îNSEMNARI PE MARGINEA AUXILIARELOR DE MODAl.ITATE
DE
ECA
T. TEODORESCV
Posibilitateaexprimăriimodalitătiişi aspectuluiprin verbe al căror sens lexical este tocmaimodalsau aspcctuala dus, în ultima vreme, la îormulareaunor
puncte de vedere deosebitecu privire la calitateasintacticăCIcelor două categorii
de verbe.
Două sint, de fapt, tezele fundamentaleprivitoarela această chestiune.Ver
rSPInibole cu sens rnodalsau espectualsint consideratefie ca verbe
lexicale
auxiliarede mod sau aspect),fie ca verbe predicatlvc,deci ca
de exprimarea celor două-valori.
Materialelecare dezbat problema sînt semnate de Gh. Nedioqlu1, Velerie
Cutu2, Gh. N. Draqomirescu
3 şi de autorii Gramaticiilimbii române. editată de
Academie
4.
verbe şi în
Referiri.sumareînsă, întîlnimin legăturăcu unele dintre
lucrări anterioare5.
Al. Phillppîde,de exemplu,menţioneazăîn Gramaticaelementarăa limbii
române,Iaşi, 1897,unele perllrazeîn structuracărora fiqurează verbe care
posibilitateasau concesie,
Iorgu Iordan constată în Gramaticalimbii române,Bucureşti,
verbe,a putea şi trebui printre altele, sînt nepredicattve,din cauza
lor". în Limba
actualâ.O gramaticăa "greşelilor",Iaşi, 1943.,Iorqu
întrebuinţează(pentruprima oară la noi), după.modelul
qermane
ale verbelora putea şi fi lre.bui(l,onennşi
termenul
asnora
căruia se va cu
opriauxiliarele
ceva mai mult in
Cll'::!I
1954.
Corrrparîndu-Ie
acad.I. Iordan
lucrarecitată) că iri timp ce acestea au
rolul unor morîeme,
medaleparticipăla formareapredicatului semantic.
O explicaţieasemănătoareîntilnim . în .editia 1 il GrematicliAcademieicu
deosebireacă verbele respectivesînt consideratepredtcetive.
verbal,
Gutu,att, cit. p, 58-59,
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"un complexcu
punct de
vederegfi'un.atj[ca1.
al acestuia sau cind
cornunicărit
asupralor"B,
a

ediţii il GramaticiiAC.'I-

ltll"l6tI sînt.just
si
considerate
în primul
totust
volum
vnaprcdtcattve
ca mijloace
9.
ca şi cele cu sens aspectual,sînt
două categoriide verbe în cele douăvolume
pentruieutoritei,. opozitiaIextcal-grametieel
este.elementlexicalde exprimareil unei valoriInseamnă
proprietatilegramaticale,predlcativiteteaîn primul rînd,
cuvîntulprfn excelentăpredicat.
piardi'lpropriet{itel1
.slntactlcăfundamentală. predicativitateadeci,
săsufe·re()
modificări,
în primulrind (golirisau
sens),sintactice cel de al doilea,pentru ca o mcdiitcarein plan
8.e,ma:httc
nesecondafăde l1nroin plan sintacticeste extragramalicală.
Plerzîndaceastă
însă, verbul înceteazădea mai fi elementlexicalşi devine instrument
de 'ordin morfologicsau sintectic.
fundamental
elementelexicale de
un nonsens10,
(cf, vol, 1 al Gramaticii
al II-lea al aceleiaşi
de data
verbalea
Gh, N, Drago·mil'es(:u
(îmivine să
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nuau rol ilCC€SOflll,
sau

indică
aprecierea
intelectuală
sau
a
Categoria
rnodelităta
este Cidl:cii:jr:P,O,
realitateareflectatăîn comunicareasa.
poate fi exprimalii
nettce,.lexlceleşi gramaticale,
Dintre aceste procedee
printremijlacele de acest an
dal (a vrea, a t.rebui.a putea Hafi în
nepredicative(a putea,..il fî posibil",,Qfi şi a
teaţ, prin lexicalintelegindu-se
deci uneori şi
Discriminarea
sintacticăfăcutăde noi intre a
"â fi posibll"o întîlnim şi la. Gh, Nedioqlu,
Verb pollscmantlc.
