
20.  PRONUMELE (I) 

 

Pronumele este partea de vorbire care ţine locul unui substantiv într-o 

comunicare, şi se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul desemnat. 

Ele se pot întâlni într-un număr variat de tipuri, cum ar fi pronumele 

personale, demonstrative, interogative, posesive, etc. 

 

Pronumele personale 

 

Pronumele personale ţin locul unor persoane. La persoana a 1a şi a 2a, 

singular, ejgw (eu) şi su (tu), şi, respectiv, plural, hJmeiv şi uJmeiv (noi, 

voi) ele se declină conform declinării a 3a, în timp ce la persoana a 3a 

(aujtov, aujth, aujto) urmează regulile declinării a 1a şi a 2a 

(paradigma 2-1h-2). Pentru persoana 1a şi a 2a avem: 

  

Nom. ejgw - eu su - tu 

Ac. ejme, me - pe mine, mă se - pe tine 

Gen. ejmou, mou - al meu sou - al tău 

Dat ejmoi, moi - mie soi - ţie 

 

Nom. hJmeiv - noi uJmeiv  - voi 

Ac. hJmav - pe noi, ne uJmav - pe voi, vă 

Gen.  hJmwn - al nostru uJmwn - al vostru 

Dat. hJmin - nouă uJmin - vouă 

 

Formele scurte me, mou, moi, şi respectiv, se, sou, soi pot fi 

pronunţate legat, impreună cu verbul determinat, şi în acest caz îşi pierd 

accentul propriu. Pentru persoana a treia, pronumele personal aujtov, 
aujth, aujto (el, ea, el – n) se declină după cum urmează: 

 

Nom. aujtov aujth aujto    

Ac. aujton  aujthn  aujto  

Gen. aujtou aujthv aujtou  

Dat. aujtw|  aujth|   aujtw|  

 

Nom. aujtoi aujtai aujta    
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Ac. aujtouv aujtav aujta   

Gen. aujtwn aujtwn aujtwn  

Dat. aujtoiv aujtaiv aujtoiv   

 

Pronumele personal de persoana a 3a poate avea înţeles reflexiv sau 

demonstrativ, de întărire a identităţii subiectului:  
 
 aujtov ejgw legw - eu însumi vorbesc; 

 aujtou tou ajpostolou - a apostolului însuşi; 

 oJ ajdelfov oJ aujtov - acelaşi frate.  

 

Poziţia adjectivului pronominal decide traducerea:  

 

 oJ aujtov ajnqrwpov - acelaşi om,  

 oJ ajnqtrwpov aujtov  - omul însuşi. 

 

Pronumele demonstrative  

 

Există două tipuri de pronume demonstrative: de apropiere - ouJtov, 

auJth, touto - şi de depărtare -  ejkeinov, ejkeinh, ejkeino. Deseori au 

sens de pronume personal (el, ea), sau apar ca adjective demonstrative.  

 

 oJ logov ouJtov      = acest cuvânt (cuvântul acesta) 
 sau ouJtov oJ logov  = acest cuvânt (cuvântul acesta) 
 
 ejkeinh hJ hJmera        = acea zi (ziua aceea). 
 sau hJ hJmera ejkeinh  = acea zi (ziua aceea). 

 

Când sunt folosite fără substantiv (singure), vor avea sensul, conform 

genului gramatical, ouJtov = acesta; auJth = aceasta; touto = acesta. 

Declinarea lor se poate observa în tabelul de jos (paradigma 2, 1-h, 2): 
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Nom. ouJtov auJth  touto   
Ac. touton tauthn  touto 
Gen. toutou tauthv  toutou      

Dat. toutw| tauth|  toutw|  
 

Nom. ouJtoi auJtai  tauta   
Ac. toutouv tautav  tauta      

Gen. toutwn toutwn  toutwn   

Dat. toutoiv tautaiv  toutoiv  

 

  Nom. ejkeinov ejkeinh  ejkeino 
  Ac.  ejkeinon ejkeinhn ejkeino    

  Gen.  ejkeinou ejkeinhv ejkeinou     

  Dat.  ejkeinw| ejkeinh|  ejkeinw|  

 

  Nom. ejkeinoi ejkeinai ejkeina   

  Ac.  ejkeinouv ejkeinav ejkeina   

  Gen.  ejkeinwn ejkeinwn ejkeinwn  

  Dat.  ejkeinoiv ejkeinaiv ejkeinoiv 
 

Alături de aujtov, -h,-o, ejkeinov, -h, -o, se traduce adesea în NT ca 

pronume personal, „el’, „ea’. În anumite situaţii, acest sens are o 

importanţă teologică deosebită, de exemplu, în cazul înţelegerii naturii 

personale a Duhului Sfânt, în Ioan 14:26. În acest pasaj ejkeinov aduce 

sublinierea că Duhul Sfânt (to pneuma to aJgion, neutru), care este 

numit apărătorul şi încurajatorul nostru (oJ paraklhtov, masculin) nu 

este înţeles de Isus ca o forţă neutră ci ca o persoană (ejkeinov, el: 

masculin), anume a treia persoană din Sfânta Treime, Cel Care va veni 

să îi înveţe pe ucenici: 

 
oJ de paraklhtov, to pneuma to aJgion oJ pemyei oJ pathr ejn tw| 
ojnomati mou ejkeinov uJmav didaxei panta kai uJpomnhsei uJmav 
panta aJ eijpon uJmin ejgw  
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iar mângâietorul, Duhul cel Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele 

Meu, El (acela) vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte toate câte vi le-

am spus Eu. (In. 14:26). 
 

Pronumele corelativ demonstrativ 

 

Pronumele corelativ demonstrativ are formele - toioutov, toiauth,  
toiouto. Termenul are forţă calitativă şi se poate traduce „[în] acest fel, 

astfel’.  Se declină ca  ouJtov, auJth, touto. 
 


