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INTRODUCERE

Limba greacă veche. Sintaxa cazurilor. O nouă teoretizare
regândește din temelii funcţiile sintactice ale cazurilor şi
resistematizează materialul informativ cuprins în literatura
de specialitate, nu de puţine ori contradictoriu, stufos,
incomplet, ba chiar, am spune, lipsit de rigurozitate
ştiinţifică pe alocuri.
Tratatul nostru de sintaxa cazurilor limbii vechi
greceşti nu oferă o abordare exhaustivă a domeniului, prin
reluarea unor noţiuni care, actualmente, nu suportă
amendări majore (e.g. pronumele, numărul, genul,
aspectul, modul, timpul, diateza etc.), ci, mai curând, pune
la dispoziţia specialiştilor şi, desigur, a studenţilor, o nouă
teoretizare a sintaxei cazurilor care necesita de multă
vreme o repunere a problemei (e.g. reinterpretare,
redenumire, reclasificare, adâncirea explicaţiilor ori chiar
amendarea celor vechi).
Am intenţionat să explicăm faptele de limbă nu doar
sub raport strict sintactic, ci și semantic, înţelegând mai
bine perspectiva din care este privită o anumită realitate și,
prin urmare, motivul pentru care unul sau mai multe
cazuri concurează pe aceeași funcţie sintactică. Adâncind
analiza noastră, am ajuns la concluzia că aspectul verbal se
desăvârșește
prin
complinirile
sale
predicative
(complemente și circumstanţiale) care contribuie la
definitivarea perspectivei semantice.
Am optat, în demersul nostru teoretic, pentru o
interpretare funcţională a sintaxei, pornind de la definirea
valorilor morfologice (cazurile) către precizarea funcţiilor
7
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sintactice, şi nu invers, nescăpând din vedere că între
valoare și funcţie există o corelaţie constantă și biunivocă.
Pentru limbile IE vechi palierul morfologic pe care se
grefează nivelul superior al funcţiilor sintactice este cel
care contează. De aceea generativismul nu se poate aplica
limbilor vechi cu sistem flexionar dezvoltat, pentru care
topica este aleatorie, arbitrară și nu impietează mai deloc
asupra mesajului.
Opţiunea noastră a fost aceea de a descrie limba
greacă ca limbă IE surprinsă mai cu seamă la limita dintre
etapa IE veche și cea medie.
Neintenţionând să realizăm aici istoricul gramaticilor
grecești scrise în ultimele veacuri, dorim doar să subliniem
aici propria noastră situare în continuarea demersului
început de Humbert (continuat ulterior îndeaproape de
Ștef) și a celui propus de Adrados în sintaxa sa funcţională,
de la cel dintâi preluând explicarea istorică a alcătuirii și
evoluţiei limbii grecești, iar de la cel de-al doilea,
abordarea funcţională.
Ne-am întemeiat analiza noastră lingvistică pe un
număr generos de exemple, unele preluate din tratatele de
specialitate (Adrados, Humbert, Smyth, Riemann –
Cucuel, Ştef), dar multe dintre acestea au fost selectate din
textele autorilor pe care i-am studiat împreună cu studenţii
la orele de seminar şi de curs practic (Homer, Herodot,
Xenophon, Thucydides, NT, VT), ori sunt chiar rodul
căutărilor noastre de-a lungul timpului. Exemplele au fost
date cu trimiterile precise, în afara expresiilor idiomatice
care revin în numeroase texte. Am considerat binevenită
extinderea paletei acestora uneori până către secolul al IIlea (Galenus etc.), iar traducerea integrală a pasajelor ne
aparţine.
8
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Totodată, am ţinut cont, în analiza propusă, şi de
mentalităţile societăţii greceşti fără de care nicio analiză
lingvistică nu se poate considera coerentă.
De asemenea, am socotit necesară prezentarea unei
scheme funcţionale la finalul fiecărui capitol dedicat câte
unui caz gramatical pentru a înlesni priceperea derivării
funcţionale a fiecărei funcţii sintactice specifice unui caz,
precum şi nivelele de derivaţie ale acestora (primară,
secundară, terţiară etc.).
Am alcătuit, de asemenea, un capitol extrem de
necesar privitor la Concurenţa cazurilor, inexistent până
acum în tratatele de sintaxă greacă cunoscute.
Tratatul nostru s-a concentrat, de asemenea, şi
asupra problemei sintaxei largi a prepoziţiilor pe care a
încercat să o sistematizeze funcţional şi, desigur, să o
amendeze şi, astfel, să o clarifice în mare parte, aducând în
plus faţă de cercetările anterioare o abordare a acestora din
perspectivă aspectuală. Clasificarea noastră propune deci o
regândire a sistemului prepoziţional pe trei nivele: 1.
nivelul aspectual (prepoziţii aspectuale); 2. nivelul
circumstanţial (prepoziţii-regim al unor circumstanţiale) și
3. nivelul complementului (prepoziţii-regim al unor
complemente). În prezentarea acestora am optat pentru
reliefarea funcţiilor sintactice pe care le generează în
combinaţie cu anumite cazuri, iar nu pentru sistemul care
avea în vedere clasificarea lor în funcţie de numărul de
cazuri cu care se construiesc.
Adeseori ne-am folosit în demersul nostru și de
interpretările profesorului Dan Slușanschi puse la
dispoziţie în binecunoscuta Sintaxă a limbii latine (1994,
vol. I), întrucât greaca și latina au foarte multe asemănări
în sistemul sintactic, însă nu de puţine ori ne-am situat
critic faţă de aceasta, adăugând uneori explicaţii
9
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suplimentare ori chiar inovând, dar și preluând unele luări
de poziţie care ni s-au părut relevante.
Acest prim tratat de sintaxă a cazurilor limbii vechi
grecești va fi în chip necesar urmat îndeaproape de un al
doilea tratat privind sintaxa frazei limbii vechi grecești,
intitulat Limba greacă veche. Subordonarea. O regândire a
fundamentelor teoretice. Unele dintre problemele de sintaxă
care vor fi abordate în cel de-al doilea tratat sunt deja
deschise în studiul de faţă.
Dar, pentru ca volumul de acum să vadă lumina
tiparului, gândurile noastre de mulţumire și de
recunoștinţă se îndreaptă mai ales către colegii noștri care
ne-au încurajat această iniţiativă (prof. univ. dr. AnaCristina Halichias, prof. univ. dr. Mariana Băluţă-Skultéty,
conf. univ. dr. Florentina Nicolae, conf. univ. dr.
Alexander Baumgarten etc.), dar și către studenţii și
colaboratorii care, nu de puţine ori, ne-au oferit un extrem
de valoros sprijin tehnic (Remus Iosifescu, Cosmin
Constantin etc.).
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SINTAXA CAZURILOR

