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EXISTĂ PREDICAT VERBAL COMPUS îN LIMBA ROMÂNĂ? 

C. DIMITRIU • ' 

1. în litera.ttll'arOrnâneascllde specialitate, conceptul şi termenul depredi- 
cal verbalcthpus (complex) ..au apărut tirziu, la începutul.celei .. de a <l()ua 
jumătăţi a secolului nostru 1,şi,după mai puţin de trei .decenii de căutări,.s.e 

Trecînd peste aprecierea - mai mult sau mai putin întîmplătoare -: lj •. IuiAlexandru 
Philippide că un verb ca pot la optativ urmat de un alt verb "arată posibilitatea" (Gramatica 
elementară a lilribii române, Iaşi, 1897,p. 325; vezi şi<Cuprinsul», care la §l00trimitela 
"verbe modale"), notăm lucrările în care se abOrdeau· în mod special problem·. predictului 
vrbal compus şi, implicit; asemiauxiliarlor: Iorgu Iordan, Limba romdnă contemp'raru'J, 

Bucureşti, 1954, p. 434-435;583-584 (=1rdn1954); Gh. Nedi?glu, Predicatulfubl1l, LR, V, 1956,nr. 3,p. 34-45; nr.4,p. 49-57; nr .• 5,p. 23}6 (= Nedioglu 1, II, III); y:tlIeria CJtltu, 
Semiauxiliareiede mod, SG,I,1956, p.57-81 (= GutuI); ValeriaGtlţu Romalo, Semiauxiliare 
de aspecte, LR,fC' 1961, nr: 1, p,3'-15 (=GUţUl1); Gh.N.Dragomirescu, Auxiliarelernor1ale, 
LL, VII, 1963,p. 231 ... 256. (=. Dragomirescu 1963); Gramatica limbii roffJânepublicaţă .sub 
auspiciile Academiei, Bucmeşti, 1963,I,p;2(}4;c.206. n,. 98(::: Gram. Acad:, 1, ll); Pompîliu 
Dumitraşcu; In legăturd,cu predicatul multiplu şi cel complex; . CL, IX, 1964,. nr .. 1, • p: 59--66 
(=Dumitraşcu 1964);Ştefan Hazy,Predicate verbale compus?, CL,X, 1965, nr. 2,p. 29- 297 
(=:HaZYi 1965);Ecaterin osco, fnsemnări pe mari.inea auxiliarelo. de. podalitate, AP, 
xvn, 1966, p. 137142(::o Teodorescu 1966); C. Dimitriu, Observa{U În legdturd cuverrel 
semiauxiliare de aspect, LR, XVI, 1967,. 4, p. 297-303. (= Dimitriu 1); Ioru Iordan, Valeria 
GuţuRnmalo, Alexandru Niculescu,Structura. n;ofjoloşicăa limbii române .. · contemporane, 
Bucreşti .. I 967,p. 85 (=SMLRC);A. Mişan, Categoria gramtlticalăaspectlui verbal, r, ci, 
XIV, 1969, .nf .. 2, p. 265-278; II, XV.' 1970, nr. 1, p. 131-143 (Mişan 1, ll); p. Irimia, 
Serniauxiliarele, AF,XXI; 1970;p. 79-96 (= lrimia 1); Gh;Constantinescu, Particularităţile 
semnntie şi sintactice ale verbului a trebui, LR, XIX, 1970,nr.l, p. 15--24(::0 Constantinescu 
1);.idem, Particularitdţilemorfologiceale verbului a trebui,LL,XXIV, 1970; p. 163-173 
(=ConstantinescU;ll);GiG.Nea:mtuDespreauxilîare,··cuprtvire-speCiâlă .. laafi,·CL, XVI, 
1971,nr/2, p. 355--363 (=NeamţU197/); Valeria Guţu Romalo, SintaxQ limbii române, 
Bucureşti, J 9TJ, p;129-.131 (= GUţU lIl); D.Irinli8, St.ructura gra/1UJlicâld a limbîiromdne. 
Verbul, Iaşi, 1976, p. 145-156 (::lrimia Il); Iorgtvlordan, Vladimir Robu, Limbl1 romdnd 
contemporand, Bucureşti, 1978, p.447-451 (::lordlln:-Robu 1979'j; C. Dh:litril.l, Grama,tica 
limbii romdne explicatd. Mor/ologia, Iaşi, 1979, p. 195208 (= DimÎtr;u 11). G. G. Neamţu, 
Despre construcţia "a trebui + participiu", LR, XXIX, 1980, nr. 5, p. 511-514 (= NeamţU 
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poate spune că au fost principial abandonate 2. Toţi susţinătorii predicatului ver- 
balCOnipus (complex) apreciază că în structura acestuia intră un verb semi- 

auxiliar (numit uneori şi auxiliar 3) şi un verb de bază. Inventarul semiauxiliare- 
lor - limitat numeric, dar nu acelaşi la toţi specialiştii - cuprinde două grupe de 
verbe. Prima grupă o constituie semiauxiliarele de mod care - la cei ce s-au 

preocupat de problema semiauxiliarelor în ansamblu, chiar dacă nu le-au grupat 
în exact aceeaşi manieră - sînt în număr de patru (a putea, a trebui, afi, a avea 
la Hazy 1965 şi SMLRC sau a putea, a trebui, a vrea, a şti la Iordan 1954), 
cinci (a putea, a trebui, a fi, a avea, a voi la Nedioglu 1, II, III sau a putea, a 
trebui, a fi, a avea, a veni la Dimitriu 1, II, Il!), sase (a putea, a trebui, a fi, a , 
vrea/a voi, a veni, a avea la Dragomirescu 1963, Gram. Acad., 1, Il şi Irimia 1, 
Il, III,· a putea,.a.trebui;a avea, a fi. a veni. apărea la Iotdan"-Robu 1978 sau a 
fi, a veni. a trebui. a avea. a vrea, a putea la Coteanu 1982) sau sapte (a putea, , 
a trebui, a avea, a fi, a vrea/a voiş-aveni, apărea la Guţu 1). Lăsînd la o parte 
verbele care semantic nu indică în mod obişnuit modalitatea (a şti. la Iordan 

195:a părea, la Gţu 1956 şi Io.rdan-Robu 1978), prtX:llmşvrbla vrea, la 
c.exis două posibilitălidefonstrucţiedin punctul de vedee .. al persoanei 
gramaticâle (la aceeaşi persoană cu verbul guvernat şi la persoană diferită faţă de 
verbul guvernat';" vezi Dimitriu Il, p. 198), ramîn cinci verbe semiauxiliare de 

mod asupra cărora ne oprim în cele ce urmeaza, şi anume, a putea, a trebui, a 
li, a avea si a veni. ,., . 

198()); C.> Dim+triu,Gramatica limbii rpl1/lÎne. e.rplicată. Sintaxa, Iaşi, 1982,p ..• 187188 
(= Dimit,.iu IlI); I .. Coteanu .• Grama.lica de. bazăa lifTIpiirol1/lÎne. Bucureşti. 1982;p . .248,-250 
(=Cote9nu 1982); D.lrim+Ii.ŞlruCtltra gramaticală a limbii rOl1/lÎrre. Sintaxa, Iaşi, 1983; p. 71 
(;:; Irimia li!),. PriIlcipaleleidei.din lucrările citate mai sus .se regăsesc, .într-o formă sau alta, şi 
în literlitl1f<j,de şpe<:ia1itatepriyite la limba rusă; vezi. deexemplu,ColJpt:MteHHbluPYC- 
CKU(1 R3.b(lC<rt()1l ReAaKUI1 B. A. 6e)(OmaTKOEl()H. MOCKBa,. 1981, "COCTaBHOE: rnaro.nsnoe 
o.;a3e.Qe'\p. 42qsqq., jlYCC/fiQ,R.2paMMamUICQ" II, C ultma/(cuc. Mocxea, 1980, p. 
122l:23 ş.a. MeIllipl1ămşi faptul: că. în cîteva. gramatici ale limbii. engleze aparţinînd. unor 
al,lofi. neanlofoni§e .întJlnescîl1pril1cipiu .. acelellşiidei. pri vitoare la. PLt.ldicllttll. verbal compus; 
ve'l.!., .dţ;.·ex.emplu, N,. A Kobrina, . E .... A ... Korneyeva, .An. Outline of Modern English. SYritax, 
Masco"" 19tiŞ,"ŢtJe.CoIllp(}u1l4 fr7catţ", p. 20 sqq.;Lt.lQn U;yiţ()hi,IPan Preda, Gramatica 
li.rti!)t{.f}ngleze., BtlCUreşti, .1<)67, , .. Pre4iclitul verbalcompus.(The Compound Verbal Predicate"), 
p. 221 sqq. .a. <? • • 

2 Această apreciereesteIllotvaăde faptul că,Atlpă num.eroaselelucrări în care se ahor- 
deazădirect aClIştă problemă ll. 195.<işi Bînă în juruLlu,i 1.980 (vezi nota anterioară), în ul-: 
tiIlllll decc;:niu nu .poţ, fl.citate studii sPt::<:iale privitoal"C laprewcatul Verbal comPUS (complex.); 
i'lf luc*i1C; desinţp . .reqenţ7menţipne{lz.1. ,;realitatea"·în discuţie n'IIJ.iiales pentru· <l .. 0 nega : 
tte verbţle. de. mpd;:jlitate (a puţ(!a.a:.trebuiet.c.) şi .. daspect (aÎQcepe, a prinde etc.) găsim 
lal'heodorHriştea, $irveze. d(! 1\f1Jba rom4nii. •. editia.aJlI-lI\<B.ucureşti, 1984,.p; 312 .,-"au 
val predicativ lIullcicînd smtJlI un mpqpersonlllş\·e bţml.c<l ţIe sNie separate, la analiza 
sintactică, de.ve.rbHl.11ITIlător;';"fi\ptul că vefQt.l1e de modaliMe şi cele de aspecL.sint insUfi- 
ciete ... Ufl pund deyedpre. lexical nu.e.sţe în Ilii$ură să împie.Wce interpretarea lor drept .predi· 
ca.te." .. 'C aprecază NiiOllfa.Avramin Gramat;(;i1pentru to!i,.Bucureşti, 1986,.p. 264. 

3 Q dut.Wfemai deosebit,anume,qijXiliare modo.-sintacticl! c:ontextuall!, apare.!a 
Ne.amţu J 971, p 361. 
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Cea de a doua grupă este a semiauxiliarelor de aspect, care din punct de 

vedere semantic pot arăta:iriceputul acţiurl.ii, acestea putînd fi trei (a începe, a 
se pune, a (se) pomi la Hazs 1965 sau a începe, a prinde, a se pune la Dimitriu 

[, 1I,1/1), patru (a începe; a pomi, a prinde, a se apuca la Iordan 1954 sau a 

sta, a vrea, a trage, a da la Irimia [, 1/,111), cinci (a incepe, a apuca, aprinde, a 

da, a sta la Coteanu 1982), f8ple(a începe, a (se) pomi, a (se) apuca, asta, a 
da, a lasa, a-i veni la Nedioglu III), opt (a (se) apuca, a căuta, a da, a încePe, a 
încerca, a (se) pomi, a prinde. a sta la Iordan-Robu 1978) sau 14 (a începe, a 

prinde, ase pune, a (se) pomi, a se apuca, a bufni; a izbucni, a podidi, a pur- 

cede; a se scula, a se ridica; a se luaia.se duce, a da dosul la Guru Il); conti- 
nuarea acţiunii, unde se indică un verb (a continua la Iordan 1954) sau două (a 

urma, acontinua la Guru Il, Hazy 1965, Dimitriu l, Il, 111. Iordan-Raba 1978); 

-sfîrşitul' acţiurl.ii,lacarese spune că-verbele pot fi trei (a înceta, a termina, a 
sjîrşi lalordan 1954 sau a sjîrşi, a ispravi, a termina la Hazy 1965), cincl(a 

termina, .. a încheia, a se opri, a isprăvi,asjîrşila Dimitriu 1,1[, 111), pte (a 
înceta, a isprăvi, a se opri, a conteni, a ajunge, a apuca, a izbuti la Guţu Il) sau 

opt (a apuca, a. conteni; a găta, a ispravi, a înceta, a mintui, a sjîrşi, a termina 
la Iordan-Robu 1978). Considerînd accidentale verbe1epe care- mai ales din 

cauzasensului lor -leiriti1nim într-un singur studiu (a căuta, a vrea, aîncercâ 

etc.) şi lăsînd la o parte şi pe acelea.qu circulaţie restrînsă (a bufni; agăta,···a 
purcede ete.), reţinem pentru-discuţii-şapte semiauxiliare care arată începutul 
acţiunii (aunoepe, a (se) porni, a prinde, a apuca, asta, a da, a (se) pune), două 

care aratăcontinuareaacţiurl.ii (a continua, a>urma)şi cinci care aqităîncheierea 

acţiurl.ii(atennina, a sftr.fi, a isprăvi, a cOl'lfeni, a înceta, a se opri) 4. 
Niciiri.legăturăcu forma flexionarăra verbului de bază nu 'există unitate de 

vederi, iri sensul că> făcînd abstracţie de oscilaţiile ce" apar; uneori la unul şi 

acelaşi cercetător S __ se arreciază că verbul de •. bază poate sta nII1ai la •• conjnc- 
tiv (Nedioglu [, II, III), la conjunctiv, infirl.itiv, supin (Coteanu 1982), la con- 

jllJlctiv,jnfiDjtiy, supin,participiu (Iordţl1l1954, Gram .. Acad.,.[, J[,lJazs 1965, 
Dimitriu [, II •. 111) .sau la conjunctiv, prezumtiv, infirl.itiv, supin şi·· participiu 

(Guţu [,·1[, Dfagtitnirescu.16, Iordan-Robu 1978). SiriteÎndepărete că pentru 
comentarijle pe care. le facem iri continuare est .', util să pornim de la ultima 

4 Comentariile pe care le facem în privinţa verbe lor de mod ,şi de aspect pe care le-am 
reţinut aici pot viza, la rigoare, şi verbele pe care, cu motivaţia arătată, le-am lăsat la o parte. 

