STUDII

LINGVISTICĂ

STUDII SINTACTICE
ASPECTE ALE GENITIVULUI
POSESIV ŞI PARTITIV
DE
ITH.SIMENSCHY
I
I. Genitivul posesiv
1. Adjectivul echivalent cu qetiitivul posesiv
In locul genitivului posesiv se întrebuinţează în limbile indoeuropene foarte adesea adjectivul 1.
.'
De ex.; gr. Îll 'HpaK>'IlEÎIl
(Horn., IJ., 11, 690) "putJrea herculană" şi
ill 'HpaK>'f)o(lb. 18, 117) "puterea lui Hercule". - KaO'Î,<VIlTOV
K<xpa
(Soph., Ant. 899) = KO:O'I'<VTOU
Kâpa (lit.. "capul fratelui" = frate).
Toate cele trei exemple sînt perifraze pentru a exprima substantivele •HpaKfj şi KaO'i,<v€TO.
Primele două exemple se pot traduce şi prin "Hercule cel puternic ",
2. Genitivul posesiv echivalent cu un adjectiv
Genitivul posesiv poate fi echivalent cu un adjectiv şi să exprime
o însuşire (qenitivuţ calităţii). Genitivul acesta stă la singular şi vine
după substantivul de care depinde. În latină, în ex. 2, genitivul cali,tăţii e la -plural i vezi mai jos',
I Cf. H. Hirt, Indogermanische
Grammatik,VI, Heidelberg,1934,p. 109 şi
110,Il. 1.
An, /ingv.isi. ui.. T. 19, p. 5--11,Iaşi, 1968.
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În Iirnba qroacă clasică construcţia aceasta este foarte rară şi
se găseşte numai în poeziei de ex: 6 'ra (}uxfa<;;
iOTOC;(EUL Baccli.
382 sq.] li!.: "viaţa linistel "
o llCYuXOC;;
BfoTOC;;
"viaţa liniştită".
In schimb în greaca biblică genitivul posesiv al calităţii este
foarte frecvent şi corespunde adesea unui adjectiv în limba greacă
profană. Aici se reflectă o întrebuinţare a limbii ebraice, care înlocuieşte prin genitiv lipsa aproape totală a adjsctivuluă 2, de ex.: gr.
o KpnTjc;
11C;;
abl1dac;;
(N. ·T., Le. 18, 6) itide»: tntquttatis (Vulg., 6 M1<mo
!(prrc; (lb. II Tim. 4,8) iustus tuâex (Vulg., ib.).. _. OKEOOC;;
E1<hOyi]C;;
(ib.,
Act. 9, 15) = (1, EK.1EKT6v
1 vas elec tionis "vas ales".
Cenitivul posesiv al calităţii se găseşte si-n alte limbi: astfel:
lat.: 1. uevi qiaciem (Sil.lttll.,'pun.UI,480)
= oetettuim glaciem.
2. homo iustus etmorum(ApttLApol"
75); qenitivul morum este
echivalent cu un adjectiv şi. ceordouatrcu" âcjjectivul iustus:
a. Spre .leosebirede limbagreacă,fie clasicăfie biblică,în latineştede cele
mai adeseorigenitivulcalităttiest!)'însoţitdee·ul1;'adjediv;de ex.: vir maqniinqenii
[Cic.,Leg,3, 45).Insa atunci qcnrtlvulposesiv'mi mai este echivalentcu un adjectiv.
b. In schimbîn latinabiblicăgenitîvulcalitătlistă totdeaunafără atribut,fiind
un semitisrn,ca şi în greacabiblică; ef. cit.\ltemai sus.
engl. a beci of spleiuiotu (Byron, Don Juan, 6(89) "un pat al splendorii" = a splendid beti "un pat splendid". - a âeaâ oi vi11ainy (Scott,
Kenilworth IV, 47,,,0 faptă a. mişelie]." ,;",·.mişelească,.-:-:-.
tlie words of
ttuiti (Bulwer Lytton, The lasi days of Pompeii, V, 410) "cuvintele
adevărului" adevărate.
