PHEPOZI'!'IILE DE ŞI PE ÎN GHAIUIULE IJACOHOMÂNE
DD
.MAGDALEl':A
Vl;LPE
"Dă·dămult. .. mai dă-dămult" şi-a intitulat Caragiale parodia
după Delavrancea, scoţînd ÎIl evidenţă, alături de scriitura caracteristică,
sonoritatea rnunt.enească a limbii.Pe de altă parte, din oraşul În care "pitrecut
scenă nostimă", nenea Iancu face să porneascătelegrame-Indulcelegrai moldovenesc: "bandiţi! , .. , voit ucidi di două ori".
Utilizindvarintele foneticeale prep. deşi pe' pentru a sugera, cu mijloace
lingvistice, apartenenta unui personaj la o arie geografică uşor de identificat,
Caragiale nu face decît să reflecte intuitia "omului de pe stradă", a observaturului neprevenit al vorbirii cotidiene.
Pare, de aceea, surprinzător faptul că dialectologiiau acordat acestor
variante cel IIIolt () atentie marginală.
Referitor la jerarhjzare fapteIr de limbă în funcţie de capaeitatea lor
de a constitui isoglosepertinente pentru de Iim i t are a unităjllor dialeetale,' E. Petrovici citează, în lista exemplelorde "fenomene fonetice izolate,
fără însemnătate pentru stabilirea ariilor dialectale",precum nit», utr pentru
oir], şi "dă, din pentru de, din, dăschidepentru deschide"etc.2; în expunerea
sa teoretică din 19f)43,1. Ghetie reia afirmatia maestrului său, contrazicîndu-I
pe H. Todoran+,carecăutase să atenuezecnr;telerulprea categorical deprecierii
prepoziţfllorca elemente dialectale. Ulterior însă, in practica analizei de material, Ghaţie include, printre "fenomenelespecifice" utilizate drept "criterii
de delimitare şi clasificarea graiuriJor", nu numai seriile ,,(lah. + )e, ea -- ă,
a" şi ,,(d +. ) e -- il", ci chiar cazurile particulare beşică- băsieă şi pentru ..păniru».
In ele s 1:r i eri 1e de ansamblu ale subdialect.elordacoromâne, formele regionale ale prep. de şi pe şi ale compuselorlor nu au fost tratate nici
1 Exenljlle
pentrupe: depdla Bonaparte
(DIncarnetulUliulsunem')
....pi contadoamne,
Greqorosclik»
(IIigh-Jife).
Rcpartttt«
flraillrilor
dacoromâru:
pe bazaALlI,în Studiidedialectotoqic
şi toponimie,
Bucureşti,
1\)70,p, 41.
a Cuprintrelarcporttiio
grafurilor
dacoromăne,
in SCL;XV,1964,nr, :3,p.·326.
1 Cuprioirela rcpariiţia
grafurilor
daeoronuuic,
In LR, V, 1956,nr, 2, p. 39,
5 1. Gheţl»,Al. Mareş,Craiurtledacoromănc
În sec.al XVI-lea,Bucureşti,1974,p,
:ll;.l··:11:3,
tabelul2,
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sistematic, nici consecvent. Astfel, G. Weigand- menţionează, ca trăsături
caracteristice, numai bău. pre, pră şi munt, dă, din; 1. Col.eanu?aminteşte
forma pă numai în cadrul subdialectelor crişean şi maramureşean, în timp ce
dă este comentat în capitoleleprivind Munteniaşi Banatul. Descriereacea mai
amplă a variantelor fonetice ale acestor prepoziţii a dat-o Liliana Ionescu
Huxăndoius.
Dacă admitem, din punct de vedere metodologie,efi un fapt de limbă
interesează geografia lingvistică în măsura în care 10realizările lui formează
arii corelativeşi2° frecvenţa lui este suficient de mare pentru a imprima vorbirii
dialectaleo notă speeifieă9,nu incapeÎndoială că rcexaminarea situaţiei dialectele a prep. pe şi de merită a fi întreprinsă.
