DATIVUS КАТО ЗАСТЪПНИК НА
ИНСТРУМЕНТАЛА
Дативът като застъпник на Инструментала обхваща две функции: Комитатива и
Социатива за изразяване на свързване, общуване, съпровождане или общност и
Инструментала в тесен смисъл, за изразяване на средството или оръдието, с което се
извършва действието или неговата причина. Никъде в индогермански няма формална
разлика между тези два начина на употреба, това се изяснява от факта, че
Инструментала в тесен смисъл може да бъде разглеждан като вторична употреба на
Комитатива.

Дативът като застъпник на социатив-комитатива
(Dativus sociativus)
Стои при глаголи, изразяващи общност, свързване, приятелско или враждебно
отношение; при сложни глаголи с представки oJmo-, sun-, meta- и при съществителни,
прилагателни и наречия с подобно значение. Социативният смисъл може да се
подчертае и с предлози a{ma, suvn 1.
І. При глаголи и имена, които изразяват някакво съвместно състояние или
действие и те обхващат 3 групи:
1. При сложни глаголи, изразяващи действие, което се извършва заедно с друго
лице. Въобще при думи съставени с oJm-, aJ(m)-, sun- (xun-), meta- и други думи за
общност. Както и при dia- в diallavttw tinav tini (помирявам), diallavttomai
(помирявам се), dialevgomai (разговарям се).
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oJmou'

заедно с

ajkolouqevw

следвам, съпровождам

suna/dv w

пея заедно

meivgnumi,keravnnumi

смесвам

o{moio"

подобен

sumbaivnw

вървя заедно с

oJmoiovw

уподобявам

sunqnh/vskw

умирам заедно с

oJmartevw

съпровождам

sullambavnw

помагам

Много от тези думи, обаче, вървят с Genitivus.
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oJmilevw

общувам

suggenhv"

сроден

oJmovglwsso"

едноезичен

sunergov"

сътрудник

oJmogvwvmwn

съгласен

suvmfwno"

съзвучен

a{ma

заедно с

metevcw, metalambavnw

съучастник съм с

ajkovlouqo"

спътник

oJmw'"

заедно (обаче

нкг.tiniv в нещо tinov"
metadivdwmi

oJmo" само с gen

споделям нещо tinov"/tiv
с нкг. tiniv

xunov", koinov"

общ

o{moro"

съседен на

koinwniva

общуване

spevndomai, sponda;"

сключвам договор

koinwnevw

имам дял с нкг.

poievomai

(мир) с нкг.

в нещо
(Hdt. 3, 131) Dhmokhvdh" Polukravtei wJmivlhse - Демокед влезе във връзка с Поликрат.
(X. Comm. 1. 2, 60) (oiJ sofistai;) toi'" mh; e[cousi crhvmata didovnai oujk h[qelon
dialevgesqai - Софистите не искаха да беседват с тези, които не можеха да им платят.
2. При глаголи със значение “споря, сражавам се, съревновавам се”2.
mavcomai

сражавам се

naumacevw

сражавам

polemevw, povlemon poievomai
се diafevromai, dafora;n e[cw,

воювам
враждувам

по море

diavforo" eijmiv

ejrivzw, e[rin e[cw

споря

ajgonivzomai

състезавам се

dikavzomai

съдя се

plhktivzomai

бия се

(X. Comm. 3. 5, 16) pleivsta" divka" ajllhvloi" dikavzontai - Те много се съдят помежду
си.
(Hdt. 6, 23) oJ @Rehgivou tuvranno" ejwnv diavforo" toi'si Zagklaivoisi - Тиранинът на
Регион беше враг на Занклейците.
3. При изрази за подобие (но това би могло да се схване и като същински Датив).
e[oika

приличам

o{moio"

ei[domai

подобен съм

paraplhvsio"

ijsovw

изравнявам, правя равен

i[so"

равен

oJmoiovw

правя подобен, сравнявам

ajnovmoio"

неподобен, различен

подобен
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Вместо Dat. sociativus може да се употреби prov" с Acc. В изрази като sponda;" poievomai prov" tina “сключвам съюз с някого”, но не и в изрази като polemevw prov" tina - “воювам против нкг.”, в тези
случаи се използва polemevw suvn tini - “воювам в съюз с някого”.
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eijkavzw

сравнявам

oJ aujtov"

същият като

i[sw"

еднакво

oJmoivw"

