CATEGORIA GRAMATICALĂ PERSOANĂ.
PERSOANA VERBALĂ: PERSONAL!IMPERSON AL
DE
ECATERINA
TEODORESCU
Conceptul de persoană, care "a jucat în civilizaţia europeană un rol
considerabil, mai întîi în teatru, apoi în drept, în teoloqie şi în filozofie" 1, se Întîlneşte şi în gramatică la pronume şi verb, pentru unii
lingvişti şi la substantiv: vocativul este considerat de persoana a II-a,
celelalte cazuri de persoana a III-a.
"Ca noţiune qramaticală, persoană se cheamă orice obiect al vor-o
biri i considerat din punctul de vedere al poziţiei lui fată de vorbitor
sau, altfel spus, după. rolul pe care il joacă în vorbije. Obiectul vorbirii
se poate găsi faţă de vorbitor într-un înlreit raport, şi anume: poate
fi vorbitorul însuşi (eu, noi), adică persoana 1, poate fi cel căruia i se
adresează vorba (tu voi), - persoana a IT-aj poate fi cineva despre
care se vorbeşte (el, ea, ei, ele) - persoana a III-aJ/2.
Aceste trei persoane le întîlnim şi la verb, căci "Dacă verbul arc
«persoane» faptul Se datoreşte pronumelui. Verbul nu face altceva
decît să-şi adapteze forma la aceea exprimată prin pronume" 3,
Cum, însă, verbul îşi are specificul său, persoana verbală se cere
în mod special discutată.
În gJ:1a1ill1a!ti!C,a
:tDadilţicma:lă
persoana vleriballăoste defill1iHăuneor.i în
termeni sintactioi şi anume drept categoria care indică raportul verbulu! faţă de ,,«pensoKl.Q1,a»
vorbirii, adică f,aţă de suihiedul laoţiun:iisao
1 ViggoBr,ndal,Essoi«de Iitiquistiauegenerale,Copenhaga,
1943,p. 98.
2 IorguIordan,Limbaromânăcontemporană,
Bucureşti,1954,p. 383-384.
3 Ibidem,p_254.
4 _...Anuar,aoademie
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faţă de aqentul unei stări" \ 'ailieo:riîn 'termeni rnorfoloqici, oa "forma
pe care o ia verbul pentru a arăta că actiunea este făcută de cel care
vorbeşte (pers. Il, de cel cu care vorbeşte (pers. a fT-a) sau de altcineva i'n afară ele cei doi vorbitori (pers. a TII-a)"s sau chiar ca "desinenta care marchează, acţiunea după cum ea este efectuată de cel care
vorbeşte, de cel cu care se vorbeşte sau de cel despre care se vorlJeşte" 6.
Definiţiile nu sînt întîmplătoare, deoarece "persoana" este, la origine, o categorie a predicativitătii, iar nu a verbului 7 şi de a(:tea ea
este în acelaşi timp atît o problemă ele formă cit şi una de conţinut,
deci atît mortoloqică cît. şi sintactică. "Raportarea enuntărli la un anumit segment de timp, modalitatea ei definită precum şi raportarea la
unadin persoanele qran1>i:11lCla:l'e
'slrJlit
ipfiOlprii
orlrcă'r,eri
prediG:.lţh... afara
acestor categorii predlcatlvitatea nu poate fi realizată" Dar pentru Cd
in limbile noastre verbul (mai precis: formele lui personale) s-a specializat de demult in ca litate de exponent de bază al prcdicativltătii,
şi aceste vcateqorii, iniţial predi cative (timpul, modalitatea, persoana),
parcă. s-ar coritopi cu formele personale --- "s-au morfolo(Jizat»"8.
Intru cît, însă, forma par arliqmcl verbale care ocupă poziţia a III--a
"este acea formă de conjugare prin care se numeşte "persoana» qrarnaticală care nu participă la actul vorbirii" 9, ea este considerată de
unii lingvişti ca o non-persoană, ca impersonală.
Teoria persoanei a III-a Celnon-persoană. este susţinută, după. intormatia pe care '0 avem, de Jakobson 13,Br hIdaI 11,Benveniste 12 şi IsaCenko 13.
Ocupindu-se de categoriile qt amaticale ale verbului rus, R. .Iakobson atrage atenţia asupra faptului cii, în vederea definirii cateqoriilor
verbale, se impune să delimităm "enuntarea în sine" de .protaqoniştri
" s. P. Obnorski,06pa30B3HHe
cjJOPM
3-roJlHua, apudE. M. Galkina-I'cdoruk.
5:31l'1'1"";nienn)fC'lil\lB COBpeMeHf!(Jy!
PY2C!(OM
f!%!!(1',
Moscova,195[;,p. 123-124.
5 Grcnnuticn
limbii românc,Editura AcaderrieiItS.R" Bucureşti,1963,vol. 1,
p. 24:l.
6 Pirrro Cuiraud,La synlClxe
du irancais,Paris, 1962,p. R
I "".raport.mea
l.asubiectulpropoziticia luat formapersoaneigramaticaleexprimată prin formavorbală". (Isaccnko,fpaMMaTi1QeCKHH
crpoi pyccxoroH3hIKS
B CO[JOCfilMelHlflCC!lOIl
<H(KII
'.1,MOPi.jlOJlOfllil.
LJaCTb
eropan. Bratislave. 1960,p, 20),
s Iseccnko,op, cit.. p. 19--20.
9 Ibidem,p, 408.
':1EssoÎsde ]inguistiquegenerale,(Pnris),lGG6,p, 181-185.
li Op.rei!.
12Siructureelesrelcztions
elepersonnedans verbe,în ESL, 1946,t. 43.
13Op.ci!', p. 19-,20;40'j---409
si DHHapflOc1h,
npHRa1HBIlhle
OU03J'UH
HrpIIMMETIPleCrcne
3H;-Pief-H-l'H,
în,Boi1pfl(,bJ
H'-H.JKo3HaHH51J;',
1963,2.Teoriaeste însă rnt:1Î
vecheiea
se întîlneşteşi la unii lingviştiruşi. Vezipentru,a,c'ea6tll
E. Jvt 'G1l1kin,a.Fedorulk.,
op.
cit., p. 103.La noi teoria respectivăa fost împărtăşitdde Iorgu Iord,an V,iJ,kri.Cl
Cutu-Romal0,A.lcx.and:nu
NiculesGll în StruclwCl morfologicăczlimbiiromâne
cOlltemporane,
llucurOlsti.,
j 067.
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sM", "ln consocinţi trebuie distinse patru rubrici: un eveniment narat
(narrated event) sau. procesul
i,
un act al vorbirii sau pIOşi un
c(-)su1enl1nţării (("<a)
I un
al
-1
.
t
1
1'·
tă
..
[T
"l"
14
protaqoms. a prOCCSlhLU
enUIl,iJrn \ ..
TI\ba/El acestei distinctii persoana vorbal ă ec;tc definită
eateqoria care ucar(Jcteriz(ază protagoniştii procesului enunţat. in raport
'u protaqoniştii procesului enuntărir' 15.Per,:oan.(la Ill-a răminc astfel
in afara acestui
şi este considerată impClS01101ă,
"Persoană: a)
personal (semnalind că '1'" = Ta )/impcrse!Hi:ll"
16.
şi
Teoria persoanei a III-a ca
este discutatiJ pe
ele FInUc Benvcniste. cart>,i-d acordat o atenţie speciala.
.In toate limbile care
un verb
afirmă Benverrlste
Inele ccrijuqării se clasifică după referinta lor la persoană, enumerarea
persoanelor constituind
. Această clasificare este
în mod notoriu moştenită
unde formele verbale
floxionate constituie 7TPOOW1TO:,
persoane, «fiquratii» sub care se
zcază noţiunea verbală ...
Aşa cum a fost elaborată ele
pentru descrierea
10f,
această clasificare este încă admis,"!nu numai ca verificată pentru toate
limbile dotate cu un verb, dar ca naturală ş! înscrisă. în ordinea lucrurilor" 17.
Terminologia tradiţională" după care Iormele verbale prevăzute
cu desinentc personale sint numite după pozitia, după, succesiunea lor
în paradiqmă, persoana 1, rIC.rSOdl1C1
a
persoana a Il l-a, este, după
Benveniste, nesemnificativă. fiAceste dmumdri nu ne lămuresc nici
asupra necesltătii cateqoriei, nici asupra con ţinutului pe care ea îl implică, nici asupra relaţiilor care qrupează diferiteepersoCJncii 13.
'Termenii întîlniţi in gramaticile
Care persoana a Inca
este numită (1] -roibu ",EleeIoare
dU!pd
diferenţa dintre cele trei persoane: "O teorie Iinqvistică a persoanei
verbale nu ,poate să se constituie decît pe
opozilhloroare dlfcrentiază persoanele H19.
Întrucît persoanele 1 şi a II·a sînt polare, reversibile şi unico ",
implicînd totodată persoana, pe cînd persoana d ll l-a este considerată
ca fiind in afara acestui
şi poate fi Ilo infinitate de
14.Iakohson,o7J.cit., p. 18!.
15Ibidem,p. 182.
16Ibidem,p, 185.
7 Bcnvcnistc.(ut. cit.. p. 1
18Ibiciem,p. 2.
19Ibidem,p. 4.
20Întrecele dOUd
persoanese stabileşl(;un raportrnutualorice"tuJ'este desernnat de "eu" şi nu poate fi conceputdecît'pornindde la "Cu.",orice "r)ll"apar, 'n
rnpor{cu "tuH.('r.iree,,-cunde'i/.lllC
un n:l:ull
şi jnv(;r:1Lll\rOrfJlrea
celuilalt,arnl)e1p
p"rsoaneindicindde fiecaredata.o anumităPE'fS()Cln.'L
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nici unul" 2\ Benveniste conchide căi persoana a III-a nu este "o persoană", că ea "nu indică decît invariantul inerent oricărei forme a unei
conjugări" 22.
Această formă verbală se foloseşte, după E. Benvaniste, ori de cîte
ori nu este indicata, persoana 23şi nu numai în cazul verbelor care au
un agent, ci şi în cel al verbelor ",aşa-numite impersonale".
In sprijinul tezei sale, E. Benvenistc invocă. "absenţa oricărui pronume de persoana a III-a" 24,precum şi liosa morfomelor p€rsona'e la
forma verbal ă care ocupă po(Z;[i1i,a
a 't'r'ei,a1ncel'emai muâte di'nure ,limbile lumii.
În turcă, pentru care se clau formele de prezent şi perfect definit
ale verbului CIiubi (1 sev-iyor-um; 2 sev-tsot-sun , 3 sev-v ot , 1 sevdi-tn ; 2 sev-di-n , 3 sev-diţ, în ostiacă, pentru care se citează flexiunea
eutletn, eutien, euil, în maghiară şi în alte limbi, persoana a IlI-a a
verbului e nemar cată.v . în abhază şi în cercheză, în aceasta din urmă
în special, ea cunoaşte "un număr marie de indici", spre deosebire de
persoanele 1 şi a II-a ale căror morfeme sînt "constante" şi "reuulate",
Deosebirea dintre persoana a Hl-a şi celelalte doua persoane este
susţinută de E. Benveniste şi cu cazul invers, din engleză, în care perscame 'a III-Ia este sinqura marcstă : (he) Joves, der (T, YOLl,we, they)
love 26.
Paradigmele "cu trei persoane simetrice" din indoeuropeană sint
considerate, în consecinţă" "o anomalie", create totodată din raţiuni
de simetrie.
Teoria persoanei a III-a ca non-persoană ne pune în faţa unor probleme pe cît de intersante, tot pe atît de complicate.
Dacă analizăm formele verbale personale în raport unele cu altele,
este evident că forma verbală, care ocupă, 'Poziţia a treia se defineşte
negativ faţă de primele două persoane. Ea reprezintă, cum s-a mai
spus, forma prin care este indicată. .persoana" gramaticală care nu participă la dialog 27.Consecinţa acestei "semantici pur negative" 28 este
21Benveniste,ati. cit; p. 6.
22Ibidem,p. 4.
23Pentrupoziţilanoastră faţă de unele din afirmaţiilelui Benvenis
tc, faţii de
teoria persoaneia III-a ca non-persoană,impersonală,lipsită de sens personalîn
general,să se vadă discu.tiape care o vom face,În continuare.
24Benveniste,arl, CII.,p. 4.
25Sînt însă şi situatiicînd persoanaI nu e marcată.Verbelede conjuqerenil
II-a, a III-a şi a IV-a, exceplîndcîteva cazuri,au, în limba română,persoana1
identicăcu persoanaa III-a,ambelenernarcate:eu trec, ei trec; eu cer. ei cer; cu
vin, ei vin.
26Exemplulautorului.
27Teoreticabscntă,practicpoate fi şi prezorr.ă,indicîndun participant.indirect
la convorbire.
