         



      

Tipologia convertorilor
Andreea-Teodora Terea (Indolean)*
The Typology of Converters

Abstract:
The present article refers to the converters, which are morphological and
graphical marks that signal conversion and can be classified according to
several criteria. In Romanian, conversion can be marked by converters or
unmarked. The class of converters includes noun converters (articles, vocative
desinences, prepositions), adjectival converters (adjectival desinences, some
adverbs and adverbial phrases), verbal converters (some reflexive pronouns),
prepositional converters (some articles) and graphical converters (for instance:
quotes, hyphen).
Keywords: conversion, converters, noun converters, graphical converters,
articles, desinences, quotes

0. Complexul procedeu al conversiunii a stârnit de-a lungul timpului
interesul mai multor specialiti de renume ai gramaticii româneti1 care,
având în vedere criteriul clasei lexico-gramaticale la care s-a realizat
trecerea, au stabilit tipurile consacrate de conversiune:
substantiv(iz)area, adjectiv(iz)area, adverbializarea, verbalizarea,
prepoziĠionalizarea, conjuncĠionalizarea i interjecĠionalizarea.
De asemenea, inând cont de implicarea convertorilor în procesul
conversiunii, s-a adus în discuie conversiunea marcată, care poate fi
progresiv, când se realizeaz prin adugarea de convertori, sau
regresiv, dac se suprim segmentele terminale, i conversiunea
nemarcată, rezultat al relaiei interlexematice, caracterizat prin absena
convertorilor (Neamu, 2014: 431–432).
1. Convertorii – definire úi justificarea denumirii
1.1. Convertorii sunt considerai mijloacele de realizare a
conversiunii (Ibidem: 430), „mrci flexionare de încadrare neechivoc
într-o clas lexico-gramatical, îndeplinind, în plan morfologic, un rol
identic cu cel jucat în plan sintactic de contextul diagnostic (…) altfel
spus, «mrci flexionare diagnostice»” (Pan Dindelegan, 2002, I: 36).
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1.2. Denumirea de convertori nu este unica atestat, în literatura de
specialitate fcându-se uz i de termeni precum: clasificatori
morfologici substantivali (Pan Dindelegan, 2003, II: 24; GALR, 2005:
135) sau clasificatori flexionari substantivali (Pan Dindelegan, 2003:
41), categorizatori (Nica, 1988: 57), formativi sau formanĠi (DTL, 1998:
74).
1.2.1. Dintre acetia, termenul de formativi sau cel de formanĠi ne
indic, în spe, implicarea respectivelor segmente/ uniti în formarea
de cuvinte noi, ceea ce nu presupune îns întotdeauna modificarea
înelesului categorial, specific majoritii cazurilor de conversiune; de
asemenea, categorizatorii sunt specifici derivrii i, în ciuda existenei
unor asemenri cu convertorii, se deosebesc de acetia prin câteva
trsturi eseniale2, care nu ne permit a-i confunda pe unii cu ceilali.
1.2.2. Astfel, denumirea de convertori îi gsete justificare i în
sprijinul acesteia putem cita i meniunea din DEX, unde prin convertor
se înelege: „circuit electronic cu un singur tub electronic, care
realizeaz transformarea frecvenei semnalelor incidente în
radioreceptoare” (DEX, 1998: 222). Întrucât rolul esenial al
convertorilor, transformatorilor, din domeniul conversiunii este exact
acela de a marca o transformare a „ceva” în „altceva”, denumirea aleas
sugereaz întocmai esena conversiunii, ideea de transformare.
Fiind mai ofertant decât celelalte i având caracter general, termenul
propus ne permitem s includem în clasa convertorilor o gam
diversificat de uniti: articole hotrâte i nehotrâte, prepoziii,
desinene etc., nu toate „alterând” corpul fonetic al convertitului.
2. Tipologia convertorilor
2.1. Dei inventarierea i tipologizarea convertorilor nu a atras în
mod special atenia specialitilor, s-au înregistrat o serie de contribuii
marcante în acest sens. Astfel, domnul profesor G.G. Neamu
menioneaz convertorii pozitivi i convertorii negativi, specifici
conversiunii marcate, i convertorii zero, specifici conversiunii
nemarcate (Neamu, 2014: 431–434). În acelai timp, majoritatea
gramaticienilor au czut de acord asupra calitii de convertori
substantivali a articolelor definite i nedefinite (GALR, 2005: 135; DTL,
1998: 74), acest aspect nestârnind controverse.
În vederea unei mai bune înelegeri a procedeului conversiunii,
fenomen complex care afecteaz toate clasele lexico-gramaticale, într-o
mai mare sau mai mic msur, având multiple consecine semantice,
morfosintactice i stilistice, ne propunem, în cele ce urmeaz,