. S De exemplu, la lrimia I găsim că verbul de bază poate sta la conjunctiv, infinitiv sau 
prezumtiv, dar că există şi unităţi sintactice cu un al doilea verb la participiu sau supin ,,mai 
mult sau mai puţin discutabile" (p. 95); acelaşi autor, însă (Irimla 11) se opreşte mai ferm la 
conjunctiv, prezumtiv şi infinitiv (p. 146), dar în exemplificare (p. 153--154) apare şi partici- 
piuI; în sf'irşit, la Irimia III predicatul verbal compus este exemplificat numai cuconjunctivul 
(p. 71); iar structura a trebui ... participiu este considerată "predii:at verbal dezvoltat" (p. 
70-71). 
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ipoteză, întrucît. ceasta conţine numărul maxim de forme fleonare ale verbului 
de ba susceptibile d a face parte <iiIl.predicatul verbal compus. 

2. C.rcetarea ştiiIlţifică .. modernă. ţiIlde să ... perfectezesistemle şi micro- 

sist9mele.t':xistent€: ale ştiinţelor sau .să imagineze noi sisteme şi microsisteme 

care să permjJ aI}aliza. întregii J."ealitţţ aVţlte în vedere - adică fără rest. ..... şi să 

conţină. cît mai pti,ţine contradicţii (înIăt\lrarea tut\lrorcontradicţiilor din ştiinţă 

avem .. conving€:r€:a că reprezintă un ideal ce nu va putea finiciodată atins 6). Din 
această perspectivă, abordînd din nou problema predicatului verbal compus, 

urmărim .săvedem dacă - în consens cu ideile principial admise în gramatica 

românească flCtualil.-,-predicatul verbal compus. este. o realitate care. poate fi-ac- 

ceptată sau .care trebuie negată. în demersul nostru, vom raporta predicatul ver- 

bal compu, în a cărui' structură.intră un "verb semiauxiliar" şi un "verb de 

bază" (vezi 1 ),pe de oparte la predicatul nominal']; care conţine un verb. copu- 

lativ şi un nume predicativsdar pe de altă parte, lâ·formele flexiollare compuse 8 

ale tut\1ror verbelor, cesîntaleătuite din umit-sau mai multe verbe auxiliare şi un 
verb de bază . 

.,V erbele-semiauxiliare", . atunci. cînd au fost acceptate ca: atare, au fost dis- 

puse într-o clasă ..... cu omogenitate. redu să.,.. măi ales pe bai.a criteriuluiseman- 
ti.c:."semiauxiliarele'''ca.elemente componente. ale predicatului verbal compus, 

potfide mod, dacă indică prin excelenţă posibilitatea sau necesitatea(a putea, a 

trebui, a fi.etc. l,.·. şi. de •. aspect,dacăindicăînceputul. continuarea sau sfîrşitul 
acţi\lnii «(l tncepe, a continua, a sfirşi etc. - vezi finalul.la 1 l, Aceste· particu ... 

lţtrjtij,ţi ştllllanqce justifică (aptul căt()ate. yerbele.,semiauxiliţtre"- dar; numai 
atunci cînd auca1itatea de ..•• şemiii\l:xfliare" -,- .sînţ insuficint,.avîndfie.una,.;.fie 

d,Quă .. valenţe .. ()bligdtorii9 (a • •• căror •• satisfacere condiţionează...eXistenţa.7 unei 

6 în această privintă, "adevă,rul" a fost sugerat cu citeva secole înaintea erei de către 
Platon în Republica, prin extraordinara metaforă ape,terii (Opere. V, Bucureşti, 1986. p, 

312315). . 7 în comparaţie cu teza că trebuie renunţat la predicatul nominal, teza că predicatul 
neminal poate fi admis ni se pare mai convenabilă (vezi.Dimitriu 111, p. 195 sqq.). 

8 După cite ,tim, pînă în momentul de fată nu s-au adus argumente convingătoare îm- 
potriva admiterii formelor flexionare compuse ale verbelor românşti. 

9 Preocupări teoretice privitoare la valenţele verbului apar la noi cu citeva decenii în 
urmă. în acest sens putînd cita pe Sextil Puşcariu, Limba românl1, I, Privire generalii, Bucureşti, 
1940. p. 149 sqq., care (pornind de la Karl BUhler. Sprachtheorie. Die Darstllungsfunktion der 
Sprache, Iena, 1934) arată că verbele impersonale nu au goluri (plouă), verbele intranzitive au 
un gol înainte (apa curge).iar verbele tranzitive pot avea două goluri, unul înainte ,i altul după 
(mama îmbracă CQpilul) sau trei,goluri, unul înainte şi două după (tata a imprumutat vecinului 
c.oasa). Mai tîrziu, teoria "golurilor" numite valenţe - a fost utilizată de Valeria Gutu Romalo •. 
In problema clasificării verbelor.lncercare de clasificare sintagmaticd. SCL, XIV, 1963. nr. 1, 
p. 29-43, care, pornind de la enunţuri predicative minime alcătuite din verb şi ,,nume" fără 
prepoziţie, m nominativ.genitiv, dativ, acuzativ sau cazul x (ultimul în contexte ca a alege pe 
cineva deputat), grupează verbeie româneşti în 16 clase. 
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comunicări finite minime 10) ce pot fi, in topi ca obiectiva, la stinga sau lâdreap- 

ta .semiauxiliarului'' respectiv. Valenţele obligatorii-pot.fi satisfăcute, la verbele 

"semiauxiliare", numai 11 de ,,nume" (substantive şi substitutele lor pronominale 

şi. numerale) nepy<.:ed(lte sau pre<:txiate de pfţ{poziţii, de adjective de ... pl'Qvenienţă 
verbală sau de verbe: ei/doi pot merge, cartea trebuie citită etc. Subliniem 

faptul că, aşa cum în limba română nu există nici un verb care să fie numai 

copulativ sau numai auxiliar, ci unuli acelaşi corp fonetic verbal este admis ca 
predicativ intr-un context şi copulativ sau auxiliar in altul, tot la fel limba 

română nu dispune de nici un verb care să. fie întotdeauna .semiauxiliar", ci un 
singur corp fonetig verbal este acceptat ca .,semiauxiliar" într-o structură şi pre- 
dicativ (eventual copulativ sau auxiliar) în alta. în consecinţă, cele spuse mai sus 

în legătură cu valenţele obligatorii ale vlor ,,serniauxiliare" sînt valabile 
numai la structurile în care verbC(le respective sint (ldmise ca .,semiauxiliare", nu 
şi la acelea în care acelaşi corp foneţj.c. verbl:ll funcţionează ca predicat sau cu o 

altă valoare. Aşa stînd lucrurile, la cele 20. de .,miauxiliare" pe care le-am 
reţinut pentru analiza de {aţă vom lua în consideraţie numai structurile in care 

acestea au fost admise de către unul sautpai mulţi specialişti ca reprezentind Un 
element component al predicatului verbal compus. în acest sens, notăm in tabe- 
lul de mai jos tipurile de structuri în care "semiauxiliarele" avute in vedere au 

fost considerate elemente componente ale predicatului verbal compus în di- 
versele stiluri ale limbii literare moderne, cu menţiunea că între ceea .. ce la un 

moment dat este literar şi neliterar nu sepoa.te face o distincţie netă (Vezi 

tabelul 1). , 

Structurilemcluse in· tâbelpe1'mita.pteciereaeă ,buele verbe 

.semiauxiliare" au în mod evident două valente obligatorii în anumite tipuri de 
conte:xte (a pţâea, tip\lrile. a; c;âtrebui, tipulI:ilfi, tipurile e, f; a avea. tipurile 

b, c, d; a veni, tipurile a, b, c; atnct!j>e. a (se)pomî, a p.ritide,a.fonti1UJ, il 
unna, tipurilea,b; a (se) apuca, a.conte"i, tipurile a,b, c;a sta, a da, tipul a; a 

se pune, a termina, a sfîrşi, a. (spr(Jvi,atnceţa, a se opri, tiPll1,a), altele sau 

aceleaşi au de asemeneaîn mod evident o .singură valenţă obligatorie (a trebui, 

tipurile a,' g; a fi. tipurile a, d, g), iar la altele sau. la aceleaşi, Pentru precizarea 

IOPe Ungă valenţele obligatorii, care condiţionează existenţa unei comunicări minime 
flnite. verbele - atit cele "semiauxiliare", cit şi cele predicative - pot avea şi valenţe faCultative, 
a căror satisfacere nu este obligatorie pentru realizarea unei comunicări minime finite. De 
exemplu, un predicativ ca ninge, cu valenţa obligatorie zero, are valenţe facultative pentru 
,,nume" in acuzativ (ti ninge), pentru adverbe (ninge fruni(8) etc; un "semiauxiliar" ca terminiJ, 
cu valenţe obligatorii pentru nominativul şi acuzativul,,numelor", are şi valenţe facultative 
pentru adverb (el termind cartea acum) etc. 

Il La aceste părţi de vorbire} comune "semiauxiliarelor" şi predicativelor, la :verbele 
predicative trebuie adăugat - uneori - şi adverbul, care satisface valenţele obligatorii ale unor 
verbe ca a se comporta, a se purta etc. (de exemplu, el se comportlfrumos). 
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num.ăru,llJi de .valenţe s.înt necesareunele comentarii (a putea, tipul b; a trebui, 

tipurile b, c, d, ei.a fi, tipurileb,c;a avea,tipula). 

Tabelull 

Verbul 

a putea 

a trebui 

afi 

a avea 

a veni 

a Începe,a.(se)polTli, 
a princJe, a continua, a unua 

a (se) apuca, a conteni 

a sta, a da 

a se pune, a termina, a sfirşî; 
a isprăvi,aÎllceta.., .I:j. se opri'ţ 

Tipl!ril(,lde structuri admise de cel puţin un specialist ca 
reprezentînd UIl, predicat verbal compus 

) el poate să citeasă 
b) dreptatea nu poate să existe 
c) omul poate vorbi 

a) trebuie (trebuia etc) să merg (să mergi etc) 
b) eu trebuie(trebuia etc) să merg (sămergi etc) 
c) eu.trebuiam să merg 
d) el trebuie să fiat:mnat că ... 

e) ltrebuie .. săfi rîzînd şi aum 
f) balanţa trebuie echilibrată 
g) trebuie $ubliriiat că ... 
a) era să cad (să cazi etc) 
b) eu era si} cad 
c) eu eram si} cad 

d) dacă este să dai ceva, dă 
e) nu-i era a lucra 
f) multe sînt de spus pe lume 
g) nu mai este de trăit cu ... 

a)pentru examen,ttnărulare să citeascămaterla cerută 
b)in 18p3, poetul avea.să publice opera sa capitală 
c) el nu are a se plinge de prieteni 
d) el are derecitat o poezie 
a)iFvme să alerge 
b) ÎÎvine awurda 
c) cerc; aceasta vine rezolvată de altcineva 

a) ţ flJcJ7e săPOvestel:js 
b) el ltţcepe a se preocupa de ... 

a) el llU seapuci1 să Înveţe 
b} la elgăina a apucat a cînta În casă 
c)ea nu se .apuci1 de plins 

. a) el stlJ să cadă 

a) ea se pune pe sporovăit 

3. La verbele .,s.emiauxiliare" cu două valenţe obligatorii evidente, valenţa 
obligatorie din stînga - în opica obiectivă -,este ocupată deobicei de nomina- 
tivul unui, ,,nume", ca.refuncţionează ca. subiect al "semiauxiliarului" şi al 

verbului "de bază" (a putea, tipurile a, c; a trebui, tipul f; a fi, tipul f; a avea, 
tipurile b, c, d; a veni tipul c; a Fncepe, a (se) porni, a prinde, a continua, a 
urma, tipurile a, b; a (se) apuca, a conteni, tipurile a, b, p; a sta, a da, tipul a; a 



EXISTĂ PREDICAT VERBAL COMPUS 7 203 

se pune, a termina, a sftrşi, !l isprăvi, a înceta, a se opri, tipul a)ti doar uneori 

de dativul .. I1Umli" .• care îndepneţe funcţia de cOll1i>lementinil'ect\numai p 

lîngă ,.semiauxiHar"(a [i,tipul e; a vni,tipurile a, b). Cit.privette valenţa 

obligatorie din. dreai>ta __ întopica obiectivă -, aceasta poate fi ocupată. la 
verbele resPective considerate .,semiauxiliare" de: 

- un verb la conjunctiv: - a putea, tipul a: el poate d citească; 
- avea, tipul b: in 1883, poetul avea sd pUblic(! 

Opera lui capitală; 
- a veni, tipul a: îi vine sd alerge; 

a începe, a (se) porni, aprinde, a continUa, a 
urma, tipul a: elincepesdpdvesteascd'; 

- a se apuca, aconteni,· tipul a: el nu se apucă sd 

înveţt; 
-a sta, a da, tipul a: el stă sd'cadlf; . 

