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Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze modalitatea prin care
se realizează configurarea spaţială şi temporală a unui text literar,
prin intermediul adverbelor de loc şi de timp. Atât din perspectivă
lingvistică, cât şi din punct de vedere comunicativ, aceste adverbe
sunt elemente importante, uneori indispensabile, pentru decodarea
enunţului.
De la început trebuie spus că această lucrare se situează în
continuarea demersului început în cadrul elaborării lucrării de
doctorat (Adverbul ca modalitate de exprimare a locului şi timpului
în limba română, 2013) în care am evidenţiat funcţionarea acestor
adverbe atât în comunicarea orală (în limba română actuală), cât şi în
textele literare.
Solidaritatea dintre cele două concepte filosofice, spaţiul şi
timpul, implică, în plan lingvistic o corelaţie funcţională care
decurge în primă instanţă din modalitatea lor de a se înscrie în
limbaj, dar şi din percepţia acestora ca elemente exterioare
vorbitorului, independente de existenţa sa, dar care sunt articulate
doar prin prezenţa subiectului uman. În absenţa unui vorbitor care să
le facă „perceptibile/ sesizabile” prin limbaj, ele rămân simple
coordonate ale existenţei umane, în general. Aşadar, ele devin
categorii lingvistice prin integrarea lor în limbaj, de către un
emiţător, care se instituie ca origine a enunţării şi care implică un hic
et nunc, în funcţie de care se creează spaţiul enunţării. Putem spune
că este o situaţie paradoxală: timpul şi spaţiul există independent de
voinţa noastră, însă doar voinţa noastră este cea care le actualizează
în discurs. Le utilizăm, într-un text literar, pentru construi un univers
imaginar, cu propria cronologie şi topografie, le manipulăm pentru a
9

descrie o situaţie în termenii de apropiere/ depărtare sau implicare/
neimplicare în cele relatate.
Considerând că textul literar reprezintă cea mai complexă
formă de utilizare (scrisă) a unei limbi, am supus analizei noastre
unul dintre romanele lui Marin Preda - „Cel mai iubit dintre
pământeni”. Alegerea unei opere aparţinând unui scriitor muntean
este justificată pe de o parte de faptul că aparţine unei zone dialectale
care se situează cel mai aproape de varianta literară a limbii române
şi, pe de altă parte, de faptul că această operă înglobează elemente
care relevă aspectul îngrijit, prin respectarea normelor lingvistice, dar
conţine şi elemente de oralitate, ceea ce permite punerea în evidenţă
a complexităţii relaţiilor spaţio-temporale, precum şi a modalităţilor
diferite de exprimare ale acestora.
Lucrarea este structurată pe cinci capitole, la care se adaugă
consideraţiile finale, două anexe, un corpus de texte, care doreşte să
provoace cititorul la propriile-i analize şi bibliografia. Anexele,
diferenţiate în funcţie de cele două clase de adverbe spuse cercetării,
cuprind atât o clasificare a acestora în funcţie de comportamentul lor
enunţiativ, cât şi o serie de caracteristici ale acestora.
Ceea ce doresc să subliniez în acestă analiză este rolul pe care
adverbele sau/ şi construcţiile adverbiale de loc şi de timp îl au în
„arhitectura” textului literar. Nu în ultimul rând, voi releva, pe baza
analizelor detaliate ale unor fragmente aparţinând textului precizat
mai sus, existenţa unor trăsături sintactice, semantice şi pragmatice
comune, dar şi a unor diferenţe între aceste două categorii lingvistice.
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CAPITOLUL 1

Adverbele de loc şi de timp
– caracteristici gramaticale şi pragmatice –

Descrierile propuse în lucrările româneşti de specialitate au
subliniat caracterul profund eterogen al acestei clase.
Vom prezenta în cele ce urmează aspectele definitorii pentru
această parte de vorbire (insistând pe descrierea celor de loc şi de
timp), la fiecare nivel lingvistic (morfologic, sintactic, semantic şi
pragmatic).
1. Caracteristici gramaticale
1.1. Din punct de vedere flexionar, adverbul este invariabil:
nu se declină şi nu se conjugă, dar are posibilitatea de a avea grade
de comparaţie sau intensitate 1.
În privinţa structurii morfematice, adverbele sunt fie
monomorfematice (nealalizabile ca: mâine, acum, aici, unde, când
etc., dar şi cele obţinute prin conversiune), fie analizabile (derivate
sau compuse). În cazul celor analizabile se disting mai multe tipuri
de structuri morfematice:
• Pentru adverbele obţinute prin derivare, analiza morfematică pune în evidenţă existenţa unui radical (de provenienţă
substantivală, adjectivală sau verbală) şi a unui sufix adverbial
(specializat: -eşte/-iceşte, -îş/ -iş, -(a)mente)2;
1

Caracteristică valabilă doar pentru unele adverbe, în special pentru cele de
mod, dar care nu reprezintă un criteriu de flexiune.
2
Aceste structuri sunt specifice adverbelor de mod, de care nu ne ocupăm în
studiul de faţă.
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• Pentru adverbele de timp şi de loc sunt frecvente structurile
compuse, unde se disting:
a) adverbe obţinute prin sudare (şi ale căror elemente de
compunere sunt mai greu de identificat de către nespecialişti: acasă, astăzi, undeva, cândva, oriunde, oricând,
nicăieri, niciodată etc.);
b) adverbe compuse prin alăturare (cu cratimă) în special cele
care desemnează timpul (adverbele temporale) sau, mai
bine spus, momente, intervale a căror decodare implică
raportarea la un element luat ca reper, dar tot de natură
temporală. În componenţa lor pot intra substantive care
conţin ideea de timp ca momente ale zilei, zilele
săptămânii, lunile anului, perioade temporale mai mari de
24 de ore: an, lună, săptămână (azi- dimineaţă/ -noapte),
substantive determinaţi adjectivali demonstrativi (astăseară/ noapte/ - vară), ori structuri alcătuite prin compunere din alte adverbe de timp: mâine/ poimâine- seară/
noapte ş.a. La acestea se pot adăuga variantele din registrul
popular, compuse din substantivul an şi substantive
desemnând anotimpurile (an-iarnă), cu sensul de moment/
perioadă aparţinând anului trecut.
c) O situaţie specială este dată de adverbele în alcătuirea
cărora intră anumite particule (numite chiar particule
adverbiale şi care au o relevanţă pragmatică, după cum
vom demonstra pe parcursul analizei). Trebuie să distingem
şi aici două situaţii. Una este cea în care acestea intră în
structura adverbului odată cu schimbarea valorii
gramaticale (Duminica, joile, verile venea pe la noi.) şi o a
doua situaţie, în care aceste particule (-a, -le, -şi sau
combinarea lor) duc doar la apariţia unor variante populare/
regionale, excluse din varianta literară standard a limbii
române (acum/ acuma/ acuşi/ acuşica, aicea/ acilea/
acilişea etc.)
12

