LOCUŢIUNlLE PRONOMINALE
DE
DUMITRUNICA
Cercetările,numeroaseîn ultimavreme,consacratelocutiuniloradmit,în general, că se pot găsi grupuride cuvintesudate semanticşi gramatical,corespunzătoare tuturorpărţilor de vorbire,cu excepţiaarticolului.GramaticaAcademiei,ed.
a II-a,Bucureşti,1963,acceptă,teoretic,acest punct de vedere'. Cînd tratează însă
părţile de vorbire,ea înregistreazăIocutiunidoar pentru adjectiv,verb, adverb,
prepozitieşi conjunctie.Faptul nu este Întîmplător.Fiind mai bine reprezentateîn
limbă,acestetipuride locutiuniau intrat mai repedeîn atentia cercetătorilor
2. Deşi
admiseteoreticşi chiar consemnate
În diversestudii.sau qramaticl,locutiunilecorespunzătoarenumerelulul,
pronumeluişi interjecţiein-au fost Încăstudiate.
Al. Philippideînregistraîn Gramaticaelementarăa limbiiromâne3 constructii
de tipul: leInmiri
cine,gramatică,
te mirice.latecapitolul
miricui,lzolăti,
toate celea
etc.alte
cu funcţii
de pronume
nedefinite.
aceeaşi
întîlnim
$tJrmaţiuni:
cite şi
maicîte, nu ştiu ce prezentatede autor ca avîndvaloarede substantiveşi adjective.
În Stilisticalimbiiromdne,4 IorguIordan,discutîndconstrucţiale miri ce şi mai
nimica,face următoareaprecizare,demnăde reţinut: "Aceastălocuţiuneadverbielă.
atît de răspîndităîn vorbireapopulară(apareşi 'scurtată',te miri ce, de pildă,tot la
Creangă:înşfăcămnoi le miri ce mai aveam),are .sens mai mult cantitativdecît
modal,iar din cauzalui nimica,pus de qramaticiprintre pronume,al putea fi interpretată ca o construcţiepronominală[s.n.).Mă oprescasupra acestui detaliu formal pentru cititoriicare se lasă conduşide .definitiilegramaticale".
In anii din urmă,cînd Iocutiunileau fost judecatedin punct de vedere gramaticalcu mai multă atentie, găsim în diferite articole sau monografiide acest
fel informaţiiprivitoareşi la locuţtuni
le pronominalo.
Astfel,Euq, Ioanitescuvorbind de "grupuride cuvintecorespunzătoare...
unor pronumenehotărîte" 5 notează
următoareleexemple:ce pe apă nu curge,cine'ştie ce, cîte alte, cîte şi mai cite,
1 Vezi vol, 1, p. 34.
2 Pe lîngă aceste Iocuţiunieu mai fost cercetateşi locutiunilesubstantlvulo
(vezi articolulnostru din "Limbaromână",1963,nr. 5).
3 Iaşi, 1897,p, 62.
4 Bucureşti,1944,p. 172,nota 3.
5 Locuţiunile,
În "Limbaromână",V (1956),nr. 6, p. 52.
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cîte toate, cîte alea toate, multe şi mărunte,nrrmcctoată, le miri ce, una alta6.
Dintre acestea,numai unele, însă, pot fi încadrate în categoriaIocutiunilorPIOnominale
.. FloricaDimitrescuadmite,teoretic,că în limbă există Îmbinăride cuvinte echivalentecu pronumele,şi se refera în acest sens la pronumelenehotărîte
care, odinioară,trebuie să fi fost locuţiuni: orice, fiecare, oatecine,îleştecate,
fiecine7. Pentrustadiulactualal limbiiînsă, autoareanu menţionează
nici un exemplu. In articolulLocnţiunil«cuiverbiate
3, Gh. N. Draqornirescu
analizîndîmblnări
le
cine ştie unde,cine ştie cum,CÎneştie cînd precizeazăcă acestea "reprezintăconstrucţii paralele cu 10cuţiunile pronominalenehotărîtecine ştie cine şi cine ştie
ce" (p. 66).Mai departe,în acelaşi studiu,autorultrece în rîndul locutluniloradvcrbialeşi formaţiuneate miri ce şi mai nimicacare, în .aceastăformăşi în contextul respectiv are, evident valoarea pronomin
al-substantiv
ală. "De altfel,conu
Manolerîdea mereu,rîdea pentru te miri ceşi mai nimica"(N. D. Cocea].