28Ci. Isacenko,fpaMM8TH'IeCKHH
crpoi,p. 408.
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mobilitatea ei slntactlcă : această formă verbală se poate folosi nu
numai cu subiect ;personal: El (ea, copilul, elevul etc.) învaţă, ci şi
cu subiect nepersonal: Maşina calculează sau chiar fără subiect: Sună
la intrare, Bate la geam.
Dat fiind totuşi căI persoana a III-a intră, la majoritatea vorbelor.
în raport cu persoana 1 şi a II-a, denotă că. ele au şi o valoare comună;
această valoare constă în faptul că. toate aceste forme verbale finite,
numite "persoane", neferă activitatea, starea sau existenţa fiintelor
umane, de unde şi capacitatea de a primi "un subiect din clasa animatelor persoane" : 29eu, tu, el. În felul acesta "referenţii se prezintă nu
cu două persoane, ci Cu trei. Că eu şi tu nu pot să se refere decît la
fiinţe umane şi nu la lucruri, n-are nici o importanţă pentru funcţionarea codului H30,In limba română ca şi în latină, pronumele personal
cu rol de subiect nu însoţeşte în conjugare forma verbală, nu este, cu
alte cuvinte, ca în francaz-ă de pildă, un morfem de persoană", deoarece în limba română, ca şi în latină, "desinenţele verbale arată despre
care persoană. Ceu", "tu" sau "el") e vorba" 32,
Revenind cu aceasta la unele din afirmaţiile lui Benve:niste, am
vrea săI subliniem că. ne apare prea categorică asertiunea că flexiunea
"cu trei persoane simetrice" reprezintă "o anomalie". Dimpotrivă,
.ea este cea mai naturală a verbului şi cea mai obişnuită" 33,E
greu de acceptat şi afirmati a că forma verbală numită persoană a
III-a se foloseşte ori de cite ori nu este indicată persoana, precum şi
ideea inexistentei unui pronume de persoana a III-a, implicaţie imediată a faptului că forma verbală care ocupă poziţia a treia "are ca
funcţie de a exprima non-persoana" 34.Din moment ce demonstrativul
ille, din care s-a născut pronumele ele persoana a Ip-a, s-a înscris, în
anumite condiţii sintactice, anume atunci cînd Irflreceda ca subiect
forma verbală, în sistemul de opoziţii al pronumelor personale, eu, tu
(eu învăţ, el se plimbă; tu munceşti, el vegetează), el este, ca şi
acestea, pronume personal.
Nu este, însă, mai puţin adevărat că, în virtutea originii sale, acest
pronume, spre deosebire de eu şi tu, are capacitatea de a se substitui,
29.IeanDubois,Grammait
e structuraledu lruticois. nomel pronom,Peris, 1965,
p. 105.
30Ibidem,p. laS,
:1 Persoanagramaticalăse exprimăîn diferitelelimbi în mod deosebit: prin
procedeesinte-tice,
deci prin dcsincnte(în latină şi în română,de pildă),analitice,
prin pronumelepersonale(în francezăşi în portuqhezadin Brazilia,în caro,e vorba
numaide a doua,formaverbalănu are nici o desineriţăi ef. BernardPott.ier,Systetnatiouedes elementsde relat.ion,Paris, 1962,p. 77. n. 192),sinteticeşi analitice,
prin pronumeşi desincnţe(în germană).
32Sextil Puscariu,Limbaromână,Bucureşti,1940,p. 152.
33AntoineMeillct, Linquist
icue tiistoriqueel linquistioue generale,Paris, 1926,
p. 1'76.
24Benvcniste,att, cit., p. 4.
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în construcţia subiect + predicat "oricărui nume de lucru sau de fiinţă,
de a desemna indirect cu ajutorul unui substantiv deja enunţat sau
prezent în mintea vorbitorului. orice noţiune ca un vas în care se
poate pune orice fel de continut" . Dar şi aşa .,pronumele el este totdeauna. interpretat ca un animat în propoziţiile neterminate care ar
putea să fie ambigue, (Il prerui], chiar şi în cazul cînd verbul poate să
ai'băl.u·ns'uibi'8en:
1n,aQl'lim,a
(Le ciment (1bien pris]" 36.La mivelul formelor
însă, la nivelul cuvîntului, al "sinta9mei interne" 37,"implicite", la primul nivel sintaqmatic 38, forme verbale ca presupune, spune, crede,
doreşte, vrea etc., etc. au, ca şi formele de persoana 1 şi a II-a, cu care
sînt asociate, sens personal. I'orruele : tnvăţ, inveti, tuvaiă etc, exprimă
implicit ceea ce explicit se exprimă prin eu invă], tu înveţi, el (eu]
învaţă etc. Subiectul virtual al persoanei a III-a a un ui verb personal
este, aşadar, oa şi în cazul primelor două forme verbale, tot un pronume peronal 39,fapt care şi explică. de ce, exceptînd cazurile de insistentă asupra persoanei sau de opoziţie între acţiuni diferbte efectuate
de persoane deosebite 40el rămîne şi în propoziţie neexprimat.
Paradigma verbului personal este, asadar. strîns legată de paradigma pronumelui personal, mai exact de nominativul acestuia, între
paradiqm« şi sintagme existînd, cun] am mai arătat, "strînse dependenţe, o paradiqmă fiind constituită. din relaţiile sintaqrnetico posibile
dintre ea şi alte paradiqme din acelaşi sistem lmqvistlc" 41.
35.IorquIordan,Introducerein lingvisticatomanică.curs ţinut Ia Facultateade
fj]ol()Jjea Univcrsit.iţi!
oc. I. Purhon",1957,p. 573.
36.JcenDubois, Grotnmnir»
sirurturat«du irancais. le verbe, Paris, 19G7,p. 27.
.17 Cf.lerdinandciteSaussure,COUIS
de linquistiquegt;nemle,Paris,19154,
p.. 187.
n'lni.almei.interne"ii estt. opus/j"sintarlrnaexternă",constituitădin două cuvinte
cu sens notional.
38DupăSaussur
e flexillneaesl.e"şi ceva sintagmatic";ideea e îrnbrăţisetăde
unii•lingvişti,de pildă de Guiraud, care nu concepemorfologiaîn mod trudttional,
ca "un inventarde formeale cuvîntului".ci ca "o sintaxăa cuvîntului.Sintaxăde
un tip particular,c adc'viirat,şi, Intr·o oarecaremăsură,distinctăele sintaxafrazei;
pot fi ciI'
.?Nu Credşi eu il-amfiîcul-o",(op, cii., p. 8). Pe aceasUîpozitie
ne.situăm:?inoi.
lifltrcprimulşi cel al do-il-ca
njvt1sl:nl:a,g,lTh3.\tiic
c'xislăTJ!cîndoi>(:lnic
corespolt1denţe,(lar paralelismulnu este perfect.Pe terenulpropoziţieichiar persoanaaH-o,
ca sij ne li_DlitdJTl
la un
cxernplulPoate
intra r;înlr-ovarietatede «ilnpeTsonal»u
(Benvcnisi.(c.
CiTicit., p. fiste vorbade binecunoscutul
caz al persoaneia II-a cu
:,ubiecl9cIIeraişi nederl.erminat:
"Cîndvezi piatra ce nu simtenici durereaşi nici
miia/ De Ciiini.măşi minte ieri în. lături.,e Dalila!"(Eminescu,
Opere,1, Bucu..
reşLi,1939,p. 164).
39De;;j
.non·c:on]ocutoIUH',
,a III-a
este considerartsi n«altuh
(",1)11:'11")
sau
c<cinev,a»
"vrel.linllb.
«cud.are»
etc.)".'(Puşcariu,
op.cÎt.,-p.150;vezi ,;i Iorclanr p. 308)1totuşi
:prcmuTDele
eli eu, ei, ele se
lnscriLlîn paradigmapronumeluipersona1.
4o,El1
desQnezr
tu' c;întii cu adun,iar el risipeşte.
411. CotE'anu,PrinCipaleleaspecte ole struclll{f1]jsmului
contemporan,în Elemel/lede linqvi.stică
structurală,BlIcLlrc;ti,
1067,p. ::0.
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Aşa stînd lucrurile, noi am optat pentru definiţia tradiţională a
persoanei verbale, definitie întîlnită curent în gramatici, dar am considerat necesar să-i aducem o completare. Prin persoana Ia verb înţelegem forma 42pe care o ia acesta pentru a indica protagoniştii procesului enuntat sau, cînd verbul are formă pasivă, "pacientii" săi în
raport cu vorbitorul. Modificarea formei Se realizează cu concursul
unui flexiv. al unei desinente care se ataşează radicalului verbal: sper,
speri, speră, sper<'im,speraţi, speră; sînt !<'iL/dot,
eşti lăutio], este 1c1udul.,
sÎrdern lăudaţi, sînteţi lăudot], sînt lăudaţi.
In nirma a:e'e,sttei
ImlOclii·kălri,
"ireprez,enrtă1rtii
iflQll1lO{lOlgiÎioe"
j se dlsolc:,az,ă
"o reprezentare sintactice-semantică" 43. Primele două forme verbale
indică actiunea, starea etc. participanţilor la dialoq (pers. 1 şi il II"a),
a trelilaformă verbaâă, ,alcltiv:iiale!3.,
sltare1detc non-oonăooueorilor (lp'e1rs.
a III-a).
Verbelor personale care, in sistemul nostru verbal şi nu numai în
el, reprezintă imensa majoritate 44, li se opune un număr redus ele
verbe 45,care nu au decît o singură. formă flexicnară : plouă, ninge, elco ;
trebuie, se cuvine, se intimpţti etc.: latră, nechează, înfrunzeşte etc.
În baza acestei caracteristici ele sint denumite uneoriunipersonale.
Dacă avem în vedere exclusiv particularităţile de ordin flexionar,
numărul de membri ai Ilexiunii, numărul "persoanelorll verbale 4\ nu
şi valorile implicdite de Iorrnele Hexionare, verbele pot fi şi sînt clasificate uneori în ttipetsotuile 4/ şi unipeisonoie. Dacă ţinem însă cont
de faptul că. lumea formelor semnifică întotdeauna ceva 48,Cii formele
nu sint "învelişuri goale" ,verbelor personale, care cunosc Ilexiune
după persoană, in raport cu ideea "eu", "tu" şi "d", le vom opune
impersonalele, deci verbole care nu realizează opoziţia cu primele
două persoane (implicit nu admit un subiect "prsonal"), decit dacă
sint folosite în vorbire (în text) cu sens Iiqurat. Se înscriu în această
4?Persoanala verb nu este decît rozultatu!unui acordformaLSi) se vadă discuţia de la p. 1.
4313.Vasiliu, Sanda Go]openţja-Eretescu,
Sintaxa t.rcnstormaiionuţă
a limbi;
române,Bucuresti,1909,p. 2D.
'14Numărullor ('Sitede ordinulmiilor,în limbnrorrănă aproximativ6000.CI.
CI. Moisil,Problemepuse de trcducere«C/u!o[J]n/ă.
Cotiţuqareoverbe/o!jn timt»:
română scrisă, în SCiL,XI, lDOO,11r.L
,5 Dupăo statisticăaproximativă,
efectuatăde noi, cam 100.
46Orice radical verbalmarcatcu o desinenV.i,
fie ea şi dcsiuont
a 0. (mortem
care îi asiqură verbuluifuncţiade predicatîn propoziţie)este, din punct de vedere
formal,o persoanăverbală,nu orice formăverbală marcatăastfel implicăînsă aceleaşi valori.Indicatiiledale de flcxiunonu sînt. aşadar,la toate formeleaceleaşi.
47el. J. Damour
ette şi EdouardPiehon,Essoide (Jrammaire
de in 1uIlguehancaise,t. IV, Paris.1D34.p. 4fl4,şi Fedoruk,op. cit., p. 12/1.
48Avem,evident,în vedereconţinutulcategorialşi mI deno/a!iv,deci "Trăsa·juri],?SelYlilntiCl
cilforaleco[t;spundformesinlael,jeediferite".SorinStati,TeorieŞI
metodăîn sintaxă,Bucureşti,19f17,
p. 147.
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cateqorle a'td,tverbe oa plouă, tună, fulgeră 49,dtşi verbe IOatrebuie 50,
se cuvine, se întîmplă 51şi altele de acest tip.
Exprimînd fenomene cosmice sau necesitatea, hazardui. în mod
fatal verbele respective nu pot implica valoarea despre care vorbim.
Toate aceste forme verbale ne dau indicaţii doar cu privire la modul
şi timpul unei acţiuni, nu însă şi cu privire la existenţa unui protagonist
al ei, privit "din punctul ele vedere al persoanei gramaticale" 52.
Consecinţa imediată a acestui fapt în planul expresiei este lipsa
unui subiect de la care să, plece ideea verbală; subioctul v-a punct de
plecare a acţiunii lipseşte 53.
