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1. INTRODUCERE 

În acest articol, voi prezenta sintetic o serie de explicaţii care au fost date în 
bibliografia românească pentru realizarea dativului ca grup prepoziţional cu la + 
Ac. şi voi descrie, pe baza unui corpus, tiparele în care dativul analitic apare în 
româna dialectală. Prin cercetarea corpusului de texte dialectale, am încercat să 
stabilesc în ce măsură variază tiparele cu dativ analitic şi dacă există o anumită 
distribuţie regională a lor.    

Abordările tradiţionale din gramatica românească tratează construcţia cu la 
echivalentă cu dativul aproape exclusiv în termeni normativi. Atunci când nu este 
impus de constrângeri morfologice (incapacitatea primului component al grupului 
de a marca flexiunea cazuală), dativul analitic este explicat în bibliografie ca 
rezultat al unei tendinţe spre o exprimare mai concretă sau prin dorinţa vorbitorului 
de a evita forme flexionare mai complicate (2.1). Din perspectiva limbii standard, 
în majoritatea interpretărilor, fenomenul este considerat dialectal, regional, popular 
sau specific unui registru familiar de exprimare şi mai frecvent în limba vorbită 
(2.2). Sub 3, am urmărit o clasificare a tiparelor în româna dialectală, în funcţie de 
componenţa grupului prepoziţional, tipurile de verbe şi rolurile tematice ale 
obiectului indirect. Am arătat că structurile în care dativul analitic este folosit în 
locul celui flexionar sunt foarte frecvente şi extrem de variate; ele nu diferă 
fundamental de la o zonă la alta decât la nivelul frecvenţei unui anumit tipar. 
Corpusul pe care am făcut cercetarea conţine texte dialectale din principalele zone 
ale ţării, pentru care există texte transcrise. Volumele consultate şi citate la finalul 
articolului au fost parcurse integral.  
                                                 

1 Acest articol a fost realizat cu sprijinul financiar al proiectului POSDRU 107/1.5/S/80765 din 
cadrul Fondului Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007–2013, axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.5. 
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2. INTERPRETAREA DATIVULUI ANALITIC ÎN BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ 

O încercare de sinteză a opiniilor din bibliografia românească privind 
realizarea dativului prin grup prepoziţional (GPrep) cu la arată că majoritatea 
autorilor cad de acord doar asupra unui aspect al fenomenului: folosirea 
construcţiei prepoziţionale în locul dativului flexionar se impune atunci când 
primul component al grupului este invariabil. Aceasta este utilizarea curentă (şi 
singura opţiune) din româna standard, pe când în româna nonstandard, dativul 
analitic se poate substitui în foarte multe contexte dativului flexionar. Dativul cu la 
exista în limba veche încă din secolul al XVI-lea şi s-a păstrat dialectal şi în 
româna nonstandard. Când vine vorba despre diferenţe semantice şi de registru 
între dativul flexionar şi construcţia cu la, opiniile autorilor sunt foarte diverse.  

2.1. DATIV FLEXIONAR VS DATIV ANALITIC 

Iorgu Iordan crede că folosirea GPrep conferă un grad mai înalt de concreteţe 
acţiunii exprimate de verb, în timp ce dativul flexionar abstractizează raportul 
dintre verb şi obiect: 
 

„Prezenţa prepoziţiei arată că acţiunea verbului are nevoie de un intermediar 
oarecum material pentru a se putea transmite la un obiect din afară.  Aceasta 
presupune o gândire concretă [...], mai simplistă, care caută sprijin în materia din 
lumea înconjurătoare. Dimpotrivă, dativul suprimă materialitatea prepoziţiei şi 
transformă raportul dintre verb şi obiect în unul pur ideal sau spiritual, adică 
abstract. Vorbirea populară preferă construcţia prepoziţională şi acolo unde norma 
cere un dativ: dau apă la vite, împart bani la săraci, ba chiar  şi spune la omul ăsta 
[...]. Aceasta, tocmai pentru că mentalitatea oamenilor inculţi tinde să-şi imagineze 
lucrurile şi raporturile dintre ele subt un aspect concret, lesne accesibil, care nu 
pretinde o sforţare intelectuală deosebită” (Iordan 1948: 285). 

 
Pornind de la descrierile lui Iorgu Iordan, Coşeriu (2005: 1) notează în trecere 

că „există anumite construcţii unde numai la este posibil: a da la săraci, de 
exemplu, şi aruncă-mă la câini, nu aruncă-mă câinilor”.  

F. Diez admite că există o diferenţă semantică între cele două structuri, însă 
explicaţia sa este vagă: GPrep cu la este preferat atunci când vrem să scoatem în 
evidenţă argumentul în dativ. 
 

„Le valaque est la seule langue qui distingue le datif par la flexion, c’est-à-dire 
au moyen de l’article fléchi […]. Mais si l’on veut insister on recourt souvent 
aussi à la préposition la (=ad) (s.n.): scriu la tate meu (scribo ad patrem); dau la 
toţi (do omnibus); place la toţi (placet omnibus); cette langue se rapproche donc par 
là de l’usage roman” (Diez 1973 [1876]: 115). 
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Bourciez (1967 (1910): 591) afirmă că româna a păstrat „un echivalent 
veritabil al dativului” şi, spre deosebire de celelalte limbi romanice, nu are nevoie 
de prepoziţie pentru exprimarea obiectului indirect (OI). Autorul notează însă că  
în limba veche structura cu (l)a era frecventă în exprimarea Beneficiarului, dar o 
semnalează şi pentru româna modernă, fără a descrie detaliat contextele în care apare2.  
  

„Toutefois, pour spécifier au profit de qui l’action est faite (s.n.), on trouve 
parfois a dans les textes du XVIe siècle: Giudecaţi a săracu = judicate egeno 
(Psaltirea Scheiană […]). D’autre part il est à remarquer que la langue moderne 
commence à employer la (…) dans des phrases comme dă ceva la acest om sărac 
«donne quelque chose à ce pauvre»” (Bourciez 1967 [1910]: 591). 

   
Vorbind despre dublarea clitică, Olsen (1928: 31) observă că un pronume 

personal în dativ poate dubla un OI realizat ca substantiv precedat de la. Autoarea 
precizează că marcarea prepoziţională a dativului este foarte răspândită, mai ales în 
contextul lui toţi şi al lui amândoi, pentru a se evita formele mai lungi şi mai 
complexe, tuturor şi amânduror (1).  
 
(1) a. Se înfăţişă împăratului şi la toată adunarea (Ispirescu)  

b. La amândoi nu le scăpa din vedere (Bucura Dumbrava) 
c. Aici le merge bine la toţi oamenii cu minte (Slavici). 

(apud Olsen 1928: 31-32) 
 

Sandfeld & Olsen (1936: 71) vorbesc în primul rând despre utilizarea 
construcţiei cu la din raţiuni morfologice: realizarea sintetică a dativului nu este 
posibilă, spun autorii, atunci când substantivul este precedat de tot la singular sau 
la pluralul nedeterminat, de un numeral, de nişte, de puţini sau de mulţi.  
 
(2) a. Arăta la toată lumea hainele sale (Ispirescu) 
 b. Porunci la nişte credincioşi ai sei (Ispirescu). 

(apud Sandfeld & Olsen 1936: 71) 
 

Autorii arată că structura cu la este folosită curent în contextul substantivelor 
nedefinite, în special la singular:  
 
(3) a. Corb la corb nu scoate ochii (proverb) 
 b. N-ai să spui o vorbă la suflet de om (Agârbiceanu) 
 c. Iată acum îmi vin lacrimile ca la femei (Agârbiceanu). 

