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1. O analiză Iuncţiouală a adverbului -- categorie extrem de neomogenă 
evidenţiază faptul că această parte de vorbire constituie un cîmp gramatical 

reprezentat de şase clasefuncţionale : adverhe calificative, adverhe eireumstan- 
ţiale, adverhe de cantitate, ad verbe substitute, adverbe particule şi adverbe 
de modalitate. Clasele funcţionale, organizate la rîndul lor ierarhic În sub- 
clase, au part.icularităţ! formale, semantice şi funcţionale prin care se opun 
unele altora, In acelaşi timp, între ele există o reţea de relaţii şi interpenetraţii. 

2.1. Adverhele particule constituie clasa cea mai difuză, eu monemelc 
cele mai instabile şi mai dificil de încadrat în sistemul gramatical al limbii 
române. Aceste adverhe constituie zona ultimă din periferia clasei, la-întîl- 
nirea cu alte cîrn puri şi, În primul rînd, cu cel al !l particulelor" propriu-zise, 
prepoziţia şi conjuncţia. Adverhele particule constituie () categorie e}(trln de 
eterogenă, reprezentată de elemente disparate şi polifaţetice, greu deredus 
la o clasă Închegată. Ele sînt cele care au contribuit În măsură deisivă la 
menţinerea unei imagini obscure despre adverb, 

2.2, Inventarul ela se i : chiar, şi, mai, lol'c1liar', cam, prea, 
nici, doar, măcar, taman, incă, iar, tot, chiar, numai, tocmai, harem, botir.snceltea. 
Inventarul este redus, clasa închisă, însă foarte activă la nivelul vorbirii. 

3.1. In privinţa incadrării acestei serii de cuvinte În gramatică, s-au 
exprimat opinii diverse. Gramaticii antici, cei latini Îndeosebi, le tncadrau 
în clasa pariieulelor, in care includeau adverhul, prepoztţia, conjuncţia şi 
interjecţia. în felul acesta, particulele se opuneau tuturor celorlalte clase 
flexibile (substantiv, pronume, verb etc.), Opoziţia era; p(rtes ocationis- 
porticuiae 1, Prin urmare, particulele nu reprezentau o parte de vorbire, ci 
un grup, opus părţilor de vorbire fundamentale. Această organizare a părţilor 
de vorbire în gramatică s-a transmis pînă astăzi 2, Tratarea partkulei ea 

1 CI. Stanlslaw .Iodlowskl, Studia tiaâ cze sciami uioun), Varşo vla, 1971, p.9. 
2 Vezi elasitlcarca trlpartttă a lui Charlcs Hockett teme aemanttccTlexlona].« dllP* 

număr, gen, caz, inclusiv substltutele acestora, teme cu Iorrne Ilexlonare du[l'. ,,{l,llr- 
soană, număr etc -. , teme Invariahlle (particule). CL Curso de lirlffiiislica moderna, .3a ,ţdiCi6n, 
Buenos Alres, 1976, lj,226--227 ; H, Tîktin, (;,.aJl)atica T(imdnă, ed, a nI-a,J;3ucli.t:t}ti,ljl,Ş, 
p, 21 ; OUo ,Jcpri1()n, La [Hosa{! a de la gramatica, BarcelOl1a, 1975. p. 89 - !lS ; B<triilio Puoti, 
Traltalo dcllc par/ice/le deUa linl)uG ilallana. Nea:poJe, 1874, p. 3-6 . 
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sine stăt.ăt.ourc se întîlneşte şi In gnnnatieile secolului 

ataşate la sfîr- 
acilea; acuin: .. - 

(1956), p. 260, 
(JT(Zm,1!i('(I limbii române, LH, IX, 1960, nr. 5. p. 3. 

asupra ai1vubiale din limba română. 
Llh'rfG':;Îf;I/a;w a,duerul/lui româllfsc. Sincronie şi diacrollie, 

1!)85, p. 111--1:34, 
Nieulescu •. Structura morfologică 

Bucureşti, H){i7, p. 69. 
gelleTll!ă., Buc!ll'eşti, HJ40, p.40 passim. 

t segmente fără Iuncţ ie morfologică 
ttn acuma; acolo acolo-şa, aci 
lcţin deictică 9, 

, cuvinte eu un corp fonetic redus j disLribnţielirrii- 
:ă însă în interiorul claselor gramaticale cu care au În 
că, adică printre adverhe, prepoziţ.ii, conjuucţil. Ter- 
tieşte, aşadar, () dosi! qramaticală de cuuinie, ci un cle- 
zai prin alţi indici ţormali şi de distribuţie decît cei 
re din care (ac parte" (suhl, 11.) 1(). Cu această, a doua 
ilizat. de Sext.il Puşcariu ll. Gramatica limbii române 
ibele sensuri: .,Pentru elementele de acest fel (-a, -ia) 
rrnen ul pnriiculă, care însă e lipsit de conţinut precis 
ări (apare folosit şi pentru cuvinte ca adverbele de 
la, nu, adverhul interogativ oare. etc.)" 12. 
vcste denumirea şi încadrarea elementelor menţionate 
ă , opiniile cercetătorilor sînt împărţite. Gh. N. Dra- 
1 sub numele de ar/verbe-regim :"Adverhel (acesteaj.i, 
i semantică, însuşire care le Iace să nu poată 

OJl. cii., p , 98. 
, Ruskij jazjk, lVloseova· Le.ningrad. l1M7, p.I.if:>6, 7al 
fieări la Slanislaw Jodlowski, op, cii., p,97-102. 
}l'illirc la clasif'icarea cuvinleloT fn părţi dc oorbirc, Lg, IV, 