- un verb la infinitiV\llcua: - afi; tipul ernu-iera a lucra; 

- a avea, tipul c: el l1U are a Se plînge de 

prieteni; , 
- a veni, tipul b:îi vin.ea zburda; 

- a începe, a. (st). porni,· o prie, ... . 
continua, a urma; tipul b: el incepe a se 

preocupa de ... ; 
- a se apuCa, a conteni, tip b: la el, găina a 

apucat(2.sînta in casă; 

-un verb lainfinitil fărăo:-o Put.(2, tipul c:omul vptbi; 
- un .verb. la supin: __ a fi, tipul f: multe sint de spus.pe lume: 

-.(1 avell,tipuld: el aree recito.[o poezic::; 
-(1, (se)apl!ca, a conteni; tipul C;.e;,\ JlU se apuc4e 

plîns; 

-a se R'fI"e, .a teJ'1P1,il1!l' a sjirşii aYRl"dyi, ... (2 •. încta,(I 
se . opri; tipul a: sc:: p\lne  spofQvq.it; 

 \In .. adje<;tiY ., <le provenienţă. partici.piaIă: -e- atr!?u,i, tip\ll f;.balanţa .tre 
buie ţt;.hiliPratd; 

- aei) veni, tipul c: cererea 
aceasta vine rezolvată de 

altcineva; 

Pentru interpretarea structurilor în care valenţa obligatorie din stinga 
"semiauxiliarului" este ocupată de nominativ, iar valenţa obligatorie din dreapta 
- in topica obiectivă'- de modul conjunctiv, considerăm util să relevăm cele 

două caracteristici esenţiale p care trebuie să le aibă un verb oarecare pentru a 
funcţiona ca predicat. Dat fiind faptul că predicatul propoziţiei tip (bimembre, 
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··lJ 

CUf?piCă o?iectivă) a fosti111aginat - potri vit Piniice1ei mrăspîndik 

pCtl<ficatul judeciW •• şi. că prin predicatul judec(Jţii" se . spun.r .... fva" 

SUDictuliudec(Jţif 12, ul'tlleazĂ în. mod logic că. prima caracteristică esenţialâ 
penttu ca un verb să funcţioneze ca predicat al prog?ziţiei este. aceea . de a 

transmite o illfonn8Ve 8ntică atribui bilă subiectului de tţe vorbitor 
(versu1 medei}llseamn..cv9rbu! care nu transmite ° informaţie semantică 
nu poate îndeplini funcţia sintactică de predicat al propoziţiei). Cea de a doua 

caracteristică eS91J.a.1 ... pen.tru •.••. predicat1vjtatea verbelor vizează informaţia 
gram.aticală:verblll care, in cali.tatea sa de predicat, "spune ceva" despre un 
,,Ilume"-subie<;:t S9 ... ac:;ordăcq aC9sta.dinq.rmă.in categoriile gramaticale comune 

p19F.eY9rbire iniqtre.se c9ncreti eele două funcţii; cum categoriile 

gramaticale comune tuturor verbelor şi ,,numelor" sînt persoana şi numărul, ur- 
mează că pot funcţipna  •• predjcaţ formele verbale (modale) care au capacitatea 

de a se atribui "şingurp" pers.ganeIQr gramaticale l,a II-a. şi . a. III-.a singular şi 
plulestente la ,,nume" 13 (cqrolarul înseamnă că formele verbale ce nu se pot 

atribui "singure" persoanei gramaticale ..la singular şi plural - a ,,numelui"- 

subiect nu potfUllcţiona.c::a predicat). 
Din punctuldeJedere al aceştQr d.ouă caracteristici esenţiale găsim că, în 

toate tiprie e conţex.te ÎJlcar valndin dreapta a "semiauxiliarului" biva- 
lent este consumată de un conjuPcv •. ('9njunctivul poate să îndeplinească sin- 

gUr.14 funcţia . depicat,.întrucît transmite o anume informaţie semantică 
despre subiect identifabilpntr-un sinonim sintetic sau perifrastic (vezi 
dicţionarele lli ... vrbele a citi, a prdJlica,. a povestf.etc.)ise atribuie pn desi- 

nenţe, alternanţe foneee IS. etc. nOJnin!ivullJÎ persoanei gramati - .. anată la 
un anumit nU111.lit __ a. 'llIIlel" ce funcţion ca .. subiect pentru conjunctivul 
rpţc(i Plltl"\l ,,eauxiliarur care-I prCfe4.Je ge acesta). Cu alte cuvinte, 
nuexisitJ nici un motiv obiectiv pentru negareajUftcţiei de predicat a conjuncti- 
vului verbelor naţionale, justificarea încadrării acestuia în predicatul verbal 

compus aflînd-ede. Obicei. î ... aeri . gelleta.1e şi destul de evazive: "începe 
s(J vorbasctJestecmvntsemaetic evÎIJitallui ncpe..ri, . prin ur- 
mare şiecmvalentul sintactic, în sensul că prima perifrază verbală constituie, la 
fel cu sinonima ei, predicatul propoziţiei (în ciuda faptulUi că constă din două 

forme veroale, a.n1be1e predica.tive şi personale)" - Iordan 1954, p. 584; două 

12 Pentru o prezentare a relaţiilor dintre propoziţie şi judecată, vezi Dimitriu 1Il, p. 10 
sqq. 

13 Pentru o prezentare a problemei modurilor perSonale, vezi Dimitriu Il, p. 217 sqq. 
14 Subliniem ci această apreciere vizează numai verbele admlse ca predicative; dacă 

verbele la conjunctiv sint copulative (pentru comentarea ipotezei că nu există verbe copulati ve, 
ve7i Dimitriu III, p. 195), atunci conjunctivul respectiv aparţine unor predicate nominale. 

I S Pentru prezentarea tuturor mărcilor de persoană şi număr la verb, vezi Dimitriu Il, p. 
332 sqq." . 
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verbe. la moduri personaleformează un singurpredicaţ atunci cînd ,constHllie 
laolaltă .. o singură Ideeverbală, avîlld (? singură modalitate, o $ingllră val()are 

temp<>rată şi lill sillgliftlSPect rill".ili.dioglu I, p. 37). ş.a. 

Unnătin(:{ şi verbele "semjauxilia.re" din acelaşi tipuride contexte, ob- 
servăm că unul dilltre el,anume,a ayea tipul ban 1883, poetulaYea să-pu, 

blice opera lui capitală),cpnsiderat uneori. ca. aparţinînd. unui predicat verp.fil 

compus 16, are condiţia gramaticalăa pricati vi tăţii, ( se atri bui eopminatiVliIui 

persoanei a Ill-asingular-a ,,numelui" care este .subiect şi al "semiauxiliarului", 

şi al coojlillctivului), dar. nu are condiţia semantică apredicativităţii, în sensul 
că, fiind vid semantic. (nu este "traductibil" printr-un sinonim sintetic sau peri- 

frtl.Ştic), nu-poate ,;spune ceva'xdespre subiect. Prin absenţasensului lexical,a 

avell·. din. contextul în. discuţie nu poate aparţine semiauxiliarelor: (care nu sînt 

vide -semanticş, ci faee.paae din rîndulauxiliarelor care,toate, netransmiţîud 

nici o.infonnaţie .. semantică,sîntnumai mărci ale cateoriilor gramaticale ale 
verbelor pe care obligatoriu le însoţesc. Admiţînd.acest lucru, sîntem de părere 
că avea din contextul discutat este un auxiliar al verbului de bază să publice,la 

care marchează în primul rînd timpul-cpe-care timp îl numim\?iitor în· trecut, 

pentru că.pe. axa temporală imaginară se plasează înaintea momentului vorbirii, 

dar .. după-un reper temporal anterior momentului vorbirii ..... şi în al doilea rînd 

persoana, numărulo.modal şi dialc7..a.Cualte cuvinte, în contextele de tipul' în 
1883, poetul.avea să publice opera lui capitală» credem că nu este convenabil 

să vorbim de un predicat verbal compus cu semiauxiliarul a avea la imperfect, 

ci. de unpredlcatverbal. simplu la viitorul în trecut construit <;u"Amperfectul 
auxiliarului a avea. 

Toate. celelalte "semiauxiliare" cu bivalenţa evidentă la care valenţa din 

dreapta este ocupată de un conjunctiv considerăm că satisfac ambele condiţii ale 

predicativităţii: transmit,.o informaţie semantică decodabilă printr-un- sinonim 

sintetic .. sau perifrastic şi se atribuie nominativului persoanei gramatieâiera 
,,numelui" care este subiect si al,.semiauxiliarului", si al CODJ' unctivului. . , " ". ..... ','" " 

Info.rmaţiasemantică.a·verbelor în discuţie estefie .. cea principală, eventual înru- 

dită Cliacetl.Şla,[}e liQ{l scundară, context.uală,La priIllacategorie se încadrează: 
aputeq cl.t.sensuril."a,.ficapabil" (el poatesăc;itească),,a .avea putere" (el 

poate s4wcemWltţle), "aa,Vea permisiun.ea".(elpOâ să .intre).etc;; a incepe 

cu sensul de "a face prima parte dintr-o acţiune" (el Începe să povesteasca'); a 

contua cU sensuLde"a,face.ma,i deParte o aţiune"eelC?lltiă sspere).; CI 
conteni cu sensul de "a înceta să se facă o acţiune" (el 9u,.cql1e9tsă .c.reelf;liJ 

16 Acest tip de structură, conţinînd, adică, imperfectullui a avea + conjuflclivul. este 
eonsidt'rat - vezi lrimia Il, p." 154, şi III, p. 71 - "ca reprezentînd un predicat verbal compus cu 
Ilfl semiauxiliar de timp. 
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Înomneiu). Din a doua categorie facarte: a (se).[JOmt, aprinde ia apuca'cu 

sensUl contextual de ,.a incepe", in counicări ca ea (se)pomte(prinde, se 
apucă) s(J ţipe; a urma cu sensul contextual de ,.a continua" (el unnează să 
repete poezia pfn(J ce o tnvală) a da ia sta cU sensUl contextuăl de ,.a se afla 
pe punctul de ..... , ,.a fi msituaţia de».", ,.a vrea"; el stăs(J cadă; ea di s(J spunt'J. 
Faptul că.aceastăinfotmaţie semantică ...... fie principală,fiecon.textuală. - nu este 

suficientă ,ca urmare, la verbul respectiv există mtotdea.una, exprimată sau 
dedusă din context, o determinare completivă directă sau 'indireetă (1ncazul 

nostru concretizată mtr-o propoziţie cu predicatul la conjunctiv) nu constituie un 

impediment în acceptarea funcţieipredicative a "semiauxiliarului"în discuţie, 

atita.timp cît se acceptă ca predicative toate.verbele neconsiderate-semiauxiliare 
la care complementul direct sau indirect necesarorealizării unei comunicări 

minime finite es.le.concreti·zatîntr-o .propoziţie cu predicatul la conjunctiv 17. 
Compară:.elincearcă s .. ă.: C in te .: cu el poate (incepe,prind continui etc.) 

să .. C in te ;.el se st:rădujte s.ă '.c î n-t;e. CU el seapucă'(se-porneşte)' s ă 
cînt 

Căcinsuficienţa semantică a .semiauxiliareloră modale sau aspectuale nu 
repr;ezintă. argumentul pentru anexarea acestora la conjunctivul: următorîrnpre- 

ună cucare'să·constitlÎie·.un.·.predicatverbal.compus se-probează. şi-prin înlo- 
euirea"semiauxiliarelor" .. cu sinonime. perifrastice, deasemenea insuficiente 

semantic,în structurile. asrfelobţinute-acceptindu-se f(jt(Jrezerve două predicate 
vCICbale·. simple, Compară: el poate s.ă-. c i te a s c ăcu'el te capabil.· s ă 

ţi Has că.;elpoate.s ăur ce muntele cu el are putere s ă urce mun- 
tele. 

Din cele spuse mai sus rezultă - dacă aplicăm consecvent teza potrivit, 

căreia.fy.ncţia sintactică de predicat a verbelor este condiţionată de un sens lexi- 

cal (pnncipal sau contextual, suficient sau insuficient) şirle posibilitatea de 
atribuire la nominativul persoanei gramaticale, aflată la un anumit număr, a 

,,numelui"subiect -q aşanumitele verbe "semiauxiliare"ce transmit ideea de 

modalitatti. sau deaspt. uonate de un alt verb la+oonjunctiv sîntm realitate 
verbe predicalive, pentru. că satisfac ambele condiţiialepredicativitătii. în con- 

secinţă. structurile <ie tipul el poate· să citească, el incepe. să povestească, el nu 

se aplică să invete, el stă să cadă 18 /estetofivenabil să fie interpretate nuca 

17<;> llltă!s()ltie(.pe qare,jn,să, o C9nsi<ie. rnaipuţin avantajoasă, ar fi aceea .de a 
ate •. că.l)risi,e.rrla un 1nfd pefsf!nl -t; vrbl(1,.l1)qţl?i ()fiju'JfHv .repret!i. .. un 
singur predicat verbal compus. . ...' . ..• • .. , 

8 în legătură cu contextul el stă să cadă, notăm şi faptul că sensul de "a se afla pe 
pum:tm .. de". '.(alaşa-zisului ,.l.Iemiauxiliar'\· de . .aspect.este!posibiL in· asoCiere doar cU foarte 
puţine verbe la C9njunţ;tiv(stă să se prăv(lle,.stă să ningăşialte'cîtva), ceea/ce apropie această 
structură de îmbinările stabile de cuvinte. Cît priveşte structura trage să moară - consid.eratăşi 
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predicate verbale compuse conţinînd un "semiauXiliar" de mod sau de aspect-şi 
un verb de bază la conjunctiv, dcadouăpredicate verbale simple alcătuite- 

fiecare în parte -cdin cîte un verb predicativ. 

4. Verbele .,semiauXiliare" bivalente cu valenţâ din stînga ocupată de . UIl 

nominativ şi cea din dreapta de un infinitivcu dau aceleaşi caracteristici 
semantico-gramaticale cu .semiauxiliarele" bivalente la care valenţa din dreapta 

este ocupată de un conjunctiv, adică: valenţa din stînga -în.topica obiectivă .... şi 
a aeestorţ.semiauxiliare" este consumată de nominativul ,,numelw"ce în.de- 

plineşte funcţia de subiect atît a "semiauXiliarulw",cît şi a infinîtivului; 
"smiauXiliarul'.'transmite o informaţie selllanticJ - modalitatea sau aspectul - 
identificabilă prin sinonime sintetice sauperifrastice, care informaţie: semantică 

este insuficientă, trebwndîn.tregită - pentru l"ealizarea uncic0tnucărinrlnime 
finite - printr-o determinare compltivă directă: elnn are (= nu esteînptăţit) 
a se plînge de prieteni. 

Dacă <iiIl punctul de vedere al verbului ... semiauxiliar' structurile cu in- 
finitivul se aseamănă cu .. cele cu conjunctivul, -. deosebirile dintre aceste două 

tipuri de structuri se conturează prin luarea în consideraţie a "verbului de bază": 
în. timp ce conjunctivul esteaceeptăt'fără rezerve ca mod prediCătiv, în legătură 

cu functia sintaccăa infinitivului opiniile actuale sînt pte. urtiispecia1iti 
apreciindcă infirtitivtiJ. este întqtdeaunall.epredicativ,alţii. că .infil1Îtivul este 
întotdeauna .predicativ, iar alţii. că .infin,itivul este .. uneoJ,'Î nepredicativ i alteori 
predicativ 19. A vînd .în vedere că -la fel cuindicativul, > conjuncti vul. etc. - 

infinitivul. exprimă acţiunea ca procesşi, . pelmă.m<>d,teilegramati- 

cal .. ?ediateli (pllgeia Iins •• · d.ineva etc.'tl1. (a.plie.'n •.• plîns), 
prsoană inumăr(a.mplîngaite plÎl1gel aşplingetp.,laJIcu mă fi 

plinslsii te ti plînsl§ se fi plîns etc,), considerăm (vezi trimiterea. din nota. 19) 

că .estecoIlveriabisă .a.preciem ă.înfirtitivul esteili<>dPredicatîv. pacă ac- 
cePtăIn aeeastă teZă, .. atuci aprecierile pe carelean} t în. legăt.PH con- 
junctivulJa .punctul 3 înt Ya1al:>ile i ci, adică: infirtitjvu1 pqateîn<ieplirti 
singur,fără.,semiauXiliar'\ funcţia sintactică de predicat,. pentru că transmite o 

info11l1aţi sen1tică despre subiect identificabi1ă printr .. unsi.onimsitetic sau 
perifrastic (vep;dipţioarele la.a plîn8.e a se preocupp, a dnta. tc.) şi se 
atriţ>we -prinJo;-l1le}e .ţleaccntyaţ·<·fiacuzatjv sau.<iativ .ct1e pr()ţlumelor 
re:t1eive ori prin context .... nominativului.persoanei gramatiCa1e .... af1atăla un 

anumit număr, a ,,riumelui'icfunctincasubiectŞi.pntruinfirtitiv, şi 
pentru "semiauxiliaruI" ·care-l· precede pe cesta;· Altfel spus, in fiecare din 

ea predicat verbal compus cuun "semiauxiliar" de aspect (Irimia III, p. 71) -, aceasta are ter- 
menii ianjabili ,i, fu consecinţă. poate. fi interpretată ca o îmbinare stabilă de cuvinte 
(perlfrază sau expresie verbală), care funcţionează ca un predicat verbal simplu. 

