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1. Lucrarea de fa4, reprezint, o contribu4ie la studiul comparativ al valorii
aspectuale a verbelor prefixate slovace 5i al echival,rii lor în limbile romanice (în
francez, 5i în român,). Se 5tie c,, în tradi4ia lingvistic, a limbilor romanice,
perceperea aspectului verbal este diferit, de cea din lingvistica slav,. Într-o anumit,
m,sur,, aceasta se datoreaz, 5i faptului c, limbile romanice ca limbi analitice nu
dispun de acelea5i modalit,4i de formare a aspectului perfectiv si imperfectiv ca
slovaca sau alte limbi slave. 

În gramaticile slovace ale anilor ’60, nu se f,cea distinc4ie între aspectul
verbal 5i modul ac5iunii verbale (mai departe MAV) (vezi Pauliny - Ru$i0ka -!tolc,
1964). La baza aspectului verbal se considera a fi caracterul finit 5i non-finit al
ac4iunii verbale, modul de formare a viitorului fiind criteriu de probare a aspectului
verbal1. Astfel, verbele imperfective formeaz, viitorul cu ajutorul formelor compuse
(ex. budem pracovaM - voi lucra), excep4ie f,când doar unele verbe de mi5care, caz în
care viitorul se formeaz, cu ajutorul prefixului po- (pôjdem - voi merge, pobe2ím - voi
alerga). Dimpotriv,, verbele perfective formeaz, viitorul cu ajutorul formelor simple
de prezent. Un alt criteriu al aspectului verbal se consider, a fi jonc4iunea verbului cu
alte verbe care exprim, diferite faze ale ac4iunii. mi tot verbele imperfective sunt cele
care au aceast, posibilitate. MAV nu se aminte5te, în aceast, gramatic,, drept
categorie independent,. Se mentioneaz, doar c, verbele prefixate exprim,, în afara
aspectului verbal, 5i “o ac4iune determinat, într-un anumit fel”. Aceast, determinare
se refer, la: 
a) direc4ia 5i locul ac4iunii (priniesM - a aduce, odniesM - a duce), 
b) începutul 5i sfâr5itul ac4iunii (rozto,iM – a porni, dopísaM - a termina de scris), 
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c) intensitatea ac4iunii (narobiM sa - a se epuiza muncind, usmiaM sa - a zâmbi). Mai 
mult, autorii Gramaticii slovace sus4in c, verbele pot exprima o ac4iune irepetabil, 
(semefactiv,) sau iterativ, (multiplicativ, sau frecventativ,) 5i c, fiecare din ele poate
fi perfectiv sau imperfectiv. În cele din urm,, iau în considerare existen4a unui grup de
verbe iterative (volávaM - a chema mereu, a telefona mereu, prosievaM - a se tot ruga).
De aici, se poate deduce faptul c, autorii au remarcat anumite nuan4e semantice, mai 
ales în ceea ce prive5te verbele prefixate, nuan4e ce nu sunt deloc de neglijat.

1. 1. Alta este concep4ia autorilor Morfologiei limbii slovace (1966). Ace5tia
disting între aspectul verbal, categorie lexico-gramatical,, 5i MAV, (în german, -
Aktionsart), categorie strict lexical,. Aspectul verbal arat, c, ac4iunea exprimat, de
verb se percepe ca fiind în plin, desf,5urare, adic, în progres (în francez, se folose5te
termenul "cursif"), nelimitat, (în francez,- "illimité"), deschis, (în francez, "non
conclusif")- 5i atunci este vorba de aspectul imperfectiv- sau ca un fapt global
perceput ca fiind unitar (în francez, "conclusif"), închis 5i atunci vorbim de aspectul
perfectiv. Aspectul perfectiv nu se poate identifica cu durata minimal, a ac4iunii,
deci, cu caracterul momentan al ac4iunii (în francez, "momentanéité") (ex. vrhnúM -
a arunca, pichnúM - a în�epa, zachvieM sa - a-l trece un frison) care, împreun, cu
caracterul rezultativ, final, incoativ, perfectiv, reprezint, diferite aspecte ale
desf,5ur,rii evolutive a ac4iunii 2.

1. 2. Pe baza acestor exemple, se vede clar c,, din punct de vedere gramatical
5i lexicografic, este necesar, atunci când se compar limbile romanice cu cele slave, s,
se delimiteze clar aceste trei no4iuni: a) ac5iune (st,ri, procese, activit,4i), b) modul
ac5iunii verbale (etapizarea), c) aspectul verbal (ac4iune perceput, ca fiind în
desf,5urare vs. ac4iune perceput, global ca fiind unitar,).

2. Suntem de acord cu opinia conform c,reia MAV reprezint, o arie mai
extins, decât aspectul verbal3. Ca 5i în slovac,, în limbile romanice, modificarea
sensului verbului, condi4ionat, de prefixare, influen4eaz, unele categorii morfologice
cum ar fi: diateza 5i timpul. Având în vedere dualismul profund asimetric în planul
con4inutului 5i al expresiei în ceea ce prive5te aspectul verbal 5i modul ac4iunii
verbale (mai ales în limbile romanice), ne consider,m îndrept,4i4i s, oper,m, în
gramatica contrastiv, slavo-romanic, de orientare semantic,, cu no4iunea de
aspectualitate, categorie functional-semantic, (cf. vezi 3). Drept dovad,, în limbile
romanice, categoria numit,, de obicei, aspect verbal se fondeaz, pe sinergia: 
a) timpurilor verbale, 
b) sufixelor, 
c) sensului lexical al verbului însu5i, 
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d) verbelor semiauxiliare, 
e) adverbelor circumstan4iale4. 

În confruntarea MAV din slovac,, realizate prin prefixare, cu echivalentele
lor din francez, 5i român,, pornim de la ideea c, acelea5i fragmente ale realit,4ii
extralingvistice se decupeaza, în limbi diferite, in mod diferit. Luând în considerare
faptul c,, în limbile analitice, cuvântul a devenit, de-a lungul istoriei, mai dependent
de întreg (context) decât în limbile sintetice, nu este suficient s, analiz,m valoarea
aspectual, a verbelor prefixate slovace 5i a echivalentelor lor din limbile romanice în
forme gramaticale luate izolat, ci numai în cadrul unui context minimal. De aceea, de
cele mai multe ori, prezent,m verbele împreun, cu agens-ul, paciens-ul 5i cu
adverbele c,rora le corespund simbolurile x, y, z.5. Mai trebuie s, atragem aten4ia
asupra faptului c, aceste simboluri sunt purt,toare ale respectivelor func4ii sintactice
doar în cadrul expresiilor slovace. Din cele trei categorii functional-semantice (LOC,
MOD, TIMP), am ales, ca obiect al analizei noastre, MAV ce 4in de categoria LOC.
Pentru verbele prefixate din aceast, categorie, se vor folosi modele parasintetice de
derivare. De problema parasintezei în limba francez, s-a ocupat, în anii ´70, Bernard
Pottier (1962). Aparatul no4ional propus de el poate fi folosit 5i la descrierea
categoriei lexico-gramaticale a modului ac4iunii verbale.

3. Componentele relevante în aceast, schem, sunt: A - verb, substan4,
verbal,, - complement direct al verbului, a - verb substituit de sufixul verbal –er
sau –iser, B - complement circumstan4ial de loc sau complement indirect, b -
complement circumstan4ial de loc sau complement indirect transformat în morfem, R
- prepozi4ie substituit, de un prefix sau un prefix-tem,. Aceste prescurt,ri sunt
valabile pentru toate tipurile de parasintez,.