Verbe ca trebuie, se cuvine, se întîmplă, necesită o completare 54,
der Ia n'ivlelUiIformelor nu avern o reprezentare simbactdoo-sememtică
determinată.
Nu pot fi însă repartizate la impersonale, deşi nu intră nici ele
in raport de opoziţie cu primele două persoane verbale şi ca atare nu
pot implica o relaţie cu "eu", "tu", "el", verbele care exprimă' actiuni,
procese ale unor animale, plante, eventual obieote (latră, nechează, se
ouă; înfrunzeşte, îmboboceşte, germinează; curge, derapează etc.) 55,
49IntrebuintatpersonalIn :
.Mă fulgeri (mă fulgeră)cu privirea"(apud Iordan.Guţu-Romalo,
Niculescu,
op. cit., p, 180-181).
50In limbafamiliarăa intelectualilor
din secolultrecut,acest verb se întîlneşte
conjugatşi ca verb personal:
•Tînărfiind,aş trebuisă fiu Indrăqltde v.iată".(Eminescu,
Prozaliterară,E.P.L.,
r964,p, 10).
Pentrudiferiteleîntrebuintăriale acestuiverb vezi IorguIordan,Limbaromana
actuală,Iasi, 1943,p. 147-·150,350-351şi Gh. N. Dragomirescu,
AuxjJiClJele
motia!e,
în LL,7, Bucureşti,1963,p. 244-246.
51Personalîn enunturica:
M-amÎntîmplatacolo cînd... Eramde fată cînd...
52Iordan,LRC.p. 56.
,5 Se admite,în general,că •valoareade subiectrezultădin intilnireaîn acelaşi elementa unei structurigramaticale,a «lemei",a punctuluide plecare a procesuluişi a absolutului".(SergeKerccvski,L'ieleetiu procesdans la lauquerusse,în
.CahiersFerdinandde Saussurc",Geneva,1956,p. 30).Functiade subiectse caracterizează formalşi prin pozitia sa, de aici şi posibilitateadefiniriidiatezelor.prin
"directiade desfăşurare"a acţiunii.Cf.GeorgesGalichet,Methodologie
grammaticale.
Etuiiepsychologique
des ntructures,Paris,1953,p. 93-94; Pottier,op. cit.,p, 6970 i
Puşceriu,op. cit., p. 152.
54Cornplinirea
este, de regulă,verbală:
Trebuiesă Iupttim.
Se cuvinesă ascultămde cei mai mori.
Se întîmplăsă uit şi eu.
Paredtqmalor nu implică,prin urmare,o relatie cu o penarliqrnă
din acelaşi
sistem(paradigmaconjugării+ nominativulpronumeluisau numelui),ci cu o formă
verbalămarcatăprintr-oconjunctie.Pentru eventualelelor întrebumtăricu numele
să se vadă discutiape care o vomface mai tîrziu In cursulacesteiexpuneri.
55Sistemullimbiiromâne,şi nu numaiel, permiteflexiuneapersonalăa acestor
verbe,dar, din motivelesne de Inteles,ele se folosescnumaila persoanaa III-a,
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deoarece aceste forme verbale ne dau lndlcatil privitoare la existenţa
unui protagonist, autor, a unui subiect în accepţia semantică a termenului 56,ca şi verbul cu flexiune trimcmbr ă.
Noţiunea de protagonist ne trimite la planul realului 57,plan În
care există fiinţe active, obiecte (care pot fi imaqinate ca actionind),
ciPOUInSlba;l1'ţ1e
etc., rrelmelc1bart'8
toate ,alt/it(in plerruâ rlug.i;c'Crîltşi lÎ:nereI al
expresiei. In planul expresiei acestei valori îi corespunde, în acest C(IZ,
un substantiv din categoria anirnatelor non-persoană sau a inanirnatelor 58,valoare care la nivel paradlqmatic este conţinută virtual în
verb. "Forma votat îşi este suficientă ei înseşi şi. deşi nepersonală,
include 'noţiunea qramaticală de subiect" 59,Imediat ce enunţăm acţiuni
ca latră, nechează, se ouă !SIBIU
,(:1',llle,]'e
d'ealc'esligen, ,Cl!vem
ro reprezentare
sint'81c1irco-secrnanrLircă
I delolar,e:c.e
,,1[Jln
IS1ilngiur
9ea1de !liiinrţe"
(,(J,
un ISÎlnguif
gCln
de obiecte pot "îndeplilni mişcarea exprimată de aceste verbe" 61.Paradigma vorbelor respective (înscrise de unii lingvişti intre cele două
categorii polare şi numite convenţional unrpersonale] implică, aşadar,
relaţia cu nomlnativul numelui.
Clasificarea tripartită a vorbelor 62 nu se aplică însă şi propozitiilor. IJa cel deal doilea nivel sintaqrnatic, unele se stabilesc raporturi
intre cuvinte, unde există "specificare şi extensiune în afara cuvintului şi a categoriilor sale Interne" 63,orice constructie în care există
sublectacu formă qramaticală determinată, pronume sau substantive în
nominetiv. care impun conduita verbului. este considerată "personală",
Cu sens figurat pot fi folositeşi la celelaltepersoane,caz in care, automat,au
subiect.personal":
Al 1mbobocit
de cînd nu te-am văzutI
Un
ca a derapapoate fi folositşi cu sens propriu'fi personal:
Amverb
derapat.
Organizareaparadigmaticăşi sintagmaticăEl verbelor nu este, prin urmare,
străină de sensul lexical,ci, dimpotrivă,e regizată adesea de el. .Interpenetraţia
morfologiei,
sintaxeişi Icxicoloqici"(Saussure,op, cit., p. 187)este incontestabilă.
5; Pentru definiţiasernanticăa. subiectuluisă se vadă dlscutiain continuare.
5'1Categoriilesintactice"au caracterneaI"(StaU,op, cit: p. 43).
5 Cuvintelecare le exprimăocupă qolul din stinqa verbului,deci golul care
reprezintăpozitia subiectuluipersonal.[ vorba, evident, de topica firească,qramatilcalăşi nu de cea iafectivă,imvcrsă.ConstruotiePl'Op07,jiiJlorr
leu.astfclde predicateeste identicăcu cea a construcţiilorcu predicat.personal".
59Benvenisto,
ari, cit., p. 7.
60N. 1. Barbu,Sintaxa.limbiilatine,Bucureşti,1946,p. 109.
61lbidem.
62Clasificarecar,pare o bază profundăîn realitate1lreflectaUiîn gîndire,realilabedespre car'evorbim.Cf. lordlClUl
, LRC,p. 422--423
i Idem,lnl[oducere.p. 591---592.;Barbu.op. cit.. p. 109.şi Dllbois,Le verbe,p. 187.Şi SextilPuşcariu(op. cit.,
p. 154)clasificăverbeleîn trei clase, dar el cuprindeIn categoriaunipersonalelor
locuţiuniverbaleşi verbe ca: .mi-e sete", .mi·e dor", .mi-e scîrbă",.mi se pare",
.,trbuJe". .'se 'o\liviIl!e',
.fa'ce".
6l Guiraud,ap. cit.. p. 18,
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'in baza faptului că raportul dintre persoană. şi verb 64 este (Jal cu
raportul dintre subiect şi predicat, iar cele opuse lor, "impersonale".
Comp. :
Eu învăt.
Tu Inveti.
El (ea) lrrvaţă.
Elevulscrie.
Lampafurneqă.
Masiuederapează.
cu
Plouă.
Se întunecă.
Mi s-a urit.
Mă doareîn gît.
Imi place de tine.
Nu se înscriu, evident, în categoria celor din urmă, propoziţiile
cu subiect pronominal neexprimat (Scriu. Citeşti? Se plimbă.), căci
este ştiut că în limba română, verbul se foloseşte fără pronumele personal subiect 65.Neexprimarea subiectului pronominal personal se explică prin faptul că "verbul [predicativ sau copulativ al) propoziţiei
arată, prin desinenta lui, despre cine sau despre ce se spune ceva În
propozîţlo. Aşadar, aspectul morfologic al verbului este suficient pentru a indica nu numai modul, timpul etc., ci şi persoana (adică subiectul) care săvîrşeşte acţiunea respectivă! sau căruia i se "atribuie" sub
forma unui "nume" (substantiv, adjectiv etc.) şi cu ajutorul copulei o
anumită caracteristică" 66.
In11DudtIlla'cel de al doiile,anivel lS!inJta:gm!abc
anahzăm prupo7-iţilH
şi
cl'ltegoriile ei, constituentii centrali, subiectul şi predicatul, se definesc,
ca orice categorie de acest fel - anume sintactică --- în primul rînd
funcţional, aşadar ca un raport explicit între cuvinte sau, mai exact,
"între noţiunile pe care ele le reprezintă" 67.Specificul raportului respectiv constă" spre deosebire de alte raporturi sintactice, de pildă spre
deosebire de raportul atrlbutiv sau completiv. 'in caracterul său complementar, cleei în faptul că subiectul şi predicatul se definesc unul
prin celălalt. In cadrul acestui raport este subiect partea de propoziţie
despre care se spune ceva prin predicat, iar predicat partea de propo64Valoareapersoană.conţineimplicitvaloareasubiect"(Isaccnko,OlliH1PIlOCTb,
p. 49),dar cînd tntre termenulcare indicăpersoanaşi desmonţuverbalănu există
concordanţă,
constructianu are formăpersonală(îmi,:îţi,li etc. place de pildii].Să
se vadă cu privirela aceastăchestiunediscuţiaelPla p. 67 a acestuiarticoL
6:,Exceptîndcazul cînd vrem să exprimămopoziţiaintre persoanesau între
acţiunidiferite,dectuaf.edo persoanedistincte.
66Iordan,LRC,p. 572(pentruîntreagaproblemă,p_571--.577)_
67Galichet,Methoc101ogie,
p_ 75.
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zitie care spune Cievadespre subiect. Din punct de vedere formal raportul respectiv se carcterizează prin marca de caz a pronumelui sau ii
substantivului, prin caracterul. marcat al verbului predicat. Raportul
subiect-predicat se caracterizează formal şi printr-o marcă poziţională,
prin topica relativă: subiect-predicat. Deşi în limba română topi ca
este liberă" datorită unei flexiuni în general bine marcate, totuşi subiectul precedă de regulă, în propoziţiile onunţiative predicatul 68.
Termenii raportului în discuţie pot fi caracterizaţi şi semantic, căci
"noţiunile de agent şi de subiect, de proces şi de predicat pot să acopere aceeaşi realitate lingvistică II69.Limitată prin definiţia funcţională"
definiţia semantică a subiectului şi a predicatului nu poate fi totuşi anulată, deoarece raporturile funcţionale nu sint "absolut independente de
valorile semantice. Nu numai că acestea le servesc ca suport, dar ele
le oOlndiţiorr1181Rtz,ă
:illlmod 'SeiC1Ilelt,
tlOltaşa după ourn 'ele !SÎ!llit
ICiO!ndiţilOrr1laite.
la rîndul lor, de ele... Subiectul vorbitor line simultan firele unui dublu
lanţ: lanţul raporturilor semantice şi lanţul raporturilor sintactice" 70
Deşi definiţia semantică il subiectului este susceptibilă de unele
critici 71(convine În mod propriu numai vorbelor de actiune, concepe
subiectul numai ca activ, notiunea de protagonist Se exprimă şi prin
alte categorii sintactice, de pildă. prin complementul de agent 72),ea îşi
are totuşi '1eigi'lima're,a
'ei: ideea de ,a!cţi'Uine,
de proces, i,n gen8lflaa,eslte
legată indisolubil de protagonistul sau autorul ei 73.
In enunţuri cu subiecte determinate de tipul:
Copiii se joacă,
Ploaia bate în geam,
subiectul se caracterizează nu numai prin raportul de inerentă faţă de
predicat, prin marca de caz şi de poziţie, ci şi prin caracteristica seman-n-;-r(;;itiile
interoqativo(Vine tata?) şi în enun/iativeleafective(Uluitor
de repede mai trece timpul/) topica predicat-subiecte topica obişnuită.Aceste
sttuetiica şi cele dt,ev,acazurispeci.aleîn care subicctul urmeazăde regulăpredicatul: Mă doaremîna,Mă dor mîinile,Meiustură ochii(numaidacă vremsă exprimămo opoziţie'topicase schimbă:Mîna (se subintelegenu altceva)mă doare)nu
infirrnăregula g("neIa!ăcu privire la topica subiect-predicat.
69Dubois,Le verbe,p. 17.
10GeorgesCelichct,Besaide grammoirepsychologique
du fran(:aismoderne,
Paris,1950,p. 75.
71Pentrucriticadefiniţieisemanticea suhiectu
lui vezi şi KallmHjalrnar.Etuil«
sur l'cxpressicm
svuiactiouedu rapPOIId'agentdonsles lonquesromanes,Paris(Hl23),
p. 8, si Galichet,Me'thodologie,
p. 7.5.undese face totodatăşi criticadefinitieiformale.