19 Vezi Dit1utriu II, p. 275 sqq. . . 

\ 

l 
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structuriledetipuLl nu aralseplillge de prieteni. elinc;epe a se preocupa 

de ... ! .. gqina al apucat.a .cînta în pasa Jy,i .... smm de. părere că estconvenabil să 

identificăm nu cîte un predicat verbalqompusalcătuit dintr-un "semţa\,lxiliar." de 

Illod.sa\,lgei:l.şpect.şi un.,Vtlr., .d.t? . bază" lainfinitivul. cu ai •• ci aţtedoui1 predicate 
verb(J,Ie. .• şi,l11plexe-prţ;zeg.taţe fiecare. prin cîte un verb predic,ativ la. un mod 
Pfedicativf; el.J/u.(J,r a .$.e..plîngedeprieteni .... 1. el fllJ are (::;nu este 
md.ftlPţiţ) .• 2.. a şeplîn.ge de prieteni," .el incepea. se preocu[J(l de, .. - 1,. el î1icepe 
2.a sepreocup(l.de ... ; gdina.a apy,(Jaţ a. c:ţnt(J,Jn.cgşa lyi; - L gdina a apucat 

(::: şi-alll<lt.şi are obiceiul) 2. a cinta in casa lui. 

 Aacum. am arătat şi m.ai SUS. in. lingvistica românească există teza  foarte 
răşpin.dită ...,.Să ţnfinitivul esţe \1Il1I1Qd,.·nepredicativ. De peaseastăpoziţie. contextele 

nţiIlÎl1dun.infinitivcu a P;Fdftt eun psemilillxiliar" (el nu are ase;p lin ge 

de.'prietsi.>el tnce ase P re o c.u pa de, .. , gdina a aP\lt act n ta În .. casă 
la el,) cunosc două interpretări: 

a)infinitivul cu a este intrebuinţat substantival şi indeplinetefuncţia sintactică de 
cOffiplementdirect la nivelul propoziţiei - al verbUlui predicativ precedent; 

b )infinitivuFcua reprezintă "verbul de· bază" care, împreUllacu "sem.iauxiliatul" 
pl"e.cednt, S9ntitllie lin predisat verbal COlllPUS. 

Ref!:riqdlJ-Ile  prillla httefP;retare, sintm de parere că af.easta are. dezavantajul 
de . avea ca punct <le, N o srţiune. ce nu poate .ţisusţinută cu ar8ll1ll.Cl}ţ.con- 
vingătoare: infinitivul- gasim la Irdan 1954,p. 430--431 -, .• este foma substantivală.a 
verbului". pentru .că "arată cum se numete o acţiune considerată in. afara oricărui raport 
cu vorbitorul saU cu împrejurările exterioare", In favoarea acestei idei se invocă uneori şi 
faptpl.căin(mitivulpoate fi precedat deprepoziţiicadei.pentru, spre, in loc de ett:.,pre- 
ciz,indu-se  .•• aţita.tjmpcitnu avellllllQtive.<:le a nega valoare;! de p.,epoziţie a iacestor 

dellleJ;l  .e in.situaţia<hl,. s<>nşsţia icuPfCpoţie.pmpie.jnfi.l1i.tiVlll de. IlUffie" 
(MC. p .• 207).Reprtîl.d {07'mll sbstatiY14.a . .velui, infinitivul. in.deplineşte 
"funcţiuni cat'e.ţin denatura sa de substantiv" (Gram Acad.. 1, p. 224), i anume, 
subiect; nUlXlcipredicativ,atributşi complement. 

A.(ll1llţia c!Jnfil1iţivulrolllppesC numeşte 9fţiuneam afara orit;Ui.rapqrt ar 
pute;! fi considerată.lidevărată, dar numai pentru inţinitivul fărij a tunci cin.d acesta .• prin 
convenţie lexicografică mOdernă, este .admis  fomă neuttalaa verbelor pentru .• inse- 
rarea acestora in. dicţionare. în actul vorbirii, trisă, infinitivul cu a,la care ne referim aici 
(pentru infinitivul fătaa. vezi6) contractează rauri eVidente cu contextul (deexem- 
plu,.ÎI\ ,,Nucrede;lDlşă,,-nvăţ a,. v:ftă" .• infim.tiVlli a llU4rî intră in. raport de ţnert\Qţă 

cupbiecb11 neexprim{lt.e.u.iiprport.Aesllbord()l')are. Ao t cu detenat':ll 
s(J-nYf' iar pe de al part,.detel"JllÎIUUltul rtd). rn rapolţuriie contratţcu 
i!telttul,infinitivtt1. a poatefi,i juxtapus;caîversul emţiarl de ai sus,. daf •. şi 
joncţionat .prindei 'fJelUrU, spre,Z,.,.lpc de etc;. ca tn "vine vremea de a pricepe omul ce-i 

bÎpţşi.CCfirău'1, l]:1nd,prilltradiţie,sţ spune cl'.de, l!ntru,spre,iQ loc dtetc. reprezintă 
pr,eP'-lziţii. Pomvitc>nnţiei .. gramt,icale .uni'lf!l'. insă, prepoziţiHe, ••. Sli jonctjve 
subordonatoare, se deosebesc de conjuncţiile sUborfnatoare prin unitatea sintlictică la 
nivlul cărei.marchea rportul.d .subor.in.dm i,<i.eraţieaceşt luru i 
lăsÎfl4.J,p .situaţiile in.. .uvitdiferite sin.f •• ere, in.(dcaunagfP'-lţii (de 
eXetnpltl, ditl),ii!ţ ţţle tqtduna copj bo!ţtţ>Of'toar (de>0mplu,. (:d).!.ăşilll 
că, uneori. unul fi acelaşi "C\l.vin.t poate fi . poziţie,ll"llld indişllbord9Ilareain' pro- 

» 
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poziţie, cit şi conjuncţie subordonatoare, cînd indică subordonarea în frază, ca în versul 
eminescian ,,De [= conjuncţie subordonatoare] treci codri de [= prepoziţie] arami1, de 
[= prepoziţie] departe vezi albind .v.", Dacă admitem această convenţie gramaticală uni- 
versală, atunci constatăm că în contextele în care de, pentru, spre, In loc de etc. preced 
infinitivul cu a nu putem spune că infinitivul este substantiv pentru ciJ e precedat de pre- 
poziţie, întrucît însăşi valoarea de prepoziţie sau de conjuncţie subordonatoare a acestor 
cuvinte depinde de funcţia de predicat pe care o acordăm sau nu infinitivului (dacă 
negăm predicativitatea infinitivului, de, pentru, spre, In loc de etc. sînt prepoziţii, iar 
dacă acceptăm predicativitatea infmitivului, atunci aceleaşi cuvinte reprezintă conjuncţii 
subordonatoare). Cit priveşte funcţia sintactică de subiect; nume predicativ, atribut şi 
complement a infinitivului cu a, aceasta este cu totul evidentă, astfel încit nu mai trebuie 
demonstrată. Este un truism, însă, faptul că o funcţie sintactică se poate realiza atit în 
interiorul propoziţiei, cînd este considerată parte de propoziţie. cit şi in interiorul frazei, 
cînd este considerată propoziţie principial secundară 20. Cu alte cuvinte, funcţia infiniti- 
vului de subiect dintr-un context ca • .E uşor a scrie versuri", de complement din ,,Nu 
credeam să-nvăţ a muri vrodată", de atribut din "Vine vremea de a pricepe omul. .. " etc. 
poate fi reprezentată fie printr-o parte de propoziţie, dacă negăm predicativitatea infiniti- 
vului, pe care îl considerăm substantiv, fie printr-o propoziţie cu predicatul la infinitiv, 
dacă admitem predicativitatea infinitivului, pe care îl considerăm mod al verbului. 

Cele spuse mai sus ne dau dreptul să apreciem că nici unul din argumentele 
tradiţionale invocate în literatura de specialitate nu justifică interpretarea cea mai 
răspîndită, potrivit căreia infmitivul cu a construit cu un "semiauxiliar" de mod sau de 
aspect reprezintă o formă substantivală cu funcţia de complement direct, la nivelul pro- 
poziţiei, al "semiauxiliarului" respectiv (contexte de tipul el nu are a se plinge de 
prieteni, el Incepe a se preocupa de ... , gdina a apucat a dnta In casă la el). 

'" 
... ... 

Cea de a doua interpretare, potrivit căreia infmitivul cu a reprezintă "verbul de 
bază" care, împreună cu "semiauxiliarul" precedent, formează un predicat verbal com- 
pus, ar putea fi convenabilă in raport cu interpretarea anterioară, dar numai In ipoteza cd 
nu se admite soluţia modernă a predicativitdţii infinitivului cu a. Spunînd aceasta, avem 
in vedere unele aspecte ale informaţiei semantice şi gramaticale de la cele două verbe din 
tipurile de contexte în discuţie. Ne referim la faptul că ceea ce vorbitorul doreşte să 
comunice printr-un verb despre un .nume" poate reprezenta fie sensul principal al ver- 
bului respectiv, fie un sens contextual al acestuia, indiferent de caracterul lui suficient 
sau insuficient. Lăsînd la o parte "semiauxiliarele" utilizate cu sensul lor principal (a 
incepe şi a continua, tipul b), se observă că, la cele cu sens c.ontextual (a avea, tipul c, a 
(se) porni, a prinde şi a urma, tipul b, şi a (se) apuca, tipul b), acest sens contextual, care 
ar urma să reprezinte comunicarea dorită de vorbitor despre "nume", nu poate apărea 
decit dacă "semiauxiliarul" este asociat cu infinitivul cu a următor (în acelaşi fel in care 
un verb ca a ajunge poate căpăta sensul contextual copulativ de a deveni numai în 
prezenţa numelui predicativ exprimat sau dedus din context - X ajunge ŞEF -, in absenţa 
acestuia avînd.sensul de bază de a sosi: X ajunge acolo). Compară: 

20 Vezi Mioara Avram, Despre corespondenţa dintre propoziţiile subordonate fi părţile 
de propoziţie, SO, 1, p. 141 sqq, 
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casă cu ei nu are (;;: nu este îndreptăţit) A SE PLÎNGE de 
prieteni: 
el pleacă) inainte cu el porneşte (= începe) A SPUNE că.: etc . 

. Apreeiind că această particularitate semantică ar putea conduce la ideea unui pre- 
dicat verbal compus în cazul "semiauxiliarelor" cu sens contextual (la cele cu sensul de 
bază, predicatul verbal compus ar trebui considerat din acest punct de vedere doar 
analogic), adăugăm că în favoarea acestuia se poate invoca şi faptul că "semiauxiliarele" 
- de data aceasta atit cele cu sens contextual, cît i cele cu sens de bază - îşi impun 
categoriile gramaticale şi verb-ului la infinitiv (principial în acelaşi fel în care un auxiliar 
ca ai din ai citit indică persoana a II-a singular a perfectului compus în structura complet 
gramaticalizată a acestui timp). Compară: 

- el nu are A SE pIJNGE de prieteni cu el nu va avea A SE PLfNGE de prieteni, 
unde structura complexănegramaticalizată este concomitentă cu momentul 
vorbirii sau posterioară acestuia după cum "semiauxiliarul" este la prezent sau 
la viitor; 

- eu incep (prind etc.} A SPUNE cu tu incepi (prinzi etc.) A SPUNE, în care struc- 
tura complexă negramaticalizată se atribuie vorbitorului sau interlocutorului 
după cum "semiauxiliarul" este la persoana 1 sau a II-a singular etc. (cînd 
infinitivul cu a este ÎI1soit de formele neaccentuate de acuzati v sau dativ ale 
pronumelui reflexiv, atunci persoana şi numărul structurii complexe negramati- 
calizate sînt indicate redundant, prin "semiauxiliar" şi pronumele reflexi v 
respectiv). 

