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PERFECTUL SIMPLU
PERSPECTIVE GRAMATICALE ŞI STILISTICE
Rezumat
În lucrarea de faţă, Perfectul simplu – perspective gramaticale şi stilistice,
am abordat unul dintre cele mai „discriminate” timpuri trecute ale indicativului. Până în
prezent, un material dedicat exclusiv acestuia nu a fost scris în limba română, ci au fost
semnalate doar anumite aspecte ale acestuia în studii cu caracter general. În acest sens,
am avut în vedere să punem în discuţie cât mai multe ipostaze privind folosirea
perfectului simplu, dintr-o perspectivă cât mai unitară, complexă şi exhaustivă:
morfologică, sintactică, pragmatică şi stilistică. În demersul nostru am valorificat multe
dintre ideile, chiar şi cele controversate, ale lingviştilor români şi, în unele cazuri,
străini.
Scopul principal a fost acela de a argumenta faptul că din punct de vedere
gramatical perfectul simplu este un timp ca oricare altul, bine ancorat în istoria limbii şi
literaturii române, dar şi în contemporaneitate, în nici un caz un simplu „regionalism”.
În subsidiar, dar la fel de important, am urmărit din perspectivă axiologică a evidenţia
potenţialitatea lui stilistică şi expresivă.
În literatura de specialitate, există opinii diferite cu privire la perfectul
simplu, direcţiile interpretative înregistrând două orientări:
Pe de o parte gramaticile mai vechi susţin că, structural, perfectul simplu este
un timp anterior, nonsimultan şi încheiat, având aproape aceeaşi poziţie în sistemul
temporal ca şi perfectul compus, în sensul că exprimă o acţiune încheiată în trecut în
relaţie directă cu prezentul, cu deosebirea că nu ne dă nici un indiciu asupra
caracterului acţiunii.
Pe de altă parte gramaticile mai noi (cu începere din a doua jumătate a
secolului al XX-lea) consideră că poziţia acestui timp în limba română a pierdut foarte
mult pentru că, în funcţia sa de a reda o acţiune încheiată el este concurat şi înlăturat
din limba vorbită de perfectul compus. Aceasta nu însă şi în sistemul literar, unde apare
constant, ocupându-şi locul său firesc.
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Dată

fiind

complexitatea

fenomenelor lingvistice

de

investigat

–

microsistemul verbelor româneşti, urmărit la nivelul timpurilor generale ale modului
indicativ, cu aprofundarea valorilor morfologice şi stilistice ale perfectului simplu – am
organizat demersul interpretativ în 5 capitole, după următoarea succesiune:
1. Elemente generale de morfologie şi stilistica temporală
2. Perfectul simplu privit în diacronie şi sincronie
3. Valorile expresive ale perfectului simplu
4. Deixele perfective (Elementele sintetice şi analitice cu care acest timp
intră în ocurenţă)
5. Perfectul simplu în literatura română
Din materialul lingvistic studiat, precum şi din fenomenele identificate în
textele literare care au constituit suportul nostru demonstrativ şi argumentativ, în raport
cu care am aprofundat sau am formulat puncte de vedere proprii referitoare la aspectele
gramaticale şi stilistice ale perfectului simplu, am desprins următoarele concluzii
teoretice:
 Perfectul simplu este un timp riguros individualizat în microsistemul verbal
românesc;
 Informaţia semantico-gramaticală a acestui timp este configurată prin
segmente semnificante, nomenclaturizate de noi ca deixe perfective
sintetice, indicatoare temporale de gradul I, deixe perfective analitice,
indicatoare temporale de gradul II, sau deixe mixte (şi analitice şi sintetice),
a căror calitate este de a releva perfectul simplu;
 În ceea ce priveşte litigiul generat de pleonasmul discret care apare în
contexte, o dată cu deixa perfectivă analitică (de exemplu, plecai acum 5
minute), am considerat că soluţionarea optimă o reprezintă încadrarea lui în
categoria pleonasmelor acceptate;
 La nivelul textelor literare, perfectul simplu este timpul literaturizării
predilecte;
 Întrucât apare atât în varianta vorbită a limbii române, cât şi în literatura
beletristică şi non-beletristică din diferite perioade de evoluţie, perfectul
simplu nu poate fi considerat doar un timp regional.
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În virtutea acestor opinii teoretice, rezultatele practice la care am ajuns,
prin studierea textelor epice şi lirice, din cele două epoci de evoluţie a limbii române, a
contextelor selectate din varianta vorbită, ne-au condus la concluzia că, pentru studiul
actual al perfectului simplu şi pentru o mai mare adecvare la realităţile morfematice şi
semantico - pragmatice identificate a acestui timp, putem spune:
a)