GramaticaAcademiei,cditia a II-a, face următoareamenţiuneîn legătură cu
locuttunllepronomine
le : "Pentrupronumes-ar putea vorbi de locutiunipronominale nehotărîte(cineştie cine Sau cine ştie ce), interogative(ce fel de) şi de politeţe (diverseformuleca domnia-sa)"
9.
In cele ce urmeazăne propunemsă urmărimtipurile de locuţiunipronominale după structură,pozit1alor în qrameticaromânească
.. precumşi locul lor între
celelaltelocuţiuui.
Locutiunilepronorninel«
sînt grupurifixe de cuvinteechivalentecu pronume.
Imediatse impuneÎnsă precizareacă dintretoate categoriilede pronume,singurele
care au echivalenteIocutionalesînt pronumelenchotărlto (în care includemşi pronumelenegahve).Aşadar,nu se poatevorbi de locutiuntpronominale
în general,ci
numaide locutiunipronorninale
nehotărîte10.La origini,locuţiunilepronominaleau.
fost de multeori, propozitiiinterogativede tipul: "Cineştie ce mi s-a mai intîmpla!" (1.Creangă)în care pronumeleinterogativncmaipurtîndaccentulsintactica
fost folositcu valoarede pronumenehotărît,rur pronumelerelativ,pierzindcalitatea
relaţională,a căpătatvaloarencutrală.Prin CIrculatie
mare în timpşi În spaţiu,con. structla s-aIexlcallzat,făcînd serviciulunuisingurcuvînt (acoperind,
deci,onoţiune),
ia-rgramaticalcomportrndu-se
ca o sinqură parte de vorbire(un pronume).Este cazul
Iocuţiunilor
pronominale
ci12e
sue cine,cineştie ce, te miri ce, te miri cine etc.
Alte locutiuniau luat naştere.din Întîlnireaa două elementepronomiuale.
Folosirea îndelungatăîn aceeasi ordine a celor două pronumea dus la sudarca lor
semanticăşi apoi, prin izolare, la saltul spre cehtatea de locutiune: ex. toale
cele, alte cele etc.
în comparaţiecu alte categoriide locutiunl,de pildă cu cele verbal, adver-.
bielc, adjcctivale,snbstentivale,locutiunilecorespunzătoare
pronumeluisînt destul
de slab reprezentateîn limbarornănăcontempor
enă. Istoria Iunbiiromânecunoaşte
însa'destulde multeformatiide acest fel, care, cu timpul,şi-au sudat perfect("le.
menteledevenindsimplepronume:fiecare,oricine,neştitie, careva,altcineva,DarecaTeetc:.etc.
6 Locuţiuni1e,
În "Limba.română",V (1956),nr. (i. p. 52.
Plorica,Dimitrescu,
Locuţiunile
verbaleîn iim/Jaromână,Bucureşti,1958,
p.35.
8 In "LimbăŞIliteratură",Y, 1961.
9 Val. L p. 35.
10Constructiainterogativă.ce fel de nu poate fţ interpretatăca o locuiulle
j)tollominală
măcarpentrufaptul d! cere în "răspuns"·un adjectiv.
.
Obişnuttunuiadjectivpronominalinterogativîi corespmideîn propoziţia"răspuns"unul nehotărit: Care om nu. iu)Jeşteviata?Orice (fiecare)om iubeşteviaţa,
. Formulade politetedomnia-sareprezintădefaptlnlimba modernăunsingur cuvîn.
C()nstructiile
paraleleaCesteiadUmnealui,
dumneaei,ca şi variantaclumneasa,
spnjină a·cestpUnctde vedere.
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Locut:
unilepronominale
ziu circulatie
alesştiinţific,
în limbanici
populeră
in general,
în limba
vorbită.
Nu se întîlnesc
obişnuitmai
in stilul
în celŞ'I,
oficial
admimstrativ.Comunicind
mai mult decit echivalent
ele lor simple,locuţillniIepronominale,ca de altfeltoate locutiunile,se intilnescfrecventîn literaturaartistică.