Cazul1 reprezintă categoria gramaticală specifică
numelui. Termenul caz (ptw`si~ „cădere“, provenit de la
verbul pivptein „a cădea“) a fost folosit pentru prima dată
de Aristotel în Categorii I2.
În cele ce urmează ne vom concentra asupra uzanţei
sintactice a fiecărui caz din cadrul paradigmei numelui
grecesc, chiar dacă unele dintre acestea nu sunt în greaca
clasică decât simple supravieţuiri rămase din epocile
arhaice ale grecităţii ori chiar din indo-europeana comună.
Cazul exprimă funcţia grupului nominal în frază. De
asemenea, cazul stabilește diferite raporturi între două
grupuri nominale sau între un grup nominal și un verb.
Scurtă istorie a cazurilor
În evoluţia cazurilor au existat trei etape:
1. etapa protoindieuropeană: perioada inexistenţei
cazurilor;
2. etapa
indo-europeana:
momentul
exploziei
formelor cazuale;

Casus (lat.), „cădere, caz”. Despre categoria cazului a se vedea Louis
Hjemslev, 19722. Le catégorie des cas. Étude de grammaire générale, Munich:
W. Fink.
2
Cf. Lersch, Sprachphilosophie der Alten. II 182 şi urm.
1
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3. etapa limbii greceşti comune și a altor limbi indoeuropene (perioada imediat următoare desprinderii de
indo-europeana comună): etapa sincretismului cazurilor,
când numeroase cazuri se reduc sau dispar, iar funcţia lor
este preluată de cazurile rămase.
În indo-europeană existau deja opt cazuri - situaţie
care, la rândul ei, era deja rezultatul unui sincretism
anterior. Aceste cazuri erau:
•
•
•
•
•
•
•
•

nominativul
vocativul
acuzativul
genitivul
dativul
locativul
instrumentalul
ablativul (sau separativul)

