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Demersul nostru de cercetare a luat naştere din
dorinţa de a contura o imagine cât mai complexă şi
detaliată a unui subiect care a prilejuit numeroase discuţii
în literatura de specialitate românească şi spaniolă:
predicatul complex cu operator modal şi aspectual.
Alegerea acestui subiect pentru cercetarea noastră nu este
întâmplătoare, ci are la bază străduinţa de a dezvolta
tema disertaţiei cu titlul Problema predicatului complex
în limba română, susţinute de către noi în cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea
de Litere, în anul 2012, în vederea finalizării studiilor
universitare de masterat.
Scopul principal urmărit în cele şapte capitole ale
prezentei lucrări este analizarea, în paralel, a unui
segment de gramatică, în două limbi asemănătoare din
punctul de vedere al genezei (limbi romanice), pentru a
observa, pe de o parte, evoluţia predicatului complex cu
operator modal şi aspectual, iar, pe de altă parte, situaţia
actuală a acestui tip de unitate predicativă complexă,
totul cu sublinierea punctelor de apropiere şi de depărtare
între cele două limbi din acest punct de vedere.
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Ipoteza principală a cercetării de faţă face referire
la faptul că predicatul complex cu operator modal şi
aspectual şi suport semantic verbal nu este utilizat
întâmplător de către emiţător, ci reprezintă atât un
mecanism lexico-gramatical, cât şi unul pragmatic de
exprimare a subiectivităţii.
În acest sens, avem în vedere următoarele
obiective:


prezentarea stadiului actual al cercetării şi a
cadrului teoretic cu privire la predicatul complex
cu operator modal şi aspectual în limbile română
şi spaniolă;



analiza comparativă a acestui tip de predicat
complex, în diacronie, în cadrul discursului
religios vechi în limbile română şi spaniolă,
punctând particularităţile semantico-gramaticale
ale operatorilor de predicativitate (modali /
aspectuali)

şi

posibilităţile

combinatorii

cu

suportul semantic verbal;


analiza comparativă la nivel general a acestui tip
de predicat complex, în sincronie, în cadrul
discursului publicistic în limbile română şi
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spaniolă, subliniind, de asemenea, particularităţile
semantico-gramaticale
predicativitate

ale

(modali

operatorilor

de

aspectuali)

şi

/

posibilităţile combinatorii cu suportul semantic
verbal;


analiza comparativă la nivel particular, în cadrul
unor studii de caz, a acestui tip de predicat
complex, în sincronie, în cadrul discursurilor
publicistic şi politic televizual în limbile română
şi

spaniolă,

evidenţiind,

particularităţile
operatorilor
aspectuali)

de
şi

pe

de

o

parte,

semantico-gramaticale

ale

predicativitate
posibilităţile

(modali

combinatorii

/
cu

suportul semantic verbal, iar, pe de altă parte,
trăsăturile specifice funcţiei de mecanism lexicogramatical de exprimare a subiectivităţii ale
acestuia;


analiza

comparativă

a

particularităţilor

pragmatice ale predicatului complex cu operator
modal şi aspectual şi suport semantic verbal în
cadrul discursului politic televizual în limbile
română şi spaniolă;
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analiza comparativă între situaţia din perioada



secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea şi situaţia
actuală a acestui tip de predicat complex;
prezentarea



concluziilor,

a

biografiei

şi

a

anexelor.
Lucrarea de faţă cuprinde două părţi: una
teoretică şi alta practică. În ceea ce priveşte aspectele
teoretice aflate la baza cercetării noastre, acestea sunt
expuse

atât

în

primul

capitol,

cel

introductiv

(subcapitolul I.2), cât şi în capitolele următoare, care,
deşi au caracter preponderent practic, debutează cu scurte
consideraţii privitoare la trăsăturile specifice discursului
religios

(subcapitolul

II.1),

discursului

publicistic

(subcapitolul III.1) şi discursului politic televizual
(subcapitolul IV.1). La cele menţionate se adaugă, în
subcapitolul IV.3, prezentarea aspectelor teoretice de la
care pornim în identificarea particularităţilor pragmatice
ale predicatului complex cu operator modal şi aspectual
în limbile română şi spaniolă în cadrul discursului politic
televizual. Partea practică, cea mai dezvoltată şi mai
importantă din acest demers de cercetare, este distribuită
în capitolele II-VII, fiind organizată în jurul analizei
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comparative a predicatului complex cu operator modal şi
aspectual în limbile română şi spaniolă. Mai întâi, în
capitolele II-IV, am analizat particularităţile semanticogramaticale şi posibilităţile combinatorii ale operatorilor
modali şi aspectuali din componenţa predicatului
complex în limbile română şi spaniolă în diacronie, în
cadrul discursului religios vechi (perioada secolelor al
XVI-lea – al XVIII-lea), şi în sincronie, în cadrul
discursului publicistic şi în cel politic televizual,
completând cu ilustrarea particularităţilor pragmatice ale
acestui tip de predicat complex în cadrul discursului
politic televizual. Capitolele finale se constituie în studii
comparative menite să evidenţieze asemănările şi
deosebirile cu privire la acest tip de predicat complex în
limbile română şi spaniolă în diacronie (capitolul al
cincilea), în sincronie (capitolul al şaselea) şi între
situaţia din perioada secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea
şi cea actuală (capitolul al şaptelea).
Astfel, primul capitol, cel introductiv, intitulat
Predicatul complex cu operator modal şi aspectual în
limbile română şi spaniolă. Considerații metodologice şi
teoretice,

