ASPECTE DIN SINTAXA HOMERICA
DE
TE. SIMENSCHY
A. DEZACORDUL
ÎN CAZ

La Homer gasim uneori un dezacord între cazul în care stă, un
atribut (substantiv sau, mai des, participiu) şi pronumele personal
1a care se referă; ele ex : (J11tâTE /lOIXEf)at
••• /<ivopoC;;
OUCYTl')VOlO
(A75 sq.),
Aici dezacordul în caz se datoreşte unei contaminări [amestec de două
construcţii) : daiivus commoâi /)01,care atîrnă de verbul XEUW
(infinitiv
aorist) şi qenitivul posesiv avopos; O\J(jŢjl\IOlO.
care depinde de (1111111,
Construcţia regulată ar fi fost: avopio\JO'TllVI.}!
(dat.) , ca arpzitie pe linqă
pronumele personal /lOI,"
In pasajul: (XAAIlV
b' l'WivboovLEI<llP'1.TO
KipKlj,
/ Et<;;
,A'I'ooob6}JOVC;;
KUL
Errulv11C;;
nf(l(WPOV(
î%,/4J\JXI)XPllOOPEVOVC;;
elluiov Tetpeotuc (K563 sqq.)
participiul XPIlOO/)EvouC;;
(acuz.) e În dezacord cu pronumele personal,
l'11l1v
(dat.), la care se referă. Constructia normală ar Eifost: )ltiv...
XPWro,UEvOlC;;.
Versurile elin acest pasaj sint repetarea exactă din pasajul următor, unde acuzativul XPIlGOf1Evou,,;
e justificat, căci depinde
de Xp1lşi se referă la UtciC;;,
subînţeles; ănl1v XP1lrrptîrrovOOOV
TEA€oai
1(a\1l<E0'9at
/ elC;;,A'î'ouoă6}Jou,,;
I<al E1Talvil";
nq)()"ECjJovEiI7C;;,
/ tpuXijXPllcrO!lEVOUC;;
el1(1î()uTElpwiao(1<
490sqq.).
Ceva asemănător cu construcţia din primul exemplu de mai sus
găsim uneori şi în sanscrită. ca în exemplul următor; tai o v i ela rb h a pat CIy e clamayantyah sakhijonah / nyaveclayat tam asvasth[im
doniavan! 11Ţln are c v CIre'. (Nala 2, 5), (" atunci prietenele Damayantiei îi spuseră re9elui, domnitorului Vidarbhilor. că Damayanti
e suferindă"). Aici substantivul viaarbtiopotave e În dativ. iar apozitia sa, norecvare, În locativ. Această contaminatis se datoreşte
faptului că verbul nyovedayat (de la niveâaviim! /Ieu povestesc") se
poate construi indiferent cu dativul sau cu locativul.
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Un aspect al dezacorclului în caz este coniaminaţia patticipială.
care-i un dezacord al part.icipiului şi se qăseşte IiI Homer. Acest dezacord este de două feluri :
1. Dezacordul poate proveni din faptul că. anumite verbe se pot
construi in două feluri, uneori chiar în aceeaşi propoziţie, ca în
exemplul din sanscrită. citat mai sus; astfel: Il ETal\\I10'ai
Ti E 8U/-.lo<;;/aJlqJl
7t6cJ'E\
KEI\ETal,
ual K1lb8eX
rrep 7tSTTasuilJ
(p 554sq). In pasajul acesta, participiulîn dati v TTE7ta8uÎţl
se referă la pronumele în elcuzati v E. Această
contaminare se datoreşte faptului că verbul KJ..Of.lal
se poate construi
sau cu clativul sau cu acuzativul.
Tot astfel şi în pasajul de mai jos, participiul în genitiv EuEaJlEvotOse referă la pronumele în dativ OI pentru că &KOUO)
"a asculta"
se poate construi sau cu dativul sau cu genitivul: aTn oi WK'KOUO'E
flf.'(w;;
8EOS;
EuSalEvOto.