72Complementul
de agentapare totuşipe lîngă pasiv,pe cind norninatlvul
protaqonistulut,
pe lîngilactiv.
73De altfel dacă prin protagonist,tcru.en pe care noi îl preferămsinonimului
său autor,întelegempersoana(şi tot ceea ce poate fi asimilatacesteia)care efectueazăo acţiune,care se află într-o stare, într-unprocesele. sau posedăo însuşire
ori o caracteristică,
termenulpoatefi folositat.îtpentrusubiectulverbelorde acţiune
(scriu,scrii,scrie ctc.),cit şi pentrucel al vorbelorde stare (boiesc,boleşii,beleşte
etc.)sau al vorbelorcareiexprirnăalte idei verbaledecît cele fundamentale
(primesc,
primeşti,primeştectc. cred, crezi,crede;otc.. intenţionez,intenţionezi,in.tenţionează
etc.).
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tică despre care vorbeam: el indică, protagonistul acţiunii exprimate
de verb. Cînd protaqonistul acţiunii nu există sau este nedeterminat,
verbul sau construcţia are totdeauna sens nedefinit, impersonal: plouă,
se întîmplă, se spune etc. Se înscriu în această categorie şi verbele care
au rol de predicat în regenta subiectivei conjunctionale. Predicate ca
trebuie (să.. l, se cade (să...), se cuvine (să...), se întîmplă (să...), (nu)
importă 74(că...) pot fi comparate cu oele de tipul plouă, căci actiunea
(concepută în sens larg) are locfără ca nimeni. şi nimic să participe;
în ambele situaţii gîndirea .pleacă de la ideea actului şi nu a subiectului care o Iaoe" 75,de aici şi identitatea constructiilor : ambele enunturi încep cu predicatul, Caracteristicaexprimă.rii impersonale constă
tocmai în lipsa unui subiect de la care să plece ideea verbală, acel
"initlum" despre care au vorbit gramaticii latini, exprimat prin pronume sau nume in nominativ care stau în directă legătură cu verbul,
Din punctul de vedere al formei şi al conţinutului mtre vorbele
trebuie, se cade, se întîmplă şi cele de tipul plouă nu există nici o deosebire. Dar, în timp ce propoziţiile al căror predicat este un verb din
categoria celor ce denumesc fenomene cosmice sînt nişte propoziţii
fără gol 76, avalente 77, propoziţii autosemantice 76, suficiente 79, propoziţiile al căror predicat este trebuie, se cade, se cuvine, se şnttmplă,
(nu) importă 80,fiind sinsomantice 8\ insuficierste, au nevoie de o COIIlplinire care să, acopere golul existent în jurul lor şi, întrucît sînt intr anzitive, ele nu au, nu pot avea decît un singur gol. Dacă, îrisă, verbele
personale intranzitive au acest gol "înainte, "umplut de nominativ" 02,
golul de lîngă trebuie, se cade şi celelalte verbe citate imediat mai înainte, se află în urma lor şi este cornplinit, de regulă, cu o formă. verbală la conjunctiv sau, ca im cazul lui importă, de pildă, la indicativ.
Complinirea o dată efectuată, între cele două. forme verbale se stabi74J\. importa.a aduce în ţarii produsestrăine" este un alt cuvînt şi este un
verb personal(import,imporţi,importăetc.).
75F. Brunot,Ia penseeet Ia lanque,Paris,1922,p. 283.
76CI. Pusceriu,op.cit.,p. 154-155.
77Cf.LucienTosnicre,liletnentsde syntaxestructuiole,Paris,1959,p. 239.
78Cf. SorinStati, Dependenţasemanticăa propoziţiilor
şi rolul lor sintactic,în
se II, 1957.
79Cf. Al. Graur, Pentru o sintaxă a propo:dţjjJo[
principale,În SG 1, 1956.
80Cu acest sens verbulse foloseştemai ales la formanegativă.
ŞlOpoziţiastabilită de noi aici între irnpersonalclo
autosemantice.suficiente
si cele sinscmentice,insuficiente,reproduce,în alti termeni,distincţiafăcută de
K. Brugmannîntre impersonalelo
libere de tipul .es regnet",,pIuit", .es hunqert
mich"şi cele legate,complinitccu un infinitivsau cu o propoziţiesubiectivă,cum
sînt: "accidit.u!..."; "es scheint âass..."; ,.il plait que...r , "il est proiitabt» que...<,
"il CIele tii! que..:; "il se manifestecue"...'', (Sii se vadă rualrIBrugmann,Der
Ursprungdes Scheinsubjekts
es' in den germanischenund den romanischenSprachen, în Be·nicht(
liber die Verhandl,u'ngcn
cler Koniql.S1khsischen
GeseUschaH
cler
Wissenschaften
zu Leipzig,Philologisch-historischc
Klasse,69. I3and,1917,Heft 5,
p. 17,18 şi 50).
62Pllşcarill,op. cit., p. 151.
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leşte un raport intim în cadrul căruia secvenţa răspunde ca subiect fală
de verbul regent.
Unii linqvişti îi rertrag lui trebuie, nu însă. şi sinonimelor sale (se
cuyine, se cade, se impune, e bine, e necesar), predicativjtatea, considorîndu-I În astfel de situaţii sau cînd e urmat de inflnitiv ori de supin
UDauxilier (semiauxiliar) de mod inseparabil în analiză ele verbul care
urmează 83.
Atît timp cît între cele două verbe poate fi conceput un raport,
marcat lingvistic prin intonaţie predicativă cît şi t;:.rinpauză:
".Hotărîrea lui Ionescu e bună dar ar trebui să nu uiţi,... şi pe
Cutovlahi". [Ion Ghioa, Amintiri elin pribeqi« dupii 1848, Il, Editura
Scrisul românesc, Craiova, p. 194).
considerarea construcţiei ca o formulă indivizibilă nu ni se pare întemeiată. Sensul lexical precum şi insuficien la sintactică a acestui verb
(principalele considerente pentru care i se retrage predicativitalea) nu
au valoare de argument, deoarece şi alte verbe care exprimă modalitatea (se cuvine, se impune, de pildă), se află. ln aceeaşi situaţie, fără
ca nimerii să le fi contestat vreodată predicativitatea.
Cînd, în urma unei modificări de sens, raportul slntatictic slăbeşte,
iar verbanl nu mad ["leal'izcla.zIă
>opo:Z'ilţia
de mod sau de timp, 'ca lin coritextul :
Trebuie să fie bolnav (= o fi bolnav) de n-a venit, formula poate
fi interpretată ca un complex sintactic închis, Nu însă acesta este cazul
pecare noi îl avem în vedere şi pe care 'Pînă aici l-am descris.
Raportul dintre trebuie "e necesar", "e bine", "Sle·impune" şi conjunctivul care corespunde unui nominativ este incontestabil, dar nu se
confundădintre
cu raportul
exprimat
de o judecată
predica
ţie, deci
cu
raportul
un "obie,cl"
şi activitatea,
stareade;sau
însuşirea
sa (Eu
scriu, tu lucrezi, el (ea, copilul etc.) se plimbă; Eu sînt bolnav; ei (ele.
părinţii etc.) sînt sănătoşi), "obiect" exprimat uneori printr-un segment
BmfpillU,
cu formă de propo.z'Hi'e:
"Cine-a făcut crişma-n drum / N-a tăcut-o de nebun". (1.U. .Jarnik
şi A. Birseanu, Doine si strigături, E.P.L., 1964, p, 226).
Judecăţile exprimate de frazele cu subiective al căror regent este
trebuie "e necesar", fie bine", "se impune" sau unul din celelalte sinonime ale sale (se cuvine, se cade) exprimă judecăţi normative. Ele se
referăI Ia datorille şi necesităţile din lume, sînt meditaţii asupra a ceea
83CL Iordan,Gramaticalimbii române,BUICUI1cşli,
1937,p. 255; Idorn,Limba
românăactuală.p, 147; Idern,LRe, p. 423; Gh. Nedioqlu,Predicatulverbal, în
.LR·, 1956,nr. 3; ValeriaGuţu, Semiouxiliarele
de mod,în SG I, 1956;P. Dumitnascu,In teoăiur«cu wedjcatul muitipluşi cel CtJmplex,in Cl., 1964,nr. 1;
Ştefan Hazy, Pretlicateverbale compuse? în Cl., x 1965,nr. 2; C. Dimitr
iu,
Observaţiiîn legăturăcu verbelesemiauxiliarede aspect,în LI<,1967,nr, 4, Pentru
punctulde vedereopusveziGramaticalimbiiromâne,EdituraAcademieiR.S.R.,cd. 1
şi Il II-a,şi Gh,N. Dra90mirescu,
AuxtliareIemodale,in LL,7, Bucureşti,1963.
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ce trebuie (sau ar fi trebuit) făcut sau modificat in lumea constatărilor.
În ele se vorbeşte, de obicei, despre actiuni (==fapte) care nu sînt realizate şi care trebuie să se realizeze în viitor, pentru care motiv se şi
exprimă la conjunctiv:
"Nu mă pot mărqini numai la o teleqrarnă; trebuie şi voi., să··ţi
multumesc pentru articolul âumitate", (1. L. Caraqiale. Opere, VlI,
Bucureşti, 1942, p. 4Sl3).
"Trebuie numaidecît să-i dau o tiesmintire categorică", (Ibidem,
p, 429).
Cu astfel de verbe merg împreună numeroase construcţii fixe Bot
[alcătuite din persoana a III-a a verbului a fi plus un adverb, o locuţiune adverbială sau un substantiv) "prin care se exprimâ o judecată
asupra tacilitătii, necesită/ii, opoituttitiiili etc., de a se face cutare sau
cutare acţiune" 65.
"E foarte greu 'să mă 'lJllţeleg.i"
, :(Ca,mHPrtTelSCU,
Nuvele, E.S.'P..L.A.,
(1955), P 151).
"Este neapărat. necesar să fii complex, să reprezinti prin valoarea
ta um popor". (T.A,ngihe,zi,Pagini din trecut, E.S.'P,L.A.,(1955), p. 451-·
452).
"Bine-ar fi, Doamne iartă-mă, ca feţele bisericeşti să fie mai altfel",
(Ion Creangă, Opere, E.S.P,L.A.,(l953), p. 70).
Indiferent dacă. admitem că. expresii ca a fi util (inutil), a fi necesar, a fi oportun (inoportun), a fi posibil (imposibil), a fi permis, a fi
evident, a fi suficient (insuficient), etc. etc. sînt predicate verbale sau
sintagme predicative alcătuite din a fi -+-un nume predicativ, deci predicate nominale 8" toate aceste constrctii fixe care introduc judecăţi. de
valoare şi fac apr ecierl asupra caracterului necesar, util, oportun etc.
al procesului, stăril. Insusirii etc. sînt, la nivelul sintagmei minime,
impersonale.
B4Analizateprin analogiecu vorbelesimple.
85O. Riernann,Svntaxe latlne, ed. a VII-a,revăzutăde A. Ernout,Paris. 1935,
p, 338.
86Dupa1. A. Candreâ(veziCourscompletele qrcnnmaite
routnoine,cd, a Ill-u,
Bucureşti.cap. Conjugareaunipersonală]construcţiica: .e mai bine", .era cu
putinţa",.ar fi de mirare"sînt echivalenteCIIverbe impersonol
e. Acest punct eJ·e
vedereeste îrnpilr!.iî;;it
de FloriceDimitrescuîn Locuiiuuiteverbale,Flucurcşti,
1951',.
Autoriiprimeiediţii a Grauuuiciilimbiiromâne,editată de AcademiaR.S.R.,inscriu
expresiilede tipul e bine la predicatulverbal, la fel procedazăDraqornir
cscu în
AuxiIJareIe
modele(vezi p. 250,nota).
'
Criticîndinterpretareadin primaediţiela \Hamaticiicitate,}'1a<ula
Diacollcscli
le
declarăIn mod catcgoricpredicatenominale(veziRolulelementuluiverbalîn componeni«preâiciuuiuinominot,în se; Il, 1957),poziţiepe care Se s!itueazaşi C. Beldesenîn Contribuţiila cunoastereanumeluipieâicattv,Bucureşti,1957,ca şi autorii
celei de a doua editii 11Gramaticiilimbiiromâne,editată de AcademiaR.S.R.Dacă
avem în vedere componenteleacestor construcţiifixe, numite tocmai de aceea
expresii,precumşi faptul că sint apreciativc, cea de II doua interpretareni se
pare mai potrivită.
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In regenta subiectivelor conjuncţionale Iunctionează ca predicat
şi unele forme Impersonale ale vorbelor personale. In cazul lor distingem mai multe situaţii.
Persona il III-a averhelor a zice, (( spune, de pildă" însoţită de
pJ:1clnumc;lh,
se .are vaâoarea runeipersi()ia,neqenrorcdesi nc,de1tcr:rnilllla!t'e
8"1
•
"Se zice că acest curios monument i:l fost inăltat mai întîi". CA. 1.