vizează

prezentarea

unor

informații
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metodologice şi a unor considerații teoretice cu privire la
predicatul complex cu operator modal şi aspectual în
limbile română şi spaniolă. Astfel, în primul subcapitol,
ne referim la metodele de cercetare utilizate, la izvoarele
cercetării şi la opţiunile terminologice cu privire la
segmentul de gramatică în cauză. Cel de-al doilea
subcapitol este dedicat consideraţiilor teoretice cu privire
la predicatul complex cu operator modal şi aspectual în
limbile română şi spaniolă, chestiuni teoretice aflate la
baza analizei comparative întreprinse de către noi, parte
incluzând şi un scurt istoric al cercetării acestui tip de
unitate predicativă complexă de către lingvişti români şi
spanioli.
Capitolul al doilea, Predicatul complex cu
operator modal şi aspectual în limbile română şi
spaniolă. Perspectiva diacronică, prezintă, după cum
dezvăluie

însuşi

titlul,

abordarea

diacronică

a

predicatului complex cu operator modal şi aspectual în
limbile română şi spaniolă. Primul subcapitol conţine
scurte consideraţii privitoare la trăsăturile specifice
discursului

religios,

caracteristici

menite

să

îl

diferenţieze clar de discursurile laice. Cele trei
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subcapitole următoare sunt divizate cronologic şi
alcătuiesc un inventar amplu de exemple destinate a
ilustra, din perspectivă diacronică, pentru fiecare dintre
cele două limbi, aspecte referitoare la capacitatea
flexionară a operatorilor modali şi aspectuali, la gradul
de ocurenţă a acestora în corpusul analizat şi la
posibilităţile combinatorii cu un suport semantic verbal.
Astfel, primul subcapitol este destinat analizării situaţiei
predicatului complex cu operator modal şi aspectual şi
suport semantic verbal în limbile română şi spaniolă în
texte religioase din secolul al XVI-lea, mai exact textul
lui Coresi, Carte cu învăţătură, 1581, pentru limba
română, şi Exposición del Libro de Job a lui Luis de
Léon (1591), pentru limba spaniolă. În subcapitolul al
doilea, dedicat cercetării acestui tip de predicat complex
în scrieri aparţinând discursului religios din secolul al
XVII-lea, am ales să lucrăm pe Biblia 1688, ediţia
Mitropoliei Bucureştilor, pentru limba română, şi pe
Despertador christiano: marial de varios sermones de
Maria Santissima N.S. en sus festividades a lui José de
Barcia y Zambrana, carte publicată de Juan Garcia
Infanzón la Madrid în 1692, pentru limba spaniolă.
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În subcapitolul al treilea continuăm studiul nostru pe
texte din secolul al XVIII-lea, respectiv Didahiile lui
Antim Ivireanul, Editura Litera, Chişinău, 1998, şi Biblia
de la Blaj, 1795, pentru limba română, iar pentru limba
spaniolă am selectat La Biblia Vulgata Latina traducida
en español y anotada conforme el sentido de los santos
padres y expositores católicos. Tercera edicion. Tomo
I˚. Del Nuevo Testamento. San Matheo, San Marcos, y
San Lucas şi La Biblia Vulgata Latina: traducida en
español y anotada conforme el sentido de los santos
padres y expositores católicos. Tercera edicion. Tomo
segundo. Del Nuevo Testamento. S. Juan, y hechos de
los Apóstoles, traduse în limba spaniolă şi adnotate de
către Felipe Scío de San Miguel, publicate la Madrid în
1815, respectiv 1816.
Capitolul al treilea, intitulat Predicatul complex
cu operator modal şi aspectual în limbile română şi
spaniolă. Perspectiva sincronică. Discursul publicistic,
se constituie într-un studiu comparativ asupra situaţiei
predicatului complex cu operator modal şi aspectual în
limba scrisă actuală, română şi spaniolă, în texte
aparţinând

discursului

publicistic.

