         



      

Predicativul suplimentar în ipostaze
prepoziionale. O analiz a construciilor
introduse prin cu i fără
Alina-Paula Neamu∗
The Predicative Adjunct in Prepositional Contexts. A Survey of Structures
Introduced by cu and fr
Abstract:
Being a secondary part of sentence richly expressed in written texts and
occurring in a wide range of contexts, the Predicative Adjunct has long been in
the linguists’attention. A unanimously accepted fact is that it has a derivational
history, being conditioned by the verb and implied in a double subordination
type of relation. The Predicative Adjunct is a syntactic position obtained by
abbreviation from a two-sentence utterance, expressing either a quality
attributed to the Subject or the Object or a state/ an action which is
simultaneous with that of the main verb (the finite). From the multiple parts of
speech it can be represented by, our study focuses mainly on two prepositional
contexts, cu/ fără + Noun, offering a detailed description of their use in literary
texts and discussing the possible confusions generated in different contexts. The
examples chosen were excerpted from both poetic and narrative texts,
demonstrating that the Predicative Adjunct entails various stylistic effects.
Keywords: Predicative Adjunct, Prepositional Phrase, derivational
structure, abbreviation, syntactic homonymy

Predicativul suplimentar a suscitat de-a lungul timpului atenia
multor lingviti, acoperind o palet bogat de contexte i primind
denumiri eterogene. O constant terminologic ine de caracterul
predicativ al acestei poziii sintactice1. Alte denumiri trimit la faptul c
predicativul suplimentar este i un determinant al numelui, într-o
structur ternar, fiind coocurent cu un verb predicativ: atributiv
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„transformat” la Gabriela Pan Dindelegan2, atribut la distanаă, atribut
dislocat la D.D. Draoveanu i G.G. Neamu.
În studiul de fa nu ne propunem nici s comentm multitudinea de
termeni folosii pentru a denumi aceast funcie controversat în
gramatica limbii române, nici s realizm vreun istoric al su, ci ne vom
opri asupra unui tipar de construcie: cel prepoziional, selectând din
bogatul inventar al claselor de substituie nominalele însoite de
prepoziiile cu i fără.
Istoria derivativă a predicativului suplimentar cu realizare
substantival-prepozi܊ională
Predicativul suplimentar are mai multe istorii derivative,
reprezentând o funcie „obinut” în urma unor transformri variate,
diferite de la o situaie la alta. În literatura de specialitate, primele
explicaii, date în mod indirect, despre caracterul su „obinut” pot fi
regsite la Hariton Tiktin, care prefigureaz existena acestei poziii
sintactice noi i exemplific, printre altele, i contexte prepoziionale.
Termenul utilizat de lingvist pentru a desemna astfel de structuri este
acela de acuzativ predicativ, care „arat ce este sau cum este obiectul
pasiv al unor verbe” (Tiktin, 1945: 188).
Poziia sintactic de astzi este atribuit de Tiktin circumstanialului
de mod, exprimând, printre altele, i calitatea: „o lucrare sau stare
simultan (adic opereaz în acelai timp cu lucrarea sau starea
exprimat prin verbul determinat)” (Ibidem: 188). Exemplele citate de
lingvist pentru tipul de construcie ce ne intereseaz sunt: „Calul fugea
cu coama în vânt.”, „Ea se ruga cu mîinile întinse spre cer.” (Ibidem:
188). Mioara Avram (1961: 545) subliniaz faptul c, dup H. Tiktin,
ali cercettori (Maria Rdulescu, Silvia Ni) nu mai iau în discuie în
mod special construcia cu prepoziia cu, trecând-o în rândul realizrilor
de tip locuional (locuiuni adjectivale): „Se va întoarce cu inimafrînt.,
Toi copiii dumisale o ateptau cu ochii boldii.” (Mihail Sadoveanu,
Nicoară Potcoavă apud Avram, 1961: 545). Autoarea argumenteaz c
avem de-a face cu veritabile îmbinri libere de cuvinte, adjectivele
determinante exprimând, fr niciun dubiu, calificarea nominalului.
Astfel, la Silvia Ni (1958: 96), grupul sintactic [cu + substantiv] este
considerat locuiune adjectival: „ i pasu-n urma-i zboar c-o tainic
mînie,/ Ca un smintit ce cat cu ochiu-nglbenit,/ Cu fruntea-nvineit,
cu faa cenuie.” (M. Eminescu, Amorul uneimarmure), iar la Maria
Rdulescu (1957: 121–129) este interpretat în acelai mod: „ i eu stam
cu ochii pe jumtate înschii., Apoi s-a uitat cu ochii holbai la
munteanc”.
2

Vezi Sintaxa grupului verbal, ediia a II-a, 1999, p. 108–114.
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Apariia unui predicativ suplimentar reclam întotdeauna o
reorganizare sintactic, el nefiind o funcie primar. Construcia sacu
prepoziia cu presupune ca, în structura originar, substantivul s ocupe
poziia complementului direct. Astfel, enunul bipropoziional iniial
conine dou principale coordonate copulativ, iar predicativul
suplimentar se obine în urma reducerii3 celei de-a doua propoziii, în
care nominalul apare într-o transformare sum pro habeo (Diaconescu,
1989: 424) i selecteaz prepoziia cu, dup ce a trecut prin stadiul
posesiv (cu verbul a avea). Pornim de la exemplele: „Fata m privete
cu ochii triti.”, „Rspund cu capul plecat.”, „Copilul râde cu gura
pân la urechi.”, „Oamenii stau cu mâinile în buzunare”.Observm c
nominalul predicativ suplimentar nu are form prepoziional în
structura de baz (de adâncime), ci satisface valena de tranzitivitate a
verbului posesiv a avea (nominalul denumeteun obiect posedat
inalienabil5). În procesul de derivare a predicativului suplimentar, se
trece de la structura posesiv la cea cu verbul a fi, unde substantivul se
asociaz cu prepoziia cu, urmând apoi reducerea prin care se ajunge la
structura de suprafa:
/Fata m privete1/i /are ochii triti.2/ /Fata m privete1/i /este cu ochii triti.2/
Fata m privete cu ochii triti.
/Rspund1/ i /am capul plecat.2/ /Rspund1/ i /sunt cu capul plecat.2/ Rspund
cu capul plecat.
/Copilul râde1/ i /are gura pân la urechi.2/ /Copilul râde1/ i /este cu gura pân
la urechi.2/ Copilul râde cu gura pân la urechi.
/Oamenii stau1/ i /au mâinile înbuzunare.2/ /Oamenii stau1/ i /sunt cu mâinile în
buzunare.2/ Oamenii stau cu mâinile în buzunare.