(apud Sandfeld & Olsen 1936: 72)  
                                                 

2 Bourciez menţionează structura şi pentru aromână, unde prepoziţia a este coocurentă cu 
dativul: „le macédo-roumain exprime volontiers a pour renforcer les formes du datif: Dzîse a catilui 
«il dit au juge»” (s.n.) (Bourciez 1967 [1910]: 591). 
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2.2 DATIVUL ANALITIC DIN PERSPECTIVĂ NORMATIVĂ 

Din punctul de vedere al normei, criteriile de acceptare a GPrep cu la diferă 
în funcţie de autor. Graur (1968: 297) consideră că trecerea de la sintetic la analitic 
este o tendinţă generală a românei, care s-a manifestat în toate perioadele. De 
aceea, tendinţa inversă – dezvoltarea dativului sintetic la verbe care nu se 
construiau cu dativul (identificându-se rolului, exemplu citat de autor) – ar trebui 
pusă pe seama influenţelor străine (Graur 1968: 298). Autorul considera că dativul 
analitic este preferat dativului flexionar în „limbajul familiar” şi în „graiurile 
populare”, în timp ce în presă sau în stilul administrativ este preferat dativul sintetic. 

Lombard (1974: 96) delimita doar două situaţii în care structura prepoziţională 
cu la putea înlocui dativul: în contextul unui substantiv la singular, cazul 
substantivelor feminine de cantitate urmate de „de + substantiv” (4) şi în contextul 
unui substantiv la plural (5): 
 
(4) S-a plâns la o mulţime (puzderie, sumedenie) de oameni 
(5) a. Dă de pomană la săraci  
 b. E şi vina directorilor care dau rolul Ofeliei la actriţe mari (V. Eftimiu). 
 

La Avram (1997: 271-272) găsim o descriere mai detaliată a construcţiei. 
Autoarea notează că structura cu la echivalentă cu dativul apare în primul rând în 
contextul unor cuvinte total sau parţial invariabile: la trei/numeroşi/anumiţi/o parte 
dintre elevi. Popular şi regional, ea se extinde şi la orice substantive comune şi 
proprii. Din punctul de vedere al registrului de limbă, Avram 1997 clasifică astfel 
contextele:  
 
(6) la + substantive comune la plural – popular şi familiar 
 Le-am dat la copii 
   
(7) la + substantive comune la singular/+nume proprii de persoană – regional 
 a. I-am dat la un copil 
 b I-am spus la Viorica. 
 

Avram 1997: 375 consideră că anumite verbe, adjective şi interjecţii ca a 
acorda, a atribui, a se cuveni, a impune, a propune, a reproşa, fidel, ostil, bravo 
acceptă numai construcţia cu dativul.  

În privinţa acceptabilităţii construcţiei, Iliescu (2008a: 461-463) observă că 
numărul substantivului joacă un rol important, pluralul fiind mai firesc decât 
singularul, care „sună familiar şi popular”. Cu nume proprii de persoană, 
construcţia prepoziţională este considerată dialectală. În româna actuală, 
construcţia este asociată „limbii vorbite” (Iliescu 2008b: 318). 
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(8) a. Banca noastră oferă o dobândă bună la clienţii săi 
 b. Banca noastră oferă o dobândă bună la clientul său. 

(apud Iliescu 2008a: 462) 
  

Forăscu 2003 analizează ca acceptabile din punctul de vedere al normei doar 
situaţiile în care GPrep are pe prima poziţie un cuantificator sau un calificativ cu 
flexiune cazuală. Utilizarea construcţiei cu substantive fără compliniri este 
apreciată ca „populară”, iar cea cu substantive proprii nume de persoane este 
considerată „regională”. Ambele sunt, în opinia autoarei, nerecomandabile:  
 

(9) a. Le-a dat salarii mari la diverşi angajaţi  
 b. Le-a acordat prime derizorii la mulţi angajaţi 
(10) a. *Le-a dat la copii sa mănânce 
 b. *Îl spun la Ioana. 
 

În GBLR 2010: 465, GPrep cu substantiv [+animat] cu flexiune cazuală sunt 
apreciate ca inacceptabile (Li se permite la toţi să vină, Dă mâncare la câine), iar 
cele cu substantiv [–animat] cu flexiune cazuală sunt doar tolerate (Editura trimite 
dicţionare la biblioteci).  

2.3 ABORDĂRI RECENTE 

În analizele mai noi (Diaconescu & Rivero 2005, Tigău 2012, Iorga Mihail 
2013, în curs de apariţie), dativul analitic românesc din româna nonstandard 
depăşeşte sfera simplelor note de subsol şi suscită un interes la fel de mare ca 
dativul flexionar. Diaconescu & Rivero 2005, Tigău (2012: 1) nu mai tratează 
dativul analitic în termeni normativi, ci ca pe o realizare sintactică suficient de 
puternică pentru ca analiza ei alături de dativul flexionar să fie legitimă. Astfel că 
autoarele delimitează patru tipuri de construcţii ditranzitive în română: construcţia 
cu dativ flexionar [±dublare clitică] şi construcţia prepoziţională cu la [±dublare 
clitică]. Dacă în lumina abordărilor mai recente, descrierile mai mult sau mai puţin 
stricte din perspectiva normei trec în plan secund, este afirmată în continuare 
originea populară/regională a construcţiei. În urma unui test la care au răspuns 18 
vorbitori nativi de română din diverse zone ale ţării, Diaconescu & Rivero 2005 
conchid că dativele analitice dublate prin clitic sunt mai frecvente în nordul ţării 
(Banat, Transilvania) decât în sud.  

3. DATIVUL ANALITIC ÎN VARIETĂŢILE DACOROMÂNEI 

În cercetările de dialectologie, dativul analitic este semnalat în toate 
subdialectele, de cele mai multe ori fără precizări suplimentare în privinţa tipurilor 
de structuri sau a eventualelor diferenţe de uz între zone.  
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3.1. RĂSPÂNDIREA DATIVULUI ANALITIC ÎN SUBDIALECTE 

Tendinţa spre exprimarea analitică a dativului în detrimentul realizării 
flexionare este semnalată pentru subdialectele moldovean şi muntean, fiind 
explicată ca o preferinţă specifică românei pentru „construcţii mai puţin abstracte” 
(Rusu (coord.) 1984: 175, 229): 
 
(11) a. Dă drumu la mâţ  

b. Îmbla strâgoi şî lua mana la jiti  
c. La mama copilulu cumpărăm di-o rochii  
d. La sora ńirului îi liagă batic sau şalincî acolo   
e. După aia să-npacî şi să-i ia ńirile la ńireasă  

 f. [Mireasa] dăruieşti câti-on ştergar la fiicari trebădător. 
(apud Rusu (coord.) 1984: 219, 229) 

 
În subdialectul bănăţean, în afara realizării flexionare, dativul se realizează 

analitic cu prepoziţiile la şi către + Ac. sau cu articolul proclitic lu + Nom. Există 
şi o specializare a prepoziţiilor pentru anumite tipuri de verbe. S-a observat că în 
graiurile din Banat, verbele dicendi manifestă anumite preferinţe în ceea ce priveşte 
construcţia prepoziţională: a spune se combină cel mai frecvent cu GPrep cu la + 
acuzativ, iar a zice, cu prepoziţia către + acuzativ (Rusu (coord.) 1984: 259, 302). 
Cât priveşte pronumele, sunt întâlnite în Banat atât construcţiile cu dativul 
flexionar, cât şi cele cu articolul proclitic lu: 
 

(12) a. Le-o pune-o aia-n cap la cinăr şi la cinară 
b. Spune ăstora a mei 
c. Dă de mâncare lu toţ care i-o adus cinăru d-acolo  
d. Nu-i place lu fiecare 

(apud Rusu (coord.) 1984: 259) 
(13) a. Dăi fân la cal 

b. I-am scris la tata 
c. Am dat la o muiere. 