3. 1. Modurile ac5iunii verbale din punctul de vedere al localiz2rii.
Majoritatea verbelor pot fi grupate în patru grupe distincte în func4ie de categoriile
sintactice ale prefixelor, la care am ad,ugat o a cincea grup,, tipul adverbial de
parasintez,:

a) verbe cu prefix-particul,: A ("=0) R + B # R + B + A # R (B) A. Ex: a
decurge - découler = de (la montagne) couler , unde: R = element de
leg,tur,/prepozi4ie "de", B = termen situant/complement circumstan4ial "la
montagne", A = termen situat/predicat "couler". Prepozi4ia de- este convertit,
în prefixul lexical dé-, complementul circumstan4ial de loc „de la montagne”
este modificat în morfem 0, verbul – r,d,cin, lexical, couler r,mâne
neschimbat.
b) verbe cu prefix în parasintez, intern,: A + { + R + B # R + B + A + "!
R (B) /A ! a, B! b/+{. Ex: a deni�a - dénicher = de (la niche) ôter # -er,
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la niche # niche-/+ 7 = qch. Similar: ôter la plante du pot = dépoter.
Prepozi4ia de este converit, în prefixul lexical dé-, complementul
circumstan4ial de loc du pot este modificat în morfem-baz, lexical,,
complementul direct al verbului la plante este neexprimat, dar poten4ial
prezent, verbul ôter este convertit în sufixul verbal –er.
c) verbe cu prefix-tem,: A + R + B ! R + B + A ! R (B ! {), (A# a). Ex:
a devansa – devancer = devant qn ! 7, marcher* -er. Prepozi4ia devant
este convertit, în morfem-baz, lexical,, complementul indirect devant qn.
este neexprimat, doar poten4ial prezent cu func4ia de complement direct al
verbului derivat devancer, verbul aller este convertit în morfemul verbal -er.
d) verbe cu prefix în parasintez, extern,: A + R + B + { ! R + B + { ! R
(B ! b, A ! a) sau R ({! b, A ! a). Ex: a deratiza - dératiser = de (rat*
rat-, ôter * -er). Prepozi4ia de este convertit, în prefixul lexical dé-,
complementul circumstan4ial de loc du pot devine morfem 0, complementul
direct les rats este convertit în morfem-baz, lexical,, verbul ôter este
convertit în sufixul verbal -iser.
e) Tipul adverbial de parasintez,: A + R + B + adverb " R (adverb ! b) +
(A ! a + R + B
4. În acest articol, vom analiza, pas cu pas, posibilit,4ile de interpretare a

sensului lexico-gramatical al verbelor prefixate slovace în cadrul categoriei
func4ional-semantice a localiz,rii pe baza structurii lor argumentative, adic, a
configura4iei argumentelor, 5i apoi vom cerceta izomorfia dintre lexemele slovace de
baz, 5i echivalentele lor din francez, 5i român, la nivelul structurii de profunzime 5i
al structurii  superficiale.6

4.1. Modul intravert (mai departe MAV). - Modul intravert al ac4iunii
verbale exprim, orientarea ac4iunii spre ceva. În slovac,, îl exprim, verbele de tipul:
vbehnú!, vliez(, vlepi(, vhá%kova(. Pe lâng, structurile analitice/discrete cu trei
argumente (x,y,z), în limba slovac, exist, un num,r mare de modele parasintetice
(condensate) cu un actant amalgamat (complement circumstan4ial y) y z1/z2/z3. În
francez,, acest MAV se caracterizeaz, prin:

4.1.1. jonc5iunea verbului 6i a gerunziului  (Slovac2 " Francez2 " Român2)
Vprfx /Vop + Gerunziul +(Loc) / Vop + prep + N/Adv

dobehnú| + x!(y=x) + z3/(0)z & arriver/venir en courant& a ajunge/a sosi în
fug%

dohopka| + (0)z  & arriver/venir en sautillant & a ajunge/a veni �op%ind
naletie| + x!(y=x) + yz3 & se heurter [contre N]yz3 en volant & a se lovi [de

ceva]yz3 în zbor
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prehr}z| sa + x !(y=x)z2 + z3 & faire un trou [dans qch] yz2 en rongeant [pour
pénétrer/arriver à N] z3 & a face o gaur% prin roadere [pentru a p%trunde/
ajunge la N] z3, cf. 4.18. MAV pervert

prevali| + x1 #(y=x2)(z2) + z3 & faire entrer qch y=x2 [dansN]z3 en roulant & a
deplasa  [în N]z3 prin rostogolire

pribehnú| + x !(y=x) + (z1) + (z2) + z3 & arriver/venir en courant & a
ajunge/a veni în fug%

prihopka| + x !(y=x) + (z1) + (z3) + z3 & arriver/venir en sautillant & a
ajunge/a veni �op%ind

vbehnú| + x !(y=x) + (z1) + (z3) + z3& entrer en courant dans [la maison]z3

& a intra în fug% în [cas%] z3

vliez| + x #(y=x) + (z1) + (z3) + z3 & entrer en rampant dans [un trou] z3 & a
intra târâ� într-o [gaur%]z3

vnies| + y +  z3 & porter qch à l’ intérieur de qc & a duce în%untru a ceva
vybehnú|2 + [(z1)] + z3 & descendre [dans la rue]z3 en courant & a coborî

[sc%rile]z în fug%, cf. 4.4. cf. 4.1. vybehnú|1

vynies| + y + [(z2, z3)] & porter [un enfant]y [dans N]z3 [en montant
[l’escalier]z2 " a �ine [un copil]y [în N]z3 [urcând  [sc%rile]z2

4.1.2. însu6i sensul verbului
V prfx / Vop / Vop

docestova| x !(y=x) + z3  & arriver à [Paris]z3 & a ajunge la [Paris]z3

donies| + y + [(z3)]& apporter [une nouvelle] y & a aduce [o veste] y, livrer
[une marchandise] y & a livra [marfa] y

odcestova| + (z1) +  z3 & partir pour [l’étranger]z3 & a pleca în [str%in%tate]z3

pod-oprie| si2 + y + z3 & appuyer [son front] contre [ses mains]z3& a-�i �ine
[fruntea] în [mâini]z3

prediera|/predra| sa2 + xhum#(y=x) + [z1, z2] + z3 & se frayer un passage
[deN]z1 [par des buissons]z2 [à/versN]z3 & a-�i croi drum [din N]z1 [prin
tufi�uri] z2 [spre/c%tre]z3

preliez|2 + x hum#(y=x) + [z1, z2]+ z3 & venir2 [deN] z1 [àN] z3 en escaladant
[un mur] z2 & a veni [din N] z1 [ la N] z3 escaladând [un zid]z2; passer [à
travers les buissons]z2 pour [quitter l’endroitX]z1et [entrer dans la maison
deN]z3+ a trece [prin tufi�uri]z2 pentru [a p%r%si locul X]z �i [a intra în
casa din N]z3; arriver/aller [à/dans] en traversant [un pont]yz 2& a sosi/a
merge [la/în] traversând [un pod]yz 2,cf. 4.4. prelieza|1

prejs|2 + (0)y + (z1) + z3 & passer [de l’autre côté]z3 & a trece [de partea
cealalt%]z3

pribehnú| +  [(z3)] & accourir à [la gare]z & a veni în fug% la [gar%]z
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rozbehnú| sa + x!(y = x) + z3 & se disperser dans [le monde]z3 & a se
dispersa în  [lume]z3

roz~íri| sa + xanim/concr#(y=x) + [(z1) + (z2)] + z3 & xanim/concr se propager de
[un centre]z1 [par N] dans [la zone z]z3 & xanim/concrr a se propaga din
[centru]z1 [prin N]z1 în [zona z]z3

vliez|1 + (z1) + [z2] + z3 & pénétrer/s’introduire dans [la salle]z3 par [la
fenêtre]z2 & a p%trunde [....]z1 în [sal%]z3 pe [fereastr%]z2; entrer [dans le
bain]z3 & a intra în [ap%]z3

vyhodi|1 + y + z3 & jeter/lancer [le ballon]y en [l’air]z3 & a arunca [mingea]y

în [sus]z3, cf. vyhodi|2 in 4.2.
zaliez| + xanim#(y=x) + (z1) +(0)z2 + z3 & (xAnim ) se glisser [derrièreN]z3 &

(xanim ) a  se strecura [în spatele N]z3

zapadnú| + x concr + (0)z1 +(0)z2 + z3 & (x concr) tomber [derrièreN]z3 & x concr +
a c%dea [în spatele]z3

zhrnú| + y + (z1) + (0)z2 + z3 & mettre [le blé]y [en tas]z3 & a strânge [grâul]y

[gr,mad,]z3.
În ultimul caz, este vorba de un argument sincretic, pe care-l putem

caracteriza drept complement constitutiv de localizare cu o component,
implicit, z3. În raport cu acest argument implicit sau subîn4eles apare
complementul-form, « tas » (acesta nu are statutul unei entit,4i "preexistente“).