Analizând modul de generare a predicativului suplimentar cu
fenomenalizare substantival-prepoziional în acuzativ (introdus prin
cu), Gabriela Violeta Domide (2012: 48) opineaz c acesta poate
proveni nu numai dintr-o structur cu dou principale coordonate
copulativ, ci i dintr-una cu dou subordonate coordonate la fel: „(popa)
3

Transformare sintactic aplicat unei propoziii (principale/ subordonate) prin care se
omite verbul a fi (copulativ, predicativ sau auxiliar) i conectivul (coordonator/
subordonator). Vezi D.D. Draoveanu, 1997: 256).
4
„Transformarea sum pro habeo sau habeo pro sum acioneaz la nivelul unitilor
sintagmatice, producând modificri de ordin relaional i funcional. Întrebuinarea
verbuluia fi în locul verbului a avea sau a lui a avea în locul lui a fidateaz din latin i
continu, într-o msur mai mare sau mai mic, în toate limbile romanice. În român,
acest proces este destul de frecvent i constituie un mijloc de realizare a varietii
gramaticale i stilistice.” (s.n.) (Diaconescu, 1989: 42).
5
Comentând despre predicativul suplimentar în varianta sa prepoziional, GALR, II,
2005: 309 afirm: „nominalul însoit de prepoziie denumete un lucru care se afl într-o
relaie de tip parte – întreg/ posesie inalienabil cu ceea ce denumete nominalul regent”
(s.n.).
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se întorcea cu buzunarele boroase cu marf bun i cutat” (V.
Voiculescu, Zahei Orbul), „A recunoscut c umbla cu cuite i fiare la
el.” (Adevrul, nr. 6552, 23 aug. 2011). Transformrile specifice acestui
tip sunt, dup aceeai cercettoare, în ordinea lor, urmtoarele:
1) „sum pro habeo”: „(popa) se întorcea i era cu buzunarele
boroase”, „umbla i era cu cuite i fiare la el”;
2) coreferenialitatea subiectelor din propoziia 1 i propoziia 2;
3) contragerea gerunzial a propoziiei 2: „(popa) se întorcea fiindcu
buzunarele boroase”, „umbla fiindcu cuite i fiare la el”;
4) abrevierea (i.e. reducerea – s.n.);
5) glisarea6 substantivelor cu prepoziie din propoziia abreviat (2)
în prima propoziie (glisarea este aplicabil doar în cazul structurilor
primare ce conin dou subordonate – „A recunoscut că umbla i că
avea cuite i fiare la el”.
Pentru realizarea predicativului suplimentar cu sens negativ,
introdus prin prepoziia fără, justificarea provenienei sale este oarecum
similar celei pentru structura paralel format din cu + nominal. Doar
c a doua principal coordonat copulativ are verbul negat i, în urma
reducerii ei, se creeaz un „joc” al prepoziiilor: cu este înlocuit de
fără. Astfel, pentru enunul „Îmi zâmbete fr nicio remucare.”, dac
inem cont de observaiile Gabrielei Violeta Domide, etapele derivrii
sunt:
1) verbul posesiv ocurent în P2: /Îmi zâmbete1/ i /nu are nicio
remucare.2/;
2) sum pro habeo: /Îmi zâmbete1/ i /nu este cu nicio remucare.2/
sau / Îmi zâmbete1/ i /este fr nicio remucare.2/;
3) contragerea lui a ficopulativ: „Îmi zâmbete nefiind cu nicio
remucare.” sau „Îmi zâmbete fiind fr nicio remucare.”;
4) reducerea i înlocuirea prepoziiei cu prin fără: „Îmi zâmbete
fr nicio remucare”.
Exemplificm prin fragmente de texte literare, unde am putut sesiza
c acest tipar nu este atât de productiv precum subordonata
corespunztoare introdus prin fără să. De obicei apare o singur
construcie prepoziional pe lâng verb, dar coordonarea cu un adjectiv
calificativ este lmuritoare în acest sens, neputând fi confundat cu
circumstanialul de mod:
6

Termenul a fost introdus de ctre lingvistul clujean D. D. Draoveanu(1997: 267–268,
276–283) i se refer la „alunecarea” unui cuvânt (termen) pe poziia altuia, dat fiind
locul liber ocurent în urma elipsei. Glisarea este condiionat de câteva elemente: 1)
existena, la baz a unui R + p2 (relaie instituit la nivelul celei de-a doua propoziii), 2)
verbul din p2 s fie asemantic (i.e. copulativ), 3) coreferenialitatea subiectelor din p1 i
p2, 4) raport temporal de simultaneitate între p1 i p2, 5) acordul (pentru asociaii
participiali i adjectivali).
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O s m-ntind printre grmezi/ Fr dorine, fr gând/ i nici mcar n-o s visez/
Perechi de vorbe-alunecând. (Ana Blandiana, Când voi fi-mbătrânit destul)
Se duc pe Dunre la vale,/ Grăbiаi i fr de popas,/ Pescarii triti ce poart-n glas/
Tcerea albelor spitale… (Ion Minulescu, Pelerinii morаii)
Ca s-ajung pân la tine, i-am zis morii:/ – Mergi-nainte/ i cosete-mi fr mil
tot ce-i viu/ i-mi ine calea… (Ion Minulescu, Romanаă fără muzică)
Ca s-l feresc de tiurile reci ale nopii l-am luat, nu fr dezgust, i l-am pus întro cutie, pe masa de sub fereastr.(Gellu Naum, Zenobia)

Propoziiile reduse din care se poate obine un predicativ
suplimentar construit cu prepoziiile cu i fără sunt, ca frecven,
principal, completiv ori atributiv (GALR, II, 2005: 187–191).
• principal:
M-am strecurat cu noaptea în cetate/ i am prdat-o-n somn i-n vis,/ Cu brauntins, cu pumnu-nchis. (Tudor Arghezi, Psalmi)
i mama, care era vestit pentru nzdrvniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori,
când începea a se ivi soarele dintre nori dup o ploaie îndelungat […]. (Ion
Creang, Amintiri din copilărie)