(TI 531).
Contaminatia participială se datoreşte, în parte, şi ritmului, ca
în ultimul pasaj citat. unde n-ar putea sta E\)tatEVlp,
Cf'. şi pasajul 1\75
de mai sus.
II. Participiul stă la qenitivul posesiv, în loc să se acorde cu
pronumele personal la care se referă şi care stă în dativul simpatetic.
De ex.: ()ETIas;
bE oi EK1TEO'E
XElPO,
/ Â.llWvou.(X17 sq).-!.leXl\aTIOU
aq)l(Y!
8uf.lo<;;
lo:1Ev
EUCPPOO'UV\l(JIV
laivETa!E'(vEKa
O'Elo,
/I\EuO'0'6vTWV
rorovoeeăos; xopov ElooXvEuO'av.
(1:155 sqq)-i][.llvb' aUTElWTEKXuo811
cpil\ov11Top
IOEwavTwv
qJ06nov.
(1256 sqq).- Ttf1KEoiEjKEqJaX6s;
'rE oUlO'TIEOS;
c'inUOlS;
ănlJ I OE1VOilEVOU
paîolTo
TIP0S;
oubE'i(1 458 sq). -XaîPE b'OOU(J0'8US;
/ OTI{J(J.
OI tOTOUrrtp.K110ETO
V6(JqJIV
E6vTOS;.
(S 526 sq.).-J..eXKE
/lEO'cplrrep] XpoTxal\Kos;
d.wphs;I vU(JO'0f.lEVWV
iqJEO'IVTEKC.t!
E-rXEO'IV
atcpl'f\)OtO'IV
(Z 25 sq}. Acest dezacord al partloipiului,
mult mai frecvent decît primul (v. Il, se explică prin faptul că funcţia
dativului simpatetic este aproape identică cu aceea a genitivului
posesiv.
In toate exemplele citate, afară de două (TI 531 şi E 526) atributul in dezacord cu pronumele personal la care Se referă, stă în
versul următor sau chiar al treilea (K 563 sqq) şi este despărţit ele
pronume prin 3 pînă la 10 cuvinte intermediare, ca în K 563 sqq, Faptul
acesta explică şi el. în parte, dezacordul. care se iveşte cu atît mai
uşor, cu cît atributul e mai departe de cuvîntul pe care-I ridermină.
B. TIMPUL
TRECUT
Un aspect special pe care- J prezintă, între! alte particulari tăţi,
sintaxa timpurilor la Homer este şi felul cum e întrebuinţat adesea
indicativul timpurilor secundare (imperfect, aorist şi mai mult lrl
perfect) şi al perfectului. Toate aceste "timpuri" sînt adesea echivalente Între ele, putînd sta unul în locul altuia. Ele sînt timpuri narative şi servesc numai ca să exprime trecutul, fără vreo nuanţă deosebită. În astfel de cazuri ele nu mai corespund de loc cu timpurile
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care exprimă trecutul în dialectul atic sau în limba latină. In schimb,
întrebuinţarea lor, excepţională la Homer, prezintă o foarte mare
asemănare cu aceea pe care o au In mod permanent in limba sanscrită . v. paq. 64.
1. Imperiectut este adesea echivalent cu aoristul şi uneori alternează cu acesta, ca în pasajele următoare: i'.bOEt(Jev
o' 6 YEPUlV
Kai ETIEÎeETOf,lu9rv.(A 33). - lVC;;
TOTETuoElOl1t;;
aVEXaLETO,
dnE TE AmŢJ.
(E 600).-.
vUKmflEV&EOO!iJEV
... /11w8Ev0'0\ flEVvEac;;EAKoPEv
El (iAuoÎav (y 151 sq]. In
pasajul următor L(JKTEl(H'
poate fi sau imperfect sau aorist : TOVOE
ibLiJV
YJKTElpE
nooapKllC;
oîoC;'AXlAAEtlC;/
K(lÎurv <POJV110UC;
('ma nTEpOfVTa
7TgocrlluOO:
(TI5 sq.).
