A FACE .A NAŞTE" (,,ENGENDJiER")
ŞTEFAN
GIOSU
1. Verbul a face este sinonim1,:ll
popular al lui
("engendrer").
sinonime, ca a făta, a priJsi, a da pe vatră, a pui(a), a hiilădui, arodi, amointll,
nfaşu ytc. au caracterdiectal, regionalsau local.
A face ,.a naşte" ("engendrerU)este cunoscutîn toate dialectele româneti.
Numai sporadicse folote fi reflexivula seface pentru a se naşte (,,nalli'e")
Dicţionareleşi în primul rînd cel al Academiei1 consemnează,evident. şi
sensul "engendrer"al verbului a face. Informaţiilede aici sînt însă insuficiente
pentru a se vedea raportul dintre verbul a naşte şi sinonimul a face. Un studiu
minuţios al acestui sinonimtrebuie Îacut, de aceea, cu alte materiale. Este vorba
de unele.hărţ,i.din ALR II, vot I, de materialul,.atît de bogat, adpuat pentru
NALR.(ALRR) cu întrebareanr. 525 (Femeia) naşte 2, de indicii care însO\esc
diverse ediţii de texte vechi româneştisau alcătuiţiseparat şi încă:hepublicaţi,de
texte folcloriceetc.
întrebarea 525 din chestionarul NALR urmează celei referitoare la
(Femeia) fnsdrcinatl1,fiind formulatăastfel: "Şi după nouă luni ce zici că face?"
în anchete însă întrebareaa suferit mici modificări, ca: "Şi după nouă luni ce
zici că face femeia însărcinată?"(NALR-Oltenia);.,0 femeie care aşteaptă să
aibă un copil, după nouă luni ce zici că face'?"(ALRR-Transilvania).
La formulareaîntrebăriiprivind (femeia)naşte s-ar fi putut.evita cuvîntul
face, ,tiindu-se destui de bine că răspunsulpoate fi nu numai naşte, şi
l1)ieţioMrullinrbii
române,
TomulTI,Partea1,FI, Bucureşti,
1934,i;
2 Materialulnepublicat
încă (planşecu MN,fi§«'din caietelede
c.o}:tiiiale
hălţilorre$peetiV,li$t.
privmdocurenţele
celor<!()U1i
verbeetc.)ne__
afOflt$1a dispOziţie
de
PetmNeiescu,Il tâh;,Viorell:lidian,
TeofilTeaha,IonNută,lonA.Flor<Deasemenea,
N.Satamandu
fi mna Scărlătoiu
ne-aucomunicat
undeconst",Mpţivindanchetele
pecre leau efe<:tuat
în Peninsula
l:lalcanieăsau·
în DObwgea.
Ne·estedeosebi:t
de plăcutsă·le adresăm
tuturor,şi aici,mulţumirile
noastrecelemaisincere.
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Cu
nu credem că felul cum a fost pusă intrebareai-a putut determina pe subiecţi să-I prefere lui naşte pe face, sinonim care, lucru ştiut, este
foarte frecventin graiurilepopulare.O dovadă in acest sens ar fi şi faptul că in
244 de localităţiinformatoriiau precizatcă face este .,vechi"sau că este folosit
de "bătrîni" i că naşte este ,,recent"sau folosit numai de .,tineri" 3.
2. tntr-adevăr,in multe graiuri populare se spune, de exemplu, ea a făcu:
asearăin loc de ea a născut aseară. Se spune apoi, curent, de cînd m-a făcut
mama, de cfnd l-a făcut (maţmă-sa; în dicţionarul citat, al Academiei, s. v.
face-Vll se dau mai multe exemple din texte. Reproducemaici citeva: Femei
stearpe făcea cuconi (Dos?i); Nu seîtnplineşte bine anul şi femeia lui Ipate
face un băiat (Creangă);Bătu la portiţl1,se rugăsd o tasetnăuntru să se odihnească mai cu seamă că fi şi abătuse să facă (Ispirescu).