Intr-adevăr, în dicţionarul de frecvencă al limbii române>, de OCUp[1
rangul 1 şi pe rangul 12, atît în coloana privind frecvenţa absolută, cît şi in
aceea privind uzul. Mai mult, 6 din termenii ale căror realizări dialectale intenţionez, de asemenea,să le examinez: decit,din, du.pă, pentru, peste,prin ocupă
ranguri de frecvenţă pînă la 100 1
în cele ce urmează, prepoziţ.iileanunţate în titlul comunicării vor Fi
privite ca păr ţ i c o m p o n e n t eal e u Il u isi s tem. Sistemul de
referinţă avut în vedere va fi, pe de o parte, cel fonetic al graiurilor respective,
pe de altă parte microsistemullexical format din c o m p II S ele sud a t e
ale prepoziţ.iilorde şi pe şi din p r ep o z i ţ i i l e c o m pus e (şi locuţiunile.advcrbiale) care le inelud.
Analiza se bazează pe materialul cules de E, Petrovici şi publicat în
ALRJI şiALHT, completat cu sondaje În textele dialectale - publicate sau
inedite -- ale Sectorului de dialectologie din IeED.
1. Prepoziţia del1se realizeazăîn următoarelevariante diatopice(harta 1):
--- di, Într-o Întinsă. arie estică : la limitele acestei arii (pct, 365, 386,
72R),închiderea e > i nu s-a realizat complet, atlasul şi textele înregistrînd
de, âi.; aceeaşi formă a fost înregistrată în Oaş ;
- dă, în două arii compacte, situate pe "teritoriile" a trei subdialecte
diferite: muntenesc, bănăţean şi crişean.;
- de formează o arie continuă, situată între ariile descrise mai sus şi
întinzîndu-se, pe direcţia N --S, de la Bîrsana Ia Balş. Forma devenită
literară se întîlneşte însă, în graiurile populare, numai în Oltenia şi în zona
Făgăraş - Sibiu (dacă facem abstracţie de formele oscilante înregistrate în
sudul Dobrogeişi la limita ariei munteneşti dâ) ; restul ariei de se suprapune
întinsei arii nordice de palatalizare a derrtalelor,realizarea cea mai frecventă
a variantei de fiind d'e, cu deplasarea caracteristică a locului de articulare
al vocalei după palatală,
6 în introducerea
la Litujitisttsche):
Allas desDokorunuinisclien
Sprachşebietc«.
? Elemente
de âiotectoloţit»
a limbiiromâne,Bucureşti,
19fi1.
81n volumulcolectivDl.alectotoqie
românească,
Bucureşti,
1977,p. 130--170.Generalizărinemotivate
se întîlnescInselsi aici,
9 Criteriulfrecvenţei
esteinvocat,de olncet,numaicu privirela lexic,maiexactla
"cuvintele
pline".
10Alphonse
.Iullland,
P.\1.FI.Edwarus,Ileana.Iuilland,
Frcquencţţ
Dicitonar
q ofromanian uiords,
Mouton,
TheIIague,19fi5.
11.
,Pentrua nu complica
expunerea,
măvoIreferinumaila prepoziţie.
în realitate,toate
observaţiile
de maisussîntvalabileşi penLru
conjuncţie.
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în Muntii Apuseni, Ia Scărişoara (pct. 95) şi Dobra (105), se formează
o arie mică, În care apare varianta d'i (cu palaf.aliz.areadentalei şi închiderea
vocalei).
Cu ariile fonetice ale prep. de coincid,aproape perfect. cele ale prefixului
des- (dez-). Avem de remarcat numai formele descuieşi dazleqat:edin Crişana
şi discuiedin Piua-Patrii (pet. 70;')),asupra cărora voi reveni mai jos.
