5.7 Perfekt och dess infinitiv och
particip i aktivum och medium-passivum
Du har nu kommit till slutet av -konjugationen, nämligen till
verbets perfektstam. Det är tre saker som du bör ha i minnet
när det gäller bildning av perfektstam i grekiskan:
1 tempuskaraktären -Den läggs i flertalet fall till stammen.
Verbstam på vokal får därvid kort stamvokal förlängd på
samma sätt som vid bildningen av futurum och sigmatisk aorist.
2 reduplikation. Ordet ’reduplikation’ betyder ’fördubbling’
(av en stavelse). Om verbstammen börjar med en konsonant,
upprepas i regel denna konsonant följd av vokalen : alltså stam
 ’hedra’ blir i perfekt  Stammar som ’lämna’ saknar i perfekt men får i stället avljud -.
(även annan perfektstam utan finns men då med aspirerad
eller oförändrad slutkonsonant: , ).
Om stammen börjar med två konsonanter blir reduplikationen i regel enbart : av  ’dra i
fält’. Om stammen börjar med vokal, förlängs denna (såsom
augmentum temporale vid historiskt tempus).
3 ändelser. Perfekt indikativ har samma personändelser som
den sigmatiska aoristen ((), ) bortsett
från 3:e person pluralis där ändelsen är –.
I tablån nedan redovisas perfekt indikativ aktivum med dels
tempuskaraktären - dels avljud av stammen utan :
stam 

stam 
-’jag har lämnat’
-
-()
-
-
-()

’jag har hedrat’

()


()

Perfekt infinitiv aktivum heter’att ha hedrat’
och ’att ha lämnat’.
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Perfekt particip aktivum heter i nominativ 
igenitiv 
’en som har hedrat’, resp. 
 genitiv 
’en som har lämnat’ etc. Beträffande böjningen
i övrigt av perfekt particip se S 30 eller BJ 103.
För perfekt indikativ medium-passivum gäller tidigare nämnda
reduplikationsregler. Till vokalstammarnas perfektstam fogas,
dock utan tempuskaraktären , personändelser för mediumpassivum: Alltså:

 ’jag har hedrat(s) etc.
Perfekt infinitiv medium-passivum heter ’att ha

hedrat(s)’.
Perfekt particip medium-passivum heter följdriktigt i nominativ
etc. ’en som
har hedrat(s)’. Beträffande medium-passivum för konsonantstammar, se S 86 eller BJ 209.

5.8 Pluskvamperfekt
Pluskvamperfekt utgör ett augmenttempus till perfekt. Sätt alltså augment framför perfektstammen, som sedan ska följas av
personändelserna för pluskvamperfekt aktivum: -, - -
 Beträffande medium-passivumse S 86
eller BJ 209.
stam 
 ’jag hade hedrat’

()




Uppgift 5
1 Vad heter perfekt ’du har löst’ ()?
2 Vad heter pluskvamperfekt ’de hade jagat’ ()?
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5.9 Temaformer för ett grekiskt verb
När du lärt dig perfekt har du fått förutsättningarna för att ta
tema* på ett grekiskt verb. Följande former utgör ett fullständigt tema: presens, futurum, aorist aktivum, perfekt aktivum,
perfekt medium-passivum och aorist passivum. De två senare
temaformerna tas dock vanligen inte med.
* ’det uppställda’ = uppställning av ett verbs huvudformer, uppräknade i viss ordning

[
]’jag uppfostrar’ eller - kortare - ’uppfostra’
[]’föra’
[
]’bevaka’(stam )
[
]’skriva’(stam )
[
]’taga’

Verb med stam på nasal () och likvida () har som regel en
särskild futurform, där stammen utvidgats med  mellanvokaliskt
för futurum tillkommit men senare bortfallit varvid nämnda  och
personändelsen kontraherats: en futurform som böjs som
 (=kontraherad presensform av ). Dessa verb har
också en särskild aoristform (ljudkombinationen  och  har
förlorat sitt  vilket givit ersättningsförlängning av verbets vokal):
(<*) ’stanna’
(<*) ’skicka’
(<* ) ’flå’ 

Uppgift 6
Ta tema på följande verb (de fyra första formerna)!

’lösa’
’smörja’ 
(stam ) ’meddela’
(stam ) ’ställa upp’
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Uppgift 7
Läs den grekiska texten högt och översätt sedan!