ăcut obiectul unor cercetari mai ales in limbile slave, 
1. Du pă rezultatele ia care au aj uns sla- 

special, particulele se impart, În genere, In două mari 
modifică sensul intregului enunţ, (numite şi cuvinte 

'are modifică sau Jntăresc sensul unui singur cuvînt 5. 
Iul gramaticilor ruseşti, s-au ftlcutîncereări de intro- 
ca parte de vorhire de sine stătătoare şi în gramatica 
ordan C.particlliele şi cuvintele modale nu sînt alte 
zele pe care le cunoaştem" 7), Fulvia Ciobanu şi Magda- 
trebuie respinsă ipoteza că în limba română particulele 
iarte de vorbire, pentru că cuvintele numite în unele 
rmative, negative ,- trebuie tratate în cadrul ad ver- 
u argumente convingătoare existenţa unei părţi de 
arc cuprinsă sub numele de particule. 
1 românească, termenul parliwlâ se întrebuinţează eu 
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în propoziţie şi frază decît rolul de regim al unei părţi de vorhire (inclusiv 
alt adverb), al unei părţi de propoziţie sau al unei propoziţii. De aceea le 
numim adnerbe-reoim pentru a le deosebi de celelalte adverhe care pot indeplini 
şi rolul de regent în propoziţie şi pe care le vom numi udnerbe-t eqent : sînt 
cele pe care 1(' determină. adverhele-regirn ... Intocm irea listei ad verhelor-regitn 
este o vsarciuă im port antă a clasificării semantico-sint.aetice a adverbelor, 
Tafe l1U s-a făcut pînă acum" 1". Ştefan Iacoh, constatînd că aceste elemente 
Il u sînt CIl adevărat ad verbe, le înregistrează sub numele de particule i nien- 
sio«, ca parte de vorbire distinctă de celelalte zece: "Este indicat ca o serie de 
cuvinte ea tocmai, chiar, numai, abia, doar s.a, care nu d(terrnil1ăîn mod 
special verbul, care nu exprimă în Ion d modul sau calitatea, ci anumite 
grade de intensitate sau de accent.uare a noţ.iunii, să constituie o categorie 
kxico-gramatieală deosebită; le-am putea numi particule iniensioe" '. Geor- 
gctll Ciorn pce, pe haza analizei distribuţionale aj unge la următoarea con- 
clusie : "Posibilitatea de a apărea în contextul caract.eristrc+adverhial COl1- 
feră acestor cuvinte, indiscutahil, calitatea de unităti ale clasei adverhuliri, 
In cadrul acestei duse însă. ele constituie, evident,' un grup aparte, carac- 
terizindu-se . ., printr-o lipsă de independenţă semantică gl'amaticală, motiv 
pentru care propUll să fie denumite semi-aduerbe 15 ,. C. Dimit.riu, avind în 
vedere înţelesul acestor moneme; le socoate adtrerb« nule: ,,11\ cadrul adver- 
helor vide se disting: ad vorbele cu funcţie de marcă in planul propoziţiei 
(el este mai mare.vei sînt la fel de înalţi etc.) şi adverbe eu funcţie de marcă 
În planul fr azei (cum a venit, a şi vorbit)" 1". Gramatica (1 \)63) adoptă un 
punct de vedere eminamente tradiţional, Incadrlndu-le în rîndul adverbelor 
de mod si tratiudu-le "după inţ.eles" ea variante semantice ale acestui grup 7. 

4. Din punct de vedere formal, monr mele clasei se.carncteTizel'i 
printr-un corp fonetic redus, reprezentat de două-patru, cel mult cinci fon.ertie. 
Clasa nu cunoaşte categorizatori şi nici nu este corapatihilă eu partii3ulel{ 
propriu-zise de tipul -şa, -ia, -Q etc. Adverhele particule lIU se pot eombina 
cu nici un modem lcxical(sufix ori prefix) şi nu cunos(', ca majorilateaeu- 
vinteIor Iexematiee, fenomenele derivârii şi (;omptmerii. în sfîrşit, din punct 
de vedere morfologie, nu cunosc categoria eomparaj;ieL 

5.1. Din Jnmet de vedere semantic. advei'helc partieuieau uneonţillut 
lexical· Joarte ahstract, care llU poate fi definit salldescris izolat, aşa cum 
prohează de nltJel toate dicţionarele limbii romfme. Ele nu sînt cuvInte 
"vide", dar niei autosemantice ori conceptuale. Valoarea lor semantică, atit 
cît există ea, se poate stahili numai În eontext şî se raportează la context. 

Adverhele particule rc.alizează micfo{'ontexte în care valoarea lor este 
una exclusiv emfatică, marcînd insisH:nla. intensitatea, restrieţ.ia (te. (cf. 
tocmai fll ! ; "Numai ilt de după gratii I Vecinic. ml te mai iveştî"; • Doar ceaS(Jf- 
niw-şi urmează lunga timpuluieărare" - Eminescu; Iată că chiar vine). 
Neavînd înţeles lexical autonom,adverbele particule dobîndesc o anumită 

