmnali!:U
Fumuueşti,
1. Ftimnic,
1787;ediţiaa II-a Vienf\,
1787.'
.
,0 CL1'oadBl'
·ŞcoIel'il1.
Lecifone
([(!icd
Ct1Villtare,
scoasedt:la iulâ!!!
parte({gramalicii.
Ia·5(,1789.
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sint omonimecu cele dc pasiv şi pot crea ambiguităţi». In realitate. omonimia
dintre formele sincretice de activ şi cele de pasiv se rezolvă uşor În procesul
de comunicareşi ea este o falsă problemă sau, mai hine zis, o problemă greşit
Ilusă pînă în prezent in lingvistică72.
7.2. In prima jumătate a secolului al X IX-lea. gramaticile care Înregistrează şi recomandăformelesupracornpusesînt din ce în ce mai numeroase,
in ciuda regrcsuluiînregistrat de folosireaacestor forme în textele literare, discutat mai sus. Astfel, C. DraconoviciLoga73dă pentru prima dată în istoria
gramaticii româneştiparadigma de "pluscvamperJeet"a modului "cujuctiv sau
impreunătoriu" (si! fiu fost lăudat), alături de cea "pluscvamperfeet I-iu a
modului arătătoriu sau indicativ" (eu am fost li/udal) şi de forma de infinitiv
(a fi [ost lâudat) mai mult ca perfect, prezente deja încă din 1780în gramatica
lui S. Klein şi G. Şincai. El nu înregistrează Însă formele supracornpusecu
gerunziuşi nici pe cele de viitor şi de condiţionaleu trei sau patru eleruent.e.verbale cu participiu, deşi unele dintre acestea (c<, de pildă, cele de condiţional)
fuseseră date În gramaticile anterioare datorate latiniştilor. Un pas în plus
face Andreas Clemensin gramatiea sa neutru L;ermani74,
care inreaistrează
pentru prima dată formelele viitor de tijm]IJOÎu'n lasi cruţat, considcrînduL:greşit formede optativ mai mult ca perfect. EI mai du şi formele de cqndjtional mai mult ea perfect, aş fi fost cruţat etc. (considerate
ca fiind de
conjunctiv) şi pe cele de infinitiv trecut (a fi fost cruţat).
Heliadc Rădulescu, prin gramatica sa din 1828. prin periodicele conduse ("Curierul românesc", "Cllrierul de urnbe sexe") şi prin activitatea
sa literară şi publicistică, a contribuit În cea mai mare măsură la stabilirea
normelor literare moderne. Preocuparea sa de selectare din limba veche
şi din limba vorbită din toate regiunileţării a formelor,Jonctismelorşi constructiilor care să corespundălegilor de dezvoltare a limbii şi
naţional"
se îmbină cu tendinţa de "muntenizare" a limbii literare, de promovare fi.
elementelor Ionetice, morfologice,lexicale şi sintactice munteueşti. Aest
lucru se reflectă şiln ce priveşte formele în discuţie. Heliade este cel dare,
din mulţimea de Iorme supracornpuse,le selectează pe cele cu cea maÎ mare
difuziune areală şi eu circulaţia cea mai mare in Iirnha bisericească.Astfel,
alături de mai mult ea perfectul sintetic îl recomandă şi pe Gelsupr acornpus:
,,'înloc de mincasemputem zice şi am [osi mincai, eare asemenea este un mai
mult decît săvîrşit şi nu arc mai nici o deosebire decît: cel dintiiu" ".
Iurcgistrcază viitorul 1 şi pe al II-lea, sesizind valoarea prezumtivă a celui
din urmă: "va li săuîrşit oare cutare acel lucru 't" 76.La condiţional şi la
conjunctiv ("modul supus") nu distinge decit forme de prezent şi de perfect
(ar [i cunoscut,eă fi venit), nu şi forme de tipul ar fi {ost cunoscut, ar li
fost oeuitrt, Spre deosebirede Iatinişti, nu distinge un infinitiv supraeompus
de tipul a fi {osi venit. De asemenea,nu înregistreaz;.iformele sup;raeompuse
eu gerunziu (am fost cin!lnd,voi fi cîntînd, voi fi fos! cîntînd eLe.).
71CI. MarianaCostinescu,
op. cit., p. [',O.
72Pentrudiscutiaproblemei
rez'olvi\rii
oUlOllÎIniei.
veziC. Frâncu,Conjunctioul
perfect
românesc.
PrivirediacroJlicâ,
ser., XXI,1970.nI'.2, p. 215--217.
n CI.Constantin
Diaeol1ovici
Loga,Gramatică
Tomi!llfască,
Buda,.1822,
p. JOI.
·--129.
7-1CL/I.nclreas
Clemells.
WalacMsclle
Sprachlehre
fiiI'Dwtsclze,
Sibiu,1821,p, 215.
75CLD.I.Elinel.
Gramatică
romdllCfl$că,
Sibiu.,"1828,
p_9:3.
76Ibid.,lJ. 9:3,
77Ibid.,p. 93.

BDD-A1397 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.207.218.78 (2023-01-09 02:40:58 UTC)

