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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA–prófs í latínu við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefnið er grísk málleg áhrif eða grekismi (e. Grecism) í elegíum latneska 

skáldsins Propertiusar sem var uppi á síðari hluta fyrstu aldar fyrir Krist. Grekismi er 

meira áberandi í máli Propertiusar en margra samtímaskálda hans. Fjallað er stuttlega um 

Propertius og rómversku elegíuna áður en viðhorf til grískunotkunar í rómversku 

samfélagi eru rædd sem og fyrri skrif um stíl Propertiusar. Síðari hluti ritgerðarinnar fæst 

við grískunotkun Propertiusar. Umfangi grískra mállegra áhrifa (grekisma) í ljóðum hans 

er bæði lýst og þau áhrif sem notkunin hefur eru reifuð. Sérstök áhersla er lögð á 

hugmyndina um framandgervingu (e. foreignisation) sem er talin geta varpað ljósi á 

athyglisverð atriði við notkun Propertiusar á grekisma. Sú hugmynd virðist vera í 

andstöðu við markmið latnesku skáldanna að leggja undir sig grískar bókmenntagreinar 

og gera þær að sínum. 

Fræðimenn hafa gjarnan látið þá hugmynd í veðri vaka að grískunotkun latnesku 

skáldanna þjóni einna helst þeim tilgangi að vera til skrauts eða auka ljóðrænu ljóðanna. 

Þeirri hugmynd er hafnað og talið er að hér fari betur að líta á notkunina sem meðvitað 

val Propertiusar til þess að halda í grískt samhengi.   
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1 Inngangur 

 

Grikkland hafði mikil menningarleg tök á Rómaveldi og það endurspeglast á ýmsan hátt. 

Horatius hafði nokkuð til síns máls þegar hann orti Graecia capta ferum victorem cepit 

(Hor.Epist.II.1.156).1 Áhrif Grikklands á Rómaveldi sjást til dæmis í bókmenntaverkum 

latneskra höfunda, meðal annars í tungutaki skáldanna. Í þessari ritgerð verður fjallað um 

grísk málleg áhrif í elegíum latneska skáldsins Propertiusar sem var uppi á síðari hluta 

fyrstu aldar fyrir Krist. Grísk málleg áhrif hafa í fræðilegri umfjöllun yfirleitt verið kölluð 

grekismi (e. Grecism). Rómverjar könnuðust sjálfir við fyrirbærið og flokkuðu það sem 

stílbragð undir heitinu figura Graeca.2 Hér verður sérstaklega litið til meðvitaðrar 

notkunar á grekisma en hana má einna helst finna í bókmenntum. Í þessari ritgerð verður 

meðvituð notkun á grísku kölluð grísk vísun. Það er gert til þess að greina hana frá 

ómeðvitaðri notkun Rómverja á rótgrónum tökuorðum og annars konar grekisma sem 

málnotendur voru ef til vill ekki meðvitaðir um. Undir grekisma eða grísk málleg áhrif 

fellur bæði meðvituð og ómeðvituð notkun á grísku en í ritgerðinni verður einblínt 

sérstaklega á meðvitaða notkun, það er gríska vísun. 

Á tíma Propertiusar, ágústínska tímanum, var algengt að latnesk skáld flyttu grískar 

bókmenntagreinar til Rómar og gerðu að sínum. Þannig hafði Horatius til að mynda flutt 

lýrík til Rómar. Propertius ásamt fleiri skáldum, til dæmis Tibullusi, var meðal 

fyrirrennara rómversku elegíunnar, en fyrsta ljóðabók Propertiusar er elsta varðveitta 

bókin sem inniheldur rómverskar elegíur. Þrátt fyrir að skáldin hafi lagt áherslu á að gera 

þessar bókmenntagreinar að sínum voru grísk áhrif áberandi, bæði í máli og 

viðfangsefnum. Þarna á milli virðist vera ákveðin spenna. 

Propertius beitir sérlega mikið af grískum vísunum, meira en Tibullus og Ovidius, 

og því er áhugavert að taka grískunotkun hans sérstaklega fyrir. Fræðimenn hafa oft lagt 

áherslu á að latnesku skáldin noti grískar vísanir til þess að skreyta ljóð sín og gera þau 

ljóðrænni. Ástæður skáldanna fyrir notkun á grísku máli eru þó margþættari en svo. Hér 

verður leitast við að lýsa umfangi grekisma í elegíum Propertiusar með því að skoða 

notkun hans á tökuorðum, sérnöfnum, grískum beygingum og setningafræðilegum 

grekisma. Sérstaklega verður litið til notkunar hans á grískum vísunum. Lögð verður 

sérstök áhersla á að skoða notkun Propertiusar á grísku með hliðsjón af hugmyndinni um 

 
1 „Hið hertekna Grikkland hertók ósiðmenntaðan sigurvegara sinn.“ Þýðingar í ritgerðinni eru höfundar. 

2 Mayer (1999:157). 
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framandgervingu (e. foreignisation). Það er hugtak ættað úr þýðingarfræði og er notað 

um þá þýðingaraðferð þegar þýðandi hefur haldið eftir þáttum úr upphaflega verkinu sem 

gera lesanda meðvitaðan um framandleika þess. Því verður haldið fram að Propertius noti 

grískar vísanir meðvitað til þess að færa ljóðin úr rómversku samhengi yfir í hinn gríska 

heim. 

Ritgerðin skiptist í tvo meginkafla sem hvorum um sig er skipt í undirkafla. Fyrri 

meginkaflinn veitir almennt yfirlit yfir ýmis efni er tengjast notkun Propertiusar og sem 

styðja við umfjöllun um grískunotkun hans í síðari kaflanum. Síðari meginkaflinn er 

helgaður grískum mállegum áhrifum í elegíum Propertiusar og er unninn upp úr ítarlegri 

gagnasöfnun um grekisma í ljóðunum. Gögnin fylgja ritgerðinni sem viðaukar. Að lokum 

eru niðurstöður dregnar saman. 
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2 Fræðileg undirstaða 

 

Í eftirfarandi fjórum köflum verður fjallað um ýmis undirstöðuatriði áður en grískunotkun 

Propertiusar sjálfs er rædd í 3. kafla. Fyrst verður sagt frá manninum Propertiusi og 

rómversku elegíunni, bókmenntagreininni sem hann skrifaði innan. Síðan verður fjallað 

um grekisma. Mismunandi gerðir hans verða skýrðar og fjallað verður um viðhorf 

Rómverja til grískunotkunar og mögulegar ástæður latneskra höfunda fyrir því að nota 

grískar vísanir. Þá verður rætt um hreintungustefnu og möguleg rök gegn því að nota 

grískar vísanir. Að lokum verður veitt stutt yfirlit yfir fyrri skrif um stíl og tungutak 

Propertiusar. Grekismi fellur undir það efni en athyglin hefur fram að þessu helst beinst 

að öðrum þáttum í máli Propertiusar, svo sem að áhrifum frá talmáli. 

  

2.1 Propertius og rómverska elegían 

Latneska skáldið Sextus Propertius fæddist um miðbik fyrstu aldar fyrir Krist. Síðasta 

árið sem vitað er fyrir víst að hann hafi verið á lífi er 16 f.Kr og gert er ráð fyrir að hann 

hafi dáið ekki löngu síðar. Eftir hann eru varðveittar fjórar bækur af rómverskum 

elegíum.3  

Rómverska elegían á rætur sínar formlega að rekja til grísku elegíunnar sem varð til 

um 700 f.Kr.4 Formlega séð, það er hvað bragarháttinn varðar, voru þessar 

bókmenntagreinar eins en umfjöllunarefnin voru nokkuð ólík. Undir lok sjöundu aldar 

f.Kr. á gríska skáldið Mimnermos að hafa gefið út bókina Nanno en brotin sem hafa 

varðveist úr henni benda til þess að elegíur hans hafi fjallað um sögu, goðafræði og 

alþýðufræði.5 Um 400 f.Kr. tileinkaði Antimakhos frá Kolofon Lyde, látinni ástkonu 

sinni, safn elegískra ljóða. Þetta voru löng frásagnarljóð með goðafræðiþemum.6 

Hermesianax, sem var einnig frá Kolofon, var uppi skömmu á eftir honum og orti líka um 

eina ákveðna konu. Frá honum eru komin nokkur af þeim þemum sem rómversku 

elegíuskáldin notuðu síðar.7 Það var hins vegar Kallimakhos, sem var uppi í Alexandríu 

 
3 Afar lítið er vitað um manninn. Donatus greinir frá að Propertius hafi haft fornafnið Sextus; Goold 

(1990:1). Fræðimenn greinir á um nákvæmlega hvaða ár Propertius fæddist. Keith segir árið 55 f.Kr. 

(2013:97), Goold um 50 f.Kr. (1990:1), Hutchinson 58–54 f.Kr. (2006a:7) og svo framvegis.  Út frá tilvísun 

í 4.6.77 til uppgjafar Sugambra árið 16 f.Kr. er ljóst að hann var á lífi þá; Hutchinson (2006a:2–3). 

4 Thorsen (2013:1). 

5 Miller (2002:12).  

6 Miller (2002:12).  

7 Farrell (2012:14).  
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um 305–240 f.Kr., sem hafði mestu áhrifin á rómversku skáldin. Propertius nefnir hann 

og annað alexandrískt skáld, Filitas, sem forvera sína (sjá til dæmis Prop. 3.1.1–4) en þeir 

skrifuðu lærðar elegíur sem innihéldu frásagnir.8 Aðdáun Propertiusar á Kallimakhosi er 

slík að undir lok skáldaferils síns virðist hann leynt og ljóst stefna að því verða hinn 

rómverski Kallimakhos, samanber Prop. 4.1.64: Umbria Romani patria Callimachi. 

Í Róm var elegían afar skammlíft form og bókmenntagreinin lifði einungis í um 

fjörutíu ár.9 Hún var iðkuð af hópi skálda, Propertiusi þeirra á meðal. Hin helstu elegísku 

skáldin voru Gallus, Tibullus og Ovidius. Ekkert hefur varðveist eftir Gallus, en auk ljóða 

tveggja síðarnefndu skáldanna hafa varðveist örfá elegísk ljóð eftir skáldkonuna 

Sulpiciu.10 Quintilianus átti eflaust nokkurn þátt í að skapa kanónu rómverskra 

elegíuskálda en hann sagði þetta um greinina: 

 

Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime 

videtur auctor Tibullus. Sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque 

lascivior. sicut durior Gallus. (Quint.Inst.10.1.93) 

 

Hvað varðar elegíuna bjóðum við Grikkjum einnig birginn, en mér virðist 

fágaðasti og smekklegasti höfundurinn vera Tibullus. Þó eru til þeir sem kjósa 

heldur Propertius. Ovidius er gáskafyllri en báðir, alveg eins og Gallus er 

stífari. 