13 Ad"crIIUI şi determinarea adverbialâ, LE, IX, 19GO .. nI'. 4, p. 35. 
14 Determinalltc lexiM ... gramalicak file 1JeJ'[)(lM, eL, X, 1965, nr .. 1, p. 13.0. 
i. Incercare de dcfillire contextuală a advetlmlui românesc, SCL.. XXV, 1974,1, 

p. 3:1 ...  ;{.1, ş.i iti orfosinta:r.a advetlmlni romanesc, p. 26 ...  :30. 
16 Gramatica limbii române explicată, Morl'o[o(Jia, Editura ".hml.mea", laşi, 1 \)79.n '{,lK 
17 Vezi '101. 1, p, a06- .. 310, 
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18 Iorga Iordan, Limba l'om!nă cOlllf3lllJ!orailli, p. 269. 
l Ve7.i(;ranwtica (1963), voI. J. p. am -:110. Clasific;a;rea a;c.easta adUce aminte de .gra- 

mtlţic,iIl! grţ.co-latÎ!1f.p.e ljlUdă, .Douatlls qistlngea vreo 20 de ti.puri de adverbe : neqall.di, afiţ- 
rpIf1.lldi, d"nJ!lfl.strandir llf!l'tandi, oplWldi, interrogandi, dub(ialldi, invocl1ndi, respolldBndi, comlll.1i- 
"andl, iur<wdi, eli!leqi etc. CL Stanlslaw,]ocllowsld, op. cit., p. 119. . 

p I01'gu' Iordan, Limba rOllllÎnâ cOlllempoTanâ, p. 269. 
1 Gramatica (196:1), I. ll, 317. în voI. al II-lea al aceluiaşi tratat 

l' "lUai puţin clară", d,u o1ţlţiaprop).lsă 
de propoziţie" .(1(: 87). Cu toate acestea., 
exeplu .lf1. aee.fi.ta :. ",cea.$tl,:l:rcetarl! ..  
gO!iilrescu, Elemente, În prOpOziţie Şi f/'iI;ţiJ 

şmJlincaţje prin aetualizarea elementului la care se ataşează. In microcontextu! 
şţilj.şţie respectiv ele vin eu o "ealltitat.e" de conotaţie, infimă, dar nu de 

Îlls:emnă : "Intervine numai o îutrebuin ţ.are-specială a lor, în eqndiţ.ii 
s.lIl;ţa,c!iţce det,enninate, am spune, m ai scurt, o valoare stilistică, de natură 

pe care i-ocdă, vorbitorul atunci cind conţinutul comunicăr-ii lui 
are de o anumită nuanţare, intelectuală sau emoţ.ională" 18. Aceste 
earacteristlei semantice nu le permit aihă conţinut categorial, Adverbele 
particule fIU au conţinut cuteqorial adverb. 

Pe linia unuisemanticlsm nonpertinent din pUlld de vedere gramatical, 
gramat.ica clasică le încadrează in elasa modalelor. unde sînt etichetate ca 
ad·v·erbe de restricţie (bareni, măcar, balir), de exclusivitate (doar, numai), 
<le proximitate (mai, aproape), de preei zare (chiar) eLe.19 Neavind conţ.inut.ul 
lţxical şi categorial al calificativelor, aceste adverhe nu-şi justifică încadrarea 
ÎlJ această clasă. 

5.2. Parfieularjtăţile formale şi de înţeles ale acestor elemente au re- 
percasiuai directe şi im por Lan te asu pra gramaticii clasei, Neavînd înţeles lexi- 
eal autonom, nici unul categorial, nici instrumental, nefiind nici cuvinte eate- 
gorematice, întrucît nu au capacitatea de a servi fenomenul substituţiei, 
aceste elemente ·fIU un statut eu totul aparte intre celelalte cuvinte ale limbii 
române. Oricum, nu se poate accepta că "din punct de vedere lexical şi mor- 
fologic, ele (aceste "cuvinte", n.n.) nu se deosebesc prin nimic de adverhele 
.ti.emod (eventual-de alte părţi ale yorbirii),dimpot1'ivă sînt identice, adică 
aceleaşi cu vaeestea" 20. 

fU. Avind un înţeles lexical precar şi neavind nici înţeles categor ial, 
adver})ele particule nu au autonomie sintactică, adică nu pot. reprezenta, 
şhHfure., o parte de propoziţie. De aceea, "aceste adverbe formează grup cu 
9 et.ernlinahtI şi nu sînt analizuhile ca parte separată de propoziţie" 21. 
Gh . .IN, Dragomirescu le trece In rindul cuvintelor cu funcţie gramaticală zero : 
"A<lYe:rbelerregim, al căror sens se pierde, apr.oape aglutinat In sfera cuvîntului 
d,etenn.Înat, .îşi pierd individualitatea semantică .şi gramatical{l, nu pot expri- 
JllaUn ,l.e1'menal uI)ei sintagme, dar au, eu toat.e acesteil, o funcţie .semanti.că 
{«ompensatoa1'e », pentru cit suh raportul ponderii semantice s.int aSCInell.ea 
suHx,elor-lllodeme, fără a avea totuşi fUlleţia acestorC!, .de a exprima .o cate- 
gQrie gr.amaticală (eu exceplia lui mai, morfem al eOIllNraţiei). în tot. cazul 
şi adverbele-regiIll reprezintă, feIullor ,elemente eu funţie graIllaticaJă 22 



 .... Mi "LA. .'.  .... "''',.?'0;··'''>·.·'c:'' >.'r>;.,·''''>0/''''.''.'''·; (f.·'''';''''-:3<' ··"";i·'··."··'"'·'·'.'.·'i··,·"'.",,/q,y-·· ".ii . a;: JJ. il!J LS. j . 

as Alldre l\'Iartillet, Bletnet1le de lin!lvill!ică generalii, Editura Ştiinţifieă, Buelll'c$ti, 1970, 
p. 171. 

24 Vezi D, Craşo'veanu, Oosfl'vatli asupra complemenflliui de exupţie şi a subordollate! 
eompnhzăfoan, LE, XX, 1971, nr,2, p, 151-··158. 

