INCIDENŢA - ]DENTITATE SEMANTICĂ ŞI DU'ERENŢIERE
GRAMATICALA (CU REFERIRE SPECIALA LA VERBELE DE
POSmlLITATE ŞI APARENŢĂ)
ELENADĂN1LĂ
Deşi într-o limbă istorică' sunt prezente diverse "elcmente" cu semantism
incident,în teoria limbii există obişnuinţa,pentru anumitestructuri, de a se ignora
structurilela care semantismulincidentnu este marcat de Jorma" incidentă.
Raportul sintactic de incidenţă' este singurulraport' care se stabileşte Între
planuri semantico-sintacticediferite (planul comunicăriipropriu-zise şi planul
comentariilor4),fiind concretizabilîn unităţi sintactice de sine stătătoare. Acest
raport sintactic există doar în condiţiile în care sunt prezente atât elementele
nonincidente (planul comunicării propriu-zise, care este'indispensabil), cât şi
elementele incidente (planul comentariilor"), Prin dependenţa planului
comentariilor faţă de planul comunicării propriu-zise, raportul sintactic de
incidenţăse apropie de raportulsintacticde subordonare",elementuldistinctivfiind
reprezentat de planurile semantice-sintactice",principial diferite", Între care se
1Pentrunoţiunea
delimbăistorică,veziCoşeriu,
Lingvistică,
p, 95.
2Pentruprimamenţionare
veziDimitriu,
Observaţii.
i
3 Spredeosebire
de celelalte
raporturi
sintactice
careserealizează
la nivelul.
usuisingurplan.
Precizăm
faptulcăoptămpentrusintagma
terminologică
raportsintactic,
şinupentrurelaţiesintactică,
sintagmă
terminologică
prezentă
în unelelucrăride specialitate
maialesdinultimul
timp;cf Tamba
Dănilă,
Sintaxa,
p.99.
!
4Pentruconceptele
deplanal comunicării
propriu-zise
şiplanal comentariilor,
în literatura
de
specialitate
existăşialţitermeni:
vezilaDiaconescu,
Sintaxa,
p.380,plandebază,cufuncţie
enunţiativă,
şi
planinterpretativ;
la Irimia,Gramatica,
p. 520se vorbeşte
de unplanprimaral comunicării,
care
constituie
bazacomunicării,
şideunplansecund
al comunicării;
laMerlan,
Sintaxa,
p.265,estemenţionat
planulcomunicării
propriu-zise
(sau,în cazuldiscursului
raportat,
planulvorbiriidirecte)şi planul
comentariilor
(sau,încazuldiscursului
raportat,
planulvorbirii
indirecte).
Pentru
planulcomentariilor
mai
estefolosită
şisintagma
tenninologică
planulatitudinilor,
veziDimitriu,
Trat.,I,p.420.
5Planulcomunicării
propriu-zise
esteindispensabil
şi poateapăreasingur,spredeosebire
de
planulincidenţei,
carenupoateexistade sinestătător,
condiţia
sinequanona actualizării
acestuia
fiindînsăşiexistenţa
planului
comunicării
propriu-zise.
6AşacumsearatăînDimitriu,
Trat.,Il,p. 1241.
7 Suntemde părerecă trebuiesă se vorbească
de planurisemantica-sintactice,
întrucât
considerăm
căsemantismul
estecelcareguvernează
(şi)planulsintactic.
8Planurile
semantice-sintactice
întrecaresestabileşte
raportul
deincidenţă
suntprincipial
diferite
(adicăavem,pe de o parte,planulcomunicării
propriu-zise,
iarpede altăparte,planulcomentariilor),
întrucât
incidenţa
de gradediferitepoateapăreaşi numaila nivelulplanuluicomentariilor,
deciîn
cadrulaceluiaşi
plansemantice-sintactic.
ALIL,t. XLIV-XLVI,
2004-2006,
Bucureşti,
p. 119-129
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stabileşte raportul de incidenţă, în timp ce raportul sintactic de subordonare se
manifestăÎn interiorulaceluiaşi plan semantico-sintactic(fie în planul comunicării
propriu-zise,fie în planulcomentariilor).