Odobescu, Opere, II, E.S.P.L.A.,(1955). p. :::(8).
. "Se zice că-i învăţat". (Mihail Sadoveanu, Opere, S, E.S.P.L.A.,
(1953), p. 588).
"Se spune că tinereţea e timpul in care admirăm şi ne umilim".
(Mihai Ralea, Scrieri din trecut, HT,ESP.LA., (1958), p. 282).
Existenţa unor construcţii sinonime semantic cu 0'11şi man în franceză, respectiv în germană, limbi în care pr onumelo nedefinit îndeplineşte funcţia de subiect (după construcţiile respecti ve urmind o subordonată completivă) a condus uneori ia concluzia că. şi în limba română
subiectul formelor se zice, se spune este lumea "sau un subiect nede ..
finit, in orice caz cu totul altul decît ceea ce exprimă propoziţia" 88care
urmează, apreciată în consecinţă, tot ca o complet!vă.
"De ce, de pildă, într-o frază ca el nu ştie ce s-ar ii întîmplat propoziţia ce s-ar ii Yntimplat să fie o completi vă" iar în cazul cînd predicatul regentei are forma impersonală se ştie să fie subiectivă ?" 89•
Pentruverbelepersonalevezi C. Ivăncsr:u,Numeşi verb în OmagiuRosetti.
DupăC, Ivăriescuîntre vorbelede stare: boiesc,domnescşi sintaqmoca: sînt profesor,sînt sănătos exisWdoar o deosebirede ordin formal: ,la primelestarea se
exprimăsintetic,la cele din urmă analitic.Concludcnm
că asa-zisulnumepredicativ
nu
e
nume,
ci
o
parte
din
verbul
de,
stare
exprimat
analiti;:".
4?.5).
Totuşi
velJl:l
de stare prezrntăstarea ca proces,mmod diuanur.pe cmaj(p.
CIil
+ nume
prezmt..
stareadcscr.pttv,static.
87Se spune,se zice exprimăopiniacolectivă.Vorbitorulnu cunoaştepersoana
(subiectul)cerc a făcut afirmaţiasau pur şi simplunu-l interesează.
Pentrusituaţiadin latinii şi din limbileromanicevezi EdouardBonrr-iez,
Eletuents de linguistiquemmcme,Paris, 1910,p, :179,462 şi 522; Riornann.op, cii.,
p. :12:1.
Pentrulimbaromână,Iordan,Introducere,p. 589; FlorenţaSădeanu,Pcualele
rornano-eponioleîn sin/axaverbului,în SCL,XVII 1967,nr. 2, şi LilianaIonescu,
Generureaconstrucţiilor
cu subiectnedeterminat,
in SCL,XVII1967.nr. 4.
88D. D. Dresovaanu.
recenziea Grrnnaticiilimbiiromâne,val. al II-lea,Sintaxa,
Buc'uIeşti,
EdituraAcademieiKS.H.,1954,1nSeL, VII, 1956,nr. 1---2,p. 127.
89Ibidem.Ch. Poaldunqi,desi admiteCtlclup'Jastfel de predicate(se spune,
se zice,se crede,se scrie+ cii) urmeazdo subiectiv!.î,
considerătotuşi că subiectul
lor nu este exprimat.(VeziCh. PoalclunUi,
Desprepropoziţiileimpelsonale1n limba
lOmână,în Materialeale sesiuuiiştiinţificea InstitutuluipedagogicBucureştipe
anul 1956,Bucureşti,1957),Împotrivapunctuluilal! de vedere'se declarăM. Avram.
în Clasificareapropoziţiilordupă structură,în "Culecierede studiiU,Institutulpedagoqicde limbăşi literal.uriî.
rUStl"MaXim
Gorki",Bucureşti,1962,p. 28, nr. 1. Paale1un9iface aceastăaifrrnaţie,pentru că are îlTvedere subiectulverbulllispune,zice,
crede.,scrie; el se situeazădeci pe un punctde vedere ontologicşi al continutulU!
!ilnu ! în considerareforma,care nu poale fi neqlijatiLSe spune,se zice,se crede,
se scne sInt persoaneleprin continut.nu şi ca forn1ă.Să se vadă penlru această
BDD-A1525 © 1970 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 34.203.207.93 (2023-01-09 23:44:15 UTC)

64
------------>-------

ECA1ERI>IA
tEODORESCU
-------------

16

Interpretarea construcţiilor lumea zice (ştie) că... , se zice (se ştie)
că... în acelaşi fel, deci In reqentă + completivă, estecontestebilă pentru două motive: folosite cu pronumele se, formele de persoana a
J.II-aa vorbelor a zice, a spune încetează de a mai fi tr anzrtive şi întrucît in astfel de construcţii ele refuză prezenţa unui subiect /1personal n 90,
dar admit, în schimb, un complement de agent (autorul real al actiunii] 91,este clar ,căiaceste construcţii impersonale ca formă au şi sens
pasiv. Pronumele se are, în asemenea cazuri, funcţia "desinenţ«i -Hur
din corespondentul latin âicitur" 92,sensul construcţiilor se spune, se
zice, cu care merq împreună, se admite, se presupune, se cunoaşte, se
înţelege, se araiă, fiind sinonim cu este zis (spus, admis, presupus, cunoscut, înţeles, arătat):
"Se ştie că peştii au ochii pe cap lateral". (E. A, Pora, Cinci luni
în Oceanul Indian, Editura ştiinţifică. 1%6, p. 105).
"Cunoaşte-se că au fost neasezati". (Grigore Ureche, Letopiseiu!
Tării Moldovei, E.S.P.L.A., (1955), p. 66).
"Se arată prin document că... au tuqrt din sat trei locuitori". (eli.
Ghibănescu, Din traista cu vorbe, Iaşi, 1906,p. 249).
.Tar din aceste poncturi lămurit se înţelege că acea învoială nu
este făcută. în vremea veleatului lui", (Ibidem, p. 297).
Situaţia din limba romană. nu se prezintă, prin urmare, la fel ca în
Iranoeză salu 9clf'TTlIană,
,ci 1l!l1Itocrnaii
ca :în !1a:Li,n:ă.
"Oi,n'd8iS1evorba de a
reda cu ajutorul verbelor dicete, ctedet e etc., ideea on dit que... r an
croii que... I an scit que etc., constructia logică este că. infinitivul însotit de acuzatlvul său subiect devine subiectul verbului principal şi că
acesta trebuie să fie pus la persoana a III-a a sinqularului ("Dicitur
GalHois
!ÎnIihlJ]
ram transâsse"] U93.
În română acţiunea din secvenţă esil:eprezentată de vorbitor ca
un fapt ştiut, cunoscut etc., aşadar în cadrul acestui raport secvenţa,
chestiunedsir.utia care va urma cît,,;>imai ales, tabelulsinopticde la p. 72-73, în
oarefareom
o c]a:sifiea,r'e
a vorbelordupăp·aJ1houlanit!ăţiile
lor morIo-sintaotice.
La Fedoruk,op. ci!., p. 103,întîlnimideea ci) "propoziţiile
nedeterminatpersonale şi generalizatpersonalereprezintăun fel de treaptă de tranzitioînspre pierderea şi atenuarea«persoanei»,
dar nu-i mai puţin adevăratcă ele nu pol.fi. încă
numiteimpersonale,
deşi ambeletipuri de propozitiesînt fără subier-t".
90Introducereaacestuiase poate face numaicu sacrificarea,deci modificarea
expresiei, dar, în acest caz, vom analizao altă construcţie:Lumea(cineva)zice
(spune,crede) că... Sinonimeelinpunct de vedere semantic,enunţurileLumeazice
că...r se zicecă... nu sînt sintacticechivalente.Pronumelese are, în astfelde situatii,
sensulunui subiectpersonalnedefinit,ocupăpoziţiaacestuia,dar nu are marcaformală elecaz a subiectului.
91Se zice de către oameni(cinevo,unii SQUaltii) că.; Cînd comp.lemen;1.ul
de
a!ent nu apare În planul expresiei.el este implicatde formaverbală ca În cazul
oricăruiverb aflat la diatezapasivă.
92Puscariu,op, cii., p. 41.
93Riernann,op. cit., p. 32:3.
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despre care se afirmă. sau se neagă ceva prin predicatul regent, îndeplineşte funcţia unui subiect şi nu a unui complement.
Singura asemănare pe care o putem stabili Între subiectivele conjunctionale şi completive este una de topică, de construcţie, subiectivele în discuţie ocupă locul specific al obiectului gramatical, şi nu pe
cel convenţional al subieotului 94. Termenul completiv, subordonată
completivă, ar putea fi folosit cel mult în sens larg, în baza faptului că
orice cuvînt care completează un gol este un complement 95."In toate
situatiile în care subordonata este indispensabilă pentru înţelegerea
completă a unei propoziţii am putea-o numi subordonată completivă
recurgînd la acel termen de completiv care este deja foarte uzitat în
acest sens. Propoziţia subiect, apoziţie, termen predicativ, complement
direct, subiect al impersonalului şi toate relativele determinative ar fi
deci completive" 96.întrucît însă în gramatica noastră, termenul COll1pletiv s-afmpus pentru !subolfido!ntalt'eile
ou funcţie de obiect g,r,âlmaJtkall.
pentru evitarea echivocului vom denumi subordonatele după funcţia
pe care o îndeplinesc în frază: subiective, obiective directe sau indirecte etc
Alteori forma impersonală a unui verb personal precedată de pronumele se nu are sens pasiv, ca se zice şi celelalte forme verbale discutate mai Înainte. Acesta este, de pildă, cazul formelor impersonale:
se face, se poate, se pare: 97
"Se făcea că la o curte veche ... cei trei Crai... slujeau pentru cea
din urmă oară vecernie". (Matei 1. Caragiale, Opere, Bucureşti, 1936,
p, 186).
"Nu se poate să Iclază!îil1t,r-lalsltfe
Măhmeal ", (A. 1. pdlob:esiCiu,
op, cit.,
I, p. 115).
.
.Se pare că, in asemenea zile singuri inşii cu chica soioasă şi barba
încîlcită au dreptul să se deghizeze". (T. Arghezi, Pagini din trecut,
p. 14).
9 Inversiunea,posibilă,reprezintă,ca orice inversiune,un mod de reliefare :
"Ca sa-Ii semnalezarticolecare vor apărea de acuma,nu e greu". (Scrisori
că/re Ibraileanu,(Bucuresti),
1966,p. 205).
95Părereacă şi subiectuleste un complement,
.un complement
ca şi altul",se
întîlneşteattt la unii lingviştiromâni(Cf. Puscatiu,op. cit., p. 156),cît şi străini
(Cf.Tesniero,op. cii., p. 109şi 547).Pentrupunctulde vedereopus vezi M. Regula,
Les formesdu suţet el du predicat,în OmagiuIordan,şi G. Ivănoscu,Gramaticaşi
logica,II, Structuragîndiriica Joctot primaral structuriisintactice(1limbii,în AUT,
II, 1964,p. 197.
96Albert Sechehaye,Bssaisur la structureloqiquede la phrase,Paris, 1950,
p. 184.
97Autoriiediţieia II-a a Garamiiciilimbiiromâne,editată de AcademiaR.S.R.,
(VII/zi
voI. I. p. 244)le-au incadratnecorespunzător,
de altfel ca şi forma impersonală era. din formulaindivizibilăera Srlcad, alături de se zice, la pasivulreflexiv.
5 -- Anual',aoadcmle
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Intervine ŞI III acest caz pierderea trenzitlvităţil, ca urmare a
schimbării sensului formei reflexive 98,iar' predicatul regent af,irmă şi
de data aceasta ceva despre secventa introdusă prin că sau să.
Ultimul verb, de obicei în funcţie de copula faţă de un subiect
exprimat sau subinteles (,,('el de-al doilea părea să fi fost un ins slab".
CennidPetrescu, Nuvele, p. 19 i "Părea, ,aIItfe!I,
Qllnbimiid".Ibidem, p. 23),
folosit impersonal, devine predicativ;
"Pare că şi trunchii vecmici poartă suflete sub coajă". (Eminescu,
Opere, It p, 185).
"Se pare cum că-i altă, toamnă...." (Ibidem, p. 204).
Rupînd legătura cu membrii paradiqmei lor, unele forme personale,
folosite sintactic ca impersonale, îşi menţin forma activă;
nGhimpii multor caractere sînt ca ai trandaflrllor. Face să sîngeri
o <Clipăpentru ele". (Nicoâae Jongla,Cuqetăii, Editura tlnereouhn, p. 25).
"Ajunge da-că un astfel de «tips..; leste explicabil din punct de
v,elder,e1,alt!i:ne's<c".
1(IS,ex!ti!l
Puscariu, Călare Pe două veacuri, E.P.L., 1968,
p. 165).
