Lecţia 22. Indicativul aorist 2 (diatezele activă şi medie)

Def. Aoristul exprimă, de regulă, o acţiune trecută nedefinită şi poate fi tradus cu
perfectul compus („am scris”, „am citit” etc.)
Tipuri de aorist. După modul de formare, în limba greacă există două tipuri de aorist:
aorist sigmatic (sau aorist 1) şi aorist asigmatic (sau aorist 2). Diferenţele dintre acestea două
tipuri de aorist ţin strict de modul lor de formare.
Mod de formare. Aorist 2 activ
Augment + rădăcina de aorist + vocală de legătură + terminaţiile secundare active
ev + lab + o + men  evla,bomen
Atenţie! Rădăcina de aorist a verbului lamba,nw este lab-. De remarcat că terminaţiile
sunt identice cu cele folosite la Imperfect (Lecţia 21)
Verbul lamba,nw la indicativ aorist activ
I

e; lab o n  e;labon

am luat/primit

II

e; lab e j  e;labej

ai luat/primit

III

e; lab e (n)  e;labe(n)

a luat/primit

I

ev la,b o men  evla,bomen

am luat/primit

II

ev la,b e te  evla,bete

aţi luat/primit

III

e; lab o n  e;labon

au luat/primit

Augment. Regulile care guvernează formarea augmentului sunt aceleaşi ca şi la
imperfect.
Rădăcina. Uneori rădăcina de aorist nu diferă substanţial de cea de prezent. Totuşi, în
anumite cazuri rădăcina de aorist trebuie memorată, fiindcă nu mai păstrează similarităţi cu
cea de prezent:
le,gw (a spune)  2aor. ei=pon (eu am spus);
e;rcomai (a merge)  2aor. act. h=lqon (eu am mers)
În cele mai multe cazuri, diferenţa permite recunoaşterea verbului:
avpoqnh,|skw (a muri)  2aor. avpe,qanon (eu am murit)
ba,llw (a arunca)  2aor. e;balon (eu am aruncat)
gi,nomai (a deveni)  2aor. evgeno,mhn (eu am devenit)
eu`ri,skw (a găsi)  2aor. eu-ron (eu am găsit)
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Forma a treia din dicţionar. În dicţionare, forma de aorist este de regulă a treia (mai
jos, cu bold).
lamba,nw impf. evla,mbanon; viit. mediu. lh,myomai (şi lh,yomai); 2aor. e;labon; perf.
ei;lhfa.

Mod de formare. Aorist 2 mediu
Augment + rădăcina de aorist + vocală de legătură + terminaţiile secundare medii/pasive
ev + gen + o + mhn  evgeno,mhn (eu am devenit)

Verbul gi,nomai, indicativ aorist mediu
I

ev gen o, mhn  evgeno,mhn

am devenit

II

ev ge,n ou (e + so)  evge,nou

ai devenit

III

ev ge,n e to  evge,neto

a devenit

I

ev gen o, meqa  evgeno,meqa

am devenit

II

ev ge,n e sqe  evge,nesqe

aţi devenit

III

ev ge,n o nto  evge,nonto

au devenit

Atenţie! Ca şi viitorul, aoristul are forme diferite pentru diateza activă, diateza medie
şi diateza activă. Diateza pasivă a aoristului va fi studiată în Lecţia 24.
Vocabular
avpoqnh,|skw

a muri (eu mor)

a;rtoj, -ou, o`

pâine, hrană

ba,llw

a arunca (eu arunc)

gh/, gh/j, h`

pământ, ţinut, regiune

gi,nomai

a deveni (eu devin, eu sunt, eu exist, eu sunt născut)

eivse,rcomai

a intra (eu intru)

evxe,rcomai

a ieşi (eu ies)

e;ti

încă

eu`ri,skw

a găsi (eu găsesc). Termenul modern euristic vine de la acest verb.
Exclamaţia lui Arhimede a fost eu[rhka (evrika!)

lamba,nw

a lua, a primi (eu iau, eu primesc).

ou;te

nici
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prose,rcomai

a merge (eu merg)

proseu,comai

a se ruga (eu mă rog)

pu/r, puro,j to,

foc

Număr de cuvinte învăţate: 258
Exerciţii
1. h=lqen pro.j to.n VIhsou/nÅ
2. prosh/lqon auvtw/| oi` maqhtai. auvt ou/
3. e;balen auvtou.j eivj th.n gh/n
4. pneu/ma a[gion evla,bete;
5. VAbraa,m avpe,qanen kai. oi` profh/tai avpe,qanonÅ
6. VIwsh.f e;laben to. paidi,on (copilul) kai. th.n mhte,ra (mama) auvt ou/ kai. eivsh/lqen eivj gh/n
VIsrah, lÅ
7. Maria,m( eu-rej ca,rin para. tw/| qew/|Å
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