• Locuţiunile adverbiale se disting de alte tipuri de locuţiuni
prin „faptul că adverbul nu constituie o componentă necesară”. 3
Structura lor poate fi una simplă (în faţă/ în spate) sau una complexă
(din când în când, din loc în loc, ici şi colo, clipă de clipă, ceas de
ceas etc.), mergând până la grupări locuţionale (de joi până mai apoi,
cu noaptea-n cap, de azi încolo/ înainte, de aici înainte/ încolo etc.)
care pot lua chiar forma unei propoziţii (cât ai zice peşte, cât ai clipi,
cât vezi cu ochii, unde nici nu gândeşti).
1.2. În privinţa comportamentului sintactic, statutul definitoriu
al adverbului este cel de adjunct, deşi poate apărea uneori şi ca
regent, constituind grupuri adverbiale monomembre sau integrânduse în structura altor grupuri. Unele adverbe, ca cele de afirmaţie sau
negaţie, numite profraze pot reprezenta un enunţ neanalizabil (Da!
Nu!), altele, cum sunt cele de loc pot constitui, prin elipsa verbuluipredicat, un enunţ neanalizabil: (mergem) Înainte!), sau pot funcţiona
ca elemente cu rol discursiv sau argumentativ. Un aspect discutat în
literatura de specialitate este cel al trecerii dinspre şi înspre clasa
adverbului a altor părţi de vorbire, precum şi caracterul deschis al
acestei clase.4
Aceste alunecări sunt analizate de către Gabriela Pană Dindelegan în lucrarea Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi
interpretări (2003), care, referindu-se în special la adverbele de loc şi
de timp, constată că: „prezenţa unor trăsături identice sau asemănătoare cu ale altor clase /.../ fac extrem de facilă alunecarea de la o
clasă la alta şi extrem de dificilă (uneori arbitrară) stabilirea limitelor
dintre clase”.5 Deosebirea dintre cele două părţi de vorbire apare la
nivel sintactic, şi nu la nivel logico-semantic şi constă, după cum
evidenţiază autoarea, în obligativitatea lexicalizării celui de-al doilea
argument, în cazul prepoziţiei. Când argumentul al doilea al
3

GALR, I, p. 590.
Pottier, B. remarca în tendinţa gramaticienilor de a include la rubrica
adverb „toate cuvintele cu care nu ştiam ce să facem, astfel încât lista nu e
niciodată închisă” (1962, p. 53).
5
G. Pană Dindelegan, 2003, cap. Adverbul – o clasă problematică, p. 183.
4
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adverbului nu este lexicalizat, el trebuie să poată fi „recuperat
semantic integral”, fie prin raportarea la situaţia concretă de
comunicare („o citire deictică”), fie prin raportarea la un antecedent
(„o citire anaforică”), neexistând astfel nicio pierdere de informaţie.6
1.3. Eterogenitatea clasei adverbiale se remarcă şi la nivel
semantic. Clasa adverbului cuprinde atât cuvinte autonome
semantic, cât şi unităţi lexicale al căror sens depinde de contextul în
care sunt utilizate. De asemenea, în utilizarea enunţiativă, unele
adverbe pot trece cu uşurinţă de la o subclasă la alta sau pot
înregistra valori multiple.
Ultima gramatică academică distribuie adverbele în următoarele clase:
a) clasa „adverbelor circumstanţiale” unde sunt înregistrate
adverbele de loc, de timp, de mod, cantitative, de cauză şi scop şi
concesive;
b) clasa „adverbelor substitute” (demonstrative, nehotărâte,
negative, pronominale, interogative şi relative);
c) clasa „adverbelor modalizatoare”;
d) clasa „adverbelor relaţionale”, care „funcţionează ca
elemente de relaţie în propoziţiile relative neinterogative şi în cele
interogative indirecte dar care pot actualiza în discurs valori
pragmatice, având roluri argumentative sau metadiscursive: ele
stabilesc o legătură explicită între unităţi ale discursului între care nu
există relaţii structurale şi de dependenţă sintactică, asigurând astfel
coeziunea şi coerenţa textului şi contribuind la decodarea sensului
acestuia”7.
Eterogenitatea criteriilor şi posibilitatea variaţiilor semanticcontextuale fac ca delimitarea claselor să nu fie nici ea foarte riguroasă.
Dintre aceste clase, cea mai extinsă clasă este cea a adverbelor circumstanţiale (a) „care se organizează semantic în funcţie
6