Mihaela Gheorghe (2009: 121) subliniaz c predicativul
suplimentar prepoziional rezult din „amalgamarea unei structuri
primare bipropoziionale”, adic amestecarea a dou principale: [Ion st]
i [Ion este cu pălăria în mân.]
„Ion st cu plria în mân.”,
respectiv [ i-a fcut casa] i [casa are două etaje.]
„Casa i-a fcut-o
cu dou etaje.” (Ibidem: 121). De remarcat coreferenialitatea existent
între complementul direct (casa)din prima propoziie i subiectul celei
de-a doua, lucru ce atrage avansarea lui S2 în P1 i convertirea lui în
obiect direct.
• completiv direct: „Îl tiam fr lucru, fr ocupaie.” (Iordan,
Robu, 1978: 643),„Mi-l amintesc pe Ion cu prul lung.” (GALR, II,
2005: 188); subordonata se împletete cu principala, subiectul celei de-a
doua fiind avansat în poziia complementului direct al verbului
principal: „ tiam c nu are lucru, c nu are ocupaie.”
„ tiam c este
fr lucru, c este fr ocupaie.”
„Îl tiam fr lucru, fr
ocupaie.”; „Îmi amintesc cum/ c Ion avea prul lung.”
„Îmi
amintesc cum/ c Ion era cu prul lung.”
„Mi-l amintesc pe Ion cum/
c era cu prul lung.”
„Mi-l amintesc pe Ion fiind cu prul lung.”
„Mi-l amintesc pe Ion cuprul lung”. Identitatea subiectelor din cele
dou propoziii duce la reflexivizarea verbului regent: „Mihai se crede
cu nasul mare.”, „Mihai se crede fr cusur.”, „Mihai se vede cu muli
copii.” („Mihai crede/ vede c (el/ Mihai) este cu nasul mare/ fără
cusur/ cu muli copii.”).
i dup ce ne-a aezat bunicul în gazd, cu toat cheltuiala lui, la una Irinuca, apoi
ne-a dus pe la profesor i pe la biseric, de ne-a închinat pe la icoane, i pe urm ne-
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a lăsat cu sntate i s-a întors acas, trimiându-ne din când în când cele
trebuitoare.; Îi ia drumul spre Humuleti i mă lasămarei devreme cu lacrimile pe
obraz.; Vzând ea c nu dau rspuns de nicieri, las toate în pmânt i se ia dup
mine la balt, unde tia c m duc; i, când colo, mă vede tologit, cu pielea goal pe
nisip, cât mi i-i gliganul. (Ion Creang, Amintiri din copilărie)

• completiv secundar cu predicat nominal (a fi + cu/ fără +
nominal), al crui subiect este coreferenial cu obiectul direct din
propoziia regent; subordonata este redus, grupul prepoziional
ajungând în structura de suprafa s ocupe funcia de predicativ
suplimentar: „Prinii l-au învat cu bani la discreie.” (GALR, II,
2005: 190) provine din „Prinii l-au învat s fie cu bani la discreie.”
• atributiv relativ cu predicat nominal (a fi + cu/ fără + nominal),
subiectul acesteia i complementul direct al regentei fiind corefereniale;
se aplic, la fel ca în celelalte situaii, abrevierea (reducerea)
subordonatei: „Ceaiul îl bea cu lapte.” < „Bea ceaiul care ceai este cu
lapte.” (GALR, II, 2005: 191)
Predicativul suplimentar introdus prin cu se refer, de cele mai
multe ori, la subiect (în majoritatea contextelor ilustrate), dar exist i
cazuri în care acesta descrie i un complement direct, realizat frecvent
printr-un clitic personal ori, mai puin, prin reflexiv. Ca tipuri semantice,
realizarea prepoziional (mai ales prin cu) îmbrac atât aspectul
rezultativ al aciunii desemnate de verbul regent, cât i pe cel descriptiv
(GALR, II, 2005: 299):
Te regsesc aceeai mare, cu-aceeai tragic poveste,/ Cu-aceleai vânturi
vagabonde,/ Cu-aceeai lun cap de mort/ i-acelai glas care m cheam, –/ Dei
mi-ascunde cine este. (Ion Minulescu, Epilog)
Mă crede cu bani, nenorocirea e c de fiecare dat m întorc cu boli.(Gellu Naum,
Zenobia)
Nici ru nu-i pare-acuma, nici bine nu... ea moare,/ Visîndu-se-ntr-o clip cu anii
înapoi. (Mihai Eminescu, De câte ori, iubito…)
Îmi ie toate hainele frumuel de pe mal i mă las cu pielea goal în balt.(Ion
Creang, Amintiri din copilărie)(apud Avram, 1961: 541, 545)

Dintre clasele de substituie ale predicativului suplimentar
prepoziional recurena cea mai mare o are substantivul, articulat sau nu,
cu sau fr determinani, alte pri de vorbire fiind accidental
întrebuinate, cum ar fi pronumele nehotrât articulat la plural toatele.
Acesta poate fi înlocuit cu forma prototipic toate, fr prepoziie:
Tu unde eti? În ce gând? frunzele negre-i czur cu toatele, oarbe-n cuttur?
(Nichita Stnescu, Cântec de iarnă) [frunzele negre czur toate)]
Pmântul, arina, bucatele,/ Puse-n spinarea mea cu toatele. (Tudor Arghezi,
Cuprinsul) (GALR, II, 2005: 304) [pmântul, arina, bucatele puse în spinarea mea
toate]
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Variaia de gen i numr a termenului regent nominal antreneaz
totodat variaia pronumelui indefinit: „Pe copiii rcii i-am trimis cu
toii/ toаi la cabinetul medical.”, „Fetele rcite au fost trimisecu toate/
toate la cabinetul medical”.
Se întâmpl ca predicativul suplimentar s nu fie marcat
prepoziional, cu fiind omis din raiuni expresive: „S-avânt pe el i
pleac,/ Pru-n vânturi, capu-n piept,/ Nu se uit înainte-i,/ Nu privete
îndrpt.” (Mihai Eminescu, Făt-Frumos din tei)
Tipul prepoziional [cu + nominal] se regsete i în vorbirea
direct, pe lâng verba dicendi:
„«Pentru asta ne-ar trebui bani», a spus Zenobia cu un remarcabil sim practic.”
(Gellu Naum, Zenobia)
„— Dar bine, ghiavole, aici i-i scldatul? zise ea, cu ochii holbai la mine;
coboar-te jos, tâlharule, c te-oi înva eu!”
— Mai auzit-ai dumneata, cumnat, una ca asta, s fure Ion pupza, care, zicea
mtua cu jale, ne trezete dis-diminea la lucru de atâia ani? (Ion Creang,
Amintiri din copilărie)

