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PROBLEMELE LINGVISTICE ALE VIITORULUI I 
CONDI IONALULUI DIN LIMBILE ROMANICE 

0.1. Prezentare general  a proiectului 

0.1.1. Viitorul i condi ionalul romanic reprezint  un domeniu bogat i complex de 
studiu, pe de o parte sub aspectul originii i gramaticaliz rii lor în limb , pe de alt  parte, 
din perspectiva rela iilor semantice care se stabilesc atât între sememele acestor dou
forme verbale, cât i, în perspectiv  contrastiv , între structurile corespondente la nivelul 
mai multor sisteme lingvistice, în cazul de fa  romanice (limbile implicate în cercetarea 
noastr  sunt: franceza, spaniola, italiana i româna). Totodat , viitorul i condi ionalul, 
crea ii ale limbilor romanice, reprezint  modalit i specifice prin care fiecare comunitate 
lingvistic  a reu it s  valorifice mo tenirea latin i, pe de alt  parte, s  redea la nivel de 
expresie diferite no iuni cognitive. 

 Abordarea pe care am propus-o în cadrul unei extinse cercet ri postdoctorale, 
reprezint  o continuare a tezei noastre de doctorat, Exprimarea poten ialului i a irealului 
în latin , francez i român , în direc ia aprofund rii valorilor semantice pe care viitorul i 
condi ionalul le vehiculeaz  în discurs, dar i prin extinderea e antionului de exemplificare 
cu înc  dou  limbi romanice: italiana i spaniola. În acela i timp, au fost luate în discu ie i 
o serie de probleme teoretice generale, complementare domeniului nostru de cercetare,
precum: fenomenul gramaticaliz rii i al regramatiz rii anumitor itemi în limb , 
configurarea rela iei modalo-aspectuo-temporale la nivelul fiec rui sistem lingvistic 
analizat, considera ii etimologice cu privire la originea auxiliarului de condi ional din 
limba român , pozi ia prezumptivului în cadrul sistemului verbo-modal al limbii române 
etc. 

 A adar, cercetare de fa  se dore te a fi o panoram  reprezentativ i variat  din 
punct de vedere al problematicii, al perspectivelor i al analizei întreprinse asupra 
diferitelor aspecte pe care cele dou  paradigme verbale le reflect  în limbile romanice 
vizate. 

Pentru aceasta, un prim obiectiv al proiectului l-a constituit documentarea 
preliminar  privind problematica propus , cu urm toarele activit i: definirea ariei de 
cercetare, stabilirea metodologiei cercet rii, selectarea surselor de informare în vederea 
constituirii instrumentarului de cercetare i identificarea lacunelor i a neclarit ilor în 
cercet rile din domeniu, urm rindu-se realizarea unei sinteze a studiilor i a teoriilor 
întreprinse asupra viitorului i condi ionalului atât la nivelul fiec rui sistem lingvistic în 
parte, cât i în cercet rile mai generale sau contrastive i crearea unui model conceptual-
analitic, uniform i viabil pentru toate cele patru sisteme lingvistice vizate.  

 Pe de alt  parte, cercetarea noastr  a urm rit s  re-integreze studiile i cercet rile 
f cute în lingvistica româneasc  în contextul mai larg al lingvisticii romanice, deschizând 
astfel o nou  perspectiv  în domeniu, ca baz  de reflec ie pentru cercet ri ulterioare. În 
aceea i direc ie se înscrie i inten ia implicit  de a sublinia, o dat  în plus, fizionomia 
latin , locul i importan a în aria romanic  a limbii române prin racordarea la sistemul de 
valori al limbilor cu aceea i descenden  latin . 
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Etapa constituirii Bibliografiei proiectului ca suport teoretic privind problematica 
viitorului i a condi ionalului atât pentru fiecare din cele patru limbi romanice (privite în 
sincronie i în diacronie, uneori i prin raportare la varia iile diatopice), cat i la nivel 
contrastiv, a condus la stabilirea unui inventar – baz  pentru numeroase cercet ri ulterioare 
în domeniul lingvisticii romanice, apt s  furnizeze un important instrumentar de cercetare 
la nivel teoretic i practic. 

