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Cercetările, numeroase în ultima vreme, consacrate locutiunilor admit, în gene- 
ral, că se pot găsi grupuri de cuvinte sudate semantic şi gramatical, corespunză- 
toare tuturor părţilor de vorbire, cu excepţia articolului. Gramatica Academiei, ed. 
a II-a, Bucureşti, 1963, acceptă, teoretic, acest punct de vedere'. Cînd tratează însă 
părţile de vorbire, ea înregistrează Iocutiuni doar pentru adjectiv, verb, adverb, 
prepozitie şi conjunctie. Faptul nu este Întîmplător. Fiind mai bine reprezentate în 
limbă, aceste tipuri de locutiuni au intrat mai repede în atentia cercetătorilor 2. Deşi 
admise teoretic şi chiar consemnate În diverse studii. sau qramaticl, locutiunile cores- 
punzătoare numerelulul, pronumelui şi interjecţiei n-au fost Încă studiate. 

Al. Philippide înregistra în Gramatica elementară a limbii române 3 constructii 

de tipul: le miri cine, te miri ce. te miri cui, toate celea etc. cu funcţii de pronume nedefinite. In aceeaşi gramatică, la capitolul lzolăti, întîlnim alte $tJrmaţiuni: cite şi 
mai cîte, nu ştiu ce prezentate de autor ca avînd valoare de substantive şi adjective. 

În Stilistica limbii romdne, 4 Iorgu Iordan, discutînd construcţia le miri ce şi mai 
nimica, face următoarea precizare, demnă de reţinut: "Această locuţiune adverbielă. 
atît de răspîndită în vorbirea populară (apare şi 'scurtată', te miri ce, de pildă, tot la 
Creangă: înşfăcăm noi le miri ce mai aveam), are .sens mai mult cantitativ decît 
modal, iar din cauza lui nimica, pus de qramatici printre pronume, al putea fi inter- 
pretată ca o construcţie pronominală [s.n.). Mă opresc asupra acestui detaliu for- 
mal pentru cititorii care se lasă conduşi de .definitiile gramaticale". 

In anii din urmă, cînd Iocutiunile au fost judecate din punct de vedere gra- 
matical cu mai multă atentie, găsim în diferite articole sau monografii de acest 
fel informaţii privitoare şi la locuţtuni le pronominalo. Astfel, Euq, Ioanitescu vor- 
bind de "grupuri de cuvinte corespunzătoare... unor pronume nehotăr îte " 5 notează 
următoarele exemple: ce pe apă nu curge, cine' ştie ce, cîte alte, cîte şi mai cite, 

1 Vezi vol, 1, p. 34. 
2 Pe lîngă aceste Iocuţiuni eu mai fost cercetate şi locutiunile substantlvulo 

(vezi articolul nostru din "Limba română", 1963, nr. 5). 
3 Iaşi, 1897, p, 62. 
4 Bucureşti, 1944, p. 172, nota 3. 
5 Locuţiunile, În "Limba română", V (1956), nr. 6, p. 52. 
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cîte toate, cîte alea toate, multe şi mărunte, nrrmcc toată, le miri ce, una alta 6. 
Dintre acestea, numai unele, însă, pot fi încadrate în categoria Iocutiunilor PIO- 
nominale .. Florica Dimitrescu admite, teoretic, că în limbă există Îmbinări de cu- 
vinte echivalente cu pronumele, şi se refera în acest sens la pronumele nehotărîte 
care, odinioară, trebuie să fi fost locuţiuni : orice, fiecare, oatecine, îleştecate, 
fiecine 7. Pentru stadiul actual al limbii însă, autoarea nu menţionează nici un exem- 
plu. In articolul Locnţiunil« cuiverbiate 3, Gh. N. Draqornirescu analizînd îmblnări le 
cine ştie unde, cine ştie cum, CÎne ştie cînd precizează că acestea "reprezintă con- 
strucţii paralele cu 10 cu ţi unile pronominale nehotărîte cine ştie cine şi cine ştie 
ce" (p. 66). Mai departe, în acelaşi studiu, autorul trece în rîndul locutlunilor ad- 
vcrbiale şi formaţiunea te miri ce şi mai nimica care, în .această formă şi în con- 
textul respectiv are, evident valoarea pronomin al-substantiv ală. "De altfel, conu 
Manole rîdea mereu, rîdea pentru te miri ce şi mai nimica" (N. D. Cocea]. 