"...da r , de 'rerspe,cbu:l
oplÎni,eiIpIU1brrk<e
I (5ă nesocotestt !pe 'Hinoonfrate
bMrîn- iar nu merge". (1. L. Ca,I<arg1i,a[e,
Opere, VI, p. 426).
E obicei ca toţi trecătorii să-şi Iese numele lor săpat în vreun colt
al sf, locaş; de aici urmează că toate scindurlle balcoanelor sînt increstate cu nume din toată lumea". [C. Hogaş, Opere, E. S.P.L.A., (1956),
p.94).
Si în astfel de situaţii sensul lexical 'al verbului se modifică. Face
(sfii...) = Merită (să...) :
Pace l = merită] să te sacrifici pentru asta.
Cînd verbul din secundară e la pasiv, a merita nu poate fi folosit
decît ca verb personal:
Merită să fie pedepsit = El merită să fie pedepsit.
In conjuqarea conjunctlvului, a merita se schimbă in asemenea
cazuri după persoană: merit să fiu pedepsit, meriti să fii pedepsit,
merită să fie pedepsit etc.
Ajunge (dacă...) = e suficient (dacă ); (nu) merge (să...) = (nu)
se poate (să...); U1Ustrică (n-ar strica) (să ) = mi-i rău (n-er f,i rău)
(să....).
Printre vorbele care funcţionează ca. predicat în regenta subiectivei conjuncţionale se înscriu şi verbele a plăcea, a durea, exprimînd
93Se făcea parcă: .Se făcea că el era într-o grădinăfrumoasa
...• (Din folclorul nostru,Bucureşti,1953,p. 65). Sens adverbialare, in asemeneastuatii, şi
persoanaa III-a a verbuluia vedea:
"Se vede [probabil] ca stravechiilocuitoriai mocirlelorde pe malul Dîmboviţci.; şi-au înălţat aceastanecropolă,cu mingiietoareasperanţăcă...• (A. I. Odabescu,op. cit., Il, p. 97).
S poate- e posibil.
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fenomene sufleteşti 99.Forma verbală este secondată în cazul lor, de
un obiect personal :
"Imi plăcea 15-101j)i1'<OV10:C
şd IS-IOnecăjesc iOU.g.aQ:a:nlt'eri'iIT<e
mele".
(V. Volculescu, Povestiri, u, E.P.L., 1966, p, 207).
"Imi place să te văd in cuvenitul cadru". (Lucian Blaga, Poezii,
E.P.L.• 1968, p, 283).
"Ne doare c-a: fost scris aşa". (G. Coşbuc, Poezii, Ed. de stat. 1951,
p. 236).
Referirea la un protagonist. Ia o persoană în acest caz se face 100,
ca şi la verbul personal, dar această persoană nu apare în propoziţie
ca subiect, ci este exprimată prin dativul sau acuzativul pronumelui
personal. Prezenţa cazului oblic atestă 'Persoana, dar, spre deosebire
de verbele personale, în asemenea cazuri nu se realizează concordanta
dintre persoana care .desemnează. vorbitorul, respectiv interlocutorul.
u(l'!11-oom!l:o:curtorul,
personă Isimiho'liz,atră
prim prooumele eu, tu, el (ea).
noi, voi, ei (ele), şi desinenţa verbală, Comp. : eu iubesc. tu iubeşti, el
iubeşte etc, cu îmi (1ţi, li, ne, vă, le) place sau eu sufăr, tu suferi, el
sufere etc. cu mă (te, 11 etc.) doare 10\ Din punct de vedere semantic,
dativul, respectiv acuzativul pronumelui personal se apropie în astfel
de constructii de subiect 102,dar cum aceste pronume nu sînt înzestrate
cu caracteristica formală de caz a subiectului - nominativul -, ele
sint prln formă, nu însă şi prin continut. impersonale. In ceea ce iPri
veste originea acestor verbe il-am crede însă că amîndouă provin din
verbe cu paradigmă completă, ca şi se zice, se spune, se poate, se tăcea,
de pildă, aşa cum rezultă din cele spuse de autorii Gramaticii limbii
române, editată, de Academia R.S.R.103.O astfel de afirmatie este, credem, îndreptăţită numai dacă privim lucrurile din unct de vedere istoric, nu însă şi descriptiv. Ambele sînt de provenienţă latină" derivă
din placea, respectiv din doleo, care sînt personale.
A plăcea cunoaşte. Într-adevăr, şi flexiunea trimernbră eu plac
tu placi, 'el place (cuiva] (d. l-am plăcut, -ai plăcut, i-a plăcut). Verbul cere, deci, dativul şi are, în acest caz, sensul pe care dicţionarele
99A durea poate fi urmat de o propozitienumaidacă are.sens figurat,a produce cuivao suferinţămorală,a mihni,a întrista".
100In exemplelecitate e chiar vorbitorulcel care referă despre sentimentele
IAht.
101Cf, şi SexUlPuşcertu,op, ctt., p. 154.
102In analizelegramaticalese vorbeşteîn astfelde situatii,ca şi in cea aIocuţlunilorverbalede tipul: mi-e toame,mi-esete. mi-e trig, de subiectlogic,termen
nu tocmaipotrivit, deoarecesubiectullogic este subiectulrationamentului
.şi Ca
atare e bine să-i menţinemsemnificatiape care disciplinade bază i-a dat-o. Ceea
oe se numeştesubiectloqic,aicieste o realitate ontoloqăcă,
un protaqonist,o fiirrHi
care încearcăun sentiment,are o senzatieetc.
103Cf. ed. a II-a,val. I. p. 244şi vol. al II-lea,p, 268,§ 162b,
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noastre de obicei nu-l consemnează 10 Ha trezi simpatie", na provoca
plăcere". A-i plăcea na simţi simpatie pentru cineva, a avea inclinatie
pentru ceva; a-i conveni i a-i fi pe plac" se foloseşte exclusiv la persoana a III-a şi este forma cea mai răspîndită a acestui verb. Cît priveşte verbul a durea, .eoeste, ca personal, a dispărut i doar in limbajul
poetic verbul în discuţie se întîlneşte rar şi la persoana a II-a 105
:
wNedori mai rău cu jalea ta". (Coşbuc, op. cit., p. 236).
"Atîta ce-i 7 - Dar m-ei durul". (Ibidem, p. 96).
Ca regent al secvenţe! introduse prin să sau că ambele verbe nu
au, din punct de vedere formal, subiect :
"Imi place să Ibevăd Ifăp:umădalră". (Lucian Blia9a, Poezii, p. 283).
M-ar durea să te ştiu plecat.
Iritr-un context oa următorut :
"Dacă voiţi şi vă. place
Ca să vă răspundem cu pace,
O luaţi cu-ncetisorul". [Moses Caster, Ciu estomaiie română, Il,
Leipzig-Bucureşti, rp. 313),
propoziţia introdusă, prin ca să depinde atît de voiţi cit şi de vă place.
In raport cu primul regent, subordonata este o completivă, deoarece verbul are subiect şi este tranzitiv i În raport cu al doilea, ea este
subiectivă, pentru că verbul n-are subiect, este intranzitiv, dar afirmă
ceva despre faptul exprimat prin această secvenţă.
Complementul verbului personal devine astfel subiectul verbului
prin formă impersonal, a-cţiunea din secvenţă fiind prezentată de vorbitor ca un fapt preferat, în cazul lui mă (te, 11etc.) dOQIe,ca un fapt
care cauzează, provoacă sentimentul:
Mă doare că suferi atît. M-ar durea să te ştiu plecat.
Cu verbele care exprimă sentimentele fundamentale (de durere
sau plăcere] merg împreună) o serie de Iocuţiuni verbale ca: a-i da
(cuiva) mîna; a i se sui (cuiva) la cap; a-i veni (cuiva) la socoteală;
a-i trece (cuiva) prin gînd (sau minte, cap); a-i iace (cuiva) plăcere;
a-i veni (cuiva) 1n (sau prin) minte 106ele., şi ele numai prin formă
impersonele, .nmşi prin oonţirsut, Toate aceste iIOiCU!ţi!U!llli
pot !fIif,oil'O',siite
ca predicat în regenta propozitiei subiective:
wSaşei li venea foarte greu să-i zică". [Delavrancea, Opere, I,
E.S.P.L.A.,(1954), p, 193).
1 s-a suit la cap că-i poet.
(Nu) i-a trecut prin glnd să te ajute.
104CI. Dicţionarullimbiiromâneliterarecontemporane,
Bucureşti,1955---1957
şi
Dicţionarul
limbiiromanemoderne.Bucureşti,1958.AugustScriban, Dicţionaluţitntnt
romdneş/i,laşi, 1939,tn schimb,dă numaisensul.1s plăcut,cauzeaplăcere",
105S.a,rputea vorbirmadcurîndde o tendinţăde folosirea verbuluirespectivla
toate persoaneledecit invers.
106Vezişi FI..Dimitrescu,
op. cii,
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Raportul dintre cele două unităţi sintactice şi funcţia îndeplinită
de fiecare dintre ele în cadrul acestui raport fiind stabilite (propoziţia
regentă nu are din punct de vedere formal subiect, ci este alcătuită
numai din predicat, iar unitatea care o completează îndeplineşte în
raport cu acesta funcţia de subiect). se pune întrebarea dacă prin cone)(Jhrn>i!le
st,abi!ll,tlelîn [lrază prtOlpozli'ţ:i,a
reqentă mai !poaJt,ef;i IOOlI1JSlidelr,altă
impersonală.
Fără îndoială că la nivelul global. deci la 'nivelul superior al raporturilor dintre propoziţii, unde regenta îşi rotunjeşte sensul 107şi îşi organizează structura 108,termenul impersonal devine impropriu 109pentru
propozitiile aici analizate. Avînd subiectivă, deci o propoziţie care
îndeplineşte funcţia de subiect gramatical, propoziţia regentă. n-ar trebui oare considerată" ca orice propoziţie cu subiect determinat in nominafiv, chiar "personală"? În cazul acesta ar trebui să nu ridicăm la
rangul de propoziţie unitatea care urmează după zona de delimitare,
deci după conjuncţia care marchează limita celei dintîi unităţi şi începutul celei de a doua. O astfel de opinie nu este Însă străină cercetării
lingvistice; ea se Intilneste în literatura lingvistică străină, de pildă" la
John Ries, Kalepky IlO,H. P,a'u, A. Nonreen, Ed, Wechsler 111şi e ÎJmpărrtăsită la noi de G. Ivănescu 112.După Iingvistul român, "segmentele de
vorbăre
oonsiderate
,t'widiţkmală<cu
pro1poz'i1ţH
nu..
sint propozitii,
pentrude căg'rilaIN;oa
sînt în contradicţie
definiţiasecundare
propozitiel.
Nu estle... potrivit ca tocmai aşa-zisele propozitii secundare săI fie numite propoziţii, elin moment ce ele nu sînt decît părţi de propoziţie" 113.
(S. N. Ecat. T.). Pentru a le distinge totuşi de ceea ce gramatica
numeşte subiect, atribut, complement, G. Ivănescu propune ca aceste
segmente, care au în structura lor un verb finit şi sînt introduse printr-un pronume relativ sau printr-o conjunctie, să ţie numite .subiect,
atribut sau 'predicat pronominal-verbal sau complement conjunctionalverbal" 114.
Considerarea subordonatelor ca non-propoziţii conduce însă,
pe de o parte.la concluzia inadmisibilă a existenţei unei propoziţii cu
mai multe verbe Ia un mod personal 115,deci cu mai multe predicate,
107Ea exprimăo unitatefinităde gîndirenumaicu concursulsubiectivei.
108Pe planulfrazeiare structurăbimembră.
109Cf. Iordan,LRC.p. 422.
110DupăKnudTogeby,Structureimmanenlede Ia Iangueituncaise,Paris,1965,
p. 79.
111DupăG. Ivănescu,Gramaticaşi logica,II, p, 205.
112In Gramatica$i logicaII.
113Ibidem,p. 205.
114)
Ibidem,p. 206.
115Fac excepţiepredicatelecomplexede tipul:
.Mazzinitrebuiesă fi trecut acolo".(Ghica,op, cii., II, p. 208).
nCurţileBurtuluitrebuiesă fie nişte curţi mitologice".(S. FI. Marisn, Descuitece poporaneromane,Suceava,1886,p, 83).
In astfelde situatiiintre cele două formeverbaleraportule anulat,prta pierderea acccntulu!sintactic,predicatival primuluiverb, în urma unei modificărisubBDD-A1525 © 1970 Editura Academiei
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iar, pe de alta, (datorită concepţiei logice despre propoziţie, considerată ca expresia unei gîndiri finite), la identificarea propoziţiei cu
enunţul care "poate conţine teoretic oricît de multe verba finita" 116.