 

Hvað varðar bragarháttinn einkennist elegían af svokölluðum elegískum tvíhendum, það 

er fyrst kemur lína í daktylískum sexliðahætti (hexametri) og á eftir henni lína í 

daktylískum fimmliðahætti (pentametri).11 Þessi bragarháttur heitir tregalag eða harmljóð 

á íslensku og er hinn sami og Ísland farsælda frón eftir Jónas Hallgrímsson er ort undir. 

Þótt rómverska elegían geti verið harmræn er meginþema hennar samt sem áður ást og 

hún er oft kölluð ástarelegía. Í elegíunum koma fyrir mörg endurtekin stef og þemu sem 

flest tengjast ást beint eða óbeint: servitium amoris („ánauð ástarinnar“), militia amoris 

(„hermennska ástarinnar“) og praeceptus amoris („kennari í ástum“).12 Elegíurnar eru 

skrifaðar í sjálfsævisögulegum stíl – skáldin nota eigin nöfn og virðast segja frá atvikum 

úr eigin lífi, sem eru þó líklega uppspuni.13 Öll eiga skáldin sér ástkonu, eða ástkonur, 

sem eiga að vera innblástur ljóðanna, allavega að nafninu til, og ljóðin segja sögu um 

 
8 Farrell (2013:12).  

9 Gold (2012:1).  

10 Miller (2002:2, 24). 

11 Thorsen (2013:4).  

12 Maltby (2006:147–160). 

13 Thorsen (2013:4–5).  
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samband skáldanna við þær. Ástkonurnar heita grískum nöfnum sem vísa til grískra orða 

og staða, til dæmis Delia hans Tibullusar, Corinna Ovidiusar og Cynthia Propertiusar. 

Líklega er það hluti hefðar sem var sköpuð með nafngift Lesbiu hans Catullusar. Líta má 

á það þannig að þessar grísku nafngiftir vísi einnig til bókmenntahefðar Grikkja, uppruna 

elegíunnar og áhrifa þessa tveggja á rómversku elegíuna. 

Eins og greint var frá að ofan eru varðveittar bækur Propertiusar fjórar en 

handritavarðveisla verka Propertiusar er afar slæm og fræðimenn glíma við ótalmörg 

textafræðileg vandamál tengd textum hans.14 Fræðimenn eru á öndverðum meiði hvað 

varðar aðra bókina, því upphaflega var hún mögulega tvær mismunandi bækur sem steypt 

hefur verið saman í eina, en Goold telur það til dæmis nokkuð víst.15 Keith telur aftur á 

móti að önnur bókin hafi átt að vera ein bók. Hún tekur undir tillögu Tarrants um að 

gífurleg lengd bókarinnar sé einhvers konar ögrun.16    

Fyrsta bók Propertiusar, Monobiblos eða Cynthia, er talin fyrsta varðveitta elegíska 

ljóðabókin sem gefin var út í Róm.17 Hún á að hafa verið gefin út um 29 f.Kr. og hefst á 

orðunum Cynthia prima („Cynthia fyrst“) og segir aðallega frá stormasömu sambandi 

Propertiusar við ástkonuna Cynthiu. Hann virðist hafa vakið nokkra athygli fyrir bókina, 

að minnsta kosti talar hann um það sjálfur, til dæmis í ljóðum 2.1 og 2.24.18 Hann var 

orðinn skjólstæðingur Maecenasar þegar önnur bókin kom út. Hún virðist hafa verið 

samin á tímabilinu 28–25 f.Kr. og sú þriðja líklega um 23–22 f.Kr. Yngstu ljóðin í þeirri 

fjórðu eru frá 16 f.Kr. en þau eru jafnframt síðustu heimildirnar um Propertius á lífi.19 

Mest af því sem vitað er um Propertius kemur úr ljóðum hans sjálfs. Fjölskylda hans 

var frá Umbriu (1.22) og heimabær hans var Assisi.20 Hann missti föður sinn ungur og í 

borgarastyrjöldinni var landareign föður hans, og þar með föðurarfurinn, tekin 

eignarnámi. Eftir það naut Propertius stuðnings móðurfjölskyldu sinnar sem hefur verið 

þokkalega vel stæð fyrst hún gat kostað menntun Propertiusar í ljóð– og mælskulist.21 

Hann bjó svo og skrifaði í Róm.  

Þegar litið er á feril hans í heild má ljóslega greina stefnubreytingu sem hefst í þriðju 

bók þegar Propertius hverfur frá því að skrifa jafnmikið um samband sitt og Cynthiu og 

 
14 „The text of Propertius is one of the worst transmitted of the classical Latin authors...“; Heyworth 

(2007:vii).  

15 Goold (1990:1–2).  

16 Keith (2013:107) og Tarrant (2006:57).  

17 Thorsen (2013:7).  

18 Keith (2013:100). 

19 Keith (2013:99) og Goold (1990:2). 

20 Keith (2013:98).  

21 Keith (2013:98–99). 
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hann gerði í fyrstu tveimur bókunum. Efnislega er breytingin þó einna skýrust í fjórðu 

bók. Um hana segir Gregory Hutchinson: „Fjórða bók Propertiusar er stórbrotin og 

yfirþyrmandi sköpun, ólík öllu öðru í ágústínskri ljóðlist.“22 Efni hennar er nokkuð 

frábrugðið fyrri bókunum þremur. Það er ekki einungis ástkonan Cynthia sem leikur lítið 

hlutverk – en það gerði hún þegar í þriðju bókinni – heldur einnig önnur hefðbundin þemu 

elegískra ástarljóða. Propertius er farinn að nota epísk þemu, áróður og umfram allt efni 

innblásið af Kallimakhosi, svo sem ætíólógísk ljóð.23 Hann er, sérstaklega í seinni 

bókunum tveimur, að mörgu leyti undir meiri grískum áhrifum en hin elegísku skáldin, 

ekki aðeins efnislega heldur líka mállega. Í næsta kafla verður fjallað um grísk málleg 

áhrif í Róm. 

 

2.2 Grekismi 

Grekismi er sem fyrr segir þýðing á enska hugtakinu grecism. Það hefur verið notað yfir 

hvers kyns grísk málleg áhrif í latínu, bæði meðvitaða notkun á grísku, sem eins og áður 

hefur verið nefnt verður í þessari ritgerð kölluð grísk vísun, sem og annars konar notkun. 

Málfræðilega má skipta grekisma í þrjá meginflokka, orðasafnslegan, 

beygingarfræðilegan og setningafræðilegan. Orðasafnslegur (e. lexical) grekismi geymir 

bæði algengustu og auðsjáanlegustu mállegu áhrifin. Þennan grekisma má sjálfan greina 

í þrjá undirflokka: tökuorð (t.d. poena), merkingarbreytingar (e. loan–shifts) (t.d. þegar 

latneska orðið casus fær aukamerkinguna „málfræðilegt fall“, þar sem gríska πτῶσις hafði 

einnig þá aukamerkingu)24 og tökuþýðingar (t.d. lat. adiectivus fyrir gr. ἐπίθετον en þá er 

ἐπίθετον þýtt lið fyrir lið).25 Beygingarfræðilegur grekismi er þegar orð, yfirleitt fallorð, 

fær í latínu grískar beygingarendingar. Það má til dæmis sjá í þolfallsmyndum á borð við 

Aenean og Patroclon. Setningafræðilegur grekismi er svo flóknasta gerðin af grískum 

mállegum áhrifum og sú gerð sem breiðist hvað síst út. Romaine hefur bent á að tökuorð 

flytjist helst milli mála en setningafræði síst.26 Undir setningafræðilegan grekisma heyra 

málfyrirbæri sem varða stærri einingar en eitt orð, til dæmis fallstýring og fallnotkun. 

 
22 Hutchinson (2006a:1): „Propertius’ fourth book is a spectacular, and bewildering, creation, unlike 

anything else in Augustan poetry.“ 

23 Ætíólógía kemur frá gríska orðinu αἰτία sem þýðir „orsök“. Ætíólógísk ljóð skýra frá uppruna eða 

orsökum fyrirbæra, til dæmis nafna eða helgisiða. Í ljóði 4.2 kemur Propertius til dæmis með tillögur að 

útskýringum á nafni guðsins Vertumnusar. 

24 Fruyt (2011:155). 

25 Coleman (1975:105–106). 

26 Mayer (1999:158–159) og Romaine (1995:64). Mayer telur flokkana vera fjóra þar sem hann flokkar 

orðaröð í sérflokk en hér er litið svo á að hún falli í sama flokk og setningafræði. 
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Adams bendir á að einnig geti hljóðfræði– og hljóðkerfisfræðilegir eiginleikar verið 

fengnir að láni.27  

Mikilvægt er að reyna að halda bókmenntalegum vísunum í gríska menningu og 

mállegum grekisma aðskildum. Slíkt getur reynst erfitt, til dæmis þegar um nöfn 

goðafræðipersóna er að ræða en þau eru algeng í elegíum latnesku skáldanna. Enda höfðu 

nöfnin ekki einungis mállegar heldur einnig menningarlegar skírskotanir sem skáldin 

nýttu og vísuðu til.28 Hvað slík nöfn varðar mætti til dæmis líta á hversu vel eða illa þau 

eru aðlöguð að latnesku hljóð– og beygingarkerfi. Eins og rætt verður á eftir þá eru orð 

og nöfn sem eru lítt aðlöguð að latínu framandlegri en önnur. Ef skáld nota slík form er 

ef til vill líklegra að það sé meðvituð vísun til grísks máls, og þar með grísk vísun, heldur 

en tökuorð eða nafn sem var valið án þess að skáldið hefði málfar ljóðsins í huga. Hins 

vegar er línan milli meðvitaðrar vísunar til grísks máls og óhjákvæmilegrar notkunar á 

grískum orðum og nöfnum sem stafar af menningarlegum tengslum þjóðanna oft óljós. 

Flokkunin á ólíkum gerðum grekisma hér að ofan er komin frá nútímafræðimönnum. 

