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Abstract: We focused in this paper on a special relation that functions at the pragmatic, discoursive 

level unlike all the other relations in the Romanian language: the parenthetical relation. The 

variety of its elements (simple or complex parts of speech, sentences or even phrases), its marks 

and the possibility to have a syntactic role inside their structure bring different difficulties or 

controversies with it. We explain some of these difficulties or errors: the difference between the 

disjunctive connector ori and the pragmatic connector or; the parenthetical feature of an 

explanatory structure or the lack of this feature; the difference between the adverbial predicate and 

the modality object etc. 
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Actul de comunicare, în orice limbă, presupune ca locutorul să selecteze unităţi 

lingvistice din planul paradigmatic şi apoi să le combine în plan sintagmatic într-un 

ansamblu coerent, pentru a putea fi corect receptat de către alocutor. În cadrul acestui 

ansamblu, coerenţa este asigurată de relaţiile ce se stabilesc între unităţile lingvistice. 

Aceste relaţii se pot manifesta pe planuri diferite: fie pe planul comunicării propriu-zise, 

fie pe planul comentariilor la comunicarea propriu-zisă.  

 

1. În limba română, există o relaţie a cărei particularitate constă în apartenenţa 

unităţilor lingvistice la planuri diferite: cel al comunicării şi cel al comentariilor. Vorbim 

despre relaţia dintre construcţiile incidente care constă în „inserţia unei structuri sintactice 

complementare, parantetice (nelegate sintactic), în componenţa unui enunţ, pe care, de 

obicei, îl întrerupe sau îl suspendă.”1 

Planul comunicării presupune transmiterea sau solicitarea diverselor informaţii, pe 

de o parte ori, pe de altă parte, exprimarea unor detalii, informaţii suplimentare, în care 

locutorul ,,atrage în dialog un interlocutor sau îi întreţine atenţia, explică sau justifică 

aserţiunile din planul comunicării ori atitudinea care rezultă indirect din comunicarea 

făcută etc.”2 

Ajunge, anunţă Maria. Ce ajunge?, se interesă fratele ei. 

 
1 ***, Gramatica limbii române, volumul II, Enunţul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 738. 

Autorii gramaticii vorbesc şi despre termenul de inciză, folosindu-l doar pentru construcţiile incidente de 

raportare a vorbirii directe. 
2 Aurelia Merlan, Sintaxa limbii române, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001, p. 265. 
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Micuţa (aşa îi plăcea să i se spună) avea succes în tot ce îşi propunea. 

Gramatica limbii române (vol. II, Enunţul) consideră că aceste unităţi lingvistice 

(cuvinte, grupuri de cuvinte, propoziţii) angajează, de fapt, relaţii pragmatice, discursive, 

cu celelalte componente, nu relaţii sintactice:    

I-a transmis, şi faptul acesta a îngrijorat-o, că nu va mai ajunge la ea. 

A fost avansat pe post, informaţie îmbucurătoare, dar i-au sporit şi sarcinile. 

Maria şi Alexandrina se înţeleg bine – sunt verişoare – şi nu au avut niciodată 

motive de ceartă.  

„Întreruperile” acestea create prin astfel de construcţii (propoziţionale sau nu) 

stabilesc relaţii de coordonare sau de subordonare în plan paradigmatic, nu sintactic, fiind 

în raport cu o unitate (termen) identică din punct de vedere sintactic sau cu un regent 

neexprimat: 

Gheorghe pare inteligent, [spun aşa] sau poate mi se pare mie, şi mi-ar plăcea să 

fiu colaboratorul lui la acest proiect. 

Opinia Roxanei despre film, [spun asta] pentru că tot veni vorba, nu e una avizată, 

căci nu e critic de film. 

Planul vorbirii indirecte, în care apar, de asemenea, construcţiile incidente, conţine 

obligatoriu verbe din categoria dicendi („a spune”, „a zice”, „a întreba”, „a răspunde” etc.) 

sau de tipul „a crede”, „a gândi” etc., care intră în relaţie cu un subiect aflat nu înaintea, ci 

după el. Asigurând raportarea vorbirii directe, situarea acestor construcţii este tot în plan 

pragmatic, discursiv: 

Mama, spuse copilul, e pentru mine zâna zânelor. 