50

28

Selecţia făcută de Heliade este preluată de multe gramatici ulterioare şi se menţine pînă în zilele noastre În gramaticile descriptive şi normative. De aceea, considerămcă.nu greşimprea mult dacă afirmămcă IIeliade,
prin opţiunea făcută şi prin prestigiul său, a ajutat la regresul întrebuinţării
formelor supracornpuse neluate În consideraţie in gramatica sa, in special
a celor din "a treia generaţie", cu patru elemente verbale (aş fi fost cintat;
a> fi [ost cîntînd, voi fi fost cîntat, voi fi fost cintînd) sau cu trei elemente verbale ($li fi fost cintind,să fi fost cintat). Că Heliade a făcut o selecţie în mod
tacit a formelorsupracompuseo demonstreazăfaptul că gramatica lui Iordache
Golescu(al cărei manuscris a fost folosit de Heliade cînd a tratat capitolul
despre verb) înregistrează multe din formele citate' mai sus: aş fi [ost adunat,
voi fi [osl adunat (şi fi-voi fost adunat), să {i fost adunat?",Aceste forme sînt
Inregistrate şi în gramatica lui Gh. Seulescul", adversarul său lingvistic,
care-I acuză pe Heliade de muntenizarea limbii literare: aş [i fost Lăudat,
lăuda! aş fi [osi, să [iu fost lăudat şi să fi [ost lăudat, a fi fost Lăiuiat'",Astfel
de forme sînt prezente şi in alte gramatici de pe la jumătatea secolului
trecut=.
7.3. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dintre elementele
noi pe care le aduc gramaticile, în ceea ee priveşte formele supracornpuse,
menţionăm: înregistrarea formelor eu gerul1ziu (voi fi săptnd, uoi fi rost
săpitid etc.), delimitarea unui mod prezumtiv, o terminologie mai adecvată
pentru denumirea formelor, discutarea mai largă a formelor regionale sau
arhaice, a "abaterilor" de In norma literară.
Astfel,'T. Cipariu= distinge trei paradigme de viitor (futur 1 : lăudaDoliu,Iutur II : uoliti fi lâL/dîndşi Iutur III : ooliu fi lălldat)83,înregistrînd
pentru prima dată în istoria gramaticii o formă supracornpusăeu gerullziu,
La mai mult ca perfect, el dă În afară de paradigma sintetică [lăudasem},
ind, trei paradigme, dintre care una supracornpusă (aoeom lăudat, am fost
Lăudat,eram lăudat). La condiţlonal înregistrează formele de tipul am vrut
bate, oreamfi tăcut, am vrut fi [ăcut, arătînd că ele nu mai sînt în uz. Nici in
gramatică şi nici În corespondenţa sa, Cipariu nu respinge formele supracompuse din "a treia generaţie", ei le foloseşte realizînd o arhitectonică a
timpurilor simetrică şi expresivă: "Darii dud ai fi [ost avut prilegiul a le
vedea... cum şi cînd s-au întîmplatatunci, credcă şi dumneata ai avea o lumină
cu mult mai mare În puntul acesta"
scrisoare a lui Cipariu către
G. Bariţ, in G. Bariţ şi contemporanii
p. );). Formele supracompuse
78Ci.Iordache
Băqărideseamăasupracanoancior
gri1mâticeşti,
Bucureşli,J.840
(tabelelede la p, 1.3,18,
79Gh.Seulescul,
Gramatică
românească
semobscroal
ii grama!iceşfi
asupraUmbri
roml1ncşfi,
vot Y,Iaşi,183:3,
p, 11,),lUi.
80Sistematlzarca
formelor
estedefectuoasă
în aceastăgramatică,
căd autorulnu distingeformele
temporale
de furmaţJile
modalesauaspedualeşi de îmbinările
libere(eLp. :lUJ.
undese danca formetemporale
îmbinări
liberede tipulsrifi fost/Joita /Jrea!duda,lIoilIfWti
fosivoita lăndaetc.).
EICI.T. Blazevieiu,
l'lzcol'etiscl1-praciische
Gramatik
derJ)acortzmiinisc!ien,
Lemberg
._..
Cernăuţi,
1844,p. 88;C.Platon,]I,-fanual
degramatică
wmi!n<l,
Iaşi,1815,p. 42; P.M.Cîmpcanu,
Gramatică
romtlncască,Iaşi,
1848,p. 98,:I01.
82CLTimoteiCipariu,Gramatica
limbeiromtlne.
Partea1. Analitica,
Bucureşti,
1869,
p. ,306.
83lbld.. p, 306.
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(ca, de pihl'ă;ceade condiţional mai mult ca perfect citată mai sus) îi dădeau
autorului posibilitatea de li realiza o concordanţă a timpurilor după modelul
limbii latine.
Modul preaumii» este delimitat pentru prima dată în gramatica lui
1.Chirca84,unde se vorbeşte de trei tîmpurl ale modului "presumtiv" (prezinte:
voi fi sc'ipfnd,perţepiu i.ooi fi săpat şi plus ca perfeplu : voi fi fosi săpat; primele douăapar şi azi în gramatică). Se vorbeşte de trei paradigme de viitor
ifuturu I, II şi In), ultima cuprinzînd formele supracompuse de tipul voi
fi fo:;lsăpat, aş fi rost săpat, sâ fi ţost săpat. De asemenease înregistreazăforma
de mai mult ca perfect inîinltlv (a fi [os! săpat) şi o formă, probabil creată
de autor, de gerunziu mai mult ca perfect (avîndfost săpat).
în gramatica sa, care cunoaşte trei ediţii (188, 1883,1884),M. Străjan
dă indicatii utile cu privire la frecvenţa diferitelor timpuri supracompuse,
arătînd că.mai mult ca perîectul conjunctiv, mai mult ea perfectul optativ şi
iuîinrtivul mai mult ca perfect se întrebuinţează foarte rar. Aceeaşi indicaţie () dă despre formele compuse şi supracompuse cu gerunziul (sîn! arînd,
eram arind, Iloifi arind}»,
Date noi privind circulaţia formelor supracompuse aduc H. Tiktin86,
Gh. Ghibănescu", A. Philippide'", iar apoi în secolulnostru gramaticile lui
Densusianu- Candrea --- Caracostea=, Adamescu""""
Dragomirescn", Iorgu
Iordanv-, C. Şotropa2, Rosetti - Byck93şi cele două: ediţfi ale Gramaticii
Academiei(HJ54,1963)94.
Ceea ce au În comun aceste gramatici este: 1) fie admiterea ca literare
(şi .recomandahile)..;1unor paradigme de forme supracornpuse(numite periIrastice sau mai simplu compuse): ca de pildă, cea a viitorului anterior, a
condiţionalulni perfect (de tipul aş li mers) şi uneori cea a prezumtivului
prezent şi perfect (va li cîntînd, va fi cintat, ar fi cinUnd, ar fi cîntat; cf.
Gramatica Academiei,ediţia a II-a, P: 271); 2) fie respingersf!.ca arhaice
şi regionale a altora, ca de pildă, cea a mai mult ca perîeetnlui de tipul
am ţost cîntai (Tiktin, GramaticaAcademiei); 3) fie ignorareaunora dintre ele
şi implicit respingerea lor (Hosett.iv- Byck nu menţionează forma de mai
mult ea
supracompus: nici una din aceste gramatici nu dau forma
de
de tipul au rost ;rlugind). Cam aceeaşi situaţie o au
eiemente verbale de tipul aş fi rosi mergInd,aş fi fost mers,
mers, a fi [os!mas. Respingereaunor forme
existenţei lor 111limba română,
seama
8,1Cf.1.
(;I'IWH,Uca
limbeiromăne,Bucurcştl,
1878.,p.75·--78.
miCf..M.
Striijau,
Manualde
limbei
române,
ediţiaL l8SLediţia[! II·a, BucuI't,şti,1883,editiaHUla.
1384.,
Jl.11'16,
2!:3.
B eL H. TikUn,
.română.
1. Elimologia,
Iaşi, 1893,.
p. Un.
B,Al.
l'OIW:'lllă,
editatil"de Gl!.Ghlb?uW5Cll,
Iaşi,1893.
88Cf. Philippide,
elementară
a limbiiromâne.I:.lşi,1897.
8 CLO".DensusÎanu,
I.ii._Cal1d.reil,
D. Ca.r<tcosLea,
Cursdelimbaromână,Bucureşti,
19HJ.
90eL Gh.Adnmescil
\ilM.Urngomirescu,
Cursdelimbaromdnâ,
ediţiaa VI-a,Bucureşti,
1.920.
H Gf.Y'lrgll
Iordan,Gramatica
limbiiromlîne,
Buclll'C,5ti,
lH37.
02ef. C. Şotro:pa,
Gr:amalica
limbiiromane,Bucureşti,
1938.
$3Ci.Al.BoscH!
(şi .J.Byek),Gramatica
limbiirom(ine,
Bucureşti,
1943.
9 Cf.Gramatica
11mbii
romane,
voI.1şi II, Bucure:]ti,
1954,ediţiaa H"a,Bucureşti,