4. 2. Modul devert – Exrpim, mi5carea sau direc4ia de la grani4, sau din
apropierea obiectului de referin4,, considerat punct de pornire, spre o anumit,
pozi4ie. În acest context, nu este important dac, primul contact s-a realizat pe
vertical, sau orizontal,. Tr,s,tura sa esen4ial, const, în faptul c, punctul de
plecare, ca 5i cel de sosire, z1, z3, pot figura în structura semantic, a verbului
ca o component, implicit,.

a) Vprfx / Vop + prepN / Vop + prepN
b) Vprfx / Vop + AdvTMP + AdvLOC / Vop + AdvTMP + AdvLOC
c Vprfx / verbe cu prefixele: re-, é-, dé- (des), em- & re-, e-, de- (des-
/dez-), îm-(cf. de exemplu, odlepiM= a dezlipi)

odbehnú| + xhum#(y=x)z1 + (z3) & xhum quitter momentanément [son lieu de
travail]z1 + a abandona momentan [locul de munc%]z1

odbieha| + xhum#(y=x)z1 + (z3)& quitter souvent [son lieu de travail] & a
abandona adesea [locul de munc%]z1

odcúva|1 + x#(y=x) + z1 //odcúva|2: cúv-a|/-nu| [s autom] + x#(y=x)wy + x
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reculer1, x faire marche arrière // x1 faire reculer2 [sa voiture]y=x2 + x a da
înapoi1, x a trage înapoi // x1 a-�i trage în spate2 [ma�ina]y=x2

odbrúsi| + y + [(z1)] & enlever qc en dégrossissant & a înl%tura ceva prin
�lefuire

odfúknu| + y + [(z1)] & enlever/chasser qc. en soufflant & a înl%tura ceva
suflând

odís| + xhum/concr#(y=x) + [z1, z2] + z3 & partir/ prendre le départ [pourN]z3 &
a pleca/a porni [spre N]z3

odlepi| + y + z1 & décoller [un timbre poste]y d’une enveloppe]z1 " a dezlipi
[un timbru po�tal]y de pe un plic]z1

odprata| + yz1 & desservir [la table] yz1 + a strânge [masa] yz1

odtrhnú| + y + [(z1)]  & arracher [les boutons]y & a smulge [nasturii]y

usko0i| + x!(y=x) + [(z1)] + (0)z2 + z3 & faire un écart/un bond
[devantN]z1 + [en arrière]z3  & a face un salt [înaintea N]z1 [înapoi]z3

vybehnú|2 + xanim + z1 & a) sortir en courant de [une chambre]z1 & a ie�i în
fug% din [camer%]z1, cf. 4.1.1. vybehnú|1

vybra| + y + [(z1)] & enlever [les arrêtes]y [d’un poisson]z1 & a scoate [oasele]y

dintr- [un pe�te]z1, sortir [des livres]y de [une armoire]z1 & a scoate [car�i]y

dintr- [un dulap]z1

vyhodi|2 + y + z1 + [(z2), (z3)] & jeter [un papier]y [de sa chambre]z1 par [la
fenêtre]z2 [dans N]z3 & a arunca [o hârtie]y [din camera sa]z1 pe
[fereastr%]z2 [în N], cf. vyhodi|1 4.1.2.
vytiahnu|/povytiahnu| + y + [(z1)] & remonter [la mêche] [d’une lampe]z1

" a ridica [fitilul] [unei l%mpi]z1; tirer [les mains]y des [poches]z1 " a-�i
scoate [mâinile]y [din buzunar]z1

vytrias|1 + y + (0)2 + [z1, z3] & secouer [des miettes]y de [sa poche]z1 [dans + N]z3 "

a-�i scutura [buzunarul] z1 de [firimituri] y[în + N]z3 
zakloni| sa + xhum#(y=x)(0) z1 +[(z3)]& se pencher x*(y=x) + (0) z1 [en arrière]z3/
ramener [la tête]y en arrière & a se înclina x*(y=x) + (0) z1 [în spate]z3/a-�i da
[capul]y pe spate 

4.2.1. MAV devert-convergent – În limbile comparate, acest MAV se
exprim,, cel mai adesea, printr-un verb cu sens deplin, înso4it de unul sau dou,
complemente circumstan4iale de loc (direc4ia, 4elul sunt, de obicei, implicite). Spre
distinc4ie de MAV devert-invert, argumentul z3 nu reprezint, interiorul obiectului, ci
orientarea c,tre acesta. 

Vprfx / Vop + loc. prep./prepN / Vop + loc.prep/prepN
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zbieha| sa + xconcr + pl + z2/3 & xconcr converger en [un point] z2/z3 & xconcr a converge
într-[un punct] z2/z3

4.2.2. MAV devert-intravert este o variant, a MAV intravert, unde se pune
accentul pe punctul de plecare (z1), dar 5i pe 4elul (z3) care ghideaz, mi5carea.

Se exprim, prin jonc4iunea verbului de baz, 5i a locu4iunii prepozi4ionale,
resp., a  prepozi4iei:

Vprfx / Vop + loc. prep./prepN / Vop + loc.prep./prepN
doputova| + xanim#(y=x) + (0)y + z1 + (0)z2+ (z3) & arriver [de+ N]z1 au bout

de [son voyage]z3 & a ajunge [din + N]z1  la cap%tul [c%l%toriei]y

dotla0i| + y + (z1) + (0)z2+ z3 & pousser [une table]y jusqu’à [la fenêtre]z3 & a
împinge [o mas%]y pân% la [fereastr%]z3

vytrias|2 + yz1 + (0)z2 + [z3] & vider [ses poches] yz1 en les secouant/secouer
[ses poches] yz1 " a-�i goli [buzunarele] yz1 scuturându-le/scuturându-�i
[buzunarele] yzl, cf. 4.2. vytrias|1

znies| + y + z1 + [z2] + z3 & descendre [un blessé]y de[cinquième étage]z1 au
rez de chaussée]z3 & a cobori [un ranit]y de la [etajul V]zl la [parter]z3

zosadi| + y + z1 + (0)z2+ (z3) & descendre [un garçon] [d’un cheval]z1 + a
coborî [un b%iat] [de pe cal]z1

zosko0i| + xanim#(y=x) + (0)z2 + [z1, z3] & sauter de[un train en
marche]z1[dans + N]z3 & a s%ri dintr-[un tren în mi�care]z1 [în + N]z3