În limba englezăgenitivul acesta al calităţii, echivalent Cu un
adjectiv, depinde uneori do cuvîntulmqnlloml/, .:C:eţîn ex. urm.:
the I11Ql1.Qf
.iaitt: (Shak., Mids, 40) "OlilUIcredincios". ·a
manai
patiEj'nce(Byron, .Doti Juan 3, 46) ;."un.olj1 răp.dător" Cf.şi rom.:
oamenjj muncii = oamenii muncitori.'
,
3. Substantivul de care depinde gefdtivuZ' posesIv =" adjectiv
Uneori genitivul posesiv împreună cu substantivul de care de
pinde este echivalent cu un substantiv (lanominativ) însoţit de un
adjectiv. Acea5tă construcţie a genitivului posesiv este o particularitat a stilului la Eschil, deşi se găseşte şi lc\ Homer. Genitivul posesivpoate să preceadă substantivul decat:eabî'rnă,sau. s'ă..urmeze
după acesta., de .ex.:.
gr. il1 'HPG:KA1ÎO',;
(Hom. 11. 18, 117) "puterea lui Hercp.le = Her2 ef. A Debrunner,P,. BJass'Grammatikdes neutestamentlichen
Gribchisth6,
Găli:ingen,
1931,& 165.
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eule cel puternic
Hercule. - (J'{}Evo'Qpiwvo<;
Jlb. 486) ,,)Ju:tere'cllui
Orion "= "Orion cel puternic" = Orion, IT;,OOTOV
E'lflUTOc;
(Aesch.
Aq, 1383) "bogăţia îmbr ăcămintei" = ErIJa1'l'AOUaIOV
"Îrnbrăcăminte·a
cea bogată", - rrOXUq:>6vTouia(Ib. Sept 448) "puterea lui Polyphontes "= "Polyphontes cel putemic". - 'fmCOM€boVTO
O'X/J.a ilb: 488)
"frumuseţea lui Hippomedon" = "Hippomedon cel frumos",
lat. scelus viri (PI. Curc, 614) "nelegiuirea omului" = scelesius
vit "om nelegiuit". -- sapietitia Laeli (Hor. Sat. II, 1, 72) '= sapiens L.
- pesies hominum [Cic, Epişt. 5, 8, 2) = hominespestilentes "oameni funeşti ",
althochdeutsch : des steines burâin "greutatea pietrei" =="piatra
cea grea",
4. Genitivul posesiv paronomastic şi pleonastic
Această construcţie este poetică şi se găseşte in sanserită şi în
greacă.
în Riq-vetla genitivul posesiv' e ade\sea' parortomăstio şi' pleonastic în acelaşi timp, de ex.draVi1ţod'âdrdvi1}asf?{.==a}J).(R.V.l;15,7)
"dătător de bunuri ": -:- ga'fţananţ'tvaga1ţapatifrtc havamdhe6Ib;2, 23,1)
'"noi te invocăm pe tine, conducător al cetelor". În aceste pasaje
genitivele .posesive drâoinaso şi ga1ţaham sînt pleonastice.
Genitivul posesiv paronomastic şi pleonastic se găseşte şi la
Homer; de ex.: O(;)VETCtO\JK6A()<O
(Ham. Od.: III;-422Jlif.: ."boar
de boi" ;
ul1l'6oţ;ulWV (Ib, XVU,247) lit.: "căprar:,d'e .capre".
" '
:i
5. Geniiivul jibsjv cu iiu;
,.
"'.."
În unele limbi qenltivul posesiv cu fiu poate axea.j#hnţefes"cil
totul dif.erit, de cel obişnuit şi atunci apJtine stilului, 'figurat, mai
ales în poezie. Astfel de construcţii' se găsesc cel mai des .,'În sanscrita vedică, În special în Rig-Veda, şi în greaca biblică. Construcţii
asemănătoare se află şi în limba engleză.
I. În sanscrită mai totdeauna qenitivut posesiv' prerede cuvîntul
de care 'depinde. Acest cuvînt poate fi: ndpât putrâ sau sunu; toate
trei rînseemnă "fiuil.