19i13
.
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2,
prezenţa lor in limba veche şi în vorbirea populră atual: Ioru "Iordn
afirmă categoriccă "Un mai mult ca perfect al conjunctivuluinu există, chiar
dacă-l înregistrează gramaticii. Nu spune nimeni sâ fi fost scris, sti.fi fost
mers etc.... Condiţ.ionalul(şi optativul) cunoaşte tot numai prezentul şi
perfectul : aş scrie, aş fi scris" 9S.Afirmaţia ne surprinde, căci vine de la un
specialist cu o foarte bună informaţie privind limba vorbită actuală (cercetată sub aspectul gramaticii "greşelilor")şi a limbii vechi, în speciala limbii
lui 1. Neculce, Înţesată de forme de mai mult ca perfect conjunctiv şi condiţional.
U. Privită în perspectivăromanică, soarta timpurilor verbale supracom
puse neadmise în normele limbii române literare moderne este similară cu
soarta timpurilor supracompuse din unele limbi romanice apusene. Depildă,
în franceză timpurile supracompuse apar atestate incepind cu secolul al
XIII-lea, mai întîi sporadic şi apoi din ce în ce mai frecvent în texte, iar
primii gramatici francezi Dubois (1531) şi Meigret (1550)înregistrează forme
de perfect supracompus (il a eu traoaille}, apoi de mai mult caI)er[ect
(il aoait eu travaille}, de viitor anterior supracompus (il aura eu traoailler',
de condiţional anterior supracompus (il auraii eu treuaille) etc. Se creează
astfel, alături de timpurile simple şi compuse, o paradigmă de timpuri snpracompuse, prezente în multe dialecte şi graiuri franceze, în special in Franţa
de est şi în Elveţia franceză (Waadtlang)"'. Născute Înainte de inregistrarea
lor în textele vechi franceze, formele supracompuse de perfect de tipul
il (1eli tranaille, derivate din perfectul compus (il a trauaill«j, sînt un reflex
al dispariţiei perfectului simplu din unele regiuni ale Franţei şi al înlocuirii
acestuia cu perîectul compus. Odată procedeul creat, el s-a răspîndit şi la
mai mult ca perfect, la viitorul anterior şi la condiţionalulperfect, creindu-se
formelecitate. Ca şi în română, formelesupracompusemarchează preanterioritatea, reculul în trecut şi sînt de obicei timpuri de relaţie, care apar în special
in subordonate temporale sau condiţionale, mai rar în principalew,
"Avatarurile" formelorsupracompusedin franceză sînt asemănătoare cu
cele ale unora din română: deşi apărute de multe secole, ele au cunoscut
epoci de extindere şi epoci de regres în întrebuinţare, nereuşind să intre
în normele limbii literare. Iată cîteva date sumare, cu analogii frapante cu
cele din romană. La Început, societatea franceză cultivată a privit aceste
forme cu rezervă puristă (însuşi gramat.icul Meigret din secolul ai X'Vf-Iea,
care le enumeră şi le clasifică prima dată, în 1550,adoptă punctul de vedere
purlstv). Apoideodată spre sfîrşitul secolului formele la inceput regionale se
răspîndesc in limba populară din Paris şi sînt pe cale de a fi admise de cercurile elevate, dar în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea întrebuinţarea lor
este in regres; nici Boileau, nici Racine nu le întrebuinţează ; Moliereacceptă
perîectul supracompus,dar îl pune în gura ţăranilor din Doti JuaTI(je n 'auons
pas eu gagne); nici Vaugelas, nici Academia nu le agreează, iar Lesage şi
Voltaire nu le folosescdeloc. In secolul al XIX-lea, Balzac uzează frecvent
de perfectul supracompus, iar Stendhal de mai mult ca perfect (care este
91>
el. IorguIordan,op,cit.,p. 176.
96CI.L. Foulet,op,cii.,p. 191şi urm.:J. Klare,op.s«, p. 117.
97Cf.S. Klare,op.cit.,p. 117·-118.
uaCf.A. Sistak,op.cit...p. 191-192.
9 Ci.L. Foulel,op.cit.,p. 218-219.
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preferat ş.i de V. Hugo şi de Flaubert pentru puterea. lui expresivă-w).Cu
toate acestea, gramaticii timpului consideră formele supracompuse incorecte sau le ignoră, deşi ele aveau o existenţă de secole. Deşi două dialecte
franceze (Ardennesşi Charente) folosescîn mod curent formele supracompuse,
Atlcsul Iinqoistical Franţei (ALF) nu le înregistrează. Ca şi în română, for..
mele supracompuse de perfect sînt creaţii spontane ale limbii vorbite, care
au venit Ia timp pentru a înlocui vidul care Începea a se realiza dud perfectul
simplu dispăruse din unele regiuni. Acest paralelism adus în discuţie TIUface
decît să întărească demonstraţia noastră făcută pe baza materialului rornânesc, Fenomene similare au fost constatate şi în alte limbi romanice (provensală, catalană, spaniolă şi În unele dialecte italiene şi retoromane-»).
ŞU. De asemenea,în germană, formeledialcctale de perfect supracompus
de tipUl er bat qearbeiieigeJwbl"il a eu travaille" au apărut În strînsă legfrLură
eu limitarea, În unele regiuni, a întrebuinţării irnperfectului arbeiieie, care
este, de
un preterit, exprimind acţiuni sau stări fără relaţie cu prezentul,
în comparaţ.ie eu perf'ectulel iiat qearbeitei,care i-a luat locul preteritului. In
zonele în care în limba vorbită locul preteritului l-a luat forma compusă cu
auxiliarul habenşi participiu, s·-ucreat o tensiune Între cele două întrehuinţăr i
de preterit şi de perfect, iar ca mijloc pentru eliminarea ei au apărut formele
supracompuse de tipul er bat qearbeiteiqehabt,exprimînd preanterioritatea
în tH'cuj1ti2.
Ca şi în română şi în alte limbi rornanice.Tormele respective au
rămas regionale,neintrind în Hoclideutsch,adică in gernlana literară.
i. Totalizind rezultatele, putem spune că în cadrul tendinţei generale
a Iimhilor şi În special ii limbilor romanice spre analitism, româna şi-a creat
în epoca veche pe Ungă microsisternul verbe-temporal simplu şi compus
1111
microsistern supracornpus, cu cîte trei sau patru elemente verbale, în
care auxiliarul este el Însuşi compus sau dublu compus.
Ca i structura verbului rornanic în general103,cea a verbului .rornânesc
se bazează două planuri temporale, lin prim plan, care corespunde liniei
timpului
şi trece prin prezent (planul adualilă!ii) şi tiI' al doilea
plan,
cu primul, cel al madualităiii. Centrul primului pl,ail este prezeniul, iar al Geluide al doilea itnperţedul :
!
Actul vorbirii
I
Prezent ,} .
, .
I-Planul actualului
Imperfect : PIanul
. -. inactua1u1tiI.
-.._..----------.:-Aceste planuri temporale sint. moştenite de limbile romanice din latinii şi
sistemul temporal al lor se sprijină pe opoziţia dintre cele două planuri.
In
{iedimi plan, există mai multe perspective,care corespund poziţiei
vor,bii;oruluifaJ.ă de acţiunea verhală. Acpunea poatc fi paralelă eu adul
vorbirii, reil'ospeclivr!
sau prospedivă. Perspectivaparalelă, care include actul
vorbirii, poate fi p!'(Jungită atît În treeut, cît şi în 'viitor, adică prezentul şi
JiI(iJbid.,Il. 222-··-223.
101Ci.A. Siştak"op.cit.,p. :302
-<506;E. Coscriu,
Of!.cit.,p. 96.
Hi O. J. Klare,op. cit.,p. 11.\3-120.
)!JOI
CI.E, Coserill,
op.cit.,p. 92.
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:12

