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0. Există, referitor la verbele copulative şi la structurile pe care le angajează, o
discontinuitate între studiile teoretice şi cele aplicative, deseori conştientizată: „Având în
vedere caracterul preponderent didactic al cărţii de faţă (…) nu prezentăm aici şi un alt
punct de vedere (…) potrivit căruia toate verbele la un mod personal sunt…predicative,
având toate semnele predicativităţii verbale”1 ; „Totuşi, din motive didactice, vom analiza
acest tip de predicat, conform modelelor tradiţionale”2.
Trebuie găsită acea zonă de continuitate care să concilieze abordările respective.
Pentru aceasta, studiul de faţă pune în aceeaşi zonă de interes afirmarea valorii
predicative solitare a verbelor copulative, descrierea lor contextuală şi semantică şi
sistemul structurilor în care sunt angrenate.
1. Pentru a demonstra valoarea predicativă diferenţiată a verbelor copulative pot fi
invocate argumentele studiilor anterioare3.
Aceste argumente nu se pot dispensa de o descriere naivă a predicaţiei. Aceasta
presupune trecerea de informaţii din planul realităţii în planul mental al cunoaşterii în
procesul de comunicare. Este în esenţă o relaţie aliquid pro aliquo.
Elementele ce structurează predicaţia sunt două: segmentul din realitate
caracterizat prin situarea în timp şi subiectul care face transferul. Subiectul este o
persoană şi persoanele sunt diferite. De aceea, în sfera lui apar opoziţiile de persoană.
Raportul dintre subiect şi realitate nu presupune un mimetism, ci o modalitate de
reflectare / evaluare a ei. Conceptele cheie în acest proces sunt: temporalitate, modalitate,
opoziţii de persoană.
Acea parte de vorbire care se caracterizează prin temporalitate, prin modalitate şi care
poate prelua opoziţiile de persoană este predicat. Aceasta este verbul, orice verb, când se
află la un mod ce prezintă opoziţii de timp şi de persoană.
Verbele copulative, fără să fie exclusă o discuţie despre (a)semantismul lor,
exprimă singure predicatul, întrucât îndeplinesc cele trei condiţii fundamentale ale
predicaţiei.
Predicaţia gramaticală trebuie delimitată de cea logică (atribuirea unor însuşiri
obiectelor), indistincţia ducând în ultimă instanţă la postularea subordonării predicatului
de către subiect4; zona de interferenţă nu presupune totuşi indiviziunea predicatului
nominal5.
2. Descrierea contextuală (cu implicaţii semantice şi sintactice) a constituit obiectul
a numeroase studii. Astfel, s-a considerat definitoriu contextul adjectival6, posibilitatea de
a guverna două nominative într-o structură primară7; incompatibilitatea cu formative
adverbiale de tipul agale, alene… şi selecţia exclusivă a formativelor superlative de tipul
foarte, extra-… -issim8; caracterul discriminatoriu al Circ.loc.9; s-a recurs, de asemenea,
la subcategorizarea verbului în funcţie de trăsătura categorială +Atributiv10.
Argumentele acestor teorii nu se pot dispensa de o descriere semantică naivă a
verbelor copulative.
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Dacă se ia ca exemplu într-o analiză componenţială formativul bărbat, semele
animat, uman, adult, masculin… exprimă însuşiri ale numelui respectiv. Relaţia dintre
formativ şi oricare dintre mărcile sale semantice se stabileşte prin verbul a fi. De altfel,
acesta pare să fie rolul primordial al verbului a fi: atribuirea înspre nume a fiecăreia
dintre însuşirile care-l compun, indiferent de plasarea acesteia în lecţiunea respectivă.
Sememul însă nu se compune din mărci exclusive: unele dintre ele se regăsesc în
structura altor sememe. De aici posibilitatea ca verbul a fi să atribuie unui nume şi mărci
care caracterizează alte nume, respectîndu-se, într-un registru stilistic neutru, restricţiile
selective.
Verbul copulativ poate atribui însă nu numai o însuşire, ci şi un complex de însuşiri
(ce compun alt semem). În acest caz nu mai avem a face cu o determinare, ci cu o
echivalare semantică (Hărnicia înseamnă muncă). Funcţionalitatea verbelor copulative
este de a pune în relaţie însuşirile cu formativul, fără a constitui ele însele mărci
semantice.