Integritatea planului comunicării propriu-zise sau cel al vorbirii directe nu este 

afectată dacă acest tip de construcţii sunt omise, fapt sesizat de către toţi lingviştii care s-

au oprit asupra subiectului în cauză.  

 

2. În privinţa naturii construcţiilor incidente, se remarcă o mare varietate. 

Astfel, acestea pot fi reprezentate atât prin unităţi simple (diverse clase lexico-gramaticale, 

inclusiv locuţiuni), cât şi prin construcţii complexe (de la diverse sintagme nominale sau 

verbale până la propoziţii).   

2.1. Clasele lexico-gramaticale implicate mai frecvent în relaţia de incidenţă 

sunt următoarele: 

a. Substantive în vocativ:  

Alexandru, pe unde ai umblat? 

Lipsa funcţiei sintactice a acestora se datorează faptului că ele nu pot stabili 

raporturi sintactice cu celelalte unităţi ale enunţului, funcţionând doar ca nişte apelative.  

b. Adverbe („sigur”, „probabil”, „desigur”, „fireşte” etc.), locuţiuni adverbiale 

(„fără doar şi poate”) sau alte construcţii adverbiale explicative („de pildă, „altfel spus”, 

„cu alte cuvinte” etc.): 

Ne vom întoarce, probabil, mai târziu. 

Îl vom premia, fără doar şi poate, pe cel mai bun. 

„Îmi amintesc, de pildă, de bunăvoinţa puţin ironică cu care erau privite 

eforturile …”  

(Monica Lovinescu, O istorie a literaturii române pe unde scurte: 1960-2000) 
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c. Interjecţii adresative şi alte structuri interjecţionale cu funcţie fatică sau 

deictică: 

Ce faci azi aici, bre? 

Ştiam că ai să mă faci de ruşine, măi!  

Tu de acolo, ai putea fi atent! 

Cum, Doamne iartă-mă, ai putut să sari peste gard? 

„Când nicăieri nu mai eşti/ eşti în mine. Eşti, iată, Aducere-Aminte.”  

(Lucian Blaga, Poezii) 

d. Verbe la mod nepersonal (în special gerunziul), în indicaţiile scenice ale 

textelor dramatice: 

„Tipătescu (râzând): Nu umbla cu mofturi, Ghiţă.” (I.L. Caragiale, O scrisoare 

pierdută) 

 În afară de aceste situaţii, lingvista ieşeană Aurelia Merlan vorbeşte şi despre aşa-

numitele „substantive în caz neutru” care s-ar încadra între construcţiile incidente, fiind 

specifice stilului colocvial sau substantive cu formă de genitiv, reprezentând resturi de 

invective: 

Bre! da' cum naiba a murit vulpea asta aici?! (Ion Creangă, Ursul păcălit de vulpe) 

Păi ce moartea a găsit-o să-l ia p-acela! (Marin Preda, Moromeţii) 

De unde focului să mai scoată vreun ban? 

2.2. O serie de sintagme nominale sau sintagme verbale îşi asumă, de asemenea, 

rol incident: 

a. Sintagme nominale având drept centru un substantiv în cazurile vocativ (cel 

mai frecvent), nominativ sau acuzativ: 

- Domnule primar, când veţi rezolva problemele cu transportul în comun din 

oraşul nostru? 

„Am felicitat-o şi eu în acelaşi sens – slabă răzbunare! – şi apoi i-am recomandat 

pe ceilalţi.” (G. Ibrăileanu, Adela) 

 „Tipătescu (în prada agitaţiei) Lupta este desperată. Vrea să ne omoare …”  

(I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută) 

b. Sintagme verbale având drept centru, cel mai frecvent, gerunzii, tot în 

indicaţii regizorale: 

„Măndica (astupându-i gura cu mâna): Cu o pălărie mare …”  

(I.L. Caragiale, Five o'clock) 

Adesea, în textul dramatic, aceste indicaţii sunt eliptice de verbul nepersonal 

(gerunziu, de regulă): 

 „Stai să vezi (răspicat). A ta către nevastă-mea, către Joiţica!”  