Pentru dialectele sud-dunărenereţinem:10 sim facut .,eu m-am născut" 4,
ănăăsta casa le facut .,s-a născut in această casă" .5din istroromână,feasi doi
ficior·6 din.tneglenotomână,.·
sau nd·oard mi feaţemu;.mea.,;0..datăm-a născut
maică;.mea",.ctţ s-au faptă "ciţis,;aunăscut" 7 din aromână,
Termenulde bază in dacoremână'este;evident;a naşte. Acest verb, păstrat
cel mai bine: dintre ariilesuddunărene in dialectul·istrorotnân, apare••.•
rar in
aromână8 şî este aproape dispărut în meglenoiomâtiă9,locul luiluindui:l,"in
timp, diversesirionitn.edialecta.lesau regionale, de origine latină (laYart>mâni)
S8.udealt8origini (la tneglenototnânişi istrororrîâni).
De asemert in*raiule populare se foloseşte, adesea, facere.etru
nG§/ee.i spune, astfel,·curent,dureriie facerii..Sint.semnifieaverăspunsurile
înregis(ratein unele puncte in ancheteleperitruALR II la intrebarea2650 ("Cum
3 Avemin vedere,în întreagadiscuţie,
şi harta814(Femeia)
naştedinAtlasullingvistic
moldovenesc,
volumul
Il, parteaIl, Chişinău,
1973şi,bineînţeles,
harta211(Femeia)
naştedin
ALRR-Maramurq,
vol 1§iMN(Femeia)
naştedinNALR-Oltenia,
volumul
II,p. 248.
4SVezi
ALR
Il, voI.
1,p.istroromdne,
71,MNM-am
născut,
pct,02..
.
Richard
Sâibu,
Texte
cu
un studiu
introductiv
,,Istroromâna-azi"
si un
Glosar.in oolaborare
cu VasileFriţilă,Ediţiaa II-a revizuită şi completată,
Tipoirafia
Universităţii
dinTimişoara,
Timişoara,
1992,p. 101.
.
6 Th.
Capidan,
Meglenoromânii
III. DicţionarmeglenoromlJn,
Imprimeria
Naţională,
Bucuresti,
[19351.
s.v.fac.
1 TachePapahagi.
Dicţionarul
dialectului
aromlJn.
i etimologic,
Ediţiaa doua
augmentată,
EdituraA mieiRepublicii
Socialiste
RomA
reti, 1974,s.v.fac.
8 VeziTii.Ca
ibidem.
Pentruatestlri,toate
erselucrăripublicate,
nu din
graiurilevii, veziTachePapahagi,
op. cit., s.v.nascu.N. Saramandu
ne infonnează
că în
anchetele
efectuate
in aniidinunnăla aromâni,
în Balcanişi în PoJlrogea,
nua întîlnitnicio
datăacestverb.
..
9 Th.Capidan,
op.cit.,S.v.MSC,
precizează
că acestverbi-a fostcomunicat
de Tascu
Papatanasidin Huma.ElenaScărlătoiu.
ne face cunt
că acUm:·
termenulcirculă'în
Ghevghelia,
undes-aurefugiatmeglenoromâni
din .Huma,
dupi, astă localitatea fost
distrusăde război.Darşi ai,ni se comunică.
nascestecoo.curat
derudes,de origineslavă,
tennenfolositpestetotla meglenoromâni.

ziceţi

murit

cînd moarenă>CÎljld
oopilul?")

la, de la, de pe) facere (de copil) (pet,
- jud. Cluj, 812 - jud:Gorj;848
Bistriţa-Nă.ud, 791 jud. Bacău, 723
Ial()mi1ta,
Constanta,8 .. Ju;osllavia,
facerii
(pct,
putem
apoi,
acelaşi volum,p. 71,
1, harta 197 M-am născut. Astfel
harta 145 notăm:
vrut) 811jaclf (copil) - pct. 157 (jud. Murcş), 833 (jud. HUlIlOO1oanl),
pct, 130 (jud. Sibiu), ctnâ a fi1cut:- pct. 47 (jud. J.J·.uI4'l'h
(copil) - pct. 36, 76 (jud. Timiş),272 (jud. Maramure), 365
MN-ul amintit şi din harta 197 notăm, amtuti am născut
răspunsurile: m-am (a-a) jăcut 310 (jud. Bihor), 4 (Jugoslavia),m-a Jdcut mama - p<.1.J36(jud. M,linţi).