Ablativul, instrumentalul și locativul au fost
înglobate de limba latină în cazul ablativ. În greacă funcţia
lor a fost repartizată între genitiv și dativ.
Cazurile gramaticale
Nominativul, acuzativul, vocativul, genitivul și
dativul sunt considerate cazuri gramaticale, întrucât
transmit, cu ajutorul desinenţelor, mesajul esenţial. Așadar
acestea exprimă relaţia nume-nume sau nume-verb la
nivelul conţinutului noţional.
Cazurile locale
Ablativul, locativul și instrumentalul sunt considerate cazuri concrete sau locale, întrucât servesc mai ales la
indicarea, prin desinenţe, a locului, împrejurărilor și
16
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mijloacelor în care sau prin care se realizează acţiunea
verbală. Dintre acestea, cazurile locale (Ac. direcţiei,
locativul şi ablativul sau separativul) poartă denumirea
generică de caz lativ (‹ ferro, ferre, tuli, latum, „a duce
în/spre, a aduce din/de la“), arărând aşadar direcţia, locul
ori separaţia de un punct spaţio-temporal).
N.B. Acuzativul aparţine atât cazurilor gramaticale
(ex. Ac. de obiect), cât și celor locale (ex. Ac.
circumstanţial).
Clasificarea cazurilor după gramaticile anticilor
greci3
Gramaticii greci antici distingeau cinci cazuri,
pornind de la teoria stoică retușată de Dionysios Thrax
(sec. I î.H.) și codificată de gramaticul alexandrin
Apollonios Dýscolos4 (sec. al II-lea î.H.).
Cazurile au variat în timp ca număr și conţinut
(Humbert 1960: 247):
● Filosoful stoic Chrysippos Soleus, originar din
cetatea Soloi5 (sec. al III-lea d.H., aprox. 279-236) distingea
Gramaticile antice greceşti erau cele ale lui Heraclit, Democrit, Platon,
Aristotel, cele ale sofiştilor, ale epicureilor şi, desigur, ale filologilor
alexandrini (sec. al III-lea-al II-lea î.H.).
4 Apollonios Dyscolos a completat sintaxa lui Dionysios Thrax. A scris
patru lucrări de gramatică: o sintaxă în patru cărţi şi trei monografii
despre pronume, adverbe şi conjuncţii care au supravieţuit datorită unui
manuscris din secolele XI-XII: Parisinus Graecus 2548, păstrat la Biblioteca
Naţională a Franţei. Apollonius Dyscolos a influenţat evoluţia ulterioară a
lingvisticii (e.g. opera lui Priscianus s-a întemeiat pe cea a lui Dyscolos).
5 În Cilicia, Chrysippos Soleus a scris un număr de 705 opere, păstrate
doar fragmentar (475 fragmente). Despre opera sa aflăm de la Diogenes
Laertios (Despre vieţile şi doctrinele filosofilor), de la Pseudo-Plutarh
(Părerile filosofilor despre natură), de la Cicero (Academica, De finibus, De
natura deorum) şi, desigur, din Stoicorum Veterorum Fragmenta (SVF).
3
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cinci cazuri (periv tw`n pevnte ptwvsewn), între care și un caz
adverbial;
● Anacreon (sec. al VI-lea î.H.) vorbește într-o
poezioară despre trei cazuri: G., D. și Ac., iar flexiunea o
numește klivsei~6, de unde derivă latinescul de-clinationes,
abateri de la linia dreaptă, adică de la nominativ (casus
rectus sau cazul drept).
N.B. Nominativul nu era considerat iniţial un caz7,
întrucât el reprezenta norma sau forma de bază a
cuvântului. Prin raportare la nominativ se defineau așanumitele variaţii sau cazurile, ca abateri sau căderi de la
forma denominativă.
Atunci când nominativul a ajuns să fie denumit
ptw`si~ ojrqhv (eujqeiva), „caz drept”, deja pierduse sensul
iniţial al termenilor gramaticali ptw`si~ ori klivsi~, adică
acela de „cădere, îndepărtare de la linia dreaptă, normă“.
Nominativului (casus rectus) i se vor opune aşanumitele casus obliqui („cazurile oblice“) considerate cazuri
laterale (gr. plavgiai8).
Gramaticul elenistic Dionysios Thrax9 (sec. al II-lea
î.H., cca. 170-90 î.H.) adaugă vocativul ca al cincilea caz,
numit de stoici prosagoreutiko;n pravgma, „faptul de a
chema pe nume pe cineva”.
6

