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REZUMAT 
 

Lucrarea descrie una dintre trăsăturile limbii române vechi, dar şi a altor limbi romanice 

în stadiul timpuriu, care este reprezentată de postpunerea auxiliarului faţă de verbul principal. 

Aceest fenomen nu se mai regăseşte în limba română literară actuală. Fenomenul a fost relaţionat 

cu alte procedee sintactice specifice românei vechi, şi anume dislocarea formelor verbale 

compuse cu auxiliar şi encliza cliticelor pronominale. 

 În limba română veche, situaţiile de inversiune a auxiliarului faţă de verb erau extrem de 

numeroase, iar de cele mai multe ori acestea se justificau prin trăsăturile de organizare sintactică 

a frazei şi, mai ales, prin preferinţele de topică a subiectului aferent formei verbale compuse cu 

auxiliar. Lucrarea are ca premisă analiza cantitativă a fenomenului inversiunii, a cărui pondere a 

scăzut treptat din secolul al XVI-lea până la începutul epocii moderne, când inversiunile se 

păstrează numai în interogaţii sau în contexte cu anumite intenţii modalizatoare ori retorice, fiind 

aproape inexistente şi având caracter accidental.  

Auxiliarele care permit inversiunea faţă de verb sunt a avea şi a vrea, iar formele verbale 

în care se încadrează sunt perfectul compus, viitorul şi condiţionalul-optativ; analiza întreprinsă 

în prezenta lucrare arată că auxiliarul a fi (din structura conjunctivului perfect, a condiţionalului 

perfect, a prezumtivului prezent şi perfect) nu prezintă ocurenţe în care să fie plasat în poziţie 

postverbală.  

 Obiectivul acestei lucrări este reprezentat de evidenţierea unor aspecte sintactice, 

semantice şi discursive ale evoluţiei formelor verbale compuse cu auxiliarul sau cliticul 

pronominal postpus, fenomen sintactic care în limba actuală standard s-a diminuat considerabil 

sub aspect cantitativ şi s-a specializat pentru anumite tipuri de texte, ajungând un fapt extrem de 

rar, dependent de contexte cu anumite caracteristici sintactice şi stilistice. Astfel, lucrarea îşi 

propune să urmărească şi să evidenţieze în ce măsură se regăseşte acest procedeu sintactic arhaic, 

de inversiune a auxiliarului / cliticelor pronominale, în texte relativ recente, care aparţin în mare 

parte secolului al XX-lea, şi anume în textele dialectale şi folclorice.  

Prima parte a lucrării este structurată pe informaţiile oferite de diverse surse 

bibliografice: gramatici descriptive şi istorice ale anumitor limbi, studii şi cercetări tipologice 

asupra limbilor romanice vechi. Materialul este expus urmărind delimitarea şi descrierea celor 

mai importante particularităţi ale fenomenului supus studiului. Partea a doua cuprinde analiza 

sintactico-semantică şi discursivă a tiparelor sintactice care conţin forme verbale compuse cu 

auxiliar, furnizate de corpusul analizat, şi o descriere comparativă a fenomenului inversiunii 

auxiliarului în alte limbi romanice vechi.  

Corpusul utilizat pentru excerptarea structurilor sintactice cu auxiliarul şi/sau cliticul 

pronominal postpus faţă de verb este alcătuit din: texte culese de dialectologi din regiuni diverse, 
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precum: Basarabia, Bucovina, Crişana, Maramureş, Transilvania, Dobrogea, Bistriţa-Năsăud şi 

Ardeal, colinde tradiţionale, descântece conservate în manuscrisele româneşti. 

Lucrarea arată că, dintre cele trei tipuri de texte analizate, fenomenul inversiunii 

auxiliarului faţă de verbul principal este extrem de frecvent şi de productiv în texte destinate 

rostirii cu voce tare, cum sunt colindele tradiţionale şi descântecele.  

În cadrul analizei curente, se dovedeşte că postpunerea auxiliarelor, deşi foarte rar, se 

poate observa şi în texte culese de dialectologi, în contexte cu implicaţie stilistică şi retorică, 

emfatizate. De asemenea, se arată că verbele care admit inversiunea auxiliarului sunt 

caracterizate de diversitate şi variabilitate sub aspect sintactic. 

Un alt procedeu sintactic analizat în cadrul acestei lucrări, foarte frecvent în textele 

examinate, este reprezentat de scindarea componentelor formei verbale compuse, între auxiliar şi 

verbul la care se raportează acesta intercalându-se clitice pronominale personale sau reflexive. 

Aşadar, analiza efectuată în această lucrare conduce la ideea că şi encliza cliticelor pronominale, 

asociată, constituie un fenomen amplu şi destul de bogat.   

Analiza structurilor cu auxiliarul inversat demonstrează că acestea sunt extrem de frecvente 

şi de diversificate sub aspect semantic şi sintactic, iar postpunerea auxiliarului/cliticelor apare 

atât în principală, cât şi în subordonată. De asemenea, se arată că propoziţiile interogative în care 

e prezentă inversiunea sunt mai puţin frecvente decât cele afirmative sau exclamative, iar cele 

mai multe inversiuni se regăsesc în propoziţii principale coordonate copulativ sau prin 

juxtapunere.  

  

  


