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LIMBA GREAC – UN SCURT ISTORIC

Limba greac  este una dintre cele mai importante limbi indo-europene, 
denumire care st  la baza majorit ii limbilor vorbite ast zi în Europa (cu 
excep ia limbilor uralo-altaice: finlandez , maghiar , basc , precum i a 
limbii turce), dar i a unor limbi vorbite în Asia (cea mai mare parte a 
dialectelor indiene i a limbilor Iranului modern, precum i armeana). 
Aceast  „limb -surs ” reprezint  rezultatul unei reconstruc ii la toate 
nivelurile: sistem fonetic, morfologie, compozi ie frazeologic , sintaxa 
propozi iilor simple i compuse. Din p cate, ast zi nu avem documente 
scrise în aceast  presupus  limb  indo-european . Ea a fost reconstituit  în 
întregime de c tre speciali ti, pe baza metodei comparative, la începutul 
secolului al XIX-lea d.Hr., i astfel putem stabili aproximativ locul i timpul 
în care a fost vorbit  i scris . Ipoteza care s-a impus este urm toarea: pentru 
toate limbile indo-europene vechi a existat o limb -surs  comun  din care 
acestea au izvorât. Din aceast  limb -surs  s-au n scut dialectele. Ulterior, 
din aceste dialecte s-au format noile limbi. Devenind comune, acestea vor 
comporta, la rândul lor, o serie de dialecte, din care se vor na te ulterior i 
alte limbi.  

O compara ie între limbile indo-europene i cele semite subliniaz  
câteva diferen e esen iale: limbile indo-europene nu se scriu de la dreapta 
la stânga; limbile indo-europene sunt flexionare, adic  se declin ; 
cuvintele limbilor indo-europene se modific  cu ajutorul elementelor sau 
desinen elor care se adaug  la tem , adic  la r d cina cuvântului. Acest 
element precizeaz  foarte bine rolul jucat de cuvânt în propozi ie; vocala 
joac  de asemenea un rol important în îns i r d cina cuvântului, în limba 
greac . Dimpotriv , în limbile semite, vocala nu reprezint  decât un 
element supra-ad ugat în scriere, de inven ie recent . F r  vocale, r d cina 
este format  în general din trei consoane (triliteral ) i poate face obiectul 
mai multor sensuri. 

Limba greac  este cea mai veche limb  din Europa, vorbit  i scris  
în mod continuu. Treizeci i cinci de secole separ  „documentele 
miceniene” de limba greac  modern  (sau neogreaca). Civiliza ia micenian  
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(dup  denumirea capitalei – Micene, cel mai puternic ora -stat din acea 
vreme) reprezint  prima perioad  important  a civiliza iei grece ti, fiind 
opera aheilor (1600 î.Hr.), de i la vremea respectiv  nu se punea problema 
existen ei unei unit i teritoriale sau politice. Dup  o perioad  de 
aproximativ ase secole (pân  în jurul anilor 1200-1100 î.Hr.), caracterizat  
printr-o continu  expansiune teritorial  care a cuprins partea continental  i 
majoritatea insulelor grece ti de ast zi, civiliza ia micenian  a disp rut, în 
special din cauza invaziei ultimului val de triburi grece ti ale dorienilor. 
Descifrate în anul 1952 d.Hr., cele mai vechi documente scrise de acest fel, 
numite „Inscrip ii (Tablete/ Texte) Linear B”, reprezint  o form  de scris 
silabic  timpurie, foarte asem n toare cu limba greac  i au fost descoperite 
în special în ruinele cet ii Pylos. Acestea provin din secolul al XV-lea î.Hr., 
în timp ce forma vorbit  trece de anul 2000 î.Hr., mergând probabil chiar 
pân  în jurul anului 3000 î.Hr.  

Remarcabil este faptul c  greaca nu se înrude te cu niciuna dintre 
limbile indo-europene, de i s-a constatat c  prezint  totu i unele afinit i cu 
limba armean  (plasarea unei vocale înaintea unei consoane slab articulate, 
pentru a o sus ine în pronun ie) sau cu dialectele indo-iraniene (folosirea 
augmentului, o vocal  de forma „e” care, odat  cu folosirea desinen elor 
secundare, caracterizeaz  la modul indicativ apartenen a la timpul trecut). 
Caracterul de izolare al limbii grece ti este îns  contrabalansat cu 
generozitate de abunden a dialectelor sale. Diferen ele dialectale nu erau 
totu i foarte mari, astfel încât orice grec putea în elege grosso modo celelalte 
dialecte. Aceast  bog ie a dialectelor ine de numero i factori istorici i 
naturali. De la ahei pân  la dorieni, valuri succesive de triburi nomade au 
acoperit în mod progresiv întregul teritoriu al Greciei. Relieful neuniform a 
divizat popula ia, iar conceptul de cetate autonom  a condus la instaurarea 
multiplelor dialecte. Dintre acestea, numai cele care au stat la baza redact rii 
unor opere literare au c p tat o anumit  amploare. Reparti ia lor geografic  
este destul de complicat . Cel mai r spândit dialect este cel „ionic-atic”, 
specific zonei r s ritene, în care elementul atic a manifestat o tendin  destul 
de conservatoare, impunându-se ca filon principal. Succesul Atenei pe plan 
politic i cultural („epoca de aur” din secolele V-IV î.Hr.) a f cut ca 
dialectul atic s  devin  exponentul cel mai de seam  al limbii grece ti 
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clasice i s  constituie nucleul limbii elenistice (koin ). Îi urmeaz  dialectul 
„eolic” sau „aheean”, care con ine multe arhaisme i este, la rândul s u, de 
trei feluri: continental, insular i asiatic, specific zonei centrale. În fine, 
grupa vestic  este dominat  de dialectele „beo ic” i „doric”. Dac , într-un 
anumit fel, este posibil s  identific m dincolo de dialectele sale „greaca 
comun ” (în sensul de fond comun; a nu se confunda cu „limba comun ”, 
care va ap rea ulterior), r mâne aproape imposibil de reconstituit evolu ia 
care s-ar fi putut produce de la stadiul limbii indo-europene pân  la perioada 
în care greaca este pentru prima dat  atestat  documentar. În acest stadiu, 
chiar dac  greaca a p strat, cu o extraordinar  fidelitate, anumite 
caracteristici mo tenite de la limba-surs  indo-european  (ca, de exemplu, în 
domeniul vocaliz rii), ea a suferit totu i i schimb ri considerabile.   