(j putea
pentru noi,
putereafizică sau lllorală a
â înfăptuiun anumitlucru" (Pol
englezeşte).
2 "il avea permisiunea,voia de a face
Acumpot să plec (plecaj).:3 "a avea.posibilitateasau
realizaun lucru" (Pot să procur (procura)cartea) şi nepredicattv
de
"a exista
saupentru
probab'ihtatea"
"adin
fi
\(jfi:l)!
ceva"
(Pot săposibilitatea
mă răUicesc),
că in
TI
semanticqfecteazăşi relatiile de ordin sintactic13"
tn secvenţeca: pot să mâ râtăcesc,pot s(l mă imbOlnăvesc
matriculat.verbul a putea
o dată cu dobîndirea
posibil",
subiectul,
a avea
Ceea ce ni se
secvenţenu
faptul
brtor,pot\ceva,anume: Belmă rătăcesc,să mă imboimivesc,
numaiposibilitatearătăcirii,Îmbolnăvirii.exmatrtculăril
Rostulverbuluia puteaeste, deci,.dea marcacu
care apare,căci,
de această.
dată,
estl'lcu
termenul
modalitatea
celuilalt
verb [cf,
potnu
să elcitesc
pot c!f!}i:'h1/:djQmJ'1,teaZ,!1M
.i
Cumînsă acest sens moda!îl dobîndeştea
alt verb,(aanume
vorbele
Î1i:(elel.e)i;el;
vorbitor
se
a se care
seacţiuni
îndrăgosti,
neco,a se ineca, ete.)14sau cu
unor verbe
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in propozitierolul unui pteâieu:

prin
echivalentsemantic
Că un enunţca; S-ar putea
cu pot s.ă mă tmbolnăvesc,
Iaptul că În
timp ce conjunctlvulde
. cu verbul
discutie),
pronul'llele
este inaplicabil
de
ci",felul pot ;să scriu,
exmatriculat
sunilitudmiide construcţie,gradul de snlidarttutedintre
enunturieste cu totul diferit,
pot, regent al lui să .fiu exmatIic!11al,
după
completlvădirectă pe lîngă pot, este o falsă
deopotl:ivălogica şi gramatica.
tiu exmautcuia:la "predicatulregent" pot (ce pot eu
rostul de a verifica justetea interpretării)este, fără îndoială
subliniat,cu neputinţăde formulat.
nu constituieun
M!m1inenacapacităţiiIlexionareIa a
şi unele auxiliare morfoloqtce..
de interpretări.
ai să
viitorulutpopular(am să
Dreqomlrescu
că dlnopoziţia sensurilorlui a putea nu
gramatkală"se dovedeşte,după noi, neîntemeiatăşi se
cercetătoruluidespre qramatir.alizere
(procesrealizat, după
arătat, numaiîn directiamorf'oloqle!
,.
am văzut,
"a Ii. posibil"formeazăcu un alt
anumeun
complex15,el este în structuraacestuia
C
arin:ic demodal.
dU]""<C1f
nu trebuie limltat ilşaclar
1,1morfologie,ci
folositpentru
elemental limbiicare ajută exprimareaunei valori
gr,am,aticille
sau a unor constructiisintacticeunitare, în speţă ClllllUÎpredicat
nominalsau a unui predicatverbal complex16.
Alături de
morfologicede mod, de. timp şi de diateză, avem si
auxiliare,sintactice modalitateşi aspect17(provenitedin verbe predicetiveprin
cu implicatiisintactice,pierderea predicativitătllîn primul
ft exprimateşl lexical cu ajutorulunor
cu
aspectual(a trebui,a
de exemplul,cere păstrîndu-si
sensul lexical mentin,cum e
normal,proprietăţilegn\maticale,
tot .ce s-a spus
rezultă că sensurilelexicaleale unui- cuvînt
interes pentru
numai În măsum .În Care influenteazărelatiile
gramatical,
de ordin lexical nu sint însoţitede modiiirelaţiilor
exclusiv
făcut-o",enuntulnu este însă şi sinonimsintacraportuleste:
directăîn prico:mj:de'tivă
.indirfi)ctă
+ atributivă
era sâ cad consia vorbit S. Puşcarlu,Limba
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altfel. motivul
problemafuncţiunii a
lexicală verbuluia putea "a fi in stare", l,a avea
la cea cu inlinilthrul
de la. construcţiacu conjunctiv.ul
(pot să
între
omodUicare,nu
ce factor ar
vreo schimbare.