Gramatica Academiei, cditi a a II-a, face următoarea menţiune în legătură cu 
locuttunlle pr onomine le : "Pentru pronume s-ar putea vorbi de locutiuni pronomi- 
nale nehotărîte (cine ştie cine Sau cine ştie ce), interogative (ce fel de) şi de poli- 
teţe (diverse formule ca domnia-sa)" 9. 

In cele ce urmează ne propunem să urmărim tipurile de locuţiuni pronomi- 
nale după structură, pozit1a lor în qr ametica românească .. precum şi locul lor între 
celelalte locuţiuui. 

Locutiunile pronorninel« sînt grupuri fixe de cuvinte echivalente cu pronume. 
Imediat se impune Însă precizarea că dintre toate categoriile de pronume, singurele 
care au echivalente Iocutionale sînt pronumele nchot ăr lto (în care includem şi pro- 
numelenegahve). Aşadar, nu se poate vorbi de locutiunt pronominale în general,ci 
numai de locutiuni pronorninale nehotărîte 10. La origini, locuţiunile pronominale au. 
fost de multe ori, propozitii interogative de tipul: "Cine ştie ce mi s-a mai intîm- 
pla!" (1. Creangă) în care pronumele interogativ ncmaipurtînd accentul sintactic a 
fost folosit cu valoare de pronume nehotărît, rur pronumele relativ, pierzind calitatea 
relaţională, a căpătat valoare ncutrală. Prin CIrculatie mare în timp şi În spaţiu, con- 

. structla s-a Iexlcallzat, făcînd serviciul unui singur cuvînt (acoperind, deci,o noţiune), 
ia-r gramatical comportrndu-se ca o sinqur ă parte de vorbire (un pronume). Este cazul 
Iocuţiunilor pronominale ci12e sue cine, cine ştie ce, te miri ce, te miri cine etc. 

Alte locutiuni au luat naştere. din Întîlnirea a două elemente pronomiuale. Folo- 
sirea îndelungată în aceeasi ordine a celor două pronume a dus la sudarca lor 
semantică şi apoi, prin izolare, la saltul spre cehtatea de locutiune : ex. toale 
cele, alte cele etc. 

în comparaţie cu alte categorii de locutiunl, de pildă cu cele verbal, adver-. 
bielc, adjcctivale, snbstentivale, locutiunile corespunzătoare pronumelui sînt destul 
de slab reprezentate în limba r ornănă contempor enă. Istoria Iunbii române cunoaşte 
însa' destul de multe formatii de acest fel, care, cu timpul, şi-au sudat perfect ("le. 
mentele devenind simple pronume: fiecare, oricine, neşt itie, careva, altcineva, Dare- 
caTe etc:. etc. 

6 Locuţiuni1e, În "Limba .română", V (1956), nr. (i. p. 52. 
Plorica, Dimitrescu, Locuţiunile verbale în iim/Ja română, Bucureşti, 1958, p. 35. 

8 In "Limbă ŞI literatură", Y, 1961. 
9 Val. L p. 35. 
10 Constructia interogativă. ce fel de nu poate fţ interpretată ca o locuiulle 

j)tollominală măcar pentru faptul d! cere în "răspuns"· un adjectiv. 
. Obişnuttunui adjectiv pronominal interogativ îi corespmide în propoziţia "răs- 
puns" unul nehotărit: Care om nu. iu)Jeşte viata ?Orice (fiecare) om iubeşte viaţa, 

. Formula de politete domnia-sa reprezintă de faptlnlimba modernă un singur cuvîn. 
C()nstructiile paralele aCesteia dUmnealui, dumneaei, ca şi varianta clumneasa, spn- 
jină a·cest pUnct de vedere. 



(Al. Vlahulă) 

(Tudor Arghezi) 

11 Vezi Locuţiunile verbale in limba romană, p. 88. 
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"Sărutări erau răspunsul 
La-ntrebări Îndeosebi, 
Şi de alte ce/e-u lume 
N-aveai vreme să întrebi". 