Ibidem. Aceste adverbe locativ-temporale „sunt de tip deictic/ anaforic
într-o accepţie specială, adică nu în sensul recuperării propriei semnificaţii,
ci al recuperării referinţei argumentului neexprimat”.
7
GALR, I, p. 601.
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de tipul de referinţă” 8 , exprimând localizarea în spaţiu şi timp a
acţiunilor, a stărilor şi a însuşirilor (departe, aproape, zilnic,
totdeauna) sau o apreciere modală, cantitativă, graduală (Lucrează
bine/ superficial/ puţin.).9.
Cele de loc pot indica circumstanţele sau coordonatele spaţiale
ale unei situaţii de comunicare, cum ar fi: poziţia, direcţia sau
distanţa unui individ sau a unui obiect faţă de un punct luat ca reper.
Indiferent de ceea ce desemnează (localizare, orientare, distanţă etc.),
multe dintre adverbele din această clasă, se pot grupa în perechi
opozitive sau antonimice:
• Pune fotografiile aici/ acolo, deasupra/ dedesubt,
înăuntru/ afară, sus/ jos. [poziţia obiectului şi distanţa faţă
de ego sau un reper secundar în imediata apropiere a lui E,
perceptibil prin privire]
• Stă aici/ acolo, aproape/ departe, la stânga/ la dreapta.
[poziţia/ distanţa obiectului prin raportare la ego]
Stă aproape/ departe de cofetărie. [distanţa prin raportare la
un alt punct de reper]
• Încotro mergi?/ Dincotro se aude muzică? [direcţia]
În primele două exemple, reperul este reprezentat de
emiţător (egocentrism), indicând poziţia ocupată în spaţiu
de un anumit lucru sau distanţa dintre obiect şi reper.
Adverbele de loc aici şi aproape marchează o distanţă
mică, adică în apropierea emiţătorului (E). În cazul
perechilor adverbiale deasupra/ dedesubt, la stânga/ la
dreapta, sus/ jos din primul exemplu, între E şi obiectele ce
urmează a fi aşezate, se interpune un al reper (precizat
situaţional şi accesibil prin privire, putând apărea un uz
deictic gestic), în funcţie de care se decodează localizarea.
În al doilea exemplu, (primul enunţ), ele se raportează la un
spaţiu postural, la coordonatele spaţiale ale E. Pentru
perechea înăuntru/ afară, reperul este reprezentat de spaţiul
8

Ibidem. p. 595.
În lucrarea de faţă ne vom opri doar asupra adverbelor de loc şi de timp,
celelalte nefăcând obiectul cercetării.

9
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care îl poate include pe protagonistul actului de comunicare
sau poate desemna un alt obiect care posedă o interioritate
(într-un exemplu ca: Pune laptele în frigider, dar fructele
lasă-le afară! Adu pisica înăuntru, dar câinele lasă-l
afară!). În al doilea enunţ din b), adverbele marchează
distanţa faţă de un alt reper precizat prin adjunctul
adverbului (de facultate). În ultimul exemplu, adverbele
exprimă direcţia (încotro – impune o direcţie care se
orientează dinspre locul ocupat de E, spre exterior, dincotro
desemnează direcţia dinspre un spaţiu exterior, spre locul
ocupat de E – fapt rezultat din elementele prepoziţionale
din structura adverbelor: în/ din).
În aceeaşi categorie a circumstanţialelor sunt incluse şi
adverbele de timp. Dintre acestea, unele desemnează un moment,
etapă sau o perioadă prin raportare la un reper, care nu mai coincide
cu E, ci cu momentul enunţării (Me /T0) şi sunt considerate adverbe
de timp propriu-zise (acum/ atunci, ieri/ azi/ mâine etc.), iar altele
care nu implică T0, dar care aduc informaţii referitoare durata,
frecvenţa, caracterul continuu sau discontinuu al acţiunii/ stării
desemnate de verb şi care sunt numite adverbe aspectuale (uneori,
mereu, din când în când ş.a.)
Adverbele circumstanţiale (de loc şi de timp) sunt considerate
adverbe referenţiale, când îşi procură referinţa din situaţia de
enunţare, având aşadar o funcţionare deictică.
În situaţia în care adverbele de loc/ timp funcţionează anaforic/
cataforic, precizând-şi sensul prin raportare la elemente aparţinând
contextului lingvistic, ele alcătuiesc clasa adverbelor substitute
(b)10. Această clasă a substitutelor prezintă, după părerea noastră, cea
mai mare lipsă de omogenitate; singura trăsătură care permite
gruparea lor este modalitatea de procurare a referinţei. În această
clasă sunt incluse: adverbele demonstrative, nehotărâte, negative,
interogative şi relative. Între acestea, există deosebiri atât la nivel
sintactic, cât şi la nivel pragmatic. De asemenea, ele se pot încadra în
10

Clasificarea a avut în vedere criteriile stabilite în organizarea claselor
pronominale.
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diferite clase semantice. 11 Înainte de analizarea funcţionării lor în
textul literar, le vom prezenta succint, pentru a sublinia necesitatea
suplimentării criteriilor de clasificare şi a descrierii lor din
perspectivă pragmatică.
Adverbele demonstrative (ca şi pronumele) ar putea fi
diferenţiate12 în funcţie de poziţia faţă de E, în adverbe demonstrative
de apropiere (aici, acum), de depărtare (acolo, atunci), de diferenţiere (dincoace/ dincolo, încoace/ încolo, altădată/ altcândva) şi
de identitate (realizate prin structuri circumstanţiale de tipul: în
acelaşi timp/ loc, în timp ce/ în vreme ce sau momentan). Pentru
susţinerea acestei posibilităţi de clasificare, propunem spre analiză
câteva exemple:
• Atunci am fost foarte nervoasă. Acum m-am liniştit.
(depărtarea/ apropierea faţă de reperul temporal)
• Întâmplarea de acum/ de atunci m-a pus pe gânduri.
(având ca regent un nominal, adverbul este cel care aduce
informaţia legată de distanţa în timp a celor două
evenimente).
• Cartea de aici este cu copertă albă, cea de acolo este
albastră. (depărtarea/ apropierea faţă de E)
• Trecuse dincoace, în camera de oaspeţi, căci dincolo
amintirile păreau că în anulează existenţa actuală. (adverb
de diferenţiere: adverbele trimit la spaţii diferite de ale
celui care descrie o stare de lucruri sau un eveniment)
• Mergi dincolo, dacă aici nu te poţi concentra! (adverb pe
care îl putem considera de diferenţiere dacă avem în vedere
poziţionarea faţă de reper sau E, într-un spaţiu diferit de cel