Adjunc܊ii predicativului suplimentar
Trebuie s observm c toate predicativele suplimentareintroduse
prin cu sunt aproape întotdeauna însoite de un adjectiv calificativ,
propriu-zis ori participial („Stau cu capul plecat.”) sau de un substantiv
în acuzativ cu rol atributiv ori circumstanial („Stau cu mâinile
înbuzunare.”) ori c substantivul face parte dintr-o grupare locuional
(„Zâmbete cu gura pân la urechi.”). Pe lâng nominal pot aprea i
ali determinani, de exemplu verb la gerunziu ori substantiv în genitiv:
„m gândesc la cei care dorm în picioare, rezemai de u, cu mâna
arătând un punct precis.; Altdat, într-o anumit zi din an, cu gesturile
unui alchimist cutam între apele oglinzii pe aceea creia îi voi drui
gândurile mele” (Gellu Naum, Medium).
Discutând despre complementul predicativ (predicativul suplimentar
în accepia Gramaticii Academiei i a majoritii cercettorilor) din
perspectiva tipurilor structurale, Dumitru Irimia (2008: 556) trateaz
grupul prepoziional [cu/ fără + nominal + modificatori7] ca dezvoltat:
„Tcea acum cu privirea pierdut în gol” (M. Caragiale).
În fragmentele selectate de noi spre analiz, în grupul nominal
extins al predicativului suplimentar este prezent cel puin un adjectiv
7

Termenii subordonai nominalului sunt numii în gramatica tradiional determinanаi.
În viziunea GBLR, 2010: 380, modificatorii includ, în primul rând, adjectivele
calificative („drum lung”, „drum bătătorit”) i categoriale („drum principal”), dar i alte
tipuri de cuvinte (adjective pronominale de întrire: „drumul însuЮi”; numerale ordinale:
„drumul al doilea”; adverbe: „drumul deazi”; verbe la gerunziu: „drumuri intersectânduse”; sintagme prepoziionale: „drumuri de fier”, substantive proprii cu rol denominativ:
„drumul Expres”) sau propoziii relative („drumul care nu duce nicăieri”).
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calificativ ori un substantiv cu prepoziieîn acuzativ. Nominalul
denumete, în general, pri ale corpului (bărbie, cap, creЮtet, faаă, gură,
mână, ochi, talpă etc.), gesturi, reacii afective (lacrimi) ori stri
(aЮteptare, liniЮte, seriozitate), ba chiar animale (cărăbuЮ, Юarpe) etc.:
Femeia a trecut pe platform, privete spre mine, eu stau cu faa lipită de fereastr.; […]
m gândesc la toi cei care, în noapte, ateapt cu o ateptare activă.; Ursc mai presus
de toate oamenii care cu o teribilă seriozitate in în mân chinuitoarea sete de cunoatere
a altora […].; Ne vom plimba cu gesturi prelungi ca ale statuilor.; o imens femeie
pieptnându-se cu gesturi încete; Am scris un poem care ne face s umblm lin, s
privim totul cu o linite înspăimântătoare.; Extaz de la 19 ani, când, cu capul ameаit de
tutun i de versuri, credeam, întins pe canapeaua din camera mea, într-o ameeal
furtunoas.; […] m gândesc la omul care se roag cu lacrimi în ochi.; M-am culcat de
multe ori cu capul descoperit în btaia lunii pline. (Gellu Naum, Medium)
Fereastra s-a deschis spre întuneric/ cei mori sunt vii au prapuri de cârpe i de
oase/ sunt oportuni pentru eternitate/ cu arpele în sân la confruntarea umbrelor
(Gellu Naum, (n)AUM în ploaie)
Eu edeam pe o scar de ciment/ cu nite crbui pe faĠă (Gellu Naum, Anotimp)
Vorbesc i eu, îngân, cu ochii pe jumtate închiúi, femeia. (M. Sadoveanu,
Baltagul apud Mihaela Secrieru, 2001: 115)
Ptrunde trist cu raze reci/ Din lumea ce-l desparte/ În veci îl voi iubi i-n veci/ Va
rmânea departe. (Mihai Eminescu, Luceafărul)
C nu mai vrei s te ari/ Lumin de departe,/ Cu ochii tăi întunecaаi/ Rensctori
de moarte! (Mihai Eminescu, S-a dus amorul)

Termenii condi܊ionan܊i ai predicativului suplimentar
Acceptând fenomenul dublei subordonri a predicativului suplimentar,
atât fa de verb, cât i fa de nume, sesizm construcia lui nu doar pe
lâng verbe la moduri predicative, ci i pe lâng o form nepersonal, de
exemplu infinitiv (mai rar), gerunziu sau participiu. Aa cum se subliniaz
i în GALR, II, 2005: 297, apariia unui predicativ suplimentar nu este
condiionat de calitatea predicativ a verbului (de predicat enuniativ),
acesta putând avea orice form de mod, timp i diatez.
Cam pe dup miezul nopii, vzând c mo Bodrâng ne-a prsit, începem i noi a
ne strecura câte unul, unul, spre gazd; eu, cu sânul încrcat de pere uscate i c-un
bostan mare, ce mi l-a dat crâmria, cci pe cât era de frumoas, pe atâta era i de
darnic, mititica!...; Aa i lingurarii notri: cântau acum îndrcit pe ogor, Юezând în
coada sapei, cu ochii pinjenii de-atâta uitat, s vad nu le vine mâncarea
dincotrova? i scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc spre
sat.; […] chiar mai dinioarea l-am vzut umblând prin târg, cu cotul subsuoar,
dup cumprat sumani, cum îi e negustoria.; Toate acestea le privea biata mam,
uitatăcu mâinile subsuoar, cum e omul necjit, de dup un dâmb din prund,
aproape de mine.
— Poate c-au luat strigoaicele mana de la vaci, mmuci, ziceam eu, Юezând
închincit i culimba scoas afar dinaintea mamei, jos lâng oale.
— Aa, cumnat drag, zise mtua Mriuca, strângând cu nedumerire din umere,
când se punea la mas. (Ion Creang, Amintiri din copilărie)
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Apoi, întins pe spate cu ochii deschiЮi, mi-am amintit de o broscu verde i
lucioas.; o somier de sîrm rezemată de perete, cu picioarele în sus. (Gellu
Naum, Zenobia)
i-n portul blond btrânii mateloi/ Par nite blonzi copii, înfiorai/ De cântecele
brunilor piloi,/ Încremeniаi cu mâinile pe roi. (Ion Minulescu, Romanаă nordică)