5. Dat fiind faptul că adjectivul care consumă valenţa din dreapta a 

.semiauxiliarului'' bivalent a trebui tipul f (prin analogic şi a veni tipul c) 
provine intotdeauna din participiul unor verbe tranzitive, putem admite că "la 
origine" acest adjectiv participial al tranzitivelor a făcut parte dintr-o structură 

pasivă cu a fi, deci balanţa trebuie ECHIUBRATĂ < balanţa trebuie [să fie] 

ECHIUBRATĂ [de cineva], după acest model realizîndu-se şi structura cererea 
aceasta vine REZOLVATĂ de altcineva 21. în funcţionarea actuală a limbii 

române, însă, cind este reperată nu numai structura "originară", ci şi aceea în 
care adjectivul provenit din participiul vorbelor tranzitive ocupă singur, adică 

fără auxiliar, valenţa din dreapta a "semiauxHiarului" a trebui (prin analogie şi a 
lui a veni), "originea" structurii respective arc importanţă doar justificativă, 

Altfel spus, ceea ce interesează acum este nu de unde provine ° structură de 
tipul balanţa trebuie echilibrată şi care erau ,,la origine" funcţiile elementelor ei 
constitutive, ci cum este convenabil să fie interpretată forma .,actuald" a 

structurii respective şi ce funcţii îndeplinesc elementele componente în această 
formă reorganizată, Din acest punct de vedere, o structură de tipul balanţa tre- 
buie echilibrată este comparabilă cu o structură de tipul romanul este de aven- 
turi, unde de aventuri este acceptat -' principial- ca nume predicativ în acuzativ 

21 Iordan 1954, p, 434-435, arată că adjectivul în discuţie îşi are originea în participiul 
perfect pasiv latinesc, în momentul de faH al limbii româllgFel putînd să apară - în afară de a fi 
şi a veni -- şi pe lîngă a se cere, a se cuveni, a se vrea, a mqila etc. 
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cu prepoziţie, doar in motivarea acestei "abateri de la normă" arătîndu-se că în 
structura .originară"; care avea forma romanul este roman DE AVENTURI, 

actualul nume predicativ in acuzati v cu prepoziţie de aventuri avea functia de 
atribut pe lîngă fostul nume predicativ in nominativ roman. Admiţînd acest 
lucru, in contextul .,actual" de tipul balanţa trebuie echilibrată, adjectivul 

echilibrată este in dependenţă in primul-rînd formală 22 de numele balanţa, faţă 
de care ar trebui considerat atribut. Adjectivul echilibrată, insă, este in de- 

pendenţă şi de verbul trebuie, cu menţiunea că funcţia in raport cu acesta - dacă 
ar fi s.ă o considerăm separat« este dificil de precizat. După părerea noastră, este 
neconvenabilă ipoteza că adjectivele avute in vedere se constituie in "completive 

directe ... construite cu ... participiul trecut pasiv cu funcţie predicativă ... :«Şi 
trebuiesc luptate războaiele aprinse ... »" (Constantinescu 1., p. 22). Spunind 
aceasta, avem-în vedere că un complement direct oarecare - care de altfel nici nu 
se exprimă prin adjectiv - poate exista numai ca subordonat al unui verb 

tranzitiv, calitate pe care a trebui nu o are, contextul din Ispirescu Imi trebuie 

PE CINEVA care .. să mă povăţuiască, invocat de Nedioglu 1, p. 43 (vezi şi 
Constantinescu l, p. 20-21), pentru a susţine că ,,(1 trebui este un verb tranzitiv", 

fiind pur şi simplugreit. în principiu, tranzitivitatea unui verb se. pune in 

evidenţă sau prin posibilitatea de convertire a diatezei active in .cea pasivă cu a 
fi, cind sensul verbului o permite 23 (el vede lumea> lumea este văzută de el), 
sau prin posibilitatea de determinare a verbului printr-un acuzativ neaccentuat - 

supletiv - al unuipronume personal, la oricare verb românesc cu excepţia lui a 

putea rn, doare capul). Verbul a trebui refuză atit diateza pasivă cu a fi, cît. şi 
determinarea prin acuzativul neaccentuat supletiv al unui pronumş personal, de 

unde şi aprecierea că nu este tranzitiv şi, in consecinţă, adjectivul de provenienţă 
participială care ocupă valenţa din dreapta nu poate reprezenta' funcţia de com- 
plement direct. 

Sintem de părere că nu este convenabilă nici ipoteza potrivit căreia adjec- 

ti vul de provenienţă participială echilibrată are ca.subiect nominativul balanţa 

şi acestea împreună reprezintă pe lîngă trebuie o propoziţie subiectivă "cu par- 

ticipiul trecut pasiv cu funcţie predicativă" 24 sau, pentru că verbul a fi este doar 

«implicat, nu subînţeles», "o construcţie participială subiectivă" 25. Spunind 

aceasta, avem in vedere că in contextul dat balanţa trebuie echilibrată putem 

vorbi de propoziţia subiectivă - reconstituită - balanţa ... să fie echilibrată sau 

de «o construcţie participială subiectivă» balanţa.: echilibrată numai dacă 

22 Pentru identificerea funcţiilor sintactice după caracteristica dominant formala sau 
dominant semantică, vezi Dimitriu III, p. 152. 

23 Vezi Dimitri« Il, p. 184 sqq. 
24 Constantinescu 1, p. 22. 
25 Neamţu 1980, p. 512. 
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apreciem că nominativul balanţa subiect al adjectivului de provenienţă par- 

ticipială echilibrată. Interpretat astfel _. adică pc de o parte propoziţia subiectivă 

reconstituitâbaianţa ... să fie echilibrată sau construcţia partioipială subiectivi 

balanţa ... echilibrată. iar pe de altă parte propoziţia-predicat trebuie -,contex- 
tul respectiv trimite la un dictum, reprezentînd 'planul comunicării, chiar dacă 

acesta este discontinuu, cum vom arăta la punctul 9 (balanţa: .. să fie echilibrată 

sau balanţa.: echilibrată) şi la un modus 26, reprezentînd planul comentariilor 

(trebuie). între planul comunicării şi planul comentariilor, însă, raportul sintac- 

tic obligatoriu este cel de incidenţă 27, care nu generează nici o funcţie sintac- 

tică, deci nici pe aceea de subiect care, dacă apare la nivelul propoziţiei, este 

rezultatul raportului de inerentă, iar dacă apare la nivelul frazei, este rezultatul 
raportului de subordonare. 

în identificarea funcţiei sintactice a adjectivului provenit din participiu 

numai pe lîngă t r e b u i e , în' contexte de tipul balanţa trebuie echilibratt'J, 

considerăm că se poate pomi. sau de la ideea că trebuie este verb copulativ şi 

atunci echilibrată - in dependentă numai de trebuie - are funcţia sintactică 

zero 28, sau de la ideea că trebuie este verb predicativ şi atunci echilibrată - în 

dependelă de asemenea numai de trebuie,- apare ca un circumstanţial de mod. 
Apreciind - convenţional - că «tăria lexicală» (vezi articolul citat in nota 28, p. 

237) a lui trebuie trimite la funcţiade predicat a acestui verb, rezultă că adjecti- 

vul de provenienţă participială echilibrată din contexte - "actuale", reperate, la 
care, adică, nu mai este necesară "subînţelegerea" sau ,Jmplicarea" lui a fi -de 

tipul balanţa trebuie echilibrată se subordonează simultan la doi .regenţi,unul 

de tip nominal şi altul de tip verbal, şi în consecinţă reprezintă funcţia pe care 
preferăm să o numim atribut circumstanţial (completivţ; 

6. Următoarele două tipuri de structuri cu .semiauxiliarul" bivalent cu va- 

lenta din stîng/:l ocupată de nominativ smt acelea in care valenţa din dreapta a 
"semiauxiliarului" este; consumată fie de infinitivul fără a (a putea, tipul c, omul 

p o a t e vorbi), fie de supin (o fi, tipul c, multe sin t de spus pe lume; a 

avea, tipul d, el are de recltat, o poezie; a (se) apuca, a conteni, tipul c, ea 

nu se a p u c ă de plîns: ase pune, a termina, a sfirşi, a isprăvi, a înceta, a 

26 Vezi Jean Dubois şi col., Dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse, Paris, s, v. 
dictumcmodus, modalitl, unde se dau şi informaţii bibliografice, 

,,7 Vezi Dimitriu ttt, p, 113 sqq, 
28 Această apreciere este justificată de faptul că, admiţînd predicatul nominal, subfuncţia 

de nume predicativ din cadrul acestuia este motivată de "numele" subiect şi nu de verbul copu- 
Iativ, Pentru sublinierea ideii de asemănare între numele predicativ.de gradul 1 (fe/ila este vo- 
ioasi) i de gradul al Il,·lea (fetiţa dt'vint!. voioasă), pe de o parte. şi de gradul al III-lea (fetiţa 
asculti! voioasă), pe de altă parte, vezi D, J), Draşoveanu. Despre elementul prl!dicativ supli- 
mentar, eL, XII. 1967, nr. 2, p. 235 sqq, 
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se opri. tipul a, ea se pun e pe sporovăit). Deosebirea dintre aceste două 

tipuri de structuri şi cele anterioare (prezentate la punctele 3, 4, 5) vizează nu 
primul element component, adică .,semiauxiliarul" bivalent, care in toate tipurile 

de structuri analizate pînă acum se poate atribui nominativului oricărei persoane 

gramaticale şi transmite o informaţie semantică Însuficientii modală (a prdea, a 
fi, a avea) sau aspectuală (a (se) apuca, a se pune, a eonteni, a termina, a sfîrşi, 

a înceta. a se opri), ci al doilea element cOO1pouent al structurii, adică infinitivul 

fără a sausupinul verbului de bază. Faptul că infinitivul şi supinul din tipurile 
de structuri avute' aici în vedere sînt forme verbale - cum de altfel rezultă 

implicit din admiterea lor ea 'moduri ale verbului - poate fi şi probat, pe de o 
parte, indirect, prin absenţa caracteristicilor lor semantica-gramaticale de 
substantiv: neexprimind - ca substantivele comune de orice fel- nume ale enti- 

tăţilor, vorbi, de spus, de recital, de plîns, pe sporovăit din contextele în discuţie 

sÎl1tin afara categoriilor gramaticale de gen, număr, caz şi nu sînt susceptibile de 

a putea indeplini funcţia sintactică de subiect specifică. substantivului (vezi 
contextele deja citate omul poate vorbi, multe sînt de .spus pe lume, el are de 

recitat o poezie, ea nu se apud1 de plîns, ea se pune pe sporovăit). Pe de altă 

parte, faptul că infinitil fără. a şi supinuldin contextele în discuţie aparţin 
verbului rezultă; direct, din prezţa caracteristicilor lor semantice-gramaticale 
de verb: indicilld acţiunea ca proces, primesc de la .semiauxiliar" - la fel cum 
acelaşi infinitiv fără a din structura viitorul\uilgmete de la auxiliarul voi. 
va etc., participiul din structnra perfeetului cornpus de la auxiliarul am., at ... a etc. 
- categoriile gramaticale de .ti.mp, persoană, număr (implicit diatzăşi mod). 

ComPară: 
- voi/vei/va etc. vorbi, unde infinitivul fără a, vorbi, se plasează in viitor 

la persoanele 1, a II-a, a III-a sigular prin auxiliarul' voi, vei, va, sau 

aş/ai/ar etc. vorbi, unde infinitivul fără a, vorbi, se plasează în prezent 

la persoanele-I, a II-a. a III-a singular prin auxiliarul aş, ai, ar, cu voi 

putea/vei putea/va putea etc. vorbi, unde acelaşi infinitivfără a, vorbi, 
se plasează deasemenea în viitor la persoanele 1. a Il-a, a III-a singular, 

dar prin semlauxlllarul voi putea, vei putea, va putea, sau Cllaş 

putea I ai putea/ar putea etc. vorbi, unde infinitivul fără a, vorbi, se 

plasează în prezent tot prin semiauxiUar, care acum este aş putea, ai 

putea, ar putea ş'a.m.d. 

- amlaila.etc. spus, unde participiul invariabil spus este la perfect 
persoanele 1, a II-a, a .. Ill-a singulardatorită auxiliarului am, ai. a, cu 

amlai/are. etc. de spus, unde supinul invariabil de spus este la prezent 
persoanele 1, a II-a, a III-a singular, dar datorită .semiauxiliaruhli am, 
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ai, are, sau cu am avut/ai avut/a avut etc. de spus, unde supinul 

invariabil de spus este la perfect persoanele 1, a Il-a, a. III-a singular 
datorită de asemenea semiauxiliarului, care aici este am avut, ai avut, a 

avut ş.a.m.d, 
Cît priveşte funcţia infinitivului fără a şi a supinului din tipurile de con- 

texte avute in vedete, aceasta ar putea fi interpretată diferit: infinitivul fără a şi 
sllpinul să :fie considerate ca reprezentind fiecare îl) parteicîte o funcţie sintactică 

(complement) in dependenţă de ,,semiauxiliarul" a cărui valenţă din dreapta o 
comsumă: infinitivul fără a şi supinul să fie considerate ca reprezentînd - alături 

de "semia\lxiliarul" de care depind - elemente componente ale funcţiei sintactice 
unice de predicat verbal compus (dacă infinitivul fără a este copulativul fi, 
atunci structura in intregime poate fi numită predicat nominal compus - .vezi 

Guţu 1, p. 81). Dintre aceste două soluţii, prima - deşi foarte răspindită - ni se 
pare mai puţin convenabilă decît a doua, atît la nivel semantic, cît şi la nivel 

gramacal. Spunind aceasta, avem in vedere că in structurile de tipul multe sînt 
de spus pe lume, el re de recitat o poezie, sensul - secundar - de necesitate 

(principial transmisibil prin trebuie) al "semiauxiliarelor" sînt şi are nu poate 

apărea decît în preenţa suplnu/ui . (pentru o situaţie similară la a avea, vezi 

punctul. 3.şi puctul 4). Condiţionarea sensulllÎ secundar. modal al verbului 
.. semiauxiliar" d o anumită formă a verbului de bază ... indică interacţiunea 

semantică a celor două verbe, al cărei rezultat este un complex semantic in- 
divizibil pentru realizarea comunicării dorite de vţJrbitor29• Un complex se- 

mantic indivizibil pentru realizarea comunicării dorite de vorbitor apare şi in 

contextele avute invooere de tipul ea nu se apucă de plîns şi ea se pune pe 

sporovăit, deosebirea de cele anterioare constind in aceea că sensul secundar - 

aici incoativ (principial transmisibil prin începe) - al "seII1Îauxiliarului" este 

posibil nu numai in prezenţa supinului, ci şi a conjunctivului verbului de bază 

(vezi punctuI3).tn sfîrşit, numai in contextele (de care ne ocupăm aici) de tipul 
omul-poate vorbi, .,semiauxiliarul" poate apare cu sensul lui de bază de este în 

stare, eventual are puterea, dar acest/sens, chiar dacă poate apărea şi in combi- 
naţiile cu conjunetivul, se constituie - in aceeaşi manieră în care sînt şi are in- 
dică, aşa. cum am arătat mai sus, necesitatea - in posibilitate pentru acţiunea 
infinitivulu] fiică a\lffi1ăt()r, împreună cu care infinitiv reprezintă de asemenea 

un complex semantic indivizibil pentru realizarea comunicării dorite de vorbitor. 
în general, complexul semantic indivizibil pentru realizarea comunicării dorite 

29 Vezi: Nedioglu 1, p. 37, care, referindu-se la "sintagmele predicative't cu verbul de 
bază la conjunctiv, apreciază că acestea conţin "o singură idee verbală" Î ,,0 singură idee predi- 
cativă";GufU 1, p.ŞO (şi Gra.'!'. Acad., J, p. 2(4),careconsidţră că structurile conţinînd 
"semiauxiliarul" şi «o formă nominală» sau conjunctivul verbului de bază alcătuiesc împreună 
"un complex cu sens-unitar" ş.a. 
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de vorbitor, conţinînd un verb .semiauxillar" aspectual sau modal si un verb "de , .  , 
bază" la infinitivul Iară a sau la supin, este comparabil cu complexul semantic- 
de asemenea indivizibil pentru realizarea comunicării dorite de vorbitor - 

alcătuit dintr-un verb copulativ şi un nume predicativ: pe de o parte, în ambele 
complexe există cîte două informaţii semantice, prima - insuficientă -, 

transmisă prin verbul .semiauxiliar'' sau prin verbul copulativ, şi a doua - 
indiferent de faptul că este sau nu suficientă +, transmisă prin verbul "de bază" 
la infinitivul fără a orila supin sau prin numele predicativ; pe de altă parte, în 

structura conţinînd un verb .semiauxlliar" şi un verb "de bază" la.infinitivul Iară 
a sau la supin, informaţia semantică este în exclusivitate verbală, trimiţînd 
numai la actiuni considerate ca procese, în timp ce în structura alcătuită dintr-un 

verb copulativ şi un nume predicativ, 'informaţia semantică este mixtă, trimiţînd 
şi la o acţiune considerată ca proces, şi la numele unei entităţi ori la caracte- 

ristici calitative sau cantitative ale acestora (compară omul poate vor b i, ea 

nu se apucă dep 1 î n s etc. cu el devine om, omul pare bun etc.). 