'
.
Genitivul posesiv ..cu fiu poate Să exprime :
L o perifrază a, unui nume propriu r de ex.: apâ1ţ1 ndţfiit (R,V.
1, 143, 1)., "fiul apelor" (Agni). - divaS'napata (R.V, 1,117, 12),,0,
Jii"aL derului" (cei doi Asvini).
În sanscrita clasică se întrebuinţează compuse, de tipul arkanan...
dana!!,(Pa'iicatantra 1, str. 213) "fiul soarelui" (Saturn).
2. Uneori perifraza poate fLşi a unui nume comun; de ex.: ,ap'ăf!t
tldpat (R.v. 1, 143, Il ,'Jiul. apelor'j (fulgerul, care provinedirI"ilori)/'\..;.;..
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mihds ndpătam (R.V, 1, 37 ,11) "pe fiul ceţei" ( = ploaia).
In sanscrita clasică se întrebuinţează iarăşi compuse, ca nrpraj7i
(Pajîc, I, str. 129) "fiii oamenilor" ( = oamenii). In privinţa înţelesului
acestei perifraze ef. în greaca biblică: uioi âv{}puJTTWV
(Sept. Regn. 1,
26, 19) tilii tiominum "fiii oamenilor" ( = oamenii).
3. Cînd genitivul posesiv e un substantiv abstract, atunci, împreună cu cuvîntul fiu, el este echivalent cu adjectivul corespunzător cuvîntului din genitiv; de ex.: ilrja putrdm (R.V. 1, 96, 3)
"pe fiul puterii" ( = pe puternicul). - sdhasah sunur asi [Ib. 3, 28, 3)
/ltu eşti fiul puterii" (= puternic). - oimucas napat (Ib. 1, 42, 1) "o,
fiu al llberării" ( = liberator).
Cf. şi în greaca biblică (II, 4).
II. Cuvîntul fiu împreună cu genitivul posesiv este un ebraism
foarte frecvent în greaca şi latina biblică, precum şi în traducerile
Bibliei în diferite limbi. Genitivul posesiv care depinde de cuvîntul
fiu (gr. u16J lat. illius etc.) urmează. după acesta. Înţelesul acestei
construcţii variază după înţelesul cuvîntului ulo (illius etc.) / care şi
el atîrnă de înţelesul cuvîntului din genitiv. Astfel:
1. Foarte rar VIOe;;
are intelesul său propriu de "fiu", ca în ex.
unn.: El Tf)Va(JXEiavTOUul00 Tf\ a'{u1Tl1(N.T., Col. 1, 13) in regnum
iilii dilectionis "în împărăţia Fiului iubirii sale". Genitivul Tîlc;;
U'{U1Tl'JC;;
(iubirii) este echivalent cu adjectivul corespunzător: "iubit". V. p. 3, b
Genitivul calităţii.
2. Uneori tJl6 urmat de un substantiv la genitiv este o perifrază
a acestuia. Construcţia este echivalentă cu substantivul din genitiv,
care ar sta în cazul şi la numărul cuvîntului tJIO.De ex. : Vioiav{}po1TwV
(Sept. Regn. I, 26, 19) (= âV{}pW1TOI),
iilii hominum ( = homines) "fiii
oamenilor II (= oameni). CL în privinţa construcţiei şi a înţelesului:
(I'{}EVO'npîwvo (Horn. Il., 18, 486) ,.puterea lui arian II = "Orion
cel puternic" = Orion.
3. In unele pasaje tJ16 înseamnă "om"; de ex.: al \)101TaUat\ŢJVO TOUTOU
(N.T., Lc. 20, 34), iili! buius saeculţ .Lii! veacului acestuia"
( = oamenii veacului acestuia).
