
18. MODUL OPTATIV (MODUL DORINŢEI) 

 

Modul optativ exprimă o acţiune dorită, contemplată ca posibilă. 

Optativul foloseşte mai multe timpuri: timpul prezent, viitor, aorist şi 

perfect. În NT optativul apare rar (cca. 67 ori, spre de deosebire, de 

exemplu, de Septuaginta unde apare de 559 de ori), şi doar la aorist şi 

prezent, de exemplu, în expresia apostolului Pavel: mh genoito, „de 

nu s-ar întâmpla!”, tradusă cu „nicidecum!”, „imposibil!”, sau cu 

„departe de mine gândul acesta!”, etc.  

 

1.1. Paradigmele temporale ale optativului 
La optativul prezent şi viitor, verbele folosesc scheme asemănătoare. 

Sunetele specifice ale optativului sunt diftongii intermediari oi - la 

prezent, viitor, şi perfect (k + oi), şi diftongul ai - la aorist. Dintr-un 

alt punct de vedere, caracteristică optativului este prezenţa vocalei i, 

iota, ataşată la vocala de legătură dintre rădăcină şi terminaţiile 

propriu-zise ale timpurilor (o, e, a). 
 
Optativ prezent:  rădăcină  prezent  +  oi +  terminaţii  

Optativ viitor:      rădăcină prezent   + s + oi + terminaţii  

 
Optativ, timpul prezent, diateza activă 
 

luoimi - aş dezlega  luoimen - am dezlega 

luoiv   - ai dezlega     luoite  - aţi dezlega 

luoi    - ar dezlega     luoien - ar dezlega 

 
Optativ, timpul viitor 
Timpul viitor la diateza activă se obţine prin adăugarea unui s: 

 

lusoimi - aş dezlega  lusoimen - am dezlega 

lusoiv   - ai dezlega     lusoite - aţi dezlega 

lusoi    - ar dezlega     lusoien - ar dezlega 

 

Se poate observa, la optativ prezent şi viitor, reminiscenţa 

terminaţiilor vechi, înrudite cu cele ale conjugării în - mi: - mi, - v, - x. 
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La diateza medie (mi-aş dezlega, sau m-aş dezlega) şi pasivă (aş fi 

dezlegat), are formă similară imperfectului:  

 

D. medie  /  pasivă  diftong de legătură - oi  
 
luoimhn   luoimeqa  
luoioi     luoisqe  
luoito      luointo  

 
Optativul aorist 

 

La aoristul 1, optativ, de exemplu, aoristul verbului luw se observă trei 

forme, conform celor trei diateze  s  plus  diftongul  ai  
 

Aor. 1, tematic: + sa +  terminaţii principale în  i*  (d. activă) 

     

rădăcină +    +  sa +  terminaţii secundare în  i*  (d. medie) 

 
Aor. atematic +  qe  +  terminaţii principale în  ih* (d. pasivă) 

 

D. activă           

lusaimi - aş fi dezlegat lusaimen - am fi dezlegat 

lusaiv   - ai fi dezlegat    lusaite - aţi fi dezlegat 

lusai   - ar fi dezlegat    lusaien  - ar fi dezlegat 

(luseie)   (luseian)    
 

D. medie    

lusaimhn - m-aş fi dezlegat  lusaimeqa- ne-am fi dezlegat 

lusaio - te-ai fi dezlegat  lusaisqe - v-aţi fi dezlegat 

lusaito - s-ar fi dezlegat  lusainto - s-ar fi dezlegat 

 

D. pasivă 

luqeihn - aş fi fost dezlegat  luqeihmen - am fi fost dezlegaţi 

luqeihv - ai fi fost dezlegat luqeihte - aţi fi fost dezlegaţi 
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luqeih - ar fi fost dezlegat luqeihsan - ar fi fost dezlegaţi 

 

Pentru verbele de tip aorist 2 putem folosi paradigma lui lambanw, 

cu rădăcina aoristă, lab: 

 

Diateza activă Diateza medie / pasivă 
 laboimi  laboimhn 
 laboiv  laboio 
 laboi  laboito 
  
 laboimen  laboimeqa 
 laboite  laboisqe 
 laboien  labointo 

 
Optativ, timpul perfect 
Pentru timpul perfect, diateza activă, optativul foloseşte dublarea 

consoanei iniţiale, consoana marcă a perfectului - k, şi terminaţiile 

prezentului (cf. paradigma luw): 

 
  lelukoimi  lelukoimen 
  lelukoiv  lelukoisqe 
  lelukoi  lelukoien 
 
Optativul perfect al verbului eijmi este prezentat în tabelul următor: 
 

eijhn - aş fi eijhmen - am fi 

eijhv - ai fi eijhte - aţi fi 

eijh - ar fi eijhsan - ar fi 

 
Marca optativului este dată de prezenţa terminaţiilor în i şi ih. Iota, 

i - apare la verbele care urmează paradigma lui luw (adică, verbe 

care utilizează vocale de legătură o, e), iar grupul iota - eta, ih - la 

celelalte verbe. Ca şi subjonctivul şi imperativul, nici optativul nu 

utilizează augmentul  ej la aorist. 
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1.2. Utilizările optativului   

    
1) optativul cu sens volitiv în rugăciuni, cereri oficiale sau dorinţe. 
 
oJ de kuriov kateuqunai uJmwn tav kardiav eijv thn ajgaphn 

de v-ar îndrepta Domnul inimile spre dragostea, etc... (2 Tes.3:5) 

 
2) optativul cu sens potenţial, în comunicarea unor posibilităţi imaginare 

(cu ajn). 
 

to ti ajn qeloi kaleisqai aujto.  (Lc. 1:62) 

cum ar dori ca el să fie numit. 

 
3) optativul cu sens deliberativ, în întrebări indirecte. 
 

dielogizeto potapov eijh oJ ajspasmov ouJtov.  (Lc. 1:29) 

se întreba ce fel ar fi salutul acesta (ce înseamnă, ce înțeles ar avea) 

 
4) optativul cu sens condiţional 
Se conformează tipului 4 de construcţii condiţionale (cf. lecţia despre 

subjonctiv). Fie protasis-ul, fie apodosis-ul vor fi la modul optativ, 

dar nu amândouă în acelaşi timp.  

 
kreitton gar ajgaqopoiountav eij qeloi to qelhma tou Qeou,  
pascein hj kakopoiountav.  

mai bine, deci, făcând binele, dacă aşa ar vrea voia lui Dumnezeu, 

decât a suferi ca făcând răul! (1 Pt.3:17) 
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Exerciții: 

1.Traduceți următoarele texte și justificați teologic și gramatical 
traducerea folosită: 
 

a. eijpen de Mariam: ijdou hJ doulh kuriou: genoito moi 
kata to rJhma sou. (Luca 1:38).  

b. ajll j eij kai pascoite dia dikaiosunhn, makarioi (1 

Pt. 3:14). 

 
2. Completați conjugarea verbului ajggelw, a trimite, la optativ prezent și 
aorist: 

 

ἀγγελ-οίη-ν 

ἀγγελ-οίη-ς 

ἀγγελ-οίη 

 

 

 

 

 

ἀγγείλ-αι-μι 

ἀγγείλ-αι-ς 

ἀγγείλ-αι 
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