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Rezumat 
 
Gramatica nu reprezintă doar studiul 

exhaustiv al limbii, ea oglindeşte totodată şi 
modul de exprimare al oamenilor, mod prin care 
aceştia interacŃionează între ei.  

BogăŃia şi frumuseŃea limbii noastre nu 
pot fi percepute în absenŃa cunoaşterii aspectelor 
ei normate, în absenŃa unei continue adaptări a 
gramaticii ei la evoluŃia societăŃii din perspective 
diverse, mai ales că, după apariŃia Gramaticii 
Academiei, în anul 2005, însuşi conceptul de 
gramatică este restructurat în acord cu orientările 
lingvisticii moderne, care exclud aparent nivelul 
fonetic-fonologic şi pe cel lexico-semantic, dar pe 
care, de fapt, le includ în cel gramatical 
(morfologic şi sintactic). Acest aspect este 
demonstrat şi de faptul că, spre deosebire de 
studiile gramaticale de până acum, noua 
Gramatică a  limbii române are drept unitate de 
bază a morfologiei Cuvântul, iar a sintaxei  
EnunŃul, respectiv cuvântul cu ocurenŃa unui 
indice predicativ. 

Gramatica  limbii române, la nivelul celor 
două volume ale sale, propune modificări dintre 
care cele mai importante sunt perspectiva 
funcŃional-sintactică şi cea funcŃional-discursivă 
a comunicării gramaticale. 

Aceste deziderate constituie punctele de 
congruenŃă care au dus la încercarea noastră de a 
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enunŃa câteva consideraŃii personale conturate în 
urma adunării, selectării şi sintetizării 
materialului bibliografic, dar în primul rând, ca 
urmare a realizării demersului sintetic referitor la 
raportul de subordonare (dependenŃă) cercetat 
pe parcursul celor peste 200 de pagini ale tezei 
noastre de doctorat. 

Având ca puncte de reper fundamentale 
Gramatica Academiei, volumul II, Sintaxa, şi 
Gramatica limbii române, EnunŃul, lucrarea 
noastră, prin tema cercetată, îşi propune să 
sublinieze că translaŃia între cele două orientări 
ale Gramaticii limbii române — între care există 
o distanŃă de 42 de ani — este motivată de noile 
realităŃi lingvistice, mai ales că structura 
gramaticală nu este un compartiment imuabil al 
limbii, aceasta fiind supusă, la rândul ei, 
schimbărilor şi, evident, se modernizează, se 
adaptează, se simplifică sau se complică 
manifestând o dinamică complexă. 

Chiar dacă terminologia şi conceptele 
actuale, referitoare la raportul de subordonare şi 
nu numai se vor simplificate (raportul de 
subordonare este denumit relaŃie de dependenŃă 
în Gramatica limbii române, EnunŃul), ele se 
bazează pe o unitate în diversitate, făcând 
totodată câteva delimitări necesare, creând pe 
alocuri şi unele dificultăŃi de interpretare, mai 
ales că adoptă o perspectivă apropiată 
gramaticilor anglo-saxone şi americane; de 
aceea, pentru cei nefamiliarizaŃi cu acestea, 
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Gramatica limbii române devine o formă de 
manifestare a modernităŃii excesive.  

Astfel de reproşuri, stricte, rigide, nu sunt 
motivate ştiinŃific, mai ales că, în ceea ce priveşte 
raportul de subordonare în limba română 
contemporană, multe dintre sublinierile 
terminologice şi realizările sintactice (relaŃie de 
dependenŃă, atribut circumstanŃial, complement 
predicativ nominal şi verbal, complement 
posesiv, complement cantitativ, grup sintactic 
etc.) apar şi în studiile de referinŃă în domeniu de 
până atunci (Mioara Avram, Dumitru Irimia, 
Gabriela Pană Dindelegan etc.). 

Raportul de subordonare reprezintă un 
capitol fundamental al sintaxei limbii române, iar 
în lucrarea de faŃă ne-am propus să subliniem 
unele dintre cele mai importante aspecte ale 
acestui raport de dependenŃă, atât la nivelul 
propoziŃiei, cât şi la cel al frazei.  