2

Pentru asemnri i deosebiri între categorizatori i convertori, vezi Neamu, 2014: 430–
431.
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prezentarea principalilor convertori, inând cont de clasa lexicogramatical a convertitului i de marcarea grafic a conversiunii.
2.2. Convertorii substantivali
2.2.1. Articolul definit/ hotărât, articolul nedefinit/ nehotărât
2.2.1.1. Articolul, cruia în GALR i se infirm pregnant statutul de
parte de vorbire, fiind considerat morfem gramatical al determinrii
(GALR, 2005: 50), are i rolul de a marca, în calitate de convertor
substantival, substantivizarea (Neamu, 2014: 431; GLR, 1966: 97;
GALR, 2005: 74; Popescu, 2006: 420): „orice cuvânt al limbii asociat cu
articolul se comport ca (devine) un substantiv” (GALR, 2005: 57), dar
i conversiunea substantivelor proprii în comune, antonomaza: Enescul
din seara asta a fost remarcabil., Am ascultat un Enescu remarcabil
(Pan Dindelegan, 2003: 37).
2.2.1.2. În timp ce articolul definit se poate ataa unitilor pe care le
substantivizeaz fie prin aglutinare, fie prin alturare cu ajutorul
cratimei: Mi-am pierdut sinele., Mă pasionează frumosul., Bleu-ul dă
culoare garderobei tale., „S-arată galbenul ce scade,/ Topindu-úi faĠa în
azur,” (Macedonski, 2010: 89) „Mersul nu e úi el/ tot o scriere?” (Dan,
2005: 27), articolul nedefinit le însoete asemeni unei anexe,
nemodificându-le forma: Pare a avea un alt eu., Mi-a făcut un mare
bine., „Era o făptură…trimisă să mă piardă? Sau o bolnavă, o posedată
ca úi mine? Orice ar fi fost, atunci nu mă interesa.” (Voiculescu, 2006:
244), „Un sus spre sus încolăcit,/ Rupând în tăcere dantura serii.”
(Stnescu, 2011: 37).
2.2.2. DesinenĠa de plural -uri
Desinena -uri, întâlnit cu precdere în flexiunea substantivelor
neutre i, izolat, în flexiunea substantivelor feminine, poate marca
substantivizarea ocazional a unor pronume, numerale, interjecii,
prefixoide etc. (Bejan, 1995: 13) i, implicit, pluralul i genul neutru:
Multe ofuri îi împovărau sufletul., Materialul era împânzit de bip-bipuri., Nimicuri cotidiene, Prăvălia cu nimicuri, Despre nimicuri úi alte
fantezii3, „Clopotele norilor,/ Cu ding-danguri de ninsoare/ la-nceputul
orelor,/ iată-le bat ora mare” (Stnescu, 2011: 27).
2.2.3. DesinenĠele/ mărcile de vocativ -e, -ule, -o, -lor
Inventarul convertorilor substantivali înglobeaz i desinenele de
vocativ -e,-ule4 (masculin singular), -o (feminin singular) i -lor
(masculin i feminin plural), dintre care desinena -o, aprând exclusiv
în declinarea substantivului, indic neechivoc apartenena oricrei forme
de vocativ la clasa lexico-gramatical a substantivului (Pan

