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PROBLEME CONTROVERSATE ALE STUDIERII COORDONĂRII 
ÎN GRAMATICA ROMÂNEASCĂ

Вринчану Фелічія Дамаскінівна
канд. філол. наук, асист.

Чернівецький національний університет

În articol este studiată una dintre problemele fundamentale din lingvistica românească: raportul 
sintactic de coordonare. În ciuda faptului că acest raport este încadrat în rândul relațiilor sintactice 
fundamentale, unanim acceptate (alături de subordonare), există încă numeroase aspecte care au nevoie 
de o analiză atentă. 

Cuvinte cheie: raport sintactic; coordonare; conținut și formă în sintaxă; conjuncţii coordonatoare.

Ultimele decenii reprezintă o etapă de spectaculoasă dezvoltare a lingvisticii, 
determinată de deplasarea atenției dinspre sistemul limbii „în sine şi pentru sine” către 
procesul comunicativ. În spațiul românesc această perioadă marchează o dezvoltare 
fără precedent a lingvisticii, concretizată în apariția unor lucrări ce au readus în 
atenție probleme nerezolvate din gramatica românească. În acest context, rediscutarea 
tipologiei raporturilor sintactice, în general, și a coordonării în particular, reprezintă un 
demers de o deosebită actualitate. În lingvistică, nivelul sintactic nu este văzut în același 
fel de specialiști nici în privința conceptelor, a individualizării entităților structurale, 
nici a descrierii complexității și varietății lor. Articolul nostru are ca scop sintetizarea 
principalelor opinii, mai vechi și mai noi, precum și propunerea unor noi soluții, 
necesare în contextul diversifi cării perspectivelor de abordare a faptelor. Obiectivele 
propuse sunt: defi nirea şi caracterizarea coordonării, evidențierea specifi cului relației 
de tip coordinativ (în ansamblul structurii gramaticale a limbii române). În acest sens 
am propus o serie de criterii inedite, menite să asigure caracterul exhaustiv al cercetării. 

În sintaxa tradiţională coordonarea este încadrată în rîndul raporturilor fundamentale, 
unanim acceptate (alături de subordonare). Astfel, referindu-se la coordonare şi la 
subordonare, H. Tiktin, consideră că acestea sunt modalităţi de formare a frazei: “Fraza 
este compusă prin coordinare sau prin subordinare” [Tiktin 1945, 26]. În a doua ediție a 
Gramaticii Academiei se apreciază că există numai două raporturi sintactice: raportul de 
coordonare şi raportul de subordonare [Gramatica 1966, p. 78-79, 231-232]. Şi Mioara 
Avram susţine că în limba română identifi căm două raporturi sintactice: coordonarea şi 
subordonarea, precizând că “pentru cei care admit şi alte raporturi, acestea două sunt, 
în orice caz, cele principale” [Avram 1986, 238]. 

Sintaxa modernă încadrează coordonarea în rândul relaţiilor nondependente, 
facultative. De aici ideea conform căreia coordonarea ar fi  nu un raport sintactic, ci un 
subtip de raport sintactic. De exemplu, I. Iordan identifi că două tipuri fundamentale de 
relaţii sintactice: relaţii de dependenţă şi relaţii de nondependenţă; în această ultimă 
categorie se încadrează “relaţia de coordonare” şi “relaţia apozitivă” [Iordan 1978, 75]. 
Pe aceeaşi direcţie se situează Ion Diaconescu (care identifi că trei tipuri de relaţionare: 
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1. dependenţa – manifestată prin interdependenţă, subordonare, dependenţă mixtă 
şi dublă subordonare; 2. nondependenţa – realizată prin coordonare şi apoziţionare; 
3. incidenţa [Diaconescu 1995, 253-254]) şi Valeria Guţu-Romalo (dependenţă, 
nondependenţă (coordonare), echivalenţă şi repetare [Guţu-Romalo 1973, 38-45]). 