(apud Rusu (coord.) 1984: 302-303) 
 

În subdialectul maramureşean, GPrep cu la este curent (14), iar cel cu către 
(cătă, câtă) se înregistrează numai după verbe dicendi (Rusu (coord.) 1984: 332). 
În cazul graiurilor din Transilvania, dativul analitic, cu la sau către (căt(r)ă) 
(15), este mai frecvent decât cel flexionar şi depăşeşte graniţele Transilvaniei, aşa 
că ar trebui considerat un fenomen popular (Rusu (coord.) 1984: 373): 
 

(14) a. i dă banii la păcurar 
b. Dumneata eşti tată zice la pruncu-aiesta? 

(apud Rusu (coord.) 1984: 332) 



7 Realizarea analitică a dativului în româna dialectală  245 

(15) a. losese puterea la un împărat 
 b. a dat de mâncare la câni 
 c. o zîs cătă bărbat 
 d. zice cătă mine. 

(apud Rusu (coord.) 1984: 373) 
 

Construcţia cu la pentru exprimarea genitivului şi a dativului e considerată o 
trăsătură arhaică a graiurilor din Banat şi Oltenia, similară cu o particularitate a 
dialectelor italieneşti de sud, unde prepoziţia a(d) este folosită pentru exprimarea 
relaţiei de proprietate şi a celei de atribuire specifică dativului (Rusu (coord.) 1984: 
629)3. 

Utilizarea dativului analitic nu este limitată doar la româna vorbită pe 
teritoriul ţării. Marin & Mărgărit (2005: LXXVII) arată că realizarea prepoziţională 
a dativului este frecventă şi în graiurile româneşti din Ungaria (16).  
 
(16) a. La tătă femeia o la tăt bărbatul să dă [colac] 

b. I-s unchi la Ioani 
c. Nu i-i bine la pruncuţu-so 
d. Mă trimitea şi îi duc la domnu 
e. Să-i fie junere la împăratu 
f. Ni-i tare sete nouă şi la mama 
g. Nu le-o avut bai la oameni 
h. I-o părut bine la ungur 
i. Ţucu-i gura la Neculai 
j. Sclobozea sânje la cal 
k. Mulţam la Dumnezeu 
l. Făceau chimeşi la bărbaţi.  

(exemple de la Marin & Mărgărit 2005: LXXVII-LXXVIII) 
 

3.2 TIPURILE DE CONSTRUCŢII CU DATIV ANALITIC IDENTIFICATE ÎN CORPUS4 

Cele mai frecvente tipare în care apare dativul analitic sunt construcţiile 
ditranzitive cu un argument Ţintă sau Destinatar, în contextul verbelor de transfer 
de posesie sau al verbelor dicendi. O frecvenţă aproape la fel de mare o au şi 
ditranzitivele cu Beneficiar realizat prepoziţional. Dativele analitice din 
                                                 

3 În meglenoromână, dativul obiect indirect se marchează prin la: lă dădeş la ficior si mancă? 
(ai dat copiilor să mănânce?), că si iasă, ţeari s-lă dai la pitlijan sfaca dimineaţă ăva (după ce răsar 
trebuie să dai aer la roşii în fiecare dimineaţă) (Atanasov 1984: 538).  

4 Am păstrat în articol, din totalul de peste 300 de exemple extrase din corpus, doar o parte 
reprezentativă, care să ilustreze neredundant un anumit tipar. Am luat în calcul însă toate exemplele 
pentru a putea trage concluzii statistice cu privire la repartiţia geografică a unui anumit tipar.   
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construcţiile care exprimă posesia (alienabilă şi inalienabilă) şi din cele cu 
Experimentator sunt mai puţin frecvente în corpus decât dativele analitice din 
ditranzitive. 

Am grupat şi analizat dativele analitice din textele dialectale5 în funcţie de 
componentele GPrep (3.2.1), tipurile de verbe în construcţia cu la (3.2.2) şi rolurile 
tematice ale OI realizat prepoziţional (3.2.3). 

3.2.1 COMPONENTELE GPREP 

Inventarul exemplelor identificate în corpus confirmă ipoteza pe care am 
formulat-o în Iorga Mihail (2013, în curs de apariţie), şi anume că substantivele 
comune animate tolerează mai bine structura prepoziţională decât numele proprii şi 
pronumele personale (3.2.1). Fără să investigheze în mod special această problemă, 
Tigău (2012: 2) notează că obiectele cu la sunt în general [–personale] şi chiar  
[–animate]. Am arătat că acest comportament este influenţat de ierarhia 
animatului6: entităţile umane puternic individualizate apar mai greu în contextul 
prepoziţiei la decât entităţile animate ([±uman]) mai slab definite. Pronumele 
personale şi numele proprii, foarte înalte în ierarhia animatului, sunt rare în 
structura prepoziţională. 

Dativul cu la apare în primul rând atunci când pe prima poziţie a grupului 
este un cuvânt fără flexiune cazuală. În acest context, realizarea prepoziţională este 
singura posibilă: 
 

(17) a. I-a spus la trei feciori (Muntenia I, 199) 
 b. Dai la douo fetiţe ş-aduce apă (Muntenia I, 222) 
 c. Le-an spus şî l-alde socru-miu şî la aea (Dobrogea, 404). 
 

GPrep în care prima poziţie este ocupată de pronume şi adjective nehotărâte 
şi negative (18-19) şi demonstrative (20), toate cu flexiune cazuală, sunt foarte 
frecvente în corpus, atât la plural, cât şi la singular. Ceva mai rar, pot apărea pe 
prima poziţie în construcţia prepoziţională şi pronume semiindependente (21). 
 
(18) Pronume şi adjective nehotărâte (plural)  
  

 a. Le-a striga la toz zâce „aduceţi sape şi lopes să-i îngropăm” 
(Muntenia I, 135) 
 b. Dă şi la toate femeil-estea care sânt (Muntenia I, 274) 

                                                 
5 În redarea exemplelor am simplificat transcrierea fonetică pentru că am urmărit particularităţile 

sintactice şi nu cele de rostire. 
6 Ierarhia priveşte proprietatea [±animat] ca parametru cu manifestare scalară care influenţează, în 

anumite limbi, codarea argumentelor. Pentru diferite descrieri ale ierarhiei (de forma uman < animat 
< inanimat, în varianta sa cea mai simplă), vezi Dixon 1979, Comrie (1989: 185), Aissen 2003: 437, 
Croft (2003: 130). 
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 c. Cum... le plăcea la unii alţî lăsa (Muntenia I, 177) 
 d. M-am spalat, să ies iar să le dau la rând la toati (Oltenia, 48) 
 e. La toate neamurle-acu sî dă daruri (Dobrogea, 617) 
 f. Nu spune la alţâ să vie, strâgă numa-nşetu (Bistriţa-Năsăud, 173) 
 g. Vi s-a-ntâmplat vreodată? Noo? Nu, la alţî s-o mai întâmplat apăi 
(Bistriţa-Năsăud, 77) 
 h. O împărţea găina la tăţ (Bistriţa-Năsăud, 163) 
 i. Şî spune la tăţ (Mureş, Frăţilă, 65). 
  
(19) Pronume şi adjective nehotărâte şi negative (singular)  
 a. A dat câte-o făliie dă pâine şi câte-o bucată dă zahăr la fiecare 
(Muntenia I, 201)  
 b. A vândut la unu banu Fhilipescu a vândut dreptu lor (Muntenia I, 26) 
 c. Fetili-i spune una la alta surată şi băieţii fârtate (Muntenia I, 102) 
 d. I-l strigă amurezu ei, care a vrut ea dă i l-a da la unu, nu la toţ 
(Muntenia I, 418) 
 e. Îi dă peşchir la fiecare om (Oltenia, 294)  
 f. Dădea câte-um pahar di rachiu la fiicari (Moldova-Bucovina, I.2, 92) 
 g. M-o întrebat ... am mai ţăsut la şineva sau nu (Moldova-Bucovina, 
I.2, 247) 
 h. Prohodeşti la fiicari mort (Dobrogea, 376) 
 i. Rupea la fiecare băeat şi la fiecare fată le dădea câte-un midinic 
(Dobrogea, 390) 
 j. Mai dă de pomană şi la unu şi la altu (Dobrogea, 376) 
 k. Numa puţână ţuică cure pe aia-i dăm la fiecare, îl pofcim (Porţile de 
Fier, 55) 
 l. La fiecare uom îi dă brândza (Bistriţa-Năsăud, 256) 
 m. Dacă spui la cineva, nu poate să creadă (Graiul de pe Târnave, 33)  
 n. La nişiuna nu i s-o nimerit inelu şi pantofu (Graiul de pe Târnave, 83)  
 o. Li săp şi pun la fiişticare cata uon lemn (Valea Crişului Negru, Teaha, 
170). 
 