подобно

(Xen.) Ei[per gev toi toi'" beltivstoi" eijkavzw aujtovn - Ако го сравнявам с най-добрите.
ІІ. При глаголи, които нямат собствено комитативен смисъл, затова често се
срещат с предлози. Но свободна безпредложна употреба на комитатива се среща и в
други случаи.
(i, 82)!Eplevomen Borevh/ ajnevmw/ ajkraevi kalw/' - Ние плувахме с чудесен попътен Борей.
1. В случаи, в които се изразява някакво придружаване, особено във военния
език, за войски, кораби, коне.
• За единствено число при наличието на предводител.
(Xen. Hell, I 4, 11) !Alkibiavdh"...katevpleusen eij" Pavron nausi;n ei[kosin - Алкивиад
отплува за Парос с 20 кораба.
• За множествено число за цели войски (По подобен начин се използва в
латински ablativus)
(Thuc. IV 1, 4) oiJ Lokroi; tw/' pezw/' ajpecwvsan - Локрите се оттеглиха с пехотота си.
ІІІ. Dativus modi - за съпровождащи действия, следствия, за едновременни състояния
и странични обстоятелства – начина, по който се върши действието. Често при
абстрактни съществителни.
1. Когато съществителното има определение.
(Xen. An. I 7, 4) Kraugh'/ pollh'/ ehpivasin - нападат със силен вик.
2. Съществителни без определения – много същ. от този вид са получили значение
на наречия.
touvtw/ tw'/ trovpw/

по този начин

sigh/', sioph'/

мълчаливо

oujdeni; trovpw/

по никакъв начин

divkh/

справедливо

drovmw/

тичешком

spoudh'/

ревностно, едва

kraugh/'

с вик

komidh'/

грижливо, съвсем

Социалният смисъл се изяснява, когато този датив се свързва с предлога suvn.
3. Към този вид принадлежат и адвербиално употребени прилагателни с
изпуснато съществително от ж. р. например oJdw/' (с този път), което се подразбира.
Като: tauvth/, th/d' e (по този начин); h\/ (както); a{llh /(другояче), koinh//' (общо), ph/', o{ph/
(как), dhmosiva/ (от името на държавата), lavqra/ (тайно), pezh/' (пеш), dich/' (двойно),
triplh'/ (тройно).
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ІV. Dativus prosecutivus et mensurae – Изразява пространствено или времево
напредване, при което пътят или времето се схващат като придружаващи действието.
1.

За време.

(Aesh. Ag. 126) crovnw/ me;n ajgrei' Priavmou povlin a{de kevleuqo" - Този поход с (течение
на) време(то) ще превземе Приамовия град.
2.

Dativus mensurae – дял на Dativus prosecutivus – означава степента на мярката,

с която се означава разликата между два предмета. Среща се в компаративни изрази.
(Hdt, I, 178) @O basilhvio" ph'cu" tou' metrivou ejsti pevceo" mevzwn trisi daktuvloisi Царският лакът е по-голям от обикновения лакът с три пръста.
(Hdt, VІ, 89) @Ustevrhsan hJmevrh/ mih'/ th'" sugkeimevnh" - дойдоха с един ден след
уговорения.
• Този датив се среща при субстантивираните прилагателни, особено често в
ср.р. като pollw'/3 makrw'/ (много) ojlivgw/, mikrw'/ (малко) o{sw/-tosouvtw/ (колкототолкова).
(Plat. civ. 373e) Ou[ ti smikrw/', ajll! o{lw stratopevdw/ meivzwn povli" - град по-голям не с
малко, а с цяла войска.
V. Употреба на социативен датив от показателното местоимение aujtov" (предимно
без член) – когато се свърже със съществително име в датив се превежда “заедно с”.
Този изказ е произлязъл като следващия датив синтактично е асимилирал
местоимението по падеж род и число.
(Thuc. IV, 14) mivan nau'n lambavnousi aujtoi'" ajndravsi - пленяват кораб заедно с
екипажа.