102 (jud. Alba), 250 (jud. Cluj), 5S1 (jud. Neamt),
făcut
Ialomiţa),514 (jud. Iaşi), 958 (Bulgaria).apoiomlu s-amintiJ,s-faţe
(la aromâni) 14.
4. ChestionarulALR nu
de fapt, o .întrebare specială
(femeia) nllfte aşa cum cel al NALR nu .are una privind a se
imagine completă a răspmdiriilui a face. ca sinonim al lui a naşte ..lgendI·er"
putem realiza consultîndmai ales materialul adunat pentruatla.sul:lingvisticpe
regiuni.
Din faptele:de limbă adunate pentru NALR (ALRR), precum ,i pentru
ALM, pe baza căroraam alcătuiti tabelulde mai jos, rezultăunnătoarl'?le:
10Vezi1I,
V?L1\\Ilrta}45AmuritÎnnaştere,
111.!04re
laţire. ta istr0r0!ll8ni
(pct.92)s-anotat
iarIa me;g!.erlO.fClmâni
(pct.012)murltu
'!'Ud/rea.
• .... '.'
12Uneledicţionare
noteazăcuvintulacesta(<[(lee+ ..,gtu.,.if)
d()ţU'penb:u
,
""rj? .(făctăclJivat, .•"WU.()C
JutebuinţaL<ie
vrăie in.fa.qllcRIRlor".ReproduceDl
un
e1lcmI>lu
din
Ţ
ţI, p; 159,
pet,362qd.rarllID
...•.
,.u): ,'păhătUţ<;;u
ştlkl.rbătură,
I Citîl pulia
gUrăcură;
IGmştlkiclH
cuflJcătUrl't'.
13Format<!.in/ace
+ -are,.cuvînt\llnu.
e5tecj)nsemnafîn
dicţiooarJjconsultato.
14.N. SţU'neinforwează căîn.an9peteie
sale.IJ a întţnicio
fţo.eiJlde
la/ace,darcă,,0posibilsăaparăşi s.[aie".Acelaşicercetător
ţine!iăpredzeze p.;ntru".ilse
naşte"se foloseştein aromână
de o?icei,mi-amintu.
mitljJu,
că sensulactiv("engen<ţtr")
se
exprimămaialesprin/aţe.acestaavînd
i,ţrăpîndiregenerală":
la carese adaugă
··amintâ
uneori,infaşe(ttfaşe)şi.căîn
unelegmiunaromâne
ca·celemoseopolene;.cele
din.DealadeS!ls,
BealadeJos,Gopeşnusefoloseşte
amintă,cil1umaifaţe,

ierarhie,întrelimbiie romanice:limba care are toate categoriileposibile şi toate
toate întrehuinţateeste portughel'Jl,iar ultima limbă, cea care a redus
•.o\.."r _.._--=
sistemuluiverbal, este francel..a.Şi încă un lingvist din
netiinţă
fiindcă ia franceza ea modeI dedescnere, aplică tocmai sistemul
tralilcez,la cele1altelimbi romanice, ceea ce nu duce, se-nţelege,la nimic sau
duce numai la confuzii. Dacă vrem să descriem într-adevăr verbul romanic,
trebuie să plecăm de la limbile care fac şi întrebuinţeazătoate distincţiile, şi
limba
bogatăeste portughe7Jl,unde totul e posibil şi totul se întîmplă.
Altă categorie verbului romanic, anume categoria de fază, exprimă
totdeaunaun raport între acţiuneaverbuluişi momentulacţiuniiînsuşi în care e
consideratăaceastă acţiune. Putem consideraacţiuneaînainte
înceapă,
în momentul în care începe, pe la început, pe la sfirşit sau şi după ce s-a

..

Şi aici .avemtot feluJ.<l(!operjfrazeîn.Jitnile
fOtnaniee,cu aceleaşi verbe,
în general verbe de miscare,
verbe de sedere,
de stare, într-un moment
'II.