4.3. MAV transvert. - MAV transvert exprim, orientarea ac4iunii dintr-o parte
a ceva în cealalt, parte. Acest MAV, caracterizat, în slovac,, de prefixul pre-, se
exprim,, în francez,, prin: a) verbe prefixate cu prefixele trans-, re-, dé ; b) o
construc4ie cu un Vop (se frayer, faire), c) un verb cu sens deplin (care exprim, o
mi5care, o ac4iune) având sema "contact dinamic cu interiorul spa4iului". Din punct de
vedere sintactic, este vorba de verbe tranzitive sau intranzitive. În perceperea global,
a obiectului, argumentul y apare sincretic sub forma lui yz2 sau y + (z1)+(z3) (argument
amalgamat):

podís| + x!(y=x) + yz2 + (0)z1 + (0) z3 & passer sous [le pont]z2 & a trece pe
sub [pod]

podletie| + xhum/concr #(y=x) + yz2 + (0)z1 + (0)z3 & passer sous [le pont]z2 en
volant & a trece cu avionul pe sub [pod]z2

prebehnú|1 + xhum #(y=x) + yz2 + (z1, z3) & passer/traverser [une place]yz2 en
courant + a trece/a traversa[o pia�%]yz2 în fug%, cf. 4.17

prediera|1/predra| sa1 + x + (0)z1 + yz2 + z3 & fendre [la foule]yz2 & a-�i face
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drum prin [mul�ime]yz2; cf. 4.1.2. prediera| sa2

prejs|1 + (z1) + yz2 + (z3) & traverser [un pont]yz2 & a traversa [un pod]yz2 
preletie|1,2 + xhum/concr#(y=x) + [z1, z2, z3]1//preletie|2 [mesto/zemegu�u]: xhum/

concr + yz2 + (z1) + (z3)& voler1 d’ [N] à [N] [z1, z2, z3] & a trece în zbor1 din
[N] în [N] [z1, z2, z3]// survoler2 [une ville]yz2 + (z1+ z3) & a survola2 [un ora�]yz2 +

(z1+ z3)

preliez -|/-a|1 + x + (0)z1 + yz2 + (z1) +(z3)& escalader [un mur]yz2// traverser
[un pont]yz2& a escalada [un zid]y z2//a traversa [un pod]yz2, cf. 4.1.2.
prelieza|2

prelia|1,2 + x + y +[z1 + z3]1 // prelia|2: sto0i| sud vína + x + yz1+(z3)2 &
transvaser1 [un liquide]y [dans une bouteille]z3 & a turna1 [un lichid]y

[într-o sticl%]z3 // tirer2 [un tonneau]yz1+( z3) &  a trage2 [butoi]yz1+( z3)  
prelo$i| + y + [z1, z3] & transborder [des marchandises] y + [z1, z3] + a

transborda [marfuri]y + [z1, z3]. În limba slovac,, acest verb poate fi folosit 5i
împreun, cu un obiect locativ global, de pild,: prelo2iM2 nákladne auto (x +
yz1 + (z3) & a muta un tir (x + yz1 + (z3). Aceea5i structur, o au 5i sinonimele:
déplacer [un objet] + a deplasa [un obiect]; reporter [un arrêt d’autobus]
+ a muta [o sta,ie de autobuz]

prepláva|1,2 + xhum/concr#(y=x) + [z1, z2, z3]1//prepláva|2 [rieku]+ x + yz2 + (z1) + (z3)

& arriver1 à la nage [de N]z1[parN]z2 [à/dansN]z3 & a ajunge1 înot [din
N]z1[prin N]z2 [la/în N]z3 + traverser2 [une rivière]yz2 à la nage & a
traversa2 [un râu]yz2 înot 

presko0i|1,2 xhum/concr#(y=x)z2 +[z1, z2, z3]1//[z1,z2, z3]2& xhum sauter1 de [la
barque]z1 sur [la rive]z3& xhum a s%ri1 din [barc%] z1 pe [�%rm]z3 // xhum

sursauter1 [un mur]yz2 & a escalada1 [un zid]yz2

previes| + x1#(y=x2) + [z1, z2, z3]/z2 + (z1,z3) + & faire passer [la frontière]z2

[à N] y=x2 + a ajuta [pe cineva]y=x2 s% treac% [grani�a]z2

Acela5i cuvânt cu o structur, sintactic, asem,n,toare poate dobândi un sens
idiomatic în cadrul MAV modal: previesM + y " faire passer [un solide] y [à l’état
liquide] z3 & a face % treac% [un obiect aflat în stare solid%] y [în  stare lichid%] z3

4.3.1. O variant, special, o constituie MAV devert-transvert sau intravert
transvert MAV, unde localizarea de baz, sau localizarea-4int, z1 5i z3 este explicit
exprimat,, iar argumentul z2 sau aspectul s,u sincretic yz2 reprezint, componenta
implicit,. În timp ce, la nivelul structurii de suprafa4,, se verific, 5i de aceast, dat,
caracterul analitic al limbilor romanice (se folose5te un verb cu sens deplin împreun,
cu un gerunziu sau cu o propozi4ie secundar,, se folosesc operatori împreun, cu un
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adverb sau cu un substantiv), structurii de adâncime îi corespunde configura4ia
asimetric, a argumentelor: x!(x=y) + z1 + z3 + ( z2)  =  x#(x=y) + yz2 + z3 + ( z3):
prebehnú|2 & arriver/pénétrer[dansN]z3 en courant & a ajunge/a p%trunde[în N]z3 în
fug%, cf. 4.3.
preletie|2: preletie| do Európy " x est rentré [en Europe]z3 après avoir survolé

[l’Océan atlantique]yz2 + x a venit [în Europa]z3 dup% ce a survolat
[Oceanul Atlantic]yz2; [venir chez N]z3 en survolant [une ville](z2)/après avoir
pris un vol de N pour N & [a veni la N]z3 survolând [un ora�](z2)/ dup% ce
luase un avion din N  spre N  

preliez|2 & passer [par les buissons])yz2 pour [quitter l’endroitX]z1et [entrer dans la
maison deN]z3 " a trece [prin tufi�uri])yz2 pentru [a p%r%si locul X]z1 �i [a
intra în casa lui N]z3

prevali| sa2 & xconcr passer par-dessus [la digue]z2 [pour ravager ensuite la ville]z3&
xconcr a trece pe deasupra [digului]z2 [pentru a distruge, apoi, ora�ul]z3

vybehnú|3 & passer [la porte]yz2 en courant& a trage [u�a]yz2 în fug%, cf. 4.1.
vybehnú|2, 4.4. vybehnú|3

Un atu al verbului prefixat slovac îl reprezint, capacitatea de a exprima direc4ia
f,r, ca argumentul z2 sau yz2 s, fie redate explicit. Verbele cu indexul 3
(preletieM, prevaliM sa) sunt omonime cu un complement de loc cu dubl, valen4,. 

PrevaliM sa2 a ap,rut prin schimbarea verbului intranzitiv într-un verb indirect
tranzitiv: face parte din subgrupa sinonim, de verbe ce exprim, schimbarea situa4iei
actuale (ravager, toucher, it. colpire).

4. 4. MAV extravert. - MAV extravert exprim, orientarea ac4iunii în afar,.
Din aceast, grup, fac parte verbele cu prefixul vy-: vybehnú(, vybra(, vyfúka(,
vyhraba( s.a. În francez,, MAV extravert se exprim, prin:

4.4.1. morfema prefixal,: de-, re-, ex-, en- (5i prin forma reflexiv, se) sau prin
verbul de baz, con4inând sema îndep,rt,rii:

vybehnú|1 + z1 + [(z2, z3)] & sortir en courant de [une chambre]z1 & a ie�i în
fug% dintr-o [camer%]z1, cf.  4.1.1., 4.3.1.

vybra|1,2 + y + z1 + (z2, z3) //yz1 & sortir1 [un livre]y [deN]z1, a scoate1 [o carte]y