(I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută)  

 2.3. Destul de frecvent incidenţa este realizată printr-o propoziţie sau chiar 

printr-o frază: 

  „Niciodată nu se apreciase ca fiind un bărbat frumos – şi, în fond, nu asta 

era important – dar, la o adică, dacă s-ar fi măsurat, dacă s-ar fi comparat cu alţii, nu ar 

fi fost mai prejos.” (Simona Constantinovici, Colecţia de fluturi) 

 „Operele de ficţiune – i-am spus Adelei, care începuse să zâmbească şi zâmbi 

toată vremea cât ţinu prelegerea – operele de ficţiune care se isprăvesc cu triumful binelui 

şi cu fericirea sunt false.” (G. Ibrăileanu, Adela) 
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Propoziţiile incidente nu sunt doar asertive, ci şi interogative, imperative sau 

exclamative: 

 A sosit ieri – poţi să crezi asta? – cu un întreg alai după el. 

 „N-ai făcut-o pentru glorie – recunoaşte! – nici pentru bani.” (Al. Ivasiuc, 

Păsările) 

 „Să nu-ţi fie cu supărare, cinstite jupâne Manole, eu pentru orzul cailor (frumoşi 

cai!) şi pentru celelalte ţi-oi cere trei parale şi o vorbă bună.” (M. Sadoveanu, Fraţii Jderi)  

La acest nivel frastic, în interiorul incidenţei propriu-zise se pot stabili relaţii 

sintactice de coordonare sau subordonare. Astfel, putem avea propoziţii principale şi/ sau 

propoziţii secundare: 

 „ … am lăsat din mână mica pradă – ea şi-a trecut din nou mâna pe ochi şi pe 

frunte, când îmi spunea şoptit: «bună seara» - şi m-am despărţit de dânsa c-un sentiment 

de fericire …” (G. Ibrăileanu, Adela) (principală + circumstanţială de timp în interiorul 

raportului de incidenţă) 

 Se pot remarca, de asemenea, situaţii în care construcţiile incidente reprezintă 

propoziţii subordonate în absenţa unei regente (aceasta este reconstituibilă), dar marcate 

de conectori subordonatori evidenţi: 

 „Lipsit de iubire – căci n-avea pe nimeni în lume, iubitor de singurătate […] el 

ştia că […] nu-l va întâlni nici un zâmbet …” (M. Eminescu, Sărmanul Dionis)  

În structura completă, această propoziţie secundară din construcţia incidentă este o 

circumstanţială de cauză. 

  

2.3. Alte unităţi incidente au rol de conectori pragmatici: 

- E cam ciudat ce se întâmplă. 

- Mă rog, dacă aşa crezi … 

- Am în minte un plan foarte bun.  

- Aşa, şi la ce serveşte?  

Am crezut că totul va fi bine. Ei bine, nu a fost deloc aşa. 

 

3. Linia de pauză, paranteza şi perechea de virgule sunt mărcile care separă 

construcţiile incidente de restul comunicării: 

„Şi imagini fulgurante, o clipă, din istoria – din preistoria? – vieţii. […] Altădată, 

într-o trăsură mică (aceeaşi?) …” (G. Ibrăileanu, Adela)  

„În comparaţie cu alţii am suferit, poate, mai puţin, dar ar fi greu de spus dacă am 

şi simţit la fel de puţin.” (A. Buzura, Orgolii) 

„Mare nacaz este pentru om învăţătura prea multă, Voia el să spuie, trecându-şi 

cu înţeles arătătorul mâinii drepte la tâmplă.” (M. Sadoveanu, Fraţii Jderi) 

La capetele liniei de pauză, însă, nu trebuie obligatoriu să se afle tot linii de pauză, 

ea combinându-se şi cu virgule, puncte de suspensie sau cu semne de punctuaţie finale: 

punctul, semnul exclamării şi semnul întrebării:  

„Iar interesele şi soarta ei îmi sunt atât de scumpe, încât dacă ea ar fi fericită cu 

oricine altul afară de mine, i-aş urî fericirea cu sălbăticie – atât de mult suntem prieteni!” 