11

Funcţionarea lor va constitui obiectul de analiză în secţiunea dedicată
statutului pragmatic al adverbelor (de loc şi de timp).
12
Aceste distincţii sunt doar sugerate. Ceea ce nu permite totuşi
considerarea acestor distincţii definitive este instabilitatea adverbelor de loc
şi timp, precum şi cumularea de valori contextuale diferite, spre deosebire
de pronumele demonstrative care, indiferent de funcţionările lor, îşi
păstrează caracteristicile (apropiere/ depărtare/ diferenţiere şi coincidenţă).
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în care se află protagonistul implicat de acţiunea verbuluipredicat, dar diferit şi de cel al E).
• Vom discuta despre asta altădată. (într-un moment diferit
de cel al enunţării)
• Ascultam povestea şi, în acelaşi timp, mă întrebam unde
vrea să ajungă. Momentan nu aveam nicio idee de cele
povestite.
• Momentan nu vă putem răspunde. (Identitatea/ coincidenţa/ simultaneitatea cu T0)
O altă categorie de adverbe, care se încadrează în clasa mai
mare a adverbelor substitute, este cea a adverbelor/ locuţiunilor
adverbiale nehotărâte ca undeva, cândva, cine ştie unde/ când,
oriunde, oricând13, care exprimă generic locul/ timpul şi prin care nu
se permite decât o identificare, abstractă a circumstanţelor (spaţiale/
temporale); ultimele două, prin funcţionarea lor şi ca elemente de
relaţie presupun prezenţa unui reper:
• Îţi vei aduce aminte cândva [în viitor] de vorbele mele.
• Cândva [în trecut] mi-ai spus că locuieşte în Bucureşti.
• Undeva [în sufletul lui] ştia că greşeşte.
• L-am mai văzut undeva. [într-un loc care nu poate fi
precizat în momentul enunţării]
• O ştiu de undeva./ O ştiam undeva prin Bucureşti.
[localizare incertă]
• Vom merge undeva [un loc oarecare/ într-un anumit loc] să
putem discuta în linişte.
Adverbe negative nu mai desemnează o circumstanţă propriuzisă. Ele implică chiar o negare a ei sau, în combinaţie cu un verb
aflat la o formă afirmativă, pot indica un spaţiu sau „neaşteptat”:
• Niciodată nu-mi vorbise astfel.
• Nicăieri nu găsea o explicaţie pentru cele întâmplate
• Se ivise de nicăieri.
13

Cele care au în structura lor morfematică un relativ pot funcţiona ca
elemente de relaţie în frază asemenea relativului din compunere.
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O ultimă categorie de adverbe care funcţionează ca substitute
sunt cele al căror conţinut semantic se reduce la indicarea unui tip de
circumstanţă, anume adverbele interogative, omonime cu cele
relative de timp: când şi loc: unde (Unde/ când plecăm?) care se
integrează în structura sintactică a enunţului. Acestea din urmă
alcătuiesc, conform GALR, o altă clasă: adverbele relaţionale, în care
sunt incluse adverbele relative şi cele nehotărâte care pot avea statut
de relative.
Indiferent de clasa în care se înscriu, majoritatea adverbelor
pot îndeplini şi rolul de conectori discursivi stabilind legătura dintre
unităţile discursului şi asigurând, pe de-o parte, coeziunea sintactică
şi coerenţa semantică iar, pe de altă parte, progresia, după cum se
poate observa din exemplele de mai jos:
• Şi dacă nu găseşti în această cetate decât un imens pustiu,
plin de cârcâieci şi coropişniţe? Dar despre asta, mai
târziu. (Preda, 1984, I, p. 65)
• Dar chiar acum, în celula mea, nu mă pot stăpâni eu
însumi, în faţa perspectivei apropiate a morţii, să nu râd de
povestirea pe care Petrică ne-a relatat-o atunci după masă
[cataforic] cu lux de amănunte. Cunoaştem toţi asemenea
întâmplări scabroase şi în acelaşi timp de un comic imens,
ca s-o mai relatez aici [ca spaţiu al textului, dar şi cu
valoare temporală, în acest moment al discursului] pe a lui.
(Preda, 1984, I, p. 135/136)
„Mobilitatea” semantică este evidenţiată prin posibilitatea pe
care o au adverbele temporale de a apărea în enunţ alături de
sintagme ce precizează locul, dar şi invers: adverbele spaţiale pot sta
alături de expresii ce desemnează timpul. Şi unele şi celelalte pot
deveni deictice discursive.
• Am făcut prima oprire acum cinci kilometri.
• E un parc de distracţii la cinci minute de aici.
• Spunea că nu a minţit, aici l-am prins. [în acest punct/
moment al enunţării sau în legătură cu activitatea enunţată].
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• Laturile sunt congruente. De aici rezultă că...
[funcţionează ca profraze]14.
Adverbele aici/ acolo şi temporalele acum/ atunci, când apar
în texte aparţinând stilului ştiinţific, îşi pierd adeseori semnificaţia
temporală, se desemantizează, fiind folosite doar în calitate de
conectori.
Din cele prezentate până aici, s-a putut observa interferenţa
claselor semantice discutate, deoarece criteriile avute în vedere sunt
eterogene „adverbele pronominale şi deictice de exemplu, privesc
modul de a-şi procura referinţa, în timp adverbele circumstanţiale
privesc tipul de referinţă, astfel încât există adverbe care, sunt în
acelaşi timp şi pronominale şi circumstanţiale”.15
2. Caracteristici pragmatice
Încercând să reducem eterogenitatea acestei clase, am propus o
descriere şi o clasificare a adverbelor de loc şi de timp din
perspectivă funcţională.
Reconsiderarea raportului limbă - vorbire, odată cu trecerea la
lingvistica enunţiativă, prefigurată de Ch. Bally şi R. Jakobson şi
teoretizată de E. Benveniste, orientează analiza spre condiţiile
concrete de producere a enunţării şi spre descrierea rolului pe care îl
au elementele situaţiei de comunicare. Astfel, perspectiva introdusă
de teoria enunţării scoate în evidenţă – acordându-le o poziţie
centrală – componentele prin care sunt reprezentaţi în sistem factorii
implicaţi în procesul de comunicare, factori prin care enunţarea se
ancorează în situaţia de comunicare, definită prin participanţi – poli
ai transferului de informaţie, dar şi prin modalităţile de reprezentare
lingvistică a cadrului situaţional, ale situării în timp şi spaţiu a
enunţării şi a faptelor enunţate. Elementele situaţiei de comunicare se
actualizează în enunţ prin indicii de persoană care, la nivelul
sistemului, sunt reprezentaţi de pronumele personale (eu - locutorul,
14