2. Locutiunt formate din advorb-ţ-vorb-ţ-pronumo . nu ştiu cine, nu ştiu ce. 
Ex. "Parcă se petrecea IlU ştiu ce ... poate vreun dor ascuns care nu-l venea 

a-I spune" (1. Creangă). Aceeaşi Îmbinare aşezată la Început de frază şi purtînd 
accentul acesteia nu mai îndeplineşte rol' de pronume: ex. Eu .nu ştiu ce vrea de 
la mine. Situatie se întîlneşte şi la alte Iocutiuni. provenite din propozitii: cumse- 
cade. In astfel de situaţii contextul conferă o valoare sau alta construcţiei respective. 

3. Locutium formate din pronume+conjuncţie+adverb+pronume: CÎte şi mai 
cîte. Procedeul de formare este cel al repetitlei, frecvent întîlnit $1 în alte tipuri de 
Iocutluni, de pildă în cele adverbiale : din cînd În cind, din vreme-Il vreme etc. etc. 

Ex. "Şi-a prins a inşira pe laiţă ghetute, basmale, legătlirele cu covrigi, moso- 
rase de aţă, cîte şi mai cîte" (Eusebiu Camilar). 

4. Locutiuni alcătuite din două pronume, unul nehotărît, altul demonstr ativ: 
toate cele, alte cele. I 

Ex. "Şi uite-mi trec pe dinainte 
In rînduri-rînduri toate cele: 
Oraşul înnegrit de fumuri 
Şi toate plînsetele mele". 

"Inimă slabă, aşa ca să se clatine ŞI să se-nduioseze de le miri ce, 
n-avea cuvioase". 

Locut: unile pronominale ziu circulatie mai ales în limba populeră Ş'I, in general, 
în limba vorbită. Nu se întîlnesc obişnuit in stilul ştiinţific, nici în cel oficial admi- 
mstrativ. Comunicind mai mult decit echivalent ele lor simple, locuţillniIe pronomi- 
nale, ca de altfel toate locutiunile, se intilnesc frecvent în literatura artistică. 

După structura lor, deosebim patru tipuri de Iocuţiuni pronorninele : 
1. Locutiunl alcătuite d.n : pronume-j-verb-j-pronume : cine ştie cine, cine ştie 

ce, te miri ce şi mai nimica, te miri cine, te miri ce. 

Ex. "Ş-ar putea să fie Cine-ştie-Cine ... 
Care n-a mai fost şi care vine 
Si se uită prin intuneric la mine 
SI-mi vede cugetele toate". 

In legătură cu structura Jocutlunilor pronominale se impun trei observaţii: 
1. Este obligatorie prezenta unui element pronominal (de obicei, pronume neho- 

tărît sau relativ cu valoare de pronume nehotărit) în structura locutiunilor prono- 
rninale. Ca tip de structură, Iocuţiunl le pronominale se apropie de cele verbale, prc- 
pozitionale şi conjuncţlonale subordonatoare, care au în componenta lor un element 
aparţinînd părţii de vorbire pe care o reprezintă. Constatarea vine să modifice un 
punct de vedere mai vechi, exprtmet de Florica Dimitrescu 11 în legătură cu struc- 
tura Iocutiunilor. 
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In general, Iocutiunile se comportă,. din punct de vedere gramatical, ca şi 
părţile de vorbire rpe care le reprezintă. In cazul de faţă, Iocutiurrilo pronommale 
păstrează cerecteristiclle gramaticale ale pronumolor nehotărîte sau ale celor rela- 
tive care se găsesc în structura lor. In flexiune, ultimul element al locutiunti mar- 
chează opoziţia cazuală: N.A.  G.D,: 

N,A. nu ştiu cine (care) 
G.D. (a, al, ai, ale) nu ştiu cui (cărui] a), cărei( a), căror( a 1 
Ex, Am dat această carte nu ştiu cui şi nu mi-a mai adus-o. 
N.A. Cine ştie cine (care) 
G.D, (d, al, ai, ale) nu Şti1.1 cui (căruuu), căr eija), cărorta). 
Ex. "Intr-un colt, un regizor citeşte absorbit scenariul abia isprăvit al cine 

ştie căruia"; (A. E. Baconsky], 
Cînd a-re valoarsvadjectivală, locutiuneaprQnominalăse acordă în gen număr 

şi caz cu substantivulp'e lîngă care stă. Unele locuţiuni pronominale au formăn1.ţ- 
mai pentru .plur.al: toate cele, alte cele, dte şi mai cîte, 

tn propoziţie, ]ocuţiunile pronominale Îndeplinesc toate funcţiunile sintactice 
ale. tInui pronume propriu-zis, Cînd determină substantive, ele au ca şi adjectivele 
nehotărîte, funcţii de atrit)ute adjectivale. 