Rómverjar könnuðust sjálfir við fyrirbærið grekisma og flokkuðu það sem stílbragð í 

hámenningarlegum bókmenntagreinum eins og sagnfræði og ljóðlist.29 Sú flokkun er 

nokkuð þrengri en skilningur fræðimanna á grekisma í dag því hún bendir til þess að þeir 

hafi talið þetta vera meðvitaða notkun. Grekismi í dag nær jafnframt yfir ómeðvitaða 

notkun á grísku. Quintilianus er ein mikilvægasta heimildin um viðhorf Rómverja til 

grískunotkunar og viðhorf hans verða rædd síðar í kaflanum. Margir rómverskir höfundar 

létu í ljós einhvers konar viðhorf til notkunar á grísku, ýmist jákvæð eða neikvæð. Varro 

ræðir til dæmis grískar beygingarendingar stuttlega í Ling.10.70–71 og talar hann fyrir 

því að þar sé farinn meðalvegur milli grísku og latínu.  

Undanfarna áratugi hafa fræðimenn skoðað tengsl grísku og latínu í auknum mæli, 

til dæmis með rannsóknum á tvítyngi Rómverja. Þar mætti einna helst nefna rannsóknir 

Adams.30 Þau mállegu áhrif sem hér eru til skoðunar endurspegla þó ekki fyllilega 

fyrirbæri úr tvítyngisfræðum eins og kóðavíxl (e. code–switching) og blöndun (e. 

interference). Því á hugtakið tökuorð á betur við í umfjöllun um Propertius.31 Þar sem 

grísk menning var höfð í hávegum í Róm reyndu efri stéttirnar að verða reiprennandi í 

 
27 Adams (2003a:419). 

28 Coleman (1999:21). 

29 Mayer (1999:160–161). 

30 Adams (2003a).  

31 Í grunninn eru kóðavíxl skipti úr einu tungumáli í annað innan sama textans. Hugtakið „kóðavíxl“ á við 

um tvítyngda málnotendur sem hafa ófullkomna kunnáttu í öðru hvoru málinu. Hutgakið „tökuorð“ lýsir 

því hins vegar þegar erlend form eru notuð af eintyngdum málhöfum; Elder og Mullen (2019:7). 
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grísku og áttu það til að nota grísku meðvitað til marks um kunnáttu sína í málinu, sem 

sagt grískar vísanir.32 Þar sem efri stéttirnar töluðu ekki brotna latínu virðist notkun þeirra 

meira í ætt við tökuorð notuð á meðvitaðan hátt en kóðavíxl. Notkun langflestra latneskra 

höfunda og skálda á grísku endurspeglar slíka meðvitaða málhegðun. 

Það ber að hafa í huga að notkun á grísku er ekki öll af sama meiði. Þess vegna er 

nauðsynlegt að skilja á milli grískrar vísunar og ómeðvitaðrar notkunar á grísku. Grísk 

tökuorð voru tekin inn í málið á ólíkum tímum og nýlegri tökuorð hljómuðu vitanlega 

meira framandi en orð sem höfðu verið lengi í málinu. Mörg grísk tökuorð urðu það 

hversdagsleg að þau glötuðu framandlegri skírskotun sinni og málnotendur voru ekki 

endilega meðvitaðir lengur um að þeir væru að nota grísku. Tökuorðið coma var til dæmis 

gamalt og latínumælandi menn skynjuðu það ekki endilega lengur sem grísku.33 Orð sem 

hættu að vera framandleg voru einkum orð sem höfðu tekið breytingum í samræmi við 

hljóðkerfisreglur latínu.34 Grísk tökuorð sem tekin voru snemma inn í latínu voru líklegri 

til þess að hafa aðlagast latnesku hljóðkerfi og voru því síður augljós sem tökuorð.35 

Grísku fráblásnu hljóðin φ, θ og χ urðu ófráblásin (p, t og k) og sérhljóð voru einnig löguð 

að latneskum hljóðkerfisreglum.36 

Maltby hefur sett fram einfaldan skala yfir hversu grískuleg tökuorð í latínu séu. Á 

öðrum endanum eru þau tökuorð sem eru minnst grískuleg. Það eru orð þar sem sérhljóðin 

hafa veiklast (t.d. canistrum) og orð sem hafa fengið latnesk aðskeyti (t.d. gypsatus).37 Á 

eftir þeim koma tökuorð sem eru orðin hversdagsleg í málinu (t.d. poeta). Sjaldgæf eða 

óvenjuleg tökuorð þykja hins vegar grískulegri (t.d. antrum) og það eru oft orð sem voru 

líklegast einungis notuð í ljóðum. Á hinum endanum eru svo orð sem hafa skýrustu 

tenginguna við grísku. Hana má finna í þeim orðum sem halda grískum 

beygingarendingum.38 Það er öruggt að fullyrða að notkun á slíkum fátíðum og nýlegum 

grískum tökuorðum í bókmenntum sé grísk vísun. 

Í rómversku samfélagi má ætla að viðhorf til grísks máls og notkunar á grísku hafi 

farið eftir stéttum. Gríska var meðal efri stétta talin tungumál mennta og menningar. 

Dæmi um mikilvægi grísku sem menntamáls hjá efri stéttunum má til dæmis sjá hjá 

 
32 Coleman (1975:103). 

33 Maltby (1999:379). 

34 Coleman (1999:64) og Fruyt (2011:154). 

35 Coleman (1999:64).  

36 Fruyt (2011:153–154). 

37 Í gypsatus hefur gríska orðið γύψος hefur verið tekið inn í latínu sem gypsum og úr því búið til 

þolmyndarsagnformið gypsatus út frá latneskum reglum. 

38 Maltby (1999:379–380). 



 

 12 

 

 

Quintilianusi sem mælti með því að drengir skyldu læra grísku á undan latínu. Hann tekur 

það þó fram að þeir ættu ekki að læra einungis grísku of lengi þar sem þeir gætu þá þróað 

með sér hreim og grískuskotið málfar (Quint.Inst.1.1.12–14).39 Meðal milli– og 

neðristétta var gríska hins vegar álitin tungumál þræla enda var mikill straumur 

grískumælandi þræla til Rómar. Dæmi um neikvæð viðhorf neðri stéttanna má til dæmis 

sjá í leikritum Plátusar.40 Rómversk menning hafði hins vegar að mörgu leyti verið 

tvítyngd síðan á annarri öld fyrir Krist, hvort sem Rómverjum líkaði betur eða verr.41  

Grískunotkun Rómverja þurfti þó að fylgja ákveðnum óskrifuðum reglum og þessar 

óskrifuðu reglur hefðarinnar virðast hafa haft mikil ítök. Til eru ýmsir vitnisburðir um að 

menn hafi verið gagnrýndir fyrir grískunotkun undir röngum kringumstæðum. Cicero var 

til dæmis gagnrýndur fyrir að tala grísku í öldungaráðinu á Sýrakúsu (Cic.Verr. 4.147). 

Eins og með mörg önnur málfyrirbæri átti grekismi greiðari leið inn í ljóð en prósa.42 

Svo virðist sem það hafi þótt gera málið ljóðrænna að það væri grískuskotið. Mayer og 

Adams segja að setningafræðilegur grekismi hafi verið aðferð til þess að „fjarlægja 

ljóðrænt mál hinu hversdagslega.“43 Auk þess hafi latínu frá upphafi skort sérstaka 

ljóðræna setningafræði og að setningafræðilegur grekismi hafi verið einn þáttur sem lagði 

slíka ljóðrænu til.44 Það ber líka að hafa í huga að notkun á grísku tengdist oft vísunum 

til grískrar menningar og bókmennta. Slíkar menningarlegar vísanir kröfðust þess að 

hlustendur og lesendur þekktu þær bókmenntir sem vísað var til. Það er líklega ein af 

ástæðunum fyrir því að grísk orð eru tíðari í lærðum fagurbókmenntagreinum eins og 

epík, dídaktík og lýrík.45 

Því sem hefur verið lýst hér að ofan, til dæmis að skáld noti grísku til þess að gera 

mál sitt ljóðrænna, bendir til þess að þetta sé meðvituð málhegðun. Mayer og Coleman 

eru sammála um það að bókmenntaleg notkun latneskra skálda á grísku sé meðvituð.46 

Mayer tekur til dæmis fram að ekki skyldi hallast að því að rekja setningafræðilegan 

grekisma latnesku skáldanna til þeirrar ástæðu að Rómverjar yfirstéttarinnar hafi verið 

tvítyngdir og þar af leiðandi hafi grekismi slæðst óviljandi inn í mál þeirra. Í skrifum hefði 

verið auðvelt fyrir höfunda að forðast áhrif frá grísku. Hann nefnir þekkt dæmi, nefnilega 

 
39 Coleman (1975:102). 

40 Kaimio (1979:322–323). 

41 Coleman (1999:45). 

42 Clackson (2011:254). 

43 Adams og Mayer (1999:12). 

44 Adams og Mayer (1999:12). 

45 Coleman (1999:67). 

46 Coleman (1975:103). 
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að í ræðum Cicero sé ekki grekismi ólíkt því sem finna má í bréfunum hans.47 Einnig má 

líta til staðhæfinga eins og finnast hjá Mayer sem bendir á að í formlegu ritmáli hljóti að 

felast ákveðin íhugun og að rómversku skáldin hafi vísvitandi notað mál sem var 

frábrugðið venjulegu latnesku máli.48 

Fruyt segir einnig að lærð skáld og rithöfundar í Róm sem kunnu grísku hafi reynt 

að vera eins nákvæm og þau gátu þegar þau umrituðu grísk orð yfir á latínu. Til þess hafi 

þau notað tákn latneska stafrófsins sem voru sköpuð sérstaklega til að umrita grísk 

hljóðön sem áttu sér enga hliðstæðu í latínu, þ.e. y, ch, ph og th. Einnig hafi þau oft haldið 

eftir grískum beygingarendingum, frekar en að laga orðin að latneskri beygingu.49 Allt 

þetta, sérgrísk hljóð, stafrétt umritun og grískar beygingarendingar, eykur á framandleika 

grískra orða og nafna.50 

Rómversku skáldin höfðu nokkrar ástæður fyrir því að bregða út frá hinu vanabundna 

latneska máli. Í fyrsta lagi má nefna að til eru margir vitnisburðir um það að Rómverjum 

hafi þótt latína takmörkuð, sérstaklega hvað varðar orðaforða. Gjarnan er vísað til orða 

Lucretiusar, patrii sermonis egestas („örbirgð móðurmálsins“) (Lucr. 1.832, 3.260). 

