
12. DIATEZELE MEDIE ŞI PASIVĂ 

 

 

În comparaţie cu diateza activă, diatezele medie şi pasivă oferă un 

plus de nuanţe exprimării şi sunt foarte des folosite în limba greacă. 

La aceste diateze verbele folosesc două seturi de terminaţii, primare şi 

secundare.  

 

Terminaţii generale 

 
Timpurile principale (prezent, perfect, viitor)  
Ele folosesc terminaţii primare  (paradigma morfologică în - ai): 

  - mai,  - meqa  
  - sai,   - sqe 
  - tai,   - ntai.  

 

Când se adaugă vocalele de legătură (o, e),  apare contracţia în h, şi 

terminaţiile arată un pic diferit: 
  - omai,  - omeqa  
  - h| (esai),  - esqe 
  - etai,  - ontai.  
  

Timpurile secundare (imperfect, aorist, şi mai-mult-ca-perfectul) 
Ele folosesc la diatezele medie şi pasivă terminaţii secundare (paradigma 

morfologică în - o): 

 
  - mhn,  - meqa  
  - so,   - sqe 
  - to,  - nto  
 
care, cu vocalele de legătură arată astfel (cf. contracţia în  ou): 
  - omhn,    - omeqa 
  - ou (din eso) - esqe 
  - eto,   - onto. 
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Diateza medie 

 

În general, modul de formare al diatezei medii urmează schema 

următoare: 

 

răd. prezent  +  terminaţii principale (în ai)  sau  secundare (în o) 

 

Ca aplicaţie, diateza medie a verbului luw conjugat la prezent şi viitor: 

  

 luomai - mă dezleg lusomai  - mă voi dezlega 

 luh| - te dezlegi lush|  - te vei dezlega  

 luetai - se dezleagă lusetai  - se va dezlega  

 
 luomeqa -  ne dezlegăm lusomeqa - ne vom dezlega 

 luesqe - vă dezlegaţi lusesqe  - vă veţi dezlega 

 luontai - se dezleagă lusontai - se vor dezlega 

 

Diateza pasivă 

 

În cazul diatezei pasive apare şi  marca specifică a pasivului, q sau qh.  
 

răd. prezent + [qh] +  term. principale (în ai)  sau secundare (în o) 

 

La multe verbe, printre care şi luw, marca pasivului, qh, nu apare la 

timpul prezent, dar este vizibilă la timpul viitor: 

 

 luomai - sunt dezlegat luqhsomai  - voi fi dezlegat 

 luh| - eşti dezlegat luqhsh|    - vei fi dezlegat 

 luetai - este dezlegat luqhsetai  - va fi dezlegat 

  
luomeqa - suntem dezlegaţi luqhsomeqa  - vom fi dezlegaţi 

luesqe - sunteţi dezlegaţi luqhsesqe  - veţi fi dezlegaţi 

luontai - sunt dezlegaţi luqhsontai   -  vor fi dezlegaţi  
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Verbul luw are aceeaşi formă la prezent pentru diatezele medie şi 

pasivă. Acest fenomen se întâmplă şi în cazul altor verbe (ori timpuri).  

 

 ejluomhn - mă dezlegam ejluomeqa  - ne dezlegam   

 ejluou - te dezlegai ejluesqe   - vă dezlegaţi  

 ejlueto - se dezlega ejluonto   - se dezlegau   

 

Verbul ajkouw are şi el aceleaşi forme la diateza medie şi pasivă: 

 
 hjkouomhn  - eu mă auzeam hjkouomeqa  - noi ne auzeam   

    hjkouou  -  tu te auzeai  hjkouesqe - voi vă auzeaţi 

   hjkoueto  - el se auzea  hjkouonto - ei se auzeau       

 

Aoristul mediu şi pasiv 

 
Cele două forme de aorist, 1 și 2, la mediu și la pasiv 
Diferenţele dintre diateza medie şi pasivă se observă mai uşor la aorist. 