[din N]z1/ dé-[niche]z1-er1 [les oeufs]y & a scoate1 [ou%le]y [din cote�]z1

// faire la levée2 [d’une boîte aux lettres] & a efectua ridicarea2

[coresponden�ei]
vyhodi|1,2 + y + z1 + [(z2, z3)] // yz3 & jeter1 [un 0bjet]y [de N]z1 [dans N]z3 //

mettre [un locataire à la porte]yz3 & a arunca1 [un obiect]y [din N]z1 [în
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N]z3// a da [un locatar pe u�% afar%] yz3

vyklada|1,2 + y + z1 +[(z2, z3)]1//yz1 & décharger1 [des marchandises]y [d’un
camion]z1//décharger2 [un camion]y/z1 & a desc%rca1 [marfa]y [dintr-un
camion]z1//a desc%rca2 [un camion]y/z1

vyletie| x!(y=x)z1 + z1 + [(z2, z3)] & s’envoler [de N]z1 [pour N]z3 & a-�i lua
zborul  [din N]z1 [spre N]z3

vynies| + y + z1 [(z2, z3)] & porter [le malade]y [dehors de N]z1 + a duce
[bolnavul]y [afar% din N]z1 

vysko0i|1 + x#(y=x) + z1+[(z2, z3)] & x sauter [de N]z1 dehorsz3 & x a s%ri
[din N]z1 afar%z3 

vystúpi|1 + x#(y=x) + z1+[(z2, z3)] & sortir [de N]z1 pour entrer [à travers N]z2

[dans N]z3 " a ie�i [din N]z1 pentru a intra [prin N]z2 [în N]z3, cf. vystúpi|2

in 4.5.1.
vyvies|1 + x1#(y=x2) + z1+ [(z2)]+ (z3)] & faire sortir/conduire [un

passager]y [dehors]z3 & a duce/a conduce [un pasager]y [afar%]z3, cf. 4.5.2.
vyvies|2

4.5. MAV sursovert. - Acestui MAV îi apar4in verbele cu prepozi4ia vy-, care
exprim, orientarea ac4iunii de jos în sus: vytiahnu(, vyhodi(, vystúpi(, vyliez( 5.a.
În francez,, caracteristica semantic, se exprim, prin:

4.5.1. construc5ie verbal-nominal2 sau verbal-adverbial2 (Vop + N/
Vop+Adv):

nadhodi| + y + (z3)& jeter (légèrement) [un ballon]y [en l’air]z3 & a arunca
(u�or) [o minge]y [în sus]z3

vysko0i|2 + x#(y=x) + (z1) + (0)z2 + [z3]& [Le mercure de thermomètre] x*(y=x)

faire un bond + [coloana de mercur a termometrului] x#(y=x) a cre�te, cf.
vysko0i|1 in 4.4.1. Este vorba de un verb absolut în opozi4ie cu sensul
rela4ional, pe care îl înso4e5te argumentul z3: sauter sur un mur " a s%ri
peste un zid

vystúpi|2 + x#(y=x)z3 + [(z1, z2)]+ z3 & monter sur [une montagne]z3, faire
l’ascension [d’ une montagne] + a urca [pe un munte]z3, cf. vystúpi|1 in
4.4.1.

4.5.2.  rec5iune factitiv2:
vyvies|2 + x1#(y= x2) + [(z1) +(z2)]+ z3& faire monter [les touristes]y [à un
belvédère]z3 & a duce [turi�tii]y [la o belvedere]z3, cf. 4.4.1. vyvies|1

4.6. MAV infravert. - Acest MAV red, direc4ionarea ac4iunii de sus în jos, în
slovac,, se exprim, prin verbe ca: znies(, zletie(, zostúpi(, zosunú(. Având în
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vedere c, este vorba, în cea mai mare parte, de evenimente cauzative, vom postula, în
structura lor profund,, un argument disociat y, conform rela4iei x1 + (y = x2). În limba
francez,, acest MAV este caracterizat, în cea mai mare m,sur,, de însu5i sensul
verbului:

4.6.1. verbe prefixate cu prefixele: r-, a-, dé-, é-: écrouler, rabattre, décrocher,
abaisser, renverser:

zosunú| sa1 + x#(y=x) + [z1, z2] + z3]//zosunú| sa2 (o múre): x#(y=x)z1 + (z2 + z3)
& se glisser1 [de N]z1+[par N]z2+[à/dans N]z3//s’écrouler2 & a se strecura1

[din N]z1+[prin N]z2+[la/în N]z3 //a se pr,bu5i2

stiahnu|1 + x1 # (y= x2) + (z1) + (0)z2
+ z3& rabattre [sa casquette]y [sur les oreilles]z3

" a-�i trage [casca]y [pe urechi]z3

zvesi| + x1 # (y= x2) + z1 + (0)z2
+ (z3) & décrocher [un tableau]y [de N]z1 & a lua

[un tablou]y [de pe N]z1

spusti|1 + x1 # (y = x2) + [(z1, z2)]+ z3 //spusti|2 [okno]: x1 + (y= x2) + (z1) + (z3) +
[z2]& faire descendre1 [un fardeau]y[de N]z1+[à travers N]z2+[à/dans N]z3

//abaisser2 [une vitre]y [dans le train]z2 & a coborî1 [o greutate]y[din
N]z1+[prin N]z2+[la/în N]z3 //a demonta2 [fereastra] y [din tren]z2

zrazi| + x1 # (y= x2) + [z1] + (0 )z2 + z3 & faire tomber [une cruche]y +[de N]z1 +[à
N/en bas]z3 + a doborî [un ulcior]y +[din]z1 +[în]z3

4.6.2. konstruc5ia Vop + adverbe alebo Vop + N (exprim, sensul, direc4ia):
znies| + x1 # (y=x2) + [(z1, z2)]+ z3] & descendre [un malade]y [de N]z1 [au

rez-de-chaussée]z3/en bas & a duce [un bolnav]y [din N]z1 [la parter]z3/jos
stiahnu|2 + x1 + (y=x2) + (0 )z2 + [(z1, z3)]+ z3& tirer [le rideau]y vers le bas & a

trage [perdeaua]y în jos

4.7. MAV supravert. - MAV supravert exprim, orientarea ac4iunii spre ceva,
respectiv, localizarea ac4iunii peste ceva. În slovac,, acesta este caracterizat de
prefixul na-. Din aceast, grup, fac parte verbele cu sensul lexical “a transpune pe”:
nakresli(, nam cva'ova(, napísa(, nadpísa(. Deoarece sensul de “orientare a
ac4iunii spre ceva” este inclus în sensul lexical al bazei de derivare a verbelor kresli(,
ma'ova(, písa(, prefixul na- are, în acest caz, doar func4ia de perfectivare. În
francez,, modalit,4ile de exprimare a MAV supravert sunt:
a) verbe cu prefixele: en, é-, super-, em-, 
b) sau construc4ia Vop + N.
Se deosebe5te de MAV supervert prin leg,tura dintre denota4ii ce corespund
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argumentelor y 5i z:

nadpísa| + yz3 & écrire [un titre]y [en tête d’une feuille de papier]z3 + a scrie
[un titlu]y [în susul unei pagini]z3

nadstavi| + yz3 & ajouter [un étage]y à [un bâtiment] z3 & a ad%uga [un etaj]y

[unei cl%diri] yz3

naklada|1 + y + z3 // naklada|/nalo$i|2 + yz3 & charger1 qch y [sur N]z3 //
charger2 un camion yz3 de marchandises wy & a înc%rca1 ceva y [peste N]z3 //
a înc%rca2 un camion yz3 cu m%rfuri wy ; superposer2 [les lits yz3+ a
suprapune2 [paturile

nalepi| + y + z3 & coller qch [sur une feuille]z3 & a lipi ceva [pe o foaie]z3 
nanies| + y + z3 & appliquer [une crème] y sur [le visage] z3 & a aplica [o

crem%] y pe  [fa�%] z3

napichnú| + y + z3 + embrocher/enferrer [un morceau de viande] y + 0z3 " a
str%punge [o bucat% de carne] y + 0z3

nasunú|/nasúva| + y + z3 & mettre [une courroie]y sur [une poulie]z3 & a pune [o
curea]y pe [o roat% cu  scripe�i]z3