La nivelul uzului lingvistic, rigurozităţile în utilizarea perfectului simplu,

în anumite zone, îl poziţionează ca timp performativ, competenţa utilizării lui în
vorbire având-o cu predilecţie vorbitorii din ariile lingvistice sudice;
b)

În varianta vorbită a limbii române, se poziţionează ca singurul timp

diurn, ceea ce, la nivel stilistic, validează rolul său în a dinamiza comunicarea;
c)

La nivel pragmatic, perfectul simplu cumulează atât semnificaţia de

prezent, cât şi pe cea de trecut, ambele valori aflate în vecinătate proximă, pe axa
temporalităţii. Acest comportament de absorbţie configurează fenomenul de
cumulativitate temporală.
d)

Nu există echivalenţă semantico-funcţională între perfectul simplu şi

perfectul compus, în niciun context al limbii române, dat fiind faptul că scorurile
obţinute în urma procedeelor de transformare a structurilor de suprafaţă cu fiecare
tip de perfect în structuri de adâncime nu sunt de 1 la 1; astfel enunţul am scris
lucrarea se converteşte în (o) am scrisă lucrarea, transformând perfectul compus
al verbului suport în prezent +adjectiv participial, la care anexează cliticul
pronominal o, care indexicalizează nominalul lucrarea (o am scrisă lucrarea), cu
rol sintactic de obiect direct; enunţul scrisei lucrarea devine, în structura de
adâncime, terminai de scris lucrarea, constituită din operatorul aspectual finitiv,
care preia asupra lui informaţia gramatical-semantică de perfect simplu, succedată
de supinul verbului suport şi nominalul obiect direct. Inegalitatea structurală a
derivatelor construcţiilor am scris lucrarea/ scrisei lucrarea (1. O am scrisă
lucrarea; 2. Terminai de scris lucrarea) este un argument care invalidează
echivalenţa dintre perfectul simplu şi perfectul compus.
e)