Variantele di (!Îi, d'i } şi d'l' corespund unor norme fonetice generale ale
graiurilor respective.norme ce impun fie Închidereaoricărui e afon, fie acţiunea
reciprocă dintre dentală şi vocala palatală următoare. Forma eu dentala dură
nu se încadrează într-o ..serie Iorietică"de asemenea amploare; poziţia ei în
sistem nu este însă nici atît de izolată, precumapare În argumerrtaţ.ialui Petreviei, In ariile menţionate, fenomenulde>dă se întilneşte,conseevent, nu numai
În numeroasele derivate eu prefixul des-, ei şi în toate acele cuvinte în care
silaha de p roL o n i c ă-- şi, de regulă, iniţială .- reprezintă, la origine,
prepoz.iţia de: dâşlept,adăuărai; (cu) dămincare.. dămult, dăparte, dăstul, dăcit,
d ăspre,dăloc,dăqeab«etc. 1nele dintre aceste cuvinte nu mai sint analizabile
pentru vorbitorul contemporan (destul,deştept,adeuărş.a.) ; de aceea, restricţia
privind calitatea de ele l1!1
e n t de c o In pun ere a silabei de tinde să
se estompeze'>9i să fie ref'ormulată ea "de iniţial neaccentuat> dă"; aşa
se explică, probabil, includerea în seria de > dă a UI1Hl'
neologisme ca dăuine
(eventual analizat drept compus al lui vine) şi dăţinitiu, frecvente în vorbirea
rnuntcnească. Ref'lexul(-) dă- al silabei (-)de- din aceste cuvinte este atestat
numai În aria prep. dii.
Aria din (şi a compuselor..dintre, dincolo'ctc.) coincide exact cu ariile dă.
2. Ariile corelative ale realizărrlnr fonetice ale prep. pe-··· pr ă, pil, pe,
pi -- nu coincid decît parţial eu cele ale variantelor prep. de. Constatarea nu
este nici nouă, nici surprinzătoare, dacă ţinem seama de difercllj;ele,destrueturrl
fouetică dintre cele două prep()7;Jţii.Merită, În schimb, relevată .lyelativa lipşă
de concordanţă dintre ariile prep. pe şi cele ale compuselor s;al'eprin, pest!;,
pentru (hărţile 2 şi :j):
'
.-. Forma cea mai arhaic.ă, pl'âl, se păstrează ÎnLr,"or
regiune întinsă
din Banata, regiune în eare au fost. înregistrate, conseevent, şi [ormcleprln
şi pr/i.sUi.Disimilarea s-a produs n llmai In pinll'lllr..
- într-o arie larg[l, situată În nordul şi vestul teritoriului dacoromân,
disimilarealui r (în fonetică sintactică) s-a produs În toată seria lexieală, vocala
păstrîndu-şiearaeterul central incIus cIe r cIur dispărutIH: pâ -- pîn - păste
(păsfă) -- pinlru17•
-- tu Muntenia i sudestul Transilvaniei, aria pă pîn coincide, în
linii mari, cu aria dâ -- din. în aceastJlarie formele păste, pâslă sînt atestat()
12CăfiUa dispăruttotalo dovedeşte
inexisten!.a
uneiforme*dăsiş(veziALHIT,s.n,.
II, h. 58G): legăturaetimologică
CUdesestepreaevidentă.
13Atlasulnu 1nregistrează
arhaiculprc.
14SituaţJeconfirmată
de NALH.Banal:vezi,de ex.,h. :15.
15]';UUlIIÎntîlnit,În materialuleercetat,formeleprânt(r)u, print(r)u menţionate
de
TDHG.Apare,Înschimb,
formacudisimilare
totalăpinii!,adeseaseurtatăInpin (pince).
16L.ilianaIonescu-Ruxăndoiu,
op.cU"p. 149.
17Nu am intîlnitformapăntm,semnalată
în TDHG.
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numai sporadic>, uzual fiind (Iiterarul) peste, in alternanţă cu piste, piste».
Izolat (pet. 705) s-a înregisf;r<it
plsiie. Pentru circulă În această formă; izolat
(pct. 728, 886) a fost notat şi piniru.
Graiurile moldoveneşti prezintă corespoudeuta pi -- pill!O piste
[pest«, pisii, pişii} ---pinlru, CII următo.arcle prec;iziîri:
aria pin include şi aria pe;
ariile piste şi pinlru, extinse şi Ia vest de Carpaţi, nu cuprind sudul
Moldovei; în schimb, piste este' reprezentat şi în Muntenia, Oaş, Oltenia şi
sud-estul Banatului, iar piniru are "punde de sprijin" În Oltenia, pe valea
superioară a Jiului şi În Munţii Apuseni.
- Pentru corespondenJ;ape - pin - peste ---ţienitt: rămîne disponibilă o arie relativ redusă, orientată N-i>Sşi situată de ambele părţi ale Carpaţilor Meridionali.