(20) Pronume şi adjective demonstrative7 
 a. Nu spunea la ăilanţi (Muntenia I, 251) 
 b. Io le-am spus la ăia (Oltenia, 32) 
 c. Să spunem la celâlalte fete (Dobrogea, 428)   
 d. La ăştia le-mpărţeşte câte-o farfurie (Dobrogea, 603) 
 e. Trăbue s-o dau la hăla om s-o cate şî hăla o da la hălalalt (Bistriţa-
Năsăud, 187) 

                                                 
7 Apar şi formele de dativ flexionar, dar mult mai rar: Apoi au donat ăştilor care au rămas 

turma de uoi (Dobrogea, 186). 
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 f. Luau paiele cu furcile şi le da pân la alealalte muieri mai încolo. 
Aialalţ, la aialalţ, mai dincolo şi tăt aşa (Graiul de pe Târnave, 205) 
 g. Iel tăt o trimis cărţi la ĉala (Valea Crişului Negru, Teaha, 187). 
 

(21) Pronume semiindependente 
 a. Ăl mai mic copil i-a spus la... la cei mai mari (Muntenia I, 199) 
 b. Stâlbi le spune la cei care i-am pus în picioare (Muntenia I, 317) 
 c. Mireasa cu... darurile […] le dă la cei du pă margine care sunt rudă cu 
ginerle (Muntenia I, 77) 
 d. Îi cântă şî muzâca la al care-i cinăr (Porţile de Fier, 19). 
 

Obiectele indirecte exprimate prin substantive comune cu trăsătura [+uman] 
se realizează foarte frecvent prepoziţional (22). În Muntenia, Oltenia sau Moldova, 
apar mai frecvent în GPrep substantivele [+uman] la plural. Şi obiectele indirecte 
exprimate prin substantive colective cu trăsătura [+uman] se realizează mai 
frecvent prepoziţional (23). 
 

(22) Substantive [+uman] la plural  
 a. Ai făcu, mă, mâncare ceva la băieţî ăştia? (Muntenia I, 30) 
 b. Dam bună dimineaţa la oameni (Muntenia I, 156) 
 c. An da telegramă la fraţi (Muntenia I, 221) 
 d. Dai la lăutari să mănânce (Muntenia I, 393) 
 e. Fata le dă daruri la nuntaşi (Oltenia, 186)  
 f. Vin, pun masa la fete, la băieţ, mănâncă (Oltenia, 383) 
 g. Vine cu ţuică sau vin, dă la uamini să bea (Oltenia, 58) 
 h. Dacă are mireasa daruri mai multe, mai dă şi la meseni d-eştilanţ, pe 
la rude, pe la... la ginere, la socru (Oltenia, 345) 
 i. Dă nunu-ntâi bacşâş la tineri (Moldova-Bucovina, I.1, 72)  
 j. N-an spus la părinţ pân după doi ani (Moldova-Bucovina, I.1, 19) 
 k. Le-a pus masa la oamini acolo (Dobrogea, 266)  
 l. Le dădea să mănânce la muzicanţ (Dobrogea, 494)  
 m. Pe o sută şinzej de uoi i placim la pacurari (Porţile de Fier, 8) 
 n. Dă-l la neamurile tale, mnie nu-mi trebe (Bistriţa-Năsăud, 50) 
 o. Să facă colaci la ficiori că umblă la colindat (Graiul de pe Târnave, 126) 
 p. Li dă la prunci mniere, bumbiţ, plăcintă (Valea Crişului Negru, 
Teaha, 178). 
 

(23) Substantive colective 
 a. Cine are putere face parastas cum să spune... împartele la întreaga 
lume dă-i în biserică (Muntenia I, 114-115) 
 b. Işia mireasa ş-săruta mâna la lume (Oltenia, 39) 
 c. O fărâmă di pâini făcutî ca o pupâz-aşa, şî p-aia o rupea ş-o zvârlea la 
lume (Dobrogea, 199) 
 d. Iar v-az luat sî umblas pân sat sî facez rău la lume (Dobrogea, 256). 
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În Transilvania şi în zona Porţile de Fier sunt mai numeroase construcţiile cu 
substantive la singular decât cele cu plural. Este vorba în majoritatea exemplelor de 
substantive relaţionale – care denumesc relaţii de rudenie (24) şi relaţii de 
vecinătate şi sociale (25) – sau de substantive cu citire generică (26)8. Substantivele 
relaţionale pot apărea, în funcţie de context, cu citire referenţială sau cu citire 
generică. 
 
 Substantive [+uman] la singular 
(24) Substantive relaţionale – relaţie de rudenie 
 a. Ce-aveau muaşâli dă dat la nepoţ şi nepoţî dădea la muaşe rochii 
le dedea (Muntenia I, 345) 
 b. Dam darurile la socru, la soacră, la naş, la toţi (Muntenia I, 433) 
 c. Dă la socru, dă la mama fetii, vine cu daru cu ştergare (Muntenia I, 456) 
 d. Se dă la străinii, la străinii din sat, la mătuşa, la cumnata, la frate-mio 
(Oltenia, 67) 
 e. Io am tăia lemne la nevastă să le poată face mâncare (Oltenia, 2) 
 f. Şi merg acolo şi... acolo sî-nţăleg: şe-i dă la mireasă, ce-i dă la jinere 
şi hotăreşte nunta, când o pune (Oltenia, 2) 
 g. Dăm plocoanili la soacra şea mari (Moldova-Bucovina, I.1, 149) 
 h. Sî ia cadouri... la copil (Moldova-Bucovina, I.2, 98) 
 i. I-an spus la o sorî de-a lu uomu-ăsta (Dobrogea, 430) 
 j. Îi da ploconu la suacrî (Dobrogea, 493) 
 k. Să vorbesc acolo că şe-i dă la fată parce zestră (Porţile de Fier, 52) 
 l. Da la cinăr şî la cinăra să mânşe dim măr (Porţile de Fier, 189) 
 m. Câtă avere-i dai la fată (Bistriţa-Năsăud, 232) 
 n. Dacă vrei să-i dai şeva la copilu dumitale i dai la... nu mnie, că la 
copilu dumitale-i dai (Bistriţa-Năsăud, 232) 
 o. Viu acasă şi-i spui la mama (Alba, Frăţilă, 82) 
 p. La unchiu neveştii zîc (Alba, Frăţilă, 88)  
 q. I-o da la fină-sa (Graiul de pe Târnave, 208)  
 r. Da ie urseşte şi di la uşe la prunc (Valea Crişului Negru, Teaha, 182)
 s. Vorbăsc că ce zestri îi dă la fată (Valea Crişului Negru, Teaha, 176). 
 
(25) Substantive relaţionale – relaţie de vecinătate, socială 
 a. Ce-aveau ei aducea la mireasă (Dobrogea, 326) 
 b. La vişinu mieu n-o fătat caprîli până li-a băgat în stână (Porţile de 
Fier, 9) 
 c. I-aduse la fată ţuale (Porţile de Fier, 131)  
 d. I-o dat un inel la fata asta (Graiul de pe Târnave, 85)  

                                                 
8 Şi în cazul acestor substantive, dativul flexionar se foloseşte în paralel cu cel analitic: Dă 

darurile naşului şi jinerului (Oltenia, 194), Îi dă naşului perini (Oltenia, 326).  
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 e. Diferite mâncări, în totă forma i-o făcut la fişioru împăratului (Graiul 
de pe Târnave, 85)  
 f. Da dijmă la groh zăce la sută (Graiul de pe Târnave, 24). 
  