O situaie cu totul atipic este construcia unui predicativ suplimentar
dup un adjectiv gerunzial, „S mai salut o dat colibele din vale,/
Dorminde cu un aer de pace, linitiri” (Mihai Eminescu, Din străinătate).
Interesant este construcia predicativului suplimentar cu prepoziie
într-o structur în care unul dintre termenii condiionani este un substantiv
postverbal (infinitivul lung sau un derivat progresiv), nu verbul prototipic:
[…] m gândesc la somnambulii care la ora asta, desigur, îi fac plimbarea obinuit,
cu pleoapele uor strânse, mâinile întinse, pasul tcut.” (Gellu Naum, Medium) [în
construcia verbal: „Se plimb cu pleoapele strânse, cu mâinile întinse, cu pasul
tcut.”; în construcia nominal: „Îi fac plimbarea cu pleoapele strânse…”8]
M atrage din ce în ce mai mult aceast călătorie de ore i de ore, cu ochii legaаi,
într-o direcie necunoscut […]. (Gellu Naum, Zenobia)) [în construcia verbal:
„Cltoresc ore i ore cu ochii legai.”; în construcia nominal: „aceast cltorie
cu ochii legai”9]

Un predicativ suplimentar introdus prin cu putem întâlni, în mod
atipic, chiar i dup o structur copulativ10, în cazul nostru a fi +
adverb: „Era bine acolo, pe asfalt, cu ochii închii.”(Gellu Naum,
Zenobia), cu toate c un astfel de tipar e mai productiv atunci când se
realizeaz adjectival i ca nume predicativ, i capredicativ suplimentar
(„Plcintele sunt bune calde.”, „Oamenii sunt frumoЮi zâmbitori.”).
Predicativul suplimentar în coordonare
Atunci când are caracter multiplu, predicativul suplimentar apare în
coordonare copulativ sau prin juxtapunere, pe lâng acelai verb
orbitând câte dou sau trei structuri construite identic:
8

Exist riscul confundrii unui astfel de predicativ suplimentar cu atributul prepoziional
dac nu inem cont de istoria sa derivativ. Vecintatea determinantului prepoziional i
apariia imediat a unui adjectiv calificativ pe lâng substantiv (plimbare obinuit)
trimit la funcia atributiv, mai ales c cei doi subordonai, adjectivul i substantivul, par
a fi coordonai. În ceea ce ne privete, susinem, în exemplul dat, poziia sintactic de
predicativ suplimentar.
9
Aceeai confuzie între cele dou funcii sintactice este posibil i în exemplul citat.
Considerm, totui, c avem de-a face cu acelai predicativ suplimentar.
Discutând despre construciile nominalizate, în care poate aprea i un substantiv
posterbal în ipostaza de termen condiionant al predicativului suplimentar, Gabriela
Violeta Domide (2012: 59–61) exemplific mai ales construcii cu „prepoziiile” calitii
(de exemplu, de) sau cu substantive al cror caz este nemarcat, printre acestea
neregsindu-se vreun predicativ suplimentar introdus prin cu.
10
A se vedea mai multe exemple la Gabriela Violeta Domide (2012: 121–124).
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Ne aezarm pe proapurile carelor cu brbiile înlate úi cu ochii rotunzi. (Mihail
Sadoveanu apud Maria Gabrea, 1962: 145)
Iar Olobanu, cu ciobotele dintr-o vaci cu talpele din alta, viind mai în urma
tuturor, numai ce-lvedem cse punecu cretetul pe pat úi cu talpele în grind, aa
înclat i îmbrcatcum era. (Ion Creang, Amintiri din copilărie)
[…] m npdea o senintate uria, m aflam poate în paradis. De obicei m
dezmeticeam greu i ieeam printre oameni cu paradisul în cap, ca o cciul,cu
ochii împienjenii; umblam pe poante cu lbuele îndoite de la încheieturi, cu
capul bine înepenit pe gît, cu ochii dai peste cap printr-un parc.” (Gellu Naum,
Zenobia)