,
imiotmţiial,pentru..că.acţil.lnean4.aînceP\.\l:sto;per!are,eştqyppr hapr; stă să
cadă în limbaromână (ca aceste rigi, ale.1ui.JQn\Barbu
•.care sţqu$.dtpit;g),dică
actiunea:n\.\aînct\lp.l.ltîneţ:ă
•.În.să.este.iminentă,Sa\.\în.alţc.crji.a:ctiulle se află
la inceput;.vehgplafare; me.ppn,do.abacer;md.pYnipe făc.ut.salJmif.'pun.
şi fac.
de exemplu, toată.acţi\.\nea.c..terrninată:ac.ab(jde h.acer,.jf!:lIigţlşd'!faire
"vin';.seţnţeleg.e, .vienseste ..numai auxiliar..pentru.această.categorie),
lotdcţlUtlla
în raport cu sistemul.verbăl.
Mai·.interesante încă ••sÎnt·alta-două ;analizecarc.is;.aUIaCut,în .limbile
ae
a parthdpatşi liniba.i"omimă,
fară îndoială,nu sub influenta
limbiloroocidentalc, ci prin aplicarea;aceloraşi,principii..de J.:reaţic..lingvistică:
anume, ceea ce s-a întîmplat cu pasivul şi ceea ce s-a întîmplat cu SU1)e[lati'Vl1
absolut în ...issimu».
în latină, cumtirn,·pasivul erapejum2Ltateperifrastîc(formelederÎ.vate.
de
perifr'a.Stice
);se spunea: amo«, arnans; amatÎlS,sînt
l1.11W1us
iubit, ..,;'1însă înJatina nu exista
hpoZiţie între formele sintetice;şi .cele..perifrdSti<;c;puJ:şi
lluse.IacGazdrstincţia
între;cele,douătipuri de forme.
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mult mai importanteste că tot pasivul a devenit perifrasticîn limbile noastre şi
faptul că pasivul romanic e un alt pasiv, nu pasivullatinesc. Aici s-a făcut o
analiză foarte subtilă, fără îndoială în mod intuitiv, şi numai ceea ce era
relaţional s-a exprimatprin perifrază. Anume,ceea ce ne închipuimca pasiv în
limba latină avea, din punctul nostru de 'vedere,trei funcţiuni diferite (pentru
latini, se-nţelege,era o singurăfuncţiunede fapt),anume: .
1. pasivul propriu-zis,adică acţiuneaverbală văzutădin punctulde vedere
al obiectului:Iulia amatur a Paula;
2. valoareanumitămedie (să spunem,mai mult sau mai puţin un reflexiv):
Quia nominar Le» ,,mă numesc,mă cheamăLeo";
valoarea
impersonală: dicitur "se zice" această valoare
impersonalăse expriInă.În acelaşifel şi la:verbeintranzitive;donnitur, cum s-ar
spune în latină, însemna "se doanne' hic bene donnitur ..aicea se doanne
bine".
Ce s-a întîmplatîn limbileromanice?Pasivulnu a "devenit"perifrastic,ci
făcut o anume analiză. În primul caz, există totdeaunao relaţie cu agentul;
chiar dacă nu se prezintă,nu-e exprimat,agentul există; se spuneatuncea: Iulia
es amdda; Giulia e amata,' Iulia e iubită (de către cineva). Deci aicea avem
totdeaunaaceastărelaţie cu agentul.În al doilea caz, nu este e>tprimatăaceastă
relatie, Deci nu putem întrebuinţa soy llamado, sdno chiamato,'sint numit.
fiindcă felul cum sînt numit nu este numele mei., ci sînt numit de cineva aşa:
sono chiamato, siJy llamado. însemna ,,sînt ilUmit de cineva aşa': Aieea se
utilizează formele mă numesc, mi ehiamo, me llamo care nu sînt perifraze
verbale;ci se utilizeazăaceeaşiformă ca pentru reflexiv sau, îl' portugheză,mai
ales în răspunsuri,pur
" si
!, simplu,
',' ',' forma
.....',"activă:chamo,adicăf ,,mă
." numeSc".
Pentru forma impersonală dicitur, unde nu există' agent, nu avem un
corespondentîn e spus, sau e zis, es dicho. e dirto, ci în se zice, se spune sau,
chiar mai mult, avem pentru anumite verbe, din latina vulgară deja, pur şi
simplu forma activă: che dice qui?, que dice aquir, ce zice cu acest nume aici?