Astfel,

primul
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subcapitol conţine scurte consideraţii privitoare la
trăsăturile specifice discursului publicistic. Cel de-al
doilea subcapitol vizează analizarea, în cadrul discursului
publicistic în limbile română şi spaniolă, a valorilor
semantice pe care le actualizează operatorii modali şi
aspectuali ca elemente constituente ale predicatului
complex, a capacităţii flexionare a acestora, precum şi a
posibilităţile combinatorii cu un suport semantic verbal
(o formă personală sau nepersonală în limba română şi
exclusiv nepersonală în limba spaniolă). În cel de-al
treilea subcapitol vom continua investigarea acestei
construcţii analitice la nivel structural, dar unitare din
punct de vedere sintactic sub forma unui studiu de caz în
care vor fi analizate câte 35 de articole publicate în ziare
şi reviste româneşti şi spaniole, vizând teme diverse:
politică,

economie,

educaţie,

sport,

cultură,

artă,

societate, tehnologie, sănătate, modă, călătorii, timp liber,
opinii (blog) etc. Ipoteza care stă la baza acestui studiu de
caz este că predicatele complexe cu operatori modali şi
aspectuali reprezintă un indicator important al gradului
de subiectivitate a emiţătorului, analiza comparativă
finală fiind destinată să puncteze asemănările şi
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deosebirile dintre cele două limbi cu privire la utilizarea
acestui tip de predicat complex drept mecanism lexicogramatical de exprimare a subiectivităţii.
Capitolul al patrulea, intitulat Predicatul complex
cu operator modal şi aspectual în limbile română şi
spaniolă. Perspectiva sincronică. Discursul politic
televizual, completează cercetarea noastră cu privire la
situaţia predicatului complex cu operator modal şi
aspectual

prin

identificarea,

pe

de

o

parte,

a

particularităţilor semantico-gramaticale, iar, pe de altă
parte, a caracteristicilor pragmatice ale acestui tip de
predicat complex, în limba vorbită actuală nedialectală,
în cadrul discursului politic televizual. Astfel, primul
subcapitol conţine scurte consideraţii privitoare la
trăsăturile specifice discursului politic televizual. Cel deal doilea subcapitol se constituie într-un studiu de caz în
care vor fi analizate transcrieri ale unor înregistrări
aparţinând discursului politic televizual pentru a reliefa
asemănările şi deosebirile dintre cele două limbi cu
privire la valorile semantice pe care le actualizează
operatorii modali şi aspectuali ca elemente constituente
ale predicatului complex, la capacitatea flexionară a
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acestora, la posibilităţile combinatorii cu suportul
semantic verbal şi la frecvenţa selectării acestui tip de
predicat complex de către locutori în cadrul discursului
politic televizual. Ipoteza avansată şi în cazul acestui
studiu de caz este că predicatele complexe cu operatori
modali şi aspectuali reprezintă un indicator important al
gradului de subiectivitate a vorbitorului. Cel de-al treilea
subcapitol este o secţiune aparte prin faptul că este
destinată identificării particularităţilor pragmatice ale
predicatului complex cu operator modal şi aspectual şi
suport semantic verbal în limbile română şi spaniolă în
cadrul discursului politic televizual, mai precis selectarea
acestuia în cadrul unor strategii specifice politeţii
negative, rolul său în declanşarea presupoziţiilor şi
funcţiile pragmatice pe care le actualizează în cadrul
repetiţiilor.
Capitolul al cincilea, Predicatul complex cu
operator modal şi aspectual în limbile română şi
spaniolă în perioada secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea.
Studiu comparativ. Perspectiva diacronică, este unul
comparativ, ce preia materialul înregistrat şi analizat în
capitolul al doilea şi realizează, pe baza acestuia, un
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studiu comparativ în măsură să ilustreze comportamentul
diacronic al acestui tip de structură predicativă complexă,
precum şi continuităţile şi discontinuităţile ce au loc în
cele două limbi din acest punct de vedere.
Capitolul al şaselea, Predicatul complex cu
operator modal şi aspectual în limbile română şi
spaniolă. Studiu comparativ. Perspectiva sincronică,
este, de asemenea, unul comparativ, ce utilizează
materialul înregistrat şi analizat în capitolul al treilea şi al
patrulea,