Sama viðhorf má sjá hjá Quintilianusi og Aulusi Gelliusi.51 Rómverjar hafa þar af leiðandi 

að einhverju leyti talið sig knúna til þess að innlima grísk orð yfir þau fyrirbæri sem latínu 

þótti skorta orð yfir. Cicero er þó dæmi um andstæðuna en hann lagði sig fram við að 

þýða fræðiheiti yfir á latínu, sbr.: 

 

„Nos vero,“ inquit Atticus; „quin etiam Graecis licebit utare cum voles, si te 

Latina forte deficient.“ „Bene sane facis; sed enitar ut Latine loquar, nisi in 

huiusce modi verbis, ut philosophiam aut rhetoricam aut physicam aut 
dialecticam appellem, quibus ut aliis multis consuetudo iam utitur pro 

Latinis...“ (Cic.Acad.1.25) 

 

„Við [munum] vissulega [leyfa það],“ sagði Atticus, „og það sem meira er, 

það verður leyfilegt að nota grísk [orð] þegar þú vilt, ef þig mun kannski skorta 
latnesk.“ „Það er mjög fallegt af þér; en ég mun leggja mig fram við að tala 

latínu, fyrir utan orð af þessu tagi, þegar ég nefni „fílósófíu“ (philosophia, 
heimspeki) eða „retórík“ (rhetorica, mælskulist) eða „fýsík“ (physica, 

eðlisfræði) eða „díalektík“ (dialectica, rökfræði), en venjan notar þessi núna, 

eins og mörg önnur, sem latnesk [orð]...“ 

 

 
47  Mayer (1999:178). 

48 Mayer (1999:178). 

49 Fruyt (2011:155). 

50 Adams og Mayer (1999:11) og Fruyt (2011:154). 

51 Fruyt (2011:151). 
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Auk þess viðhorfs sumra Rómverja að latínu hafi skort orðaforða virðist sú skoðun 

hafa verið útbreidd meðal Rómverja að gríska væri hljómfegurri en latína. Quintilianus 

fjallar um yfirburði hljóðanna sem latína hafði ekki,  y og z sem og fráblásnu hljóðin ph, 

th og kh. Hljóðin f og w sem latína hefur en gríska ekki þótti Quintilianusi tristes et 

horridae („dapurleg og hryllileg“) (Quint.Inst.12.10.28–29). Quintilianus telur einnig 

fegurra að ljúka orðum á –n líkt og í grísku í stað –m, mugiente littera („múandi stafsins“) 

eins og í latínu (Quint.Inst. 12.10.33). Auk þessara hljóða voru sérhljóðaklasar sem voru 

ekki leyfðir í latínu taldir hafa framandlegan blæ, svo sem eu og oi, rétt eins og 

samhljóðaklasar í framstöðu eins og ps í psallere eða innstöðu eins og cn í cycnus.52 Skáld 

gátu því notað grísk orð og nöfn til þess að ljá kvæðum sínum ljúfan hljóm 

(Quint.Inst.12.10.33). Adams og Mayer segja að það skuli ekki vanmeta hversu framandi 

ákveðin grísk hljóð hafi verið fyrir latneska áheyrendur. Samansafn grískra hljóða í ljóði 

hefði verið framandi og hefði jafnvel getað haft táknræna merkingu.53 

Einnig var það afar hagkvæmt fyrir skáldin að hafa ólík beygingarfræðileg form úr 

að velja. Þau þurftu að uppfylla kröfur bragarháttarins um lengd atkvæða og því má vel 

ímynda sér að það hafi verið kostur að geta valið um annað hvort latneska 

beygingarendingu eða gríska.54 Slíkt val hefur þó nokkur áhrif á blæ ljóðsins og 

rómverskir höfundar voru vafalaust meðvitaðir um það. 

 

2.3 Rómversk hreintungustefna 

Í síðasta kafla var rætt um aðdáun Rómverja á grísku og að margir höfundar hefðu skrifað 

grískuskotið mál. Hins vegar er heildarmyndin flóknari en svo að slíkt hafi alltaf þótt 

jákvætt eða viðeigandi. Áður hefur verið minnst á að um notkun grísku voru margar 

óskrifaðar reglur og að Cicero hefði hlotið gagnrýni fyrir að tala grísku undir röngum 

kringumstæðum. Að mörgu leyti virðist notkun á grísku hafa valdið togstreitu eða vakið 

upp óöryggi í rómversku samfélagi. Vitnisburðir fornaldarmanna hafa verið teknir sem 

dæmi um slíkt, til dæmis sú tilhneiging Rómverja að þröngva latínu upp á gríska 

áheyrendur.55 Valerius Maximus segir frá því að embættismenn hafi gjarnan talað latínu 

við Grikki og neytt þá til þess að tala gegnum túlka, ekki einungis í Róm heldur einnig í 

 
52 Coleman (1999:46). 

53 Adams og Mayer (1999:11–12). 

54 Coleman (1999:46). 

55 Adams (2003b:198). 
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Grikklandi og Asíu, til þess að auka virðingu latneskrar tungu. (Val.Max.2.2.2).56 Þótt 

Grikkland væri komið undir hælinn á hinu mikla rómverska heimsveldi höfðu latína, 

latnesk menning og bókmenntir enn ekki sama sess og grísk tunga og menning hafði.  

Mörg dæmi benda til þess að grískunotkun hafi einungis verið viðurkennd við 

ákveðnar aðstæður. Rit Ciceros hafa þótt gott dæmi um þetta. Cicero forðast grísku í 

ræðum og fræðiritum, en lesenda– og áheyrandahópur þar er stór og ekki víst að allir 

hefðu jákvæð viðhorf í garð grísku og menntunar í málinu. En í einkasamskiptum eins og 

í bréfaskriftum hans, og þá sérstaklega til náinna vina, notar hann gjarnan grísku.57 Mörg 

dæmi eru um að opinberlega hafi Rómverjar forðast að blanda mál sitt grísku en dáðst í 

einrúmi að grískri menningu og notað tökuorð eða hreina grísku.58  

Þó er töluverður breytileiki milli latneskra höfunda á hve mikla grísku þeir leyfa sér 

að nota. Sumir höfundar hafa verið taldir ákafari „hreintungusinnar“ en aðrir. Eins og 

kom fram að ofan var Cicero greinilega meðvitaður um grískunotkun sína og gætti hófs í 

opinberum verkum. Ágústus gerði slíkt hið sama – hann forðaðist til dæmis grísk orð í 

Res Gestae en í þeim bréfum sem hafa varðveist má sjá að þar notaði hann tökuorð.59 

Leikskáldið Terentius notaði töluvert færri tökuorð en Plátus. Einnig notuðu 

sagnaritararnir Sallustius, Caesar, Livius og Tacitus fá tökuorð og hefur þetta verið tengt 

við einhvers konar stílhugsjón (e. stylistic ideal).60 Skáldið Ennius forðaðist líka grísk 

orð, sem og Catullus og Tibullus.61 Einnig var ólíkt eftir bókmenntagreinum hversu mikil 

grískunotkun þótti viðeigandi. Hábókmenntagreinar á borð við ræðumennsku, elegíur, 

lýrík og epík leyfðu til að mynda ekki kóðavíxl.62 

Hér er ekki hægt að tala um hreintungustefnu meðal Rómverja eins og 

hreintungustefna er skilgreind í nútímanum og var á tímum rómantísku stefnunnar. Þó 

má, með hliðsjón af skilgreiningum nútímarita á hreintungustefnu, sjá nokkrar hliðstæður. 

Langer og Nesse skipta mismunandi gerðum af hreintungustefnu í fjóra flokka. 

Grundvallarástæður hreintungustefnu að baki er sú hugmynd að tungumálið geti orðið 

fyrir skemmdum.63 Fyrsti flokkurinn tengist málfræðilegri byggingu. Í honum er gert ráð 

fyrir því að í hverju tungumáli sé til ástand þar sem tungumálið er hreint og 

 
56 Adams (2003b:198–199). 

57 Chahoud (2004:36–37). 

58 Adams (2003b:202). 

59 James Clackson (2015:91). 

60 Kaimio (1979:297). 

61 Kaimio (1979:312). 

62 Mullen (2015:216). 

63 Langer og Nesse (2012:608). 
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málfræðikerfið í jafnvægi en erlend áhrif eru talin geta skaðað málið og valdið hruni á 

kerfi tungumálsins.64 Annar flokkurinn er hugmyndafræði en þar er talið að eigið mál sé 

æðra en önnur tungumál. Í þriðja flokki eru þau viðhorf sem tengjast kennslufræði en það 

eru praktísk viðhorf þar sem talið er að notkun á erlendum orðum geti leitt til 

þjóðfélagsskiptingar þar sem ákveðnir hópar skilji ekki tökuorðin. Að lokum eru meta–

málfræðileg íhugunarefni sem viðurkenna að hreintungustefnan tengist frekar smekk og 

fagurfræði málnotenda en getu til að tjá sig.65 

Adams bendir á að Rómverjar hafi einungis haft málstefnu í lausum skilningi og 

engar skýrt framsettar staðhæfingar hvað það varðaði.66 Þó er ljóst að margir höfðu 

ákveðnar skoðanir á málinu og einnig gagnvart notkun á grísku. Stef í anda fyrsta og 

annars flokks eru ef til vill algengust. Hugtökin Latinitas og Latine loqui hafa verið notuð 

til sönnunar um tilvist hreintungustefnu í Róm til forna og tengd við andspyrnu gagnvart 

erlendum, fyrst og fremst grískum, áhrifum. Hugtökin virðast vissulega benda til slíkra 

hugmynda en Kaimio hefur sýnt fram á að yfirleitt séu þau frekar tengd stafsetningu og 

framburði en erlendum áhrifum. Einungis einu sinni virðist Cicero tengja Latine loqui 

grískum tökuorðum, í broti hans úr Academica sem birt var í kafla 2.2 (Cic.Acad.1.25)67   

Þó má líta á margt sem styður þá hugmynd að uppi hafi verið viðhorf í anda 

hreintungustefnu. Ákveðin málleg atriði voru rökrædd í samfélaginu, til dæmis ræða 

Quintilianus og Varro um hvort gera skyldi beygingar grískra sérnafna latneskar en 

Quintilianus taldi að slíkt gæti aukið styrk latínu (Quint.Inst.1.5.60).68 Á dögum Ciceros 

á að hafa verið uppi hreyfing hreintungusinna.69 Patrón Tibullusar, M. Valerius Messalla, 

hafði sterkar skoðanir á erlendum tökuorðum og ef til vill má tengja lágt hlutfall tökuorða 

hjá Tibullusi við þær.70 Cicero tengdi notkun á ómengaðri latínu við siðferðileg heilindi 

en í De Officiis 1.111 segir eftirfarandi: 

 

Ut enim sermone eo debemus uti, qui innatus est nobis, ne, ut quidam, 

Graeca verba inculcantes iure optimo rideamur, sic in actiones 

omnemque vitam nullam discrepantiam conferre debemus. 