În litratura românească de specialitate din ultimul timp i se recunoaşte
incidenţei rolul de modalizator', conceput - semantic şi sintactic - pe linia
modalizării logice, prezentă încă de la Aristotel". Modalizatorii(prin care se
realizează modalizarea)sunt definiţi ca "totalitatea cuvintelor şi a construcţiilor
care introduc semnificaţiide modalitate",putând fi incluseaici mărci gramaticale,
mărci lexico-gramaticale(verbe modale) şi mărci exclusiv lexicale, fie de tip
derivativ, fie de tip lexematic şi frazeologic (adverbe şi perifraze adverbiale
propoziţionale,verbe de atitudine propoziţională)". Modalizatorii(care sunt de
variate tipuri, putând fi reprezentati prin cuvinte, propoziţii sau chiar fraze din
planul incidentetc.) influenţeazăîn feluri diferitecomunicarea.Ei suntstrâns legaţi
de ceea ce logicieniişi lingviştiiau consideratnecesarsă distingăÎntre o informaţie
reprezentativă,numită dictum, şi o atitudine a subiectuluivorbitor în raport cu
.C
. -- modus12.
aceasta mtormaţie
Se observă faptul că semantismul este cel care guvernează comunicarea
(indiferent de informaţia pe care o transmite), în sensul că vorbitorul vorbeşte
pentru a transmite informaţiiprincipial de natură semantică,informaţiicare sunt
"îmbrăcate"în structuri, sunt formalizate.Comunicareaar trebui să fie obiectivă,
dar în transmitereainformaţiilorsemanticeintervine factorul subiectiv (marcat şi
prin elemente modalizatoare), atât al locutorului, cât şi al interlocutorului':'.
Aşadar, indiferentde modul În care sunt privite informaţiile,primordialar trebui să
fie semantismul,care guverneazăşiforma structurilorsintactice.
Raportul sintacticde incidenţăreprezentândo problemăintrată de curândîn
atenţia specialiştilor,deşi se realizeazăîn limbă dintotdeauna,există în gramatica
românească (şi în cea universală) obişnuinţa de a se ignora faptul că anumite
elemente care au semantism obligatoriu incident capătă în anumite contexte,
formal, caracteristiciale planului nonincident'".Pentru a prezenta situaţia acestor
elemente, suntem de părere că se impune o identificarea tipurilor de structuri cu
semantism obligatoriu incident şi care, În gramatica românească curentă, sunt
analizate ca având formă nonincidentă.Avem în vedere adverbe de tipul desigur,
fireşte etc., interjecţii ca zău, iată etc. şi verbe din categoriaa trebui, a putea, a
crede, a jî de părere, a fi normal etc. (tip de verbe de care ne ocupăm în mod
specialîn lucrareade faţă).
9Gherasim,
Semiotica,
p.47.
10Aristotel,
Organon,
p. 183şiurm.
Il DŞL,S.v,modalizator.
12DLL,s.v,dictum,
modus,
Ducrot
- Schaeffer,
Nouldicţionar,
p.449.
13Pentrusubiectivitatea
locutorului
şia interlocutorului,
veziHobjilă,
Microsistemul,
p. 15.
HProblema
acestorelemente
aparediscutată
laDimitriu,
Trat.,II,p. 1241.

3

INCIDENTA
- IDENTITATE
SEMANTICĂ
ŞIDIFERENŢIERE
GRAMATICALĂ121
Într-o lucrareanterioară"am prezentatdetaliatsituaţiaadverbelorde tipul
desigur,jireşte etc. (vezitipulde context:BineinţelesCĂvine)şi a interjecţiilor
de
tipulzău, iată etc.(vezitipulde context:Zău c4 vine).Întrucâtacesttip de abordare
a problemeiîn discuţieprezintăelementede noutate,considerămcă ar fi indicatsă
repetăm,succint,uneleobservaţii.În gramaticileromâneşti,in general,se mergepe
ideea unei analizecu ignorareasemantismului
incident.În legăturăcu adverbele
modalizatoareincidente(sinteticede genul bineînţeles,desigur,fireşte, negreşit,
nesmintit,pesemne,poate etc. perifrasticede tipul cu adevărat,cu certitudine,cu
siguranţă,de bunăseamă.fărădoarşi poate.fără îndoială,nicivorbăetc.)luateîn
discuţie,in literaturade specialitateexistă opinii diferiteîn ceea ce priveşte
predicativitatea
sau nonpredicativitatea
lor. Pe de o parte, circulăopiniapotrivit
căreiaadverbelede tipul desigur,urmatesau nu de conjuncţiasubordonatoare
că,
suntpredicatlve'";pe de altăparte,existătezacă adverbelede tipuldesigur,urmate
sau nu de conjuncţiasubordonatoare
că, suntnepredicative17.