25 Cf, Eeaterina Teodorescu, Pe marginea raportului de LE, 1971, Ilr. '5, 
p, 4nJ"" 479. 

2. Cf. VaJerla Gllţu-Rotnlllo. 111orfolog1a sl1'llclurală (/ Umbii roindnt, Editura Aeâdemiei 
R.S, Rorni\.llla, Bucureşti, 1968, p. 19G passlm. 

fU!. Ca orice element adiacent, adverbul particulă în sensul 
că "precizează valoarea unui moncm autonom" 23 : 

Numai Popescu putea să-mi facă asta, 
Şi tu, Brutus ? 

Această nuantare poate însemna ex plicitarea roziţiei în enunţ a elementului 
fundamental: Citind mai multe cărţi, judeci lucrurile din mai multe unghiuri 
de oeâere. 

Cf. Numai citind mai multe eărţ i, ... 
Purtiiuiu-te corect, poti avea surprize nepl.ăcuie. 
Cf. Chiar=purtindu-te corect, .. ' 

Ocurenţa relieîantului poate deruta, în .sensul unei interpretări neadec- 
vate a poziţiei grupului în enunt, Astfel, în enunţ.uri de tipul: " ... în amor 
nu vede decit [etişism", 

" ," socoteală nu am de dat decît Cell1l veşnic", 
"nu veneau la cireşe deci! <lupt) ce trimeteau iscoadli", 

segmentele subliniate au putut fi interpretate ca ocupînd poziţia unui com- 
plement, respectiv, completivă de excepţie 24. în aceste vecinităţillecît, ca 
orice adverb-part.iculă, nu face decît să nuanţeze, în sensul restrîcţiei, părţile 
de propoziţie (complement direct şi indirect) ori construcţie propoziţională 
circumstanţială 2&. Aşadar, adverbele particule nu influenţează gramatica. 
elementului la care se ataşeaz-ă. 

7. Co 11 t 1'. X t II 1 dia g n o li tic. Cu toată eterogenitatea "acută" 
a clasei, adverbele particule respectă şi se încadrează în contextul diagnostic 
al categoriei adverb, ea toate celelalte-clase (eu excepţiaadverhelor enunţ şi 
a adverbelor relattve): După pozitia în context, putem stabili două suhclase 
distribuţionale : 

1) Adverbe particule care ocupă poziţia de mijloc, "disloeată" 
şi, cam, prea, loi) : 

* se ... Vi * se mai (şi, cam, tot, prea) merqe. 
Poziţia iniţială este nonpertinentă, in!' cea finală, incompatîbilă. POZi'ţHl 
dislocată se extinde şi este caracteristică formelor verbale cu afix mobil 
(perfaotul compus, viitorul, prezentul condiţional), atunci cînd succesiunea 
elementelor în cadrul formei verbale este cea obişnuită) 26 : De aceea cbntextttl 
diagnostic al suhclasei este: 

* Aux .... V (Part., Inî.) * :<1 mai (şi, cam, prea, tot) mers 
va mai (şi, nun, prea, tot) merge 
ar mai (şi, cam , prea, tot)metgf;, 

Graţie contextului fundamental, adverbul mai. s-a fixat definitiv îninteriortil 
structurilor participiale negative: tiemainăzui, nemaiauzit, nemal/JOl1letri't, 
nemailntilnii etc., care funcţionează ca elemente simple. 

9· " , ADVEfmELE PAHTICULE 
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2) Adverbele care ocupă poziţie iniţială ori finală şi sînt incornpatihile 
cu poziţia dislocată : 

'* ... se Vi '* ln.âclr! (doar, iricii, iar, tocmai, b ar em etc.) se merge; 
'* se Vi,.. * se merge măcar (doar, ţneă, iar, tocmai, barem ete.). 
8.1. Diu ipunctul de vedere al teoriei rangurilor, adverbele particule 

se opun tuturor celorlalte clase ad verhiale prin poziţie de suh-subjunct. 
Cu alte cuvinte, ele sîn! elemente de rangul al IV avînd capacitatea dea 
"determina" elemente de rangul al ll l-lea , adică adverhe propriu-zise 

Numai astăzi pot merge. 
1 ncă de mult te cunoşteam pe tine. 
Pot veni chiar acum? 
Tot miine e mai bine . 
.\1-a supărat şi astăzi. 
NI ăcar astăzi Iăsaţi-mă-n pace. 
Tocmai acum ţi-ai găsit şi tu să vii ? 

8.2. [n strînsă legătură Cl1 poziţ.ia de sub-suhjunct stă incapacitatea 
acestei clase dea Iigura În postura de pivot, de a regiza alte cuvinte. Pornind 
de la această particularitate, Gh. N. Dragumirescu le-a numit adverhe- 
regim (termen impropriu, dată fiind accepţia lui în metalimhajul lingvistic), 
În opoziţie cu adverhele subjuncte, numite reqenie. Opoziţta regent -- regim 
în această interpretare duce, pe de altă parte, la ideea că Între adverhele par- 
ticuleşielementele la care se ataşează se stabileşte o relaţie desuhordnnare, 
eeea ce nu poate fi acceptat s. 

.L Spectrul combinatoriu al clasei este Ioart.e Intins. Adverbele tpar- 
tinde au distribuţia cea mai largă şi m ai liberă dintre toate clasele de adverhe 
şi chiar dintre toate părţile de vorbire. Astfel, ele se combină cu substantive 
(numai mama, tot părinţii, chiar soră-mea, şi prietenul, măcat profesorii, 
tocmai coleqii, nici nuIele), cu ad,iective (lai inteligent, chiar litnpit, şi invi- 
dios, cam negrll,îllcâ tini'i/',barem bincvoi{or), pronume (chiar el, lot ea, nici ei, 
iar 'tot' voi, b{llîr tu), num erale (şi al doilea. chiar cinci, numai cîte doi, doar 
!japle), verbe (chiar a uenit, mai trece, numatdoorme, lncaliea Îlll1aţâ), adverbe 
«[oar azi, tocmai mîine, batem acum, nici acolo). 