3. Din suprapunerea hărţilor prezentate aici, rezultă 6 arii caracterizate,
fiecare, printr-o combinaţie specifică a formelor prepoziţiilorluate În discuţie
(harta 4)21:
.,
'i"
1 : dri -- dîn
piniru
Pl'll
prin
---<,pl'ăslri
--"
--- pilslâ
II: dă
.,- din
-- pin
pintru
pă
- pâ
III: d'e -- d'in
piniru
- pin
păstă
- pentru
IV: dă ....,..
din
peste
pe
pin
V de
din
--pÎn
peste!piste -"."-pentru
- din
- pă
-- pll!
VI: di
pentru
pisli
pi
În interiorul celei de a III-a zone, graiul din Negreşti - Oaş (pct. 340)
şi cel din Scărişoara(pct. \);5)fac figură aparte, asociindu-se,respectiv, zonelor
IV şi VI.
Dacă ţinem seama că patru din cele şase arii combinatorii (1, II, V, VI)
coincid cu n li c 1ee 1e a patru din suhdialecteledacoromânegeneral recunoscute, ni se pare justificat a admite că realizările fonetice ale prep. pe şi de
şi ale compuselorlor pot fi luate În consideraţieÎn caracterizarea unităţilor
dialectale,cu condiţiasă fie privite ea ele m e n t eal eu n u isi s tem.
Admiţind aceasta, devine necesară redeschiderea discuţiei asupra individualităţii lingvistice a Olteniei, a Oaşului şi a graiului moţilor pe de o parte,
a Maramuresului- integrat În aria III - pe de alta.
4. Toate ariile prezentate şi comentate mai sus reflectă realizările prepoziţiilor de şi pe fie si m p l e, fie incluse în compllses uda t e (funcţionind ea termeni simpli). Deîndată ce intră, ca prim element, Într-o p r e p o zi ţie co m pus ă, de şi pe suferă modificări fonetice, adoptînd forme
diferite nu numai în funcţie de ariile dialectale, ci şi în functie de prepoziţia
următoare (harta 5):
10ALIn',pct. 182,70S,am!,
J9Exemplele
dintextehlrgese
ariaschiţatăîn atlasderăspunsnrtle
la [întrehăridlrecte,
"ODlslmilurea
luir s-a gellcmlizat
în graÎllfiJe
populare.
Formaprin -- arhaismpăstrat
dellmhaliterară-- a fostînregistra
t.il,alăturldepin, numaiÎIlpuncteizolate(192,228,682,
734,987)_
21în punctelerămnseIn afaraacestorarii uzuloscUeaul,
sau realizează
eomhinaţli
lJc.semllificaU
ve (deex.,in pc!..fiO,i:Iii din pi---]JCste pinfru).
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Urmat de {a,d'c:>d'Î(d'i) în toată aria,d'e;inchiderealui -('.se constată
ŞI III partea oltenească a ariei de, forma de Tafiind specifică numai Transilvaniei,
în aria vest.icăa formei dă, precurn şi 1n sudul ariei munteuesti, il
fost înregislraUiforma Il?la (rii la, tir la); spre deosebire de forma d'i la,
nor m il! il in aria d'i', di la eoexif,tfjeu dă la. în Crişaua, in pct 64 ş.i310,
s-a notat da la.
Srtuat.ia prep.comp. pc la este similară: forma pi (piJ invadează
toată aria pc, eu excepţia celor patru puncte din Transilvania, cîştigînd teren
şi la limita ariei de vest il lui pă. In interiorul celor două arii ţiă, a fost notat ..de obicei-în vorbirea olleqr«,deci in texte - pi la, în Banat (pct, 2() prl la,
iar in Bihor (pct, 64 şi :nO) pa la. Formele da la, pa la apar în localităţile
nude s-a notat şi descuie, darleqare.
Modificărilefonetice menţionate sînt specifice silahelor neaccent.uate.
Dacă. în graiurilc moldoveneşti,prepoziţiile de şi pe sînt tratate, fără nici o
restricţie, ca silabe neaccentuate {di, pi ), În restul teritoriului ele par a primi
acest statut abia în calitate"de prepoziţti a uxiliare, Numai În această situaţie,
e :> i şi ă ;» Î sau a, după norma graiului respectiv.