Rolul legăturilor o şi e este luat de grupurile sa şi qh. Astfel, aoristul 1 

la diateza medie va avea următoarele terminații: 

 
 - samhn,  - sameqa  
 - sw (saso)  - sasqe 
 - sato,   - santo. 

 
În cazul diatezei pasive, apare particula caracteristică a diatezei medii - qh 

care ia rolul lui - sa, şi se obţine un set de terminații care se aseamănă cu 

aoristul 2. Astfel, la diateza pasivă, toate verbele, și de aorist 1 și de aorist 

2, vor avea terminații de tip aorist 2, în - qh: 

 
 - qhn, - qhmen  
 - qhv,  - qhte 
 - qh,  - qhsan 
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D. medie 

 ejlusamhn - m-am dezlegat   ejlusameqa  -  ne-am dezlegat 

 ejlusw     - te-ai dezlegat ejlusasqe   -  v-aţi dezlegat 

 ejlusato   - s-a dezlegat    ejlusanto   -  s-au dezlegat 

 

D. pasivă 

 ejluqhn - am fost dezlegat ejluqhmen   - am fost dezlegaţi 

 ejluqhv - ai fost dezlegat ejluqhte    - aţi fost dezlegaţi 

 ejluqh - a fost dezlegat ejluqhsan   - au fost dezlegaţi 

 

În ce priveşte verbul ajkouw el devine hjkousa, respectiv, hjkousqhn. 
 

D. medie 

 hjkousamhn - m-am auzit hjkousameqa - ne-am auzit  

 hjkousw  - te-ai auzit hjkousasqe   - v-aţi auzit 

 hjkousato - s-a auzit  hjkousanto   - s-au auzit   

 

D. pasivă 

 hjkousqhn - am fost auzit hjkousqhmen   - am fost auziţi 

 hjkousqhv - ai fost auzit  hjkousqhte   - aţi fost auziţi 

 hjkousqh - a  fost auzit  hjkousqhsan - au fost auziţi 

 
Interacțiunea dintre – qh și rădăcinile verbelor la aorist pasiv 
Interacţia dintre rădăcină şi terminaţii, la pasiv mai ales, se exprimă cel 

mai ades prin păstrarea grupării -qh, deşi, uneori, aceasta poate dispărea, 

făcând loc paradigmei simple în - h: 

 

1) k, g, c  + qhn  = cqhn  

    D. medie D. pasivă 

 (1) diwkw ejdiwxamhn ejdiwcqhn 
 (2) didaskw ejdidaxamhn ejdidacqhn  
 (3) khrussw  ejkhruxamhn ejkhrucqhn 
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2) p, b, f + qhn =  qhn   (excepţie, f + qhn = fhn) 

 (1) grafw ejgrayamhn ejgrafhn (aor.2) 

 (2) blepw ejbleyamhn ejblefhn 

   
        Ex: ejgrafhn, ejgrafhmen  
   ejgrafhv,  ejgrafhte 
   ejgrafh,  ejgrafhsaj 

 

3) t, d, q  + qhn = sqhn 

 (1) peiqw ejpeisamhn ejpeisqhn 

 (2) koptw ejkoyamhn ejkophn (aor.2) 

 (3) aJptw hJyamhn --------- 

 

4) z, x, s, y + qhn  = sqhn       

 (1) baptizw ejbaptisamhn  ejbaptisqhn 

 (2) doxazw ejdoxasamhn  ejdoxasqhn 

 (3) ejlpizw hjlpisamhn  --------- 

  

5) l, m, n, r + s, qhn. La diateza medie, ca şi la diateza activă, 

interacţia l, m, n, r + s duce la lungirea compensatorie a vocalei din 

rădăcină: menw - meinamhn. Pentru pasiv, interacţia l, m, n, r + qhn 

duce la următoarele rezultate: 

 

a)  n + qhn  =  qhn D. medie   D. pasivă 

  (1) krinw ejkrinamhn   ejkriqhn 

  (2) menw ejmeinamhn   ------- 

 

b)  l, r + qhn = lhn, respectiv rhn (rqhn), etc.    