I. Diaconescu susţine că “adordonarea este relaţia care se stabileşte între unităţile 
sintactice care se afl ă pe acelaşi plan, distingîndu-se prin aceasta de subordonare, care 
operează cu unităţi distribuite în planuri diferite. Acest concept desemnează ceea ce în 
lingvistica românească se exprimă prin nondependenţă, ca relaţie în a cărei sferă sunt 
cuprinse coordonarea şi apoziţionarea (echivalenţa)” [Diaconescu 1995, 289-290]. 
Adordonarea reprezintă în aceste condiţii un “mod de ordonare lineară, prin expansiune 
poziţională sau lineară.” Ca “relaţie internă, sintagmatică” subordonarea este generatoare 
de structură şi de funcţii sintactice, în timp ce adordonarea, este o “legătură externă, 
asintagmatică”, fi ind o modalitate de ordonare sintactică. Păstrîndu-şi autonomia, unităţile 
coordonate pot fi  comutate cu zero fără a modifi ca “structura de bază a propoziţiei sau a 
frazei”. În ceea ce priveşte posibilitatea de substituire a unităţilor coordonate, trebuie să 
ţinem cont nu numai de respectarea “structurii de bază” a enunţului creat, ci şi de intenţia 
comunicativă a vorbitorului. Dacă în enunțul Cumpără piersici şi cireşe identifi căm două 
unităţi sintactice coordonate a căror posibilitate de substituire nu provocă modifi cări 
esenţiale în intenţia comunicativă a vorbitorului, în Vine şi pleacă substituirea nu mai 
este posibilă; în intenţia comunicativă a vorbitorului, asocierea celor două unităţi are 
rolul de a transmite informaţia “vine, dar nu pentru mult timp”, motiv pentru care nu se 
poate face substituirea nici a primei, nici a celei de-a doua unităţi (din punct de vedere 
semantic, cele două unităţi sintactice sunt inerente). În lucrarea citată mai sus este utilizat 
şi termenul extensie: “din perspectivă structurală, coordonarea reprezintă o expansiune 
sau o amplifi care poziţională a unei unităţi sintactice” [Diaconescu 1995, 292]. 

S-au identifi cat unele asemănări între raportul de coordonare şi alte raporturi 
sintactice, în special cel de inerenţă. Motivaţia este aceea că atît la coordonare, cît şi 
la inerenţă „este necesar ca la conţinutul lor semantic să se poată vorbi de aşa-numita 
egalitate din punctul de vedere al «importanţei»”, adică unităţile sintactice trebuie să 
fi e sau de importanţa cea mai mare (= principale), sau de importanţa cea mai mică (= 
secundare), sau de importanţă intermediară (= explicative). Diferenţa dintre cele două 
raporturi constă în aceea că, în timp ce unităţile inerente „pot fi  numai două, numai 
de importanţa cea mai mare şi numai în limitele propoziţiei”, unităţile coordonate pot 
fi  două sau mai multe, pot avea orice importanţă şi pot apărea la nivelul majorităţii 
unităţilor sintactice [Dimitriu 2002, 1161]. 

Din punctul nostru de vedere, raportul de coordonare se diferenţiază de raportul 
de inerenţă în primul rînd prin aceea că nu generează funcţii sintactice. În timp ce 
raportul de inerenţă generează funcţiile de subiect şi predicat, raportul de coordonare 
se constituie pe baza principiului ordonator de funcţii sintactice. Coordonarea este un 
raport compatibil cu raporturile sintactice generatoare de funcţii sintactice în sensul că 
apare în interiorul unor structuri construite pe baza PG (principiul generator de funcţii 
sintactice), însă rolul ei este de a ordona aceste funcţii. 
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În ceea ce priveşte terminologia utilizată pentru caracterizarea şi defi nirea 
coordonării, există numeroase controverse. Astfel, pentru desemnarea unităţilor 
sintactice care contractează acest raport, este frecvent utilizată sintagma “unităţi de 
acelaşi fel”. Contestarea valabilităţii acestui demers terminologic are la bază aprecierea 
că în limba română pot fi  coordonate şi unităţi sintactice de feluri diferite: vorbeşte aici 
şi acum şi se concretizează sub forma ideii că unităţile sintactice coordonate trebuie 
să aparţină aceluiaşi plan [Gramatica 1966, 212], să aibă aceeaşi importanţă [Dimitriu 
1982, 126] sau acelaşi statut [Tiktin 1945, 139]. 

În alte lucrări se afi rmă că “relaţiile de coordonare […] sunt expresia sintactică a unor 
raporturi extralingvistice de «egalitate», cu existenţă obiectivă sau doar stabilite astfel de 
subiectul vorbitor în interpretarea lingvistică a planului referenţial”. În aceste condiţii, 
“termenii asociaţi în aceeaşi sintagmă prin relaţii de coordonare sunt situaţi pe acelaşi 
plan în organizarea enunţului sintactic; ei nu depind nici semantic, nici structural unul de 
celălalt şi, de aceea, autonomia enunţului, semantică şi structurală, nu este condiţionată 
de prezenţa tuturor termenilor implicaţi.” [Irimia 1997, 493]. M. Avram consideră că, la 
nivelul propoziţiei, coordonarea se stabileşte între “două sau mai multe părţi de propoziţie, 
prezentate ca stînd pe acelaşi plan” [Avram 1986, 257]. La nivelul frazei, “propoziţiile 
coordonate între ele pot fi  de aceeaşi specie şi cu acelaşi regent sau de feluri diferite din 
punctul de vedere al funcţiunii (subordonate diferite, dar cu acelaşi regent)”. 