Interesante sunt apariiile predicativului suplimentar prepoziional în
context cu verbe la gerunziu ce par a ocupa aceeai funcie sintactic i
dau impresia unui raport de coordonare; cu toate acestea, izolarea
grafic a gerunziului dezambiguizeaz structura i o plaseaz la nivelul
unei determinri circumstaniale (de timp în exemplul de mai jos):
„Odat ajuni aici, v-a sftui s v oprii o clip i s recapitulai,
trecînd uor cu vârfurile celor zece degete de la mîini, cu ochii închii,
peste pagini.” (Gellu Naum, Zenobia) [„s recapitulai, în timp ce treceаi
uor cu vârfurile celor zece degete, i s fii cu ochii închii”].
Gerunziile care nu aparin aceleiai sfere semantice cu a formei
verbale personale nu pot fi interpretate ca modale, ci tot ca predicative
suplimentare. În exemplul urmtor, construcia prepoziional se
coordoneaz cu o multitudine de gerunzii, toate ocupând o unic poziie
sintactic. Un singur determinant al verbului este complement
comparativ, primul în ordinea coordonrii, celelalte sunt predicative
suplimentare: „pstorii-militari mergeau ca în delir, cu frunile spre cer,
fluierând, аipând, chiuind, gemînd, mieunînd, icnind, lătrînd. Mergeau
cu ochii în sus, halucinai, imitînd psrile i vîntul i frunzele” (Gellu
Naum, Zenobia).
Alteori, predicativul suplimentar se grupeaz cu diferite
circumstaniale, mai ales cu cele de mod, cu care este adesea confundat
i din cauza dependenei lor verbale. i de data aceasta, contextul
furnizeaz elementele dezambiguizatoare, predicativul suplimentar fiind
generat dintr-un nume predicativ prepoziional. În enunul pe care îl
ilustrm, modalul st pe lâng un verb predicativ, fiind antrenat în
fenomenul negaiei de constituent, în timp ce predicativul suplimentar se
asociaz auxiliarului predicativ a fi negativ în structura originar.
Suntem, aadar, în faa unei false coordonri, iar determinrile
evideniate cu italice fac parte din enunuri distincte: „mi-a cumpra
tutun irlandez, pentru pip, nu aЮa, în mizerie, cu cizmele sparte i cu
ciorapii uzi i îngheai, nu vezi? nu sînt bun de nimic.” (Gellu Naum,
Zenobia) [„mi-a cumpra tutunnu aЮa, în mizerieinu a fi cu cizmele
sparte i cu ciorapii uzi i îngheai”].
Un aparent modal se coordoneaz cu un predicativ suplimentar
prepoziional, îns tocmai apariia predicativului lmurete valoarea sa
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real, necircumstanial, aceea de substitut adjectival (pro-adjectiv):
„ oferul adormise la volan i conducea aЮa, cu ochii închii.”(Gellu
Naum, Zenobia) [„Conducea aa.” = neatent, imprudent, unde aa este
tot un predicativ suplimentar].
Tot în coordonare, predicativul suplimentar se poate combina cu
diverse construcii comparative: „stteam ca o piatră sau ca o creangă
sau ca o sălbăticiune, cu simmintele unei pietre, ale unei crengi sau
ale unei slbticiuni, într-o participare deplin i activ.”(Gellu Naum,
Zenobia)
În textele descriptive, unde predicativul suplimentar îmbrac
nenumrate forme i valene expresive, acesta se multiplic, iar
structurile introduse prin prepoziia cu se coordoneaz, prin juxtapunere,
cu adjective calificative (propriu-zise i/ sau participiale) ori cu
subordonata corespunztoare de aspect negativ.
Rătăcitor, cu ochii tulburi/ Cu trupul istovit de cale/ Eu cad neputincios, stpâne,/
În faa strlucirii tale. (O. Goga, Rugăciune)
Ochii îl priveau mereu nemiЮcaаi, cu aceeai umbr de spaim. (Liviu Rebreanu,
Răscoala apud Stati, 1972: 133)
Am dus-o pe Zenobia în scobitura digului i am viermuit acolo, nu tiu cât timp,
fără să nespunem o vorbă, întinЮi umr la umr, cu feele sprijinite de pmântul
umed al alveolei aceleia. [am viermuit acolo i nu ne-am spus o vorbă i eram
întinЮi umr la umr i eram cu feele sprijinite…]
[…] m-am tîrît cu greu pîn la sofa, m-am poticnit de cîteva ori, i m-am întins
acolo cît eram de lung, cu faaspre ei.; Vorbea calmă, cu o voce tioas, de
nesuportat.
Dar covrigarul îi numra liniЮtit banii, cu spatelela mine, nu-mi ddea nici o
atenie.; omul acela continua s doarm tihnit, cu faa în sus, dormea cu faa spre
u, ghemuit pe o mas albastr(Gellu Naum, Zenobia)

Acumularea de predicative suplimentare cu aceeai realizare
morfologic ori chiar diferit este cu atât mai expresiv, cu cât se
folosete adesea în caracterizrile unor personaje, nu doar în pasajele
descriptive. Cel mai frecvent se combin un predicativ suplimentar
adjectival cu unul prepoziional; ba mai mult, se întrebuineaz
concomitent ambele prepoziii în marcarea poziiei sintactice (cu i
fără):
Azi, ca un sfânt dintr-o icoan veche,/ Blândîmi rsaicu faa ta blajin,/ Cu zâmbet
bun, cu ochi cumini i limpezi. (O. Goga, Dascălul)
[…] aa c ieri mergeam pe strad proaspt bărbierit, fr bandaj la mîn i cu
ciorapi curai, iar o fat s-a inut dup mine vreun ceas, pe strad.
Peste câteva sptmâni, cînd începusem s m refac, a venit s m vad o
domnioar […], m-a gsit ultrajegărit, cu burta umflat de cartofi […].
Mi-e frig, dei m aflu la adpost, ghemuit ca o maimu trist i btrân, aici, în
odaia mea, cu hârtiile astea în fa.
[…] btrânul n-a scos o vorb, îl vedeam bine, zcea pe spate cu ochii larg deschii
i senin Юi liniЮtit, ca unul care i-a încheiat socotelile.
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M-am gândit o clip la Zenobia […] sttea cuminte, cu mâinile în poal.(Gellu
Naum, Zenobia)

În alte combinaii, predicativele suplimentare duble nu mai sunt
coordonate: „Alturi de mocirlele uscate/ ies pomii toаi cu trunchiurile-n
floare.” (Nichita Stnescu, Primăvara)
Confuzia cu alte pozi܊ii sintactice. Omonimia ܈i ambiguitatea
sintactică în construc܊ii substantival-prepozi܊ionale cu predicativ
suplimentar
Nu de puine ori suntem pui în dificultate atunci când avem de
încadrat sintactic o construcie sau alta. i tocmai fiindc prepoziiile cu
i fără dezvolt sensuri circumstaniale diferite, predicativul suplimentar
introdus prin oricare dintre ele poate fi greu de identificat ori de disociat
de un circumstanial anume. Astfel, unele grupuri prepoziionale
dependente de acelai verb nu actualizeaz funcia de predicativ
suplimentar, ci una circumstanial. A se compara enunurile (a) i (b)
cu enunurile (c) i (d):
(a) „Ioana merge peste tot cu câinele dup ea.”: circumstanial
sociativ, subiectul asociindu-i o fiin pentru svârirea aciunii (ea Юi
câinele merg peste tot).
Sociativul se raporteaz întotdeauna la subiect ori la complementul
de agent „doar în construciile în care verbul predicat nu este la forma
pasiv, întrucât el exprim asocierea la îndeplinirea unei aciuni sau la
experimentarea unei stri” (GALR, II, 2005: 309).
(b)„Ioana merge cu maina peste tot unde are treab.”:
circumstanial instrumental, subiectul având nevoie de un mijloc pentru
realizarea aciunii (maЮina asigură mersul/ deplasarea);
(c) „Fie var, fie toamn, Ioana merge peste tot cu umbrela dup
ea.”: predicativ suplimentar; chiar dac nominalul prin care se realizeaz
denumete un instrument, structura de baz din care se genereaz
estetipic pentru predicativ (umbrela nu asigur deplasarea, ci este
prezent ca obiect alienabil în momentul svâririi aciunii: „Maria
merge i are umbrela dup ea.”
„Maria merge i este cu umbrela
dup ea.”
„Maria merge fiind cu umbrela dup ea.” „Maria merge
cu umbrela dup ea.”);
(d) „Ioana merge cu prul despletit la serviciu.”: predicativ
suplimentar, nu circumstanial de mod, întrucât structura prepoziional
descrie subiectul în momentul realizrii aciunii („merge la serviciu i
are prul despletit”); mai mult, grupul prepoziional poate fi echivalat
cu adjectivul participial care apare ca determinant (modificator) pe lâng
nume: „Ioana merge cu prul despletit.” = „Ioana merge despletit.”).
Cel mai frecvent se confund predicativul suplimentar cu
circumstanialul de mod. Multe grupuri prepoziionale permit
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echivalarea cu un adverb, ceea ce ne scoate din zona omonimiei
sintactice. În urmtoarele exemple, una dintre construcii ocup funcia
de predicativ suplimentar, cealalt e susceptibil de a fi tratat drept
circumstanial de mod (de observat c acelai substantiv e folosit prima
dat la singular, a doua oar la plural, pe lâng acelai tip de verb (de
micare)):
i ancorele grele/ Apar cu ghearele-ncletate,/ Ca nite fiare-nfometate…/ i bricul
alb se mic-alene/ Cu graia unei sirene. (Ion Minulescu, Spre insula enigmă)
Tu vii cu graii de Madon sau de Fecioar bizantin i pleci cu gesturi de bacant,
stigmatizat de pcate. (Ion Minulescu, Strofe pentru zăpadă)