GALR, I: „Având ca referent o structură propoziţională, grupările
adverbiale de aici, de aceea funcţionează ca profraze”, p. 598.
15
DSL, p.27.
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tu - alocutorul) şi formele verbale de persoanele I şi a II-a, prin
indicii de desemnare, care se actualizează prin demonstrative,
pronume şi adverbe de loc/ timp, de tipul acesta, aici, acum (care
implică, fie un gest pentru desemnarea obiectului/ persoanei din
situaţia de enunţare, fie raportarea obligatorie la coordonatele
spaţiale/ temporale în momentul pronunţării termenului-indice care
este dependent de ego) şi prin „categoria prezentului care generează
categoria timpului.”.16
Aşadar, din această perspectivă adverbele de loc şi de timp
reprezintă acele componente ale sistemului care sunt legate de actul
de referinţă- parte integrantă a enunţării. Aşa cum demonstra E.
Benveniste în studiile sale dedicate enunţării, locutorul este cel care
se referă la lume prin discursul său şi care îl provoacă pe celălalt (pe
interlocutor) să facă aceeaşi co-referire, astfel încât actul enunţării să
fie unul reuşit. Din această perspectivă, reuşita actului de referinţă
constă în coincidenţa celor două tipuri de referinţă: referinţa
semantică (lexicală) şi referinţa locutorului, cu alte cuvinte dacă va
avea loc punerea în relaţie a obiectului pe care vorbitorul vrea să-l
desemneze cu cel la care ajunge interlocutorul pe baza semnificaţiei
expresiei lingvistice întrebuinţate. 17 În cazul adverbelor de loc şi
timp nu se poate vorbi despre o referinţă virtuală (semantică – ele
sunt vide sau lipsite de autonomie referenţială), ceea ce determină
obligatoriu raportarea la context (lingvistic sau extralingvistic),
pentru identificarea referentului.
Implicarea obligatorie a raportării la un referent (sau punct de
reper – PR) distinge două tipuri de funcţionări ale acestor adverbe: o
funcţionare deictică (prin recuperarea referentului din contextul
situaţional) şi o funcţionarea anaforică, respectiv cataforică (pentru
recuperarea referentului din cotext18).

16

Ibidem, „Prezentul este însăşi sursa timpului”.
În literatura de specialitate se discută fie de referinţa lingvistică şi
referinţa pragmatică, fie de referinţă virtuală vs. referinţă actuală sau
referinţă exoforică vs. referinţă endoforică.
18
Context lingvistic.
17
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Aşa cum am arătat mai înainte, GALR împarte adverbele în
clase diferite şi în funcţie de tipul de referinţă (pentru adverbele
circumstanţiale) pe care îl exprimă, precum şi de modalitatea de
procurare a referinţei (adverbe relaţionale şi adverbe substitute).
Cercetarea anterioară19 a acestor adverbe, în funcţie de implicarea situaţiei de comunicare în definirea lor, a permis degajarea
unor criterii de clasificare, fapt ce a determinat identificarea a două
mari clase de adverbe:
• Adverbele dependente de un PR.
• Adverbe nedependente de PR.
Atât pentru adverbele de
cadrul primei clase se disting
coincidenţa sau noncoincidenţa
reper) - pentru adverbele de loc
cele de timp.

loc, cât şi pentru cele de timp, în
alte două subclase, în funcţie de
L (locutorului) cu PR (punctul de
- respectiv a lui T0 cu PR - pentru

2.1. Adverbele deictice dependente doar de L, respectiv T0.
În clasa adverbelor de loc, după cum reperul este coincident cu
L se înscriu: aici/ acolo, acasă, dincoace/ dincolo etc. (într-o
localizare egocentrică). Dacă PR este diferit de L (localizare
obiectivă) şi este reprezentat de repere generale, observabile sau
cunoscute, adverbele sunt de tipul: afară/ înăuntru, la stânga/ la
dreapta, în mijloc etc.20 (şi care se deplasează spre clasa prepoziţiilor
în momentul în care reperul e actualizat în enunţ: S-a aruncat în
mijloc/ în mijlocul mulţimii).
În clasa adverbelor deictice care presupun concomitenţa
obligatorie cu T0 (PR) se încadrează adverbele de timp care
19