4. Uneori v\6 înseamnă "om" (v. 3), iar qenitivul posesiv e un
substantiv abstract, echivalent cu adjectivul corespunzător. (V. qenitivul calităţii, p, 1, 2). De ax. : u!6e;EtpvllC;(N,T., Le. 10, 6). itliu» pacis
"fiul păcii" = omul paşnic. -ulai abl1dac; (Sept. Regn. II, 7, 10) mii
intoutuuis "fiii nedreptăţii II = oamenii nedrepţi. Exemplele citate se
mai pot traduce şi astfel: "cel paşnic"; ._- "cei nedrepţi ",
III. Construcţii asemănătoare cu fiu (son) şi copil (chilil, chilâreti}
se găsesc şi în limba engleză. Astfel:
1. that qteat son of slaughter (Byron, Dan luau VIII, 9) "acest
mare fiu al măcelului" (="dcest mare măcelar"). - chiuiren of th«
chase (Ib, 65) "copii ai vînătorii" (= "vînători"). (CL mai sus II, 2).
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2. the chiId of sorrow (Bulwer Lytton, The last days oi Potnpeii
IV) (p. 189) "copila tristetii" (= "copila cea tristă"). Cf. qenitivul
calităţii, p. 1, 2.
II. GenitivuI partitiv
1. Adjectiv + genitiv patiitiv
în limba sanscrită vedică si-n cea greacă un adjectiv în unire
cu genitivul partitiv poate avea funcţia de superlativ şi stă mai ales
.
,
la singular. De ex.: ser.: narăm prdcastas (R.V. I, 180, 8) şi nrnăm
stutds (R. V. X, 93, 4) "cel (mai) slăvit dintre bărbaţi". - gr.: bîa
{}EeXUJV
(E 381) "divină între zeiţe" = "foarte divină".a bElAEtEIVUJV
(Horn. Od. XIV, 361) "o, cel mai nefericit dintre oaspeţi".
2. Genitivul ţxittitiv paronomastic
Un aspect special al genitivului partitiv este repetarea la genitiv
a unui substantiv, sau, mai rar, a unui adjectiv; de ex.: minunea
minunilor. Această. paronomasie este emfatică şi-i echivalentă cu un
superlativ: cea mai mare minune. Genitivul acesta e numit de Joh.
Hofmann 3 Genitiv der Steigerung "genitivul comparaţi ei ", iar de Hanns
Oertel ' Ausârucksverstărkunq "exprimare emfatică ",
Genitivul partitiv paronomastic stă la plural, foarte rar la singular, şi atîrnă de cele mai adeseori de un substantiv, rar de tot de
un adjectiv. Mai totdeauna genitivul partitiv paronomastic stă după
cuvîntul de care depinde. Ambele cuvinte stau la plural; uneori însă
cuvîntul de care atîrnă genitivul stă la singular.
Genitivul partitiv paronomastic se găseşte în diferite limbi indoeuropene: sanscrită, avesta, greacă, latină etc. De ex.:
ser. satyasya satyam .,adevărul adevărului" = chintesenta adevărului. - jyoti{ii'f!ljyoti (Brhad Ara!lyaka Upanisad 4, 4, 16) "lumina luminilor". - kavi1J1kavir:'iim (R. V. 2, 23, 1) "pe înţeleptul înţelepţilor" .
avesta: îisunam 'iisus"cel mai iute Între cei iuţi".
qr. aV(lt;aVeXKTwv
(Aesch. Suppl. 524) "stăpînul stăpînilor" i cf.
t ex regum (Plaut. Capt. 822).- appTJT'
apPllTwV
(Soph., Oed. rex 465)
inionda intel inicuuia = maxime inianda. - EX{}pOUC;;
EX{}plŢJV
(Eur. Andr,
520)
"pe
cei
mai
mari
duşmani".
--_ ..•
-.3 Stolz-Schmalz,
LateinischeGrammaUk.Syntax urui Sti/istik5. V61lig neu
bearbeitetvon M. Leumannund Joh. Bapt.'Hofmann.
MUnchen
MCMXXVIII,
p, 390.
4 Cf. "Bulletinde la Societede Linguistiquede Perls",125,52.

BDD-A1549 © 1968 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 18.206.182.112 (2023-01-09 08:54:10 UTC)

TH.SIlViENSCHY

.6

lat magnorum maximus (la J. B. Holmann, o.c., p. 390 "cel mai
mare dintre cei mari". -- rex tequm (Plaut. Capt. 822) "regele regilor" ;
- rex reqtuii reqallor [Ib. 825) este un genitiv partitiv paronomastic
şi pleonastic. Însă 'in pasajul : etiam venena venenorum sunt (Plin.