în rornâtlă, forma activă întrebuinţată cu această valoare impersonală se
realizeazănu
cu
a zice şi cu verbula spune, ci şi cu verbul a scrie:
Ce scrie
(şi Mai departe scrie-n cartel), deci scrie, este folosit tot aşa,
impersonal fiindcănu e scris de cineva anume,ci este impersonal;atuncea deci
e scris nu e pasiv, ci este un fel de nume predicativ, are valoarea de estar
prezintăca şi cum ar fi un adjectiv: "stă scris': "se
al s u per 1 ati", u Tu i a b sol u t, precizzm mai Întîi
fost introdusîn limbile romanice,de exempluîn italiană, în
tot din latină. Însă şi prin influenţa italiană, in
catalană şi de-abia mai tîrziu în limba română, Dar

astfed.rooiri
subJinia.zăcvenla mare. la nivelul pUrilQrpp,
aIui
elfar;rfi, 'totodată.,irlfluenţaliJ1lbiiliterare, care preferlverbul naşf(e,e,
ÎDtrq qQ!.
confVat
...pareJ1lait·'
. raport eli 'f!ă1alt Dar,
totodtă. UJ;Î·de
peste Ptreent
df data.eeasta.cuprivire la
elfacŢ,meţiuni <;a:e .zi.ce"ipjllcut, dar epuvînt rţrît (p,ct.J75),e.inos (pet.
148)ş în îs zic "ifaSi Wct.87). ....
.
1().DaCă,aşac-reiesedţn precie
de
fUs,a 'l41te este-cdnsiderat
literat•. il fare .rămîlîîn' inlâl1ul ..vorbirii p<>pulate,
..rezultă că. a naşte : se
răspîndeş!etot mai mulfîn dauna eeluilălt. Situaţiadin Transilvaniaşî Crişana,
undelfreI1taluilJ nte o 4weşte dejdi
n cu mlt" pe ••
fC&'a lui elface,
este flocventă sub acesl aspect.Reiesedeci graiurilesudice şi, o da cUele,
texteleliteny:eşi vorbirealite
în generalau putul constituiun mode], determinînd aceastărestrîngerr a folosirii lui a facf în graiurilepopulat-e;Aria lui a
face',aItădată
copactă ...în nordul teritoriului daeoromân, a devenit, 'de
aceea;,cu;vrema, disC:QDtin;'
5. Trebuie remart. că limba literară preferă verbul·.a naşte'întă de; la
in.cepJuturileei,nonnaace,astafiind,der.· veche.ConSultînd•.
;ffiaimulte texte 4ip
secolfle x.v-l·şiâl
x.vII-Iea,,am COQStatat
..că a naşte este FfrecvP
dooitllJface.şică unepri acesţsinonimnu apare qloc' Astfel în T916 el naşte,
care fste fo19sitdestul d.frooveI1t,are,în ma.i.multecazuri,sensul;endrer".
Cu aeşt sens a jacţ eşle..;ÎDslflpsiţ psipgură da,tă:Eliş(lftei împly.se v.ri!"1ea
sIJ.jacll17 (p. 101). în pp ambele verbe au o întrebuinţaremult tIlai mare A
nOjte cuesul.eqgdrer"
unoaşte ci 87 <lepcurenţe•.(l face lf'atestări: Şi
SwîltcllfăCq un fecior (p. 24); făCufeciori ,,feate (p. 25). Apar .rnO, însă
nu. o siI1gqată,. i.ref!xivula S;Ţface,a se teu:,i
se f4curlJJciqrii
act!stora dupif potopul apeei .W' 38). In ev, cu nUIneroaseapariţii ale lui a
mfte'.. din. care.....
34 cu sensul."eqgendier",verbul.a face are, n celer600 de
16 FolQ8imurmătoarele
sil1: Te = Tetraevanghelul
tipărit de Coresi,Brfi§ov
1560-.i561,cqmparatcu.
EvC!ngbeliC!.1';Ul
lui Radu.de la M4nţceşti
1574,Eqipeatt!lÎtă. de
Flori Dimitţescu,EdituraAdetpiej RepubliciiPopulareRomâne,BU'C\lre,tî,
19p3;
pq;=falît1.•de la.OrlJştie1581-158Z
Text-Pacsimile- lruJ.ice,
EdiţieîngrîjiwdeViorica
Pfil' EdituraA;.d.emiei.