3

Nume de bloguri.
Pentru punctul de vedere potrivit cruia-ule nu este desinen de vocativ, vezi Coteanu,
1958: 213–216.
4
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Dindelegan, 2003, II: 24): frumoaso, scumpo, „-Iubito, sunt eu la usa
îngheĠată…” (Bacovia, 1987: 14).
2.2.4. PrepoziĠia
În literatura de specialitate exist câteva meniuni în ceea ce privete
implicarea prepoziiilor în procesul de substantivizare: Ion Coteanu a
precizat c prepoziia substantivizeaz cuvântul precedat: „rău rmâne
substantiv atâta timp cât e însoit de prepoziie” (Coteanu, 1982: 265),
iar Valerica Spori a semnalat „rolul morfematic al prepoziiei ca
element potenial de substantivizare” (Spori, 2005: 206).
Dei prepoziiile nu au fost considerate, în general, convertori
substantivali, aceasta ar fi, în opinia noastr, consecina fireasc a
sublinierilor fcute. În aceast calitate, prepoziiile substantivizeaz
adjective, adverbe, interjecii etc.: Efluvii de verde ne împresurau de
pretutindeni., „Primăvară.../ O pictură parfumată cu vibrări de violet.”
(Bacovia, 1987: 49), „De după negru, deschide/ absenĠe absorbitoare”
(Stnescu, 2011: 37).
În ceea ce privete situaia mai special a celebrilor „montri
sintactici” ai gramaticii româneti, presupuse adjective cu prepoziie
îndeplinind funcii sintactice nespecifice acestei clase (circumstanial de
timp, circumstanial de cauz .a.): Din galbenă, s-a făcut verde.,
Plângea de supărată., „Aveam acasă o pisică,/ Era sălbatecă de mică,”
(Macedonski, 2010: 98), opiniile continu s fie împrite. Posibila
reinterpretare a adjectivelor, în contextele menionate, ca substantive
convertite (Neamu, 2014: 289-297; idem, 2008: 118-121), rezultate prin
substantivizarea adjectivelor cu aceeai form, permite acordarea
statutului de convertori substantivali pentru prepoziiile ce le însoesc.
2.2.5. Cel (cea, cei, cele) convertori substantivali?
În ciuda faptului c, în majoritatea lucrrilor de referin, cel (cea,
cei, cele) au fost considerate articole demonstrative (adjectivale),
deinând un rol important în substantivizarea numeralelor i
adjectivelor5: Cei cumsecade vor fi mereu răsplătiĠi., Cea frumoasă a
atras atenĠia tuturor., „ùi fie-n mare sau mic număr, neputincioúi sunt
cei nemernici” (Macedonski, 2010: 126), „Cei vii se miúcă úi ei
descompuúi,/ Cu lutul de căldură asudat;” (Bacovia, 1987: 36),
perspectiva s-a schimbat cu timpul, acestea fiind trecute în categoria
pronumelor (demonstrative) semiindependente, desprinse din clasa
semantic a demonstrativelor de deprtare, obligatoriu coocurente cu
adjunci-atribute (Neamu, 2014: 3-14; GALR, 2005: p. 246.), opinie la
care aderm, ceea ce are drept consecin excluderea lor din inventarul
convertorilor substantivali.

5

În acest sens, se poate consulta GLR, 1966: 105.
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2.3. Convertorii adjectivali
2.3.1. DesinenĠele adjectivale
Adjectivizarea reprezint unul dintre principalele tipuri de
conversiune interclasic, constând în trecerea total sau parial6 a unor
substantive, verbe, adverbe i pronume în clasa lexico-gramatical a
adjectivului: Ochii-i stinúi m-au pus pe gânduri., „Cu o mână
tremurândă ridicând greul ciocan/ Cum îúi plimbă împrejuru-i ochii
care te-nspăimântă./ Ochi în care nu mai arde niciun simĠământ uman!”
(Macedonski, 2010: 25); prin adjectivizare se obin adjective variabile
(cu patru forme flexionare) sau invariabile, conversiunea fiind marcat
sau nemarcat de prezena desinenelor adjectivale, crora, pân în
momentul de fa, nu le-a fost acordat titulatura de convertori
adjectivali, ceea ce considerm absolut necesar.
2.3.2. Adverbe úi locuĠiuni adverbiale
Ca urmare a adjectivizrii, unele adjective participiale, gerunziale,
substantivale i adverbiale pot fi supuse gradrii: Vocea ta era mai
tremurândă decât a mea., Pe faĠa-i foarte pruncă se prelingeau
lacrimile., Se retrăgeau spre casele mai suse. Astfel, unele adverbe
(prea, mai, foarte, tare, grozav/ extraordinar/…de) i locuiuni
adverbiale (la fel de, tot aúa de, tot atât de) constituie, în anumite
situaii7, convertori adjectivali, indici morfologici ai adjectivizrii,
alturi de morfemele de gen, numr i caz (Stoichioiu Ichim, 2006:
234): „Mai regină decât floarea/ Doar femeia poate fi.” (Matcovschi,
apud Gherasim, 2005: 29), „Parfum prea copil ca să fie parfum.”
(Teodoreanu, apud Gherasim, 2005: 29).
2.4. Convertorul verbal se
Exclusiv în limbajul poeziei, se remarc prezena convertorului
verbal se, acesta marcând verbalizarea unor substantive, proces înlesnit
de coincidena dintre desinenele substantivale i desinenele verbale de
persoana a III-a -ă, respectiv -e (Boc, 2009: 362), i diateza reflexiv:
„Ce-Ġi mai face dulcele, duduie?/ Se cireaúă, se gutuie?” (Tomozei,
apud Boc, 2009: 362), „ùuieră.ࣟ–Piepturi de piepturi se sfărâmă,/
Coifuri de coifuri se Ġandără.” (Macedonschi, 2010: 45). Verbele citate
(se cireaúă, se gutuie, se Ġandără) reprezint inovaii care, cel mai
probabil, nu vor parcurge procesul de adaptare în urma cruia ar putea
deveni fapte de limb, ele gsindu-i raiunea de a exista doar în stilul
beletristic, stilul literaturii.