D.D. Draşoveanu afi rmă că raportul de coordonare “generează bilateral 
omisabilitatea” elementelor care contractează raportul, spre deosebire de raportul 
de subordonare care generează unilateral omisabilitatea. Considerînd că aderenţa 
este un “mijloc de exprimare a raporturilor dintre doi termeni”, autorul afi rmă că, în 
timp ce raportul de subordonare “este în aderenţă cu amîndoi termenii”, “raportul de 
coordonare – nonaderent – se afl ă la egală distanţă de ambii termeni”[Draşoveanu 
1997, 28]. Referitor la aceste probleme vom face cîteva precizări: diferitele subtipuri 
de coordonare nu sunt omogene din punctul de vedere al omisabilităţii termenilor. 
Unele elemente de ordin logico-semantic ne determină să identifi căm structuri în care 
eliminarea unuia dintre termeni modifi că intenţia comunicativă a vorbitorului: Vino 
şi mănîncă! În acest caz, datorită ideii de fi nalitate (Vino ca să mănînci!), eliminarea 
unuia dintre termeni nu este posibilă fără producerea unor modifi cări la nivel semantic: 
Vino şi mănîncă, nu Vino şi bea sau Vino şi citeşte; Vino repede şi ia astea!. 

I. Diaconescu afi rmă că raportul de coordonare poate fi  contractat şi de “părţi de 
propoziţie diferite ca funcţie sintactică”. Dacă această afi rmaţie este motivată în cazul 
părţilor de propoziţie de aceeaşi importanţă – fi e principale, fi e secundare –, considerăm 
că nu este convenabil, de exemplu, să identifi căm un raport de coordonare între un 
subiect şi un complement în enunţul Nimeni şi niciodată nu mă va convinge [Diaconescu 
1995, 297]. În acest exemplu, nu este convenabil să considerăm că şi este marcă a 
coordonării copulative. Enunţul respectiv poate fi  foarte uşor transformat: Nimeni nu 
mă va convinge niciodată. Aparenta asociere a pronumelui negativ şi a adverbului 
nehotărît se datorează semanticii lor (caracterul negativ şi caracterul nehotărît), însă în 
cazul dat şi nu mai este conjuncţie coordonatoare copulativă, ci adverb. 
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Pentru a demonstra această situaţie vom analiza, comparativ următoarele exemple: 
(1) Nimeni şi niciodată nu mă va convinge. (2) Cărţi şi caiete am cumpărat. 

Modifi cînd topica şi înlăturînd elementul de relaţie, obţinem următoarele structuri: 
Nimeni nu mă va convinge niciodată. – enunţ reperabil în limba română; Cărţi am 
cumpărat caiete. – enunţ nereperabil în limba română

Observăm aşadar că în (2) modifi carea topicii nu permite renunţarea la conjuncţia 
coordonatoare copulativă, în timp ce în (1) modifi carea topicii nu permite utilizarea lui 
şi. Avînd în vedere aceste elemente concluzionăm că şi are valori morfologice diferite în 
cele două enunţuri: adverb emfatic în (1) şi conjuncţie coordonatoare copulativă în (2). 

O altă problemă controversată este cea a coordonării unei părţi de propoziţie cu o 
propoziţie. I. Diaconescu exemplifi că această situaţie cu mai multe structuri dintre care 
am selectat-o pe următoarea: Misiunea aceasta ţi-o încredinţez ţie şi cui se simte în 
stare să o îndeplinească. Conform lucrării citate, ar trebui să considerăm că în enunţul 
de mai sus raportul de coordonare este contractat de un complement indirect (ţie) şi o 
propoziţie subordonată completivă indirectă (cui se simte în stare ). În opinia noastră 
mai convenabil ar fi  să considerăm că raportul de coordonare copulativă se realizează 
între complementul indirect din prima propoziţie – ţie – şi complementul indirect din a 
doua propoziţie – cui, ele avînd acelaşi regent (verbul a încredinţa, care, într-o posibilă 
structură iniţială se repetă: Misiunea aceasta ţi-o încredinţez ţie şi o încredinţez cui 
se simte în stare să o îndeplinească.). Deşi pronumele relativ este situat în a doua 
propoziţie, este evident că el se subordonează verbului-predicat din prima propoziţie 
şi nu verbului-predicat din a doua propoziţie care nu are valenţă liberă pentru un 
complement indirect: Misiunea aceasta ţi-o încredinţez ţie şi cui se simte în stare să o 
îndeplinească. 