4.8. MAV supervert. - Acest MAV exprim, orientarea ac4iunii peste ceva,
localizarea unui lucru peste un altul. Se red, prin prefixul verbal nad-. Acest sens se
traduce în limba francez, prin verbe cu prefixele sou-, sur- atunci când este vorba de
argumentul implicit  z:

nadvihnú| + y + (0)z1, z3  + z2
 & soulever [un couvercle]y & a ridica [un capac]y

nadhodi| + y + (0)z1,  z3 + z2& soulever [un chariot] & a ridica [un car]
În acela5i timp, exist, 5i construc4ii analitice discrete formate din verbe de baz,

cu sens deplin: dvíha( + y + [z1,z2 +z3 & lever un fardeau]y sur le toit]z3& a ridica
o greutate]y pe acoperi�]z3

4.9. MAV subvert. - MAV subvert exprim, orientarea ac4iunii pe sub ceva. În
slovac,, este redat prin verbe cu prefixul pod-. În francez, 5i în român,, acest MAV
este caracterizat prin: verb + locu5iune adverbial2 sau construc4ia Vop + prepN:

podhloda| + yz2 & ronger [les racines]y (par en bas)z1 " a roade [r%d%cinile]
(de jos în sus )z2

podhloda| sa + x(y) + z2) + z3 & x pénétrer sous N z3 en rongeant les parois y par en
bas z2 & x a p%trunde pe sub N z3 rozând peretele y pe dedesubt z2

podchyti| + yz2 & saisir [un objet]y par en basz2 + a prinde [un obiect]y pe
dedesubt]z2

podop-iera|/-rie|2 + y + (0)z + wx & contre-buter/étayer [un mur]y au moyen d’un
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pilier]w & a sprijini [un perete] cu ajutorul unui stâlp]w; soutenir [une
femme prête à évanouir] & a sus�ine [o femeie pe punctul de a le�ina], cf.
podoprie|1 4.1.2.

vliez|2 + x#(y=x) + (0)z1 + z2 + z3 & x + se glisser sous [une pierre]z3 & x + a se
strecura pe sub [o piatr%]z3, cf. vliez| 1  4.1.2.

4.10. MAV advert. - MAV advert exprim, orientarea ac4iunii înspre ceva. În
slovac,, acesta este caracterizat de prefixul pri-. Limba francez, are urmatoarele
mijloace de exprimare a acestui MAV: un verb opera4ional cu sema apropierii (verbul
cu sens deplin fiind cel care con4ine sema apropierii) sau un verb de baz, con4inând
prefixul r-. Limba slovac, accept, 5i construc4ia cu un complement circumstan4ial de
loc sincretic yz3 5i unul facultativ de loc-instrument[w]:

pristr0i| + x1(y=(x2)) + z3 & pousser [une table]y vers [la porte]z3 / rapprocher
[une table]y de [la fenêtre]z3 & a împinge [o mas%]y spre [u�%]z3 / a apropia
[o mas%]y de [fereastr%]z3

prisúva| + x1(y=(x2)) + z3 & pousser [une table]y vers [la porte]z3 & a împinge
[o mas%]y spre [u�%]z3

prihrnú|1 + x1(y=(x2)) + z3 + [(z1,z2)] // prihrnú|2 + x + yz3 + [wy]: prihrnú| strom
[zemouwy ramener [la terre]y [de N]z1 [vers un arbre]z3 & a aduna
[p%mântul]y [din N]z1 [spre un copac]z3

prikloni| + x1#(y=(x2)) + (0)z1,z2 + z3 & pencher/incliner [une échelle]y vers/
contre [le mur]z3 & a apleca/a înclina [o scar%]y spre [zid]z3

prinies| + y + [(z1,z2)] + z3 + xhum rapporter [Nconcr]
y + [à N]z3 [de N]z1 [par/en

passant par N]z2 & xhum a aduce [Nconcr]
y + [la N]z3 [din N]z1 [ prin/trecând

prin N]z2

4.10.1. Variantele MAV advert sunt: a) MAV advert-cumulativ, b) MAV devert-
advert sau advert-devert, având în structura sa o descriere perifrastic,: 
V prfx & V operativ + loc.prep.ADV + [compl.] &  [loc.prep.]ADV +   [compl.]:

dopláva| + x hum/anim#(y=x) + (z1, z2) + z3 & atteindre [qch]z3 à la nage & a
ajunge [undeva]z3 înot

odcvála| + x hum/anim#(y=x) + [z1, z2] + z3 & x hum/anim partir au galop de [la
ville]z1[dans + N]z3 & x hum/anim a pleca în galop din [ora�]z1 [în N]z3

odpláva| + x(y=x)hum/(x1)(y=x2)concr + [z1, z2]+ z3 & x hum/concr# (y=x/y) s’éloigner à la
nage loin de [la rive] z1 [pour + N]z3 & a se îndep%rta înot de [�%rm]z1

[pentru + N]z3

pricvála| + x hum/anim#(y=x) + [z1, z2] + z3 & x hum/anim arriver au trot [de N]z1 [à N]z3+

x hum/anim  a sosi la trap [din N]z1
 [la N]z3
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pripláva| + x(y=x)hum/(x1)(y=x2)concr + [z1, z2]+ z3 & x hum/concr arriver/venir à la nage
[de N]z1 [jusqu’a l’île]z3 + x hum/concr anim a ajunge/a veni înot [din N]z1 [pân%
la insul%]z3

4.11. MAV versovert. - MAV versovert, caracterizat, în slovac,, de prefixul
do-, exprim, orientarea ac4iunii întru atingerea scopului. Este vorba de modificarea
MAV intravert cu sema caracteristic, “neatingerea interiorului obiectului”. Din
punctul de vedere al tipologiei generale a predicatelor, le consider,m a fi ”activit,4i
comportamentale” (predicate ale conduitei în societate cf. Sokolová-Ni$níková 1998,
p.15-18:
dová$a| (tovar do obchodov) + yz3 + pl & fournir des magasins yz3 & a aproviziona

magazine yz3

4.12. MAV postvert. - MAV postvert exprim, orientarea ac4iunii dup, ceva. În
slovac,, acesta este caracterizat de prefixul za-. În francez,, se exprim, printr-o
locu4iune verbal, V + prepN sau prin Vop+ prepN + gérondif:

zabehnú|1 & x#(y=x) + (0)z1, z2 + z3 & x se cacher derrière une maison en
courant + x a se ascunde în spatele unei case z3 în fug%, cf. 4.13.

4.13. MAV retrovert. - Acest MAV care exprim, orientarea ac4iunii “într-
acolo

5i-napoi“ nu este caracteristic pentru limba slovac,. În francez,, aspectul perfectiv al
acestui tip verbal are urmatoarele caracteristici: “irepetabilitate” 5i “rezultat al
ac4iunii”. Totu5i, în unele cazuri, putem g,si urme ale acestui MAV: 

sko%i( si/zabehnú|1 [si] (niekam, po nie0o) + x + yz3 + (z1) + (0)z2 + faire un saut
[pour aller chercher qch] yz3 " a da o fug% [pentru a c%uta ceva] yz3.
În slovac,, se realizeaz, ca o construc4ie completiv, 5i un argument complex

yw : sko0i| si nakúpi| " a da o fug, pentru a cump,ra ceva.

4.14. MAV poliversovert. - MAV poliversovert exprim, orientarea convergent, a
ac4iunii. În slovac,, îl caracterizeaz, prefixul s-/z-. În francez,, se exprim, prin:

4.14.1 verbe prefixate cu prefixele: re-(ré-, r), a-, en-, em-, entre- 5i un
complement la plural:

zozbiera| + x1(y=(x2)) + ypl + (z3) & ramasser [des cahiers]y + a aduna
[caiete]y

zdru$i| + x1(y=(x2)) + ypl + (z3) & regrouper des amis]y autour de lui + a
aduna prieteni]y în jurul s%u

4.14.2. jonc4iunea verbului cu un adverb de mod:
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zo~i| + x1(y=(x2)) + ypl + (0)z3& coudre qch ensemble " a coase ceva unul de
cel%lalt 
zlia| + x1(y=(x2)) + ypl + (0)z3+ verser ensemble [des restes de vin]y " a v%rsa

la un loc [resturile de vin]y

4.15. MAV polidevert. - MAV polidevert exprim, orientarea divergent, a
ac4iunii. În slovac,, îl caracterizeaz, prefixul roz-. În francez,, acest MAV este
caracterizat de prefixul é-. Argumentul z3 este implicit: roz*íri( + x1(y=(x2)) + (z1 +
z3) & élargir [un trou]y +  " a l%rgi [o gaur%]y.