realizând,

pe

baza

acestuia,

o

analiză

comparativă destinată să dezvăluie comportamentul
actual al acestui tip de predicat complex în limba scrisă şi
vorbită, română şi spaniolă, cu sublinierea punctelor de
apropiere şi de depărtare între cele două limbi din acest
punct de vedere.
Capitolul al şaptelea, Studiu comparativ între
situația din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea şi situația
de astăzi a predicatul complex cu operator modal şi
aspectual în limbile română şi spaniolă, reprezintă o
cercetare comparativă între situaţia din perioada veche şi
cea din perioada actuală a acestui tip de predicat complex
în limbile română şi spaniolă. Acest capitol se bazează pe
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informaţiile obţinute în capitolele comparative anterioare
(capitolul al cincilea şi capitolul al şaselea), având ca
finalitate realizarea unei imagini generale asupra
asemănărilor şi diferenţelor legate de predicatul complex
cu operator modal şi aspectual în cele două limbi din
punct de vedere diacronic şi sincronic.
Partea de concluzii, alături de bibliografie şi
anexele ilustrând exemplele pe baza cărora s-a realizat
studiul de caz din capitolul al treilea completează
demersul nostru de cercetare.

Concluzii
Lucrarea de faţă a urmărit analizarea, în paralel,
din perspectivă gramaticală şi pragmatică, a predicatului
complex cu operator modal şi aspectual, în două limbi
asemănătoare din punctul de vedere al genezei (limbi
romanice), observând, pe de o parte, evoluţia, iar, pe de
altă parte, situaţia actuală a acestui tip de unitate
predicativă complexă.
Contribuţia noastră la chestiunea de gramatică
cercetată în această lucrare o reprezintă, mai întâi,
perspectiva diacronică şi cea sincronică din care am
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analizat predicatul complex cu operator modal şi
aspectual şi suport semantic verbal, totul în vederea
conturării unei imagini cât mai complexe şi detaliate a
unui subiect care a prilejuit numeroase discuţii în
literatura de specialitate românească şi spaniolă. Astfel,
analiza comparativă, în limbile română şi spaniolă,
îmbinată cu dubla perspectivă, asupra evoluţiei acestui
tip de unitate predicativă complexă în perioada secolelor
al XVI-lea – al XVIII-lea, pe de o parte, şi asupra
situaţiei sale în actualitate, pe de altă parte, s-a efectuat în
cadrul a trei tipuri de discurs, şi anume discurs religios
vechi (pentru diacronie), discurs publicistic şi discurs
politic televizual (pentru sincronie). Această abordare a
permis evidenţierea detaliată şi obiectivă, ilustrată cu
exemple numeroase şi concrete, a asemănărilor şi
deosebirilor

legate

de

gramaticale

şi

posibilităţile

de

particularităţile

semantico-

combinatorii

ale

constituenţilor acestui tip de predicat complex în limbile
română şi spaniolă. Mai mult decât atât, particularităţile
pragmatice ale predicatului complex cu operator modal şi
aspectual şi suport semantic verbal identificate de către
noi în corpusul alcătuit pentru discursul politic televizual
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în limbile română şi spaniolă vin să dovedească utilizarea
în mai mare sau, dimpotrivă, în mai mică măsură a
acestui tip de predicat complex drept indicator al gradului
de subiectivitate a vorbitorului în cele două limbi.
Lucrarea de faţă poate fi utilă pentru cercetări
ulterioare, axate, spre exemplu, pe aspecte precum
abordarea dificultăţilor de traducere a acestor construcţii
analitice la nivel structural, dar unitare din punct de
vedere sintactic în cele două limbi menţionate sau pe
decodificarea mesajului şi a atitudinii comunicative a
locutorilor în cadrul diverselor tipuri de discurs, precum
şi în practica didactică, vizând procesul de predare a
predicatului în limbile română şi spaniolă elevilor şi
studenţilor, sau pentru cei care învăţă limba spaniolă sau
limba română ca limbă străină şi au nevoie de lămuriri cu
privire la acest segment de gramatică.
Demersul nostru comparativ evidenţiază faptul că,
în ambele limbi cercetate, predicatul complex cu operator
modal şi aspectual şi suport semantic verbal reprezintă un
mecanism lexico-gramatical şi pragmatic de exprimare a
subiectivităţii emiţătorului, însă mult mai des utilizat în
limba spaniolă faţă de limba română şi mai bogat în ceea
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ce priveşte numărul, frecvenţa şi valorile semantice ale
operatorilor de predicativitate implicaţi, în deplin acord
cu afirmaţia lingvistei Domniţa Dumitrescu (Despre
perifrazele verbale în spaniolă şi română, în „Studii şi
cercetări lingvistice”, an XXII, nr. 5, Bucureşti, 1971, p.
488) conform căreia „perifrazele verbale spaniole sunt
capabile să exprime o gamă de nuanţe aspectuale,
temporale, modale sau pur şi simplu stilistico-afective,
care cu greu poate fi transpusă în toată amploarea şi
complexitatea ei în limbi în care, ca şi în română,
sistemul verbal perifrastic este mai puţin dezvoltat”.
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