Dupăstructuralor, deosebimpatru tipuri de Iocuţiunipronorninele
:
1. Locutiunlalcătuited.n: pronume-j-verb-j-pronume
: cine ştie cine, cine ştie
ce, te miri ce şi mai nimica,te miri cine,te miri ce.
Ex."Ş-ar putea să fie Cine-ştie-Cine
...
Care n-a mai fost şi care vine
Si se uită prin intunericla mine
SI-mivede cugeteletoate".
(TudorArghezi)
"Inimăslabă,aşa ca să se clatineŞIsă se-nduioseze
de le miri ce,
n-avea cuvioase".
(Al. Vlahulă)
2. Locutiuntformate din advorb-ţ-vorb-ţ-pronumo
. nu ştiu cine, nu ştiu ce.
Ex. "Parcă se petreceaIlUştiu ce... poate vreun dor ascuns care nu-l venea
a-I spune"(1. Creangă).AceeaşiÎmbinareaşezată la Începutde frază şi purtînd
accentulacesteianu mai îndeplineşterol' de pronume:ex. Eu .nu ştiu ce vrea de
la mine.Situatiese întîlneşteşi la alte Iocutiuni.provenitedin propozitii:cumsecade.In astfelde situaţiicontextulconferăo valoaresau alta construcţieirespective.
3. Locutiumformate din pronume+conjuncţie+adverb+pronume:
CÎte şi mai
cîte. Procedeulde formareeste cel al repetitlei,frecventîntîlnit$1în alte tipuri de
Iocutluni,de pildă în cele adverbiale: din cînd În cind, din vreme-Ilvremeetc. etc.
Ex."Şi-aprins a inşira pe laiţă ghetute,basmale,legătlirelecu covrigi,mosorase de aţă, cîte şi mai cîte" (EusebiuCamilar).
4. Locutiunialcătuite din două pronume,unul nehotărît, altul demonstr
ativ:
toate cele, alte cele.
I
Ex."Şi uite-mitrec pe dinainte
In rînduri-rînduritoate cele:
Oraşulînnegritde fumuri
(OctavianGoga)
Şi toate plînsetelemele".
"Sărutărierau răspunsul
La-ntrebăriÎndeosebi,
Şi de alte ce/e-ulume
N-aveaivreme să întrebi".
(M. Eminescu)
In legătură cu structura Jocutlunilorpronominalese impun trei observaţii:
1. Este obligatorieprezentaunui elementpronominal(de obicei,pronumenehotărît sau relativ cu valoarede pronumenehotărit)în structuralocutiunilorpronorninale.Ca tip de structură,Iocuţiunl
le pronominale
se apropiede cele verbale,prcpozitionaleşi conjuncţlonale
subordonatoare,
care au în componentalor un element
aparţinîndpărţii de vorbirepe care o reprezintă.Constatareavine să modificeun
punct de vederemai vechi,exprtmetde FloricaDimitrescu
11în legăturăcu structura Iocutiunilor.
11Vezi Locuţiunileverbalein limba romană,p. 88.
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2.. Ultimulclemental acestuitip de locutiunteste un pronumecare "dă tonul"
construcţieiîntregi. O situaţie asemănătoarese întîlneştela Iocutiuntloconjuncţienale subordonetoere,
unde, ultimul cuvint este, de obicei, o conjuncţie(sau un
adverb sau pronumerelativ cu această valoare).în felul eccstaTocuttuntlc
vpronominalese deosebescde Iocutiunileadverbialepronominale:Cineştie cum,cine ştie
unde,cine ştie citul, cine ştie cît, te miri cum,te miri unde, te miri cînd.
Ex,"Cîndrostogolulajunsecine ştie unde şi fumulse risipi,MantuMiu văzu
[ereticulmăturat"(GalaGalaction).
Ca şi pronumelepe care le reprezintă,locutiunilepronominale
pot. Insotisubstantiveşi în acestesituatiiele au valoareadjectivală.Cu funcţieadjectivală,IOCliţiunilepronominalesînt aşezate intotdea-unaînaintea substantivului:Ex. "Uneori,
din glodulcuvinteloriese o idee limpedeca apa de izvor Ş'lfrumoasăca unda ei,
furnicatăde raflectărioqlinditc-nea din cine ştie ce înstclări depărtate"(Tudor
Arqhezi].