imperfectulpot să cuprindă toate spaţiile temporale, i'n
perspective an numai cîte o singură direcţie :
Prezent
.----1
Viitor
Trecut
1-------

Astfel, sistemul oferă () posibile Iuncţii pentru perspectivaprimarii, dintre
care româna veche realiza în norma sa 5, prin forme simple:
Retrospectiv
Paralel
Prospeciio
Actual
cîntai
ânt
voi cinta. am să cînt
Inactual cintasem
clntam
cond. cîntare «canluverim +
(viitor ipotetic)
eantoueroş
Prin pierderea, Ia începutul secolului al XVII-lea, el c ondiţionalului simplu
de tipul cîntare, în perspectiva primară a rămas un loc liber, care trebuia
umplut cu forme compuse, caracteristice celei de a doua perspeciinew',care
este cerută de pierderile suferite în cursul timpului în prima. Astfel,fiecare
spaţiu temporal din cadrul primei perspective poate fi divizat după acelaşi
principiu:
paralel
retrospectiv
prospectiv
Actual

Inactual

/1"
. I "',
/'
i "'-,
am cîntat cînt /Joi etnia
--------------CÎntam·-··-----------·---·-----

//
1 -""",
v , dr. aveamcintat cîntam am a cinta, am să cint
Pentru că în unele spaţii temporale, ea de pildă cel retrospectiv. posibilităţile
nu se realizează cu forme compuse şi rămîn locuri goale
. . . . . . . . CÎntai
retrospectiv
. . . . . . . . voi cinta . . . . . . . . prospectiv
acestea sînt umplute cu forme supracompuse, corespunzătoare celei de a
treia perspeciioe;
cîntai
-- am fost cîntat
(am cîntat)
voi cînta
Doifi cîntat
Perspectivaierţiarli se realizează numai parţial în franceză, occitană,
unele dialecte retorornane, dialectele italiene de nordIo:;şi în româna veche
şi unele dintre graiurile ci actuale, aşa cum am arătat.
104Ibid.,p, 92--94.
tonIMd.,p. 97.
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TJMPURILE
VF:RBALESUP.HACOMPUSE
îN LIMBA
ROMÂNA

In felul acesta, sistemul verho-ternporal al romăuei vechi şi dialectale
cuprinde trei microsistemerealizate pe cîte două planuri, În funcţie denpoziţia actual - inactual la indicativ: a) un microsistern'tensiow",format din
timpurile simple (indicativul prezent, imperfectul, perf'ectul simplu, mai
mult ea perfect.ul sintetic, inlinitivul prezent şi conjuncttvul prezent),
h) un microsisternexiensio,format din timpurile compuse (perîectul compus,
mai mult ea perfectul compus eram cintat, conjunctivul perfect, inf'initivul
perfect, viitorul de tipul voi {ace, am sti {ac, am (1face) şi c) un microsistem
biextensiu,format din timpurile supracompuse (perfectul de tipul am fost
tin/al, conjunctivul de tipul să fi fost CÎntatşi alte forme discutate).
U. Pentru a înţelege importanţa şi valoarea exactă a celor trei
microsisterne verho-ternporale,este necesară () scurtă privire diacronică
asupra transformărilor suferite de sistemul temporal latin şi de cel românesc
primitiv în epoca numită "româna primitivi"!".Sistemul tcmporal latinesc era
destul de bogat în forme (cuprinzînd 12 paradigme la cele trei moduri CfOnogenetice: infinitiv, conjunctiv şi indicativ, ct. schema nr. 1).

lhm;;tronc/ezi
(modu!
Idini!iv)

Prim;?
r:rCM{ed'l'
(m()(!t;I
infif/lfll')

(/nlil

--CJntJbam

Schem»
nnt
---

AIV
-J (ron/)/ez;;
(m[Jfjl/!
ind!t:afiv)
.

