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PARAMETRUL DEPLASĂRII MULTIPLE A ELEMENTULUI WH
(INTEROGATIV/RELATIV). OBSERVAŢII PRIVIND
STRUCTURILE CU GRUP INTEROGATIV/RELATIV
MULTIPLU ÎN LIMBA ROMÂNĂ VECHE

1. VARIAŢIA LINGVISTICĂ PRIVITOARE LA STRATEGIA DE FORMARE
A STRUCTURILOR MULTIPLE RELATIVE ŞI INTEROGATIVE

Fenomenul interogativizării / relativizării multiple nu se produce în toate limbile
naturale, acesta fiind un parametru de variaţie lingvistică. Limbile care cunosc
interogativizarea / relativizarea multiplă (multiple wh-fronting) se grupează în trei
categorii majore: (i) limbi în care toate grupurile interogative / relative-interogative
se deplasează în poziţie frontală, (ii) limbi în care se deplasează în poziţie frontală
un singur element, celălalt (sau celelalte) rămânând in situ şi (iii) limbi în care toate
grupurile interogative / relative-interogative rămân in situ.
Indiferent de tiparul de interogativizare multiplă, un loc central în numeroasele
analize din literatură îl ocupă două principii ale teoriei sintactice generative:
subiacenţa (Chomsky 1986) şi efectele de superioritate (Chomsky 1986, 1992;
Lasnik şi Saito 1991). În unele studii dedicate fenomenului, noţiunea de legare
discursivă (D-linking) permite unele corelaţii suplimentare ce fac posibile explicaţii cu
privire la încălcarea principiului subiacenţei sau la anularea efectelor de superioritate în
unele limbi.
În bogata literatură dedicată problemei deplasării elementului relativ-interogativ
în ultimele decenii, interogativizarea / relativizarea multiplă este fenomenul în
tratarea căruia limba română (alături de bulgară) s-a bucurat de un mare interes
pentru lingvişti, probabil şi pentru că trăsătura tipologică de care ne ocupăm aici
apropie româna de limbile slave, plasând-o în acelaşi timp într-o poziţie particulară
în comparaţie cu limbile romanice.
2. INTEROGATIVIZAREA / RELATIVIZAREA MULTIPLĂ
ÎN LIMBA ROMÂNĂ VECHE

Mecanismul deplasării multiple a elementului wh (interogativ/relativ) este
prezent în româna veche încă din prima parte a acestei epoci, după cum arată Stan
(2012) într-o recentă descriere. Fără a se suprapune cu aceasta, lucrarea de faţă îşi
propune să investigheze un material lingvistic din aceeaşi perioadă, având în
vedere o clasificare a tiparelor frecvente în epocă mai ales din perspectiva ierarhiei
elementelor deplasate şi a poziţiilor de extracţie ale acestora.
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2.1. ORGANIZAREA STRUCTURILOR
CU INTEROGATIVIZARE / RELATIVIZARE MULTIPLĂ

Construcţiile identificate în corpus sunt exclusiv construcţii relative libere (1)
şi interogative indirecte (2), plasate de regulă sub un nod verbal, fără restricţii
modale sau temporale (de exemplu, în (3), centrul verbal din matrice este un
imperativ).