Teoria propozlţiilor insuficiente 117,pe care noi o împărtăşim, ne
demonstrează, în mod convingător că o propoziţie nu exprimă oricînd
un tot de gîndire. Definiţia propoziţiei ca "cea mai mică unitate a sintaxei care poate apărea de sine stătătoare şi care comunică, o judecată
logică sau o idee cu caracter afectiv sau volitlonal " 113,ar trebui refermulată. Propoziţia ar putea fi definită, din punctul de vedere al formei
şi al conţinutului ca unitate sintactică" alcătuită dintr-unul sau mai
multe cuvinte însoţite de indici de prcdicaţle (verb la un mod personal
sau intonaţie predicativă) prin care se comunică, sau nu un tot de gîndire, după cum ea este suficientă sau insuficientă lexical ori gramatical.
Principiul corespondenţei dintre propozitiile subordonate şi părţile de propoziţie, pe de altă parte, face clară, ideea că propozitia şi
partea de propoziţie sînt unităţi sintactice distincte. Corespunzînd unui
nominativ, fără a fi ea însăşi un nominativ, subiectiva este un substitut de nume, nu nume propriu-zis; ea capătă doar "un soi de coloratură ncmineâă, f'ilindcărfuDJoţ'i,a
de subiect es,te funcţla epecifioă .a numelui" 119,
Pentru toate aceste considerente construcţiile cu subiective conjuncţionale nu pot fi numite ",personale", iar verbul-predicat trebuie
apreciat după anumite caracteristici de ordin formal.
Prin analiza formală a verbului principal nu înţelegem analiza
semnului lingvistic ca . semn, numai în ceea ce are el material 120,ci
analiza formei şi a valorilor implicate de ea 121,valori cărora le corespunde în planul expresiei un semn, o formă, căci "nu numai aşastentialede sens.Cu sensulde aici (a trebui,exprimeIn aserneneecontexteposibilitatea).verbultsi pierdeproprietăţileflexionare,căci în aceastăformulăel se foloseşte doar la prezent,ca mai sus, sau, mairar, la imperfect.
116Stati,Teorieşi metodăIn sintaxă,p, 156.
117Cf. Graur, Pentru o sintaxă a propoziţiilorprincipaleşi Gramticalimbii
române,EdituraAcademieiR.S,R.ed. a II-a, vol. II, p. 237-239.
118Gramaticalimbiiromâne,EdituraAcademieiR.S.R.,ed. a II-a vol. II, p. 7.
Pentrudiferiteledefiniţiidate propoziţiei,cf. KnudTogeby,op. cit., p. 79-80; Stati,
ContribuţiiIa studiul definiţieişi clasificăriipropoziţiilor,în SCL,VI 1955,TIr.
3--4; Idern,Teorieşi metodăîn sintaxă,cap. VI.
119Galiehet,Methodo]ogie.
p. 39. Aceastătentă este mai evidentă11'1
subiectivele pronominaledecit la cele conjuncţionale,graţie pronumeluiintroductiv,un
reletiv cu valoare de pronumenehotărît sau un nehotărît propriu-zis.Comp.In
acest sens:
"Cinenu suie dealul,nu coboarăcoastele".(IuliuZanne,Ptovetbeleromânilor,
1, Bucureşti,1896,p. 154),cu
S-ar cuvenisă plec.Se pare că bate.
120Dinacestpunctde vedereavema face cu un radicel+ un flexiv,o desinentă
de persoanea III-Il.
121Să se vadăşi discutiede la p. 59 a acesteilucrări.
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numitele forme qramaticale sînt forme, ci şi înţelesurile lor" m. Este
vorba, cum am mai amintit, de înţelesurile categoriale şi nu denotative,
cu alte 'cuvinte de acele valori de conţinut "cărora le corespund forme
sintactice"; ne referim, deci, la partlcular itătile marfa-sintactice ale
diferitelor clase de verbe.
In opozitie cu verbele personale - unitatea de referire - care
cunosc flexiune după .persbană şi număr În raport cu ideea "eu", "tuU,
sau "el", "noi", "voi U sau "ei" (scriu, scrii, scrie etc.], verbe ca a trebui, a se cuveni, a se cădea 123,a se întîmpla, au o singură formă flexionară (trebuie, se cuvine, se cade, se lntîmplă) aşadar, în mod normal, nu pot implica relatia cu "eu", "tu" sau "el". Din punct de vedere
intern, aceste forme verbale ne dau informatii doar cu privire la modul
'şi timpuâ [!deiE'expniiIIlia1te
de verb, oa şi verbele dim câasa plouă, [t1!U
însă şi cu privire la cel care ar efectua-o, fapt reflectat în planul expreslei prin lipsa unui subiect in accepţia semantică a termenului. Verbele în discuţie sînt deci prin formă şi prin conţinut impersonale.
Termenul unipersonal prin formă, impersonal prin continut, folosit de autorii Gramaticii limbii române, editată de Academie, atît pentru verbe ca plouă lat trebuie, se cuvine 125,cît şi pentru verbe şi locutiuni verbale ca îmi Oţi, îi etc.) şade bine, imi (iti, îi etc.) era degrabi112o,
(trecute necorespunzător, alătur! de eşa-i, printre expresii 121),propunîndu-si să le denumească simultan după. particularităţile de ordin Ilexionar '28şi după. valorile implicate de flexiune, prezintă dezavantajul
că inscriu în aceeaşi 'Categorie verbe, locuţiuni verbale şi expresii cu
conţinut diferit. Trebuie, se cuvine, se cade, se lntimplă, cu care merg
împreună şi verbeIe care, în urma ruperii Ieqăturil cu membrii paradigmei lor, au dobindlt formă şi sens impersonal (se pare, se poate, se
tăcea
.parcă" etc.)
pot fi
conţinut, dar li
era degrabă,.li
şade129
bine,
nu.numite impersonale plin
•
122Gh. Ivăncsou,Curs de sintaxa limbiiromane,ţinut la Fa'C'1lI1It,ale<a
de lâtere
şi filozofiea UniversităţiiCuza-Vodă,Iaşi, în anul universitar1947--1948,
p. 14.
Reqăsimaici celebrateorie a lui W. von Humboldtcu privirela .formaexterioară"
(.clieăusscreSprachform")
şi .formainterioară"(.die innereSprachform"].
123Acestverb este, la origine,o formăa verbuluia cădea, dar cu noul său
sens el este un alt cuvint.Dicţionarelenoastrear trebui să-i acordeun loc aparte,
să nu-l discutedeci sub verbula cădea,
IqICf. ed. a II-a, val. II. § 497şi 524.
125Ibidem,§ 762şi 1001.
126Ibidem.
127Expresiileimpersonalea fi posibil,a fi bine etc. cu rol de predicatrnorninal
(e posibil(siL.)e bine (sa...)) ca şi predicatelenominalepersonale,a fi bun; a fi
ascultăiot(stnt, eşti, este etc. bun,-ă)stnt analizate,cum am amintitdeja, prin analogie cu vorbelesimple.
128Dinacestpunctde vederetoate vorbelecu un singurmembru,deci şi verbe
ca germinează,miaună.etc. sînt unipersonaleşi se opun tripersonalelor.Cînd ne
ocupămînsă de sensul formelortlexionere,sens concretizatprintr-o formă,dubla
denumirenu e, după noi, justificată.
129In analizaunei stări de limbănu origineainteresează,ci valOareaŞa,
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Verbele, locuţlunile şi expresiile care cer in mod necesar dativul
seu aouzatiwul pronumelud personel : îmi (îţi, îi etc.) place; mă (ite, 11
etc.) -ioate ; îmi (îţi, îi etc.) trece prin gînd; mi (ţi, i etc.) -i dat (sortit,
hărăzit), desă rnu 'CIU1l10SC
nJilc!iele forme df'erenţilalt,edupă persoană 130,
implkă 110tuşiidee,a de ,,'elU".rotu" ş.i "elI"131.Pronumele personele n
dativ sau acuzativ îndeplinesc, în astfel de construcţii, rolul desinentel ar verbale din structura unui verb personal sinonim. Comp.: îmi,
tti, li etc. place cu iubesc, iubeşti, iubeşte etc, sau mă, te, îl etc. doare
cu sufăr, suferi, sufere, etc, Persoana este deci indicată la nivelul pronumelui şi nu al verbului. Cum, însă" sintactic pronumele care indică
persoana nu au în astfel de construcţii rol de subiect m, ele sînt, ca
formă, impersonale.
Sintetizînd datele analizate într-o schemă in care opunem irnpersonalele sinsemantice, insuficiente, celor autosemantke, suficiente, iar
pe amîndouă, verbelor şi locuţiunilor verbale personale, care funcţionează ca predicat în propozitiile personale, situaţia se prezintă, după
noi, în felul următor :
Personale

Impersonale

lnvă]
tnveţl
tnveţă133etc.
am de gInd
ai de gind
AutosemantA>Ct!
are de gînd etc.

Sinsemantice

1 Impersonaleprin contjnut:
ploud
se lnnopteazc'1
se despril'1ldvdreazd
se face frig
U Impersonaleca formă:
lmi (îţi, 1; etc.) pasă
mi (tI, i etc.) s-a ur]t
1 Imperosonale
prin continut:
A Cu iotrnă activă
trebuie(să...)
(nu) importă(ciL.)
face (slL.)134-.meriUl
să.;."
meritrl(si!...)
ajunge [să...)-.e suficientsI!..."

130Ele au numaipersoanaa III-a.
131Exprimindstări psihice,de ordin afectiv(Imi placeJ mi-e lehamite),cagni..
t.iv: imaginativ(mi se năzăreşte)sau intelectual(mă contrarteză),proprii fiintei
umane.e firescca toate acesteverbe să impliceideea de persoană.
132Numaisemanticsînt echivalentulacestuia.deoareceindică o persoanăîn
raportcu stareasau sentimentul
ei. Să 5>0
vadă şi cele.spusela p, 67.
133Cu ele mergîmpreună,In propozitieşi In frază,unipersonale
ca: latră, curge.
13Varianteleunui invariantpersonalstnt grupateIn acest tabel după valoare,
fără să Se mai indiceoriginea,cum am anticipat.
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(nu)merge(511...).(nu) se poate
să...)
(nu)strică (slL.)-nD.U-i
rău s1L.'
(
urmeazd[că...)- .rezultl1că...•
e bine (Il'!•..)
e util (s.'4
...1
Expresii:}
e necesar(s1i
...) etc. etc.
B Cu formăreflexivă:
se cuvine(să...)
se lntîmpld(511...)
se cade (să...)
se impune (sIL.)
Verbe:
se poate (sIL.)
se pare (că...)
se făcea (că...)-.parcă"
s-a nimerit(slL)-.s-a întîmplat
să..:

II Impersonaleca tormâ
A Cu formăactivă:
imi (îţi, li etc.) place [convineţ
(sIL.; c siL.; cum...)
Verbe:
Imi (ttl, îi etc.)pare (dL)
mi! (te, 11etc.) doare (că...i să...)
mă (te, H etc.) mtra (surprinde,
uluieşte,contrariază)(că )
lmi (lti. li etc.)vine ln qţnd (să )
imi Oţi, li etc.) Irece prin glnd
(minte)(să )
lmi (lţi, li etc.) şade bine (să )
mt (ţi, i Jfc.) -i deqrabă(să...)
Locutiuni{ mi (ti, .i etc.) -e greu (să...)
mJ(ţi, j etc.)-} elat[sorilt,hărărlt,
Expresii: {
ursii,menit)135(sit..)
B Ca formăreîlexivă şi sens activ:
mi (ti, i etc.)se năzăreste(se năJuceşteţ (că".)
C Cu formareilexivăsi sens pasiv:
Verbe:
se spune (că...)
se ştie (cit..)
se admite(că...)
se crede (că...)
se presupune(ciL)136
135Participiipasive,constituiteca formule.fixe.
136Sinonimele
lor pasive: este presupus(admis,recunoscut,etc.](că..) ar trebui
lnscrisetot în cateqorleimpcrsonalelor
prin formă,deoareceimplicăvaloareapersoană(protagonist),
dar el' nu poate apăreaIn propoziţieca subiect,CIinumaicu rol
de complement!
de agent (este admisde specialiştică".).
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ln faţa acestei tipologii variate de verbe, locutiuni, expresii care
funcţionează în frază ca predicate, predicate propoziţii, regente ale unei
subiective, care este, în concluzie, dominanta care dă unitate acestei
varietăţi?
Din punct de vedere paradigmatic verbele şi locuţiunile respective
se definesc prin caracterul defectiv al flexiunii în raport cu categoriile
de persoană, şi număr (au numai persoana a III-a), iar în plan sintaqmatie, prin lipsa unui subiect în accepţia semantică a termenului.
lrnpersonalele sinsemantice pot avea un subiect, obiect al acţiunii,
şi nu autor al ei, nedeterminat la nivelul "sintagmei interne", "implicite", dar determinabil în enunţul finit.