Evoluţia e (13)> i, sporadic :?iel > i, se observă şi încombinat.iilepe sub,
de sub, de cu, pe lingi'[22.
Materialul de care am dispus nu permite însă stabilirea
unor arii.
Cu atit mai interesantă apare situaţia combinaţieide pe, relativ frecventă
în vorbire=. în aria d'l!se produce, ca şi În celelalte combinaţii prepoziţionale,
închiderea vocalei, rezultatul fiind d'i pă (pct, 2:{5: d'i pe). De pe se menţine
ca atare în Transilvania şr ]urnătatca nordică a ariei olteneşti (cIl ,tendinţă
de închidere; di pe în pct, 83H ._-confirmată în TDO, pct, q:38şi în cele din
jur).
l
Oltenia centrală şi de sud se asociază, în acest caz, întinsei jlrii munteneşti, în care de mai exact, dă - urmat de pă, pin, peste .>'du. Fenomenul se repetă în Banat, În aria dă2".
I,
într-un articol recent", Laura Vasiliu propune o explicaţie sem a ntie ă pentru omonimia după < de post! du pă < de per, bine cunoscută
in special în graiurile munteneşti ; ecbivalenta funcţională a celor două p1'epoziţii În sintagme de lipulncam de pe {alr1! văr după marllria permis utilizarea
fiecăreia din ele În contexte improprii (le-ar fi luat după acel lne! judecînd
de pe aceste). Explicaţia, convingătoare în sine, se dovedeşte insuficientă
pentru interpretarea ansarnhlullli de fapte dialectale.
Dacă suprapunem, pe aceeaşi hartă (111'.
7), variantele fonetice ale grupului de pe şi alo prep. rlllpă, :3Ccontlll"e<IZă
cîteva zone2fl----Iegate,
ÎI1linii mari,
" DarPÎllg'!,in aria vesticăil lllipâ.
2, Exerupl",Je
pentrupr desin!:insuficiente
pentrno discuţie.
34IElr\ileAL.H
nuconliu,dinpiicate,aeeast;l
combinaţie
deprepoziţ.i!
..iarALBTnuoferă
materialilustrativpentruLua
te punctele;lip8cse
astfeltocmaiatesUirilt,
dînpunctelefi3,64,
:310,::)16,
ariedeosebitde interesantă
pentruchestiullea
diseulatiL
'J3'i/ariallladupe1nLI'..,XXXII,H18i1.
nr. 2, p. 111)-120.
26Nuesteexclussufie- salisiififostiniţ,ial,,-.o zonil.
C.OUtiflllă,
Îneomplet
documentat.ă
de m;l(crlaluJ avui 1<1
dJspozl[.lc.
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de cele două arii dr'i· în care opoziţia de per I de post este perturbată. Perturbarea opoziţiei îmbrncă următoarele forme de manifestare:
a. neutralizare a opoz.iţieiformale; omonimia astfel rezultată se realizează în variantele dup ă, dupe, dăţiă, dipi; şi (lipi;
b. inconsecventă În utilizarea variantelor Ionetice ale ambelor prepoziţii (vezi, de ex.,' dăp ă, dipii, în pct, 705 ţ>i7(9) ;
c, utilizarea inversă, în aceeaşi localitate, a celor două prepoziţii : În
pct. 705 du ţiă se opune lui dâpiî, diţiă, în pct. 728 lui dipii.
Ipoteza Laurei Vasiliu nu poatc explica, singură, nici gen e z a .lorietismului du din du p ă, du pin, du peste,nici Iim it are a g e o g r a fi c ă
a dezechilibruluiprodus Jn sistem. în majoritatea teritoriului dacorornân
opoziţia de pos,'j de per se păstrează nealterată, chiar dacă, accidental, pot
avea loc confuz.ii
", i indiferent de Iapt Li!C{Irealizarea ei concretă variază
de la ozonă la alta; dup ă (dupa) I de pe În zona descrisămai sus ca "literară",
duţiă / du prii, dă pr ă în Banat, dup ă i d'i pâ în aria nordică, dnpi'i (dl1pl,
dtipa) ! ,li pi în aria estică şi în enclava Scărişoarei __
opentru a numi numai
tipurile principale.