6

Adjectivele pronominale le considerm hibrizi gramaticali, conversiunea nefiind
total.
7
În cazul unor substantive, pronume, verbe la supin i interjecii ce prezint categoria
intensitii, adverbele i locuiunile adverbiale nu constituie convertori.
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2.5. Convertori adverbiali?
2.5.1. Calitatea de convertor substantival prin excelen a articolului
hotrât este discutabil în cazul presupuselor adverbe de timp obinute
prin adverbializarea substantivelor care denumesc anotimpurile, zilele
sptmânii i prile zilei: Călătoreúte doar ziua., „Greierul zimĠează
noaptea, cu nimic.” (Bacovia, 1987: 83), „Aúa spune basmul ce azi l-am
uitat/ Că noaptea, la crâúmă, apar siluete/ Cu roúii fanare, galbene,
verzi.” (Bacovia, 1987: 69), transformare al crei statut rmâne
controversat atâta timp cât unii specialiti admit adverbializarea
substantivelor menionate (Hristea, 1981: 97; GLR, 1966: 30), alii
înclin înspre calitatea substantival a respectivelor uniti, considerând
c avem substantive în acuzativul1 al timpului (Neamu, 2008: 55-58;
Idem, 2014: 72–81), iar în GALR se adopt o soluie de compromis,
lansându-se ideea unei conversiuni pariale, adverbializare neîncheiată
(GALR, 2005: 131).
Chiar acceptând, fr rezerve, aceast fenomenalizare a
adverbializrii, controversele continu s apar, noi întrebri nscânduse în jurul interpretrii segmentelor terminale -a i -le: articole hotrâte
enclitice, marcând, în calitate de convertori, adverbializarea
substantivelor, sau particule adverbiale, la fel ca cele din finala
adverbelor acuma, acilea, acolea.
2.5.2. Analizând prima dintre direcii, articolele definite -a i -le ar
putea reprezenta convertori adverbiali, mrci ale adverbializrii, doar
dac înelegem prin articol o clas special de morfeme, care nu
realizeaz întotdeauna categoria gramatical a determinrii8. Totui, în
opinia noastr, -a i -le nu au statut de convertori, din moment ce
adverbul i substantivul din care se presupune c ar proveni au aceeai
form: Toamna plouă., Toamna aceasta va fi ploioasă.; dac unitatea
lexical supus convertirii nu-i schimb forma, atunci conversiunea, se
tie, este nemarcată de convertori.
Nu promovm nici interpetarea celor dou segmente -a i -le ca
particule adverbiale/ deictice, deoarece nu exist adverbul toamn, folosit
în variaie liber cu adverbul toamna, aa cum se remarc în cazul
cuplului acum-acuma. De asemenea, ar fi impropriu s acceptm c -a
este particul adverbial în Toamna se numără bobocii. i altceva, mai
exact articol definit, în Toamna aceasta se numără bobocii., având în
vedere faptul c singura diferen dintre cele dou enunuri este dat de