(26) Substantive cu citire generică 
 a. Uo strachină de grâu, uo lumânare, îi ducem la mort noi (Oltenia, 66) 
 b. Acuma dacî-i spui la um băet de ista ... nu mai ştiii şi-nsamnî 
(Moldova-Bucovina, I.2, 100) 
 c. [Batista] O pune la uo fată sau la um băiat (Moldova-Bucovina, I.2, 193) 
 d. A dat drumu la mort în groapî (Dobrogea, 376) 
 e. Altu-acasă dă ţuică sara la cosaş (Porţile de Fier, 239) 
 f. Vorbăsc că ce zestri îi dă la fată (Valea Crişului Negru, Teaha, 176). 
 

Obiectul indirect exprimat prin substantiv cu trăsătura [+animat, –uman] este 
realizat în toate zonele aproape întotdeauna prepoziţional (27) şi doar foarte rar 
prin dativ flexionar 9 . Graur (1968: 298) considera că aceasta este o trăsătură 
generală a limbii populare 10 . Frecvenţa tiparului se confirmă şi în corpusul 
consultat, unde am identificat peste 30 de exemple de dativ analitic cu substantive 
nume de animale la singular şi în jur de 90 de exemple cu pluralul.  
 
(27) Nume de animale [plural] 
 a. Dă la porg, dă la găini (Muntenia I, 45) 
 b. După ce dau la viţei cu bibilonu mă duc şi-ncheg laptile (Muntenia I, 
168) 
 c. Prima dată am dat drumu la găiin că l’-aveam închisă (Oltenia, 18) 
 d. A văzut-o şi dup-aceia an dat-o la câini (Oltenia, 30) 
 e. Dedei la pui, la puii de găină, la porci, dedei la găinile-ale bătrâne. 
... An da la pui, la porc (Oltenia, 241) 
 f. Am strigat la buoi „ho!” (Moldova-Bucovina, I.1, 147) 
 g. Le mai dăm la găini, le dăm grâu la gâşte (Moldova-Bucovina, I.2, 
157) 
 h. Sî suie-n căruţî, dă ghici la cai [...] dau şi io bici la cai şi vin în dreptu 
lui (Dobrogea, 211) 
 i. Am dat la oi sî mânânce [...] acolo am pus la oi sî mănânce (Dobrogea, 
275) 
 j. De ce nu dai apa la cai întâi? (Dobrogea, 563) 
 k. An da la răţe, [...] an da la cloţă, am da la puii ăi mişi, an da la gâşce, 
le-an da drumu-afară (Porţile de Fier, 218) 
 l. Io am tăiet o tufă acolo la capre să mănânşe rânsă (Bistriţa-Năsăud, 147) 
 m. Mai dam la câni căte-un colăcel (Graiul de pe Târnave, 149) 
                                                 

 9 Şî am dad drumu cailor (Oltenia, 389).  
10 „Nu cred că un ţăran ar putea spune dau apă cailor, şi nu dau apă la cai” Graur (1968: 298). 
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 n. O ieşit ş-o dat la vite (Alba, Frăţilă, 85)  
 o. Dăm la porci să-i îngrăşem (Valea Crişului Negru, Teaha, 181). 
 
(28) Nume de animale [singular] 
 a. Ursu a rupt uaia şi-i zvârlea plămâni dân uaie îi zvârlea la câne 
(Muntenia I, 59) 
 b. Dau io la scroafă (Muntenia I, 154) 
 c. A da drumu la câine ş-a-ncepu bătaia (Oltenia, 36) 
 d. Am da la puorc (Oltenia, 189) 
 e. Dedei la purcel, dedei la cloţa cu pui (Oltenia, 254-255) 
 f. A dat puţinî mâncari la vacî (Moldova-Bucovina, I.2, 9) 
 g. O punem la purcel [fiertura] (Dobrogea, 359) 
 h. Vaca mujeşte ca să-i dai drumu la viţăl (Porţile de Fier, 68) 
 i. Îm făşem fuoc ş-apă făşem la câne hâlbe... şî... îi dam la câne să 
mânânşe (Bistriţa-Năsăud, 148) 
 j. Să merem să dăm la vaca aia apă (Graiul de pe Târnave, 99) 
 k. Cat-o ţâruţă di pită şi-o dă la mâţă şi la câne (Valea Crişului Negru, 
Teaha, 183).     
 

Inanimatele apar frecvent în construcţia cu la, în special după locuţiuni 
verbale ca a da foc sau a da drumul, şi pot fi dublate sau nu prin clitic pronominal 
(29 vs 30). Dativul analitic e foarte frecvent şi în structurile care descriu denumirea 
unei entităţi (de forma x îi spune la y, (29i-n, 30 l, m), context în care sunt aproape 
mereu dublate clitic (29i-n):  
 
(29) Inanimate [+dublare clitică] 
 a. Ni pregătean sî-i dăm cheag la lapti (Moldova-Bucovina, I.1, 40) 
 b. Îi dau drumu la ciep (Moldova-Bucovina, I.2, 141) 
 c. Li dădea fuoc la buruienile-alea (Dobrogea, 296) 
 d. Aşa-i facem la vin (Dobrogea, 194) 
 e. Disfacem carnea foarte frumos, uasile le punem deoparte, carnea 
deoparte, şi-i dăm sare la carne (Dobrogea, 575) 
 f. Când îi dăm foc tare la dzăr să fiarbă (Porţile de Fier, 58) 
 g. Şi-i dă drumu la apă să-mpingă ruata (Porţile de Fier, 284) 
 h. Trebuie zarzavaturi acolo să-i dea gust la cârnaţ bun (Porţile de Fier, 83) 
 i. Aşa le spune la funduri pentru acoperiş (Muntenia I, 317) 
 j. Îi spuneam iminei la bocanc (Muntenia I, 353)   
 k. Umblăciu îi spuneam noi la băţu-ăla (Moldova-Bucovina, I.2, 43) 
 l. Da la obielile-alea zâce ... cun le zâc? (Dobrogea, 300)  
 m. Aşa-i spune la fluarea aia (Porţile de Fier, 55) 
 n. La haina aia [...] îi zice clicin (Graiul de pe Târnave, 140)  
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(30) Inanimate [–dublare clitică] 
 a. A dad nişte pârliz dă cophii fog la nişte coceni (Muntenia I) 
 b. Îz dau fog la ţuale (Muntenia I, 410) 
 c. Întâi am dad drumu la geamuri, după ce am dad drumu la geamuri, 
am aşezat neşte ziare (Oltenia, 238) 
 d. Dăn drumu la suodî, ... pi urmă dăm drumu la grăsîmi (Moldova-
Bucovina, I.1, 28) 
 e. Muljim oili, dăm cheag la lapti (Moldova-Bucovina, I.1, 84) 
 f. Merjeau di rupeau colţul, ţeapa la boaba de uorz (Dobrogea, 191) 
  g. Orăcăia vacili şî da roată la curtea lor (Dobrogea, 522) 
  h. A venit timpu la acoperiş să pui căciula (Dobrogea, 595) 
 i. O dat foc la gard şî la casă (Graiul de pe Târnave, 93)  
 j. Am ieşât cu iel şî am dat drumu la căruţă (Graiul de pe Târnave, 130) 
 k. Acuma nu să mai fac jamuri mici la casă (Valea Crişului Negru, 
Teaha, 169) 
 l. Aşa să spunea la bulgur (Dobrogea, 529) 
 m. Blotan să zâce la noi la butoi (Valea Crişului Negru, Teaha, 175). 
 