Datorită echivalenta] dintre imperfect şi aorist se explică funcţia
de aorist gnomic pe care o are imperfectul în pasajul următor: ac; KE
8EOîc;
ETIlTIEÎ911Tm,
Ilaa T'EKAUOV
o.0ToO(A 218).
Imperfectul esLe uneori echivalent cu mai mult ca perfcctul. ca
în pasajul: 11o'ăp' EmIT''IElâKllvbE
KaTll'fETO
VlluC;EUEPYll,
I il COEPE
TllAElaxov
nuA6etv.(TI322 sq.), Cf'. şi pasajul El62 sqq, citat mai jos.
2. Aot istul este uneori echivalent cu mai mult ca perfectul i de ex.
KpvEâ'E'f'(u8vllAeEv,aywv EpÎllPOV
aOloov,;
TC)V
rrept Mova'E<PÎAllOE
bîbovb'ayo:80v TEKCXK6v
TE' o<p8aflllwv
flEVatEpOf, bîoou /)'oEîav Ct.Ol())'lV
(8 62 sqq.).
Aici aoristul E<pii\110E
e coordonat cu imperfectul oioouşi ambele verbe
sînt echivalente cu mai mult ca perfectul. Tot astfel aoristul <XIlEPcrs,
coordonat cu imperfectul oloou.
3. Periectul este echivalent cu aoristul şi coordonat cu acesta în
pasajul: ESou KfÎ8EV
El1 lwl EflC;amflA\J8Emhpll<;;
(T 223).
4. Mai mult ca perfeclul poate avea functia de imperfect. ba chiar
să. fie coordonat cu acesta, ca în ex. urrn. : o<ppo.
PEVuÎv eupo Evicn8wal fOflTIEt/VOIJT11crEIV
'Obuoa ... (u328 sq.)- nOpEV En'EIJxo.p6<pIV
PEYCX
Ko.iETo,
TllA60E
b'oO)..th/KEbpo\J
T'EUKEaTofO
8uo\!T'ava vncov (')blUbEl
/ balOfJEVUJV
(E59 sqq.).
- K(xi011{ETflxEpoivEVWfHX
(8. 1. Cli\E!uov),
; .... <p6voc;
O( 01 O1'IK
EVIDU!Jtf
I flE!BAETo
(x 10 sq.).
Şj mai mult ca perfectul poate avea uneori funcţia de aorist, ca
şi imperfedul (v. 1) i de ex.: (JJC;
coaTo.Tl1AEI·.wXOC;
bEbtEKWyupolOpEp11KEl
(1:47).
Funcţia de aorist a mai IIlUll ca perfectului se lntîlueşte şi mai
tirziu, în proză.; cL.: aUTllIlfov/lapEll1J
ii yvwfJl1
ombf'oEKTo.
(fier. 4,132).dmp E"fEy6vEl
To(ho(=EYEvno)(inser.).
a. E. Kieckers' afirmă, deci, pe nedrept că "abia În perioada he1enistică se întrebuinţează mai mult ca perfectul În locul aoristului";
el se baza numai pe inscripţia citată mai sus.
5. Din cele expuse cu privire ]a întrebuinţarea formelor personale eaTe exprimă t.recutul la Homer rezultă următoarele:
1HistorischegriechischeGrammalik,
IV, SammlungGoschen,1926.p. 27 ( 12),
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l mpetlectui poate avea functia de aorist şi ele mai mult ca perfect.
Acilsui! poate avea functia de mai mult ca perfect.
Petiectul poate fi intrebuintat ca aorist.
Moi mult ca periectnl poate fi întrebuinţat în locul imperfectului
sau al aoristului.
Imperfectul, perfectu] şi mai mult ca perfectul pot avea funcţia
de ootist şi sîn t. adesea coordonate cu acesta.
Cu alte cuvinte: În loc de imperfect poate sta mai mult ca perfedul.