Permanentizarea confuziei f U11el, j o II ale, respectiv neutralizarea
opoxiţieis-a putut produce numai în condiţiile Iavorizante ale unui fenomen
f o Il e tie: modificarea vocalei unei prepoziţii secundare (total lipsite de
accent În frază). În ariile de şi d'e, ,rezultatul modificării nu este dependent
de natura sunetului următor: de, d'( > di, d'i atît In d'i la, cît şi în d'i p ă.
În ariile dă ---caracterizate, de altfel, printr-un grad mai redus de serialitate,
de simetrie în evoluţia Ionetică a grupurilor fonetice discutate aici -- închiderea -- aşteptată >- elii >,zi se produce numai înaintea ul1einon-lahiale
(tii la). înaintea labialci iniţiale a prcp. următoare, dt pii2H> du pă29,la fel
În du pin, du pC8/e30•
Deşi, după S. Puşeariu31,î nu ,faee parte dintre voealele
"plastiee", exerrtple de comutare Între 1 şi a au fost înregistrate, în cercetări
reeente, tocmai în zonele cle sud ale Muntclliei şi Olteniei: rănwnc, mană
eaii la 'iirÎIă ete.32•
5. Omouimiaeelol' două prepozij,iise manifestă ŞI III Oltenia, în forma
s p e c i f i col ten e ase ă dupe -- du pe. Califieativul acesta se sprijinh
pe bărţile ALH şi pe numeroase exemple ext.rase din 'I'D033.Geneza acestei
forme nu a fost încă lămurită satisfăcător, întrucît aria dllpe se situează în
27Vezinumeroase
cxcrnple
la Laura Vasiliu,op.cii.
28înregistrări
recentenu confirmat
existeu!aacesteiforme,notatein ALRII. în pct.
723.în zonadinCrişana,ulJdesesuprapun
pcrfedariiledipă,dî la şip1la, trebuiepresupusă
şi o formădi pă.
29Presupun,
deci,altă evoluţiefonetieădecitaceeapropusăde S, Puşcariu,in Limba
română,
n. Rostirea,
Bucureşti,
1959,p. 39:J: depe> dăpă,ÎlJcareă> o, o> u.
30A cărororigineLauraVasiliunu o discută.
31Op.cit"p. 291.
32VeziTralaldedialeclologic
românească,
Craiova,
1\185
.. p. 158.
33LauraVasilillconsideră
formadupespecific
Hiulltenească,
ca şi TikUn,1. Iordanş.a:
dar () alestăşi la CI'.Creche,C.Negruzzi
şi In documente
moldoveneşti
dinsec.al 18-lea.în
ALHTnu aparein graiurilemoldoveneşti;
un sondajîn Graiull10slm
nu mi-arelevatniciun
exempluestic.
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ariile suprapuse de şi pe. Parc, prin urmare, puţin plauzibilă o contaminaro
între după şi de pe, "facilitată de existenta variantei p ă a prep. pe"H. După
inf'orrnat.iileRuxandrei Boroianu, dupe reprezintă forma curentă În textele
originale oltenesti din secolele al X VII-lea ---al Xl.Xvlea,ceea ee exclude şi
ipoteza unei hipercorectitudinirecente, a unei "demuIlLeniz,'lri"
voite -- inter-pretare cvasi-general admisă:15.
fi. Deşi lasă neexplicate citeva din chestiunile abordate ---lipsa de
; simetric Ionetică" în sistemul prepoziţiilor din aria muntenească, originea
formei dupe (du pe) -, încercarea de fală aduce cîteva informaţii :i puncte
de vedere noi În legătură eu repartiţia formelor dialect.aleale prep. pe şi de
şi ale compuselor lor.
1o Privite ca părţi componente ale unei sis tem, prepoziţ.iilecele mai
j' r e c v e n t e ale limbii române pot contribui la delimitarea şi caracterizarea
subunităţilor dialectale ale dacoromănei.
2° RealizareaIonetică a prep. de şi pe est.ediferită în funcţie de valoarea
de prepoziţie principală sau auxiliară asumată în context. Proiectarea pe hartă
a prepoziţiei auxiliare determină.fie o deplasare substanţială a isofonelor
În raport cu cele ale prepoziţiei simple -- fie apariţia unor isofone noi=.