Dativul cu la este frecvent în româna nonstandard şi în contextul numelor de 
instituţii (Cerem ajutor la Guvern, Trimitem solicitări la bancă). În corpusul 
consultat, construcţia cu GPrep reprezentat de un nume de instituţie este ambiguă, 
instituţia putând fi interpretată fie ca Destinatar/Ţintă, fie ca Locativ, în condiţiile 
neactualizării Destinatarului (Se dau gulere [oamenilor] la biserică):  
 
(31) Instituţie 
 a. Să dau gulere la bisărică (Oltenia, 201) 
 b. După ce fierbe ţuica ş-ai dat cota la stat atunce vii acasă cu vinarsu 
(Valea Crişului Negru, Teaha, 175). 
 

Pronumele relative, pronumele personale şi numele proprii în poziţia OI apar 
foarte rar în construcţia cu la. Am identificat doar şase exemple cu pronume 
personale (33) şi doar două exemple cu nume propriu [+uman], în Muntenia şi în 
Transilvania (34) (numele proprii apar însă în acest tipar în graiurile româneşti din 
Ungaria, vezi supra 3.1, exemplele (16b, i) de la Marin & Mărgărit 2005).  
 
(32) Pronume relative 
 a. Care are plăcere omu îi dă un franc... la care ie mai mare (Oltenia, 38) 
 b. Nouă [batiste] le-mparte la copii, la bărbaţi, la cine vrea (Dobrogea, 442) 
 c. Vindea claca la cine era harnic s-o cumpere (Graiul de pe Târnave, 30) 
 d. O fost şi oameni [...], o fos de când îi lumea, la care nu i-o plăcut 
curăţănia (Graiul de pe Târnave, 33)  
 e. Nu ştiu la care i-o foz rău (Graiul de pe Târnave, 228) 
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 f. O vindeu la care cum se putea târgui cu omul (Graiul de pe Târnave, 51) 
 g. La care să nimereşte inelu şi pantofu, pe aia s-o iei în căsătorie 
(Graiul de pe Târnave, 83)  
 h. Iar proprietaru la care duşe cununa îi dă o năframă (Graiul de pe 
Târnave, 109). 
 
 (33) Pronume personale 
 a. În special la noi, bărbaţî, ni-e drag grozav vânătuarea (Oltenia, 42-43)  
 b. Mă vait la voi (Dobrogea, 566) 
 c. Uite an căzut şi mi s-a rupt... aicea maţâle la mine honc, honc! 
(Dobrogea) 
 d. Şi-mi iera lene tari d’i să-nt’id’ieu uotii la mini di suomn (Bihor, 
Frăţilă, 41) 
 e. Astă vară s-o copt un picior la mine c-am umblat tă desculţă. ... Ş-apu 
s-o băgat un spine-n talpa piciorului la mine (Valea Crişului Negru, Teaha, 184)  
 f. Îi spinarea rupă la iel (Valea Crişului Negru, Teaha, 186). 
 
 (34) Nume proprii 
 a. Avea prune dîn alea mari aşa, bune de dulceaţă, caise dă dulceaţă, şî le 
dădeam aci la… la ăsta la Cocoşâlă Iuoniţă sau la Mişu, Marin G. Mişu 
(Muntenia I, 346) 
 b. Ş-apă i-nchid io gura şî la Kiia (Graiul de pe Târnave, 227). 

3.2.2 TIPURI DE VERBE ÎN CONSTRUCŢIA PREPOZIŢIONALĂ CU LA 

Sunt bine reprezentate în corpus două clase de verbe care participă la 
construcţia ditranzitivă: verbele care se construiesc cu un OI Destinatar/Ţintă şi 
cele care se construiesc cu un OI Beneficiar. 

Verbele care selectează un dativ Destinatar/Ţintă presupun un transfer de 
posesie de la o entitate Sursă către o entitate Ţintă (Tigău 2012). În corpusul 
investigat, dativul realizat perin GPrep apare cu verbe din seria lui a da (a da, a 
vinde) (35)11, verbe din seria lui a arunca (36), verbe de comunicare şi ale modului 
de comunicare (a porunci, a povesti, a răcni, a spune, a striga, a se văita, a zice) 
(37)12 sau verbe din seria lui a lua (38). Foarte frecvente sunt şi locuţiunile verbale 
formate cu a da (39): 

                                                 
11 În cazul verbului a da şi al locuţiunilor formate de la el, rămâne destul de frecvent şi dativul 

flexionar: Dă darurile naşului şi jinerului (Oltenia, 194), Îi dă naşului perini (Oltenia, 326), Dă 
pământ pe urmă a spus că are un nepuot şi i-l dă ăluia tot (Muntenia, 39), Mi-l boteadză popa şi pi 
urmă mi-l dă mie popa îm mână ... şi viu cu iel acasî, acasî i-l dau cumătrii meli (Moldova-
Bucovina, I.1, 257), Dă-i un telefon fetii (Muntenia I, 259), Mi-a da bună sara (Muntenia, 261).  

12 Rar, sunt atestate însă în corpus şi contexte cu dativ flexionar: Îi spui băiatului (Muntenia, 
44), I-am scris soţului cî i-am născu ş io băiatu (Muntenia I, 349) 
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(35) a. Işiră cu câte-o sâtă de nuci, le dete la nemţ acolo (Muntenia I, 29) 
 b. Vindea şerşei, fluieri, jucării, vindea la copii (Moldova-Bucovina, I.1, 23). 
 
(36) Ursu a rupt uaia şi-i zvârlea plămâni dân uaie îi zvârlea la câne (Muntenia 
I, 59). 
 
(37) a. A spuz la cophii (Muntenia I, 62) 
 b. Când a fiert apă, a strigat la copii (Oltenia, 413) 
 c. N-an spus la părinţ pân după doi ani (Moldova-Bucovina, I.1, 19) 
 d. Sî le spuie la uameni cî sî aibă grijă (Dobrogea, 255) 
 e. A zis la femee-aea cî fiicari datâ când ă faşe pâine (Dobrogea, 294) 
 f. A poruncit la servitoare zâce „sî faş şî aluat pentru trei pâini” 
(Dobrogea, 414) 
 g. Mă vait la voi (Dobrogea, 566) 
 h. Le povestesc la astea (Dobrogea, 599) 
 i. Aşa băiatu spune la părinţ: ... îm plaşe pe fata cutare ... (Porţile de 
Fier, 183). 
 
(38) Le-a luat bani la negustori-ăştia (Muntenia I, 57). 
 
(39) a. Dam bună dimineaţa la oameni (Muntenia I, 156) 
 b. Prima dată am dat drumu la găiin că l’-aveam închisă (Oltenia, 18) 
 c. Aceşti toţ oamen dau ascultare la un conducător, la un didiu cum îi 
spunem noi aicea, la un vătaf (Oltenia, 408) 
 d. Dă-i brânşi din căruţî la unu sî rămâie-aici (Dobrogea, 214) 
 e. A dat telefon la băiatu meu (Dobrogea, 564) 
 f. Io i-an da fuoc la un vecin (Dobrogea, 252) 
 g. Apă merea fetile şî le da gură la fişor (Bistriţa-Năsăud, 39) 
 h. Ne sculăm diminaţa ţî le dăm de mâncare la şelelalte (Bistriţa-
Năsăud, 40) 
 i. Dă drumu la uăi să iasă (Valea Crişului Negru, Teaha, 172). 
 
 Verbele care selectează un dativ Beneficiar implică o activitate de 
creaţie/ producere şi cer prezenţa unui obiect direct în acuzativ (Tigău 2012).  
 
(40) a. Ai făcu, mă, mâncare ceva la băieţî ăştia? (Muntenia I, 30) 
 b. Să-i faci un mânecariu la cochilu-ăsta (Graiul de pe Târnave, 211). 
 

Pentru verbele din construcţiile cu Posesor şi Experimentator, vezi infra, 3.2.3. 
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3.2.3 ROLURI TEMATICE ALE OBIECTULUI INDIRECT REALIZAT PREPOZIŢIONAL 

Cele mai multe dative analitice se actualizează ca Destinatar/Ţintă în 
structurile ditranzitive (vezi supra, 3.2.2). Urmează, în ordinea frecvenţei, 
Beneficiarul, Posesorul şi Experimentatorul.  