Republicii
Socialiste
'România,.
Bucllrti,. 1968;PS= Psaltirea
Scei"'.nlicomparatii
cu celelalte
psaltiridinsec.XVIfi XYlItradusedinslavonşte{
Ediţiune
critiCide I.__
1.' Can'V'ea.
Il Textulşi.glosarele,Ateliereleraficeocecl BlIcureti,116;
CV'=YarlaamrCazQ.ltili
164$;Ediţierîngrijităde J. Byck;EdituraAeadeIllÎei
Repubcii
SQialjsţe.România,
:aCIlre,ţi,.1966;Indice,în manuscris,
alcătuitd.eun grupde cadre
9iliţtcţice
tistu.denti
dela Facultatea
dt\Ltere<fi!),
laşi.LiteraN.afostredarwtădePetruZun,
iar.F .pel iLobiuc.;
MB1, Il
umentalfguae do.cf?romanoru'f'
Biblia.16 Pars 1,
Ge"esţs(atorţi volUJllului;Al.'
.....•.....
Andfies, :yasileyinţ!, l Capro, ElsaLUer,
Paul'iro1 11i1'CRQ,iaJl,
Marietta
Uji), I.1988.; PrsJ1; Eftix!us.
(v<?l,;,m
întocmi,.
de
aceia, autQri"la91ire'
S!.a.<il,tl1gă
CprnellU
I?mitriu).Eqitl,lra
Upiersităţii,, L Cuza",şi,
199.1. . .
,
.
... .
.,.
17Simplif'icăIn
•.aCQlo
ulldeeşpOŞÎbil.tnwscrierea,

AFACE.,A
NAŞTE"
<•.ENGENDRER")
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oeurenţ: verificatedt'fioi (acesteadifitotalUlde l074oar osifidatăsefi
sul ;,engendrer":căci elt''eUsafthaerastatplJ şi ficiorinufl!:e(p;<4S9)J8,.ln
sfîrşit, în MB 1, II. cu foarte multe atestări ale lui a naşte, unele cu sensul
.,engehdret''.nici Ufil!.,dincele 660 deoellrenţe a1tltn'a faceifiueste folosită
peritru,,a naşte".
6. Se mai irripUfieo>obsetvaţiel
româna esttsifigura limbă rQma:niCăîn
care a face cu sensul "engendrer"are o răspînditeath de mare 19.iÎneelelalte
limbi romanice,care; spre deosebire.deromână;a.u'moştt dinla.tină.'perttru.,8.
aduce pe lume'(un copil)"cingenerare,parere etc.,dezvoltîndapoişi<> serie de
sinonime specifice.(în franceză se spune, de.seeee, ehg,mdret,ehfant;ac
coucher,mettre au mondeetc., în italianăgenerare,panorire, figliare, dare alia
luceetc., în .spanj9lă/.ngendtar, pamr, alumbrar, tiar a luzetc')4nua fost
nevoie ca.verbelefaire,fare, hacer,.Quoîntrebpinlare.atîtdelargă,.ea şi în alte
limbi de altfel,..Săfie.multfolosite
.entru .,ariaste
. si
, 1';
. , ...···
7. În ceea ee priveşteromâna,pe lîngă cănu.a in0ştenitdin latinăt verb
pentru "a aducepelume(uncopi1)' credemcăttebuie;avutîn vedere fi faptul că
a 1ite a mSeIl'Ul,at
şi înseamnăîncă iastăZiîn unelegraiurinu nurttai,,arla.şte"
("engetidter"),ci si ,;8.se naste" (,,nru'tr.e").
Notăm două ·exen1.pltdinsecolulal
)(VI4ea: IiSusCUî1iVitlfel.fudeilor(rC,
1'.40) 20;Celceten.ăscu ...
{p.
p. 315). Bineînţeles,se'foloseaşi a se naşte: Eu spre aceasta mi'lnăscui (rC,p:
163). Pentru situaţictuală ptenl c:onsultaM.M-ntd.di
n;
v8t.