 •. 2. Adverbele particule se pot distribui la stînga eonectivelor s,m 
relativelor. nuanţîlHI, precizÎ11d, întărind relaţia respectivă 29 (în caz ui 
pronumelor şi .adverhelor relative sînt .reliefante ale aeestora ca elemente 
intrapropoziţionale): "S-UAl împrăştiat chiar CÎnd m-am apropiat eu"; "Pleci 
numai; untle îţi spUŢleu" ; "E tocmai ce vQiam să-ţi spun" ; Teaeuz şi pentru eli 
eşti ai<.i·o.; Îmi dau .searna şi carp ar fi pericolul; Eu sint venit tocmai ca 

27 Pentru teoria rnngurilor a lui OUt) .Jespersen, vezi Dumitru NÎea. Conceptul de părţi 
d/\IJol'birc, AUI, Seclîunea In, Lingvistică, tomul XXVI, 1980. p. 36- :38. 

2S Aproximativ aceeaşi interpretare se I.nUlneşte la Sorin Stati; eL Elemente de /1/wliztl 
tii1l.taci.ică, Editura Didactlcă Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 68. 

29 eL Gramatica (1963), p. 298, 310 passim. Gh. N. Dragomirescu. AdIJerbnl şi .deter- 
m.inarea adverbîală ... ,p. 39, Sorin Stati, Blemente ..... p. 73, şi Ge.orgeţa Ciompec. ln(,erc((u de 
lefinire .. " p. 33, susţin că adverbelc determină întreaga propoziţie. 

. f. Marie Tberc.e Kerschbaumer, Şi advcl'bial mijloc de Întărin, mijloc de alemmn; 
XX, 1.\Hl8, nr. 4, Jl. 370. 
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l-a mai 

ADVEHBELî:ij P/\J:ITICltLE 

întîrziam 31. Această distribuţie este 
conect iv (', de tipul chiar dacii, chiar «ă, 

fac dreptate; Ea vedea numai că 
punct de sorginte al unor formaţii 
chiar de.imăcar măcar să etc. 

9.:3. Aşadar, în vorbire (ran gurile cuvintelor aparţin realizării lor în enunţ) 
adverhele particule pot functiona ca elem enf.e de rang secund (nuina; mama) 
SIllJ .terţ.iar (chiar vine, tot {rllmoasli). Nu pot ocupa, prin natura lor, poziţie 
primară, adică. rangul I. 

Din cele mai sus se poate trage, de asemenea, concluzia adverhele 
particule sînt ocurent.e fără restricţii atit în grupul verhal,eitşi ncelsubstanti- 
val, adjectival.cverhal şi adverhial. Această distribuţie Intinsă le d(osebeşţc 
calitativ de celelalte clase de ad verne, care au posibilităţ.i combinatorii mult 
mai limitate. în grupul nominal şi in .cel ad verbial, aceste adverhe ocupă locul 
prim (numai mama, cam dulce, chiar azi). în cadrul grupului verbal, adverbele 
din prima subclasă se distribuie prin dislocare cu toate formele verhale sudate: 
perfect eompus (am mai mers, am tot mers etc.), viitor 1 (opl mai merge, voi şi 
-veni), condiţional-eptativ perfect (aş mai [imet:s, aş toi [imers), prezumtiv pre- 
zent (va mai fi scriindş, prezumtiv perfect (va mai fi scris), infinitiv (obliga/ia 
de a mai citi). 

9A. Ad verbele din această subclasă. ocupă aceeaşi poziţie şi in cadrul 
formelor verbale negative: numai: oreau, nil prea COJl/JIl-1e. l7Ţ/ chiar place etc. 
Aceeaşi situaţie o intilnlm şi Ia imperativul negativ: 1111 lof. insista, nu mai 
pleca etc. 

10.1. O distribuţie aparte au adverbele mai, numai şi decit In sintaxa dia .. 
lectală. Astfel. mai realizează pe terrtoriul d acoromân cite două variante în 
doua structuri, cu unica opoziţiedblocat / nedisloeat:. 

1. a) Literar (şi general) PI'. mai + V : mă mauiinea. 
h) Munt, mai Pr, +-V : mai mă ţinea. 

2. a) Literar (şi general) Neg. mai -+- (a fi) :nu ma.ipi al meu. 
Il) Vest (hăn. şi crişean) Neg. -+ V (a. fi) +- mai : nu-i mdi al meu, 

In cele două tipuri de structuri mai realiz ează.t.rei, variante, dinţ1'e care una 
fără dislocare şi două cu disclocare realizată în puncte .diferit.e . 

3. a) Literar (şi est) Neg. +- Pr. + mai + VN; nu-ţi Jna;i e sete, 
h) Munt. Neg. + mai -1- Pl'. +VN . nu. mai ţ-e sele. 
c) Vest (bhn., crişean) Neg. PI'. V+- mai N : nil 

4. a) Literar (şi est) Neg. :pr. +- Aux. +- mai +- Par!.. : 
lils al 

Pl'. +- .Aux. Part ... : nu mai ma lăsat. 
N eg.-+ .. Pr. mai + ;\ux. Part.: llll-l 

b) Mrwt. Neg. mai 
c) Vest (hăn., crişean) 

nmiapulllt 32. 