 

Því eins og við eigum að nota það tungumál, sem okkur er meðfætt, til 

þess að við verðum ekki mjög réttilega hafðir að háði og spotti fyrir að 

 
64 Langer og Nesse (2012:611). 

65 Langer og Nesse (2012:610–611). 

66 Adams (2003b:204). 

67 Kaimio (1979:297–298). 

68 Adams (2003b:201). Sjá einnig Clackson (2011:254), Kaimio (1979:299) og Adams (2003a:372). 

69 Adams (2003b:202–203). 

70 Maltby (1999:379). 
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troða inn grískum orðum [í mál okkar], eins og sumir [gera], ættum við 

ekki að sækja innblástur í neitt framandi í gjörðum okkar og lífinu öllu. 

 

Einnig má hafa í huga að á tímum síðlýðveldisins tengdu margir Rómverjar grísku ef til 

vill frekar við þræla og kaupmenn en bókmenntir og hámenningu. Clackson telur að þetta 

skýri án efa málfordóma gagnvart grísku, allavega að hluta til.71 

Þessi neikvæðu viðhorf gagnvart grísku virðast frekar hafa verið ríkjandi á tíma 

lýðveldisins, meðal manna kringum Scipio og á tímum Cicero og jafnvel fyrr. Kaimio 

telur að á þeim hafi helst borið á tímabilinu milli Liviusar Andronicusar og Enniusar.72 

Þó má líka finna nokkuð um þau á dögum Propertiusar. Skáldið Horatius, sem er um tíu 

árum eldri en Propertius, gagnrýndi Lucilius forvera sinn kröftuglega í satíru 1.10.20–35 

fyrir notkun á grískum orðum. Viðhorf hans eru ljóslega tengd togstreitu milli Grikkja 

annars vegar og Rómverja hins vegar þar sem rómverski guðinn Quirinus á að hafa vitjað 

Horatiusar í draumi með þau skilaboð að Rómverjar hefðu lítið með það að gera að auka 

enn frekar við miklar bókmenntir Grikkja. Þar virðist það því lagt að jöfnu að nota grísku 

og að staðfæra bókmenntir ekki nægilega mikið.  

Eins og fyrr sagði var ákveðin togstreita í samfélaginu. Frá upphafi latneskra 

bókmennta hafði verið litið á grísku sem fyrirmyndarbókmenntamál.73 Á sama tíma voru 

strangar óskrifaðar reglur um notkun grísku í bókmenntum. Chahoud telur að viðhorfið 

hafi verið að góðir latneskir höfundar ættu ekki að tjá sig á grísku.74 Kaimio segir einnig: 

„Verkefni rómversks höfundar er augljóslega að skrifa á latínu.“75 Á tímum 

keisaraveldisins virðast Rómverjar þó orðnir öruggari með stöðu sína og tungumálsins. 

Þá áttu þeir bókmenntafígúrur, herstjóra og ræðumenn og gátu að því leyti litið á sig sem 

jafningja Grikklands.76 Óskrifuðu reglurnar urðu því ef til vill slakari.  

Ágústínsku skáldin litu meðvitað til Grikklands. Þau eignuðu sér eitt af öðru gríska 

forvera og sögðust vera fyrst til þess að leggja stund á einhverja bókmenntagrein á latínu. 

Þegar hefur verið minnst á að Propertius hafi litið á sig sem rómverska hliðstæðu 

alexandríska skáldsins Kallimakhosar. Svipaða sögu má til dæmis segja af Virgli sem 

varð hinn rómverski Hómer og Horatiusi sem varð rómverska lýríska skáldið. Svo virðist 

sem þetta hafi verið hluti af stefnu Ágústusar. Kaimio líkir yfirtöku rómversku skáldanna 

 
71 James Clackson (2015:90). 

72 Kaimio (1979:307–308). 

73 Adams (2003a:550). 

74 Chahoud (2004:30). 

75 Kaimio (1979:264): „Clearly the task of a Roman author is to write in Latin.“ 

76 Clackson (2015:91). 
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á ýmsum grískum bókmenntagreinum og þemum við herför rómverska hersins. 

Rómversku höfundarnir voru stoltir af þessu afreki sínu. Kaimio bendir á að latína hafi 

verið grundvallarþáttur í því að þau legðu undir sig greinarnar.77 Ef til vill sést mikilvægi 

þessarar menningarlegu herfarar á þeirri staðreynd að Ágústus byggði bókasafn Apollons 

á Palatiumhæð. Hluti bókasafnsins var fullur af bókum eftir gríska höfunda en annar hluti 

stóð tómur og átti að verða fylltur af samsvarandi ritum eftir latneska höfunda. Hills 

bendir á að vitað sé að Horatius og samtímamenn hans, en Propertius var þar á meðal, 

hafi verið meðvitaðir um þetta.78 

Tilvitnanirnar í Chahoud og Kaimio að ofan undirstrika það að latína hafi verið 

nauðsynlegur hluti þess að bókmenntagreinar Grikkja væru lagðar undir rómversk skáld 

að fullu. Þar af leiðandi má spyrja sig að því hvernig Ágústus hafi litið á grísk málleg 

áhrif í þessu samhengi. Ekki er hægt að fullyrða að hann hafi haft nokkra skoðun á málfari 

rómversku skáldanna. Þó má velta því upp hvort grískuskotið málfar hafi verið í andstöðu 

við markmiðið að flytja greinarnar til Rómar, eins og draumur Horatiusar virðist gefa í 

skyn, þótt erfitt sé að segja til um hvort Rómverjar hafi almennt hugsað þannig um 

yfirtöku rómverskra skálda á grískum bókmenntagreinum.  

Síðari bækur Propertiusar eru ritaðar undir væng Maecenasar og þar með Ágústusar. 

Hér er sett spurningamerki við það hvort verk sem úir og grúir af grískum tökuorðum sé 

heppileg staðfærsla á grískri bókmenntagrein yfir í rómverskt samhengi. Í fljótu bragði 

virðist það ekki samrýmanlegt að reyna að gera bókmenntagreinar rómverskar um leið og 

leitast er við að halda eftir grískum mállegum áhrifum. Þar af leiðandi má velta því fyrir 

sér hvort Propertius hafi haft annað markmið en að staðfæra elegíuna fyllilega. Hér verður 

svo litið á að hann hafi frekar leitast við að halda í framandleika grekismans en að ná fram 

fullkominni staðfærslu.  

Í næsta undirkafla verður sagt frá fyrri skrifum um stíl Propertiusar og síðan verður 

gerð grein fyrir notkun Propertiusar á grísku og gagnasöfnun á því sviði.  

 

2.4 Fyrri skrif um stíl Propertiusar 

Uhlmann hóf rannsóknir á tungumáli og stíl Propertiusar með ritgerðinni „De Sexti 

Properti genere dicendi“ við upphaf tuttugustu aldar, árið 1909 í Münster. Neumann 

fylgdi í kjölfarið og er talinn hafa náð meiri árangri með ritgerðinni „De cottidiani 

 
77 Kaimio (1979:266). 

78 Hills (2005:41). 
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sermonis apud Propertium proprietatibus“ í Königsberg 1925. Rannsóknir hafa einna 

helst beinst að sermo communis („alþýðlegu málsniði“) í verkum Propertiusar en mál hans 

hefur þótt bera ýmis einkenni þess málsniðs.79 Yfirleitt er þó vísað til fræðimannsins 

Tränkles og greinar hans „Die Sprachkunst des Properz und die Tradition der lateinischen 

Dichtersprache“ sem kennivalds í þessum efnum.  

Í greininni, sem er frá árinu 1960, veitir Tränkle yfirlit yfir umfjallanir um stíl 

Propertiusar sem og eigin túlkun. Stíllinn hefur vakið áhuga margra fræðimanna í gegnum 

tíðina þar sem hann þykir sérstakur.80 Tränkle vill þó sjálfur meina að stíll Propertiusar 

sé ekki jafnsérstakur og aðrir vilja vera láta og sýnir fram á að það sem eigi að vera 

sérstakt við Propertius, það er notkun á ýmsum orðum og orðasamböndum, komi einnig 

fyrir hjá mörgum öðrum skáldum. Tränkle telur að staðhæfingar yngri fræðimanna um að 

stíll Propertiusar sé undir áhrifum frá talmáli komi frá Neumann en við ritun greinarinnar 

var það enn viðurkennd skoðun að stíllinn væri talmálslegur.81 Sumir fræðimenn hafa þó 

efast um þá túlkun og segir Tränkle að Pasquali hafi sagt við sig í einrúmi að hann tryði 

ekki að „jafnfágaður rithöfundur“ og Propertius hafi verið undir áhrifum talmáls.82 

Tränkle vísar einnig til Enk sem hefur gagnrýnt Neumann fyrir að gera ekki greinarmun 

á ólíkum gerðum talmáls, en það getur vitanlega verið margs konar.83 Hér mætti líka hafa 

í huga þá staðreynd að elegía var talin töluvert síður hátíðleg en epík og það þótti við hæfi 

að nota í elegíum alþýðlegt mál í hófi.84 

Umræðan hefur því að mestu snúist um það hvort Propertius víki mikið út frá hefð 

skáldamálsins með talmálsáhrifum og hvort réttmætt sé að kalla stíl hans hirðulausan en 

Neumann tengir stíl hans við neglegantia eða hirðuleysi.85 Tränkle telur að sú túlkun eigi 

ekki við rök að styðjast, sérstaklega þegar dæmin sem Neumann vísar í séu skoðuð í 

samhengi. Ekki sé rétt að bendla Propertius við skort á stíl eða hirðuleysi heldur sé stíll 

hans aftur á móti mjög fjölbreyttur.86 Vissulega komi fyrir orð og orðasambönd úr talmáli 

en Tränkle telur það ekki jafnalgengt og fræðimenn hafa viljað vera láta. Þegar Propertius 

 
79 Fedeli (2006:19). Fedeli telur ritgerð Uhlmanns lélega. 

80 Tränkle (1960:174). Höfundur kann Finni Ágústi Ingimundarsyni miklar þakkir fyrir aðstoð við lestur á 

þýskunni. 