Nedelcu V., 2013, Adverbul ca modalitate de exprimare a locului şi
timpului în limba română, Editura Universitară, Bucureşti.
20
Structuri ca: la coadă, în larg nu au fost reţinute pentru analiza noastră,
deoarece astfel de structuri circumstanţiale (formate cu ajutorul altor părţi
de vorbire) sunt numeroase şi nu fac obiectul analizei noastre.
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desemnează un moment coincident (ori foarte apropiat de T0) sau o
perioadă care include T0 sau foarte apropiată T0: acum (cu
variantele acu, acuma, acuşi, acuşica, amu, amuşi), azi/ astăzi,
actualmente şi deseară.
La acestea se pot adăuga substantivele care desemnează etape
ale zilei şi care funcţionează adverbial (Vorbim seara/ dimineaţă.),
dar şi cuvinte care pot funcţiona atât adverbial, cât şi adjectival ca
imediat - adverb şi adjectiv. Există de asemenea şi adverbe pentru
care semnificaţia temporală este secundară, ca în cazul adverbelor
abia, încă şi deja.
2.1.1. Adverbe deictice de loc
În privinţa adverbelor de loc, cele care se încadrează în
această clasă implică raportarea la spaţiul ocupat de emiţător sau/ şi
de receptor. Conform definiţiilor lexicografice, le putem încadra în
clasa adverbelor situative, însă, din funcţionarea lor contextuală am
observat că unele dintre ele poartă în sine valori suplimentare ca
distanţă/ direcţie (încolo/ dincolo) sau le dobândesc în context
prepoziţional (de aici/ până aici, până acasă etc.).
O caracteristică a lor o reprezintă preferinţa pentru apariţia în
enunţuri constatative. Nu se pot asocia cu verbe performative
(Declar şedinţa deschisă* aici/ acolo; nu pot apărea în enunţurile
universale (general valabile) ca Apa îngheaţă sub 0 grade.
Când locutorul simte nevoia de a suplimenta informaţia, aceste
adverbe pot primi determinanţi prepoziţionali sau adverbiali (acolo
sus, colo jos).
Un aspect care merită o atenţie deosebită este relaţia dintre
adverbe şi verbul regent. Semnificaţia adverbului se poate modifica
adeseori în funcţie de verbul cu care intră în relaţie. În cazul unor
verbe ca a locui, a se afla, a se găsi, a se situa, a se aşeza etc. („a
ocupa un spaţiu”) prezenţa unui adjunct circumstanţial (realizat
frecvent prin adverbe de loc) este obligatorie. Adverbele selectate de
către verbele amintite sunt cele care denumesc spaţii şi nu implică
vectorul deplasare (ca încoace/ într-acolo etc.): Locuieşte/ stă/ se
aşază/ se găseşte ş.a. + aici/ acolo, dincolo/ dincoace. Asocierea
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adverbelor din această subclasă cu verbele de deplasare: a merge/ a
se deplasa, a veni/ a sosi, a pleca/ a se îndrepta spre şi a străbate/ a
parcurge nuanţează sau modifică sensul verbului regent. În
enunţurile: El munceşte.// El merge. verbul desemnează în abstract
anumite activităţi; asociat cu adverbul de loc: El lucrează aici/
acasă. sau El merge dincolo., verbul capătă o semnificaţie punctuală
specifică. Prezenţa adverbului aici determină o mascată deplasare de
sens în: Tabloul merge aici., a merge – „a se potrivi”, Situaţia merge
într-acolo. („a degenera, a se modifica”). Verbe ca: a pleca/ a se
îndrepta spre se construiesc firesc cu adverbe care exprimă separarea
de spaţiul care îl conţine pe locutor.
Frecvent, prezenţa prepoziţiilor suplimentează informaţia
spaţială conţinută de adverb: Pleacă acolo/ într-acolo/ dincolo.,
Venim de acolo., Se îndreaptă într-acolo. În schimb, verbe ca: a
străbate/ a parcurge (o zonă, o distanţă) nu se combină cu niciunul
dintre adverbele acestei clase (cu excepţia actualizării unui sens
secundar). Verbele de tipul a veni/ a sosi admit ocurenţa adverbelor
care implică deplasarea spre spaţiul locutorului: Vin(e) aici/ încoace/
dincoace. Adverbul acolo poate apărea şi el alături de a veni, în
situaţia în care comunicarea se desfăşoară într-un mediu opac
(convorbire telefonică, de exemplu) Vin(e) acolo în 10 minute. Ca şi
în cazul lui a merge, când subiectul este inanimat: Apa vine de aici/
de acolo., (sensul actualizat contextual este unul secundar: a
proveni).
Deşi prepoziţiile din, în, spre, respectiv dinspre, înspre şi
prepoziţia compusă de la ajută la exprimarea direcţiei, ele nu pot
apărea alături de adverbele din această clasă, deoarece toate
adverbele înscrise în această subclasă conţin, din punct de vedere
semantic, ideea de direcţie sau, în cazul lui aici/ acolo, ideea de
apropiere/ depărtare faţă de emiţător. Excepţia este dată de adverbul
acolo – care în varianta colo – este incorporat în structura
adverbelor: încolo, dincolo şi poate apărea şi în combinaţie cu liberă:
prepoziţia din + adverb, din colo („din direcţia aceea, dintr-acolo”).
Cu excepţia adverbului acasă, toate celelalte adverbe pot fi
utilizate şi cu sens temporal şi pot avea funcţie de conectori textuali,
valoarea lor fiind una spaţio-temporală (Am arătat aici...revin aici
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asupra mamei, până aici ne-am ocupat de..., mai încolo discutăm
despre...dar mai e până acolo). De asemenea, câteva dintre aceste
adverbe acceptă asocierea cu mai, marcă a comparativului: mai aici,
mai încolo, mai încoace, mai colea (de..) precizând gradul de
apropiere/ depărtare faţă de reper.
2.1.2. Adverbe deictice de timp
Caracteristica semnificativă a adverbelor deictice de timp o
constituie raportarea directă la actul enunţiativ: ele reprezintă la
nivelul sistemului componenta timp a situaţiei de comunicare. Fac
parte din această categorie adverbele de timp a căror referinţă
fundamentală este situarea faţă de momentul de realizare a enunţării.
Prin utilizarea adverbelor deictice, evenimentele care fac obiectul
comunicării sunt situate cronologic prin relaţia cu T0 care este
reperul principal. Evenimentele comunicate pot să coincid sau nu cu
momentul enunţării.
Implicând obligatoriu ca referinţă componenta T0, adverbele
deictice de timp se organizează în două subclase prin modul de
situare faţă de acest reper: a) adverbe de timp care exprimă
concomitenţa/coincidenţa cu T0 şi b) adverbe de timp care situează
cronologic faptele în afara lui T0. (vezi Anexa 2)
În categoria celor care presupun concomitenţa obligatorie cu
T0 (PR) se încadrează adverbele care desemnează un moment
coincident (ori foarte apropiat de T0) sau o perioadă care include T0
sau foarte apropiată T0: acum (cu variantele acu, acuma, acuşi,
acuşica, amu, amuşi), azi/astăzi, actualmente şi deseară. La acestea
se pot adăuga substantivele care desemnează etape ale zilei şi care
funcţionează adverbial (Vorbim deseară/diseară.), dar şi cuvinte care
pot funcţiona atât adverbial, cât şi adjectival ca imediat adverb şi
adjectiv. Cel mai important adverb – ca frecvenţă şi prin varietatea
funcţiilor şi utilizărilor – din această clasă, este acum, care se
caracterizează printr-o funcţionare complexă, care îi permite să
exprime o multitudine de valori, atât la nivelul frazei, cât şi la nivelul
textului. Deşi adverbele ieri, mâine şi compusele lor se raportează în
general la T0, ele au fost încadrate în cea de-a doua categorie,
deoarece PR poate diferi de T0.
25