Dac la prima sintagm i la ultima procesul de derivare e clar, la
cea de-a doua nuana modal nu poate fi negat, având în vedere
sinonimia cu adverbul, dar i vecintatea altui adverb, necoordonat cu
el: „Se mic alene/ Cu graia unei sirene” („Bricul alb se mic
graios.”, unde graаios are aceeai form i ca adjectiv calificativ
(masculin/ neutru singular), i ca adverb). Mai mult, trecerea
substantivului regent la plural permite variaia sinonimului: „Bricurile
albe se mic graioase.”, ceea ce duce spre interpretarea grupului
prepoziional ca predicativ suplimentar în virtutea acestei echivalri
semantice. Dar e posibil i s spunem „Bricurile albe se mic graios
precum o sirenă.”, situaie în care circumstanialul de mod este evident.
În a treia sintagm, substantivul însoit de prepoziie poate fi înlocuit
de adjectivul derivat al numelui (graаie >graаioasă), urmat iari de o
structur comparativ: „Tu vii graioas ca o Madonă sau ca o Fecioară
bizantin.”
Oscilant este interpretarea sintactic i în contextul urmtor, unde
ambele tipuri de construcii apar (cu/ fără + nominal): „Acele se învârt
cu hrnicie,/ Artând mereu ceva de neprivit./ Orele au czut de mult,/
Acele alearg fr sfârit/ i dezorientat, când i când,/ Cucul apare…”
(Ana Blandiana, În satul în care mă-ntorc). Ambele pot avea
corespondent un adverb sau un adjectiv, nu neaprat derivate
substantivale: „Acele se învârt cu hrnicie, fr sfârit.” (necontenit,
încontinuu, la nesfârЮit = adverbe sau neobosite, neostoite, harnice =
adjective).
Tot ca modal se poate aborda i grupul prepoziional din versurile:
„Du-m-n ara/ În care palmierii – stpâni peste pustiu –/ Cu braele
deschise ne vor primi-n Sahara.” (Ion Minulescu, Acelei care va veni),
existând o compatibilitate semantic între verb i nominal, dei nu
excludem varianta predicativului suplimentar: „Palmierii ne vor primi
cu braele deschise.” (deschis, ospitalier trimiând spre adverb, aadar
spre circumstanial). Ctre soluia unui predicativ suplimentar ne
îndreapt i prezena, în imediata apropiere, a unui substantiv descriptiv,

103

calificativ (stăpâni): „Palmierii sunt stăpâni peste pustiu i au braаele
deschise/ sunt cu braаele deschise.” (= primitori).
Mai clar apare circumstanialul de mod în enunul: „Pe urm m-am
plictisit, ei s-au oprit din joc, Drago mi-a fcut un semn de salut, cu
mâna la cciul […].”(Gellu Naum, Zenobia), unde substantivul în
acuzativ descrie modalitatea de a saluta (inând mâna la cciul i nu
fcând, de exemplu, o plecciune ori dând din cap).
Al doilea tip de circumstanial cu care poate fi confundat
predicativul suplimentar introdus prin cu este cel instrumental: „Trei
cruci, pe marginea oselei,/ Cu gesturi largi de mâini bolnave,/ Opresc
din drum pe cltori.” (Ion Minulescu, La umbra crucilor de lemn). Dei
substantivul se poate referi la prezena unei stri a subiectului în timpul
realizrii aciunii („Trei cruci opresc din drum pe cltori i au gesturi
largi.”), el poate totodat trimite la instrumentul prin care aciunea se
îndeplinete („Trei cruci opresc din drum pe cltori cu ajutorul/ prin
intermediul gesturilor largi.”).
Circumstanialul concesiv cu aspect negativ (construit cu prepoziia
fără) se poate greu distingede predicativul suplimentar în lipsa vreunui
corelativ adverbial dezambiguizator ori a altui element contextual.
N-am fost decât doi cltori cu trenul,/ ce ne-am urcat în tren fr tichete/ i fr
nici un alt bagaj decât refrenul/ Semnalului de-alarm din perete!... (Ion Minulescu,
Romanаă negativă)
Oprete-m!.../ Nu m lsa/ S te srut,/ Cci gura mea/ Srut fr… „va urma”.
(Ion Minulescu, Romanаa ultimului sărut)
– Ce te legeni, codrule,/ Fr ploaie, fr vânt,/ Cu crengile la pmânt? (Mihai
Eminescu, Ce te legeni?...)