 
(41) Beneficiar 
 a. Am făcut haine la băieţ (Muntenia I, 324) 
 b. Am puz masa la ciobani cu mâncare dî la mine (Muntenia I, 368) 
 c. Mi-an făcu mâncare... şi mie şi la băiat (Oltenia, 253) 
 d. M-o întrebat ... am mai ţăsut la şineva sau nu (Moldova-Bucovina, 
I.2, 247) 
 e. Acuma nu să mai face la flăcăi aşa, făcea fata, făcea colac (Dobrogea, 205) 
 f. La trei zili ne făcea baii noî, la fimeie, la mama copilului (Dobrogea, 253)  
 g. Punea şî la bătrâni masa (Dobrogea, 325) 
 h. Îi făceam la copil scăldătuare (Dobrogea, 465) 
 i. Ş-aduşe un bocan de apă să făşem colacu la uoi (Porţile de Fier, 38) 
 j. Faş o ţâră de sâăş, o ţî de stărpar la mnei (Bistriţa-Năsăud, 85). 
 

Relativ frecvente sunt cazurile în care Posesorul este realizat ca dativ 
analitic, în exprimarea posesiei inalienabile (42a-k) sau alienabile (42l-q). Cel mai 
adesea, Posesorul OI este dublat prin clitic cu formă de dativ şi doar rar apare fără 
dublare.   
 

(42) Posesor 
 a. La toţ le pune la gât ştergare, perini, ciorapi (Oltenia, 345)  
 b. Da iel în timpul ăsta i-a rupt o ureche la bou (Dobrogea, 235) 
 c. I sărută mâna la naşă (Dobrogea, 438) 
 d. Şervete le leagă la mâini la fiecare care-z neamuri, la popă, la dascăl, 
... la cel de duce crucea (Dobrogea, 442) 
 e. Noi îi golim şi maţili la porc (Dobrogea, 624) 
 f. Uite an căzut şi mi s-a rupt... aicea maţâle la mine honc, honc! 
(Dobrogea) 
 g. La unili sparce şî burta, la alta ii rupt ţâmpu dinăpoi (Porţile de Fier, 6) 
 h. Le-am taiat capu l-amândoi (Porţile de Fier, 80)  
 i. Îi luaţ sufletu la oamini (Moldova-Bucovina, I.2, 249) 
 j. I-o tăiat capul la cochil, la cochilu iei (Graiul de pe Târnave, 86) 
 k. Să te-apuci să-i scoţi uochii la împărăteasă (Graiul de pe Târnave, 86)  
 l. [Ursul] I-a mânca la unu um porc şi-un viţăl în nuaptea aia (Muntenia 
I, 61) 
 m. Să-i facă legătoarea la mireasă (Dobrogea, 438) 
 n. I pune şî la domnişoare şi la cavaleri flori îm piept, la neamuri pune 
batiste (Dobrogea, 617) 
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 o. Numai la o fată din fetele-alea i-a picat fusu în gruapă (Porţile de 
Fier, 257) 
 p. La vişinu mieu n-o fătat caprîli până li-a băgat în stână (Porţile de 
Fier, 9) 
 q. O fost odată un vâj ş-o babă şî... la baba aea e-o murit vâju şi la vâj  
e-o murit baba (Bistriţa-Năsăud, 175). 
 

Experimentatorul OI realizat prepoziţional se remarcă în corpus aproape 
exclusiv în structuri cu verbe psihologice (a-i fi drag, a-i plăcea) şi doar foarte rar 
în structuri care exprimă senzaţii fizice (43i). 
 
(43) Experimentator 
 a. Să le placă şi la altu dă rufile tăle (Muntenia I, 96) 
 b. Cum... le plăcea la unii alţî lăsa (Muntenia I, 177) 
 c. S-a-ntâmplat la... o femeie d-aci (Muntenia I, 46) 
 d. Am avut şî io permis dă vânătuare, că tot aşa mi-era dragă vânătuarea 
ca de obicei şî altora. În special la noi, bărbaţî, ni-e drag grozav vânătuarea 
(Oltenia, 42-43)  
 e. Îi plaşe la fata dumnetale de copilu meu? (Porţile de Fier, 29)  
 f. Apăi Petrea uor Pavăl or Ileana or Todora aşea trăbuea să margă să-l 
scoată care-i era dragă la băet şî la băeată (Bistriţa-Năsăud, 39) 
 g. Noi o băgăm în slatină că la omu mnieu nu-i plaşe numa-n slatină să 
să sare cât de tare (Bistriţa-Năsăud, 198) 
 h. Dacă la fată îi plăcea de băiat şi a lor n-o lăsau după ăsta, ie tot pleca 
(Graiul de pe Târnave, 147) 
 i. Să nu fie pre cald la vite (Graiul de pe Târnave, 149) 
 j. La dujmani le pare gine (Graiul de pe Târnave, 155) 
 k. Şi la ăia li-i greu (Graiul de pe Târnave, 187) 
 l. La uoi li place place fânu care-i mai uotăvos (Valea Crişului Negru, 
Teaha, 171) 
 m. Doi tineri cân li place la unu di altu şi vreu să să ieie, apu să vorbesc 
(Valea Crişului Negru, Teaha, 175) 
 n. La fata asta-i place di fecioru ĉala (Valea Crişului Negru, Teaha, 186). 

3.3 CAZURI SPECIALE 

Dativul analitic şi cel flexionar pot apărea în aceeaşi structură, în limitele 
aceluiaşi enunţ, uneori chiar coordonate sau în raport apoziţional. Asta arată că 
vorbitorii nu percep o diferenţă de sens între cele două construcţii şi nu aleg 
conştient între ele (44). Dar mai arată şi faptul că pronumele personale apar mai 
greu în GPrep: în exemplele de la (45), doar pronumele personal realizează cazul 
prin flexiune, în timp ce substantivul comun sau pronumele nehotărât marchează 
dativul prin prepoziţie (GLR 2008: 428, Iorga Mihail 2013, în curs de apariţie). 
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(44) a. Împărţâm la moşi, moşilor, la copii, dup-aia mâncăm şi noi (Oltenia, 109) 
 b. Acuma nu să mai face la flăcăi aşa, făcea fata, făcea colac şi 
prietenului său i dăruia colacu (Dobrogea, 205) 
 
(45) a. Mi-an făcu mâncare... şi mie şi la băiat (Oltenia, 253)  
 b. Să sî poreclească unu pi altu. Şi la unu i-o zâs într-un fel şi lui i-o zîs 
huaşcî (Moldova-Bucovina, I.1, 108) 
 c. La trei zili ne făcea baii noî, la fimeie, la mama copilului, şî pă copil 
o săptămână îl scălda baba moaşa  (Dobrogea, 253) 
 d. Zâce să fac de-aicea o păreche de cizme la muierea me şi niie (Graiul 
de pe Târnave, 44).  
 
 În exemplele de la (46), unde par să se actualizeze două dative (flexionar şi 
analitic), situaţia poate fi explicată prin faptul că cele două argumente – pronumele 
personal cu formă de dativ dublat prin clitic şi GPrep cu la – actualizează roluri 
tematice diferite: dativul flexionar dublat clitic este Destinatar, iar dativul analitic 
este Beneficiar (Moaşa îmi dă o cămăşuţă pentru copil):  
 

(46) a. Muaşa-n da şi mii-o cămăşuţă la cophil (Muntenia I, 166) 
 b. Muaşa mi-a aduz mie un scutec […] ş-aşa mi-a adus la copil 
(Muntenia I, 349).  

4. CONCLUZII 

În privinţa raportului între dativul flexionar şi cel analitic, textele dialectale 
arată preferinţa clară pentru cel de-al doilea, aproape generalizat. Se mai remarcă 
de asemenea că, foarte frecvent, dativul analitic este dublat prin clitic.   