(G. Ibrăileanu, Adela) 

„De câteva ori şi-a întors faţa spre mine, lăsând zălog oglinzii cununa de aur, ca 

să-mi dea zâmbetul direct […] şi atunci zâmbetul era intim şi supus – poate puţin stânjenit 
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că asist la ultimele ei dibăcii savante de a-şi realiza toată frumuseţea? (G. Ibrăileanu, 

Adela) 

 

4. Datorită particularităţii discursive, pragmatice, construcţiile incidente pot 

să nu aibă funcţie sintactică (cel mai frecvent exemplu este cel al substantivului în vocativ). 

O situaţie aparte este reprezentată prin construcţia circumstanţială metadiscursivă, care „se 

raportează la un grup sintactic, dar nu aparţine grupului, nu are o funcţie sintactică cerută 

de centrul de grup”3: 

Ionel pare plictisit, ca să spun aşa. 

O eroare care poate implica recunoaşterea unei unităţi incidente apare atunci când 

avem în enunţ adverb predicativ sau de modalitate. O atenţie aparte trebuie acordată 

acestuia, întrucât el poate reprezenta un element incident doar atunci când este separat de 

restul comunicării prin pereche de virgule sau când se află la începutul unui enunţ şi este 

delimitat la dreapta prin virgulă de restul comunicării: 

El vine, desigur, mâine. 

Desigur, soseşte mâine. 

În situaţia în care adverbul în cauză este imediat urmat de o conjuncţie 

subordonatoare precum „că”, el va avea funcţie de predicat şi va solicita o subordonată 

subiectivă: 

Desigur că vine mâine. 

Altă situaţie care necesită atenţia vorbitorului este a enunţului care include 

conectorul pragmatic „or”, element incident, confundat uneori, datorită asemănării 

formale, cu conjuncţia disjunctivă „ori”. Conectorul pragmatic, spre deosebire de 

conjuncţia disjunctivă, are rol adversativ („dar, „însă”) sau conclusiv („deci”, „aşadar”): 

El are încredere în tine. Or, întrebarea e dacă tu ai încredere în el.  

Pleci ori mai stai? 

Ultimul caz pe care vrem să îl aducem în discuţie este dificultatea stabilirii 

caracterului incident al unei construcţii explicative, mai ales atunci când aceasta este 

introdusă printr-o conjuncţie subordonatoare. Gramatica de bază a limbii române 

recomandă ca statutul unei asemenea construcţii să fie stabilit având în vedere legătura 

semantică dintre ea şi restul enunţului. Când această legătură nu se realizează între 

conţinuturile elementelor componente ale enunţului, construcţia în cauză este, mai degrabă, 

o construcţie incidentă: 

Te-ai gândit imediat la Ioana, pentru că mereu te gândeşti la oamenii în suferinţă, 

şi ai vizitat-o la spital. 

Interpretarea ca propoziţie subordonată circumstanţială de cauză este, însă, evidentă 

în exemplul:  

Te-ai gândit la Ioana, pentru că prietena ei te-a anunţat despre boala ei, şi ai 

vizitat-o la spital.  

Construcţiile incidente reprezintă un fenomen de discontinuitate sintactică, sunt 

„structuri sintactice deviante”4 (alături de anacolut, elipsă, repetiţie şi imbricare), care 

 
3 Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica de bază a limbii române, Univers Enciclopedic Gold, 

Bucureşti, 2010, p. 356. 
4 ***, Gramatica limbii române, volumul II, Enunţul, p. 738. 
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întrerup lanţul vorbirii, dar aduc informaţii suplimentare, într-un plan al comentariului 

asupra înţelesurilor unor constituenţi textuali. Astfel, se poate vorbi de o anumită 

continuitate în care se înscriu elementele incidente, „care impune o raportare a mesajului 

locutorului la cel comunicat”5.  Din punct de vedere stilistic, aceste construcţii 

caracterizează fie vorbirea populară, familiară, fie sunt specifice stilului beletristic, 

marcând autenticitatea sau stilul retoric ca procedeu al emfazei.  
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