Admiterea complexului semantic indivizibil pentru realizarea comu- 

nicărildorite de vorbitor alcătuit din "semiau:xiliarul" modal sau aspect ual şi 

verbul "de bază" la infinitivul [ără a sau la supin şi constatarea că acesta se 

suprapune peste complexul morfologic unitar rezultat prin transferul eate- 

goriilor gramaticale de timp, persoană i număr (indirect, diateză  mod) 
de la "semiauxiliarH la verbul "de bază" total invariabil permit aserţiunea că 

structura verb .isemiauxiliar" bivalent modal sau aspect ual + verb "de bază" 

la infinitivul fără a 30 sau la supin constituie un complex unitar şi la nivel sin- 

tactic. şi anume, un predicat verbal compus (contexte de tiptil omul poate 

vorbi, multe sînt de spus pe lume, el are de recitat o poezie, (ea nu se apucă 

de plîns, ea se pune pe sporovăit). 

7. Structurile în care "semiauxiliarul" bivalent are valenţa din stînga con- 

sumată de dativ (a fi tipul d, nu-i era a lucra; a veni tipul a, fi vine să alerge, şi 

tipul b, ti vine a zburda) prezintă - pe lîngă particularităţi comune cu structurile 

anterioare- şi unele deosebiri faţă de acestea, care privesc "semiauxiliarul".Ne 

referim la faptul că - dacă la celelalte semiauxiliare .valenţa din stînga era ocu 

pată de nominativul oricărui nume" (substantiv sau substitutele acestuia), care 

nominativ funcţiona ca subiect şi pentru "semiau:xiliar'< şi pentru verbul "de 

bază" - la .semiauxiliarele" a fi şi a veni din contextele avute în vedere valenţa 

30 Ideea că structura ai putea + infinitivul se află într-un grad mai avansat de gramati- 
calizare (rezultind din absenţa prepoziţiei-morfem ti, plasarea pronumelor reflexive şi a adver- 
belor de negaţie aparţinînd infinitivului înaintea lui ti putea etc.) a fost formulată de Guru 1, p. 
61 sqq, Notăm şi că- la polul opus in această privinţă se află lrimia Il, p. 151, unde se spune 
că ..,ccl mai puţin «instrumentalizat» dintre semiauxiliarele de modalitate este verbul ti putea". 
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din stînga este consumată de dativul neaccentuat numai al pronumelui per- 

sonal. care îndeplineşte funcţia de complement indirect numai pe lîngă 

"semiauxiliar". Acest complement indirect pronominal condiţionează la verbele 

a fi şi a veni sensul lexical de a se afla în dispoziţia de (să) ... , a simţi nevoia de 

(să) .... în absenţa lui verbe1e respective realizînd contexte nereperate sau ex- 

primînd alt sens: compară nu-l era a lucra CU nu era a lucra, ii vine a zburda 

cu vine a zburda, ii venea să le aducă la cunoştinţă că.: cu venea să le aducă 

la cunoştinţă că.: .Semiauxiliarele" a fi şi.a veni din aceste contexte se deose- 

besc de .semiauxiliarele" anterioare şi din punctul de vedere al valenţei din 

dreapta: la toate ,,semiauxiliarele" anterioare, valenţa din dreapta putea fi ocu- 

pată de un acuzativ sau "un element corespunzător acuzativului" (=.0 formă 

flexionară verbalăj.jn timp ce la a fi şi a veni din contextele în discuţie valenţa 

din dreapta poate fi ocupată numai de "un element ce corespunde nominati- 

vului", şi anume, infinitivul cu a sau conjunctivul. Considerînd că aceste moduri 

sînt amîndouă predicative (vezi punctul :1 şi punctul. 4), ele constituie - 

împreună cu subiectul propriu reprezentat printr-un nominativ subînţeles, care 

trimite la aceeaşi persoană reală ca şi complementul indirect exprimat prin dati- 

vul neaccentuat al pronumelui personal - nucleul unor propoziţii subiective. Cu 

alte cuvinte, in fiecare . din succesiuni le de cite două verbe de tipul nu-i era a 

lucra, îi vine. a zburda, îi venea să le aducă la cunoştinţă că ... , există cîte două 
predicate cu subiecte diferite necoordonate, ceea ce înlătură ipso facto posibili- 

tatea ca aceste verbe să constituie un predicat verbal compus (pentru cei care - 

indiferent de motivaţie - susţin poziţia tradiţională potrivit căreia infinitivul este 

un mod nepredicativ, infinitivul din aceste contexte reprezintă funcţia de subiect 

la nivelul propoziţiei). 

8. Faţă de toate structurile discutate sub punctele 3-7, în care 

,.serniauxiliarul" avea două valenţe obligatorii evidente, una la stînga şi alta la 
dreapta în topica obiectivă, în structurile la care ne referim aici .semiauxiliarul" 

are o singură valenţă obligatorie evidentă, la dreapta în topi ca obiectivă: a 

trebui, tipul a, trebuie (trebuia etc.) să merg (să mergi etc.) şi tipul g, trebuie 

subliniat că ... ; a fi, tipul a, era să cad, tipul d, dacă este să dai ceva, dă, şi tipul 
g, nu mai este de trăit cu ... Ceea ce motivează valenţa unică (evidentă) a 
"semiauxiliarelor!' din aceste structuri este sensul lor lexical, principal sau con- 

textual, care - uneori la acelaşi verb - este acela de a fi necesar şi/sau a fi 
posibil. Acest sens lexical face ca, atunci cînd verbul •. ,de bază" este la conjunc- 

tiv, conjunctivul respectiv să apară ca "un element ce. corespunde 'nominativu- 

lui" şi, în consecinţă, funcţionează ca subiect al .semiauxiliarului''. Lucrul 

acesta se .poate proba printr-o structură de adîncime - posibilă -, în care verbul 
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"de bază" reprezintă predicatul unei propoziţii apozitive pe lîngă ,,numele"- 
subiect în nominativ, a cărui "semnificaţie" generală se precizează tocmai prin 

conjunctivul-predicat al verbului "de bază": trebuie SĂ MERG < asta trebuie, şi 

anume, SĂ MERG, era SĂ CAD < acest lucru era posibil, şi anume, SĂ CAD 

ş.a.m.d .• .Numele'' în nominativ - regent al apozitivei - apărînd vorbitorilor 
superfluu, este lăsat la o parte, funcţia acestuia trecînd, prin glisare, asupra con- 
junctivului-predicat rămas (vezi punctul 5, unde ne-am referit la atributul nu- 

melui predicativ ce preia funcţia regentului, în contexte de tipul romanul este 

roman DE AVENTURI > romanul este DE AVENTURI). Admiţînd cele spuse aici, 
urmează că în fiecare din contextele în discuţie cu "semiauxiliarele" mono- 

valente a trebui şi a fi şf verbul "de bază" la conjunctiv (trebuie sau trebuia să 
merg sau să mergi; era să cad; dacă este să dai ceva, dă) există. cîte un subiect 

al .semiauxiliarului" reprezentat prin propoziţia cu predicatul la conjunctiv (să 

merg pentru trebuie, să cad pentru era etc.) şi cîte un subiect al verbului .,de 
bază" la conjunctiv, reprezentat prin nominativul unui ,,nume" la orice persoană 

gramaticală (eu/tu/omul etc. pentru "verbul de bază", care poate fi să merg, să 

mergi, să meargă etc.). Imposibilitatea - teoretică şi practică - a existenţei a cîte 
două subiecte necoordonate în cadrul unei singure propoziţii (şi în fiecare din 
contextele în discuţie cele două subiecte nu sînt coordonate) conduce la ideea că 

fiecare subiect aparţine altei propoziţii, ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnă că în 
fiecare din succesiuni le de două verbe din contextele avute aici în vedere există 

cîte două predicate verbale simple şi nu un predicat verbal compus: trebuie să 

merg - 1. rebuie 2. să merg; era să cad -. 1. era (= e posibil) 2. f cad; dacă 
este să dar ceva, dă - 1. dacă este (= trebuie) 2. să dat ceva 3. dă. .: 

Participiul invariabil în relaţie cu .semiauxiliarul' monovalent a trebui şi 

supinul în relaţie cu .semiauxiliarul'' de asemenea monovalent a fi din con- 
textele de care ne ocupăm în acest paragraf sînt susceptibile de 'două interpretări 
(in sensul structurilor comentate la punctul 6): să fie considerate "elemente ce 

corespund nominativului", care îndeplinesc funcţia de subiect ca parte de pro- 

poziţie pe lîngă a trebui-şi a fi (t r e b u i e subliniat că. .. , numai est e de 

trăit cu ... ); să fie considerate - alături de .semiauxiliarele" a trebui şi afi - ele- 

mente componente ale unor predicate verbale compuse (trebuie subliniat că, 

nu mai este de trăit cu). Cu toate că prima soluţie este mai răspîndită, con- 

siderăm totuşi că a doua soluţie este mai convenabilă. Motivarea acestei apre- 

cieri constă mai ales în faptul că subiectul ca parte de propoziţie se exprimăpJjn 

,,nume" (substantive şi substitutele lor pronominale şi numerale), iar participiul 

invariabil şi supinul - neindicînd numele entităţilor şi neavînd. categoriile 
gramaticale de gen, număr, caz - nu sînt substantive, ci sînt verbe, întrucît, ex- 

primindacţiunea considerată ca proces, primesc de la .semiauxiliarul" precedent 
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- împreună cu care se constituie într-un complex - categoriile gramaticale de 

diateză, mod, timp specifice verbului, precum şi categoriile gramaticale de per- 

soană şi număr comune verbului şi altor părţi de vorbire, care sînt indispensabile 

funcţiei predicative a verbului. Ideea de complex a succesiunii verbale în dis- 

cuţie este întărită şi de cerinţa ca, principial, predicatul să realizeze comu- 
nicarea doritiJde vorbitor, iar aceasta nu poate rezulta decît prin asocierea sen- 

sului verbului "de bază" la participiul invariabil sau la supin cu sensul 

"semiamdliarolui" a trebui sau a fi (vezi trimiteri le din nota 29). Aceste particu- 

larităţi morfologico-semantice apropie participiul invariabil şi supinul din con- 

textele cu .semiauxiliarele" monovalente a trebui şi a fi departicipiul de ase- 

menea invariabil din timpurile şi modurile compuse (vezi punctul 6), astfel încît 

mtre trebuie sublitdaf şi .. a subliniat, de exemplu, deosebirea nu vizează decît 
sensul lexical modal (necesitatea sau posibilitatea), care este prezent la prima 

structură prin .semiauxiliarul" trebuie şi absent la a doua structură, datorită 

auxiliatuluÎ a (mutatis mutăndis, această apreciere este valabilă şi la nu ... este de 

trăit în comParaţie cu a trăit). Admiţînd că. succesiunea verb "semiauxiliar" 
monovalent a trebui sau a fi + verb "de bază" la participiul invariabil sau la 

supin reprezintă un complex la nivel morfologic şi la nivel semantic, putem 
admite că această succesiune reprezintă un complex şi la nivel sintactic, şi 
anume, un predicat verbal compus (contextele de tipul trebuie subliniat cit ... , 

nu mai este de trăit cu".). 

9. Ultimele structuri care ne ocupăm la problema predicatului verbal 

compus sînt acelea la care VUl.\..,g"".· .semiauxiliarelor" nu sînt evidente, identi 
necesitînd anumite ,.,semi au xiliare' , 

citească mate 

ria cerută. 

tico-gramaticală: datonta 

determinări, implică şi sensul lexical de necesstste: 

schimbarea topi cii , cu este necesar, şi sensul gramatical de viitor, are să citeas- 
eli iri întregime fiind coniiitabilă cu va citi. Dacă apropiem structura ambiguă 
are să citeasca, la care ne referim aici, de structura neambiguă avea să scrie, pc 

caream contat-o fu. punctu13, atunci putem spune că laformele de prezent şi 
de imperfect ale lui a avea urmat' de conjunctiv există un proces de desemanti- 

ÎJlte.şigl'afuaticalizare fu faze diferite: faţă de imperfect, la care procesul este 
iricheiat, aveam, aveai, avea etc. (+ conjunctivul) rremaitransmiţînd nici o in- 

fdtmave sematică şi avind doar funcţia de'fnarcă a viitorului în trecut, la prezent 

prOCesul· de ·deserrtarttizare şi gramaticalizare este în curs, am, ai, are etc. (+ 
conjunctivul) trimiţînd într-o măsură mai mare sau mai mică şi la sensul lexical 

de nece.fitate, şi -la sensul gramatical de viitor (compară în 1883,· poetul avea să 



EXISTĂ PRFDICAT VERBAL COMPUS? 219 

scrie opera lui capitală cu pentru examen, tînărul are să citească materia ce- 

rută). Admiţînd că la prezentul lui.a avea urmat de conjunctiv există într-o 

anumitămăsură.şi informaţia semantică de necesitate, se constată o neconcor- 
danţă între forma tripersonală a lui a avea şi sensul lexical de necesitate, care 
corespunde unei singure persoane gramaticale, a III-a, aşa cum se vede din 

echivalenţaare (= este necesar) să citească/ai (= este necesar) să citeştilatn 
(= este necesar) să citesc etc. în aceste condiţii, identificarea valenţelor de la 
prezentul indicativ al lui a avea + conjunctivul se poate face numai cu anumite 

condiţionări mai mult sau mai puţin subiective: dacă apreciem că în formele 
flexionare personale are (ai, am etc.) urmate de conjunctiv există suficient sens 
lexical de este necesar atribuibil doar persoanei a III-a, care, din acest punct de 
vedere, ar trebui săi reprezinte planul comentariilor, atunci fiecare din formele 

personale are (ai, am etc.) poate reprezenta cite un. predicat verbal simplu, 
diferit de predicatul verbal de .. asemenea simplu reprezentat. prin conjunctiv (în 

ipoteza că verbulIaconjunctiv este colativ, cel de.-aldoilea predit ste 
nominal); dacă, însă, apreciem că sensul lexical al fonne1orflexionare persone 
are (ai, am etc.) tinde către (sau chiar a devenit) zero, atunci prezentul indicativ 

al lui a avea împreună cu conjuncti vul următor formează un singur predicat 
verbal simplu (la fel cu ·predicatu.l verbal simplu la viitorul în trecut CU irrtperfec- 
tullui a avea - vezi punctul 3). 