4.1. FRECVENŢA TIPARELOR 

Parcurgerea corpusului arată varietatea tiparelor în care apare dativul cu la, 
care nu se limitează la structura ditranzitivă.  

Din perspectiva structurii în care apar, dativele analitice din construcţiile 
care exprimă posesia (alienabilă şi inalienabilă) şi din cele cu Experimentator sunt 
însă mai puţin frecvente în corpus decât dativele analitice din ditranzitivele cu 
Destinatar şi Beneficiar.  

Din perspectiva frecvenţei unui anumit tipar, numărul cel mai mare de 
apariţii îl înregistrează contextele cu pronume şi adjective nehotărâte şi 
demonstrative cu flexiune, cele cu substantive la singular şi la plural şi cele cu 
nume de animale la plural.  

Pronumele personale şi numele proprii de persoană nu apar decât izolat în 
corpusul analizat. Raritatea GPrep cu nume proprii şi pronume personale vine 
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să întărească observaţia pe care am formulat-o pentru româna actuală, şi anume că 
entităţile umane puternic individualizate apar mai greu în contextul prepoziţiei 
la decât entităţile animate ([±uman]) mai slab definite, astfel că obiectele 
indirecte din seria substantivelor comune animate tolerează mai bine structura 
prepoziţională decât numele proprii şi pronumele personale (Iorga Mihail 2013, 
în curs de apariţie).  

4.2. REPARTIŢIA GEOGRAFICĂ A TIPARELOR 

Cercetarea corpusului oferă şi unele informaţii cu privire la distribuţia pe 
zone a tiparelor semnalate13. Cantitativ, din perspectiva distribuţiei pe zone, cele 
mai multe dative analitice (considerate global, la nivelul tuturor tiparelor) au fost 
identificate în corpus pentru Transilvania, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia, aproape 
de trei ori mai multe apariţii faţă de Moldova, Bucovina şi Porţile de Fier (între 
60şi 90 de exemple pentru fiecare dintre regiunile din prima serie, faţă de 20-30 de 
apariţii pentru zonele din seria a doua). 

Corpusul arată că dativul cu la în româna dialectală este răspândit în toate 
zonele, ceea ce confirmă observaţia făcută în Rusu (coord.) (1984: 373), conform 
căreia dativul realizat ca GPrep cu la ar trebui considerat un fenomen popular, 
general în subdialecte. Investigarea corpusului a arătat de asemenea că nu există 
diferenţe fundamentale între zone în ceea ce priveşte tipul de construcţie, dar 
există sensibile diferenţe de frecvenţă a unui tipar sau a altuia. De exemplu, 
dativele analitice cu nume de animale sunt mai frecvente în Oltenia şi Dobrogea, în 
timp ce dativele analitice cu substantive comune cu trăsătura [+uman] la singular 
sunt mai frecvente în Transilvania şi Muntenia. Inanimatele din poziţia OI sunt mai 
frecvent realizate prepoziţional în Dobrogea.   

CORPUS 

Bistriţa-Năsăud  – Texte dialectale şi glosar Bistriţa-Năsăud. Publicate de Maria Marin şi 
Marilena Tiugan, Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice, Seria 
II, Texte şi glosare, 6, 1987. 

                                                 
13 Pentru o concluzie riguroasă de ansamblu, rezultatele ar trebui consolidate prin verificări 

ulterioare pe un număr mai mare de texte. Corpusul a fost relativ egal cantitativ pentru fiecare zonă, 
însă conţinutul textelor provocate de ancheta lingvistică a fost uneori diferit: informatorii din 
Moldova şi Bucovina, de exemplu, sunt constant întrebaţi cum prepară un anumit fel de mâncare 
(pâine, sarmale), în timp ce informatorii din Oltenia sunt întrebaţi mereu ce program au avut în ziua 
respectivă. Asta ar putea explica de ce în corpusul de texte din Moldova şi Bucovina sunt mai puţine 
exemple de dativ analitic, în timp ce în textele din Oltenia sunt incomparabil mai multe exemple de 
dativ prepoziţional în contextul substantivelor nume de animale: Am da mâncare la nişte porci, Dadei 
mâncare la pui. Concluziile pe care le-am formulat aici se bazează însă doar pe corpusul utilizat (în 
total, aproximativ 2000 de pagini de texte dialectale). 
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Dobrogea  – Texte dialectale şi glosar Dobrogea. Publicate de Paul Lăzărescu, Victorela 
Neagoe, Ruxandra Pană, Nicolae Saramandu, Institutul de cercetări etnologice 
şi dialectologice, Seria II, Texte şi glosare, 5, 1987.  

Frăţilă   – Frăţilă, Vasile, 1981, Texte dialectale şi glosar. Pentru uzul studenţilor. 
Timişoara, Tipografia Universităţii din Timişoara. 

Graiul de pe Târnave  – Frăţilă, Vasile, 1986, Graiul de pe Tîrnave. Texte şi glosar. Timişoara, 
Tipografia Universităţii din Timişoara. 

Moldova-Bucovina I  – Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale. 
Volumul I, Partea 1. Culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina 
Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, Iaşi: Editura Academiei Române, 1993.  

Moldova-Bucovina II – Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte 
dialectale. Volumul I, Partea a 2-a. Culese de Stelian Dumistrăcel şi 
publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, Iaşi: Editura Academiei 
Române, 1995. 

Muntenia I  – Texte dialectale Muntenia I. Coordonator Boris Cazacu, Editura Academiei 
Române, Seria II, Texte şi glosare, 2, f.a. 

Oltenia  – Texte dialectale Oltenia. Publicate sub redacţia lui Boris Cazacu, de 
Cornelia Cohuţ, Galina Ghiculete, Maria Mărdărescu, Valeriu Şuteu şi 
Magdalena Vulpe, Bucureşti: Editura Academiei Române, 1967.  

Porţile de Fier  – Cohuţ, Cornelia, Magdalena Vulpe, 1973. Graiul din zona „Porţile de Fier”. 
I. Texte. Sintaxă, Bucureşti: Editura Academiei Române. 

Valea Crişului Negru  – Teaha, Teofil, 1961, Graiul din Valea Crişului Negru. Editura Academiei 
Române. 
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The Prepositional Realization of the Dative in Dialectal Romanian 

Abstract 

Romanian allows both synthetic and analytical marking of the dative case. In this article, I 
show the typology of the prepositional dative construction in dialectal Romanian, in contexts where 
this dative is not imposed by morphological constraints (in contexts where the preposition is used 
even if the first component of the DP can receive the specific dative case-marker and the prepositional 
marking is not necessary).  

In these contexts, the prepositional dative is not recommended in standard Romanian and is 
considered by the traditional grammarians “regional” or “dialectal”.  

Corpus analysis shows that the prepositional dative is preferred in dialectal Romanian, despite 
the fact it is not imposed by morphological constraints. The prepositional realization of the dative is 
not limited to ditransitive constructions, with Receiver/Goal or Beneficiary, but it is also found in 
Possesor and Experiencer constructions. The dialectal texts that were investigated show that the 
prepositional dative is generalized in all Romanian regions, but is more frequent in the southern and 
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south-eastern Romanian. The most common structures are those with an indirect object realized by 
indefinites, demonstratives, singular and plural common nouns (with [+personal] or [+animate] 
referents). The fact that the indirect object realized as personal pronoun or proper name is extremely 
rare in corpus confirms the hypothesis according to which the use of prepositional dative respects the 
animacy hierarchy. If the referent of the dative constituent is higher on the animacy hierarchy, it has a 
lower degree of acceptance in the prepositional construction (that is why strong individualized human 
entities, such as proper names and pronouns, which have a high position on the animacy scale, are not 
the best candidates for the prepositional realization of the dative). 

 
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 

  Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13 
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 

Str. Edgar Quinet, nr. 5–7 
ana_mihail@hotmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ana Iorga Mihail 24 

 

262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