Cel de-al doilea obiectiv tiin ific al proiectului l-a constituit analiza critic i sinteza 
materialului bibliografic consultat, în urma acestui proces realizându-se un set de fi e de 
lectur  analitic . Prin selec ia i categorizarea materialului bibliografic, au fost puse în 
eviden  aspectele relevante pentru domeniul nostru de studiu i au fost definite conceptele 
opera ionale mobilizate în cercetare (gramaticalizare, rela ie modalo-aspectuo-temporal , 
tipologie i varia ie semantic , variant  / invariant , semnifica ie prototipic  / efect de 
sens etc.) etc..  

Totodat , coroborarea celor dou  obiective a condus la identificarea lacunelor i a 
neclarit ilor din acest domeniu, multiple, în special, la nivelul cercet rilor întreprinse 
asupra limbii române.  

0.1.2. În ceea ce prive te cadrul teoretic care a stat la baza structur rii materialului 
nostru de cercetare i pe care s-a fundamentat i partea final  a studiului, acesta este cel al 
teoriilor asupra procesului de gramaticalizare prin care se în elege în mod tradi ional: 

« […] procesul de transformare, în evolu ia unei limbi sau în trecerea de la o limb
la alta, a unui lexem autonom într-un morfem gramatical, prin pierderea autonomiei 
sale lexico-gramaticale » (DSL 2001: 239).  

Începând cu studiul lui Antoine Meillet [1912 (1928/1958): 130-148], dosarul 
gramaticaliz rii apare ca fiind foarte vast. Luând în considerare o mare parte a acestor 
studii (Lehmann 1985; Kilroe 1989; Bybee, J./R. Perkins/W. Pagliuca 1994; Closs-
Traugott, E. 1989;  Hopper, J. P./E. Closs-Traugott 1997; Traugott, E./R. Dasher 2002 
etc.), am analizat etapele de constituire i de fixare a paradigmelor de viitor i de 
condi ional în francez , italian , spaniol , dar i în limba român  – unde, pe de o parte, s-a 
observat o complexitate surprinz toare în ceea ce prive te crearea formelor de expresie a 
viitorului, dar i o diferen iere major  fa  de celelalte limbi romanice analizate în ceea ce 
prive te crearea formelor de expresie a condi ionalului. Prin acest demers, s-a încercat în 
primul rând o motivare a reorganiz rii morfologice i semantice a domeniului verbal, 
operat  de aceste limbi în desprinderea lor de la latin .  

Apoi, luând în calcul studiul lui Ch. Lehmann (1985: 303-318) – potrivit c ruia 
parametrii gramaticaliz rii depind la nivel paradigmatic de gradul de integritate, de 
caracterul paradigmatic i de variabilitatea paradigmatic a unui item, iar la nivel 
sintagmatic, de posibilitatea de selec ie, de gradul de fuziune i de variabilitatea 
sintagmatic a itemului care intr  în procesul de gramaticalizare – am urm rit pas cu pas 
traiectoria de constituire a morfemelor sintetice de viitor, respectiv, de condi ional. În 
sfâr it, pe baza recentei teorii a regramatiz rii (v. Lindschouw 2011: 51-98) s-a încercat 
motivarea resemantiz rii i/sau a modific rilor func ionale care au intervenit de-a lungul 
evolu iei acestor paradigme în limb , proces datorat în mare m sur i concuren ei cu 
formele perifrastice. 
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Sub acest din urm  aspect, cel al modific rilor conceptuale, am avut în vedere c
prin procesul de gramaticalizare se înregistreaz  urm toarele tipuri de schimb ri 
semantice (Closs-Traugott: 1989, apud Iliescu 2000: 431): 

1. sensurile care denot  situa ii externe evolueaz  spre sensuri bazate pe situa ii
interne (evaluative, perceptive i cognitive);

2. sensurile bazate pe situa ii externe sau interne dau na tere sensurilor bazate pe
situa ii discursive i metalingvistice;

3. în plan evolutiv, sensul tinde s  se bazeze din ce în ce mai mult pe atitudinea
adoptat  de subiectul vorbitor fa  de enun ul asertat [s.n.].