Serinlare
CÎnfilJl:(tn)
Clnf.1Î
AmcÎnta!
Schern:;
rm2
---J
••
_
---'-"---

!06Folosim
terminologia
luiG.Guillaumc,
op,cit.,p, 23.
107Schema
sistemului
verbo-temporal
Iatlnestereprodusă
dupăG.Guttlaumc.,
L'archltectonique
duiemps dansleslanqucs
classiqucs,
Paris1964..
p. 22,28:Eareprezintă
sistemulSemiologie
temporal
latinmodelatdupăsistemul
psihiclatinîn croncgeneză
(formarea
"imaginiitimp",in cursulspaţlaltzării
timpului).
Verbullatinarela bazădouăplanuriparalele:perţectum
şi iuţectutn.
In schemă,celedouă planurisintreprezentate
prindouătrapezeaflateIn două
planuriparalele,Distanţacareseparăceledouăplanuriparaleleeste"distanţacareseparăIn
minteavorbitorului
prezentulprcpriu-zls,
sau 'prezentulconştiinţei
actuale',de 'prezentul
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Prin confuziile formale din latina populară, multe timpuri dispar
sau modificăsemnificaţia. Prin confuzia conjunctivului perfect cu viitoru1
an!erior, româna moşteneşte forma cîntare, care este, de fapt, un viitor inot.et.ic,şi care este păstrat pînă pe la inceputul secoluluial XVII-lea. Viit{)wl
de tipul caniobodispare fără urme În română şi locul lui este luat aici de formaţ.ia ooleo caniare > uoiu cînta. Dispare, de asemenea, fără urme imperlectul
conjunctiv (cantarem), iar mai mult ea perfectnl canlouissemîşi schimbă
valoarea modală devenind mai mult ca perfect indicativ (clnlase), spre
deosebirede celelalt.elimbi romanice apusene unde îşi schimbă numai valoarea
de lnei:,i1orie_,
cunoscut
subnumele de
(op,cit.,p. lD).ProfiJ.eJe
rezultate.
prinanumite
in cronogcnezl,
:rnlcn;te
de
cronotc:c,
sîntirnaginj
ale Lirnpului
dotntecu
dorUl
dimensiuni
: ln.t1tjnle
şi lrn;gi.nJ.c.
FiecaredinaeesLe
imngiui
exprnnăsubceledouădirnrn
siunlo stareluairnultsaumaiputinavansatăHforrn:lrii
tunpului(şLdeci,şi a verbului,
că_ci.
dnplGuillaume
..verbuleste
iar numeleestespatiu;el. şiIl.VoIt.ier,
0.0.cit..•p. 31 3'1).
în felUlacesta,in concepţia
lui. Gllillamne,
timpullingvistic
primeştetreidimensiuni
girnelăt.imc.
lnălţinle).
ca oriceedificiu
construitrnspatiu, deciij;e
.•
Aceste
siuniprovindinfaptulcii,dupăGlliJ!aume,
cronooene:a
sereferăla
pecare-Icerepentr\]
a opera(timpul
întîiîn lungime
şi apoiîn Iătnue).Timpuloperativ,
sesizat
înIungime,
,iarsesizatîn senstransversal.
eloferă.
protiluri
p,lane
cudnu.idimensiuni
s: lăt.ime).
Profilurileobţinutesînt
planealetunpuluicare
expr.1rrdi
1'('zuH.aLul
il ee,eaee j'eaUz:·rL
anter:lor
eu.concursul
eelei a treiadhnensiull.i,
1n;Ylţimea..EIe
de fapt,
moduricl'ol1ogenctiee
latineşti:j)]fi.nitivul,
conjunetivul
şi indicalivul.
CYOllOiZcm,:-.ei
în fazaincipientă
a ci oferă{)imagine
simplă.carenu
di[e!'cntiaz{,
<=pcdle1.rI
carecUrect..ia
iîrnpuIui
esteeeanatural:)
( ..;-_.-), dc.seendenUi
(adic?l
a timpuluicare
din viHorspretrccu!,prinprezent).Estedirecţiatimpuluiexis/cnţci
tinlpuleare se
OH1Ului
(tiuJpuli10risfic
sauthnpl.lI
[ezei.dupl expresialui B. Pottier.
cii.,p. 42,
dc ".C08tl\
TI),careîn raportcu 1'111
estereal(actual)sauIJirlual
(irea!).lI,
fazl!'el esteHur-nai
virtual (',orespund
doutlfonnedelnfinltiv.canlareşi canlauissc.
CT'Olli:lg()m,ZH
eslelntreeupl;)
nwiUrzilJ,
verbulse 1mbogăţeşte
eu douăderncnlc:
()direcţi"asccndcnlâ
( ----->l. rezultah'\
dinaceasta,9.timpullli.
Cutoate
m:este",
în aceastilraziitimpuln1la ajunsla sput.itllizareu
luicnrnplet,l,
la împilrprea
în epoci
ţi nivelelClllporale
de trecut.preZint
şi viitor.Deaceea,timpurile
corespllnziHoare
aeesleifaze
c!'onogenelice
,înt un prezent şi un perfectlarg(reprezentate
printr-olinie),Patruforme
coresjJund
acuiteifaze
oeupntede modulconjunctiv
(timpulÎn fieri):calltnn.
canlaul'rim,
wIIiarelll.
canfalli;;scm.
Primeledouăsintaseendente
( -+1,iurultimeledouiisînI
descendente
( -c-- ). In sl'irşH,
în ultimafazădedezvoltare,
timpulîşicapătăimaginea
S8desClvlrşiUi,
fiinddespărţitîn trei epocitemporale:un prezentrelativstrîmt,caree o părticj(,'l
de trecutşi unadeviitorşi caresepaÎ'ădOllil
epoci,ceaa trecutului,
dcseendentă
( -), şi
eeaa viilorului,
aseendentă
( -.). Acesteifazeîi corespund
6 timpuri,Impărt.ite
dinpund
de vederesemiologie
in douăgrnpe:timpuriformatedintemaprezentului
(canto,can/abam,
canlabo)
şi timpuriformatedintemapcrfeduJlli
(cantavÎ,
cantaveram,
can/avem),
simetriccon··
struitc.Dinacestsistemlipseşte
modulimpcmtiv,
care,dupăGuillaume,
esteunmodal »vorhirii"
şi nu al "limhii".
Timpulspa!ia!izat
al lui G. GuHlanme
estetimpulmodelatde eul vorlJitor
(loclltor)dupădimensiunile
spatiului:
prezent