 


 (PontiusPilatus)









(anses ha yttrats av Aristoteles)
jag finner, 
 utropa
jag gör tydligt, visar, meddelar
  jag älskar, tycker om
 jag skriver
 jag för ned, för tillbaka,  -

jag skickar,  
ö bland Cykladerna i Egeiska havet
hund - trogen
jag vaktar (stam): 
 
jag dödar, 
undervisning, kunskap rot
 besk –  söt, se avsnitt 4.6
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5.10 Konjunktiv i presens och aorist
I svenskan förekommer modus konjunktiv inte så ofta, mest i
stående fraser, t.ex. ’Leve jubilaren’, ’Det vore bra, om du kunde
hjälpa mig’.
Konjunktiven har i grekiskan två användningsområden:
1 i huvudsatser kan konjunktiven uttrycka exempelvis en
uppmaning (Må vi sjunga! /Låt oss sjunga!/Sjung!)
2 i bisatser kan konjunktiven uttrycka bl.a. avsikt (bisatsen
inleds med t.ex. den finala konjunktionen  ’för att’).
Den grekiska konjunktiven utmärks av lång temavokal(
och i stället för och ). Dessa långa vokaler är konjunktivens ’modusvokal’. Personändelserna i presens konjunktiv och
aorist konjunktiv är desamma som i motsvarande indikativformer. Om det efter den långa temavokalen följer ett i
ändelsen för 2:a och 3:e person sing. blir detta  ett iota subscriptum (>>). Observera att augment inte
behövs i aorist konjunktiv!
Jfr
ind.:

pres. Presenskonjunktiv
(presensstam )













Aorist konjunktiv
(aoriststam)







Böjningen av presens konjunktiv medium-passivum exemplifierar
vi med personformerna:  (<),


Aorist konjunktiv medium belyser vi med motsvarande
personformer:  (<),
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Häststatyett i glasmonter. Museet i Olympia.

Terrakottahuvud av Atena, 490 f.Kr. Hon bär en attisk hjälm och ett
diadem dekorerat med lotusblommor. Museet i Olympia.
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Inskrift i Olympia (varför Flabios nämns är oklart)













TILL LYCKA
RÅDET FATTADE BESLUT [om stenen]
DET OLYMPISKA
FLABIOS VÄKTARE
SON TILL ALEXANDER FRÅN THESSALIEN
SOFIST
MEDLEM AV THESSALERNAS
RÅDGIVANDE FÖRSAMLING

DOMARE I ATHENARNAS
AREOPAGISKA RÅD
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5.11 Optativ i presens och aorist
Optativen har i grekiskan tre användningsområden:
1 i huvudsatser kan optativen uttrycka en önskan (namnet
optativ av lat. opto = ’jag önskar’)
2 i bisatser som är styrda av ett verb i historiskt tempus
kan optativen ersätta en indikativ- eller konjunktivform,
dvs. vara oblik (styrd), jfr S 120, 2 eller BJ 264, 3d
3 i förening med partikeln  kan optativen uttrycka en
möjlighet (modus potentialis), jfr S 115,2 eller BJ 264, 2b.
Optativens morfem  är i presens föregånget av och i
aorist av, dvs. resp.Notera vidare att ändelsen för
optativ 1:a person sing. slutar på  (jfr)
Böjningen av presens optativ aktivum blir: , 
 och av aorist optativ
aktivum, 
Notera att augment inte behövs i aorist
optativ. I övrigt hänvisas till grammatikens böjningsmönster för
optativ, S 63 och 75.1, BJ 144 och 179.
Observera att i presens och aorist optativ medium används
sekundära personändelser -(),
, och -(), 
,  se f. ö. S 58 och BJ 137.

5.12 Översättning av aorist
I huvudsatser motsvarar aorist indikativ svenskt imperfekt. I bisatser
översätts aorist indikativ ofta med svenskt pluskvamperfekt.
I konjunktiv, optativ, infinitiv och particip kan aorist praktiskt taget
syfta på vilken tid som helst: närvarande, förfluten eller tillkommande. Valet av svenskt tempus beror på sammanhanget. Skälet till det
är att aorist egentligen betecknar en handlingsart och att den till tiden
är ’obegränsad’ (a-orist kommer av  privativum och  ’jag
begränsar’, alltså = obegränsad tid), jfr S 108 och BJ 254. Aorist
particip utmärker dock vanligen föregående handling.
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Uppgift 8
Läs den grekiska texten högt och översätt sedan!














1  ledighet, fritid, jfr skola (=tid för intellektuell sysselsättning) -  jag utför, här ’har (ledighet)’
2dårskap, dumhet -  jag undflyr
3  partikel vid önskan: ’o att’ eller lämnas ordet oöversatt
 sanning - jag älskar
4  olivträd -  skugga -  partikel,
här med optativ för att beteckna en möjlighet -  jag
överräcker, ger
5  jag skickar efter  grek
 för att -  jag ger råd, medium jag överlägger
6 egennamn -  jag säger - 
måltid -  jag mottar - se avsnitt 3.11
7  jag förföljer -  fiende
8  avsiktskonjunktion ’för att’ -  jag räddar
9 bonde - jag föder upp
10  (adverb) noga - jag uttänker, medium
jag överlägger
forts. STEG 5 c
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