klivsi~, „înclinare, abatere (a atomilor) de la linia dreaptă”.
De aceea forma de N. purta denumirea de o[noma „denumire“, aşadar N. era
socotit un caz al denumirii.
8
Plavgio~3, „oblic, înclinat” (< R. plag- a îndepărta); ptwvsei~ plavgiai (v.
Dionysios din Halicarnas, Diogenes Laertios); Chryssipos le numea
u{ptiai.
9
Dionysios Thrax era cunoscut în epocă pentru tratatul său de
gramatică intitulat Tevcnh grammatikhv.
7
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N.B. Gramaticii indieni (ex. Panini, sec. al IV-lea î.H.)
considerau vocativul ca aflându-se în afara flexiunii,
întrucât adeseori se apropia ca formă de nominativ, cazul
denominării prin excelenţă.
Sistemul sincretic şi cel analitic
În istoria limbii greceşti au existat două tendinţe
majore manifestate în flexiunea nominală:
- tendinţa către sincretism;
- tendinţa către întărirea cazurilor cu prepoziţii presau postpuse.
1. Tendinţa către sincretism
În limba greacă sincretismul cazurilor a avut în
vedere pe de o parte preluarea funcţiilor sintactice ale
ablativului ori separativului indo-european de către cazul
genitiv (în afara singularului temelor în –o, unde apare o
influenţă pronominală, *-osjo IE > -oio (gr.) > -oo > -ou), iar,
pe de alta, asumarea funcţiilor cazurilor indo-europene
instrumental şi locativ de către cazul dativ10 (cf. Humbert
1960: 248). De altfel, încă din perioada elenistică se observă
o slăbire a cazului dativ, pentru ca, în neogreacă, să
dispară de tot. De asemenea, încă din perioada homerică
au dispărut din limba greacă cazurile concrete marcate
prin desinenţele arhaice moştenite din IE:
10

Podiv, „cu piciorul“, (sg., instrumental); posiv, „la picioarele“ (pl.,
locativ); în ionic-atică: oi[koi, „acasă“, (sg., locativ adverbializat), diferit
de oi[kw//, „în casă“. Dativul plural se orientează morfologic după
funcţiile înglobate: la declinarea a III-a D. pl.: –si, desinenţă
asemănătoare cu cea a locativului plural (posiv); la declinarea I desinenţa
de locativ –si (< *-su locativ IE) este adăugată temelor în –a/-h: jAqhvnhsi,
quvrasi, „la Athena“, „la porţi“. N.B. D. pl. în –oi~/-ai~ este recent, prin
analogie cu formele pronominale toi`~, tai`~.
19
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- qen (punctul de plecare), „de la, din“;
- qi (locul), „în, la, pe“;
- fi (instrumentul), „prin, cu, prin mijlocirea, cu
ajutorul“.
Încărcarea dativului cu funcţiile cazurilor marcate
prin ultimele două desinenţe a prilejuit, între altele,
dispariţia dativului în neogreacă. Sensul locativ al
dativului se toceşte începând chiar din perioada clasică,
fapt vizibil prin întărirea acestuia cu prepoziţia ejn:
Maraqw`ni / ejn Maraqw`ni, „la Marathon“. În greaca medie
şi modernă la plural nominativul tinde să se asimileze
acuzativului, caz de analogie sintactică explicabilă datorită
influenţei neutrului asupra masculinului şi femininului:
ex. patevre~ (N-Ac. pl., „părinţi“).
Dar contopiri de cazuri au survenit şi în limba latină:
- N. = V. = Ac. (la neutru);
- N. = V. (la pl. masc.-fem.);
- D. = Abl. (mai ales la plural).
În limbile moderne flexiunea nominală este, de
asemenea, în plin sincretism, fapt demonstrabil prin
situaţia actuală a englezei. Româna primeşte, în locul
ablativului, acuzativul prepoziţional.

20