O soluţiede evitareo
constituie considerareastructurilorformate dintr-un adverb şi o conjuncţie
subordonatoareca incidente legate". În gramatica "mai nouă", părerea
specialiştilor
estecă acesteadverbe,neurmatede conjuncţiasubordonatoare
că, sun!
incidentenepredicative'"
şi reprezintăsubstitutede prop6iţie, de frazlfo,eventual
de text. Când sunt urmatede jonctivulsubordonatorcă, aceste adverbedevin
predicative- în opiniacelormaimulţilingvişti-, problemacarese punefiindceaa
planuluisemantice-sintactic
din care fac parte, întrucâtaceastă situaţiepermite
interpretăridiferite:adverbelefie că sunt considerateca incadrându-se
în dictum,
chiarcândsunturmatede propoziţiisubiective",fie că suntvăzuteca rămânândtot
în modussemantic,rarăa se finalizadin punctde vederegramatical.În.acestultim
caz, jonctivulsubordonator
că este consideratde unii sintacticieniexpletiv22
sau
afuncţional",iar pentrualţi specialiştiintroduceo propoziţiesubiectivă!
din dictum,
careesteguvernatăformalde adverbulpredicativdin modus":O altij:posibilitatede
interpretare
ar fi aceeacă astfelde adverbeîndeplinesc
funcţiasintacticăde predicat
adverbial, într-opropoziţiemonomembră
insuficientă",în poziţieiniţială,numai
urmate de conjuncţiasubordonatoare
că, prin care se introduceo propoziţie
subordonată
subiectivă"(şi a căreiprezenţăse datoreazăunuianacolutgeneralizat).
Acestfapt ar duce la "atragerea"planuluimodus-uluiîn planul dictum-uluiprin

15VeziTamba
Dănilă,
Sintaxa,
p.109şiurm,
16GAII,p. 318-319;
GutuRomalo,
Sintaxa,
p. 143.
17Teodorescu,
Adverbe,p. 423-436;Teodorescu,
Propoziţia,p. 99 şi urm.;Gabrea,
Construcţii,
p. 537.
18VeziGabrea,
Construcţii,
p. 540şiurm,
19VeziDimitriu,
Trat.,I, p. 742;idem,Trat.,II,p. 1320şiurrn.
20Ibidem,
p. 1071,1323.
21GAr, p. 318;Ciobanu,
Propoziţii,
p.571.
22VeziTeodorescu,
Adverbe,
p. 423şi urm.;Irimia,Gramatica,
p. 301.Pentrudiscuţii,
vezişi
Minut,
Interjecţia,
I,p. 171.Pentru
detalierea
termenului
expletiv
; veziDLL,s.v,expletif,
DŞL,s.v.expletiv.
23VeziNica,Teoria,
p. 159.
24VeziDimitriu,
Trat.,II,p. 1320şiurm.
25Ibidem,
p. 970.
26Ibidem,p.1317.
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elementulformal reprezentatde conjuncţiasubordonatoare
Că27
, în sensul că
propoziţiacareurmeazădupăjonctivulsubordonator
că estedoarapoziţiadinplanul
comentariilor
carea preluatformalloculaceleisubiectiveneexprimatedin incidenţă,
din structurade adâncime.În ceeace priveşteadverbelecareapar singure(detipul
desigur)sau în îmbinăriverbalestabilede tipul e sigur, pornindde la discuţiile
privindpredicativitateaJnonpredicativitatea
lor, considerăm
că acesteatrebuiesă fie
interpretate
în funcţiede diferiteletipuride structuriîn careapar.Dacă,pe de o parte,
atuncicândapar izolateeste mai convenabilsă fie interpretateca substitute(vezi
tipulde context:Ei voraplauda,desigur,biografiasubţire),pe de altăparte,cândnu
mai suntizolateprozodic,ci sunturmatede conjuncţiasubordonatoare
că, estemai
convenabilsă fie interpretateca predicate adverbiale(predicativitatea
lor fiind
susţinutăde elementulsubordonator
că) (vezitipulde context:DesigurCĂnupoate
să fie dragoste).În acestultimcaz, considerămcă în toatetipurilede contexte(în
careadverbeleavuteîn vederesunturmatede conjuncţiasubordonatoare
că) ar trebui
să se vorbeascăde un anacolutgeneralizat,
cu adverbul-predicat
din planulmodusului, urmatde un că suspendat,prin care ar fi trebuitsă se introducăo propoziţie
subiectivătot din planulmadus-ului,
cu sensulgeneralde 'aşa staulucrurile',pentru
acesttip de anaeolutpropoziţiadin planuldictum-ului
neputândreprezentalogico
apoziţie,întrucâtacestfaptar presupunefie că existăun raportde subordonare
Între
un regentdin planulcomentariilor
şi un elementsubordonat
din planulcomunicării.
