
20.  PRONUMELE (II) 

 

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 relativ 

 

Pronumele relativ - oJv, hJ, oJ (care, ce) are forme distincte pentru cele 

trei genuri. Ele nu trebuie confundate cu articolul hotărât de care se 

deosebeşte prin faptul că primeşte accent, dar şi prin faptul că există o 

anumită inversiune: - oJv - pentru masculin (articol hotărât oJ), hJ - 

pentru fenimin (articolol hotărât, hJ), şi oJ - pentru neutru (articol 

hotărât, to).  

 

Nom.    oJv hJ  oJ        oiJ  aiJ  aJ 
Ac.       oJn hJn  oJ  ouJv aJv aJ  
Gen. ouJ hJv   ouJ       wJn  wJn wJn 

Dat. wJ| hJ| wJ|  oiJv  aiJv oiJv 

 

Atunci când determinantul pronumelui relativ nu este prezent, 

pronumele relativ trebuie tradus cu echivalentul genului: oJv = el, cel 

care; hJ = ea, cea care; oJ = el (neutru), cel care: oiJ = ei, cei care; aiJ = 

ele, cele care; aJ = ei / ele (neutru) cele care.  

Cu flexibilitatea sa, pronumele relativ conferă multă exactitate 

comunicării. Un exemplu este Mt. 1:16, unde ejx hJv, „din care”, este la 

genul feminin, indicând-o pe Maria ca singur părinte pământesc al lui 

Isus (informaţie care se pierde în româneşte).    

 

Pronumele interogative şi pronumele nehotărâte 

 

În limba greacă pronumele nehotărâte sunt tiv, ti (cine, ce; sau 

cineva, ceva). Cele două tipuri de pronume, interogativ şi nehotărât, se 
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deosebesc prin accent: pronumele interogative au accent ascuţit (tiv, 
tiv, etc.), iar cele nehotărâte, nu au accent (tiv, ti, etc.). 

 

  M.\ F.  N.           

Nom         tiv   ti                
Ac.          tina      ti 
Gen.   tinov  tinov             

Dat.  tini  tini           

 

Nom.          tinev   tina                
Ac.          tinav      tina  
Gen.  tinwn  tinwn             

Dat.  tisi(n)  tisi(n) 
 
Exemple: 

 
kai uJsterhsantov oijnou legei hJ mhthr tou  jIhsou prov  
aujton oijnon oujk ejcousin. kai legei aujth| oJ  jIhsouv: tiv ejmoi 
kai soi, gunai oujpw hJkei hJ wJra mou. (Ioan 2:3-4) 

Şi, terminându-se vinul, zice mama lui Isus către El: Nu mai au vin. Şi  

îi zice Isus: Ce [ne este?] mie şi ţie, femeie? Nu a venit ceasul meu…   

 
kai tinev twn Farisaiwn ajpo tou ojclou eijpan prov aujton, 
Didaskale, ejpitimhson toiv maqhtaiv sou. (Luca 19:39) 
Şi unii dintre fariseii din mulţime i-au zis, Învăţătorule, ceartă-ţi  

ucenicii. 

 
blepete mh tiv uJmav ejstai oJ sulagwgwn dia thv filosofiav 
kai kenhv ajpathv kata thn paradosin twn ajnqrwpwn, kata  
ta stoiceia tou kosmou kai ouj kata Criston.  
Aveți grijă (vedeți) ca nici unul să nu vă arbitreze greșit prin filosofii 

şi vorbe goale după tradiţia oamenilor și după principiile lumii şi nu 

după Hristos. (Coloseni 2:8) 
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th| gar cariti ejste sesw|smenoi, dia pistewv. kai touto oujk  
ejx uJmwn, qeou to dwron, oujk ejx ejrgwn, iJna mh tiv 
kauchshtai. 
Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu [este] de la 

voi - [ci este] darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude  

cineva. (Efeseni 2:8-9) 
 
eij tiv oujn paraklhsiv ejn Cristw|, eij ti paramuqion ajgaphv,  
eij tiv koinwnia pneumatov, eij tiv splagcna kai oijktirmoi,  
plhrwsate mou thn caran iJna to aujto fronhte, thn aujthn 
ajgaphn ejcontev, sumyucoi, to eJn fronountev (Filipeni 2:1-2) 
Acum, dacă [aveţi] vreo mângâiere în Hristos, dacă [aveţi] vreo 

încurajare a dragostei, dacă [aveţi] vreo părtăşie a Duhului, dacă [aveţi] 

vreo înduioşare sau milă, [faceţi-mi] deplină bucuria aşa ca să vă 

gândiţi la acelaşi lucru, având aceeaşi dragoste, într-un suflet, cugetând 

ca unul.  

 

Limba greacă foloseşte şi forme compuse ale pronumelor relative şi 

demonstrative, cum ar fi: 

 

pronumele relative nedefinite - oJstiv, hJtiv, oJti (oricine, oricare). 

pronumele corelative cantitative - oJsov, oJsh, oJson (oricât de mult, 

 -ă). 

pronumele relative calitative  - oJpoiov, oJpoia, oJpoion (nişte). 

 

Alte pronume interogative compuse, sunt:  

 

  pronumele int. cantitativ - phlikov, phlikh, phlikon = cât de mare  

  pronumele int. cantitativ - posov, posh, poson = cât, câţi; câtă, câte  

  pronumele int. calitativ - potapov, potaph, potapon = ce fel de 

  (cf. poiov) 

  pronumele int. calitativ - poiov, poia, poion = ce fel de   
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Exemple: 

 
ijdete potaphn ajgaphn dedwken hJmin oJ pathr, iJna tekna  
qeou klhqwmen, kai ejsmen. dia touto oJ kosmov ouj ginwskei  
hJmav, oJti oujk ejgnw aujton. (1 Ioan 3:1) 

Vedeţi ce mare dragoste ne-a dat nouă Tatăl, ca să ne numim copii ai  

lui Dumnezeu – şi suntem. Şi de aceea lumea nu ne cunoaşte: pentru  

că nu l-a cunoscut [nici] pe El. 

 
Kai ejkporeuomenou aujtou ejk tou iJerou legei aujtw| eiJv twn  
maqhtwn aujtou: didaskale, ijde potapoi liqoi kai potapai  
oijkodomai. (Marcu 13:1) 

Şi, ieşind el din Templu, îi spune unul din ucenicii lui: „învăţătorule,  

uite ce mai pietre şi ce mai clădiri!” 

 

În ce priveşte pronumele nehotărât, el se traduce cu „un / o’, 

„cineva’, „un anume’, „o anume’, etc., de exemplu: 

 

touto legei tiv - cineva zice aşa (aceasta) 

ajnqrwpov tiv touto legei – un anume om zice aşa (aceasta) 