Mai trebuie relevat faptul că ele sunt orientate spre subiectul căruia i se face
atribuirea, presupunînd întotdeauna – anumite expresii de tipul e bine comportă o discuţie
aparte – un subiect. Nu sunt orientate spre obiect, ceea ce se vede din intranzitivitatea
lor. Îşi justifică prezenţa numai când realizează această atribuire. De aceea, trunchierea
enunţului, prin anularea însuşirii, anulează enunţul însuşi. Astfel, ele se aseamănă cu
prepoziţiile11.
Toate aceste proprietăţi ale verbelor copulative pot fi formulate în trei cerinţe:
a. Impun o complinire atributivă (ele nu există decât spre a face o determinare sau
o echivalare semantică). Aceasta se probează prin insuficienţa enunţului finalizat după
verb;
b. Nu pot avea pasiv (nu pot transforma N2 în subiect şi N1 în obiect). Aceasta
înseamnă că sunt intranzitive. Transformarea de pasivizare funcţionează ca probă, dată
fiind ambiguitatea cazuală (N, Ac.);
c. Nu adaugă prin ele însele mărci semantice, ceea ce înseamnă că se află
întotdeauna într-o structură primară. Problema este a auxiliarelor lexico-sintactice, cele
care nu sunt complet asemantice. Ele nu introduc mărci semantice în plus, ci nişte nuanţe
aspectuale12. Într-un enunţ ca El vine inginer predicaţia are două componente (este +
vine), în timp ce în enunţul El devine inginer avem nu este + va fi sau, în El rămâne
inginer (a fost + este); în El pare inginer (este?).
Se vede că relaţiile semantice intermediate de verbele copulative sunt determinarea
(verbul tipic este a fi) şi echivalenţa semantică (verbul tipic este a însemna). Graţie
relaţiilor ternare13 sau condiţionate14 angajate, funcţiile sintactice, pe care gramaticile
clasice le-au denumit nume predicativ şi element predicativ suplimentar, au fost
considerate deseori împreună: fie ca denumire (predicativ), fie ca desemnând o realitate
sintactică de aceeaşi natură: atributiv15, adjunct verbal primar / derivat16.
Dacă se ţine cont că debutul istoriei derivative a atributului e reprezentat în
descrierile studiilor transformaţionale de numele predicativ (transformarea de suprimare a
copulei)17, înseamnă că şi atributul trebuie inclus în sfera structurilor sintactice ale
verbelor copulative.
Rezultă că avem trei tipuri funcţionale:
a. Atributul direct, prin care determinarea numelui se face fără intermedieri. Din
sfera acestuia trebuie recuperate enunţurile cu atribute izolate circumstanţiale. S-a făcut
demonstraţia că acestea reprezintă funcţii sintactice cu dublă subordonare, de tipul
elementului predicativ suplimentar18. În teoria ultimă, cele aflate în apropierea numelui
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au fost considerate atribute circumstanţiale, iar cele din vecinătatea verbului –
complemente predicative19. Natura lor fiind aceeaşi, poziţionarea este cea care le separă.
b. Atributul indirect, adică acela mediat de verbele copulative. Multe studii au
sugerat apropierea dintre numele predicativ şi atribut: „numele predicativ determină în
conţinut la fel ca atributul (calificare şi identificare) şi se exprimă prin părţi de vorbire
prin care în mod obişnuit se exprimă şi atributul (…) Mijlocul de subordonare al celor
două funcţii este, de asemenea, comun. Se poate afirma că numele predicativ ca realizare
- clase de cuvinte prin care se exprimă şi mijloace de realizare a subordonării – se
suprapune atributului (…) chiar şi definiţiile celor două funcţii sunt foarte
asemănătoare…20; „numele predicativ răspunde tuturor condiţiilor sintactice care
definesc un atribut”21.
c. Atributul circumstanţial
desemnează
ceea ce s-a numit atributivul
„transformat”, delimitat fiind de atributivul primar sau de bază22. Unele studii23 au
utilizat denumirea atribut circumstanţial/completiv sub care au descris atât atributele
izolate circumstanţiale, cât şi elementul predicativ suplimentar.
4. Riscul acestei teorii este tentaţia simetriei cu complementul.
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LES VERBES COPULATIFS ET LEURS STRUCTURES SYNTAXIQUES

(Résumé)
Cette étude sur les verbes copulatifs reprend les arguments des controverses que cette sousclasse a générées dans la linguistique roumaine: leur statut morphologique, la délimitation de
l`inventaire et les structures syntaxiques qu`ils engendrent. Ensuite, on démontre leur prédicativité,
les structures syntaxiques étant organisées sous la dominance de l`attribut (son correspondant
français – le complement du nom) direct, indirect et circonstanciel, leur intervention dans la
détermination des fonctions syntaxiques.
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