Nat. hist. 20, 131) "sînt şi otrăvuri contra otrăvuri", genitivul este
posesiv şi nu partitiv 5. .
eng1. tliis guest of guests, thie man oi men (\IV. Scott. Kenilwottii III (p. 36)) "acest oaspe între oaspeţi, acest om între oameni"
= cel mai ales oaspe, cel mai ales om.
rom. zina zinelot (Isplrescu, Zina zinelot, p. 211) 6.
Genitivul partitiv paronomastic este foarte frecvent în limba
fJbraică,unde adjectivul e rar iar grade de comparaţie nu există. De
'aceea traducerile' Bibliei din ebraică, atît cea greacă (Septuaginta)
Cit şi cea latină (VuIgata), sînt pline de astfel de construcţii (ebraisme), C,3:t;eau pătruns-ulterior şi în traducerile făcute în alte llmbi :
germană, engleză, franceză, română etc. şi sînt o caracteristică a
stilului biblic. De ex.: llurat6Tllt;
unrmornturv (Sept. Eccles. 1, 2);
vonita« vonitatum , "deşertăciunea deşertăciunilor". - O'f·ta(l'Il(hwv
(Sept. "Aouc}: .Coniicum caniicorum "Cîntarea cîntărilor". - El TOUt;
utwvat;Twvalwvwv(N.T.; Gal. 1, 5), in saecula saeculonuu, "in vecii
-vecilor".
6 acrtEut; ŢtÎlva<llXEu6vTWV
KUI
Kuptot;
'tWV
KUptEUOVTWV
(1\J.T., 1
'Pim;6,16) ; Rex+tequm ',et Domimzs âominantium, "Impăratul Împăraţilor. şi Domnul domnilor".
Din Biblle iqenitlvuf partitiv paronomastic a pătruns şi în literatura profană, atît ceactlltă cît şi cea populară, de pildă în basme;
tie ex, : .
.engl.
vani(y of vanUies(Bulwer Lytton, Tlie iost Days oi Pompeii
H(p.-166)) "deşertăciunea deşertăciunilor", - the .miracleoi tniracles
fvVilliams Monier, Indian Wisdom XLIIn.) "minunea minunilor".
rom. in vecii. vecilor ..(Creangă, Harap Alb 7, p. 270).- minunea
minunilor (Ispirescu, Broasca ţestoasă cea iermecată, p. 39).

ETUDES SYNTAXIQUES
RESUME
.." Dans ces recherches, il S'i3.gitdecertains aspects du qenitif possessif
etpartitîr, -surtout enanscrit et en grec.
··I.Concernant l -genitif possessif, an constate les faits suivants :
1. l'adjectif equivaut parfois' au genitif; - 2. le genitif peut etre, equi
tCf.J. B.1;101mann,
6.c., p. 391.y.
Basmele
Buctiresci
1901.
7) P.
G.Ispirescu,
T. Kirileanu,
Ion Iomânilor,
Creangă,Opere.
ESPLA,
Bucureşti,1957.
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valent el/un adjectif i -- 3, le substantif dorit depend le qenitif peut
lui aussi avoir Ia Ionction d'adjectit ,
4. le qenitif est quelquefois
paronomastique et, en meme temps, pleonastique i --- 5. le syntaqme
forme par le qenitif reqi par un mot qui signifi.e «Iils» peut avoir des
sens tout li Iait speciaux. Ces dernieres constructions appartiennent
alors au style fiqure.
IL Le qenitif partitif presents deux aspects particuliers dans les
ornplois suivants : ._. 1. lorsqu'il est reqi par un adjectif i - 2. quand
il est paronomastique.
Tous ces aspects du gEmitif possessif et du' gl:'mitifpartitif sant
illustres par des exemples pris surtout au sanscrit et au grec.
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