IMPERATIV FURUTA AKTIVA PRO 3. OS. SG. A PL. – DEPONENTNÍ SLOVESA
Testor, ārī – svědčit, být svědkem
Medeor, ērī – léčit
Fruor, fruī – užívat si, užívat (něčeho)
Patior, patī – trpět, strpět, povolit
Partior, īrī – sdílet, rozdělovat na části, rozdělovat, dělit se
JEDNOTNÉ ČÍSLO
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KLAD
Latinsky
Testātor !1
Medētor !
Fruitor !
Patitor !
Partītor !
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ZÁPOR
Česky
Vždy ať svědčí!
Vždy ať léčí!
Vždy ať užívá!
Vždy ať strpí!
Vždy ať sdílí!

Latinsky
Nōlītō testārī !
Nōlītō medērī !
Nōlītō fruī !
Nōlītō patī !
Nōlītō partīrī !
MNOŽNÉ ČÍSLO

KLAD
Latinsky
Testantor !2
Medentor !
Fruuntor !
Patiuntor !
Partiuntor !

Česky
Nikdy ať nesvědčí!
Nikdy ať neléčí!
Nikdy ať neužívá!
Nikdy ať nestrpí!
Nikdy ať nesdílí!
ZÁPOR

Česky
Vždy ať svědčí!
Vždy ať léčí!
Vždy ať užívají!
Vždy ať strpí!
Vždy ať sdílí!

Latinsky
Nōluntō testāri !
Nōluntō medērī !
Nōluntō fruī !
Nōluntō patī !
Nōluntō partīrī !

Česky
Nikdy ať nesvědčí!
Nikdy ať neléčí!
Nikdy ať neužívají!
Nikdy ať nestrpí!
Nikdy ať nesdílí!

Testator! Vždy ať svědčí. (on, ona, ono). Do češtiny se nejčastěji překládá neosobní reflexívní vazbou, je-li tohoto tvaru užito samostatně jako holé věty: „Vždy ať se svědčí!“, případně –
a to nejčastěji – „Vždy budiž dosvědčováno!“ V ostatních případech je nutné vazbu napodobit, např. Servus eculeo testator! Vždy ať otrok svědčí na mučidlech!
2
Testantor! Vždy ať svědčí. (oni, ony, ona). Do češtiny se nejčastěji překládá neosobní reflexívní vazbou, je-li tohoto tvaru užito samostatně jako holé věty: „Vždy ať se svědčí!“, případně
– a to nejčastěji – „Vždy budiž dosvědčováno!“, třebaže se jedná o množné číslo. V ostatních případech je nutné vazbu napodobit, např. Servi eculeo tenstantor! Vždy ať otroci svědčí na
mučidlech!