trecut
viitor
-'""'_.-,._.,._----..__.--+ EU
acolo,Inurmă
aici acolo,Inainte
(spaiul
eului)
Prinspaţiul(,t/lui,timpuldevinefix, rnomentll!
vorbiriifiindluat(';)l",pel'(pru,entlll
i nclicaUv
esteDcelreper).FatAdetimpulexistentei
eP), careill'Cunrepermobil,timpuls,oafiafizot(1'2)areunreperfix.h.isf!rşit.pcUngă1'1şi 1'2,Gui1laume
maidistillge
nn'1'3,adicătimpul
inleriofiwt,
eareexprimăHwdul
aeliunii(liktiollsart)
sauaspectul,
careserefer:}
InintegritatcfJ
procesu!t.ti
(pcr{ec/ivila1ca
I imperfectlvitatca
ae(.iurrii
suua procesului
respectiv
şi etapeleeledes-
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temporală, devenind imperfect conjunctiv. Se pierde perf'ectulinfinitiv, 11lSă
apare UIlmod nou optativul-condiţional,compus la prezent din imperfectu1
auxiliarului a vrea şi infinitivuJ verbului de conjugat toolebemeantore > vrea
cinta). De asemenea, Iormaţia habeo contrdum,apărută în latina populară,
concurează din ce în ce Ulai mult preterit.ul latin caniaui, ajungînd ca într-o
perioadă posterioară românei comune să-I scoată total din uz în unele regiuni,
tendinţă semnalată şi În alte
ale Romarriei.
întrucît pierderileerau mai mari decit CÎştigurile,în special în domeniuI
timpurilor"trecute (vezi schema nr. 2), limba a încercat să le compenseze
apelind la un procedeu deja existent în sistem' cel aî compunerii,prezent încă
din latina populară la perfcc!ul compus
cantatum) şi la
esse -+ qertuiziul în ablativ, discutate mai sus.
felul acesta locurile goale
din sistem au fost ocupate de
de il doua qeneraţieşi de [crme
supracompuse de prima
si participiIII sau gerunziuE
schema nr. B).
Procedeul, oferind
este continuat şi apare astfel un sistem supracornpus din trei sau patru elementeverbale, un sistem de Iorrne
cOlnpusede a treia qeneratie,
in dacorornâna veche şi azi În unele
populare, în special din
(eL schema nr. 4).
O privire sumară asupri! celor trei scheme privind sistemul verbotemporal al limbii române
remarca simetria celor trei microsisteme
între ele, cît şi a elementelordin cadrul fiecăruia dintre de) , precum şi
economiade mijloacepe care o utilizează. Atunci cînd apar asimetrii sau 'risipă
de mijloace de exprimare ;1categoriilor gramaticale, acestea sînt înlăturate
în timpul evoluţ.ici microsist.emuluirespectiv. Astfel, se poate observa c
formele de perfect simplu (cînia!), de mai mult ca perfect (CÎT/iase)şi. de
"viitor ipotetic" (cintare< lat. canlanerim eatilaueroşintroduceau o asimetric în sistemul timpurilor din "rom:lna comună" (schema nr.2), avînd.
un sufix in plus, sufixul-a" de la tema perfectului,care distona eu I11C)rea
majoritate a formelor de aici formate din temCIprezentului (cint, ânta/ voi citita,
orea cinta, sâ cint, inf'initivul cintare). Ca urmare, pentru înlăturarea acestei
asimetriiformale (la care se adăuga o asimetricIuncţională),Iorrnelerespectiv
limitează din ee în ce mai mult întrebuinţarea, fiind concuratc de forme
compuse (perfeetuJ compus, pentru perfectul simplu, mai I1Hdtea perfectul
compus de tipul avea cintat şi era cintat pentru mai mult ea perfectul sintetic
f;'işurare).
B.Pottier(ap.cit.,p. 4.6)dezvoltă
tezalui Cuilluume,
distingind
şi un T4,care este
timpulrelaliviUlf,
cronologia
relativa
.. Conconlan.la
timpurilor
cstedomeniul
lui 1'4.
10"Schemasistemului
vcrho-temporn!
a] limhi.il'Omâne
a fostrealizatăprin apllc:nreil.
la limbaromiinii
a metodei
lui Guillaume,
prezenta
lă maisus.Spredeosebire
desistemul
ve)'!Jol('lHIJol'aJ
latin,sistemul
verho-tcmporal
românesc
prezLnUi
p8trutrepteeronog<metice
di>tinc!r,
prinapariţiamodu.llli
opla!ilJ-cowliliOlWI,
inexistent
in lalilHl.
Prinupariţiaacestuia,
uneleJUllCţii Indeplinite
Iu latini!de conjunctiv
sînt preluatede nou!mod.DepilrM,zonaprobabilu!u.t
lut J:l':lai
esteflisplltală,
ca in Jatin(l,intreconjunctiv indieaJ.iv,
ci intre eondiţinnal-optativ
iI:H_hcaUv
(Probabil
eliploulisauar ploua.darnn *.Probabil
siîpIOllQ:).A_cest,
nouIHodfact'
l'a poz.lli3
în sistema eonjl!llctivulni
siifiediferrlt\ rom,lnăfală depoziţi:lpe careo [ive"în
latină,fiindlllaidepărta
t deaclualizaTe deinilieD
tiv,modulrealilăţ.ii)decîteonjundhml
în imedintavecin{ttale
a
sUiInromână.
nu COnilll1ctivllI,
ci comUti,}tm]oplalivul
(vezisclJernele
lll".2, :'.,4).PepJanlUHcţlonnl,
acestfaptse '
prinaceeacăm(,dnl
C01HHtjo:naI-op"tativ
estegeneratde HceJenşi
elernente
(lexenH\
de eareesh:'.gel1f:rnt
indie:Jtivul.
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Sl.ij!rJComplJJ
J trei)
dzcomounere)
t:O/!1P/JS