fie că raportulsintacticde incidenţăeste generatorde funcţiisintactice.De aceea,
propoziţiadinplanuldictum-ului
estede sinestătătoare.
În legăturăcu interjecţiile(sinteticede tipulzău, iată, iacă, iacată,uite,vezi
etc. sau acumperifrastieede tipulpe cuvânt,pe cuvântulmeu,pe legea mea,pe
sufletulmeu,săfiu al dracului/alnaibii,să moreu,vezibineetc.),în gramaticile
mai
vechi nu se vorbeadesprepredicativitatea
lor. În gramaticilemai noi se admite
predieativitatea
interjecţiei
zău,atuncicândesteurmatăde conjuncţiasubordonatoare
că, cu interpretăridiferitedinpunctulde vedereal funcţionării:
în contexteleîn care
apareca elementincidentizolat,atuncicândsubstituieinformaţiasemanticădintr-o
propoziţie/frază,se constituie în unitatea sintactică numită substitut de
propoziţie/frază"(vezitipulde context:Mai bine,zău, n-aşputea să le fac), iar,
atuncicândesteurmatăde conjuncţiasubordonatoare
că, esteinterpretată
ca predicat
interjecţional'"(vezitipul de context:Zău cA ai haz). Acestfapt le apropiede
adverbelede tipul desigur,ceeace faceca precizărilefăcutesupra la adverbelede
tipul desigur să fie valabile şi pentru interjecţiilede tipul zău care au un
comportament
semantico-sintactic
asemănător
(comparătipulde context:DesigurcA
nu poate să fie dragostecu tipulde context:Zău cĂai haz).O altă soluţieestecea
potrivit căreia interjecţia zău îndeplineştefuncţia sintactică de predicat
interjecţional,într-opropoziţiemonomembră
insuficientă",numaidacăesteurmată
de conjuncţiasubordonatoare
că prin care se introduceo propoziţiesubordonată
27Ibidem,
p. 1318.
28VeziDimitriu,
Trat.,1,p. 819şiurm.;Minut,
Interjecţia,
II,p. 170.
29VeziDimitriu,
Trat.,1,p.820.
30VeziDimitriu,
Trat.,TI,p. 970.
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subiectivă"(prezenţaacesteiadatorându-se
unuianacolutgeneralizat).
Acestfapt ar
duce la atragereaplanuluimodus-uluiîn planuldictum-ului
prin elementulformal
reprezentat
de conjuncţia
subordonatoare
că, în sensulcă propoziţiacareurmeazăazi
dupăjonctivulsubordonatorcă este doar apoziţiadin planulcomentariilor,
carea
preluatformalloculsubiectiv
ei neexprimate
din incidenţă,din structurade adâncime.
Nu suntemde acordcu aceastăpărerepentrucă propoziţiadinplanuldictum-ului
nu
poatereprezentao apoziţie,întrucâtacestfaptar presupuneun raportde subordonare
între lIDregent din planul comentariilorşi un elementsubordonatdin planul
comunicării
saucă raportulsintacticde incidenţăar fi generatorde funcţiisintactice,
ceeace nu sepoateadmite.

La incidenţă considerămutilă realizarea unei subcategorizăripornind de la
criteriul mărcilor care definesc incidenţa, ceea ce până acum nu s-a realizat În
literaturaromâneascăde specialitate.Astfel,se poate vorbi despre:
- incidenţăde tip A, marcatăprin izolare (prinpauză şi intonaţie)şi acceptată
principial de toţi specialiştii(în exemple de tipul: A plecat mai repede, spuse el.