3° în toate zonele de suprapunere a ariilor dă şi p ă (priij, precum şi
În unele regiuni limitrofe acestor zone (Oltenia, sudul'Moldover),între urmaşii
lat. de pa şi de P()t se stabilesc influenţe reciproce, atît în planul formei cît
şi în cel al conţinutului. Rezultatul acesteiinteracţiuni complexeeste un mozaic
de forme şi valori, aflat Într-un echilibru lingvistic precar.
LES PHIipOSITlONS
DE ET PE DA]\;SLl,:SPAHLEHSDACO-H(j(JMAINS
RESUME
Le.statutdetrait dlalectal
pertinentu'estgcneralement
pasaccurde.jpar
lesspeclaltstcs
auxvariant.es
reglonales
despreposltlons
deet pe.bienquele locuteurnaltlesconsidere
cornm
e
tels.
Corupte
tenudela grandefrequence
decesprepusitlous
(quidetiennent
lerang 1. respectlvcment1.2dansle dlctlonnalre
de Juilland).llOUS
avonsentrcjirts
de recxarnlner
leul'rapport
auxunltesdlatoptqucs
du daco-roumaln.
Lanouveau
tedenotreapproche
eonsistcdansle traitementdesprep.dcet pe commeelements
d'unmicl'osyst(,me
lexic.al
qllieomprend,
en outre.
lespl'ep.composees
(dela,pela,delingă,peUngă,depe.ete.)et lesprep.simples
l'csu!t('c,
f de
formeseomposees
(din,dintre,despre.prin.pesle.pentru.etc.).
Ell comparant.
par supcrpositioll.
lesairesdiaJectales
deseletllents
de ce micl'osystlmc,
on collstate:
a) Sixairescombinatoires
sedessinent
assezelairement,
dontquatrecolnr.ident
vee les
zonesnueleaires
dessOllsdialectes
parles en Valachie,
eUMoldavic.
au Crlşanaet au Banat.
Integrees
it lInsystcme.lespr(p.deet pcpeuvelltdoueetrepriseseuconsideration
pour('.ara('tl\riseret memepourc161imiter
desunitesdialeetaJes.
34LauraVasiliu,
op.cit.,p. 119,
;]"Teoria"demuntenizării",
a "hipereorectitudinii"
poatefi valabilă.in momentul
actual'
in situaţil particulare.
de asemenea
In scrierile
lui Odohesc.u.
Aceast{;
teorienu cxpJică.
In nici
uncaz,apariţiaformei
dupeIntexlemoldoveneşti
vechişidispariţ.ia
eidingrainrile
moldoveneşti
actuale.
3{1
Aeeastiiexplică.intrealtele,eonsl.alăJ·Ue
-- uneoriaproximative
- din tratateleşi
manualele
de dialeetologie,
elefelul"uneori(;neaccentuat
devineî" (L Coteanu.Elemente
....
p. 77) afirmaţieexemplificată
prin di, di pă, din(sic1)_

BDD-A24093 © 1985 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.192.50.188 (2023-01-09 04:27:08 UTC)

158

MAGDALENA
VULPFJ

Il) Laformedesprep.deelpevarlenonseulernen
t sclonla zonegeographlque,
maisnuss
eufOJlction
deIeurvaleurdepreposit.lon
principale
ouauxlllaire,
assumee
encontexte.
Cornme
premier{ICtl1eIlt
d'ungroupepreposltlonnel,
deel.pe prenneutdesIorrnas
-- propresauxalresvotslnes
(di, ţii danslesaires,de,d'i!,pe, pâ);
propresahxsyllahes
non-acceutues(da,pa,jJÎdanslesatresdă, pd);
-- specltlques
(du,devautlabialc,dans1'airedâ).
c) DanslesregiOl1s
oulesairesdâ et pâ (pl'â)coîucldcnt,
ainsiquedansqnclques
regious
Jimitrophes,
on constatedesInf'lucnccs
reciproques
enlreles descendents
de lat. deper et de
POBt.
Il enresulteunemosaî
quedeformeset de valenrs,dansun cqullihre
precalre,
et donton
doittenircomptepourexpllquer
l'nriginedeh fo'rnedupe"după'.
liucnresti,
sir, Dăniceni,
nr, S
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