În loc de aorist pot sta Irnperfectul, perfectul, sau mai mult ca
perfectul.
În loc de mai mult ca periect pot sta imperfectul sau aoristul.
O foarte mare asemănare în ceea ce priveşte întrebuinţarea la
Homer a formelor personale care exprimă trecutul se găseşte în limba
sanscrită, fie vedică. fie clasică. Iată ce spune sanscrrtistul Whitncy 2 :
"Timpurile: imperfect, perfect, mai mult Ca perfect şi aorist sînt
denumite astfel pentru că corespund, prin felul cum sînt formate, cu
timpurile denumite la fel în alte limbi din aceeaşi familie, în special
în qreceşte, şi cîtuşi de puţin datorită vreunei deosebiri de timp exprimate de ele. In nici o perioadă a limbii sanscrite n-a existat vreo
expresie a timpului imperfect sau mai mult ca perfect - nici a
timpului perfect, afară de limba mai veche, unde "aoristul" are acest
sens, mai tîrziu imperfectul, perfectul şi aoristul sînt timpuri trecute
sau preterite, fără vreo deosebire între ele".
Cauza principală atît el dezacordului în caz cît şi a întrebuinţării
speciale a formelor tenlpofale care exprimă trecutul este ritmul.

PARTICULARITl:SSYNTAXIQUES CHEZ HOMI;RE

J. LEDFSACCORD
UNCAS
Chez Hornoro an trouve partois un desaccord entre le cas d'un
attribut (substantir ou, plus souv ent. participe) et le pronom personnel auqucl il se rapporte. On rencontre quelquefois un Iait semblablo en sanscrlt.
Un aspect du desaccor d en cas est la cotiuunituiiion porticiplale 'l,
qui est un desaccord du participe ei apparuit chez Homero. Ce desaccord est de deux sortes :
2 W. D. whttney,A SnnslsriiGrommaI5,
Leipzig,1924,532a.
3 Cf. La constmctiondu verbe dans les languesttuio-euiopeennes,
Jassv. 1949,
p. 243.
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1. Le desaccord peut provenit du Iait que certains verbcs peuvent
se construire de deux manieres, quelquefois dans la meme proposition.
2. Le participe est au qenitif possessif, au lieu de s'accorder avec
le pronom personnel auquel il se rapporte et qui se trouve au datif
syrnpathetique. Ce desaccorri du participe, beaucoup plus froquent
que le premier, s' explique par le Iait que la fonction du datif sympathetique est presqus identique avec cella du qenitif possessif,
Le desaccord en cas apparatt d'autant plus facilement que l'attribut est plus eloiqne du mot qu'il determine.
Le principal fadeur qui engendre le desaccord est le rythme.
u. LETEMPS
PASSE
Un aspect special que presente, parmi d'autres particularites, Ia
syntaxe des temps chez Horners est la maniere dont est souvent
ernploye I'indicatif des ternps secondaires (imparfait, aoriste et plusque-parfait) et du parfait, Tous ces "temps" sont souvent equivalcnts
et peuvent etre echanqes entre eux i ainsi: I'imparfajt est souvent
equivalent it l'aoriste et parfois il alterne aver le dernir i I'aor iste
est parfois equivalent au plus-que-parfait i le parfait peut etre equivalenl: El.l'aoriste et meme coordonne avec lui i le plus-que-parfait
peut avoir la fonction d'imparfait et etre coordonne avec celui-ci.
Done l'imparfait, le parfait et le plus-que-parfait peuvent avoir
aussi. la fondion d'aoriste et 8tre coordonnes avec lui. Ce sont des
temps narratifs, qui servent seulement a exprimer le passe, sans
aucune nuance accessoire. Alors ils ne corresponclent plus aux temps
qui expriment le passe dans le dialecte attique ou en latin. Mais leur
emploi, exceptionnel ehez Homere, presente une tres grande ressemblance avec l'emploi qu'ils ont regulierement eu sanscrit, sit vedique, soit classique.