Structurată în cinci capitole, teza noastră 
de doctorat, Subordonarea în limba română 
contemporană, propune o sinteză a raportului de 
subordonare atât din perspectiva generală a 
raportului sintactic cercetat, cât şi la nivelul 
propoziŃiei şi la cel al frazei. 

Primul capitol, cel al tratării problemelor 
de sintaxă, este interesat, din perspectivă 
teoretică, de dinamica structurii sintactice şi a 
unităŃilor sintactice, la nivelul cărora am abordat 
detaliat: partea de propoziŃie, sintagma, 
propoziŃia şi fraza, atât sub aspect definitoriu, 
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clasificator, cât şi prin intermediul 
exemplificărilor. 

Cel de-al doilea capitol prezintă 
raporturile sintactice existente în limba română 
contemporană, aducând în discuŃie „alte” 
raporturi sintactice (raportul predicativ, raportul 
apozitiv şi raportul de incidenŃă) care nu fac 
obiectul temei noastre de cercetare, dar pe care 
le-am avut în atenŃie din punctul de vedere al 
conexiunilor lor cu raportul de subordonare.  

RelaŃiile sintactice considerate principale 
în limba română contemporană, relaŃia de 
nondependenŃă (raportul de coordonare) şi 
relaŃia de dependenŃă (raportul de subordonare), 
fac obiectul ultimelor două subcapitole ale 
acestui segment al lucrării noastre, ele fiind 
abordate atât la nivelul propoziŃiei, cât şi la cel al 
frazei.  

Raportul de subordonare, din perspectiva 
generală a relaŃiei sintactice descrise ca relaŃie 
fundamentală în funcŃie de care se organizează 
informaŃia ce se comunică, apare la nivelul 
acestui subcapitol prin prezentarea termenilor 
implicaŃi care ocupă poziŃii sintactice diferite, —
de regent-determinat şi de subordonat-
determinant —, a tipurilor de dependenŃe 
sintactice existente în limba română, a legăturii 
dintre valoarea morfologică a termenului regent 
şi funcŃia sintactică descrisă de determinant şi a 
mijloacelor de realizare a acestui raport. Desigur, 
că acest demers constituie doar preambulul 
capitolului al III-lea, Subordonarea în limba 
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română contemporană, care abordează într-o 
viziune cuprinzătoare acest tip de relaŃie de 
dependenŃă în propoziŃie şi în frază, el 
constituind, de fapt, partea cea mai amplă a tezei 
noastre de doctorat, deoarece reprezintă însăşi 
tema propusă spre cercetare.  

În subcapitolul 3.1. raportul de 
subordonare este tratat la nivelul propoziŃiei prin 
sintetizarea informaŃiilor teoretice cu privire la 
aspectele definitorii, clasificatoare şi prin 
realizarea inventarului de regenŃi şi de 
substituenŃi ai fiecărei părŃi subordonate de 
propoziŃie (atribut, complement, element 
predicativ suplimentar, atribut circumstanŃial), 
fără a omite, desigur, nici părŃile de propoziŃie 
subordonate care au suferit modificări sau care au 
fost introduse în Gramatica Academiei, ediŃia 
2005. 

CorespondenŃa dintre părŃile de propoziŃie 
şi propoziŃiile subordonate echivalente 
demonstrează, pe de o parte, dinamica sintaxei 
limbii române, dar pe de altă parte constituie 
perspectiva abordată de noi, în subcapitolul 3.2, 
Subordonarea în frază, unde acest proces este 
detaliat şi exemplificat. 

Topica, punctuaŃia şi implicaŃiile stilistice 
ale raportului de subordonare, atât în propoziŃie, 
cât şi în frază, sunt sintetizate în capitolul al IV-lea, 
unde cele mai importante aspecte ale acestei 
relaŃii de dependenŃă sunt prezentate în funcŃie de 
ordinea cuvintelor în comunicare, de semnele 
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grafice folosite, precum şi de expresivitatea 
generată de utilizarea acestora. 