10.2 .. O particularitate sintactică regioJlală este ocurenţluirwmqi 
;decît' În structuri negati ve, datoritlt sGllsului negativ. COllstructia e atestată 
în graiul crişean şi în eeI maramureşean :,,1\1ai tirziu nu mai găseşti 
rărnăşiţili di.la altUi IIwie"ri" ;Aa să nu iei [lllma eît poz duce" 33. 

1971, 

1977, 

31 Vezi D. Bejan, Despre rolul adverbclor din {flrlpul "aduerb-l- conjunctie", eL, XV I, 
nI". 4, p .. :'li :J.-323. 
32 Vezi MioLtra Avram, Pal'tiealarilâţi sintactice regionale i'n dacol'omlmii; SCL," XXVIII, 
m.l, p. 29--:i5. 
33 Ibidem, 1). 31. 



DUMITRU NleA 

10.:1. Situaţia inversă, de schimbare a poziţiilor, e atestată în graiurile 
mun'teneştl, unde decît 'numai' c ocurent în construcţii pozitive: "Păi 
âăctt mă duc şi umplu căldarea şi viu înapoi" ; a-nceput io decît am stat 
a$âpelot:H34• 

11. Spre deosebire de celelalte clase de adverbe şi, totodată, În 
6poiiţie determinanţii grupului nominal, adverbele particule se distribuie 
cu numele proprii şi cu pronumele personale: numai Popescu; şi Ion; chiar eU ; 
(fo(fr tu etc. 

12. Datorită posibilităţilor combinatorii, teoretic nelimitate, din rîndul 
adverbelor particule s-au selectat morfem ele gradelor de.eomparaţie: mai, 
tot, foarte, prea. 

13. AHe part.icularrtăţi gramaticale vin şi ele să contureze profilul aces- 
tei clase. între acestea menţionăm următoarele: 

1. Incapacitatea acestor adverhe de a se coordona Între ele le deosebeşte 
ne celelalte clase (d.bineşi râu; azi sau mîine; puţin, dar bun) : *mai şi chiar ; 
*(ot sali prea; *măcar, dar tol. Repetarea aceluiaşi element iese în aîarara- 
porfu}uinecoordonare copulativă : mai şi mai; chiar şi chiar. 

2. Adverhele particule sînt incom patibile eu fenomenul apozării (cf. a 
lllcrai bine, adică temeinic; acolo, lîngi'i p(ldllre ; aici, peste drum). 

3. Incapacitatea de a ocupa poziţia de clement regent. 
4. Adverhele particule se opun tuturor celorlalte ad verbe şi tuturor 

celorlalte părţi de vorbire prin incapacitatea lor de a substitui sau de a fi 
substi tuite. 

5. Nu cunosc fenomenul eonversiunii. Cazurile de convertire În adverbe 
calificative ori de cantitate sînt nerelevaute (prea s-a chinuit). Nu pot trece 
în rindul altor părţi de vorbire, dar Întră ca Iormanţ.i În structuri conective. 

6. Sint incom patibile cu categoria det.errninării (el. în josul; în susul). 
7. Se înscriu În sfera mijloacelor de exprimare a categoriei aspectului, 

atît cît acesta se manifestă în limba română 35 : 
"Lumina stinsului amor 
Ne urmăreşte Încă" (M. Eminescu). 
"Tol mai citesc mâiastra-ţi carle ... " (AL Vlahuţă). 
Iar vine să mă roage ceva. 

Aşa se explică şi ocurenţ.a acestor adverhe în structuri aspectiverdistrfbuindu- 
secu verbe care marchează această categoric: lot n-am terminat; abia incepusem; 
mai durează încă; deja e gata; mai-mai si! pottiească ; tocmai terminasera etc. 

8. Unele adverhe particule, marcînd categoria gradelor de comparaţie, 
au devenit moderne (libere) : mai, tot, prea, [carte. 

14. Aceste elemente au o scrie de particularităţi formale (corp fonetic 
reâllS, incapacitatea de a avca cat egorizatori, de a se combina cu particule 

pr()Pl:'iu-zise ori cu sufixe şi prefixe, deci de a avea forme erivateşi a cunoaşte 
fenomenul derîvării), semantice (înţeles lexical precar, foarte abstract şi 
nedefinibil, Încapacitatea de a se organiza în cîmpuri semantice, absellţa 

M Ibidem, p. 82. 
35 VezIA1. Graur, Gramatica azi, p. 128-180; G. Ivănescu, Le temps, I'uspeci el la âuree 