2.2. Adverbe deictice pentru care este necesar un PR, dar
care nu coincide în mod obligatoriu cu PR (L sau T0).
În această subclasă adverbială se încadrează adverbe de timp
care desemnează un moment sau o perioadă (anterioară/ posterioară),
în funcţie de reperul ales, care poate fi reprezentat de un eveniment
din povestirea ficţională sau de actul enunţării : îndată, curând,
demult, devreme, dinainte, înainte, înapoi (a căror semnificaţie
temporală este secundară faţă de cea spaţială), dar şi elementele
adverbiale încă, deja, apoi şi abia. În privinţa celor de loc, în această
categorie se înscriu adverbe ca: afară/ înăuntru, dinafară/ dinăuntru,
înainte/ înapoi (îndărăt), dinainte/ dinapoi (dindărăt), aproape/
departe, sus/ jos, deasupra/ dedesubt, în/ din faţă/ spate, şi adverbele
alături, dimpotrivă, dimprejur/ împrejur.
2.2.1. Adverbele de loc dependente de PR – caracteristici
Adverbele de loc grupate în această subclasă desemnează
organizarea antropomorfică a spaţiului. Reprezentarea spaţială pe
cele trei axe de orientare (orizontală, verticală şi laterală) îl poate
avea ca PR pe locutor sau o altă entitate (înainte/ înapoi, sus/ jos, în
faţă/ în spate, la dreapta/ la stânga).
Asocierea acestor adverbe cu prepoziţii este frecvent întâlnită,
prepoziţiile adăugând informaţii suplimentare ca poziţie şi direcţie şi
modificând uneori comportamentul adverbelor de loc. Adverbele
situative pot deveni directive/ direcţionale (de sus în jos). Frecvent,
aceste adverbe sunt compatibile cu verbe cu trăsătura [+ Mişcare,
+Direcţie], fiind şi cele care duc la apariţia pleonasmelor: Urcă sus
(la etajul doi)., S-au grăbit să coboare jos.
Organizarea redată cu ajutorul locuţiunilor în faţă/ în spate este
strâns dependentă de obiectul în raport cu care se realizează
poziţionarea, mai ales că nu pentru toate obiectele se pot distinge
cele două poziţii (faţă/ spate - să ne gândim, de exemplu, la obiectele
circulare, rotunde). Dacă avem de exemplu enunţul: Îşi lăsă capul pe
spate. (pe spate implică o persoană vizibilă în spaţiul comunicării
sau imaginată), pe când într-un enunţ ca Parchează maşina în spate!,
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locul se decodează prin raportare, fie la spaţiul în care se găseşte
emiţătorul, fie un alt reper în momentul enunţării şi se realizează prin
stabilirea obiectului de reperat şi a reperului. Când PR este diferit de
L, adverbele primesc frecvent un determinativ prepoziţional (la
stânga de secretariat).
Adverbele sus/jos, înainte, dar şi expresiile formate prin
asocierea unor prepoziţii cu elementele faţă, spate, stânga, dreapta
au rol de conectori textuali, desemnând poziţia în raport cu
desfăşurarea textului sau a enunţării: în Cum spuneam (mai) înainte.
O raportare la text este posibilă şi cu ajutorul locuţiunilor la dreapta,
la stânga. Astfel, consultând un album de artă sau un text ilustrat în
care sunt prezentate mai multe imagini pe aceeaşi pagină (deci în
acelaşi spaţiu al privirii), precizările de tipul la dreapta sus/ în stânga
jos etc. sunt absolut necesare pentru identificarea corectă a
referentului. Deşi spaţiul foii se organizează în coordonate proprii,
localizarea spaţială se face, de obicei, prin astfel de precizări
suplimentare, care ţin cont de poziţia locutorului în momentul
vizualizării imaginii (la contactul cu „textul”).
Adverbele cuprinse în această clasă nu pot avea o valoare
temporală, cu excepţia cuplului înainte/ înapoi şi a adverbului
dinainte.
2.2.2. Adverbe deictice de timp pentru care este necesar un
PR, dar care nu coincide în mod obligatoriu cu PR (T0).
În această subclasă se încadrează adverbe ca: îndată, curând,
demult, devreme, dinainte, înainte, înapoi (a căror semnificaţie
temporală este secundară faţă de cea spaţială), dar şi elementele
adverbiale încă, deja, apoi şi abia, adverbe care se raportează
obligatoriu la un punct de reper, dar nu implică în mod obligatoriu
momentul enunţării. Ele pot desemna un moment sau o perioadă
(anterioară/ posterioară), în funcţie de reperul ales, care poate fi
reprezentat de un eveniment din povestirea ficţională sau de actul
enunţării. Precedate de prepoziţii sau de elementul mai, unele îşi
nuanţează sensul: mai demult („odinioară”), de demult („din trecut,
de altădată”); în asociere cu până (Până nu demult viaţa mea părea
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fără rost.), sintagma adverbială nu demult limitează perioada
temporală desemnată: intervalul temporal este închis la dreapta,
înainte de momentul enunţării, la o distanţă temporală mică faţă de
acesta. Perechea sa, adverbul devreme semnifică tot o etapă
anterioară („de timpuriu, din timp”), putând fi uneori substituit cu
demult sau intrând în opoziţie cu acesta, implicând posterioritatea (ca
înainte) echivalent al lui curând. Adverbele odată şi altădată
plasează acţiunea desemnată de verb într-o temporalitate (trecută sau
viitoare) prin raportare la PR (care poate coincide cu T0): Îţi voi
povesti odată/ altădată [„în viitor, cu excepţia lui T0”] cum s-au
petrecut lucrurile.
În această subclasă pot apărea adverbele înainte şi dinainte a
căror semnificaţie temporală este secundară. Cu toate acestea, ele
sunt folosite frecvent, în special în textele ficţionale, cu valoare
temporală.
Pentru indicarea perspectivei temporale, sunt folosite frecvent
adverbele de loc încoace, încolo sau înainte asociate cu grupări
prepoziţionale (prepoziţie + adverb de timp), indicând distanţa şi
„direcţia temporală”.
2.3. Adverbe nedependente de PR
În această categorie, se înscriu locative ca: pretutindeni,
nicăieri, aiurea, oriunde etc., dar şi temporale ca: uneori, câteodátă
alteori, arareori (cu varianta arar21), adesea, niciodată etc.22
2.3.1. Adverbe de loc nedependente de PR
Aceste adverbe sunt cele ca: oriunde, pretutindeni, nicăieri,
aiurea etc., care au ca principală caracteristică absenţa necesităţii de
precizare a unui reper, în sensul compatibilităţii cu orice punct al
spaţiului; spaţiul locutorului este inclus nediferenţiat între „locurile”
21