8
Deoarece categoria gramatical a determinrii caracterizeaz substantivul, iar atunci
când articolul apare la cuvinte aparinând altor clase lexico-gramaticale reprezint, de
regul, un indice al substantivizrii. Astfel, în exemplul Binele învinge răul., binele,
respectiv răul nu sunt adverbe articulate enclitic, ci substantive provenite din adverbe
prin conversiune interclasic marcat.
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prezena determinantului în enunul al doilea, determinant pe care, de
altfel, l-am putea foarte bine subînelege i în primul enun.
2.6. Convertori prepoziĠionali/ substantivali?
2.6.1. Majoritatea cercettorilor în domeniu (Diaconescu, 1989: 325;
Bejan, 1995: 12) opineaz c prepoziiile i locuiunile prepoziionale cu
genitivul provin din adverbe i locuiuni adverbiale, prin conversiune
marcat de articolele definite enclitice-a i -(u)l: „Forma-nghite astăzi
fondul, Ю-o justiаie diformă/ Trece-n faаa lumii dreaptă, dac-a pus
dreptatea-n formă!” (Macedonski, 2010: 26), „Dar viaĠa dimprejurul
meu/ Mă face iar cu conútiinĠă” (Ibidem: 87) sau nemarcat, în cazul
unitii lexicale deasupra.
Consecina unei asemenea interpretri este lrgirea sferei de
întrebuinare a articolului definit care, pe lâng statutul de convertor
substantival, poate avea i calitatea de convertor prepoziĠional,
neparticipând, evident, la opoziiile de determinare.
2.6.2. Unii gramaticieni propun soluia de compromis, plasând
prepoziiile i locuiunile prepoziionale specifice genitivului la grania
dintre prepoziii i substantive, deoarece se construiesc cu genitivul, aa
cum un substantiv are atributul la genitiv (Berceanu, 1971: 69), au gen,
masculin sau feminin (împrejurul meu, înaintea mea), se pot înlocui cu
a/ al (în jurul casei úi al grădinii) (Ibidem: 70), iar alii le susin
valenele substantivale (Draoveanu, 1997: 94), chiar numindu-le
substantive semiindependente: „aa-numitele prepoziii (locuiuni
prepozitionale) cu regim genitival au comportament gramatical
substantival, unul de tip aparte i hibrid” (Neamu, 2014: XI);
îmbriând aceast nou direcie interpretativ, articolele -a i -le pot fi
meninute în clasa convertorilor, printre convertorii substantivali.
2.7. Convertorii grafici
2.7.1. Ghilimelele
n funcie de nivelul limbajului unde se manifest, substantivizarea
cunoate dou ipostaze: substantivizarea în limbajul primar i
substantivizarea în metalimbaj9/ metalingvistic (GALR, 2005: 654),
fenomen marcat, de cele mai multe ori, de prezena ghilimelelor10,
convertori universali de natur grafic, care pot fi înlocuite/ însoite de
alte mrci (articolul definit sau nedefinit, scrisul cursiv, scrisul îngroat):
„A” este prima literă a alfabetului., „Ieúeam” este imperfectul verbului
a ieúi., „ùi-acolo, încet, molcomitor,/ Se-adună în suspine -/ Cu-un dor
9
Întrucât în metalimbaj orice se poate substantiviza: cuvinte, indiferent de clasa lexicogramatical de provenien sau de forma lor flexionar, segmente de cuvinte, propoziii
etc.; numrul substantivelor astfel obinute este infinit, ceea ce dovedete c
substantivizarea metalingvistic reprezint cel mai productiv procedeu de îmbogire a
vocabularului în româna actual.
10
Evident, ghilimelele nu sunt convertori atunci când marcheaz sensurile conotative
ale unor termeni.
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de «mâine» sora lor,/ Cu-un dor de mine.” (Bacovia, 1987: 164),
„Patina vremii/ I-a apropiat mult/ De «Homo sum»” (Bacovia, 1987:
253), „Pentru că-n toat-a ei făptură/ E-un «nu útiu cum» ú-un «nu útiu
ce».” (Eminescu, 1977: 220).
2.7.2. Majuscula, minuscula
În unele cazuri de conversiune intraclasic11 – conversiunea
substantivelor comune în proprii, cunoscut ca onimizare (Toma, 2000:
p. 160) în lucrrile de onomastic, i conversiunea substantivelor proprii
în comune, numit deonimizare (Ibidem) – precum i în cazul
conversiunii unor adjective în substantive proprii, nume de persoane i
nume de locuri: Margareta, Albu, „De mic Fatalitatea în cartea ei m-anscris/ Să trec prin astă lume cum trece un proscris,” (Macedonski,
2010: 28), „am căutat tarsul pe harta rutieră a europei úi nu l-am găsit”
(Dan, 2005: 67), majuscula i minuscula pot reprezenta, uneori, mrci
grafice ale conversiunii, dar alteori nu, ceea ce „reflect dinamica
procesului de conversiune” (Ichim, 2006: 331).
2.7.3. Cratima
Atât în limbajul primar, cât i în metalimbaj, articolul definit, în
calitate de convertor substantival, se poate ataa unitilor implicate în
procesul de conversiune cu ajutorul cratimei, situaie în care aceasta
devine convertor grafic, marcând, alturi de articolul definit,
substantivizarea. Legarea convertorului substantival cu ajutorul cratimei
este obligatorie în unele cazuri, cum ar fi, de exemplu, în cel al
substantivului bleu-ul, rezultat al conversiunii adjectivului bleu, i
opional în texte aparinând stilului beletristic, când se apeleaz la acest
procedeu în scopuri expresive: „domneúte în lumea «departe-lui»
pierdut”? (Liiceanu, apud Felecan, 2009: 141); în metalimbaj, cratima
este folosit pe post de convertor grafic mai ales în cazul cuvintelor
neflexibile: „pe”-ul (din acest context), „Ah”-ul Mariei m-a trezit.
2.7.4. Scrisul îngroúat, scrisul cursiv úi scrisul subliniat
În vederea evidenierii convertitelor se folosete adesea, în scrierea
electronic, un anumit stil de font, i anume Bold (Aldin), Italic (Cursiv)
i Underline (Subliniere): „Când un oftat, din gura scrâúnită ca un
cleúte,/ Spărgea cleútarul vrăjii urzită peste tine.” (Voiculescu, 2006:
99). Din acest considerent, scrisul îngroat, scrisul cursiv i scrisul
subliniat se pot include printre mrcile grafice ale conversiunii, specifice
scrierii electronice, întâlnite, rar, i în scrierea de mân.
3. Câteva concluzii
3.1. În perspectiva noastr, convertorii reprezint mrci/ semne
morfologice i grafice ale conversiunii, având rolul de a semnala