de t'action dans les latiqucs indo-europeencs, în vol. Mclanqe« ltnouistiques, Bucureşti, 1957, P. 
23-61 ; Ariton Vraciu, Prelegeri de ronetică, fon.ologie, gramaticii şi leXicologie a limbilor IJlâlie 
(litograflat), Iaşi, 1973, p. 126-1:37. 
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oricărui inţ.eles categorial şi instrumental), şi Iuneţion ale (incapacitatea de 
a ocupa poziţia unei părţi de propoziţie) care le detaşează în mod evident 
nu numai de adverhele propriu-zise şi de suhstitutele adverhiale, dar şi de 
masa cuvintelor limbii române. în acelasi t.imp , aceste caracteristici le apropie 
de comportamentul particulelor lihere: propriu-zise, din alte limbi, inclusiv 
de situaţia particulelor În vechile limbi indneuroperie, unde aveau (acelaşi) 
rol intensiv şi restrictiv ;)6. Acceptînd deîiniţ.ia propusă partieulei de slavişti 
("element care în vorbire la exprimarea diferitelor nuanţe de sens 
ale unei înt.regi propoziţii" 37), ori cea a lui .I. Locke ("cuvinte care servesc 
pentru relleîarea şi conexiunea ideilor" 38), elementele menţionate satisfac 
condiţia particulei. 'în acelaşi timp, criteriul funcţional, sub aspectul lui 
dist.rihuţ.ional , conferă. fără dubii acestor moneme statut de adverhe, aşa cum 
s-a văzut mai înainte. Aceste elemente pot şi trebuie încadrate din punct 
de vedere funcţional în categoria advcrhului. Se deosebesc din punct de vedere 
funcţional de celelalte clase adverhiale prin faptul că sînt elemente de rangul al 
IV -Iea (sub-sub] uncte) şi printr-o distribuţie teoretic nelimitată. Celelalte clase 
au an urn ite restricţii combinatorii. P articularităţile prezentate ne Îndreaptă 
spre concluzia că monem ele analizate aici din punct de vedere formal, semantic 
şi funcţional se Înscriu în sfera adverbului şi trebuie interpretate ca atare. 
In acelaşi timp, ele ne arată că avem a face cu un tip aparte, cu o clasă funcţio- 
nală separată, deosehită de celelalte clase adverbiale. în limba română nu se 
poate vorbi şi nu există particule, ca o clasă de vorbire de sine stătătoare, aşa 
cum ele există, sînt atestate şi tratate în limbile şi în gramaticile altor limbi 
(engleza, rusa, polona et.c.), Din motivele arătate, găsim că această clasă Iune- 
ţ.ională din categoria aci verbului trebuie să fie denumită adoetbele particule 39. 

15. Prin proprietăţile formale, semantice şi funcţionale arătate, adver- 
bele particule se detaşează convingător-de elasa adverhelor calificative (cu- 
vinte care au categorizatoJ'i, sînt autosemantice, au înţeles eategorial adverb, 
au caracteristici funcţionale precis conturate), în care sînt încadrate din 
antichitate pînă astăzi în gramaticile tuturor limbilor o. Ele se or,ganizează 
Într-o clasă functională separată, deosebită ferm de clasa adverhelor cali- 
ficative. ' :' 

16. Concepind adverbul ea un cîmp gramatical, organizat intr-un 
centru şi o periferie, adverbele particule, prin caracterist.icile'Ior, constituie 
periferia clasei, zona cea mai difuză şi mai instahilă, eu puncte de contact 
cu alte zone şi clase (conective, morfeme, particule propriu-zise 4). 

G Vezi, In acest sens, K. Brugmann, Abl'e.qc de qranunaire comparee des lanques ituio- 
europeennes, Paris, 1905, cap. Pari/cules, mai ales p. 616--647; Franclsco Rodriguez Adrados, 
Ltrurtiisttca in docuroţieu, Editorial Gredos, Madrid, 1975, II, p. 839---868, 1026-1028. 

37 Gramatica limbii ruse a Academiei de Ştiinţe a UHSS, Moscova, 1952, p. 639 ; apud 
Eluvia Ciobanu şi Magdalena Popescn-J\fal'in, ari. cii., p. 4. 

38 EssalJ concern ing Human Undcrslanding; apud Ellgenio Coseriu, Principios clese- 
mdnlica eS/l'lle/ural, Editorial Gredos, Madrid, 1977, p. 185. 

39 Termenul semi-adverbc, propus de Georgels. Ciompec şi eare nu ne pare neadecvat, 
este folosit de S. Karcevsld (el'. Sur la nalure de l'adperbe, I.n "Travaux du Ce.rele. linguistique 
de Prague", 6, J 936) cu altă accepţ.iune : este vorha ele o anumită etapă pe care o parcurg în 
procesul adverbializă.rii substantivele la cazurile instrumental şi acuzativ. 

40 Vezi Gramatica (1963), I, p. 306-310. 
41 Cf. acolaşi, alunceşi, cumuşi, aCiiaşi, aşaşÎ, cîndvaşi, fncăşi, ÎIldafăşt, aCIl/uşi, amuşi 

etc., in care -$1= 'chiar' (acolaşi 'ehiar acolo'). Distribuindu··se cu un adverb, funcţionind deci ca 

7  _LingVistică 
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17. L în ceea priveşte poziţia şi statutu 1 lor în limbă şi în gramatidt, 
adverbele particule fi încadrate în categoria determinării, ca morfeme ale 
determinării. Ele fac, din acest punct de vedere, în cadrul grupului verbal, 
oficiul care-I in alte condiţii şi cu alte caracteristici formal-gramaticale, 

în cadrul nominal, Ca şi adverbele particule, articolul 
"reprezintă o categorie extrem de eterogenă de elemente, avînd în limbă 
roluri foarte diferite, greu de redus la o clasă unică. Rolul cel mai important 
îl reprezintă acela de expresie gramalieală a categoriei deterrninării" 42. 

17.2. Dar categoria determinării nu este clar definită şi prezentată În 
lingvistica românească. Eugenio Coseriu, care se ocupă de determinare la 
nivelul grupului nominal de pc poziţiile gramaticii limbajului, o defineşte 
astfel: "Corespund cadrului deierminării toate acele operaţii care în limbaj 
ca activitate au rolul de a spune ceva I'n leqătură cu (despre) ceva cu (prin) 
semnele limbii, adică de a actualiza şi orient a spre realitatea concretă un semn 
uirtiutl (aparţinînd limbii) ori pentru a delimita, preciza şi orient a referirea 
unui semn (virtual sau actualizat)' .1". este reluată în alte formulări 
şi explicitaiă de mai multe ori în cadrul aceluiaşi studiu sau în alte lucrări. 