Maria, vinoacasălş;
- incidenţăde tip B, neizolată (întâlnităla verbelecu semantismincident la
care incidenţa este marcată de semantismulincident,dublat, de obicei, prin lipsa
acordului- de forma impersonală,în exemplede tipul: Cărţile trebuie citite32);
- incidenţăde tip C, caracterizată,în unele structuri,prin izolare, iar în alte
structuri,prin neizolare. Acest tip de incidenţă se Întâlneştela adverbelede tipul
desigur (carepot apărea atât izolate,în exemplede tipul: El ştie, desigur, despre ce
este vorba, cât şi neizolate,atunci când sunt urmate de conjuncţiasubordonatoare
că în poziţie iniţială, in exemple de tipul: Desigur cA va veni, sa,fiîn poziţie
mediană,în situaţiiprecum:El desigur cAva veni),la interjecţiilede,:tipul zău (care
pot apărea atât izolate, În exemple de tipul: Ea poate, zău, să te ajute, cât şi
neizolate, atunci când sunt urmate de conjuncţia subordonatoarecă în poziţie
iniţială,în exemplede tipul: Zău cA voi veni la timp, sau în poziţie mediană,ca În:
El zău CĂpoate rezolva problema) şi la verbele cu semantism incident _. de
atitudine sau de apreciere, impersonale(care pot apărea atât izolate, în exemple
precum:Ei nu suntpregăti,ti,cred, pentru ceea ce urmează,cât şi neizolate,atunci
când sunt urmate de conjuncţiasubordonatoarecă, în situaţiiprecum:Cred cĂvor
ajuta to,ti?3.
Dctaliemîn continuareclasificareaincidenţeiprezentatămai sus, pornind de
la verbe de tipul a putea, a părea etc., structuri pe care le vom prezenta
31Ibidem,
p. 13l7.
32În acestcaz,în majoritatea
lucrărilor
de specialitate,
cărţileesteanalizat
ca subiectpentru
trebuie,structură
interpretată
greşit- considerăm
noi-, întrucâtîn acestfelse stabileşte
unraport
întreunelement
dinplanulcomunicării
propriu-zise
(cărţile)şi unelement
dinplanulcomentariilor
(trebuie).
33Considerăm
irelevante
deocamdată
structurile
de tipulAfarăplouă,credcă, pe carele
interpretăm
cafiindrezultatulunor
influenţe
străine
(maialesa limbiiengleze).
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subcategorizatşi diferenţiat, în sensul că vom insista în comentarii mai ales pe
tipurile de contextece pun problemedeosebitede interpretare.Admiţândtrei tipuri
de incidenţă (A, B şi C), constatăm că, pentru tipurile B şi C, în teoria limbii
actuale se merge, în general, pe ideea unei analize cu ignorarea semantismului
incidentşi considerându-secă la verbeledin acestecategoriisunt legate un element
din planul comunicăriipropriu-ziseşi un elementdin planul comentariilor,când ar
trebui să se respectecriteriulsemantismuluiincident.Lăsândla o parte incidenţade
tip A, care nu pune probleme,avem în vederemai ales incidenţade tip B (intâlnită
la verbele cu semantism incident la care incidenta este marcată de semantismul
incident,dublat, de obicei, de lipsa acordului).În iimbă există verbe cu semantism
incident" dublat, principial, de lipsa acordului, dar care, în teoria limbii, sunt
interpretateca şi cum ar fi formal dependentede planulnonincident(prin acord sau
prin jonctive subordonatoare).Aşadar, în gramaticile româneşti, în general, se
mergepe ideea unei analizecu ignorareasemantismuluiincident.