Neînregistrat în textele consultate.
Tot aici se pot încadra adverbele provenite din substantivele ce reprezintă
denumiri ale zilelor săptămânii, anotimpurilor şi lunilor anului.
22
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posibile. Destul de numeroase, ele se organizează în serii, adeseori
interferente, prin particularităţi semantice specifice (direcţie, nedeterminare, ubicuitate pozitivă sau negativă), dar şi prin caracteristici
sintactice. Unele dintre aceste adverbe desemnează compatibilitatea
cu orice spaţiu, inclusiv cel al locutorului: pretutindeni, oriunde.
Altele exprimă incompatibilitatea cu orice spaţiu, în sensul că neagă
posibilitatea situării într-un anumit punct al spaţiului: nicăieri,
niciunde. Cea mai abstractă expresie lingvistică a locului/spaţiului şi
care apare de obicei în enunţuri interogative („În ce loc? în care
parte?”), este adverbul unde. Când este însoţit de prepoziţii ajută la
identificarea direcţiei sau a originii, solicitând o informaţie locală.
Adverbele din această categorie nu se grupează în perechi
opozitive. Singura opoziţie care se poate remarca este aceea dintre
afirmarea unui spaţiu (ca totalitate – pretutindeni, razna – sau ca loc
– undeva) şi negarea lui (oriunde/ niciunde, nicăieri/). Cu excepţia
adverbelor care conţin în structura morfematică prepoziţii, celelalte
acceptă doar prepoziţiile de şi pe. 23 Semnificaţia a numeroase
adverbe din această categorie (exceptând adverbele aiurea, razna şi
pretutindeni) este, în mare măsură, rezultatul semnificaţiilor
elementelor componente (alt+unde+va, nici+unde, alt+încotro etc.).
Componentele din structura morfematică realizează opoziţia sau
diferenţa faţă de un loc sau o direcţie precizate/ menţionate (anterior)
în discurs sau implicate de situaţia de comunicare (Nu rămânem aici,
mergem altundeva.), sau implică ideea de direcţie (unde+va).
Niciun adverb aparţinând acestei clase nu este folosit cu
valoare temporală.
2.3.2. Adverbe de timp nedependente de PR
Adverbele nedependente de un PR nu desemnează un timp
propriu-zis, fiind caracterizate prin trăsăturile [- Perioadă/ Moment], dar implică frecvenţa sau reprezintă o negare a timpului.
Tot aici se pot încadra adverbele provenite din substantivele ce

23

Adverbul razna este incompatibil cu prepoziţiile (*de/pe razna).
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reprezintă denumiri ale zilelor săptămânii, anotimpurilor şi lunilor
anului.
În interiorul acestei clase, am distins între:
a) adverbe frecventative care implică frecvenţa exprimând
etape ce se repetă la intervale nedeterminate (câteodată,
uneori, alteori şi arareori) sau adverbe care, incluzând
momentul enunţării, desemnează „eternitatea” (totdeauna,
întotdeauna şi mereu). Cu valoare frecventativă sau
iterativă funcţionează formele adverbiale: lunea, marţea,
vara etc.
b) adverbe de negaţie care neagă orice perioadă temporală
(niciodată, nicicând) apar exclusiv în contexte negative şi
nu sunt precedate de prepoziţii. Adverbul niciodată poate
apărea într-o structură comparativă (ca niciodată – „aşa
cum nu s-a mai întâmplat vreodată”). Definiţiile prepuse de
dicţionare sunt asemănătoare (vezi Anexa 2): „În nici un
moment, în nici o împrejurare, cu nici un (alt) prilej;
nicicând, niciodinioară”.
c) adverbe nehotărâte (oricând, cândva) prin care precizările
temporale sunt vagi/ nedeterminate (incluzând sau
excluzând T0), deşi se încadrează în aceeaşi clasă, sunt
definite diferit, neexistând o definiţie unitară, cum se
întâmplă în cazul adverbelor negative. Adverbul oricând
include ipotetic orice moment de pe axa timpului („în orice
timp, când vrei, totdeauna”): Ne putem vedea oricând
(chiar şi acum). Spre deosebire de acesta, cândva desemnează un moment ce se poate plasa posterior faţă de PR,
într-o perioadă neprecizată.
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