81 Tränkle (1960:175–176). 

82 Tränkle (1960:177): „so raffinierten Schriftsteller.“ 

83 Tränkle (1960:177). Enk gerir þennan greinarmun einkum í upphafi greinarinnar, á bls. 300–302; Enk 

(1940:300–302). 

84 Kenney (2002:37). 

85 Tränkle (1960:200). 

86 Tränkle (1960:189).  
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nýtir sér slíkt telur hann að hann geri það á frumlegan hátt.87 Tränkle vill einnig renna 

stoðum undir þá túlkun á stíl Propertiusar að skáldið sé sjálfstæður og meðvitaður 

stílisti.88  

Nýlegri greinar um stílfræði minnast á Propertius þótt aðalumfjöllunarefni þeirra séu 

önnur skáld. Þá segir E. J. Kenney að Propertius þenji latneskt mál til hins ítrasta, líkt og 

Virgill og Lucanus, þótt hver geri það á sinn hátt.89 Þetta er í samræmi við það viðhorf að 

stíll Propertiusar sé tyrfinn. Ef til vill er þar ekki alltaf við Propertius sjálfan að sakast þar 

sem handritavarðveislan hefur ekki farið mjúkum höndum um textann. Newman telur 

orðaforða Propertiusar sýna „ákveðinn ágústínskan klassisisma“ en telur málfar hans 

undarlegt á köflum. Hann nefnir sérstaklega að tungumál Propertiusar verði háfleygt með 

notkun hans á grískum sérnöfnum.90 Hann veltir því einnig fyrir sér hvort Propertiusi 

mætti eigna hugtak Horatiusar callida iunctura91 líkt og hefur verið gert með Gallus og 

Virgil. „Kannski ekki fullkomlega á sama hátt en, ef það má telja með það að nota 

framandlegt samhengi teygir Propertius vissulega merkingar algengra orða...“92 

Einnig má lesa margt gagnlegt hjá Maltby í grein hans „Tibullus and the Language 

of Latin Elegy“ um stíl elegíuskáldanna þriggja, nefnilega Propertiusar, Tibullusar og 

Ovidiusar. Ummæli hans sem varða notkun þeirra á grísku verða rædd í næsta kafla í 

samhengi við gagnasöfnun úr ljóðum Propertiusar. Meðal þess sem Maltby nefnir um stíl 

Propertiusar er í fyrsta lagi að Propertius hafi notað í meira mæli en hin tvö elegíuskáldin 

ýmis orð sem tilheyrðu hefð latneskra ástarljóða, svo sem lux og vita.93 Hann nefnir einnig 

að Propertius hafi fremur skorið sig frá Tibullusi og Ovidiusi en þeir sig hvor frá öðrum 

þar sem Propertius hafi frekar líkt eftir hellenískum forverum með orðgnótt sinni.94 Það 

telur hann að megi að einhverju leyti rekja til smekks velgjörðarmanna þeirra.95 Maltby 

ræðir nokkur stílbrögð og ber notkun höfundanna saman. Propertius nýtir ekki stílbragðið 

versus echoici ólíkt Tibullusi og Ovidiusi.96 Propertius er frumlegur í orðanotkun og 

 
87 Tränkle (1960:197). 

88 Tränkle (1960:200). 

89 Kenney (2002:70). 

90 Newman (2006:328). 

91 Horatius segir að með callida iunctura („snjallri samsetningu“) megi gera kunnuglegan frasa nýstarlegan 

(Hor.Ars P.46–48). 

92 Newman (2006:329): „Perhaps not quite in the same way, but, if that may include “estranging context,” 

Propertius certainly forces the meanings of common words...“  

93 Maltby (1999:377). 

94 Maltby (1999:378). 

95 Maltby (1999:378). 

96 Maltby (1999:382–383). Versus echoici er þegar upphafsorð fyrri línu í braghendu og síðustu orð seinni 

línu eru þau sömu. 
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smíðar meðal annars ný samsett lýsingarorð en átta samsett lýsingarorð í latínu koma fyrst 

fyrir í texta hjá honum. Flest samsettu lýsingarorðin sem hann notar (alls 21 orð notuð 28 

sinnum) eru ljóðræn og sjaldgæf. Notkun á þeim eykst í síðari bókum og sérstaklega í 

þeirri þriðju.97 Þetta er athyglisvert þar sem þetta endurspeglar að hluta til þær niðurstöður 

um grískunotkun hans sem ræddar verða í næsta kafla. Þá notar Propertius fleiri 

smækkunarorð (e. diminutives) en Tibullus og Ovidius.98 Ólíkt Tibullusi og Ovidiusi þar 

sem nokkuð er um orðaleiki er ekki mikið um þá hjá Propertiusi.99 

Meginatriðin í stílrannsóknum eru því þau að helst hefur verið rætt um talmálsáhrif 

í stíl Propertiusar en Tränkle telur að notkun á þeim sé ekki jafnmikil og fyrri fræðimenn 

töldu. Sérstaklega ber að hafa í huga þá túlkun hans að Propertius sé meðvitaður stílisti. 

Propertius er talinn tyrfinn og talinn nota klóknar samsetningar. Þá sker hann sig frá 

Tibullusi og Ovidiusi og virðist líta meira til Catullusar en þeir og hluti birtingarmyndar 

þess er í orðanotkun hans, svo sem ástarorðum og smækkunarorðum. Hann notar ljóðræn 

og sjaldgæf lýsingarorð og notkun þeirra eykst eftir því sem líður á höfundaverkið. Þá 

þróun má einnig sjá að hluta til í notkun hans á grekisma en nú verður litið til 

grískunotkunar í elegíum Propertiusar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Maltby (1999:386). 

98 Maltby (1999:388). 

99 Maltby (1999:389). 
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3 Grískunotkun í elegíum Propertiusar 

 

sive illam Cois fulgentem incedere cerno 

totum de Coa veste volumen erit (Prop. 2.1.5–6) 

 

Ef ég sé hana [Cynthiu] stíga fram ljómandi í silki frá Kos, verður gervöll bókin 

sömuleiðis í klæðum frá Kos. 

 

Hér kinkar Propertius kolli til grísks forvera síns Filitasar frá Kos með orðinu Cous og 

vísar til þess að þemu grískra bókmennta séu áberandi í ljóðum sínum.100 Tilvitnunin 

undirstrikar því að ljóðabækurnar séu efnislega í grískum búningi. Hér verður því haldið 

fram að þær séu einnig í grískum búningi hvað varðar mál og málfar. Í eftirfarandi kafla 

verða ólíkar birtingarmyndir þess skoðaðar. Farið verður yfir vinnslu gagnasöfnunar um 

grekisma hjá Propertiusi en gögnum úr ljóðum hans var safnað til þess að öðlast skýrara 

yfirlit yfir notkun hans á grískum orðum, nöfnum, beygingum og setningafræðilegum 

grekisma. Gögn um notkun á grískum tökuorðum, grískum sérnöfnum og grískum 

beygingum voru tekin saman og fylgja ritgerðinni sem viðaukar. Helstu ályktanir sem 

draga má af gögnunum verða ræddar í kaflanum. Að lokum verður samhengi 

grískunotkunar skoðað og áhrif hennar rædd með sérstakri áherslu á kenninguna um 

framandgervingu (e. foreignisation). Gert var ráð fyrir að notkunin, ástæður Propertiusar 

og áhrif væru margþætt. Að hluta til væri gríska notuð í þeim tilgangi að ná fram 

ljóðrænum og lærðum áhrifum með grískum hljóðum og menningarlegum vísunum. Hins 

vegar var einnig talið að hluti af tilgangi Propertiusar væri að framandgera ljóð sín 

vísvitandi. Með grískum vísunum, það er meðvitaðri notkun á grísku, geri hann rómverskt 

samhengi ljóðanna framandlegt með því að nota tökuorð, nöfn og grískar beygingar sem 

tilheyra grísku samhengi. 

Sú framandgerving sem hér verður rædd er hugtak sem notað hefur verið í 

þýðingarfræði. Þar hefur hugtakið verið notað til þess að lýsa þeirri þýðingaraðferð þegar 

þýðandi reynir að miðla til lesanda framandleika verksins sem þýtt hefur verið.101 

Hugtakið varð til í Þýskalandi á nítjándu öld þegar þýski fræðimaðurinn Schleiermacher 

vó og mat mismunandi gerðir þýðingaraðferða, staðfærslu (e. domestication) og 

 
100 Heyworth og Morwood (2011a:7). 

101 Schleiermacher (2010:12). 
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framandgervingu, og hallaðist að framandgervingunni. Hann taldi að framandgerving 

skyldi gegna því hlutverki að auðga þýskar bókmenntir.102 

Þrátt fyrir að hér verði notað hugtak úr þýðingarfræði frá nítjándu öld er ekki átt við 

að Propertius noti þessa þýðingaraðferð enda var hann hvorki þýðandi né kunnugt um 

hugtakið. Hins vegar má sjá ákveðinn vísi í skrifum hans sem fellur vel undir 

framandgervingu. Þess vegna er gagnlegt að skoða grekisma og grískar vísanir í elegíum 

hans með tilliti til þeirrar kenningar. Því verður haldið fram að Propertius noti grískar 

vísanir til þess að halda eftir atriðum sem minna á heim grískra bókmennta. 

 

3.1 Vinnsla gagnasafna 

Latneski textinn sem var notaður við vinnslu gagna var nýleg textaútgáfa Stephen J. 

Heyworth Sexti Properti Elegos úr ritröð Oxford Classical Texts. Útgáfan þykir róttæk 

þar sem Heyworth gengur nokkuð lengra en aðrir ritstjórar í að laga textann og færa til 

línur innan og milli ljóða. Línufærslan hefur lítil áhrif á rannsóknina en textaútgáfan hefur 

óhjákvæmilega áhrif á dæmasöfnunina á stöku stöðum, til dæmis prentar Heyworth í línu 

3.11.17 quin etiam þar sem Goold prentar Omphale. Hafa ber þó í huga að allar útgáfur 

hefðu haft einhver áhrif á söfnun dæma. 