La incidenţade tip B, neizolată,în cazul verbelorcu semantismincident, se
poate face şi o altă subcategorizareîn:
verbe cu semantism incident, coroborat cu lipsa acordului (şi forma
impersonală);
- verbe cu semantism incident, la care semantismulnu mai este dublat de
lipsa acordului,formapărânda deveni,astfel,nonincidentă
În ceea ce ne priveşte,din analizamaterialuluiexcerptat,am constatatruptura
existentăîntre semantismulîntotdeaunaincident(care ar trebui să ducă la raportul
sintactic de incidenţă) şi forma (concretizatăÎn neizolare),care este considerată
justificatoare- aici - pentru raportulsintacticde subordonare.În această situaţiese
află şi verbe cu semantismincident;precizămînsă că nu toate verbelecu semantism
incidentau acelaşi comportamentmorfosintactic,aşa Încâtvom face analiza separat,
pentrufiecaredin cele două categoriienunţateîn titlularticolului"
L Verbelede posibilitate" (tipic semanticeste a putea" - în legătură cu care
vom face majoritatea comentariilor--, la care se adaugă îmbinările stabile a ft
posibil, a ft cu putinţă etc.) cu semantism incident şi, principial, cu formă
incidentă38pot intra teoretic într-o legătură formală cu planul nonincidenţei,în
anumitesituaţii:
34Admitemfaptulcă, În actulvorbirii,"realitatea"
poatefi prezentată
(obligatoriu,
prin
dictumţ
şicomentată
(prinincidenţă,
înmodus).
35Facemprecizarea
că folosimfaptede limbăexcerptate
din lucrărireprezentative
sau
.construim"
propriile
exemplificări,
apelând
lafaptele
delimbăromână
vorbităşipopulară
cunoscute.
36O "sub-subcategorizare"
nua fostposibilă
decâtla verbele
denecesitate,
undelistadeverbe
careintrăînaceastă
categorie
estebogată.
37Pentruacestverbs-avorbitşidespresemiauxiliaritate
(Irimia,
Gramatica,
p. 165-166).
culipsaacordului.
38Formăcare,repetăm,
artrebuisăfieincidentă,
în sensulcoroborării
semantismului
incident
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------------- timpulprezent:
(1) LaculRoşu se poate vedeaîn faţă.
(2) Mai multeelementede noutatese pot observaaici.
(3) Situaţiaesteposibil să fie rezolvatărapid.
(4) Cărţileesteposibil să se vândă repede.
(5) Situaţianu este cu putinţă să fie rezolvată.
(6) Toatesunt cu putinţă la turc (Sadoveanu,o. X, p. 1(9);
- timpul imperfect:
(7)Seputea spunechiarcă maimultsefaceacă bea(M.I.Caragiale,
apudDLR).
(8) Se puteau observaacolo mai multe elementede noutate.
(9) Era posibil să cumperecasa.
(10) Problemeleera posibil să nu se rezolve.
(Il) Unlucrunu era niciPersideicuputinţă,să treacăuliţa(Slavici,apudDLR).
(12) Acestelucrurinu erau cu putinţă;
- timpul viitor:
(13) Se va putea întoarceacasă când va terminalucrarea.
(14)Sevorputearezolvaacesteinconvenientc
doardacăse lucreazămaimult.
(15) Rezolvareaacesteisituaţiinu vafi posibilă prea curând.
(16) Plecarealui şi obţinereadiplomeinu vorfi posibile prea curând.
(17) Sosireaacolo nu vajî cu putinţă decât mâine.
(18) Întâlnirilenu vorfi cuputinţă până săptămânaviitoare;
- timpul perfectcompus":
(19) Problemanu s-a putut rezolvadecât după intervenţiaunuiirieten.
(20) Lucruriles-au putut rezolvarapid.
(i
(21) Luareaunei alte deciziinu afost posibilă.
:i
(22)Urcareape Rarăuşivizitala schitnu aufostposibiledincauza"
drumuluirupt.
La verbe de posibilitate,deşi informaţiasemanticăincidentăpe care o au ar
cere teoretic şi o formă incidentă,aici marcatăprin neizolare,fiind actualizatăprin
impersonal(de persoana a III-a, sg.), forma devine nonincidentă.Acest fapt se
datorează influenţei uzului, care face ca unele greşeli de limbă generalizate să
devină altă normă, în sensul generalizăriiacordului în persoană şi în număr cu
subiectuldin planul nonincident", la prezent indicativ (vezi tipul de context 2: Se
pot observa elemente),la imperfect (vezi tipul de context 8: Se puteau observa
elemente),la viitor (vezi tipul de context 13: Se va putea intoarce acasă când va
termina lucrarea) şi la perfect compus (vezi tipul de context 20: Lucrurile s-au
putut rezolva rapid). Verbele de posibilitatede tipul a putea" - la care se adaugă
-------------39Avemîn vederesituaţiadinlimbaliterarăşi dinlimbavorbită,
nu şi ceadinlimbaveche,
undefuncţiona
omofonia
etimologică
întrepers.3 şi6.