Principiul
propozitiilesubordonateşi părţile de
se
conjunctivnlui
.dovcdcstedin
sctia,
infinitivul
deci rolul
îndep.lll·
c le;ş;tle!miî.nllt::i(tl!
direct
illj'init1o;eJ;lar[}r;e!r)OZiţiei
pronumelui
a, imposibilitatea
se, aparţinînd
inserărn
infinitivului, Întreluiali putea
puteaşi
w.
mult pentru legătura strînsă dintre regent şi complinire care o
în frază la reqenteleinsuficlenteIcxtcalsau gramaticalşi
şi pentru structuracomplexăa predicatului,deoarece
infinitiv,de exemplu,se comportăla fel. fără ca secvenţa
globalca predicat.
Rolulunor auxiliaresintacticeil au şi vorbelea fi şi a avea cind au, sensurile de "a trebui" şi "a putea". Intrucit aceste sensuri le dobîndescverbeloIn
discuţienumaiîn asocierecu un alt verb (analiza.disociatăduce ce
lui
a putea "a fi posibil"la sensulşi funcţiafundamentală,
deci.la "a
• respectiv
"a. poseda"şi, prin
la predicativitate)rezultă că ele sint inseparabileîn
analiza sintactică.deci
nepredlcative.cu rol de auxiliar
moda!pe
Ungăcel de a] doilea verb, (Cindeste sa dai peste păcat dacă e înaintete sileşti
să-l ajungi,iar dacă-Iin urmă stai să-I aştepţi"; "Imişi tu cu noi, că doar n-um
a te duee in spate"j.
In concluziela tol
s-a spus
aici rezultă modalitatease exprimă
probabil,
în propoziţieşi frazilatît
procedee
(anumiteadverbe
"a fi
unele verbe: a vrea, a dori, a .trebui,a
pesemne,chipurile(că)
în stare", "a avea voie") şi prin procedeegramaticaleşi fonetice.
Procedeelegramaticale fi de ordin morfoloqic
: forme temporalecu sens
de exemplu),forme modale perifrasttce(prezummodal (viitorulpopular cu
tivul; o ii aşteptînd)sau de ordin sintactic; auxiherelemodelea putea "a fi
posibil",a fi şi a avea cu sens modal(pot să cad; cînd este să (lai pestepăcat.,.;
a-amCImă plîngede nimic).
Dintreprocedeelefoneticeîl reamintimpe Cel cunoscut;
categorie
In ceea ce priveşte aspectul,neconstituitîn limba romanas
fundarnental
morfologică,
acesta se exprimăfie
prin cuvinte al căror
euxili
are rsineste unul aspectual(încep,continuL1,
etc.j, fie gramatica],
tactice (uneledintre sinouimcleverbelorcu sens fundamentalaspectual].
Predicativîn contextul:Dau ilot! mameî,verbula da este
sintactic,
deci
să-l sărute,
în contextele;Deie să ţipe; Ar da cîteodată
dar
sint pnrcă-nqheţate
vsicusute.
Pierdereasensuluifundamental oferi" a. dus, o data cu dobîndireanoului
sens,
şi la
proprietăţi,cepaciteteade a avea
ment
pildă.
direct este compli
niree lui
ele sensulfundamental
21.
a putea este nepredicativnumaiatuncicind este
faptede ordingramaticalprobează
puterA;:e!eJprIfi'ri:':;;jl
.
unităţii
invocate
celor d011a
de Gh,
verbe.
N. Draqomirescu,
de altfel ca şi de
În astfelde Situatiide adverbopredlcativeau obligatiade il
demonstraîn ce împrejurărişi datorităcarorfactorideterrninantul
verbuluia dobîndit
proprietateasintacticăfundamentală
a acestuia predicatlvitatee.
21Situatiaeste Întru totul comparabilă
cu aceea a vorbelora rămîne,!I ajunge,
a sta, a ieşi, folositeşi ca verbe copulative,nepredicativedeci.
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cuvine,criteriulsemanticnu poate fi ignoratin analiza
ales.
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