4.16.. MAV circumvert. - MAV circumvert exprim, orientarea ac4iunii în jurul
a ceva. În slovac,, îl caracterizeaz, prefixele o-, ob-. În francez,, se caracterizeaz,, la
fel ca în cazul MAV supravert (cf.4.7.), prin prefixul en-. Suportul contactului
dinamic (okolo = autour de = în jurul) îl constituie morfema lexical, a verbului. Din
punct de vedere tipologic, este vorba de un predicator de coinciden4, a
complementelor, de exemplu:

obís| + x  + yz2 & contourner [un obstacle] yz2& a ocoli [un obstacol] yz2

obstavi| + x + yz2 + (wy) & entourer [une maison]y [d’un mur] wx + a înconjura[o
cas%]y [cu un zid] wx

ob~i| +  yz2  + (0) wx & border/ourler [les manches] yz2 & a tivi [mânecile]yz2

obto0i|/omota| + x + yz2 + (0)wx + enbobiner [un fil d’acier]y + (z2) + a bobina
[un fir de o�el]y + (z2)

4.17. MAV pretevert. - MAV pretevert exprim, orientarea ac4iunii în afara a
ceva. În slovac,, nu este foarte frecvent 5i se exprim, prin prefixul pre-. În francez,,
se caracterizeaz, prin jonc5iunea verbului cu un adverb 6i un gerunziu:

prebehnú|2 + x #(y=x) + yz2 + (0)z1,z3 & x + passer [à côté de N]yz2 en courant
" x + a trece în fug% [al%turi de N]

preletie|3 + x(y=x)hum/(x1)(y=x2)concr + z2 + (0)z1,z3 & x + passer [à côté de N]yz2

en courant " x + a trece [al%turi de N]yz2 în fug%, cf. 4.1.2., 4.3.

4.18. MAV pervert. - MAV pervert exprim, orientarea ac4iunii prin ceva. În
slovac,, se exprim, cu prefixul pre-. În francez,, îl reprezint,: verbe prefixate cu
prefixele: trans-, dé-, en-. Se deosebe5te de MAV transvert prin faptul c, argumentul
z2 este irelevant (prin non-pertinen4a argumentului):
prepichnú| + x1(y=(x2)) + y + (z1 + z3) + [w]& transpercer [un ballon]y+ (z1 + z2) +

[avec une pique]w " a str%punge [o minge]y + (z1 + z2) [cu o suli�%]w
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prerazi| + x1(y=(x2)) + y + (z1 + z3) + [w]+ défoncer [un mur]y + (z1 + z2)

+[0]w+ a sparge [un zid]y + (z1 + z2)  +[0]w

Concluzii 

5. Din punctul de vedere al localiz,rii, în cea mai mare parte, modurile
ac4iunii verbale sunt exprimate, în limba francez,, prin însu5i sensul verbului. Din
cele optsprezece MAV, numai MAV retrovert, care este extrem de rar întâlnit, nu se
exprim, astfel.

A doua modalitate de exprimare a MAV ca frecven4, o reprezint, verbele
prefixate. Multe prefixe slovace redau mai multe MAV în acela5i timp, sunt
polisemantice, de pild,, prefixul z- din verbele znies(, zletie( (MAV infravert) 5i
zamota(, zviaza( (MAV poliversovert). O polisemie similar, o manifest, prefixul
dé-: déterrer, dévisser (MAV extravert); découper, décoller (MAV devert);
décrocher (MAV infravert). Purt,torii sensurilor de “localizare” sunt prefixe în
echivalentele din francez, 5i român,. Multe verbe prefixate franceze au ap,rut, ca 5i
în slovac,, prin parasintez, (ex. vezi pag. 12).

Al treilea mod de exprimare a nuan4elor semantice de “localizare” îl
reprezint,, în francez,, prepozi4iile. Aceasta este o dovad, clar, a leg,turii strânse
dintre prefix 5i prepozi4ie. Cum multe prefixe slovace func4ioneaz, 5i ca prepozi4ii,
prepozi4iile franceze reprezint, traducerea mot-à-mot a acestor prefixe: vlepi( + y + z
- a lipi ceva în altceva; nalepi( + y + z - a lipi ceva pe altceva; podliez( + z - a se
târî pe sub ceva; zapadnú( + z - a coborî în spatele (muntelui); dogú'a( + y + z -
a rostogoli ceva pân2 la altceva.

La exprimarea unor MAV particip, 5i combina4iile dintre prepozi4ii:
presko%i( + z -  a s2ri din barc, pe mal.

Alte moduri de exprimare a MAV, aproape la fel de frecvente, sunt
construc4iile verbal-nominale 5i jonc4iunea verbului cu gerunziul sau, în român,, cu
substantivul precedat de prepozi4ie. Acestea se folosesc mai ales cu verbele de
mi5care (pribehú( – a sosi în fug2; odcvála( – a pleca în galop; pritancova( – a se
apropia în pa6i de dans) si cu alte verbe de ac4iune (odbrúsi( + y - a înl2tura ceva
prin sub5iere/cioplire/6lefuire; odlomi( + y – a înl2tura (un bloc) prin d2râmare).
Verbul de baz, este echivalentul prefixului verbal (a sosi (în fug,) = pri(behnú|), a
pleca în galop – od(cvála|)), iar gerunziul poart, sensul morfemei lexicale a verbului
prefixat. Adesea, unele MAV nu se diferen4iaz, în limba francez,: verbele pribehnú(
(MAV advert) 5i dobehnú( (MAV versovert) au acela5i echivalent românesc (a sosi/
a veni în fug2).

În construc4iile verbal-nominale deja este mai greu de stabilit echivalentul
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francez al prefixului 5i al bazei lexicale. R,mâne întrebarea dac,, de pild,, în expresia
“a efectua ridicarea coresponden5ei” – vybra( + y (3.1.2.), substantivul
“ridicarea” este echivalentul prefixului vy-, iar verbul “a efectua” sau întreaga
expresie “a efectua ridicarea” este echivalentul bazei lexicale –bra-. În mod similar,
în expresia “a face turul unei case”- obís( + y (3.1.15), am putea considera
substantivul “turul” echivalentul prefixului o-, dar, în acest caz, verbul “a face” ar fi
echivalentul imperfectiv al bazei lexicale –behn-.

În cadrul exprim,rii MAV, o frecven4, redus, o au adverbele de loc 5i de
mod 5i expresiile perifrastice. Adverbele de mod sunt purt,torii sensului prefixului,
iar partea lexical, a verbului slovac este substituit, de forma verbului de baz, (zlepi(-
a uni prin lipire (3.1.13)). De asemenea, adverbele de loc sunt echivalentul lexical al
prefixului verbal, iar forma verbului este purt,torul sensului morfemei lexicale a
verbului prefixat: znies(- a duce în jos, pod(a( + y – a t2ia o creang, de pe
dedesubt. Uneori, adverbul ajut, la exprimarea aspectului verbal: odbehnú( + z
(MAV devert) – a abandona momentan lucrul (aspectul perfectiv), dar odbieha( +
z – a abandona adesea lucrul (aspect imperfectiv).