40Facem
precizarea
căavemînvedere
maialessituaţia
verbelor
cusemantism
incident
carenusunt
urmate
deceeaceuniispecialişti
consideră
a fiosubiectivă,
ciauunsubiect
personal
41Avemîn vederesensullexicalincident'a fi posibil',excluzând
sensulde bază-a avea
puterea'(compară
Carteasepoateciticuuşurinţă
cuElpoatesăplececândvrea).
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şi verbulperifrastica fi cu putinţă (vezitipul de context6: Toatesunt cu putinţă la
turc), spre deosebire de verbele de necesitate, se caracterizeazăprin acordul
obligatoriu, în principiu, la toate persoanelegramaticale şi la toate timpurile şi
modurile.În cazul verbelorperifrasticede necesitatede tipul a fi posibil nu se face
niciodată acordul,astfel încât ele rămân incidenteindiferentde forma gramaticală
(vezi tipul de context 10: Problemele era posibil să nu se rezolve),cu excepţia
structurilorunde există şi un auxiliar, adică la timpul viitor (vezi tipul de context
16: Plecarea lui şi obţinerea diplomeinu vorfi posibileprea curând) şi la timpul
perfect compus(vezi tipul de context20: Lucruriles-au putut rezolvarapid), unde
credemcă acordulîn număr se datoreazăauxiliarului.
În lucrările de gramaticămai noi se încearcă şi o explicarea acestei situaţii
din punctul de vedereal planurilorsemantice-sintacticedin care fac parte verbulcu
semantism incident şi aşa-numitul subiect al acestuia. Acest acord, neliterar
deocamdată,este explicat prin faptul că un verb-predicatdin modus ajunge să se
acorde cu subiectul din dictum", Actualul predicat incident de tipul putea (vezi
tipul de context 1) va fi avut în structurainiţialăun subiect general,ca asta/lucrul
acesta, tot din planul incidenţei,care va fi fost "tradus"printr-opropoziţieapozitivă
ce urma predicatuluiputea. Suntem de părere că nu este convenabilăinterpretarea
propoziţieicare urmează verbelorde tipul a putea (cu sensul de 'a fi posibil') din
astfel de structuri ca fiind o apozitivă(din structurade adâncime)a unei propoziţii
subiective din planul incidenţei (Lacul Roşu se poate vedea în faţă. < Lucrul
aceasta se poate, şi anume, lacul Roşuse vedeînfaţă.), ci ar trebui să se vorbească
de un anacolut generalizat, în care verbele-predicatde tipul a putea din planul
modus-uluiar fi trebuit să fie urmate de un subiect tot din planul modus-ului,cu
sensul general de 'asta/lucrulacesta', pentrucare propoziţiadin planul dictum-ului
nu poate reprezenta o apoziţie (întrucât acest fapt ar presupune un raport de
subordonareîntre un regent din planul comentariilorşi un elementsubordonatdin
planul comunicării),ci reprezintăo propoziţiede sine stătătoare.
2. Verbele de aparenţă (de tipul a părea, la care se adaugă îmbinareastabilă
a avea aparenţd't].
- timpulprezent:
(23) Carteapare a fi interesantă.
(24) Subiectelepar să-i intereseze;
timpul imperfect:
(25) El părea să înţeleagăce se întâmplă.
(26) Stelelepăreau că se mişcă după tactul lor; îngerii ce treceau surâzând
pe lângă el ingânau cântărilece lui îi treceau prin minte (Eminescu,
o. VIi,p. 107).
42Dirnitriu,
Trat.,II,p. 1238.
43Facemprecizarea
cănuamîntâlnitaceastă
îmbinare
verbală
niciîntexteleanalizate
şi nici
înlimbavorbită,
faptcedenotăo utilizare
redusăa acesteia.
Deaceea,exemplificările
sereferănumai
laverbula părea.
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(27)Începură...nişteploicssepăreacă nu vormaiînceta(Slavici,apudDLR);
- timpulperfectcompus:
(28) El a părut să înţeleagădesprece este vorba.
