
FUTURUM I



Значення

•дія, яка відбуватиметься
чи відбудеться після моменту 
мовлення;

•пом’якшений наказ, значення, 
близьке до імператива



Утворення форм

основа 
презенса

суфікс -
σ-

закінчення 
головних 

часів



ОСНОВИ НА ГОЛОСНИЙ АБО 
ДИФТОНГ

Verba pura



Фонетичні зміни
Verba pura (основи на голосний або дифтонг)

Дифтонги залишаються без змін:

ἁγνεύω залишатися непорочним

ἀγρεύω полювати, ловити

ἀθλεύω броротися, змагатися

κολούω обрубувати, обривати

κρούω стукати

λούω мити, купати

θραύω ламати, розбивати

παύω зупиняти, переривати

ψαύω торкатися



Фонетичні зміни
Verba pura (основи на голосний або 

дифтонг)

Основи з кінцевим голосним:

α > η
ἀπαντάω зустрічати

βριάω зміцнювати

ἀπαντάω зустрічати

βροντάω гриміти

ἐρωτάω запитувати

μελετάω запитувати



Фонетичні зміни
Verba pura (основи на голосний або 

дифтонг)

У деяких дієслів кінцева α
подовжується не в η, а в ᾱ:

γελάω сміятись γελάσομαι

δράω робити δράσω

θλάω давити θλάσω

κλάω ламати κλάσω

σπάω тягнути σπάσω

χαλάω відпускати χαλάσω



Фонетичні зміни
Verba pura (основи на голосний або 

дифтонг)

Основи з кінцевим голосним:

ε > η
φοβέω лякати

ἀδικέω шкодити

ἀριθμέω рахувати

λοιδορέω сварити

οἰκέω мешкати

φιλέω любити



Фонетичні зміни
Verba pura

(основи на голосний або дифтонг)

Основи з кінцевим голосним:

ο > ω
ζυγόω підкорювати

πολεμόω ворогувати

δηλόω показувати

ζημιόω карати

ἐλευθερόω звільняти

στεφανόω увінчувати



Фонетичні зміни
Verba pura (основи на голосний або 

дифтонг)

У деяких дієслів кінцевий голосний не
подовжується (первісно – -σ-):

αἰδέομαι соромитись αἰδέσομαι

αἰνέω хвалити αἰνέσω, αἰνήσω

ἀκέομαι лікувати ἀκέσομαι

ἀλέω молоти ἀλέσω

ἀρκέω утримувати ἀρκέσω

ἐμέω вивергати ἐμέσω

ζέω кипіти ζέσω

καλέω кликати καλέσω

ξέω точити ξέσω

τελέω завершувати τελέσω

τρέω тремтіти τρέσω



Фонетичні зміни
Verba pura (основи на голосний або 

дифтонг)

У деяких дієслів з’являється -υ-
(первісно - ϝ):

κάω горіти καύσω

κλάω плакати κλαύσομαι



ОСНОВИ НА НІМИЙ ПРИГОЛОСНИЙ

Verba muta



Фонетичні зміни
Verba muta (основи на губний 

приголосний)

β, π, φ + -σ- = ψ
ἀλείφω натирати

γράφω писати

τρέφω вигодовувати

στρέφω повертати

στύφω стискати



Фонетичні зміни
Verba muta (основи на губний 

приголосний)

πτ + -σ- = ψ
• θάπτω ховати

• κόπτω бити

• βλάπτω заважати

•ἅπτω прив’язувати

• κύπτω нахилятися

• κλέπτω красти

• καλύπτω накривати

• σκώπτω висміювати



Фонетичні зміни
Verba muta (основи на задньоязиковий 

приголосний)

γ, κ, χ + -σ- = ξ
• ἄρχω починати

• βρέχω змочувати

• φλέγω палити

• εἴργω закривати

• ἕλκω тягнути

• πλέκω плести



Фонетичні зміни
Verba muta (основи на передньоязиковий 

приголосний)