Prezenţa subiectlvei ar impune modificarea terminologiei. Termenul personal, care ar putea părea indicat să denumească constructia
globală - expresie a relaţiei unui predicat + o propoziţie cu rol de
subiect , nu poate fi acceptat, deoarece subiectiva nu faca parte din
aceeaşi unitate sintactică cu predicatul şi nu e un nume asimilabil persoaneă a III-a, cum am mai amintit. Termenul unipetsonal convine tuturor verbelor cu flexiune monornemhră, deci şi verbelor care nu merg
cu Impersonalele, ci cu personalele. Pentru aceste considerente, în ela"
sificarea efectuată: anterior, am adoptat termenul impersonal, dar am
considerat necesar să delimităm, !pe de o parte, impersonalele autosementice de cele sin semantice 137,iar pe de alta, impersonalele prin conţinut, de impersonalele ca formă.
Este totuşi soluţia de mai sus sinqura solutie posibilă? Din moment
ce impersonalele sinsemantice realizează. totuşi reportul cu un subiect,
indiferent de forma prin care este el exprimat 138,
şi de conţinutul pe 'Care
11,explr,imă,(!file
oă e'slbesau nruipil1o:bagoruils'l),
pe 1(IÎ;n:d
,i:mpersloln,all>e'l'e
larult'Osememtâcenu ·SlaJtisf.ac
această 111e1J.'aţ!ie,
100'breibui,esă ooncludem VOltU1Şi
că
primele nru mal SltUft'imfpelf1SOiDlall.e
'/ N -!alrIt'l1e1bui
,81118
scoase dăn l1îmJC1ull
acestora '/
Dacă: verbelor personale, verbe care implică la nivelul "sintagmei
interne" raportuă ICUo 'Persoană gramticală subiect, raportul cu un
subiect ăn eoceptia ISemantâoă a bermenlul}UlÎ
139,
;le pOltf.i 'a'simill,a
te I [Inltr
-10
clasificare semanttco-sintactică, dintre verbele cu flexiune monomembră,
verbe ca miaună, germinează, rezultă că termenul unipersonaI ar putea
fi folosit pentru altă categorie de verbe. Termenul respectiv se poade
137Acestea,după Bruqrnan,care vorbeşte,cum am mai spus, de impersonale
libere şi legate.
138El poete fi exprimenprin pronume,prin substantivdin ,eategorri,a
animalelor
persoanăseu non-persoană
s,aua i.nanim:at.elo1f,
prunintilnitiv,prin supin slalU
prin.lr-·o
formăverbalăfinită legată de primaprintr-oconjuncţie.
,
139Formeleînvăţ,înveţi,învaţăne spuncă ia,cţ,iumea
,este'e1iectuaiă
r·especn.iv
de
vorhrtor,persoan.a1 (cu), sintacticV'orbindsubiect,de inle:r1olcUJI:or,
persoan1a
a Il-a
(tu),sintacticsubiect,lInsf1rşitde un non-conlocutor,
persoanaa III-a el, ea (aceasta
implicindşi substantivele,
ca substitutal lor),sintac;:tic
subiect.
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tntrebulnta. în mod conventional, pentru verbele, Iocuţiunlle şi expresiile care nu admit un subiect (o subiectivă) în poziţia intii (înaintea
verbului), ca scriu, scrii, scrie; miaună, latra, germinează etc.. dar
admit un subiect [subiectivă] in poziţia a doua (după verb). Vierbele
respective pot avea subiect (subiectivă) în pozitia întîi, fără să fie
vorba de o inversiune, numai dacă acesta (aceasta) este dedus(ă) dintr-o situatie expusă anterior sau dacă antlcipă o situaţie:
Asta nu se cuvine (nu se 'Poate, nu-mi place, mă doare, mă interesează, nu se spune etc.).
Ceea ce-mi spui s-a întîmplat de mult.
Asta mă doare : că minţi.
Asta ar fi bine: să ştii unde a plecat.
Subiectul este, În asemenea cazuri, demonstrativul asta cu sens
neutru sau substantivul tapt, lucru + demonstrativul acesta, cu care
este echlvalabilă şi subiectiva de pe lîngă verbele, locutiunile şi expresiile în discuţie. Exceptind această situaţie, subiectul (subieotiva) este
situat(ă) în urma verbului-predicat. Nu sacrificăm în felul acesta eategoriUe? Avînd în vedere că "valoarea invariantă a categoriei de persoană gramaticală in ansamblul eli constă în capacitatea formelor finite
de la exprima referirea lla subiect sau dea 'o !lăsa neexprimetă" 'o, mi,
Credem de aceea că dacă, din punctul de vedere al sintaxei părţilor de
vorbire, al sensului formelor flexionare, clasificarea efectuată de noi
anterior 14'este j'Ustitfkla1tă,
din pwfiiOt!u,l
de vedere ,a'lpO\Slibdi1ită1ilQir
cornbinative, sintagmatice, al necesităţii de a realiza sau nu raportul cu un
subiect saucu o propoziţie cu rol de subiect 142,verbele pot fi grupate
în verbe care satisfac această relatie şi verbe care l)jUo satisfac. Cum,
însă, cele dliillitîlir,ea['iz'e,a:ză
două iH!p!llIni
dilsrmiThclte
dle clOIn!S't[['lU1Clţii
- ce
refilex ,aiI lCBir,alCltetfiÎ:st:i.iCiilor
deo:rtdJiln ,in't€!I7ll
- şif,a:ruume: cu subâeot
(subiectsvă) înaintea (lin srl:'ÎJnig1a)
verbuâui, lC'USlUbieot (ISlubi·edtivă)
dlUpă acesta (IÎln dreapta [1U1i)
, nu vom qrupa in eoeeesi oateqoriie şi Isulb ,aloell,aşQ
nume verbele oare cer subâect sau sublectivă, ci vom vorbi de personale (verbe cu golul din stînga ocupat de
sulbiielcrt
sau de subieotâvă) şi de UlIlJipe:nsolnJallle
(verbe !CiU
gtollu1l
'dillldreapta
ocupat de subiect, dar mai ales de subiectivă), iar pe amîndouă le vom
1.0Isalenko,DIIHapHocTb,
p. 46.
,., Aceastăclasificareîşi are punctulde plecaretn clasificareaverbelordupă
felul subi,ectelor,
schitatăde acad. I. Iordan,in LRe (vezip. 422)şi tn Introducere
(vezip. 591-592),căreianoi i-amadus completărinu numaifn sensulspoririiinventaruluide verbe.locutiunişi expresii.ci şi al delimităriiunor noi subcategorii,cum
se poatevedeatn tabloulde la p. 72--73.
'2 O.incercarede clasificaresintagmaticăa fost făcutăde V. Gutu-Romalo.
în
articolulIn problemaclasificăriiverbelor.Incercarede clasificaresintagmatică.tn
SCL,XIV 1963,nr. 1, dar autoareaare tn vedere numaiconstructiilecu nominativul.Nu ştim,de pildă,cumar numiverbulregent din contexteca;
Ce semenigerminează.
S-a lntîmplals! uit.
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opune lmpersonalelor (verbe cu ambele goluri necomplinlte de subiect
sau dJe10propoz'Î1ÎJe
,CiU
iflOrle subiect) 143.
Nu e vorba, deci, de termeni noi (in această problemă nu putem
lucra decît cu termenii polari personal/impersonal, termenul unipetsotial
putînd fi folosit convenţional pentru categoriile de centru, oateqorii
care prezintă caracteristici comune cu ambele tipuri, dar au şi trăsăhtri dâstinctive, propril), ci de aocepţia pe care Ie-o dăm.
Schematic situaţia poate fi prezentată astfel:
Personale
scriu
scrii
scrie etc.
am de gind
ai de gind
are de gînd etc.
şi cele asimilate
lor:
latră
miaună
curge
gerrninNlză
etc.

lnoersonale
n44

Unlpersonale
trebuie
se cuvine
se cade
se întîmplă
importă
mă doare
e bine
e util
şi cele folositeastfel:
se poate
se pare
face .merită" etc.145

plouă
Imipasă
şi cele asimilatelor:
se întunecă
ee călătoreşte
(bine,comodetc.]

LACATEGORIE
GRAMMATICALE
DE.PERSONNEM•
PERSONNE
VERBALE
I
PERSONNEL!IMPERSONNEL
RJ:SUMJ:
Apres une breve presentationhtstoriquedu probleme,l'euteur Ialt place il
l'exposede son propre point de vue concernantla persoaneverbale.Dans ceHe
question,il n'adheropas it la theorie qui concoltla troisiemepersonneen bloc
cornmeune non-personne,cornrneimpersonnelle,
depourvucde sens personneltant parce que les informationssementico-syntexiques
procurăospar cette forme
verbalene sont pas les rnemospour toutesles classesde verbes- que (et surtout)
parce que c'est seulementdans le cas d'un membretres reduit de verbes que la
troisiernepersonnese trouve en dehorsd'un rapport avec les deux premieres.Des
formestelles que: Intentionează.
presupune,Ştie, crede. vrea, speră, nous offrent.,
du pointde vue deja Invoque,d'autresdonnecsque: trebuie,se lntlmpId,se cuvIne.
se cade, se poale,se pare, et ces formes-Ias'associenten memetemps,au point
de vue paradigmatique,
il la differencede ces dernieres,aux premieresdeux per$Onnes,
parcequ'ellsadmettentun sujet .personnel",parc€!qu'ellessont personnelles.
143lnversiunileşi cazurilespeciale(de pildă situareasubiectuluidupa predicat
In propozitiileinterogativeşi in enuntiativeleexclamativela personaleI situarea
subiectuluiInainteapredicatului,dnd cel dintii rezumăsau antidpă o situatie,la
unipersonalesau lntrebuinţărilcfigurate ale impersonalelor)
nu infirmănorma,ci,
dimpotrivi'l,
o intMesc.
144Cu cele dou15.
subdiviziunistabilite: impersonaleprin continut/impersonale
prin form15..
145Vezi impersonalele
sinsemanticede la p. 72-73.
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En prenantcornmuunite de referenceles vcrbosporsonnels,on y delimlte'les
autres classesverbales, la clessepoleire des irnpersonnels,
telle qu'elle est concue
par l'acedonucten
Iorgu Iordan(plouă,trebuie,lmi place.mă doare,îmi pasă),dont
ou accro!tcepcndantl'inventaireel. el laquellcon ajoutcde nouvellessubdivistons
:
Ies lmpersonnels
autosemantiques
el synsemantlques,
les impersonnels
par le contcnu
el par la formc- la posiJtio.n
medianectant occupocper les unipersonncls,
Si dans la classification
prcnantpour bese la svtiiaxe des iottnes,les impersonnelssonl incompatibles
evec un sujet .pcrsonnel",avec un sujet dans I'acoeption
samantiquedu terrne,maisnon cependantavec une unite qui remplitla fonctionde
sujet concucommeobjet de !'action(pas commeson protagoniste)-- dans une clessificationbeseesur la syntuxedes ionctious,les impersonnels
so xarecterisent negativemcntau poinlde vue de leurs relationsavec le sujet gramatical.
En ce qui concerneles possibilitcs cornbinatolr
es, la capacitede satisfairele
repportavec un sujet (categoriesyntaxiquequi pcut ftre exprlrneenon seulemcnt
par le pronomou le substantifau nominatif,mais aussi par 1'infinitifou le supin)
ou avec une propositionayant un rNe cmrespondantau sujet, nous distinguonsdes
verbesqui satisfontceUcrelationet d'lIulresqui ne la satisfontpas. Mlliscompte
tenu du fait que les premiersrealisentdeux types differentsde c.onstructions,
ayant
le sujet (la subjective)en;premiereposition,donc it la Uauchedu verbe, ou ayant
le sujet (la subjective)en secondeposition,ci.la droite dll verbe,l'auleur considerc
commemlcessairede delimiterau sein du premiergroupedeux categorics:
1. les personnelsproprementdits (învăţ,lnveţi,învaţă etc.) el ceux qu'on leuT
assimile(latră,se ouă,curgeetc.);
2. les unipersonnels
(trcbuie,se cuvine.se lni1mplă,mă doare etc. et les verbes qu'onemploiecommetels (face,se poale,îmi pare, etc.).
A ces dcux class,ess'opposentles impersonnelsproprementdits et ceux qui
Ieur sont 8ssimiles,fussent-ilsimpersonnels
par le contenu(plouă,se lntunecă),ou
bien par la forme(imi paM, se doarmebine aici etc.).
Ayantses racinesdansla premi(reclassification
- car les valeursfonctionnelles
ne sont pas wabsolument
independantes
des valeurssemantiques·- la classification
baseesur les possibilitescombinatoires,
sur la relat10nsujet-predicat,
est ci.prefereI,
car
clle
est
plus
simple
et
eUc
nsout
le
probleme
de
la
struslture
monomembre
des
impersonnels.
I
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