• „carei vorŭ căuta, afla-vorŭ, că bătătărilorŭ deşchide-le-se-va, şi cine ce
va ceare, da-i-se-va” (Coresi, Carte cu învăţătură, Predoslovie, 4)
• „Că de cuvinte are a întreba Domnulŭ şi dereptulŭ judecătoriu, cine cum
au lucratŭ” (Coresi, Carte cu învăţătură, 539)
• „Cine de ce-ţi va lua, nu întreba!” (Coresi, Carte cu învăţătură, 313)
Din perspectiva structurii blocului de elemente wh deplasate, se disting prin
frecvenţă structurile duble, dar se înregistrează şi structuri triple:
• „le-au cădzut asupra, cum, care, încotro au putut” (Costin, Letopiseţul, 194)
Fasciculul de elemente relative-interogative este format fie prin „aglomerare”
lineară, ca în exemplele de sub (1–3), fie prin coordonare (juxtapunere, ca în (4)
sau subordonare marcată conjuncţional, ca în (5)):
• „Vedea-vei pre urmă, Tomşo, cu sfetnicii tăi, unde şi la cine ai năzuit”
(Uricariul, Cronica, 266v)
În structurile triple, gruparea elementelor wh poate fi de tip mixt („aglomerare” şi
coordonare marcată, ca în (6) sau coordonare a două structuri cu „aglomerare” de
relative, ca în (7)):
• „Deci mergea leşii cine cum şi unde putea” (Uricariul, Cronica, 101v)
• „şi cum s-au purtat şi cum au descălecat [...], şi de unde au izvorăt aceale
neamuri, şi care dupe care au venit şi cine cât au biruit, nefiind povestea şi
treaba mea acum aceaea, [...], iată acealea le trec şi le las” (Cronica
Cantacuzino, 192)
2.2. IERARHIA GRUPURILOR WH

Un loc important în descrierea sintaxei construcţiilor cu relativizare multiplă
îl ocupă ierarhia grupurilor relative-interogative. Pentru limba română actuală, s-a
stabilit (Laenzlinger şi Soare 2005: 11) că ordinea plasării constituenţilor extraşi
prin relativizare (sau interogativizare) din poziţii de subiect sau obiect, corelată cu
opoziţiile [+/-uman] şi [+/-animat] este: (care) > cine > pe cine > cui > ceSub >
câtSub > ceOb. Relativizatorii extraşi din poziţie de adjunct respectă şi în română, ca
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şi în alte limbi care cunosc fenomenul deplasării multiple, ordinea: când > unde >
cum. Din combinarea celor două categorii de relativizatori, ierarhia propusă pentru
română este: (i) care > cine > pe cine > cui > când > unde > cum > ce/câtNom >
ce/câtAc sau (ii) care > cine > când > unde > cum > pe cine > cui > ce/câtNom >
ce/câtAc.
2.2.1. Exemplele cu structură „aglomerată” din corpusul de limbă română
veche confirmă, în general, această ordine, precum şi efectele de superioritate
(poziţia de subiect este privilegiată).
Extras din poziţia de subiect, cine precedă de regulă relativizatori plasaţi în
zone inferioare ale ierarhiei (relativul ce sau adverbe relative: cum, unde, când, cât).
În poziţie secundă, relativul ce este de cele mai multe ori obiect direct (8), dar
poate ocupa şi poziţii non-argumentale, în structuri reorganizate (complement de
agent, în (9)) sau poate fi inclus într-un grup prepoziţional în poziţie de adjunct (10):
• „măcar de ar zice cine ce ar vrea” (Ivireanul, Didahii, 92)
• „că cine amu de cine e învâncut” (Coresi, Lucrul apostolesc, 43)
• „Cine de ce-ţi va lua, nu întreba!” (Coresi, Carte cu învăţătură, 313)
Adverbele relative care îi urmează lui cine apar în poziţii de adjunct cu
diverse valori: modală (11), spaţială (12) sau de măsură (13):
• „Deci zice că vor sta cine cum au câştigat” (Coresi, Pravila, 229)
• „Iară pe de laturi mergea alte polcuri, unii înainte, alţii denapoi, alţii mai
pe de laturi, cine unde putea” (Uricariul, Cronica, 283v)
• „Dereptu aceaia, fraţiloru, cine câtu se va înnoi cu credinţa sa (...) şi cu