1, p. 71. în realitateînsă, a naşte cu sensul ,,naître",adică,,a se naşte"este mai
răspînditdecît rezultădin ALR II, ceareo reţea de puncttară.Spre· exemplu,
pentru Dobrogea acest atlas conserrmţazllsnsl teflexiyl.lui.ah4!te doar in
pct. 682 (jud. Tulcea).N. Saramandu,care a iacutheteÎl1acI
•.grovincie,
I ne comunică:.,,înanchetele mele.petl'u NALR am .întllnitla dac9ro.'
în
mod frecvent,verbula naşte cu sensulde
naşte" (de exemplu,am născut =
,,mam născut")". .
Aşadar,-a fa&Sa specialiiat,preluînd,mnufueroase cazuri, sensul activ
("engedrer") al lui aaşt:: fără însă a .anula."pereche:i" ;dfUl ,,gendţer"0
a naştez,',,naître'\ care'.continuă să mai fie cunoscută. Cazurile cînd a face
.,engeridrer"areşi/ forrriăreflexivă sînt;cufu s..a>văZi.it,cu totul sporadice,
Nefiindnevoie de aceastăpereche(a face - a se face), ea nl.la căpătatfăSpîndire
18în schimb,
a faceeStei,folos:it
•.deil-ltfelca
în alte..texte,.de·D:Iai
Ill.ulte
oripentru"a
crea",'ia9zămisli":
loachim
şi
Anna
emoameni?$afi
şi
feciori
nu
făcea
(CV,
p.
383).
Cumampreci7.at
în § 1,altesinonime
auo întrebuinţare
restrînsă.
20 Şi pentruaromânăCodexDimoÎene oferăun caz cîndformaactivăare valoare
reflexivă:ritenifscudi(ru locu"dipăfuînt răsări(=se născu)viţă(de vie)"(VeziTache
Papahagi,op.
cit., s.v.nascu).Dece am.aştea însemnat
în limbave(:heimai continuă,
în
unele.graiuri
•.să mselIJ!leti
astăziatîl.·
i,engend.re,"
.cît.. .)Ilaîtte't
(pentru.
,,naître'"
sefoloseşte
însămaifre.cvent
(Jsenaşte) esteo cbţstiqflecare
va.constitl)ibiectul
uneictlfcetări
ap<irte.
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J;::onluZle,prezţ:ntalui a faee "engendrer"
dialectele,limbii
române este o
specializareaacestui verb a
necesitate.Aceasta
se plică pe;}
de o parte prin faptul că"româna, spre deosebirede celelalte limbi
romanice,nu a motenit din latină Vreunverb (ingenerare,parere etc.) care să
exprin:l(Hlcest
sens (vezi fr.engendrer, ital. partorire etc.), pe de alta prin dubla
folosire. numai in română, a lui a na,te « lat. nascere), activă şi reflexivă
(aceasta din urmă cu valoare pasivă). Fr, naltre. itat nascese etc. înseamnă
numai""..a
se naşte"
.: Preluareade către a f<lcea sensuluiactiv al lui a ntl! (pentrucel reflexiv
existau a,tîta na,te cît fi a.se na,te) nu a aD\llatînsă, din Mele graiuri, valoarea
reflexivăa lui a naşte, considerataastăzi, cu drept cuvint, arhaicăşi folositămai
ales de cltre scriitori,cu valoarepoetică.
Materialul din a,tlaselelingvistice româneşti arată că a face .,engendrer"
este concurat, tot mai mult, de a"nte, preferat de limba lite.rară.Şi în limba
literară.vţ'lChe.a
na,te era preferat,în acest caz, lui a face. Procesulrăspîndiriilui
a na,te 01,1"
este.uniform. Se disting. de aceea, trei arii: una, mai conservatoare,
discontinuăinsă,in care;}
a face este dominant,alta in"care frecventa"lui a na,te
dppăşcştedoar u puţin pe"cea a lui a face fi o a treia unde a na,te dominănet.
, Aşadargnuurile româneştiau cunoscutşi cunoscpină astăzi perechile:
a face ,.engendrer",- a naşte 1 ..engendrer"
a face ..engendrcr" a naşte 2 paitre"
a faCe "engendrer" a se naşte',,DinITe"
evident,pe lîngă perechile .