lln//m!/v
suarscompus

li

!lICond'(/onJ/
suprscomous

Scbem:
nr:J •

Schema
nr:4

de tipul dtiiase, viitorul de tipul voi clnla pentru viitorul ipotetic de tipul
cîntare).
In mod similar, în microsistemeletimpurilor compuse şi supracompuse
asimctrfilesint înlăturate mai devreme sau mai tîrziu. De pildă, toate formele
puse în paranteze din schemelenr, 3 şi nr. 4 constituiau într-un anumit timp
asimetrii ale sistemului, elemente tarc contrastau cu nevoia de economiede
mijloacegramaticale. Cazul cel mai concludent îl oferă formele de condiţional
compus vrea cînta sau supracornpusau vrut cînta, au vrut li dntai, ali vrut fi
ântind, care contrastau cu simetria celorlalte forme, toate cu auxiliarul rost
şi verbul a ti, în loc de a vrea la un mod personal sau la inîinitiv. Ca urmare,
pentru Inlăturarea acestei asimetrii, formele de tipul vrea cînta, au vrut
etnia, au urui [i cintat, au vrut fi cîntînd sînt Înlăturate treptat (rămînînd,
unele din ele, numai regional), fiind înlocuite cu formele mai simetrice, sau
mai potrivite cu simetria sistemului(ar cinta,ar fi cintat,ar fi fost cîntat,ar fi
[os! cintind).Simetria formelor supracornpusemerge mai departe dacă luăm
in consideraţie identitatea formală dintre unele forme supracompuse de la
diateza activă cu cea a formelor de la diateza pasivă: "Eu am fost lăudat
pe Ion" (mai mult ea perfect activ)j"Eu am fost lăudat de Ion" (perfect pasiv).
Prin această simetrie, româna face mai mare economiede mijloace decît
limhile romanice apusene, care nu realizează acest sincretism intre activ şi
pasiv.
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sfîrşit, trebuie menţionat că sistemul supracornpus din schema nr, 4
nu este În Intregime realizat. locurile goale nefiind ocupate lncă : o formă
de inlinitiv de tipul *11fi [ost cintind nu este atestată, iar locurile mai mult
ea perfectului şi imperfectuluiindicativ nu sînt ocupate probabil, nu vor
fi ocupate niciodată, căci sistemul nu mai prezintă, C8 posibiliiăli, forme
de tipul "aufostfost cintindşî *au fost [os! CÎntat(vezi schema nr, '1,:stîngajos),
eate să continue procedeul, In acest punct, participiul şi gernnzîul devin
forme "moarte" ale verbului, consumateîn întregime şi În felul acesta foarte
apropiate de adjectiv (cL Guillaurne, Temps ci Verbe,p, 18). Prin aceasta,
microsistemulformelor supracompuseprezentale În schema IlI'.4 este incomplet şi asimetric, iar dacă adăugăm aici şi folosirea eliptică a Iormelor (adică
numai sau aproape numai la persoana a III-a) putem în(,elegede ce el, după
o perioadă de intensă folosire în secolul al XVIII-lea, începe să se ruineze,
rămînînd parţial numai în cîteva graiuri populare şi nefiind niciodată admis
în normele limbii literare moderne.
în sfîrşit, trebuie S8.remarcăm că cele trei microuisteme,prezentate
În schemele nr. 2, 3, 4, nu sint izolate unul de altul, ci se întrepătrund:
inovaţiile din schema a II-a sînt cuprinse în cea de a III-a şi cele de aici În
cea de a IV-a, prefigurindultimul sistem temporal, sistemul complementar
(cf'.de pildă, timpurile indicativului),Este aici un exemplu concludent pentru
faptul că limha nu este numai un sistem de opoziţii,ci şi unsistem de "poziţ.ii",
de "un înainte" şi "un după", aşa cum arată psihosistemafica.
10. Din numeroaselefapte prezentate şi din consideraţiileteoretice care
le-au însoţit, putem trage o scrie de concluzii generale:
1) Ca şi unele limbi romanice apusene (franceza,provensala, precumşi
unele dialecte italiene de nord, unele graillri retorornane etc.)109,româna, În
tendinţa ei spre analitism, a realizat un microsistemde forme supracornpusecu
trei sau patru elemente verbale, reprezentînd perspectiva teriiară. .Acest
microsistem este complementarcelui compus şi celui simplu, care lămîn
fundamentale.
.
2) Formele supracompusereprezintă a ireia generaţiede formeprecum şi
şi ele caracterizează numai dialectul dacorornăn, fiind probabil posterioare
perioadeinumite "româna primitivă" sau "româna comună". Cu toate acestea,
nu este exclus ca unele forme de tipul am fost cintindşi chiar de tipul am fost
CÎntatsă fi apărut Încă din româna comună în unele regiuni. Această ipoteză
are ca impediment inexistenţa formelor de acest tip în dialectele româneşti
sud-dunărene.Ea are însă ca element de susţinere prezenţa în latina populară
a construcţiilor perifrastice cu esse+ ablatiuul qeruttztului (fui [uqitaruio
se putea transforma oricînd prin Înlocuirea perfectului simplu cu perf'ectul
compus în am fost fugind). în tot cazul, ohiar dacă admitem că.unele forme
supracompusede tipul am fost rugind ar fi apărut încă din româna comună,
trebuie să subliniem faptul că acestea nu se constituie într-un rnicrosistern
hine delimitat, ci sînt numai elementecare prefigureazăviitoarele microsisterne
supracornpuse, care se vor constitui după despărţirea dialect.elor,numai in
dacoromână. Cu alte cuvinte, qramaiicatizareaperifrazelor este posterioară
despărţirii dialectelorşi este specific dacorornână.De aceea, putem considera
lQQ
Ci.E. Coseriu,
op,cit.,p. 96; W.Dletrlch,
op.cit.,p. 137.
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că cele mai multe timpuri supracompuseapar în secolul al XVI-lea sau nu
eu mult timp inainte (poate prin secolul al XIV-lea sau al XV-lea). In tot
cazul. unele forme supracompuse cu trei sau patru elemente verbale sin t
arestate încă din secolulal XVI-lea. în graiuri, ele însă puteau să fie mai vechi,
dat fiind faptul că nu se cunoscpînă acum texte anterioare secoluluial XVI-lea
şi că int.reînregistrarea unui fenomen în texte şi aparitia lui în graiuri există
un decalaj cronologie.
;i)Perioada de inflorire a formelor supracornpuse din schema nr. ·1
este cea cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi a doua
jumătate a secolului următor. După aceea, frecvenţa şi difuziunea areală a
formelor supracompuse,în special a celor eu patru elemente verbale de
ar fi [ost cintat, ar ÎÎ fost cintind, 17ali rost cinla],na fi fost CÎntîndsau cu trei
elementeverbale de tipul să [i rost cîntat, sli ti fost cuitind,scade treptat, încît
aceste forme.nu sînt admise in normele limbii române literare moderne, ci
caracterizează numai 1]ude graiuri izolaLe din Ardeal, Mai mare circulaţ.ie
si difuziune area lă păstrează formele supracompusa eu trei elemente
de tipul au rost rinui! (perfect compus sau mai mult. ea perfect) şi de tipu J
au [est cinilrul (eu valoare de imperfect), însă nici acestea nu au intrat În.
normele Iimhii literare