Astfel de modific ri conceptuale au fost surprinse în primul rând în cazul verbelor 
modale din latin  (HABERE, VOLERE, DEBERE) al c ror sens deontic a evoluat gradat spre 
epistemic, iar în aceast  din urm  zon , s-a trecut adesea de la un epistemic slab la un grad 
mai puternic (Iliescu 2000: 431). Îns  astfel de modific ri conceptuale nu se rezum  doar 
la aceast  etap  de tranzi ie dinspre latin  spre limbile romanice. i în celelalte faze 
romanice s-au observat evolu ii particulare i surprinz toare. Am ilustrat aceast  din urm
afirma ie în partea a doua a lucr rii (o parte care ar putea ine loc de concluzii, dar pe care 
am conceput-o mai degrab  ca pe un segment de ni , care s  fac  leg tura între stadiul 
actual al cercet rii nostre i posibile reflec ii ulterioare pe aceast  tem ) cu istoria 
fascinant  a condi ionalului din limba francez  (în fapt, cea mai veche form  de 
condi ional atestat  în limbile romanice) care, concurat puternic de structuri perifrastice, nu 
a încetat s  capete sensuri noi i s  se gramaticalizeze/gramatizeze în anumite tipare 
sintactice (v. partea a II a a lucr rii – cap. al II-lea i Anexa). 

0.1.3. Lucrarea a fost împ r it  în dou  p r i, inegal constituite ca num r de pagini, 
una dedicat  sincroniei, alta diacroniei, care îns  nu trebuie privite în ruptur  una fa  de 
cealalt . Liantul lor îl constituie observarea i analiza permanent  a comportamentului 
semantic i func ional al celor dou  paradigme verbale, de altfel, obiectivul tiin ific major 
al studiului de fa . Acesta este i motivul pentru care categoriz rii semantice a viitorului i 
condi ionalului în sincronia sistemelor lingvistice studiate îi este consacrat  prima i cea 
mai vast  parte a lucr rii. 

Scopul acestei prime p r i este, pe de o parte, acela de a distinge anumite tr s turi 
comune i/sau distincte (în limbile romanice analizate) care s  poat  motiva caracteristicile 
morfosintactice i/sau semantice existente la nivel func ional în stadiul actual al fiec reia 
dintre limbi i s  sublinieze totodat  faptul c  aceste „rezultate” finale impuse în limb  au 
fost dictate de nevoia elementar  de a formula i de a transmite mesaje lingvistice eficace 
i non echivoce, aplicându-se reguli formale cât mai simple cu putin .  

 A adar, în aceast  prim  parte, cercetare noastr  s-a focalizat asupra func iilor i 
valorilor pe care cele dou  forme verbale le au în comun atât la nivel intralingvistic, cât i 
interlingvistic. Pornind de la structurarea tripartit  în utiliz ri  TEMPORALE, MODALE 
i ILOCU IONARE, operat  de Vet/Kampers-Manhe (2001: 89-104) la nivelul 

ocuren elor reprezentative ale viitorului i condi ionalului din limba francez , am încercat 
într-o prim  etap  s  facem o evaluare succint  a principalilor parametri (aspectuali, 
temporali, modali i, în special enun iativi, pragmatici) vehicula i la nivelul fiec rui palier 
de func ionare a paradigmelor verbale analizate. A rezultat astfel o prim  gril  de analiz , 
coerent  mai cu seam  la nivel intralingvistic.  

Pentru a vedea dac  acest model analitic se pliaz i la nivelul altor sisteme 
lingvistice romanice, precum spaniola, italiana i, mai ales, româna i verificând totodat
dac  ace ti parametri sunt într-adev r reprezentativi pentru toate tipurile de utiliz ri, am 
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aprofundat modul de configurare a celor trei paliere de semnifica ie amintite anterior 
(TEMPORAL, MODAL, ILOCU IONAR), în special la nivelul limbilor romanice care 
manifest  anumite particularit i semantico-sintactice.   