Capitolul al V-lea se constituie într-o 
modestă contribuŃie privind sistematizarea şi 
analizarea elementelor de noutate introduse de 
ediŃia 2005 a Gramaticii Academiei referitoare la 
raportul de subordonare în limba română actuală. 
Am avut în atenŃie unele aspecte ale subordonării 
care Ńin de fraza scriitorilor clasici, dar şi a celor 
contemporani, observând atent o limbă mai ales 
vorbită,  cu aspecte ce Ńintesc încălcarea normelor 
standard, dar şi ambiguizarea expresiei. În 
concordanŃă cu acest deziderat, am abordat 
raportul de subordonare ca element identificabil 
în structurile sintactice discursive (anafora, 
modalizarea, afirmaŃia şi negaŃia) şi în structuri 
sintactice deviante (repetiŃia, tautologia, 
pleonasmul, paradoxul semantico-sintactic, 
anacolutul şi imbricarea).  

O atenŃie deosebită am acordat prezenŃei 
şi modului de concretizare a raportului de 
subordonare, atât la nivelul propoziŃiei, cât şi la 
nivelul frazei, în câteva din poeziile lui Mircea 
Cărtărescu, chestiune pe care am tratat-o într-o 
perspectivă comparativă, prin raportare la tot 
atâtea poezii din lirica lui Mihai Eminescu, şi pe 
care am ancorat-o în realitatea didactică prin 
cercetarea experimentală efectuată şi descrisă în 
ultimul subcapitol al tezei noastre de doctorat. 

Pledoaria acestui demers este pentru 
considerarea limbii şi a literaturii române drept 
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unităŃi solidare nu doar în didactică, ci mai ales în 
cercetarea limbii. 

Acest capitol constituie, de fapt, baza de 
date pe care, prelucrându-le, am încercat să 
formulăm câteva concluzii personale privind 
raportul de subordonare în limba vorbită, dar şi în 
textul poetic tradiŃional şi modern (mai exact 
postmodern), această din urmă abordare 
neregăsindu-se decât pasager în bibliografia de 
specialitate. 

Elaborată ca urmare a studierii unei ample 
bibliografii (peste 110 de studii şi articole de 
specialitate, aproape 100 de cărŃi de referinŃă în 
domeniu, dar şi câteva site-uri importante 
identificate pe internet), lucrarea noastră de 
doctorat realizează o inserŃie a noilor abordări 
propuse de Gramatica Academiei, ediŃia 2005, pe 
structura clasică a binecunoscutei tradiŃii, inserŃie 
realizată în cadrul fiecărui capitol prin încercarea 
unei abordări paralele cu necesare sublinieri 
contrastive. 

Anexele tezei de doctorat relevă o 
abordare schematico-sintetizatoare a unor 
clasificări, a unor mecanisme de realizare şi a 
unor modalităŃi de ilustrare a raportului de 
subordonare, atât la nivelul propoziŃiei, cât şi la 
cel al frazei. 
 Ultima secŃiune a tezei, Câteva concluzii, 
îşi propune să deschidă căi spre o tratare 
sintetică, tradiŃională, dar cu necesare elemente 
de noutate privind ENUNłUL în limba română 
contemporană. 
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Ipoteza cercetării ştiinŃifice întreprinse în 
lucrarea noastră de doctorat este aceea că o 
abordare din multiple perspective a raportului de 
subordonare în limba română contemporană este 
mult mai constructivă, deoarece creează o 
înŃelegere aprofundată a acestei relaŃii de 
dependenŃă şi pune în valoare numeroasele 
implicaŃii pe care le  are în planul exersării limbii 
în diferite situaŃii de comunicare. Concluzia 
demersului nostru este că, prin studiul temeinic al 
limbii, în general, şi al raportului de subordonare, 
în particular, prin corecta aplicare a normelor ei 
şi prin stăpânirea mijloacelor de comunicare 
folosite, se formulează un mesaj clar, nuanŃat, 
corect şi expresiv, pledoaria noastră fiind pentru 
o apropiere de varianta literară a limbii vorbite.  

Fără îndoială, prezenta teză de doctorat 
constituie doar un prim demers, credem, sintetic 
şi, pe alocuri, cu contribuŃii personale, cu privire 
la o problematică fundamentală a gramaticii 
limbii române, pe care dorim să o aprofundăm, în 
continuare, prin cercetări deopotrivă teoretice şi 
aplicate, dar, în mod programatic, printr-o 
abordare în stare să releve legătura organică 
dintre limbă şi literatură.  
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