Celelalte .,semiauxiliare" la care iderttificat'ea valenţelor obligatorii nece- 

sită corrtentariisînt: a putea, tipul. b, dreptatea lUI poate să existe; a teUi, 

tipul b, eu trebuie (trebuia etc.) să merg (să mergi etc.),.tipul, eu .trebuiam să merg, tipul d, el treuie să fi afirmat că ... i tipul e, el trebuie să fi rîzînd şi 

acum; a fi, . tipul b, eu' eri . să cad, şi tipul c, eu. eram să iad .. încadrarea. în 

aceeaşi categorie a acestor structuri este motivată de . "semiauxiliar", care. dă 
impresia, din cqll,za topicii, căeste bivalent, cu o valenţă lastga, ocupată de 

nominativul unui ,,nume", şi alta la dreapta, ocupată de conjunctivul saupre- 
zumtivul verbului .,de bază". Sensul lexical, însă,.care este acela de afi posibil 

sau de afi necesar, justifică - în limba literară - utilizarea prin excelenţă 

unipersonală; care excludeideeabivalenţei, a .,şemiauxiliarelor' din structurile 

de tipul dreptatea nu poate (= nu este posibil) să existe, eu trebuie (= este 

Qecesal") să. merg, el trebuie (= este posibil) să fi afirma: că ... , el trebuie 

(= este posibil) să fi rîzînd şi acum, eu era (= era posibi1)să cad, doar în limba 

vorbită populară şi familiară putînd să apară structurile de tipul eu trebui am. să 

merg şi eli, eram să cad, în care unipersonalele trebuia şi era - cu aceleaşi sen- 
suri lexicale de a fi necesar şi. respectiv, a fi posibil - au devenit "personalele" 

trebuiam (trebuiai, trebuia etc.) şi. eram (erai, era etc.). "Semiauxiliare1e" 

uni personale ar putea fi considerate şi ca monovalente, cu o valenţă obligatorie 
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la dreapta ocupată de "un element ce corespunde nominativului", dacă se con- 

sideră că structura dată este egală cu o structură cu topica schimbată, în care 

,,semiauxiliarul" ocupă primul loc: dreptatea nu poate să existe = nu (se) poate 
(ca) dreptatea săexiste, eu trebuie să merg :.::trebuie ca eusă merg, el trebuie 

sd fi-afirmat 'că. ... = trebtdecael să fi afirmat clJ ... , el trebuie să fi rîzfnd şi 
acum :: trebuie ca el §dfi rî:dndşî acum,euera sd cad :: era caeuslJ cad. 
Considerăm, însă, că structuri le date nusînt egale cu acelea cu topicirschimbată, 

datorită faptului că, in raport cu structurile date, in cele cu topica schimbată 

apar cuvinte in plus, prin care se modifică informaţia gramaticală iniţială: 

conjuncţia ca marchează - în toate textele transformate - subordonarea unor 

propoziţii devenite subiective fată. de. verbul e iniţial apărea ca 

"semiauxiliar", dar care acum s-a c?nstituit in predicat al unor propoziţii princi- 
pale regente; pronumele se - umai în primul context avut în vedere - indică 

forma reflexivă a verbului nu se poate, verb care iniţial, avînd forml1 activă, 

ptea să aJ?ă ca "semiauxiIiar". Dacă stnI.cturile cu topica schimbată - în care 
"semiauxiliarele" au devenit într-adevăr monovalente - nu sînt egale din punct 

de. ved.ţţe. gramatical cu structurile date,. atunci nici aprecierea că 

,,semiauxiliarele" din structurile date sÎllt monovalente pentru că sînt egale cu 

cele cu topica schimbată nu are suport în realitate. 

DupăpărereanQastră.",sel1lÎauliarele" unipersonale nu poate, trebuie şi 

era. din contextele de maj sus sînt (lvaltmte, folQsiwalor absolută fiind. rezu1tul 
sensubJi)exica1de a fi posibil şi a fi necesar. Aceste sensuri Iexicaleconsi- 

derăm că sînt în măsură .să justifice structura anacoluticlJ (cu nominativul 

,,numelui" SUSPendat) .cauzată de incidenta reprezentată prin .,semiauxiliarele" 
nu poate, tebuie şiera .. Vobitorulîncepe comunicarea. cu un nomintiv ce 
urma să fie subiectl unui verb-predicat sau din. structura predicatului la o fonnă 
modală absolută posibilă într-o propoziţie independentă (să admitem dreptatea 

nu există, eu merg, el va fi afirmat că: .. ,. el va fi riztnd, eu cad); după enuntarea 
,,numelui"-subiect, însă, apare - in planul atitudinilor sau al comentariilor, 

'adică al incideltţet-fieîndiala, concretizată in "semiauxiliarul" npoate, tre- 
buie sau era, fie ideea de necesitate, concretizată in "semiauxiliarul" trebuie, 

care "setniallxiliate"întrerup fit1Jlgîndirii iniţiale;m felUl acesta,contilluarea 
gîndirii nu se mai poate fac:;y·cu vetbul-predicatsa.u dinstt1Jctura predicatului la 

fOl1ll8 moda1ă iniţială de indicativ sau prezumtiv . (întrucît însuccesiullea a două 
verbe juxtapuse al.doilea nu poate fi la indicativ sau prezumtiv), ci ea trebuie 
Iacutăcu verbul-predicat sau din structura predicatului la una dinfonnele mo'- 
dale impuse de "semiauxiliarul" incident, în cazul nostru la conjunctiv. Aceasta 

este şi motivaţia. faptului că, prin înlăturarea "semiauxiliarului" incident, pro- 
poziţiile din planul comunicării nu mai pot fi, din cauzainstabilitlJţii, inde- 
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pendente: dreptatea ... să existe, eu ... să merg, el ... să fi afirmat că ... , el ... să fi 

rîzînd, eu ... să cad. Ceea ce interesează în mod special în discuţia de faţă, însă, 
este faptul că in contextele anacolutice cu "semiauxiliarele" unipersonaledrep- 
latea nu poate să existe. eu trebuie să merg, el trebuie să fiafirmat că ... , el 

trebuie să fi rizind şi acum. eu era să cad nu poate fi vorba de predicat verbal 

compus, în tru cît cele două verbe ale succesiunii aparţin la, planuri diferite 
(verbul "de bază" aparţine planului comunicării, iar "semiauxilianll" planului 
incidcnţei), Ca urmare, în aceste tipuri de contexte credem că este convenabil să 
admitem două. predicate verbale simple, unul în planul comunicării reprezentat 

prin verbul "de bază" la conjunctiv, şi altul în planul incidenţei, reprezentat prin 
verbul "scrniauxiliar" la o formă flexionară predicativă oarecare: dreptatea nu 

poate să existe = 1. dreptatea ... să existe; 2. nu poate; eu trebuie să merg 
:= 1. eu ... să merg; 2. trebuie; el trebuie să fi afirmat că ... = 1. el ... să fi afirmat 

că ... 2. trebuie; el trebuie să fi rîzînd şi acum = L el... să fi rîzînd şi acum; 
2. trebuie; eu era să cad = 1. eu ... să cad; 2. era. 

.Semiauxilierele" unipersonale devenite "personale", rar întîlnite în con- 

texte de tipul eu trebui am să merg şi eu eram să cad" vor fi apărut pe seama 

structurilor anacolutice cu aceleaşi .semiauxiliare" unipersonale incidente discu- 
tale imediat mai sus, şi anume, eu trebuia să merg şi eu era să cad, în care se 

corectează "dezacordul" dintre .numelev-subiect eu şi verbul, în realitate inci- 
dent, dar care apare - din cauza apropierii de .mumele't-subiect - ca predicat al 
acestuia. Dacă admitem acest lucru, atunci structurile de tipul eu trebuiam să 
merg si eu eram să cad sînt de două ori greşite si de aceea neacceptate de , . . .. , ,. . J 
normele literare actuale: prima dată, greşeala se concretizează în,hominativul 
suspendat eu (eventual tu etc.), care nu poate fi subiect niei al verbului 
"semiauxiliar" incident imediat următor, nici al verbului "de bază" cerut de 

acesta; a doua oară, greşeala constă în acordul - nejustificat nici semantic, nici 
sintactic- intre un .nume" in norninativ din planul comunicării şi un 
verb-predicat din planul incidenţei. În discuţia de faţă, însă, importanţă prezintă 

nu greşelile de limbă, ci faptul că .semiauxiliarul" şi verbul "de bază" din aceste 
contexte reprezintă. nu un predicat verbal compus, ci două predicate verbale 
simple, întrucît - pe lîngă că se află în planuri diferite - fiecare din cele două 

verbe satisfac condiţiile predicativităţii (transmite o informaţie semantică şi se 
atribuie unei persoane gramaticale în nominativ). 

10. Ideile generale ce se desprind din cercetarea de faţă sînt cele pe care le 
notăm mai jos. 

a) Termenul de predicat verbal compus (complex), apărut în lingvistica 

românească abia în a doua jumătate a secolului nostru, este folosit pentru rea- 

lităţi Iingvistice variate, ceea ce arată Că conceptul de predicat verbal compus 
(complex) nu este suficient de bine precizat. Admiţînd că predicatul verbal 
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compus (cum vom numi în continuare realitatea aVQtă în vedere) esţe un caz 

particular nu prea des întîlnit al foarte frecventului predicat verbal - prin 

opoziţie termiaologică - simplu, care este i prototipul predicatului, urmează că 
conceptul de predicat verbal compus poate fi stabilit prin referire la predicatul 

verbal simplu. Dacă, la nivel semantic, prin predicatul propoziţiei tip - care 
principial corespunde predicatului judecăţii - se face o comunicare despre 
subiect, atunci comunicarea despre subiect făcută de prototipul predicatului 

gramatical, care este predicatul verbal simplu, este constituită de o noţiune ver- 

bală (acţiunea privită ca proces), iar comunicarea despre subiect tăcută de predi- 

catul verbal compus cuprinde două noţiuni verbale. Asocierea a două noţiuni 

verbale într-ur; singur predicat gramatical, care reprezintă de fapt una din 
abaterile de la regula generală (cea de a doua abatere, mult mai larg acceptată, 

întîlnindu-se la predicatul nominal) are motivaţie gramaticală şi semantică. Ne 
referim la faptul că, pe 1îng componenta semantică (comună cu predicatul 

judecăţii), predicatul propoziţiei presupune şi o componentă gramaticală, şi 
anume, posibilitatea. de atribuire formală a verbului, parte de vorbire prin ex- 

celenţă predicat, la nominativul persoanei gramaticale a .numelui", parte de 
vorbire prin excelenţă subiect. în felul acesta, cînd o formă flexionară verbală 

are condiţia semantică a 'predicativităţii, dar nu o are pe cea gramaticală 
(adică nu este personală), atunci forma verbală personală respectivă se poate 

asocia cu un alt verb de la care primeşte persoana şi celelalte categorii gramati- 
cale ce sînt necesare funcţiei sintactice de predicat. Vorbele - unanim acceptate 

- ce transferă modurilor nepersonale persoana şi celelalte categorii gramaticale 

necesare predicativităţii sînt auxiliarele - acum total lipsite de sens lexical" dar 
la origine verbe noţionale -, care sînt posibile în predicatul verbal simplu, fără a 

condiţiona, însă, acest fel de predicat. Transferul persoanei şi al celorlalte cate- 
gorii gramaticale necesare predicativităţii către modurile nepersonale poate fi 

făcut, însă, şi prin verbe care în momentul de faţă al limbii au un sens lexical, 
ceea ce ne determină să apreciem că verbele respective - numite semiăuxiliare= 

pot fi acceptate, alături de modurile nepersonale ale verbelor pe care le con- 

siderăm de bază, c elemente componente ale predicatului verbal compus. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, uneori, la verbele semiauxiliare este conturată- 
în grade diferite - tendinţa de desemantizare, acest lucru putîpd constitui un ar- 

gument în favoarea ideii de proces ce se desfăşoară sub ochii noştri, comparabil 
cu procesul care în secolel .. e si mileniile anterioare a dat nastere verbelor auxi- ............ , t 
liare. Aşadar, prin predicatul verbal compus înţelegem o varietate a predicatu- 

lui verbal ce conţine, în mod excepţional, două verbe naţionale, unul semi- 
auxiliar şi altul de bază, datorită faptului că verbul de bază este la o formă 

flexionară nepersonală, dar primeşte persoana şi celelalte categorii gramati- 
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cale ale predicativităţii de la verbul semiauxiliar, care se află la o formă 
flexionară personală. 

b) Verbul de bază, care transmite informaţia semantică principală a predi- 
catului verbal compus, se poate afla numai la modurile nepersonale total inva- 

riabile, şi anume, la infinitivul rară prepoziţia-morfem a, Il! participiu] neacordat 

în gen, număr şi caz sau la supin. Toate aceste forme modale nepersonale 

aparţin de obicei verbelor predicative, predicatul din a cărui structură fac parte 
alături de semiauxiliar numindu-se verbal compus; uneori, însă, numai forma 

modală nepersonală a infinitivului fără a poate aparţine verbelor copulative şi 
atunci predicatul din a cărui structură face parte alături de semiauxiliar se 

numeşte nominal compus. 