În ceea ce ne priveşte, pentru defi nirea şi caracterizarea raportului de coordonare 
vom utiliza următoarele criterii: importanţa unităţilor sintactice care contractează un 
anumit raport sintactic; la raportul de coordonare toate unităţile sintactice care, într-o 
măsură mai mare sau mai mică îşi păstrează gradul de independenţă în urma contractării 
raportului; planul comunicării căruia aparţin unităţile; unităţile sintactice pot fi  
situate fi e în planul comunicării, fi e în planul comentariilor; gradul de interacţiune al 
unităţilor contractante; fi ecare raport sintactic presupune un anumit tip de interacţiune 
între unităţile contractante; interacţiunea poate fi  de două feluri: interdependenţă şi 
dependenţă; referitor la ceea ce unii specialişti numesc “dependenţă zero”, precizăm că 
este impropriu (din punct de vedere logic) să utilizăm această sintagmă, fi ind evident 
că raporturile dintre unităţile sintactice se concretizează sau nu în comunicare (atât 
la nivelul conţinutului, cît şi la nivelul formei); în acest caz este mai convenabil să 
utilizăm termenul de nondependenţă; efectul contractării raportului la nivelul funcţiilor 
sintactice; deşi nu generează funcţii sintactice, raportul de coordonare nu poate fi  
discutat în afara acestui concept (funcţie sintactică). De aceea considerăm important a 
discuta şi acest aspect în caracterizarea coordonării. Există opinia potrivit căreia rolul 
coordonării în planul expresiei şi în planul semantic este de a “articula sintactic două 
sau mai multe nuclee predicaţionale, situîndu-le pe acelaşi plan” şi “de a extinde cîmpul 
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de dezvoltare concretă a unei funcţii sintactice”[Irimia 1997, 494]. În opinia noastră, 
una din condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile sintactice coordonate este 
situarea lor pe acelaşi plan, aceasta fi ind o condiţie necesară contractării raportului şi 
nu o consecinţă a sa. 

Avînd în vedere aceste criterii, vom defi ni coordonarea ca raport stabilit între unităţi 
sintactice care transmit informaţii de aceeaşi importanţă, care aparţin aceluiaşi plan 
al comunicării (fi e planului comunicării, fi e planului comentariilor); raport posibil în 
limitele părţii de propoziţie, ale propoziţiei, ale frazei şi ale textului şi care ordonează 
funcţii sintactice de aceeaşi importanţă/dezvoltă o funcţie sintactică în enunţul respectiv.
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Дискусійні проблеми вивчення сурядності в румунській граматиці
Стаття присвячена комплексному дослідженню структури, семантики і прагматики сурядності 

як типу синтаксичного зв’язку на матеріалі румунської мови. Для визначення поняття та харак-
теристики сурядного зв’язку застосовано такі критерії: значення синтаксичних одиниць, які фор-
мують певний синтаксичний зв’язок; комунікативний план, до якого належать одиниці; ступінь 
взаємодії одиниць, які вступили у зв’язок; вплив характеру зв’язку на вияв синтаксичних функцій. 

Ключові слова: синтаксичний зв’язок; сурядність; «зміст» і «форма» в синтаксисі; сурядні спо-
лучники.
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Статья посвящена комплексному исследованию структуры, семантики и прагматики сочине-

ния как типа синтаксической связи на материале румынского языка. Для определения понятия и 
характеристики сочинительной связи применены следующие критерии: значение синтаксических 
единиц, которые формируют определенную синтаксическую связь; коммуникативный план, к кото-
рому относятся единицы, степень взаимодействия единиц, вступивших в связь, влияние характера 
связи на проявление синтаксических функций.

Ключевые слова: синтаксическая связь; сочинённость; «содержание» и «форма» в синтаксисе; 
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Controversial Problems of Coordination in the Romanian Grammar
The article is devoted to the complex study of the structure, semantics and pragmatics of coordination 

as a type of syntactic connection on the material of the Romanian language. The author analyzes content 
of coordination syntactic relation, means and types of coordination in the Romanian language. In or-
der to defi ne the concept and characteristics of coordination the following criteria are applied: meaning 
of syntactic units that come into syntactic connection, communication sphere where the units belong, 
measure of their interaction, impact of their connection on syntactic functions’ manifestation.

Key words: syntactic relation; coordination; “content” and “form” in the syntax; coordinating 
conjunctions.
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