În textele literare, perfectul simplu generează un inventar suficient de

procedee stilistice, spre a-l considera facilitator consacrat al acestora. Sursa acestei
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expresivităţi provine din faptul că, datorită jocurilor sintactice în care intră cu
celelalte categorii gramaticale, coroborat cu rolul său axiologic şi temporal
intrinsec, perfectul simplu reuşeşte mai mult ca oricare alt timp verbal să facă
ca evenimentul povestit să fie perceput ca sincronic momentului lecturii. Acest
timp are astfel capacitatea de a îndeplini importanta proprietate a ficţiunii, şi
anume aceea de a se identifica cu momentul exterior pe care trebuie să-l nareze. În
plus, am evidenţiat calitatea acestei forme verbale de a construi enunţurile
aparţinând planului incidenţei (zise, răspunse etc.), plasând astfel şi mai aproape de
realităţile teoretice susţinute aserţiunea că acest timp este predilect proceselor de
literaturizare.
Pentru a identifica soluţiile optime referitoare la caracteristicile gramaticale
şi stilistice ale perfectului simplu în texte literare diferite şi în uzul lingvistic, le-am
abordat nu numai din perspectivă sincronică, ci şi diacronică, având ca argument faptul
că fiecare act lingvistic are la bază modele preexistente, impuse de tradiţie, pe care le
înglobează, dar le şi depăşeşte. Funcţia homeostatică a subsistemului morfologic,
precum şi a valenţelor stilistice impune o autoreglare a microsistemului temporal de la
clasa verbelor, în sensul eficientizării celor vechi sau al eliminării lor, sub influenţa
tendinţelor de la un moment dat, explicând prin aceasta şi diferenţele calitative,
structurale, stilistice ale verbelor la perfectul simplu, în raport cu alte timpuri ale
indicativului.
În legătură cu posibilităţile de clasificare a deixelor care fenomenalizează
perfectul simplu, apelând conjugat atât la poziţia lor faţă de radicalul verbului suport,
cât şi la implicaţiile lor semantice, am considerat oportune câteva observaţii inserate în
corpusul tezei.
1. Taxonomia morfemelor care marchează categoria gramaticală a timpului
verbal, respectiv a perfectului simplu, este reorganizabilă, atât în privinţa numărului
acestora, cât şi a tipurilor, în următoarea formulă tripartită:
 Morfeme sintetice şi aglutinate cu radicalul, nomenclaturizate de noi drept deixe
perfective sintetice;
 Morfeme analitice, neaglutinate cu radicalul, denumite deixe perfective
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analitice, din categoria adverbelor temporale, a conjuncţiilor şi locuţiunilor
conjuncţionale, sunt relatori ai temporalelor, a prepoziţiilor care sunt
purtătoarele gramaticale ale sensurilor temporale ale unităţilor precedate şi a
substantivelor cu sens temporal;
 Morfeme mixte, analitice şi sintetice, din aceeaşi categorie a deixelor, prin care
sensul gramatical prim şi cel semantic secund de perfectul simplu se manifestă
în fapt.
2. Verbele la perfectul simplu se obiectivează atât în varianta vorbită a
limbii române, cât şi în cea specifică textelor literare, ca efect al oportunităţii lui
semantice, gramaticale, pragmatice, psihologice, stilistice şi funcţionale de a
concretiza acţiuni foarte aproape de momentul vorbirii, pe care, într-o analiză
exhaustivă, îl cumulează.
Analiza contrastivă a faptelor de limbă mai vechi sau mai noi ne-a permis să
stabilim corespondenţe între etapa veche şi cea modernă a textelor literare româneşti,
între varianta literară şi cea regională, microsistemul perfectului simplu revelându-se ca
un fenomen supraidiomatic. Pentru o idee mai exactă a evoluţiei acestuia, a
transformărilor produse în diacronie şi sincronie, am prezentat, prin corpusul de texte
analizat, enunţuri care iniţiază în decodarea perfectului simplu în funcţie de deixele
care îl caracterizează, de importanţa, principală sau secundară a propoziţiilor în care
acesta apare, precum şi de planul în care se dezvoltă ca verb-suport (cel al comunicării
propriu-zise şi cel al comentariilor, de tip incident).
Rezultatele demersului nostru conduc la concluzia că perfectul simplu
reprezintă timpul inspiraţiei de moment, al revelaţiei, al mecanismului intim de
exteriorizare a spontaneităţii şi a naturalului. Ne manifestăm speranţa ca acest studiu,
prin perspectivele gramaticale şi stilistice abordate, să-şi fi atins scopul de a aduce în
actualitate problematica acestui timp perfectiv şi, mai ales, de a stârni apetenţa şi
curiozitatea creatoare a specialiştilor în vederea unor dezbateri şi dezvoltări signifiante
ulterioare.
Interesant este faptul că, în urma analizelor, a studiilor şi a discuţiilor care au
stat la baza acestei cercetări, am constatat o oarecare surprindere la prezentarea, cu
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caracter conclusiv, a unor asemenea idei, statistici, „probe” pertinente în favoarea
perfectului simplu. Paradoxal, această mirare am observat-o nu numai din partea celor
care consideră această formă verbală doar o una arhaică, regională, dar chiar şi la unii
vorbitori sau cititori de limbă română care s-ar presupune că sunt mai familiarizaţi cu
acest timp. Motivaţia, aparent simplistă, ţine mai degrabă de perspectiva psihologică a
problemei, respectiv de conştientizarea reală a valorii şi a statutului perfectului simplu.
„Olteanul”, dintr-o emfază de natură subiectivă – căci are substanţa expresivă a
perfectului simplu inoculată mental şi spiritual – preferă să-şi lase logica şi simţul la
nivelul subconştientului. În schimb, de multe ori şi involuntar, „neolteanul” se lasă
pradă clişeelor, şi de ce să nu recunoaştem, unei anumite presiuni sociale.
În realitate, apariţiile perfectului simplu sunt atât de „naturale”, încât, mai
ales în arealul lingvistic scris, trec de cele mai multe ori cu uşurinţă neobservate. Însă,
considerăm că elementele analitice, statistice şi explicative, precum şi multitudinea
exemplelor relevate în acest studiu, stau mărturie faptului că perfectul simplu îşi
poartă cu demnitate destinul ontologic pe axa temporală, gramaticală şi stilistică,
a limbii române moderne.
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