(29) Subiecteleau părut uşoare.
În legătură cu verbele de aparenţă se remarcă, în majoritateatipurilor de
exemple,prezenţa acordului la toate timpurile şi la toate persoanelegramaticale.
Există Însă şi o lipsă a acordului la timpul imperfect, doar în unele texte
belcmstice,ceea ce confirmăşi în plan formal semantismulincident(vezi tipul de
context 27: Nişte ploi care părea că nu vor mai inceta). În privinţa interpretării
comportamentuluimorfosintactic al tipului de structură analizat, sunt valabile
afirmaţiilefăcute supra, la verbele de necesitateşi de posibilitate,şi anume că nu
este convenabilăinterpretareapropoziţieicare urmeazăverbelor de tipul a părea,
din astfel de structuri, ca fiind o apozitivă (din structura de adâncime) a unei
propoziţii subiective din planul incidenţei (El părea să înţeleagă ce se întâmplă.
< Asta părea, el să înţeleagă ce se întâmplă.ş,ci ar trebui să se vorbeascăde un
anacolutgeneralizat,În care vorbele-predicat
de tipula părea din planulmodus-uluiar
fi trebuit să fie urmate de un subiect tot din planul mo4us-ului,ca asta/lucrul
acesta, pentru care propoziţiadin planuldictum-uluinu poate reprezentao apoziţie
(întrucâtacest fapt ar presupuneun raport de subordonareÎntre un regentdin planul
comentariilorşi un element subordonatdin planul comunicării),ci o propoziţie de
sine stătătoare.
Generalizând,suntem de părere că nu se poate identifica,deocamdată,nicio
regulăîn legăturăcu verbelecu semantismincidentdin punctulde vedeje al teoriei
limbii,Întrucâtlimbaeste în continuăschimbare,fapt demonstrat,în acst caz, prin
"mişcările" acordului. Deşi sensul incident este acelaşi peste tot, ;,formal apar
diferenţieri,marcateprin acord (acolounde acesta nu ar trebui să existe).
O altă problemă care se pune este cea a circulaţiei (spaţiale, sociale etc.)
tipurilor de verbe cu semantismincident. Din materialulinvestigat se observă că
frecvenţafolosiriianumitortipuri de verbe cu semantismincidentdepinde atât de
"vârsta" verbului (neologism sau termen vechi), cât şi de diferitele stiluri
funcţionale ale limbii sau de diversele etape ale istoriei limbii. Astfel, verbele
neologicede tipul a avea aparenţa au o circulaţiemult mai redusă.
Considerăm,de asemenea, că nu este convenabilăinterpretareapropoziţiei
care urmeazăverbelorde tipul a putea sau a părea din astfel de structurica fiind o
apozitivă (din structura de adâncime) a unei propoziţii subiective din planul
incidenţei,întrucât ar Însemna să admitem un raport de subordonareîntre două
unităţi sintacticedin planuri semantice-sintacticediferite. Şi în acest caz, ca şi în
ceea ce priveşte adverbeleşi interjecţiilediscutate(vezi supra), suntem de părere
că ar trebui să se vorbeascăde un anacolutgeneralizat,în care verbele-predicatde
tipul a putea sau a părea din planul modus-uluiar fi trebuit să fie urmate de un
subiecttot din planul modus-ului,ca asta/lucrul acesta, pentru care propoziţiadin
planul dictum-uluinu poate reprezentao apoziţie (întrucâtacest fapt ar presupune
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un raport de subordonareÎntre un regent din planul comentariilorşi un element
subordonatdin planul comunicării),ci reprezintăo propoziţiede sine stătătoare.
Pentru o analiză cât mai detaliată a problemei incidenţei (care constituie
obiectul lucrării de faţă) a fost necesară realizarea unei clasificări generale a
tipurilor de incidenţă(în funcţie de mărcilede identificare),clasificarepe care am
nuanţat-o, pentru tipul B, pornind de la analiza verbelor de posibilitate şi de
aparenţăcu semantismincident, evidenţiindaspecteleignorateîn literaturaactuală
de specialitate,în ceea ce priveştetratareaincidenţei,prin neluareaîn considerarea
situatiilor
în care semantismulincidentnu este marcat de "forma"
incidentă(altfel
,
.
spus, când avem de a face cu lipsa acorduluila verbeleincidente).
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