in ciuda vechimii şi răspindirii lor. Singurele forme admise de normele limbii
cu trei elemente, sînt cele
de viitor şi de condiţional de tipul ar li
ar li dnlind, va fi CÎntat,na Fi
cinllnd, care au
treptat .. începînd cu secolul al XVJ.-Ica,şi valoare de
prezumtiv, ea
sens" al întrebuinţării lor în stilul indirect, la persoana
a 1II-a, ea timpuri ale .Jumii narate" sau ea metafore temporale în "lumea
comentată". Formele corespunzătoare de conjunctiv de tipul să fi cintind,
S(1fi CÎntainu sînt formesupracotnpuse, ei numai Iorrnecompuse,iar încadrarea
lor în microsistemultimpurilor de tipul ar fi cintat, ar f'i cîntînd, na fi cîntat,
va fi duiind introduce o asimetric. fiind un punct slab în sistem. De aceea
şi formele supracornpusederivate din acestea (tipul si! fi fost cîntat, să fi (ost
dn/llld) sînt mai labile, mai supuse presiunii sistemului şi implicit sortite
dispariţiei. După o perioadă de intensă folosire la Cantemir şi la Neculce
şi în unele texte de la sfîrşitul secoluluial XVIII·lea şi din prima jumătate a
secolului trecut, prezenţa acestora Il-a mai fost semnalată in graiuri, ceea
ce i-a făcut pe unii cercetători S{Ise îndoiască de Iaptul că ele vor fi existat
vreodată (cum procedeazăIorgu Iordan, op. cit., P: 176).
4) Urmărind cauzele genezei formelor supracompuse, am. pornit de la
teza, luată ea axiomă, că sistemul contine în ei însuşi oirtualităiile propriei
sale schimbări, care depind de constituirea sistemuluiÎntr-o anumită perioadă.
Aducînd in discuţie schimbările pe care le-a suferit în latina populară sistemul verbe-temporal, am Încercat să punem 'in lumină acele virtualităţi, care
apoi, actualizîndu-se,au dus la constituirea, pe lîngă mtcroststemultimpurilor
simple şi a celor compuseîn latina populară (perîectul compus şi poate viito
rul cu IJoleCl),
il îndt două microsistemede forme temporale în română. Astfel,
am urmărit, inspirîndu-ne dintro idee structuralistă devenită clasică, asimetriilcprezentate de sistemul moştenit, argumentînd ideea că vorbitorii
tind instinctiv şi inconştient Ia înlăturarea disimetriilor strueturii lingvistice
moşLeni!.e,Ledt apiieaUi cu succes ÎD fonologie, dar llfaplieată pînă aeum
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la structura verbului românescuv.În felul acesta, am arătat că printre cauzele
apariţiei formelor supracompuseau fost locurilegoale,lăsate În microsisternul
reprezentat în schema nr. 2 şi în transîormările funcţionale suferite prin
dispariţia din unele regiuni a perfectului simplu, a mai mult ca perfectului
sintetic şi a condiţionaluluide tipul se cintare cu valoare de viitor ipotetic.
Deci, cele mai multe forme supracornpuseau apărut pentru a compensa
unele dispariţii de forme simple sau a umple unele locuri goale lăsate de
formele compuse,trecute, din punct de vedere funcţional, în locul formelor
simple dispărute. De pildă, după dispariţia perfectului simplu din unele
regiuni, locul acestuia este luat de perf'ectu1 compus, care primeşte valoare
de preterit în "lumea narată". Locul perfectuluicompus este luat de o formaţie
supracompusăde tipul am [ost cîntat. Procedeul, devenind productiv, se aplică
şi la alte forme, apărînd astfel a treia qeneraiiede forme compuse de tipul
aş fi fost cîntat, voi fi fost CÎntatetc., care sînt în egală măsură creaţii (fiind
formaţii ueîntîlnite mai înainte) şi repetiţii (fiind alcătuite pe baza unei
tehnici mai vechi de compunere).
Constituiau formele de a treia generaţie (tipul va fi fost cîntat, ar fi fost
cintat, să fi rost cîntat etc.) o necesitate, sau reprezentau un lux, () exiensinne
hipertroţicăîn limhă ?Hăspunsulla această întrebare este strîns legat de viabilitatea construcţiilor discutate în diferite medii sociale. Pentru un vorbitor
atent la nuanţe, ele reprezentauun avantaj, căci, urătînrlpreauterioritatea, îl
ajutau să delimitezemai hine epocileşi niveleletemporale, adică să spaiiclizeze
timpul, în funcţie de intenţia comunicativă dorită. Exemplul cel mai concludent îl oferă scrierile lui D. Cantemir, în care aceste forme primesc adevărata
lor strălucire, relevind diferite planuri ale "lumii narate" sau ale "lumii
comentate", unind perspectiva locutorului cu cea a colocutoruluisau distanţ.indu-Ie,în funcţie de intentia dorită. în schimb, pentru un individ pragmatic
sau pentru un cunoscător mediu al limbii, aceste forme sînt surse de nesfîrşite
complicaţii, fiind greu de învătat sau de minuit. Locul lor este mai .degrabă
într-un stil periodic, nuanţat, cu fraze simetrie construite, în speciaIlperioade
ipotetice cu protaze şi apodozede întindere egală, greu de realizat e' moderni,
xiecîtîntr-o frază fragmentată, lineară, eliptică. Tendinţa modernă spre o astfel
de frază fragmentată explică, de fapt, căderea în uitare a formelor supracompuse (discutate), în secolul trecut şi în secolul nostru. La aceasta a COIi-trihuit şi ignorareasau respingerealor de unii autori de manuale de gramatieă,
începînd chiar cu Heliade Rădulescu,cel care contribuie în foarte mare măsură
Ia stabilirea normelor limbii literare moderne.
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Cazan
ia (1643),edijiede .I.. Byck,Bucureşti,
1943.
IoanZobadinVinţi,Sicriuldeaur,ediţiedeAntonGoţia,Bucureşti,
198.4.
GJN:tSEET L'JVOLUTION
DESTEMPSSrmCOl\rpOsrS
EN HOUMAIN
RESU.ME
En uLiJisant
quelquos
aequisitious
de la linguistique
moderne,
l'aulelll''lent deceler:
1. l,a dateelel'apparWon
enroumaindessoi-rlisant
tcrnpssUI'com})(Js(s
dutypeam
cÎntat,aInfostcintind,
amvrutcînta,aşfi cintal,aşfi cintind,
voifi clntat,voifi CÎntînd
.•aşfi
cintat,a, fi /'o::tcfntind,
IJOi
fi fostcfnlat.voifi fostcintind,
săFifostCÎlltal,
să fi fostCÎntînd,
dansla languepar](,e,
danslestcxteslitt6raires
ilpartiI'du XVi'siecle,et celasurloutdansIes
6euvl'cs
litteraires(juiouteu descontacls6troHsavecla Jallgue
par!t}e
elelenrepoque.
2.
La provenance
rnorphologique
de ceHe
innovation
f.JtleseauscsquiFontg{meree.
:l. La
situationdes
pal'lersde DOS
j ours.
L'auteul'
a utilisede nombreux
texlesaneiel1s
et moderncs,
des
dialectaux,
I'Atlas
Lingnistique
Hmuuain
et Iesgramma[I'!s
normativcs
du XVIII-erne
el XIX-bnesieclemi:
1'on
trouve
sur
la sitnation
iOrInes
danslesparlerspopulaires
de deprecieux
eHIlatEmwignages
granunaire
a eLe
ecrite" decertaitles
Le
Inir;en discution
projetteunenOllveUe
lumÎt)l'e
surIesrapportsdu rGumain
littL)X'fiire
aveelesparJers
popnlaires
et Husai
SUr'
lesCflU8es
qui sunt la hasedesiuno'lations
Facultateade Filologie
laş(,.Calea2;; August,nr. II
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