. a' aşte l' "engendrer"- naşte 2 ,,nal"tre"
a na,te 1 "engendret' - a se naşte .naître"
, "
Perechea a face - a se !Q.ce,apărută sporadic,nu s- impus, dovedind, i
sub acest aspect,unitatealimbii române.
,
în ,sfi;rşit,adlugăm ,că pentru .,nmITe"se folosesc"bineinteles,in graiurile
populare;;adesea cu preferinţă. şi formele pasive: a
ut, ,a fi născut, hiu
amintat"hiufaptu etc.
ROM.AFACE'TOGIVEBIRTH'"'
("ENGENDRER")

ROni.(JfaCt!in iliesensepf "to givebirth(toilengerulrer)
aH
RoIWmian
dialects.ataet proving
,tbatthespreading
of thatspec:ialized
sensewasa ssity.
Oneexplanation
wouldbetbatRomanian,
unlikeotherRomance
languages.
didnotinheritany
Latinverb(ingenerare,
parere;etc:)withtbatsense(seeFr, engeruller,
It. parter;re,etc,),

sînt verbe modale; nu se pot construi copulativ cu verbul conjugat şi cu un
complementdirect; de multe ori, s-a interpretatverbul conjugat ca cînd ar fi
un complementdirect al acestor verbe. Nu se poate spun(;j:Del'€!
due
cento lire, fiindcă scrivere nu este aleea complement.ci este verbul co.nj1.lgalt;
determinatapoi de deve.Despreverbelemodalenu putem întreba: Ce face? Tot
aşa, nu putem întreba cu privire la verbele modale, care
determinăd ale
verbului, ci putein întreba numai:'Ce vrea să facă? Ce trebuie să facă? deci
întrebuinţînddeja verbulmodal,
Ce poate fi atuncea - dacă este aşa - paradigmatic şi sintagmatic în
construcţiapropozitiei?Fiindcă paradigmaticşi sintagmatic,Înseamnă aici ori
înăuntru, intern, înăuntrul nucleului - paradigmatic,ori în
determinaresintagmatică.
Şi vedem că, într-adevăr,
preferat determinarea
paradigmatică,determinareainternă, peste tot; cum spuneam, cu exemplul de
mai sus, şi ceea ce se numeşte complementdirect şi determinărilesQbiectului,
toate se aflau în nucleu.Limbileromanicefac aicea o deosebire strictăJnt.receea
ce este intern şi ceea ce este extern:intern este ceea.ce e detcrminaeeori numai a
sub.iectului ori numai a verbului, iar extern este ceea ce e determinarea
nucleului intreg. Deci: L'uomo
buo'!o scrive; L'uomo buona
devlţ şcrivere, Însă spunem: L'uomo serive una lettera; L'uqmo scrive al
amico: L'uomo scrive oggi una lettera al sua amico.
Tot ceea ce este complement,adică determinarea nucleului,
afara
nucleului, ca determinareexternă.Tot ceea ce este intern, adicăA>riveşte
numai
subiectulsau numai verbul,este determinareintemă.
.
Să yedem dacă se aplică acest principitţ.şj la fraza complexă. Care,
procedeul preferat în latină? Procedeulpreferat în latină era: toate propoziWle
puneau în propoziţia principală..între subiect şi· predicat; de
exemplu,o frazăcomplexă:
.Darius, cum ex Europa in Asia rediiset, hcrtantibus
ut Graeam
in potestatem suam redlgeret, quod... elassem quingentarum navium
comparavit' (Darius, după ce
d,n Europa în Asia, fiind îndemnat.de
prieteni ca să reducă forţat Grecia sub stăpînireasa, a pregătit o flotă de cinci
Da,căpropoţia sbQrdonată qenumctc o determinarejnernă (deexetllplu
asubiectului); s.c.pla.să îruunteaprop(}ziţieiprine\pa.leţdll ms.ăreprezintă.o
de.tenareiţ\1{temă (llnp::mlplement),.
seplasieazăin afar.aipropoziţieiprineipale:
Ce seip,timplă ip .limbilerQIlilarJice? 'Vem aceasta...
cuex.emple.irp.ai
simple:
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