Concluzii. Locutlunile. pronomin1l!le sînt destul de slab reprezentate in limba ro- 
mână, în cQmparaţie cu alte locuţiuni. 

2 .. Ultimul clement al acestui tip de locutiunt este un pronume care "dă tonul" 
construcţiei întregi. O situaţie asemănătoare se întîlneşte la Iocutiuntlo conjuncţie- 
nale subordonetoere, unde, ultimul cuvint este, de obicei, o conjuncţie (sau un 
adverb sau pronume relativ cu această valoare). în felul eccstaTocuttuntlc vprono- 
minale se deosebesc de Iocutiunile adverbiale pronominale: Cine ştie cum, cine ştie 
unde, cine ştie citul, cine ştie cît, te miri cum, te miri unde, te miri cînd. 

Ex, "Cînd rostogolul ajunse cine ştie unde şi fumul se risipi, Mantu Miu văzu 
[ereticul măturat" (Gala Galaction). 

Ca şi pronumele pe care le reprezintă, locutiunile pronominale pot. Insoti sub- 
stantive şi în aceste situatii ele au valoare adjectivală. Cu funcţie adjectivală, IOCli- 
ţiunile pronominale sînt aşezate intotdea-una înaintea substantivului: Ex. "Uneori, 
din glodul cuvintelor iese o idee limpede ca apa de izvor Ş'l frumoasă ca unda ei, 
furnicată de raflectări oqlinditc-n ea din cine ştie ce înstclări depărtate" (Tudor 
Arqhezi]. 

3. între elementele locutiuni lor pronominale se pot intercala anumite deter- 
minetive care evidenţiază o sudură destul de avansată a acestor constructii. 

Ex, "L-am văzut Intccmlndu-si nişte vopsele,din ouă şi nu mai ştiu ce alt- 
ceva, după o formulă personală. pentru a picta o icoană pe sticlă". (Dinu Pillat, 
în "Gazeta Ilter.ară", l8.III. 1965, p. 3). Alteori elementul prepoziţional introductiv 
se aşează între părţile locutiurni : " ... poate că te-ei supărat cine ştie de ce" (L. 
Rebreanu). 

Ca şi pronumele propriu-zise, locutiunlle pronominale au în anumite contexte 
valoare neutrală. Această valoare porneşte, probabil, de la ultimul element al 
construcţiei: cine ştie ce, te miri ce etc. 

Ex, "Nu te mai pune şi dota atîta pentru te miri ce şi mai nimica, că doar 
n-are să fie un cap de ţară" (Ion Creangă). 

In această situaţie, prin izolare şi accentuate în propoziţie, locutiuni le pro- 
nominale vcepătă, uneori valori substantivale : 

Ex, "De-or trece anii cum trecură, 
Ea tot mai mult Îmi va plăce, 
Pentru că-n toată-a e1 făptură 
E-un "nu ştiu cum" s-un "nu ştiu ce". 

202. D. NICA 4 
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Gramatical ele au valoare de pronume nehotărlte şi se comportă, în general, 
ca şi echivalentele lor simple. 

Din punctul de vedere al structurii, Iocutiunile pronominale se apropie de unele 
Iocutiuni adverbiale (cine ştie cind (unde, cum), sau de Iocutiumle numeral (de cine 
ştie cite ori]. 

Ex. " ... bolta cerească îşi ve roti de cine ştie cite ori sferele pînă să se înalţe 
în cuprinsul gîndirii critice româneşti o minte genială asemeni celei stinse" (D. Micu, 
"Gazeta literară ", 18. III. 1965, p, 3). In aceste construcţii, ultimul element este un 
indiciu al valorii lor pronorninale, adverhiale sau numerele (cine ştie cine (ce), cine 
ştie cînd (unde, eiunţ, de cine ştie cîte ori). 

In sfîrşit, avind în operele scrise o arie limitată de răspîndire, locuţiunile pro- 
nominale, alături de celelalte Iocutiuni şi construcţii Inezeoloqice fixe, pot fi luate 
în constderaţie la fixarea graniţelor aprooametlve ale stilurilor Iuncţlonale ale lim- 
bii literare. 

I 