δ, τ, θ + -σ- = σ
• ᾄδω співати

• σπεύδω прискорювати

• ἀνύτω завершувати

• κλώθω прясти

• πείθω переконувати

• τελέθω бути завершеним



Фонетичні зміни
Verba muta (основи на передньоязиковий 

приголосний)

-ζ- + -σ- = σ

• ἁγνίζω очищати

• βαθίζω топити

• ἀνακουφίζω піднімати

• καυματίζω палити

• ἀθροίζω збирати

• ἀφᾰνίζω закривати



Фонетичні зміни
Verba muta (основи на передньоязиковий 

приголосний)

 ντ, νθ, νδ + -σ- = σ (із подовженням)

• σπένδω здійснювати жертвоприношення
σπείσω

• κυλίνδω котити κυλίσω



FUTURUM ACTIVI
INDICATIVUS

INFINITIVUS

sg.
1.
2.
3.

-(σ)ω
-(σ)εις
-(σ)ει

pl.
1.
2.
3.

-(σ)ομεν
-(σ)ετε
-(σ)ουσι(ν)

-(σ)ειν



FUTURUM ACTIVI
INDICATIVUS

sg.

1.

2.

3.

παιδεύ-σ-ω

παιδεύ-σ-εις

παιδεύ-σ-ει

pl.

1.

2.

3.

παιδεύ-σ-ο-μεν

παιδεύ-σ-ε-τε

παιδεύ-σ-ουσι(ν)



FUTURUM ACTIVI

INFINITIVUS

παιδεύ-σ-ειν



FUTURUM MEDII
INDICATIVUS

sg.
1.
2.
3.

-(σ)ομαι
-(σ)ῃ /-(σ)ει
-(σ)εται

pl.
1.
2.
3.

-(σ)όμεθα
-(σ)εσθε
-(σ)ονται



FUTURUM MEDII
INDICATIVUS

sg.

1.

2.

3.

παιδεύ-σ-ο-μαι

παιδεύ-σ-ῃ /(-ει)

παιδεύ-σ-ε-ται

pl.

1.

2.

3.

παιδευ-σ-ό-μεθα

παιδεύ-σ-ε-σθε

παιδεύ-σ-ο-νται



FUTURUM MEDII
INFINITIVUS

PARTICIPIUM

-(σ)εσθαι

m
N. sg. -(σ)όμενος

G. sg. -(σ)ομένου

f
N. sg. -(σ)ομένη

G. sg. -(σ)ομένης

n
N. sg. -(σ)όμενον
G. sg. -(σ)ομένου



FUTURUM MEDII
INFINITIVUS

PARTICIPIUM

παιδεύ-σ-ε-σθαι

m
N. sg. παιδευ-σ-ό-μενος

G. sg. παιδευ-σ-ο-μένου

f
N. sg. παιδευ-σ-ο-μένη

G. sg. παιδευ-σ-ο-μένης

n
N. sg. παιδευ-σ-ό-μενον

G. sg. παιδευ-σ-ο-μένου



εἰμί бути

Persona/
Numerus

Indicativus Infinitivus Participium

sg.
1.
2.
3.

ἔσομαι
ἔσῃ
ἔσται

ἔσεσθαι

m
ἐσόμενος, 
ἐσομένου

f
ἐσομένη, 
ἐσομένης

pl.
1.
2.
3.

ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται

n
ἐσόμενον, 
ἐσομένου



AORISTUS I



ЗНАЧЕННЯ

• завершена дія в минулому;

• дія, яка відбулась у минулому незалежно від 
часу іншої дії
(aoristus historicus, ὁ ἱστορικὸς ἀόριστος);

• початок дії в минулому, від дієслів, які в 
теперішньому часі позначають стан або 
процес (aoristus inchoativus);

• дія, яка відбувається постійно
(aoristus gnomicus, ὁ γνωμικὸς ἀόριστος)



• Часове значення минулої доконаної дії 
мають лише форми індикатива. Усі інші 
форми мають відтінок значення 
доконаного виду.