  (1) qelw          hjqelhsamhn       ------- 

  (2)  ajpostellw    ajpesteilamhn   ajpestalhn (aor.2) 

  (3)  aijrw          hjramhn      hjrqhn 

 

 

  



10                                                                                                                                               

       

 

c)  m + qhn = se adaugă h înaintea lui qh:  -  mhqhn:   

      (1) nemw ejneimamhn   ejnemhqhn 

 

Verbele la aorist 2, au aceeaşi formă la diatezele medie şi pasivă. În 

cazul lui leipw: 

 ejlipomhn  ejlipomeqa  
 ejlipou  ejlipesqe 
 ejlipeto  ejliponto 

 

1.1. Diatezele medie şi pasivă ale verbelor deponente. 

 

Categoria verbelor deponente se referă la verbele care folosesc la unele 

timpuri forme de diateză medie, dar cu înţeles activ.1 De exemplu, verbul  

ejrcomai (a merge, a veni), are formă de diateză medie-pasivă, dar 

înțeles de diateză activă: 

 

ex.: - eujqewv legete oJti ojmbrov ejrcetai, kai ginetai ouJtwv 
  îndată ziceţi „vine ploaia”, şi aşa se întâmplă. (Lc. 12:54) 

 

Unele verbe sunt deponente doar la un anumit timp. De exemplu, 

verbul a fi, eijmi este nedeponent la prezent dar este deponent la viitor 

ejsomai, ejsh|,  ejstai, ejsomeqa, etc. Unele verbe deponente nu folosesc 

aoristul mediu, ci aoristul pasiv cu înţeles activ sau mediu. De exemplu, 

poreuomai = eu merg (deponent) foloseşte aoristul pasiv ejporeuqhn = 

                                                 

 

 

 
1 Aplicabilitatea categoriei „deponent” la limba greacă, este pusă de unii autori sub 

semnul întrebării. Categoria vine din limba latină şi nu există termen echivalent în 

greacă. O altă obiecţie este că verbele deponente nu şi-au „depus”, în greacă, nici o 

formă activă în timp ce păstrează, totuşi, sensul activ, ci la diateza medie fiind, 

exprimă o nuanţă de acţiune care nu poate fi tradusă în altă limbă decât prin diateza 

activă (C.W. Conrad, J.T. Pennington, etc.).  
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m-am dus, cu înţeles activ şi mediu (poreuomai nu are formă aorist 

mediu).  

Alte verbe deponente admit o formă de aorist la diateza medie dar şi un 

aorist pasiv, şi amândouă au sens activ. De exemplu, ajpokrinomai, a 

răspunde, are o formă de aorist mediu, ajpokrinamhn, dar şi o formă de 

aorist pasiv ajpokriqhn, amândouă înseamnând „am răspuns”. La fel, 

ginomai, a deveni, are aorist mediu, ejgenomhn, şi unul pasiv,  

ejgenhqhn, amândouă cu sensul „am devenit”.  

 

Exerciții  

 

Observați verbele următoare și identificați la fiecare din formele date 

timpul și diateza. Conjugați verbele la diateza medie și pasivă, 

timpurile prezent, viitor și aorist. 

 

1.A salva, a mântui (mântuiesc, salvez) – diateza activă 

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, σέσωσμαι, ἐσώθην, σωθήσομαι 

 

σῴζομαι, a mă mântui, a fi mântuit (prezent) 

 

2.Locuiesc (în casă, hJ oijkia, casă) 

οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα (οἴκησα), ᾤκηκα, ᾤκημαι, ᾠκήθην, 

οἰκηθήσομαι (οἰκήσομαι)  

 

3. A suferi 

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα a suferi 

 

4.A întrerupe, a înceta 

παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην, παυθήσομαι  

 

5.A arunca 

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην, βληθήσομαι  
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