1 '7.;-.L în ceea ce ne priveşte, sîntem de părere că adverbele particule, 
care IlU au funcţie sintactică prin ele însele, dar se ataşează cuvintelor auto- 
semantice, se inscriu si servesc catezoria mare a det.erminării. Mai exact, se 
înscriu în sfera determinlirii ca aetu;lizatori, part.icularizatorl şi relieîanţi, 
Actualizarea este una din variantele determinării : "între cuvintele neautono- 
me îigureaz ă semne diferite prin funcţiile lor semiologiee: actualizatorii, 
care au funcţia individualizăr-ii (unele pronume, adverbe, articole etc.), substi- 
tute ale numelor principiile ctc.44, 

17 .• 3.2. Elementele ea re servesc categoria deLerminării nu trebuie înţe- 
Iese numaidecit ca morf'em e, cum lasă să se creadă unele lucrări 45. De pildă, 
în grupul nominal adjectivele de întărire (în romana contemporană nu există 
pronume de Întărire 46) sînt semne lingvistice ale deterrninării. Lipsa auto- 
nomiei semantico-siutactice şi distribuţia lor (combinarea Cu substantivele 
proprii şi cu pronumele personale, care sînt in compatibile, de regulă, cu adjec- 
tivele) vin În sprijinul acestei interpretări. Mai mult, aceste deterrninative intră 
în raport de variaţie liberă eu adverbele particule (de care se apropie prin 
modul de distribuţie în cadrul grupului nominal) : .Lnsuşi Ionescu ar respin- 
ge această poziţie". -, "Chiar 1 onesCLl ar respinge această poziţie"; el însuşi - 
chiar el (el chiar), Tendinţa care se manifestă în limbă de folosire invariabilă 

un sub-subjunct, -.51 din aceste sintcme nu poate ii decît de origine adverbială ; şi pronume, 
cum spune J. Byck, al cărui punct de vedere este in bună măsură îusuşit de autorii tratatului 
Formarea euuiuielor ÎIl limba română, 1, Bucureşti, 1970, p, 219, este incompatibil cu aceste 
adverhe. 

42 Iorgu Iordan, Va lcrla Guţu-Jtomalo, Alexandru Niculesou, op, cit., p. 172, 
43 Deiernitnaci o n il eniorno, in Teoria del letiqua je il linqiilstica general, Editorial Gredos, 

Madrid, 1973, p, 285. 
44 Anna Lf'lmtaeva, Algul10S problemas de! 8igllificado en la inocstiqaciot: âe! aspecio de 

siqnos de la lengnu, în '1'01. Problmws Icor/cos de la lin{Jiitstica, .Moscova, 1976, p, 137. 
45 Vezi Iorgu Iordan,Valerln Guţu-RomaIo, Alexandru Nkuleseu, op. cii., p. 169. 
46 Vezi şi Elena Berea-Găgcanu, Pronumele cle Întărire Îl/. roml'ina contemporană, LH, 

XXIX, 1980, nr, 3, p. 186. 
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a acestor semne, aprobată ele unii liugviştii 47, confirmă poziţia lor de simpli 
actunliz atori. 

i 7/!'.:t Adverbele particule satisfac pe deplin conditiile actu alizării, adică 
împreună cu Iex ernul la care se ataşează realizează "un context, adică mini- 
mum două monem e, dintre care unul este de fapt purtătorul mesajului, iar 
celălalt poate fi considerat ca actualiz ator" 4B. 

GLI A VVEHB1 PAHTICELLE 
HJASSUNTO 

L'nrialls! Iunziona le dell'avvcrbto melle in cvidenza il ratto che esso si presenta come 
una parte deI discorso cstremamente ct.erogenea non solo ncllc Jingue romauzc, ma anche nella 
rnaggioranza delle Inuoeuropee. Una prcsentazlone sistemlca dimostra I'eststenza di sotto- 
classt funzlonall, di strati e di gera rchle ch e hanno una accentuata eterogeneită. Come ogni 
carnpo sistematîco, I'avverb!o si organizza in un centre (avverhi quallrlcativl, ctrcostanztnjt, 
qnantftatlvl) e in lina periferia (avverbi parttcclle). 

Gli av ver hi partlcelle coustttulscono la sottoclasse funzfouale pili dltrusa, con i moneml 
pin lnstabl ll c piiJ diHiciH da Inquadrare neUe grammat.lche deUe llngue romanze. Essl costi- 
t.ulscono la zona ultima della periferia delia classc, 

L'inventario d clla sottoclasse : chiar, şi, mai, cam, doar, măcar, numai, ecc, 
Lo spettro cornblnatorio delia sottoclasse e moHo esteso, Gii nvvCl'bi particelle hanl10 

la distribuziOI1C pili vasta tra hltlC le classi di avverbi e anche tra tJ.ltte le parti del disco!'so. 
Le particolariLr\ formali, scmuntiche e fUllzionali eli questi moriernl li aviciano al compOl'- 

tamcuto delk parLieelle di altre lingue (casi, ya, ine/mo, mln, solamen/e, apel/as, cec., in spagno- 
10; quasi, proprio, anche, magari, solamcn/e, appena, ece., in italiano), ivi compresa la sÎtuazione 
delle particelle elelle anUche lingue indocuropee, 

Gli avverhi particelle serVOlJO la ealegor\a della detel'lninazione; SOllO attualizzatori 
deJ]c parole autosernantiche. 

Facultatea de Filologie 
laşi, Calca 23 August, !li', 11 

47 CL AL Graul', Gmmatica azi, p. 101. 
48 Alldre Marti net, Elemente de. lingvistică generală, p. 165. 