3. între elementelelocutiuni
lor pronominalese pot intercala anumite determinetivecare evidenţiazăo sudură destulde avansatăa acestorconstructii.
Ex, "L-amvăzut Intccmlndu-si
nişte vopsele,din ouă şi nu mai ştiu ce altceva, după o formulăpersonală.pentru a picta o icoană pe sticlă". (DinuPillat,
în "GazetaIlter.ară",l8.III. 1965,p. 3). Alteori elementulprepoziţionalintroductiv
se aşează între părţile locutiurni
: " ...poate că te-ei supărat cine ştie de ce" (L.
Rebreanu).
Ca şi pronumelepropriu-zise,locutiunllepronominaleau în anumitecontexte
valoare neutrală. Această valoare porneşte,probabil,de la ultimul element al
construcţiei:cine ştie ce, te miri ce etc.
Ex, "Nu te mai pune şi dota atîta pentru te miri ce şi mai nimica,că doar
n-are să fie un cap de ţară" (Ion Creangă).
In această situaţie,prin izolare şi accentuateîn propoziţie,locutiuni
le pronominalevcepătă,uneorivalori substantivale
:
Ex,"De-ortrece anii cum trecură,
Ea tot mai mult Îmi va plăce,
Pentru că-n toată-a e1 făptură
E-un "nu ştiu cum"s-un "nu ştiu ce".
(M. Eminescu)
In general,Iocutiunilese comportă,.din punct de vedere gramatical,ca şi
părţile de vorbirerpe care le reprezintă.In cazul de faţă, Iocutiurrilo
pronommale
păstreazăcerecteristicllegramaticaleale pronumolornehotărîtesau ale celor relative care se găsescîn structuralor. In flexiune,ultimulelemental locutiuntimarcheazăopoziţiacazuală: N.A. G.D,:
N,A.nu ştiu cine (care)
G.D.(a, al, ai, ale)nu ştiucui (cărui]
a), cărei(a), căror(a1
Ex, Am dat această carte nu ştiu cui şi nu mi-a mai adus-o.
N.A.Cine ştie cine (care)
G.D,(d, al, ai, ale) nu Şti1.1
cui (căruuu),căreija), cărorta).
Ex."Intr-un colt, un regizor citeşte absorbitscenariulabia isprăvit al cine
ştie căruia";(A. E. Baconsky],
Cînd a-revaloarsvadjectivală,
locutiuneaprQnominalăse
acordăîn gen număr
şi caz cu substantivulp'elîngă care stă. Unelelocuţiunipronominale
au formăn1.ţmai pentru.plur.al:toate cele, alte cele, dte şi mai cîte,
tn propoziţie,]ocuţiunilepronominaleÎndeplinesctoate funcţiunilesintactice
ale.tInuipronumepropriu-zis,Cînd determinăsubstantive,ele au ca şi adjectivele
nehotărîte,funcţiide atrit)uteadjectivale.
Concluzii.Locutlunile.
pronomin1l!le
sînt destulde slab reprezentatein limbaromână,în cQmparaţie
cu alte locuţiuni.
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Gramaticalele au valoarede pronumenehotărlteşi se comportă,în general,
ca şi echivalentelelor simple.
Dinpunctulde vedereal structurii,Iocutiunilepronominale
se apropiede unele
Iocutiuniadverbiale(cineştie cind (unde,cum),sau de Iocutiumlenumeral(de cine
ştie cite ori].
Ex." ...bolta cereascăîşi ve roti de cine ştie cite ori sferelepînă să se înalţe
în cuprinsulgîndiriicriticeromâneştio mintegenialăasemenicelei stinse"(D.Micu,
"Gazetaliterară", 18.III.1965,p, 3). In aceste construcţii,ultimulelementeste un
indiciual valoriilor pronorninale,
adverhialesau numerele(cine ştie cine (ce),cine
ştie cînd (unde,eiunţ,de cine ştie cîte ori).
In sfîrşit,avind în operelescriseo arie limitatăde răspîndire,locuţiunilepronominale,alături de celelalteIocutiunişi construcţiiInezeoloqice
fixe, pot fi luate
în constderaţiela fixarea graniţeloraprooametlve
ale stilurilorIuncţlonaleale limbii literare.

I
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