În exemplele citate, grupurile prepoziionale pot reprezenta în egal
msur oricare dintre cele dou poziii sintactice: concesiv („TotuЮi neam urcat în tren deЮi nu aveam tichete i (deЮi) nu aveam niciun alt
bagaj decât refrenul.”; „Gura mea tot srut deЮi nu există un «va
urma».”, „Tot te legeni, deЮi nu e ploaie Юi nici vânt.”) sau predicativ
suplimentar („Ne-am urcat în tren i nu am avut tichete i alt bagaj
decât refrenul.”
„Ne-am urcat în tren i nu am fost cu tichete i cu alt
bagaj decât refrenul.”, respectiv „Gura mea srut i nu are un «va
urma».”
„Gura mea srut i nu este cu un «va urma».”, „Te legeni i
nu ai ploaie, nici vânt, dar eti cu crengile la pmânt.”, unde prezena
sintagmei cu crengile trimite la un predicativ suplimentar).
Confuzii se pot produce i între predicativul suplimentar i
circumstanialul sociativ. Într-un exemplu citat de GALR, II, 2005: 304
la realizarea prin grup prepoziional a unui predicativ suplimentar: „V
credeam cu ele la mare.”, credem c este totui vorba de un
circumstanial, acesta exprimând asocierea. Mai mult, dac recuperm
întreaga structur de adâncime, vom sesiza c a fi apare cu valoare
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predicativ, situând aciunea în spaiu (prin circumstanialul de loc
ocurent): „Credeam c suntei la marecu ele.” (v aflai/ gsii), iar
sensul prepoziiei cu este acela de împreună cu, laolaltă cu.
Nu orice reducere trebuie considerat fr tgad predicativ
suplimentar. De exemplu, i în urmtorul context recunoatem, aparent,
dup istoricul ei, o construcie cu predicativ suplimentar: „Nici ru nu-i
pare-acuma, nici bine nu... ea moare,/ Visându-se-ntr-o clip cu anii
înapoi.” (Mihai Eminescu, De câte ori, iubito…). Dar dac analizm cu
atenie configuraia structurii originare, constatm c avem un a fi
predicativ: „Ea viseaz c (ea) este-ntr-o clip înapoi cu anii”. Ba mai
mult, exprimând existena în timp i în spaiu, verbul a fi se contruiete
cu circumstaniale, unul de timp (-ntr-o clipă), altul de loc (înapoi), iar
sintagma introdus prin cu este, din punctul nostru de vedere, un
circumstanial de relaie (limitativ).
O alt posibil confuzie a predicativului suplimentar prepoziional
se produce i cu atributul tocmai din cauza topicii, atributul fiind, de
cele mai multe ori, în imediata apropiere a numelui: „Pe-un pat alb ca un
linoliu zace lebda murind,/ Zace palida vergin cu lungi gene, voce
blândă.” (Mihai Eminescu, Epigonii). Dac urmrim structura iniial,
aceasta ne trimite în mod evident spre funcia de predicativ suplimentar:
„Palida vergin zace i are lungi gene, voce blândă.”
„Palida vergin
zace cu lungi gene, voce blândă”.
Topica ܈i punctua܊ia
În ceea ce privete topica predicativului suplimentar introdus prin
cu, acesta st, de regul, dup verbe, indiferent de caracterul simplu ori
multiplu al acestuia. Exist îns i situaii când este tematizat, fiind
plasat în capul enunului i izolat grafic, dând impresia unui atribut
circumstanial, mai ales când, pe lâng acelai verb, apar mai multe
predicative suplimentare construite diferit. Acest aspect se poate întâlni
îndeosebi în textele poetice ca fapt de stil:
• postpus verbului:
Din valurile vremii, iubita mea, rsai/ Cu braele de marmur, cu prul lung, blai.
(Mihai Eminescu, Din valurile vremii)
Ca marmura de albe, ca ea nepstoare,/ Prin aerul cel rou, femei trec cu-arme-n
braĠ,/ Cu pr bogat úi negru ce pe-umeri se coboar. (Mihai Eminescu, Împărat Юi
proletar)

• antepus verbului, tematizat:
Cu ale voastre umbre nimica crezătoare,/ Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit,/
Cu mintea de dreptate úi bine râzătoare,/ Cu umbra voastră numai, puteri
îngrozitoare,/ La jugu-i el silete pe cei ce l-au urât. (Mihai Eminescu, Împărat Юi
proletar)
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Cu sfiala lui senină/ Mi-a trecut cucernic pragul,/ Ca un sol din alt lume/ Zîmbitor
pea moneagul. (O. Goga, Mi-a bătut un moЮ la poartă)
Cu grele răsuflete apele dorm,/ Pe lanuri dorm spicele grele. (O. Goga, Dimineaаa)
Cu fruntea-n аărână, plângând azi ne vezi,/ Din slav, cerescule soare. (O. Goga,
De la noi)
Trei zile-mplinite/ i-a grijit amarul,/ Cu obrajii-n palme/ A vegheat crâmarul. (O.
Goga, Ion CrăЮmarul)

Concluzii
Atunci când dorim s oferim detalii ori informaii eseniale pentru
cunoaterea unei realiti extralingvistice, inserm în enunurile noastre
predicative suplimentare, inclusiv prepoziionale. Considerat un
„constituent sintactic necesar” (Irimia, 2008: 555), aceast poziie
sintactic nu este întotdeauna indispensabil în comunicare, ea putând fi
omis. Totui, prezena ei poate aduce un plus de expresivitate în
descrierea unui persoane, a unui obiect, a unui fenomen etc., iar
asocierea mai multor structuri cu realizare morfologic diferit
poteneaz stilistic textul:
i pasu-n urma-i zboar c-o tainic mânie,/ Ca un smintit ce cat cu ochiunglbenit,/ Cu fruntea-nvineit, cu faa cenuie/ Icoana ce-a iubit. (Mihai
Eminescu, Amorul unei marmure)
-atuncea dinainte-mi prin cea parc treci,/ Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni
subiri i reci. (Mihai Eminescu, Departe sunt de tine...)
Întoarse înc o dat capul în direcia tramvaiului, apoi porni hotărât cu pai mari,
аinându-se pe lâng ziduri. Atunci cuminte, fr grab, începu s înainteze. Porni
atunci la drum, resemnat, cu haina sub bra, cu plria tras pe frunte. Începu s
priveasc uluit, aproape cu respect, arborii înali, zidul de piatr acoperit cu ieder,
i pe nesimite îl cuprinse o infinit tristee. (Mircea Eliade, La аigănci)
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