A adar, în afara utiliz rilor temporale (viitor deictic, viitor în trecut etc.) – a c ror 
analiz  a dep it cadrul restrâns al teoriilor sintactice, fiind racordat  la datele oferite de 
analizele semantico-pragmatice (v. partea I – cap II.1) din ultimele decenii, au fost 
aprofundate utiliz rile modale de tip conjectural, inferen ial i/sau eviden ial ale viitorului 
i condi ionalului care au pus în lumin  diferen e semnificative în ceea ce prive te 

distribu ia între forme i func ii, atât în cadrul aceleia i limbi, cât, mai ales, de la un sistem 
lingvistic la altul, inând cont de faptul c  fiecare comunitate lingvistic  decupeaz  diferit 
realitatea extralingvistic . Tot în aceast  prim  parte au fost analizate i utiliz rile 
ilocu ionare i argumentative ale viitorului i condi ionalului în francez , spaniol , italian
i român , unde nu s-au observat divergen e majore de la un sistem lingvistic la altul, cu 

excep ia configur rii zonei ipotetice. 
 Organizarea conceptual  (intern ) a analizei semantice s-a f cut într-o prim  etap

pe baza opozi iei: [+ existen a unei tr s turi semantice temporale] versus [+ existen a unei 
tr s turi semantice modale] (v. Squartini 2004a: 68-96), încercându-se astfel o categorizare 
semantic  a distribu iilor celor dou  paradigme verbale analizate atât în interiorul unei 
singure limbi, cât i în spectrul romanic. În acest punct, s-a acordat o aten ie special  unor 
probleme specifice pentru fiecare sistem lingvistic studiat. Existen a prezumtivului în limba 
român  sau a unui „viitor concesiv” în italian , dar i statutul controversat de care dispune 
condi ionalul în lingvistica francez  sunt numai câteva dintre punctele înc  dezb tute în 
literatura de specialitate care au fost abordate i în demersul nostru.   

Cea de-a doua etap  a organiz rii  analizei semantice a fost structurarea dihotomic
a valorilor decelate anterior pe baza opozi iei sens unic versus invariant  semantic  pentru 
fiecare din cele dou  paradigme verbale. La acest nivel analitic, a fost luat  în discu ie 
func ionarea, de exemplu, în limba francez  a condi ionalului ca „viitor în trecut” sau a 
prezumtivului din limba român  care dispune atât de forme, cât i de valori comune cu cele 
ale viitorului i condi ionalului etc. În cel de-al treilea stadiu al analizei semantice, au fost 
studiate numeroasele efecte de sens, semnifica ii secundare valorilor primare ale acestor 
dou  paradigme, enumerate de gramaticile fiec rei limbi analizate, dar rareori dispuse în 
anumite taxonomii i rela ii.  

0.1.4. Pornind de la premisa potrivit c reia politica lingvistic  trebuie dublat  de o 
politic  educa ional  armonioas , care s  foloseasc  toate studiile din domeniu pentru a- i 
îmbog i metodele i tehnicile, cercetarea pe care o am propus-o în cadrul acestui proiect 
subliniaz  asem n rile i diferen ele dintre cele patru limbi romanice la nivelul 
morfosintaxei i semanticii domeniului verbal, compara ia având astfel o real  utilitate din 
punct de vedere al pred rii i înv rii acestor limbi.         

Totodat , rezultatele cercet rii noastre pot fi fructificate cu succes atât în domeniul 
lingvisticii romanice, cât i în domeniul lingvisticii generale, g sindu- i aplicabilitate i în 
traductologie.      