Se poate afirma c  evolu ia limbii grece ti reprezint  un fenomen 
unic în istoria lingvisticii. Elementul insolit al acestei evolu ii de 
aproximativ patru milenii este tocmai capacitatea limbii de a se diviza în 
numeroase dialecte i apoi de a se reuni, chiar i pentru a treia oar , 
coagulând în jurul ei pe to i vorbitorii elenofoni. Spre deosebire de limba 
latin , care a disp rut i tr ie te ast zi numai prin intermediul limbilor 
moderne pe care le-a generat (i.e. francez , italian , român , spaniol , 
portughez  etc.), greaca a r mas totu i aceea i limb , asumându- i 
schimb rile impuse de evolu ia istoric , cultural , religioas  i tiin ific .  

Ea este marcat  de cinci faze importante, de la începuturi pân  în 
prezent: 

1. Prima faz  începe odat  cu separarea unei limbi proto-grece ti de
limba proto-arian  (care st  la baza sanscritei i a dialectelor
iraniene). Avem de-a face acum cu o limb  unitar , comun  tuturor
triburilor grece ti, sau mai bine zis „proto-grece ti” (protogreaca,
2000-1500 î.Hr.), c reia îi lipsesc documente scrise. Urmeaz
primele texte grece ti scrise într-un sistem silabic („Linearul B”),
folosit de administra ia palatelor miceniene i disp rut odat  cu
acestea (greaca micenian , 1500-1200 î.Hr.; 1200-800 î.Hr.). i în
acest caz, lipsesc documentele scrise.

2. A doua faz  începe odat  cu venirea în Peninsula Elen  a diferitelor
triburi de greci, când unitatea limbii începe s  fie fragmentat  de
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numeroasele dialecte descrise mai sus (ionic, doric, eolic, arcado-
cipriot etc.). Aceasta este perioada arhaic  i clasic  a limbii grece ti 
(greaca clasic , 800-330 î.Hr.).  

3. Perioada elenistic  i roman  marcheaz  o a treia faz , când limba
greac  începe s  se reunifice sub denumirea de „dialectul comun”
(  / koin  dialektos). Nu tim dac  diferen ele
dialectale au continuat s  fie prezente timp îndelungat, îns  este cert
faptul c  formarea i r spândirea dialectului koin , limba comun  în
secolul al III-lea î.Hr., le-a dat o lovitur  mortal . Aceast  limb
koin  a permis i a favorizat atât unificarea politic , cât i pe cea
cultural  (greaca elenistic , 330 î.Hr. – 330 d.Hr.).

4. Perioada bizantin  i cea bizantin  târzie inaugureaz  o a patra faz ,
când se înregistreaz  o nou  divizare a limbii în dialectele grece ti
moderne. Divizarea Imperiului Roman (395 d.Hr.), apoi c derea
Imperiului Roman de Apus (476 d.Hr), precum i presiunea
constant  a popoarelor migratoare au f cut ca greaca i latina s  î i
separe complet zonele de influen , latina fiind folosit  exclusiv în
apus, iar greaca în r s rit. Imperiul Bizantin devine astfel dominat i
definit de cultura greac  i de cre tin tatea ortodox  (greaca
bizantin , 330-1453 d.Hr.).

5. În fine, pe parcursul secolului al XX-lea, limba cunoa te o nou  faz
de omogenizare, pentru a forma „neoelena comun ” sau neogreaca,
ce marcheaz  o a cincea i ultima faz  a evolu iei sale. Cucerirea
Constantinopolului de c tre turci, în anul 1453 d.Hr., înseamn , în
mod simbolic, pr bu irea Imperiului Bizantin i face ca majoritatea
elenofonilor s  intre sub autoritatea Imperiului Otoman. Cu toate
acestea, o parte dintre savan ii Bizan ului se refugiaz  în Occident,
revitalizând interesul pentru cultura i limba greac  i contribuind
astfel la Rena tere. Acum apar o serie de dialecte moderne, cele mai
multe derivate din koin . Dup  R zboiul de Independen  din Grecia
(1821-1830 d.Hr.), începe o lung  dezbatere cu privire la stabilirea
unei limbi oficiale a noului stat grec. În mod concret, trebuia ales
între variet ile de limb  popular  ( / Demotike) i o limb
cult , semi-artificial , „cur at ” de elemente str ine i aticizat