11

Adic între subclase ale aceleiai clase lexico-gramaticale.
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producerea conversiunii i determinând, unii, încadrarea convertitelor în
clasele lexico-gramaticale spre care au înlesnit trecerea.
3.2. Se justific înfiinarea clasei semantico-funcionale a
convertorilor, caracterizat prin eterogenitate, întrucât înglobeaz uniti
dintre cele mai diverse: desinene, articole, prepoziii, adverbe, pronume
.a., multora dintre ele neacordându-li-se, pân acum, titulatura de
convertori12.
3.3. -A i -le, din toamna, seara etc. nu sunt convertori adverbiali,
iar -a i -(u)l, din înaintea, în jurul etc., sunt convertori prepoziionali/
substantivali, în funcie de interpretarea acestor forme (prepoziii i
locuiuni prepoziionale/ substantive semiindependente).
3.4. În unele situaii, conversiunea poate fi marcat de doi, trei sau
chiar patru convertori de diverse tipuri, convertorii substantivali, de
exemplu, aprând uneori corelai cu cei grafici: Nu mi-am dat seama că
am omis un „pe”., „În golul tău e nebunie, -/ ùi tu ne faci pe toĠi
nebuni.” (Bacovia, 1987: 35).
3.5. Pentru a facilita studiul conversiunii i recunoaterea
convertitelor, propunem o posibil tipologie a convertorilor, dup:
a) Clasa lexico-gramatical a convertitului: convertori substantivali
(articolul nedefinit un13), convertori adjectivali (adverbul mai),
convertori verbali (pronumele reflexiv se), convertori prepoziionali
(articolul definit -a);
b) Poziia/ aezarea convertorului: convertori postpui/ enclitici
(articolul definit -a), convertori antepui/ proclitici (prepoziia pe);
c) Tipul operaiei realizate (adugare/ suprimare): convertori pozitivi
(desinena de vocativ -le), convertori negativi (articolul definit -(u)l);
d) Nivelul limbajului în care apar: convertori în limbajul primar
(desinena de plural -uri), convertori în metalimbaj (ghilimelele);
e) Tipul de scriere în care apar: convertori în scrierea de mân
(ghilimelele), convertori în scrierea electronic (scrisul îngroat);
f) Cantitatea de cuvinte pe care le convertesc: convertori universali
(ghilimelele), convertori particulari (desinena de vocativ -le);
g) Coninutul afectiv/ expresivitatea convertitului: convertori care-i
confer convertitului valoare expresiv (majuscula „stilistic”),
convertori care nu-i confer convertitului valoare expresiv (majuscula
„nestilistic”);
h) Frecvena utilizrii: convertori uzuali (articolul definit -(u)l),
convertori ocazionali (pronumele reflexiv se)14.
12

Desinenelor adjectivale, de exemplu.
Pentru fiecare tip de convertori s-a dat câte un exemplu, nerealizându-se inventarul
complet.
14
Coroborând criteriile menionate, articolul definit, de exemplu, este convertor
substantival, postpus, pozitiv, universal, specific limbajului natural, dar i
metalimbajului .a.m.d.
13
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