Sincronizat  a adar cu noile cercet ri din lingvistica interna ional , dar i din 
lingvistica româneasc  (v. Iliescu 1999, 2000; Zafiu 2009; Tasmowski/Coene 2006 etc.), 
studiul pe care îl propunem se relev  printr-un grad ridicat de dificultate atât din 
perspectiva materialului amplu (ca timp istoric i ca spa iu lingvistic) care formeaz  baza 
sa de exemplificare, dar i prin natura îns i a problematicii studiate, complexitatea 
noematic , pe de o parte, i pluralitatea semnifica iilor celor dou  paradigme verbale, 
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viitorul i condi ionalul, pe de alt  parte, fiind unanim recunoscute în literatura de 
specialitate. 

Bazându-ne atât pe metodologia i pe rezultatele unor cercet ri anterioare în 
domeniu – dat fiind faptul c  aceast  lucrare reprezint  o continuare a tezei noastre de 
doctorat –, dar i pe posibilit ile moderne de cercetare (utilizarea unor baze de date 
electronice, mobilit ile de cercetare etc.), consider m c  proiectul a reu it s  duc  la bun 
sfâr it obiectivele propuse. 

În concluzie, dincolo de aprofundarea unor probleme specifice pentru fiecare sistem 
lingvistic studiat, precum: natura prezumtivului în limba român , existen a unui „viitor 
concesiv” în italian  sau statutul controversat de care dispune condi ionalul în lingvistica 
francez , originalitatea i noutatea modelului de abordare conceptual  const  în 
aprofundarea ideii potrivit c reia, în interiorul spa iului romanic (de la vest spre est), 
semnifica ia structurilor latine originare pentru semantemul [condi ional] se 
gramaticalizeaz  gradat de la obiectiv spre subiectiv. Astfel, cu toate c  fiecare comunitate 
lingvistic  realizeaz  în mod diferit decupajul realit ii extralingvistice, existen a unui 
material originar comun la nivel de expresie, dublat  de o orientare conceptual  coerent
poate demonstra c , în cazul de fa , ne afl m în prezen a unui/unor fenomen(e) cognitiv(e) 
romanic(e). În acest cadru, decelarea direc iei de evolu ie a viitorului i a condi ionalului 
din limba român  cap t  noi valen e atât la nivel metodologic, cât i la nivel tiin ific 
(conceptual), dat fiind faptul c :    

- în ciuda importan ei i a frecven ei de utilizare, aceste dou  paradigme nu 
beneficiaz  (în ansamblu) nici în lingvistica str in , nici în lingvistica româneasc
de studii aprofundate asupra configur rii unor poten iale interconexiuni func ionale 
i / sau semantice; 

- eterogenitatea metodologiilor de cercetare nu a condus la crearea unei perspective 
de ansamblu coerente asupra statutului celor dou  paradigme la nivelul sistemului 
verbal al limbii române. 
A adar, originalitatea cercet rii noastre nu const  în tematica abordat , ci mai cu 

seam  în modelul conceptual-analitic pe care îl propune, în încercarea de pliere a acestuia 
la nivelul a patru sisteme lingvistice înrudite, dar care sunt totu i reprezentative pentru 
comunit i lingvistice caracterizate printr-un mental i un grad de cultur i civiliza ie 
specific, acest din urm  aspect determinând i caracterul interdisciplinar al studiului de 
fa . Apoi, alte elemente de noutate i de originalitate ale modelului de abordare 
conceptual  constau, dup  p rerea noastr , în: 

1. clarificarea unor concepte teoretice, confirmarea i dezvoltarea anumitor teorii în
special din domeniul gramaticaliz rii pe baza faptelor de limb  analizate;

2. configurarea primului studiu cu dubl  focalizare inter i intra lingvistic  asupra
faptelor de limb  luate în discu ie;

3. configurarea primei abord ri de amploare simultan asupra viitorului i
condi ionalului din limba român ;

4. sublinierea fizionomiei latine, a locului i a importan ei în aria romanic  a limbii
române prin racordarea la sistemul de valori al limbilor cu aceea i descenden
latin , în ideea de a se renun a la explicarea unor fapte de limb  prin intermediul
a a-numitei „comuniuni balcanice”.

Spre aceste zone de impact se focalizeaz  cercetarea pe care o propunem în continuare. 