Dativus instrumentalis в тесен смисъл
Дативът като застъпник на Инструментала в тесен смисъл служи от една страна
за означаване на средства и оръдия, с които се извършва действието, от друга страна
изразява причините и мотивите за дадено действие в качеството им на условия.
І. Dativus instrumenti – за означаване на оръдието или средството, с което се
извършва действието. Отговаря на въпросите “с какво”, “чрез какво”
1. Независима употреба
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Може да се срещне у Омир и в атически още като polu; meivzwn, ojlivgon и др.
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(X. Cyr. IV, 3, 18) Pronoei'n e{xw pavnta ajnqrwpivnh/ gnwvmh/ tai'" de; cersi;n oJploforhvsw,
diwvxomai de; tw/' i{ppw/, to;n d! ejnantivon ajnatrevyw th'/ tou i{ppou rJum
v h - Аз ще мога да
предвиждам всичко с човешкия си разум, ще нося оръжие в ръцете си, ще преследвам
с коня, а ще съборя неприятеля си с устрема на коня.
• За одушевени предмети - живи същества (животни, хора, техни части или
функции)
(Xen, An, I, 8, 1) !Elauvnwn iJdrou'nti tw/' i{ppw/ - препускайки с изпотен кон.
• За неодушевени предмети
(L. 3, 8) e[ballev me livqoi" - замери ме с камъни.
• При абстрактни съществителни (и в парономасия)
(Xen) AiJ mavcai krivnontai ma'llov tai'" yucai'" h] tai'" tw'n swmavtwn rJwvmai" - Сраженията
се решават повече с дух, отколкото с телесна сила.
• При отглаголни съществителни: при nomina agentis, nomina rei acte и nomina
actionis.
(Plat. leg. 631c) ijscuv" ei[" te drovmon kai; eij" ta;" a[lla" pavsa" kinhvsei" tw/' swvmati Силен в бягането и във всички останали движения с тялото (т.е. движения на тялото)
2. При устойчиви конструкции, които най-често са свързани с определени групи
глаголи.
• При cravomai “служа си с, употребявам”, при nomivzw “привикнал съм на,
служа си с”.
(Hdt. III, 117) cra'sqai tw'/ u{dati, oujk e[conte" aujtw cra'sqai, sumforh'/ megalh'/
diacrevontai - които от преди бяха свикнали да използват водата, като не можеха
(сега) да я използват, се чувстваха много зле.
(Hdt, II, 50) Nomivzousin Aijguvptioi oujd! h{rwsi oujdevn - Египтяните нямат култ към
хероси (полубогове).
• При глаголи със значение “правя, пълня, купувам”.
(Thuc.) Davkrusi pa'n tov stravteuma plhsqevn - цялата войска е изпълнена със сълзи.
• При глаголи със значение “наказвам”
(Hdt.) !Ezhmivwsavn min cilivh/si dracmh/'si - глобиха го хиляда драхми.
• При глаголи със значение “меря, наблюдавам”
(Hdt.) !Orguih/'si memetrhvkasi th;n cwvrhn - измерили са земята си на разтези.
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• При адвербиални изрази като: tw'/ lovgw/ (на думи, привидно), tw'/ e[rgw/, tw'/
o[nti (в действителност, фактически), th'/ ajlhqeiva/ (действително), ojnovmati (на
име, под предлог), profavsei (под предлог).
(Hdt.) Povli" Qavyako" ojnovmati - град на име Тапсак.
ІІ. Преносни употреби
1. Dativus сausae – означава външната причина или вътрешното основание
(мотивите).
• При съществителни: filiva/ (поради/от приятелство), eujnoiva/ (поради/от
благоразположение), e[cqei (от омраза), fovbw/ (от страх), fqovnw/ (поради завист),
ajnavgkh/ (по необходимост).
(q, 324) Oeai; mevnon aijdoi' oi[koi e{kastai - всички богини от свян останаха в къщи
• При глаголи изразяващи душевно усещане, вълнение (verba affectum): caivrw,
h{domai (радвам се), ajganaktew, a[cqomai, calpaivnw, calepw'" или barevw" fevrw
(сърдя се), ajniavomai, lupevomai (наскърбявам се), ajlgevw (страдам).
(Xen) Kai; hJmei'" oiJ strathgoi; hjcqovmeqa toi'" gegenhmevnoi" - и ние военачалниците
се сърдехме заради случилото се.
2. Dativus limitationis – определя по-точно употребата на глагол или прилагателно,
конкретизира обсега на значението им. На български се превежда с “по, в, по
отношение на, що се отнася до”. Употребата на dat. limitationis е паралелна на acc.
limitationis, който се среща по-често.
• При глаголи
(Xen, Comm, II, 7, 7) ijscuvw toi'" swvmatsin - силен съм по отношение на тялото, т.е.
силен съм физически.
• При прилагателни
(Hom.) eujruvtero" w[moisin - по широк в раменете.
ІІІ. Вътрешен Dativus – среща се в т.нар. figura etymologica, при която даден глагол
се придружава от сродно по корен прилагателно или съществително, често по-тясно
определено от прилагателно. По-често обаче се среща вътрешен акузатив.
(Soph.) Feuvgw fugh'/ - бягам бегом.
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