usteneala, şi duhului sfântu şi slaveei ceriului părtaşu va fi” (Coresi, Carte
cu învăţătură, 100)
Unele contexte (cu verbul din relativă la modul condiţional sau la timpul
viitor al indicativului) favorizează citirea cuantificaţională a lui cine (echivalent al
relativului indefinit oricine), ca în exemplul (8) de mai sus, ori ca în (14) şi (15):
• „Iară de vor vrea neguţătorii să vie aicea în ţară prentru neguţătoriia, sau
cine ce treabă va avea, să n-aibă nime nici o grije de nimicъ” (Coresi,
Carte cu învăţătură, 82)
• „măcar de ar zice cine ce va vrea” (Ivireanul, Didahii,11)
Grupate într-o structură „aglomerată” cu adverbe relative (încotro, cum, sau
unde), atât cine, cât şi care pot funcţiona ca pronume indefinite (cu sensul de
fiecine, fiecare), fără statut sintactic de relativizator. Spre deosebire de (14) şi (15),
construcţiile de sub (16–20) nu sunt structuri relative multiple, pentru că singurul
constituent extras şi deplasat în SpecCP este cel adverbial:
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• „n-au mai putut să să apuce ungurii de altă, fără cât cine încătro putea,
pleca fugea noapte<a>, să scape cu dzile” (Uricariul, Cronica, 73)
• „Că de cuvinte are a întreba Domnulŭ şi dereptulŭ judecătoriu, cine cum
au lucratŭ” (Coresi, Carte cu învăţătură, 539)
• „au luat drumul cel mare spre Scânteia, călăreţii care încotro au putut”
(Costin, Letopiseţul, 193)
• „noaptea, au dat spaima şi toată oastea foarte greu s-au turburat, atâta cât
care cum au putut a apuca cal, slugă al stăpînu-său şi pedestraş<i> şi
călăreţ<i>, toţ<i> amestecaţ<i>, unii de alţii fugind, s-au spart toată
tabăra (Uricariul, Cronica, 399v)
• „s-au alegâduitu Pop Tămaş din Rogoz cu şogoru seu Mihai Dumitru, cu
impărţiastina iosaguriloru într-acesta chip, precum mai josu va urma: care
unde se ştie” (DÎ, CXIII*, 72)
În aceste construcţii, grupări precum cine/care unde şi care încotro (frecventă
şi astăzi în limba vorbită) par a avea încă din epoca veche comportamentul unor
structuri fixe, similare cu gruparea care de care, semnalată de Stan (2012: 434):
• „Poate fi şi de grija trecătoarei Nistrului, care de care să apuce mai curînd
să treacă” (Uricariul, Cronica, 400)
Relativul ce în poziţie de subiect este şi el urmat de un pronume inferior
ierarhic (în aceeaşi poziţie sintactică) (22) sau de un adverb adjunct (23):
• „Nu pentru căce nu potŭ toată avuţiia să dobânndeasă numai, ce şi câtă
s-ară dobândi, nemică le pare-le lorŭ că n-au (Coresi, Carte cu învăţătură,
430)
• „de ştiu de toate rândurile, ce cum iaste prentr-alte ţărî” (DÎ, XXXI,
1600, 21)
Ierarhia la care ne raportăm este respectată şi în cazul structurilor cu dativul
relativului cine (cui): acesta este extras din poziţie de obiect indirect şi, în virtutea
ordinii animat > inanimat, precedă relativul ce în poziţie de subiect (24) sau un
relativ adverbial adjunct (25):
• „iară cine dă cui ce trebuiaşte den avuţiia nedereaptă, nu iaste priimită lu
Dumnezeu” (Coresi, 448)
• „Că cui câtu e datŭ parte de la Dumnezeu, nimea nu o poate să adaugă
sau să scază” (Coresi, Carte cu învăţătură, 220)
În rarele situaţii în care apar, şi relativele indefinite compuse cu ori- se supun
ierarhiei animat > inanimat; în pofida poziţiei sintactice inferioare, subiectul
inanimat pierde privilegiul de poziţie în favoarea relativizatorului animat:
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• „Şi Lazarŭ aşijderea, oarecui ce rău s-au făcutŭ, toate i se-au plătitŭ întru
meserătate şi întru flămânzie” (Coresi, Carte cu învăţătură, 368)