c) Verbul semiauxiliar, care transmite informaţia semantică secundară a 

predicatului verbal compus, indică modalitatea, în sensul posibilităţii şi nece- 

sităţii (a putea, a trebui, a fi, a avea), sau aspectul, în sensul începutului şi 

sfîrşitului acţiunii (a se apuca, a se pune, a termina, a sfîrşi, a conteni.. a is- 

prăvi, a Înceta, a se opri). Subliniem că aceste verbe sînt semiauxiliare numai 

atunci cînd se află la un mod personal şi preced, în topica obiectivă, un verb de 
bază la infinitivul fără a, la participiul neacordat sau la supin, avînd atît rol se- 
mantic (contribuie cu sensul lor lexical - insuficient - la realizarea sensului 

perdicatului verbal compus, la fei cum verbele copulative, de asemenea insufi- 

ciente semantic, contribuie la realizarea sensului predicatului nominal), cît şi rol 

gramatical (marchează persoana şi celelalte categorii gramaticale necesare predi- 

cativităţii şi pentru verbul de bază, prin aceasta asemănîndu-se lcu verbele 
auxiliare). " 

d) Aşadar, la Întrebarea dacă în limba română există predicat verbal com- 
pus, răspunsul considerăm că este afirmativ, această realitate 'lingvistică con- 

cretizîndu-sc în structuri de tipul omul poate vorbi, trebuie subliniat că ... , ea 

nu se apucă de plîns, ea se pune pe sporovăit, el termină de citit cartea, 

sfirseste de spus povestea, copilul nu mai conteneste din alergat, - J , , . 
vect n u lUI isprăvit de bătut cu ciocanul, toţi au Încetat de spus, la ora opt s-a 

oprit din scris). 

e) Dacă argumentul pentru admiterea predicatului verbal compus, ce 

conţine o succesiune de două verbe noţionale, îl constituie faptul că verbul 
(noţional) de bază este la o formă flexionară ce nu se poate. atribui singură 

nominativului persoanei gramaticale a .ziumelui't-subiect, ci atribuirea se reali- 

zează prin verbul (noţional) semiauxiliar, atunci nu reprezintă predicate verbale 

compuse toate îmbinări le de două verbe noţionale (eventual alte părţi de vorbire 

de provenienţă verbală) care, deşi considerate ca predicate verbale compuse în 
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literatura de specialitate, nu satisfac condiţia-argument indicată mai sus. Ne 
referim la: 

- îmbinări le libere, cu verbul (noţional) .,de bază" la conjunctiv sau pre 
zumtiv, care, fiind moduri personale, se atribuie singure nominativului 

unor ,,nume"-subiect şi constituie - potrivit regulii generale - predicate 

verbale simple în propoziţii construite literar sau anacolutic, funcţia de 

predicat verbal simplu îndeplinind-o, pentru aceleaşi raţiuni, şi verbul 
(noţional) ,,semiauxiliar" aflat la un mod personal; aici se încadrează 

contextele de tipul: 

el poate să citească - 1. el poate 2. să citească; 

el începe să povestească - 1. el Începe 2. să povestească; 

el nu se apucă să înveţe - 1. el nu se apucă 2. să înveţe; 
el stă să cadă - 1. el stă 2. să cadă; 

îi vine să alerge - 1. îi vine 2. să alerge; 

trebuie să merg - 1. trebuie 2. să merg; 

era să cad - 1. era 2. să cad; 

dreptatea nu poate să existe - 1. dreptatea ... să existe 2. nu poate; 

eu trebuie să merg - 1. eu ... să merg 2. trebuie; 

el trebuie să fi afirmat că. .. - 1. el... să fi afinnat că ... 2. trebuie; 

el trebuie săfi rîzînd şi acum - 1. el... să fi rîzînd şi acum 2. trebuie; 

eu trebuiam să merg - 1. eu ... să merg 2. trebui am ; 

eu eram să cad - 1. eu ... să cad 2. eram; 

- îmbinarea fixă în care primul verb, desemantizat, a devenit auxiliar mor 

fologic, marcînd - pe lîngă alte categorii gramaticale - viitorul în trecut 

al verbului noţional cu formă de conjunctiv, împreună cu care constituie 

un predicat verbal simplu (In 1883, poetul avea să publice opera lui 

capitalăş; îmbinarea de tipul pentru examen. tînărul are să citească 

materia cerută ilustrează procesul actual de trecere de la două predicate 

verbale simple (1. tinărul.: să citească pentru examen materia cerută 

2. are cu sensul de "trebuie") la un predicat verbal simplu la timpul 

viitor (are să citească = va citi); 

- îmbinarea fixă, cu ambele verbe noţionale, trage să moară, care - ca 

orice expresie (peri frază) verbală - se constituie într-un predicat verbal 

simplu; 

- îmbinările libere cu verbul (noţional) "de bază" la infinitivul cu a 

precedat de un verb (noţional) .,semiauxiliar", dacă acceptăm .. că 

infinitivul cu a este un mod personal, ceea ce conduce la ideea că 
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fiecare din aceste două verbe noţionale se constituie în cîte un predicat 

verbal simplu; aici se încadrează contextele de tipul: 
nu-i era a lucra - 1. riU-; era.z. a lucra; 

el nu are a se plînge de prieteni - 1. el nu are, cu sensul de ,;nu este 

îndreptăţit" 2. a se plînge de 
prieteni; . 

fi vine a zburda - 1. fi vine 2. a zburda; 

el incepe a se preocupa de ... - 1. el incepe 2. a se preocupa de ... ; 

la el găina a apucat a cînta in casă - 1 . Ia el găina a apucat 2. a 

cînta in casă; 

dacă nu se acceptă predleatlvltatea in.finitivului, atunci toate aceste 
succesiuni de verbe este convenabil să fie considerate predicate verbale 
compuse, ipoteza că infinitivul ar reprezenta forma substantivală a ver- 

bului - contradictorie şi în formulare - cu funcţia de complement sau 
subiect pe lîngă verbul precedent cu funcţia de predicat verbal simplu 
fiind neacceptabilă, 

Nu reprezintă predicate verbale compuse - chiar dacă au fost considerate 

ca atare - nici îmbinările libere conţinînd nu două verbe, ci un verb 

.semiauxiliar" şi un adjectiv de provenienţă participială, în care acesta din urmă 

(pentru că se subordonează simultan şi .numelui'vsubiect, şi verbului cu funcţia 
de predicat verbal simplu) reprezintă funcţia de atribut circumstanţial: balanţa 
trebuie echilibrată; cererea aceasta vine rezolvată de altcineva. I 

l 

EXISTE-T-IL PREDICAT VERBAL (.'OMPOSE EN ROUMÂ1N? 

Le terme de predicat verbal compose, appam en linguistique roumaine seulement dans 
la seconde moitie de notre siecle, est employe pour des realites linguistiques variees, ce "lui 
montre que le concept de predicat verbal compose n'est pas suffisamment bien precise. En ad- 
mettant que le predicat verbal compose est un cas particulier pas trop souvent rencontre du 
frequent predicat verbal - par opposition terminologique - simple, qui est aussi le prototype du 
predicat, il s' en suit que le concept de predicat verbal compose peut etre 6tabli par rM6rence au 
predicat verbal simple. Si, au nivean semantique, par le predicat de la proposition type - 'lui 
principialement correspond au predicat du jugement - on fait UDe communication sujet, 
alors la communication sur le sujet faite par le prototype du predicat grammatical, est. le 
predicat verbal simple, est constituee par UDe notion verbale ( .. l'action" regardee eomme pro- 
cessus), et la communication sur le sujet faite par le predicat verbal compose cootient no- 
tions verbales. L'association de deux Ilotions verbales dans un seul predicat grammatical, qui 
represente en effet rune des exceptions a la regie generale (la deuxieme exception, plus large- 
mcnt acceptee, 6tant rencontree au predicat nominal), a motivation grammaticale. et semem-- 
tique. Naus nous rapportons au fait que, a cote de la composante semantique (commune au 
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pr(:dicat du jugement), le pJ'dicat de la proposition suppose aussi une coşnposante grammati- 
calc, Îi savoir, la possibilite d'attribution formelle du verbe, partie du discours par excellence 
nr,!i:.d"tcnt au nominatif de la personne grammaticale du "nom", partie du discours par excellence 

De cette maniere, quand une formeflexionnelle verbale Il la conduion seumwtlque de la 
preâicativitâ, mais n'a pas celle grammatteale [c'est-ă-dire qu'elle n'est pas personnelle), 
alors la fQrme verbale non-personnelle respective peut etre associee Îl. un autre verbe duquel elle 
recoit la persoane et les autres categories grammaticales qui sont necessaires ă la fOHeUOI! 
syntaxique de predicat. Les verbes -- unanimement acceptes - qui transferent aux modes 
non-personnels la personne ei les autres categories grammaticales necessairesă la predlcativite 
sont les auxiliaires - maintenant totalement depourvues de sens. lexical, mais des verbes 
notionnels a I'origine -, qui sont possibles dans le predicat verbal simple, sans conditiormer, 
cependant, ee type de predicat. Le transfert de la personne et des autres categories grammati- 
cales necessaires ii la predicativite v{rs les mode;; non-personneJs pcut etrc fait, toutefois, <lussi 
par des verbes qui au moment present de Ia langue ont un sens . leXical, ce 'lui nous determine 
d'apprecier que les verbes respectifs _. nomm6s semi--auxiliaires .. peuvent etre acceptes, ii cote 
des modes nonpersonnels des verbes que nous considerons de base, comme des 6lcments com- 
posants .du predicat verbal composi. Ceci d'autant plus que, parfois, aux verbes 
scmi··auxiliaires est ebauchee - el'! differents degres .- la tendance de de5cmantisation, cetLe 
cnose pOllvant constituer un argument en faveur de l'idee de processus qlli se developpt som; 
nOi> yeux, comparable au processu!i qui aux siecleset aux millenaires anterieurs out donne nais- 
Si,lnce aux verbes auxiliaires. Donc, nous comprenons par le predicat verbal compose une 
variete du predicat verbal qui contiertt, exceptionnellement, deux verbes notionnels, l'un 
semi-auxiliaire et un autre de.base, grâce au fail que le verbe de base est a une forme flexion- 
nelle non-pets0nTielle, mais il refoit la person7le et les autres categories grammalicales de la 
predicativlti du verbe semi-auxiliaire, qui se trouve a une forme flexionnelle pe:rsormelle. 

Le verbe de baS!!, qui transmet !'information semantique principale du predicat verbal 
compose, peut se trouver seulement aux modes nonpersonnels totalement invadables, li savoir 
il I'infinitif sans la preposition-morpheme a, au participe non-accord6 en gerue, en nombre et en 
cas ou au supin. Toutes ces formes modales non-personnelles appartiennent d'habitude aux 
verbes predicat-ifs, le predicat de la structure duquel elles font partie en se nommant verbal 
compose; parfois, cependant, c'est seulement la forme modale de l'Înfinitif sans a qui peut ap- 
partenir aux verbes copulatifs et alors le predicat dont il fuit partie de la structure II cote du 
semi-auxiliaire se nOfime n.ominal compose. 

Le qui transmet l'information semantique du predicat 
verbal compose, indique la modalite, dans le sens de la possibilite ou de Ia necessit6 (a putea, il 
trebui, a fi, a avea), ou l'aspect, dans le sens du commencement el de la fin de l'action (a se 
apuca, a se pune, a termina, a sfîrşi, a conteni, a isprăvi, (l i'nceta, a se opri). Nous soulignons 
que ces verbes sont des semi-aux:iliaires seulement lorsqu'ils se trouvent ii un mode personnel 
et ils precedent, d.<L'1S l'ordre des mots objectif, un verbe de base li l'infir>Jtif Sans a, au participe 
nonaccorde. ou au supin, ayant un role semantique (ils contribuen!. avec .tem sens lexical .- În- 
suffisant - li la realisation du sens du predicat verbal compose, de la meme maniere que le 
verbes copulatifs, t.oujours insuffisant semanti.quement, contribuent â la re;.I1i.sation du sens du 
predicat nominal), de meme qu'un râIe gra.'IUD.atical (ils marquent la personne et les autres 
categories granunaticales necessairesâ la predicativiteet pour le verbe de basc, par ceci en 
ressemblant aux verbes auxiliaires). 

Ainsi, a la question si en roumaih il existe le predicat verbal compose, 110US considC-rons 
que la reponse est affumative, ceHe realite linguistique en se concreti sant .dans des structures du 
t.ype omul poate vorbi, trebuie subliniat că ... , multe §fgte spus, ea nu se apucă de plins, ea 
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se pune pe sporovăit, el termină de citit cartea, bunicul sfireljte de spus povestea, copilul nu 
mai contente din alergat, vecinii au Î1'"privit de bătut CII ciocanul, toţi au încetat de SP!LlS, 
la ora opt s-a oprlt din scris). 

'" 
* '" 

Si l'argument pour I'admission du predicat verbal compose, qui contient une succession 
de deux verbes notionnels, est constitue par le fait que le verbe (notionnel) de base est il. une 
forme flexionnelle qui ne peut pas s'attribuer scule au nominatif de la personne grammaticale 
du .nom't-sujet, mais l'attribution se realise par le verbe notionnel semi-auxiliaire, alors ne 
representent pas de predicats verbaux composes toutes les combinaisons de deux verbes no- 
tionnels (eventuellement d'antres parties du discours de provenance verbale) qui, bien que CO!1- 
siderees comme des predicats verbaux composes dans ia Iitterature de specialite, ne satisfont 
pas la condition-argument indiquee plus haul. En d'autres mots, ne sont pas des predicats 
verbaux composes les combinaisons Iibres contenant un verbe "semi-auxiliaire" el un subjonctif 
ou un presomptif (les types poate să citească, trebuie să fi rîzînd, ou il y a deux predicats 
verbaux simples; poate et să citească, trebuie el să fi rîzînd), la combinaison grammaticalisee 
faite de I'auxiliaire a avea il I'imparfait et le subjonctif d'un verbe quelconque (le type avea să' 
scrie qui, en qualitede futUI dans le passe, l'epre:sente un predicat verbal simple), la combinai- 
SOli slable en contcnant le verbe a trage + le subjonctif să moară (gui, comme toute combinai· 
son 5table, represcnte un predicat verbal simple), les combinaisons libres qui contiennent un 
verbe "semi··auxiliaire" + l'infinitif avec a d'un vrebe quelconque (le type nu·i era a lucra ou, 
tout en admettant le caractere personnel de I'infinitif, il existe deux pmpositions avec predicat 
verbal simple: nu-i era et a lucra) et lacombinaison libre fai.te d'un verbe "scmiauxiliaire" et 
un adjectif de provenance participiale (le type balanţa trebuie echilibrată, ou lrebuie est un 
predicat verbal simple, ct echilibrată repr6sel1te, un complernent du nOIn circonstanciel). 
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