Vinnubrögð við gagnasöfnun voru eftirfarandi. Nafnorð og sagnorð tekin beint úr 

grísku eða leidd af grískum orðum og rótum voru skráð niður. Hvað varðar samnöfn, 

lýsingarorð og sagnorð var einna helst litið til Ernout og Meillet, Dictionnaire 

Étymologique de la Langue Latine. Þá var Vaan einnig skoðaður, Etymological 

Dictionary of Latin and the other Italic Languages og Valpy, An Etymological Dictionary 

of the Latin Language. Þegar um vafaatriði var að ræða var einnig litið til orðabókar 

Maltbys, A Lexicon of Ancient Latin Etymologies og var þá tekið tillit til þess hvort 

Rómverjar hefðu sjálfir talið að viðkomandi orð væri tökuorð úr grísku eða ekki. 

Hvað sérnöfnin varðar var helst litið til Lewis og Short, A Latin Dictionary, sem og 

Oxford Latin Dictionary. Reynt var að hafa dæmasöfnin á þessu sviði, það er 

orðasafnslega grekismann og grísku sérnöfnin, tæmandi til þess að umfang grískra 

tökuorða og sérnafna yrði rétt metið. Í því ljósi var einnig stuðst við orðstöðulykil 

Phillimores, Index Verborum Propertianus, fyrir samnöfn, lýsingarorð og sagnorð og 

Index nominum hjá Heyworth fyrir sérnöfn. 

 
102 Svavar Hrafn Svavarsson (2015:230). 
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Samnöfnin voru borin saman við talningu Maltbys sem finna má á bls. 392–394 í 

grein hans „Tibullus and the Language of Latin Elegy“. Gagnasafn þessarar ritgerðar 

inniheldur nær öll orðin sem Maltby telur til og nokkur orð til viðbótar. Nokkrar ástæður 

eru fyrir því að leitað var að gögnum á ný í stað þess að styðjast við eldri gagnasöfn. Í 

fyrsta lagi hafði höfundur einungis aðgang að gagnasafni Maltbys en ekki stærri 

gagnasöfnum á borð við Sniehotta og vildi ekki vera of háður einu gagnasafni.103 Maltby 

telur ekki með öll orð af grískum uppruna þar sem hann hefur valið að fara þá leiðina að 

líta fram hjá gömlum og rótgrónum tökuorð líkt og coma og poeta.104 Í þessari ritgerð 

þótti fara betur að taka skýra afstöðu og taka með öll orð af grískum uppruna, þótt 

Rómverjar á tímum Propertiusar hafi líklega talið að sum þeirra væru ekki grískuskotin, 

líkt og orðin forma og circum. Notkun á þeim myndi líklega ekki flokkast sem meðvituð 

grísk vísun heldur gæti hún talist ómeðvituð notkun á grísku. Slík orð auka vissulega 

fjölda skipta þar sem grísk orð eru notuð en hafa ekki svo mikil áhrif á fjölda mismunandi 

orða.  

Auk þess var talið mikilvægt að telja og flokka sérnöfn sérstaklega en í ljóðabókum 

Propertiusar hlaupa grísk sérnöfn á hundruðum. Þau eru jafnan lítt aðlöguð að hljóðkerfi 

latínu, oft beygð með grískum beygingarendingum og eru mikilvæg fyrir umfjöllun um 

hvaða áhrif notkun á grísku skapar. Draga mætti þá ályktun að notkun þeirra sé það sem 

stingi einna mest í stúf við latneska textann út frá hljóð– og beygingarfræði. Með 

sérnöfnum eru flokkuð lýsingarorð dregin af nöfnum persóna og staða. 

Í kjölfarið voru skráð sérstaklega þau tilvik þar sem grísk tökuorð og sérnöfn eru 

beygð með grískum beygingarendingum. Var það gert út frá þeim beygingarendingum 

sem finnast í grísku en ekki í latínu. Einnig voru skráð tilvik þegar beygingarendingin 

sem er í textanum fylgir beygingu sem er ekki til í latínu, samanber að Aeneas fái 

eignarfallið Aeneae eftir grísku fordæmi. Með skanderingu var athugað hvort ákveðnar 

endingar (–a í nom.sg. kvenkynsnafna eftir fyrstu beygingu og –es í nom.pl. fyrir þriðju 

beygingu) fylgdu eiginlegri lengd latneskra beyginga eða ekki. Örfá tilfelli fundust um 

nöfn sem fylgdu frekar lengd grískra beyginga og voru þau skráð niður. Bæði samnöfn 

og sérnöfn með grískar beygingarendingar voru skráð niður. 

Við leit á dæmum um setningafræðilegan grekisma var litið til greinar Colemans, 

„Greek Influence on Latin Syntax“ og leitað að dæmum út frá þeim atriðum sem Coleman 

 
103 Hér er átt við ritgerð Ludwigs Sniehotta frá 1903, De vocum Graecarum apud poetas Latinos dactylicos 

ab Ennii usque ad Ovidii tempora usu. Breslauer philologische Abhandlungen 9,2:1903. 

104 Maltby (1999:379). 
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telur til sem setningafræðilegan grekisma. Einnig var leitað út frá þeirri umfjöllun sem 

snýr að grískum áhrifum í bók Pinksters The Oxford Latin Syntax: The Simple Clause. 

Dæmin sem fundust um setningafræðilegan grekisma voru töluvert færri en um annars 

konar grekisma. Það er í samræmi við áðurnefnda niðurstöðu Romaine að setningafræði 

sé það sem flytjist síst milli mála. Auk þess eru slík áhrif ekki auðsýnileg. Málnotendur 

eiga sjálfir erfitt með að koma auga á setningafræðilegar breytingar þar sem þær eru 

óhlutstæðar (e. abstract), ólíkt til dæmis beygingarfræðilegum breytingum.105 Dæmin um 

setningafræðilegan grekisma voru ekki tekin saman í tæmandi dæmasafn en þau verða 

rædd sérstaklega síðar í kaflanum. 

 

3.2 Orðasafnslegur grekismi í elegíum Propertiusar 

Listi yfir tökuorð fylgir sem viðauki. Í töflu eitt má sjá fjölda tökuorða af grískum uppruna 

eftir bókum: 

Bók og línufjöldi Fjöldi mismunandi 

grískra orða 

Fjöldi skipta sem 

grísk orð voru 

notuð 

Hlutfall lína þar 

sem grískt orð 

kemur fyrir 

I (706 línur) 42 81 11.5% 

II (1396 línur) 80 171 12.2% 

III (990 línur) 106 185 18.7% 

IV (952 línur) 85 141 14.8% 

Tafla 1: Fjöldi grískra tökuorða í elegíum Propertiusar 

Hér er vert að staldra við nokkur áhugaverð atriði. Í fyrsta lagi sést greinilega hvernig 

fjöldi grískra orða eykst eftir því sem líður á bækurnar, nær hámarki í þriðju bók og úr 

honum dregur svo nokkuð aftur í fjórðu bók. Notkunin í fyrstu tveimur bókunum er 

hlutfallslega frekar svipuð: í þeirri fyrstu er grískt orð í 11.5% lína og í annarri í 12.2% 

lína. Í síðari bókunum tveimur er notkunin meiri. Í þriðju bókinni kemur grískt orð fyrir 

í 18.7% lína  og í þeirri fjórðu í 14.8% lína. Hlutfallslega er notkunin því mest í þriðju 

bók og næstmest í fjórðu bók. Nokkuð kemur á óvart að það dragi úr notkuninni í fjórðu 

bók þar sem fyrirfram væri eðlilegt að telja að notkunin næði hámarki þar vegna þess að 

hún virðist undir hvað mestum grískum áhrifum efnislega. Líkt og Maltby hefur bent á 

færir Propertius sig þó yfir í hellenískari umfjöllunarefni í báðum síðari bókunum.106 

Hann gerir það mjög skýrt strax í upphafi þriðju bókar sem hefst á orðunum: Callimachi 

 
105 Kroch (1989:200). 

106 Maltby (1999:381). 
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manes et Coi sacra Philitae... (3.1.1) Það skýrir eflaust aukninguna í síðari bókunum að 

nokkru leyti. 

Til þess að fá hugmynd um grískunotkun Propertiusar í samanburði við aðra höfunda 

má líta á gögn Maltbys um notkun Tibullusar og Ovidiusar. Maltby telst til að Tibullus 

noti 30 grísk orð 39 sinnum í tveimur bókum sem samtals eru 1240 línur. Ovidius notar 

55 tökuorð 105 sinnum í þremur bókum Amores sem eru 2460 línur. Hjá Propertiusi telur 

hann 111 grísk tökuorð sem notuð eru 256 sinnum í bókunum fjórum en þær eru samtals 

4044 línur.107 Samkvæmt talningu hans er því hjá Tibullusi grískt orð í um 3.1% lína, hjá 

Ovidiusi í 4.3% og hjá Propertiusi í 6.3%.108 Af þessu sést að grísk málleg áhrif eru meira 

áberandi hjá Propertiusi en hinum elegísku skáldunum. 

Það er einnig almennt viðurkennt meðal fræðimanna að grísk málleg áhrif séu 

áberandi hjá Propertiusi, samanber Coleman þegar hann ræðir að meðal höfunda sé 

merkilega mikill breytileiki á grískunotkun. Hann segir: „Hjá Propertiusi eru til dæmis 

mun fleiri tilfelli af grekisma en hjá Tibullusi samtímamanni hans þótt þeir skrifi innan 

sömu bókmenntagreinar.“109 Maltby vísar til Norden og segir: „Propertius er með fleiri 

grísk tökuorð en Virgill, Horatius og Tibullus samanlagt.“110 Sniehotta, sem Kaimio vísar 

til, virðist sýna að Ovidius noti grísk tökuorð og grískar beygingar mest á tíma ágústínsku 

skáldanna en þá hlýtur hann að taka með verkin sem Ovidius ritaði síðar á ævinni. Notkun 

Virgils, sérstaklega í Eneasarkviðu, sé þó ekki mikið minni og hvorki Propertius né 

Horatius komi langt á eftir.111  

Maltby bendir einnig á að hjá Propertiusi sé hlutfall sjaldgæfra eða óvenjulegra orða 

hærra en hjá Tibullusi og Ovidiusi.112 Propertius notar einnig fleiri nýleg tökuorð en 

Tibullus og örlítið fleiri en Ovidius. Hlutföllin sem gefin eru upp hjá Propertiusi eru 

eftirfarandi: snemmbúin tökuorð (37%), tökuorð frá tímum Ciceros (41%) og nær–

samtímaleg tökuorð (22%). Einnig flokkar Maltby orðin í orðasafnsleg svið. Hjá 

Propertiusi eru (15%) fræðileg, (16%) listatengd, (9%) gróður, (16%) munaðarvara, (9%) 

búsáhöld, (3%) trúarleg, (5%) fatnaður, (5%) sjávartengd, (5%) íþróttir og (15%) annað. 