2.2.2. Construcţiile multiple coordonate (prin juxtapunere sau cu un conector
conjuncţional) prezintă o mai mare libertate de plasare a constituenţilor. Ordonarea
lor este de cele mai multe ori în acord cu tiparul din structurile „aglomerate”,
v. exemplul (24), dar se observă şi numeroase încălcări ale ierarhiei de extracţie. În
(27), inclus într-un grup prepoziţional, relativul care este pe ultima poziţie, după
adjuncţii adverbiali. Şi în (28) şi (29) relativul adverbial îl precedă pe cel pronominal:
• „cum şi unde şi de carei cade-se să se roage” (Coresi, Lucrul apostolesc, 115)
• „nu vă grijireţi cum sau ce veţi grăi” (Coresi, T.Ev., 230/v/175)
• „Vedea-vei pre urmă, Tomşo, cu sfetnicii tăi, unde şi la cine ai năzuit”
(Uricariul, Cronica, 266v)
Prezenţa conectorilor conjuncţionali ar putea explica ordinea răsturnată a
constituenţilor (dacă admitem că structuri de acest tip, cu două sau trei relative,
sunt, în fapt, coordonări de relative cu elipsă), însă am întâlnit în texte şi structuri
juxtapuse care încalcă ordinea de extracţie a relativizatorilor multipli (30) şi chiar
şi structuri „aglomerate” care se abat de la ierarhia stabilită pentru limba română
(v. exemplul (31), în care un grup prepoziţional de ce este deplasat înaintea
grupării cui ce, şi (32), unde cine este precedat de adverbialul cum):
• „le-au cădzut asupra, cum, care, încotro au putut” (Costin, Letopiseţul, 194)
• „Şi de ce cui ce trebuiaşte, să daţi pururea, şi să cugetaţi de ce nu le
soseaşte, şi să miluiţi pre ei” (Coresi, Carte cu învăţătură, 174)
• „Că n-au fost învăţaţi den duhul lui Hristos popii den Rim şi patriarşii den
Ţarigrad să se sfădească pentru domnia, cum cine va fi mai mare”
(Coresi, T.Ev., 82/r, 83)
3. CONCLUZII

Examinarea unor structuri cu relativizare multiplă în texte din limba veche şi
confruntarea tiparelor lor de construcţie cu tiparele actuale (din perspectiva
ierarhiei de relativizare) permit formularea unor observaţii ce pot avea relevanţă
pentru sintaxa diacronică a construcţiilor relative şi interogative în limba română.
Fenomenul relativizării / interogativizării multiple este prezent încă din epoca veche,
cu un inventar al cuvintelor wh implicate în acest tip de structuri la fel de bogat ca
în limba actuală. Dintre grupările cu caracter fix, care încotro s-a conservat până
astăzi.
În privinţa ierarhiei conectorilor, corelată cu ierarhia poziţiilor de extracţie,
structurile vechi prezintă în general caracteristicile structurilor actuale, însă se
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înregistrează şi abateri (plasarea conectorilor adverbiali înaintea celor pronominali,
chiar extraşi din poziţie de subiect), mai ales în construcţiile multiple cu coordonare
prin juxtapunere sau conjuncţională.
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THE WH-MOVEMENT PARAMETER. NOTES ON THE STRUCTURES
WITH MULTIPLE WH-MOVEMENT IN OLD ROMANIAN
(Abstract)
A rather extensive literature deals with the cross-linguistic typology of multiple wh-fronting
(both relative and interogative clauses), in an attempt to correlate their syntactic mechanism (mostly
the landing site of the wh phrases) to the hierarchy of the wh-words and to their positions of
extraction. The present paper aims to draw the attention towards the main patterns of multiple
wh-fronting constructions in Old Romanian and the microparameters of wh-phrases hierarchy
between Old and present-day Romanian.
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româna veche.
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