• На позначення минулої дії може також 
вживатися імперфект, який, на відміну 
від аориста, позначає минулу тривалу, 
недоконану дію.

ЗНАЧЕННЯ



Утворення форм
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NB!!! з кінцевими звуками основи відбуваються 
такі самі зміни, як і при утворенні форм 
майбутнього часу



AORISTUS I INDICATIVI ACTIVI

Modus / Genus Activum

In
d

ic
at

iv
u

s sg.
1.
2.
3.

-(σ)α
-(σ)ας
-(σ)ε(ν)

pl.
1.
2.
3.

-(σ)αμεν
-(σ)ατε
-(σ)αν



AORISTUS I INDICATIVI ACTIVI

Modus / Genus Activum

In
d

ic
at

iv
u

s sg.
1.
2.
3.

ἐ-παίδευ-σ-α
ἐ-παίδευ-σ-α-ς
ἐ-παίδευ-σ-ε(ν)

pl.
1.
2.
3.

ἐ-παιδεύ-σ-α-μεν
ἐ-παιδεύ-σ-α-τε
ἐ-παίδευ-σ-α-ν



AORISTUS I INFINITIVI ACTIVI

Infinitivus -(σ)αι

παιδεῦ-σαι



AORISTUS I INDICATIVI MEDII

Modus / Genus Medium

In
d

ic
at

iv
u

s sg.
1.
2.
3.

-(σ)άμην
-(σ)ω
-(σ)ατο

pl.
1.
2.
3.

-(σ)άμεθα
-(σ)ασθε
-(σ)αντο



AORISTUS I INDICATIVI MEDII

Modus / Genus Medium

In
d

ic
at

iv
u

s sg.
1.
2.
3.

ἐ-παιδευ-σ-ά-μην
ἐ-παιδεύ-σ-ω
ἐ-παιδεύ-σ-α-το

pl.
1.
2.
3.

ἐ-παιδευ-σ-ά-μεθα
ἐ-παιδεύ-σ-α-σθε
ἐ-παιδεύ-σ-α-ντο



AORISTUS I INFINITIVI MEDII

Infinitivus -(σ)ασθαι

παιδεύ-σ-α-σθαι



AORISTUS I PARTICIPII MEDII
P

ar
ti

ci
p

iu
m

N. sg.

m
-(σ)άμενος

f
-(σ)αμένη

n
-(σ)άμενον



AORISTUS I PARTICIPII MEDII
P

ar
ti

ci
p

iu
m

N. sg. G. sg.

m
-(σ)άμενος -(σ)αμένου

f
-(σ)αμένη -(σ)αμένης

n
-(σ)άμενον -(σ)αμένου



AORISTUS I PARTICIPII MEDII

N. sg.

m παιδευ-σ-ά-μενος

f παιδευ-σ-α-μένη

n παίδευ-σ-ά-μενον



AORISTUS I PARTICIPII MEDII

N. sg. G. sg.

m παιδευ-σ-ά-μενος παιδευ-σ-α-μένου

f παιδευ-σ-α-μένη παιδευ-σ-α-μένης

n παίδευ-σ-ά-μενον παιδευ-σ-α-μένου 



ЗНАЧЕННЯ 
PARTICIPIUM AORISTI

• того часу, в якому стояла б
дієслівна форма присудка
підрядного речення, яке він
замінює, або лише вказує на
доконаний вид:



ЗНАЧЕННЯ 
PARTICIPIUM AORISTI

Форма присудка Значення Participium aoristi

теперішній 
час

дія, яка передує дії 

присудка (тобто значення 

aoриста)



ЗНАЧЕННЯ 
PARTICIPIUM AORISTI

Форма 
присудка

Значення Participium aoristi

минулий 
час

дія, яка передувала дії 

присудка (значення лат. 

плюсквамперфекта)



ЗНАЧЕННЯ 
PARTICIPIUM AORISTI

Форма 
присудка

Значення Participium aoristi

майбутній 
час

дія, яка передуватиме дії 

присудка (значення лат. 

майбутнього часу другого)