În descrierile perifrastice, forma verbului auxiliar este echivalentul semantic
al prefixului slovac, iar baza lexical, se exprim, printr-o expresie adverbial, (a sosi la
trap (3.1.8), a traversa un râu înot (3.1.17)).

Descrierea factitiv, a ap,rut doar în cazul a dou, MAV. Este vorba de verbele
tranzitive: vyvies(+y+z (3.1.3)- a conduce ni5te turi5ti spre o belvedere;
previes(+y+z (3.1.17)- a trece pe cineva ilegal frontiera. În acest caz, expresia
factitiv, are mai degrab, sens tranzitiv 5i perfectiv. mi în acest caz este greu de
determinat care element al expresiei franceze este echivalentul prefixului 5i care –al
bazei de derivare.

Pentru exprimarea unor MAV, se folosesc 5i combina4ii de diverse mijloace:
prebehnú( (3.1.16)- a trece pe lâng, în fug,. Sensul de “direc4ionare a ac4iunii în
afara a ceva” este exprimat de locu4iunea adverbial, “pe lâng2”, iar sensul bazei de
derivare a verbului prefixat este inclus în gerunziul “fugind”. Verbul zaklá4a( sa
(3.1.11) este redat de jonc4iunea expresiei verbal-nominale cu adverbul: a face
extensiuni pe spate. Expresia verbal-nominal, este purt,torul sensului de
multiplicitate, iterativitate, nedelimitare a ac4iunii, iar adverbul este, din punct de
vedere semantic, echivalentul prefixului za-.
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NOTE

1. Pauliny aminte5te de opozi4ia determinare-nondeterminare în leg,tur, cu ac4iunea

verbal, 5i în gramatica sa din anul 1981.

2. Cu aceste no4iuni se opereaz, 5i în literatura romanist, de specialitate de

provenien4, ceh, 5i slovac,, cf. !abr~ula (1962, 1986), Duchá0ek (1976). În lucr,rile noastre

(cf. Taraba, 1998 a, 1998 b), caracteriz,m aspectul verbal din perspectiva coordonatei

temporale, unde verbul imperfectiv exprim, o ac4iune a c,rei desf,5urare are loc în paralel cu

mi5carea timpului real, se realizeaz, de-a lungul coordonatei temporale. Dimpotriv,, verbul

perfectiv exprim, o ac4iune care intersecteaz,, într-un anumit punct, coordonata temporal,.
Sau î5i revendic, un segment delimitat pe aceast, coordonata. De aceea, drept caracteristic, de

baz, a MAV consider,m a fi etapizarea ac4iunii, în opozi4ie cu caracterul unitar (perceput

global, ca valoare de ansamblu) sau cu limitarea intrinsec, a ac4iunii. De aici, rezult, c, nu

putem numi, în mod arbitrar, o astfel de ac4iune unitar,, închis, drept ac4iune încheiat, sau

final,, de5i unii lingvi5ti francezi vorbesc 5i în acest caz tot de aspect verbal. De exemplu,

IMBS (1960) introduce urmatoarele opozi4ii aspectuale de baz,: nedes,vâr5it/des,vâr5it,
durativ/momentan, imperfectiv/perfectiv, incoativ/terminal. Aceast, tradi4ie continu, 5i în

lucr,rile de mai târziu (cf. Franckel, 1989, Pillard, 1987, pag. 75-107).

3. În aceast, direc4ie se orienteaz, 5i autorii lucr,rii Limba slovac% contemporan%-

morfologia (1984). Aspectul imperfectiv, ca parte gramatizat, a MAV (actiones verbi), se

consider, a fi membrul nemarcat al opozi4iei. Unii autori, îns,, consider, c, este mai potrivit

ca MAV s, fie numite, mai degrab,, tipuri ale ac4iunii verbale, astfel încât aceast, no4iune s,
se disting, de categoria modului verbal (indicativ, condi4ional, condi4ional optativ, etc). Pe de

alt, parte, autori ca Bondarko (1971) 5i Sekaninová (1973) sus4in c, tocmai categoria

aspectului verbal formeaz, nucleul mai extinsei categorii a aspectualit,4ii, la periferia c,reia se

afl, modurile specifice ale ac4iunii verbale. Aspectualitatea este, deci, o categorie func4ional-

semantic, tipic,, la fel ca timpul, modul, persoana.

4. În concordan4, cu teoria modern, a valen4ei (cf. Ni$níková, Sokolová 1988, pag.

8-47), clasific,m aici: a) modificatorii, care exprim, transform,ri, etape, situa4ii la limit, 5i b)

operatorii. Agens-ul îl not,m întotdeauna cu x, paciens-ul cu y, în ciuda faptului c,, în

francez, 5i în român,, ar putea fi vorba de un complement direct sau indirect. Pentru adverbe,

folosim simbolul z, chiar dac,, adesea, apar mai multe tipuri de adverbe (de loc, mod, timp,

m,sur,, etc) într-o singur, expresie.
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Prescurt2ri 6i simboluri

LOC, MOD, TIMP – semnele localiz,rii, modalit,4ii 5i temporalit,4ii 
MAV   modul ac4iunii verbale (caracterul ac4iunii verbale)
x, y, z elementele de baz, ale structurii argumentative: x - agens, procesor, y - paciens,

obiect, z – adverbe de loc: z1 - pozi4ia odkiaP (de unde), z2 - pozi4ia dinamic, kadiaP
(de unde) , z3 - pozi4ia kam (încotro); x + y + z – structur, argumentativ, linear,
discret,; [x + y + z ], [z1, z2, z3]secven4, discret, a argumentelor facultative 5i
combinatorii libere; (z1) - argument implicit sau facultativ care distinge, în spectrul
logic, verbele polisemne absolute de cele rela4ionale; (z1,z2) – implica4ia selectiv, al
argumentelor; (z1 + z2) – implica4ia obligatorie a argumentelor; yz1 – argument
amalgamat continuu care exprim, sensul de elevare a argumentului de valen4,
dreapta: prin transformarea lui z1 în y apare a5a-zisul complement circumstan4ial loc
(obiect atins în totalitatea sa de substan4a semantic, a verbului); x!(y=x) –
argumentul complex de valen4, stânga cu sensul de agens-paciens (semicauzator);
x!(y=x)z1 + [z1,z2,z3] argument amalgamat sincretic, unde sensul «localizare » se
poate combina cu diferite variante ale argumentului z; x1#(y=x2) – argument de
valen4, stânga (cauzator), folosit cu verbe al c,rror sens este acela de (eveniment
cauzativ), în structura actantului este reprezentat de agens; (x1)(y=(x2))concr - argument
complex de valen4, stânga, în structura actantului este reprezentat de participantul de
agent sau de complementul circumstan4ial de instrument sincretic (x1 5i x2 reprezint,
un "agens disociat", adic, un agent disociat, o scindare actan4ial,, y=(x2) este
argumentul sincretic care nu poate func4iona, în structura de suprafa4,, ca subiect al
construc4iei infinitivale; (x1) – argument implicit prezent în semantogeneza
predicatorului; (0)z1– irelevan4a (non-pertinen4a) argumentului din punctul de vedere
al semantogenezei predicatorului;
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w un circumstanm4ial de loc liber ce se afl, în afara spectrului argumentativ primar (este

exterior nucleului argumentativ al verbului în discu4ie); wx – circumstan4ial sincretic,

capabil s, func4ioneze, în cazul verbelor polisemne, cu subiectul caracterizat de

semnele hum 5i concr ca un complement circumstan4ial de instrument, de agent (de

exemplu: priplávaM).
! direc4ia în care are loc transformarea

/ distinge variantele structurii (are sensul de "sau")

// distinge diferitele accep4ii sau formule frastice ale verbului polisemic 

verb1 marcheaz, verbul prefixat ca membru al perechii omonimice (apartenen4a la dou,
MAV)

verb1,2 marcheaz, un verb polisemic din cadrul aceluia5i MAV
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