Auk þess tilgreinir hann þau orð sem Propertius notar fyrstur í latneskum texta: baris, 

 
107 Maltby (1999:391–394). 

108 Maltby (1999:391–396). 

109 Coleman (1975:102): „Propertius for instance shows a much higher incidence of Grecism than Tibullus, 

his contemporary, writing in the same genre.“  

110 Maltby (1999:381): „Propertius has more Greek loan–words than Virgil, Horace and Tibullus put 

together.“  

111 Kaimio (1979:312). 

112 Maltby (1999:380). 
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bombyx, cerastes, crysolithus, crotalistria, cyclas, mitratus, rhombus, terebinthus og 

thyius.113 Gera má ráð fyrir að þau orð hafi haft sérstaklega sterkar skírskotanir til grísku 

þar sem þau voru ekki endilega orðin lesendum eða hlustendum kunnugleg sem hluti af 

latnesku máli.  

Við þessar tölur má bæta notkun grískra sérnafna sem er mjög veigamikil. Fjölda 

þeirra eftir bókum má sjá í töflu tvö. 

Bók og línufjöldi Fjöldi mismunandi 

grískra nafna 

Fjöldi skipta sem 

grísk nöfn voru 

notuð 

Hlutfall lína 

þar sem grískt 

nafn kemur 

fyrir 

Bók I (706 línur) 122 170 24.1% 

Bók II (1396 línur) 294 429 30.7% 

Bók III (990 línur) 252 326 32.9% 

Bók IV (952 línur) 145 200 21.0% 

Tafla 2: Fjöldi grískra sérnafna í elegíum Propertiusar 

 

Tölfræðin sem hér gefur að líta er ólík tölfræði tökuorðanna að því leyti að hlutfallslega 

er notkun á grískum sérnöfnum minnst í fjórðu bók. Þetta kemur nokkuð á óvart miðað 

þar sem hún er efnislega undir meiri áhrifum frá grískum bókmenntum. Þriðja bókin 

inniheldur flest grísk sérnöfn, líkt og hún gerði með tökuorðin. Hún virðist því hafa 

nokkra sérstöðu hvað notkun á grekisma varðar. Hún markar einnig breytingu í 

umfjöllunarefnum á rithöfundaferli Propertiusar.114 Ekki er ólíklegt að tenging sé þarna á 

milli. Því má velta fyrir sér hvað skýri fækkunina í fjórðu bók. Mögulega tengist það 

ætíólógísku ljóðunum sem þar má finna en þau snúa að miklu leyti að rómverskum 

persónum.  

Þó má sjá að þegar notkun Propertiusar á grískum sérnöfnum er til dæmis borin 

saman við notkun Ovidiusar í fyrstu bók Amores er notkun Propertiusar umtalsvert meiri, 

líka í fjórðu bók. Í Amores I, sem er 778 línur eru grísk sérnöfn notuð um níutíu sinnum 

og því í um 11.6% lína.115 Notkun Propertiusar er því talsvert meiri, líka þegar hún er 

hvað minnst. Raunar er notkunin það mikil þegar lesið er í gegnum ljóðin að ljóst er að 

grísk nöfn séu talsvert algengari en latnesk. Ekki er óalgengt að grískt sérnafn komi fyrir 

í hverri línu, margar línur í röð, líkt og í ljóði 1.3.1–6:  

 

 
113 Maltby (1999:394–395). 

114 T.d. Günther (2006:353–355). Newman telur þriðju bókina þó ekki breyta bókmenntalegri stöðu hans 

(2006:322).  

115 Samkvæmt talningu höfundar sem notaði útgáfu E. J. Kenney. 
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Qualis Thesea116 iacuit cedente carina  

languida desertis Cnosia litoribus;  

qualis et accubuit primo Cepheïa somno  

libera iam duris cotibus Andromede;  

nec minus assiduis Edonis fessa choreis 

qualis in herboso concidit Apidano... 

 

 Einnig í 2.6.1–6:  

 

Non ita complebant Ephyraeae Laidos aedes,  

ad cuius iacuit Graecia tota fores;  

turba Menandreae fuerat nec Thaidos olim  

tanta, in qua populus lusit Ericthonius;  

nec quae deiectas potuit componere Thebas,  

Phryne tam multis facta beata viris. 

 

Auk þess er vert að taka eftir því hve mörg ólík grísk nöfn Propertius notar – 294 í annarri 

bók. Helst eru þetta nöfn á persónum úr goðafræði eða bókmenntasögu eða viðurnefni 

slíkra persóna. Einnig eru staðarheiti algeng sem og lýsingarorð mynduð út frá stöðum 

og manneskjum. Þá hljóma mörg nöfnin mjög framandi, til dæmis Phlegraeos (2.1.39), 

Pthii (2.13.38), Aeaeae (3.12.31) og Zethum (3.15.29). 

Nefna má eitt athyglisvert atriði sem ekki er að finna í Propertiusi. Sihler hefur bent 

á að meðal efri stétta Rómverja hafi það verið mikilsmetið að bera grísku fráblásnu 

hljóðin rétt fram (þ.e. ph, th og kh) og aðdáunin á þessum hljóðum smitaði út frá sér yfir 

í latnesk orð þar sem þau áttu ekki heima, svo sem í triumphus, pulcher og sepulchrum. 

Cicero barðist til dæmis gegn þessu en lét undan hvað varðar triumphus og pulcher.117 

Propertius notar vissulega triumphus en í elegíunum er hins vegar ritað pulcer og 

sepulcrum og grísk áhrif því ekki að finna þar að því leyti. 

Fjöldi grískra tökuorða og sérnafna einn og sér og fjöldi skiptanna sem þau eru notuð 

tala þó að ákveðnu leyti sínu máli sérstaklega þegar fjöldinn er borinn saman við Tibullus 

og Ovidius. Ætla má að grískar vísanir séu algengastar hjá honum af elegíuskáldunum. 

 

 
116 Hér hefur grekismi verið gerður óskáletraður. Hann verður þannig framvegis í ritgerðinni þegar hann er 

meðal skáletraðra latneskra orða. Þegar um er að ræða stök dæmi um grekisma, það er dæmi sem eru ekki 

innan um önnur latnesk orð, eru þau skáletruð. 

117 Sihler (1995:142). 
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3.3 Beygingarfræðilegur grekismi í elegíum Propertiusar 

Grískar beygingar koma helst fyrir í sérnöfnum en stöku sinnum í nafnorðum. Eftirfarandi 

tafla sýnir hvaða grísku beygingarendingar fundust í elegíunum. 

Fall Grískar beygingarendingar notaðar í elegíum Propertiusar 

nom. (sg.) –ē, –ā, –ēs, –os, –ō, –ās, –ōn, –īs 

(pl.) –ĕs 

voc. (sg.) –ā, –ī 

gen. (sg.) –ēs, –ae, –os 

acc. (sg.) –a, –n  

(pl.) –as 

Tafla 3: Grískar beygingarendingar sem Propertius notar í elegíunum 

Maltby tilgreinir grískar beygingarendingar í sjö tökuorðum og hefur höfundur fundið 

átta tilfelli í viðbót. Tökuorð með grískri beygingarendingu eru eftirfarandi: aera (2.30.3), 

alcyonas (1.17.12), baridos (3.11.44), beryllon (4.7.9), cinnamon (3.13.8), ephemeridas 

(3.23.20), heroas (2.1.18 og 3.11.27), heroidas (2.28A.29), heroine (2.2.9), heros 

(1.19.7), isthmos (3.21.22 og 3.22.2), lotos (3.12.27) og paeana (3.15.42). Það eru því tvö 

tilvik í fyrstu bók, fimm í annarri, sjö í þriðju bók og eitt í fjórðu bók. Sérnöfn sem 

innihalda grískar beygingar voru einnig flokkuð sérstaklega. Dreifing þeirra eftir bókum 

sést í töflu fjögur. 

Bók Fjöldi skipta þar sem sérnafn 

kemur fyrir með grískri 

beygingarendingu 

Hlutfall lína þar sem 

sérnafn með grískri 

beygingarendingu 

kemur fyrir 

Bók I (706 línur) 37 5.2% 

Bók II (1396 línur) 101  7.2% 

Bók III (990 línur) 65  6.6% 

Bók IV (952 línur) 49  5.1% 

Tafla 4: Fjöldi skipta þar sem sérnöfn koma fyrir með grískum beygingarendingum 

í elegíum Propertiusar 

 

Hér vekur athygli að líkt og með tökuorð er fjöldinn í þriðju bók nokkurn veginn helmingi 

meiri en í fyrstu bók. Úr honum dregur svo aftur í fjórðu bókinni. Fjöldinn helst í hendur 

við notkun á sérnöfnum sem er eðlilegt þar sem grísku endingarnar eru helst bundnar við 

sérnafnanotkun. Beygingarendingarnar sem um ræðir eru mestmegnis í nefnifalli, þolfalli 

og eignarfalli. Propertius virðist að sumu leyti vera undir sterkum grískum áhrifum. Til 

dæmis er athyglisvert að sjá að hann hefur alhæft beygingarendinguna –os í stað –is í 

eignarfalli í kvenkyns sérnöfnum eftir þriðju beygingu, svo sem í Athamantidos (1.20.19) 

og Boebeidos (2.2.11). Eignarfallsendingin –es fyrir kvenkynsnöfn eftir fyrstu beygingu 
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er öllu sjaldgæfari en kemur einnig fyrir, t.d. Lampeties (3.12.29), Penelopes (3.12.39) 

og Tisiphones (3.5.40).118 

Fyrir latínu er ónáttúrulegasta beygingarendingin ef til vill þolfallsendingin sem 

endar á –a. Hjá Propertiusi eru mörg dæmi um slíka beygingarendingu, t.d. Salmonida 

(1.13.21), Briseida (2.8.35), Hectora (2.8.38), Atlanta (3.22.7) og Pallada (4.8.57). Því 

má velta fyrir sér hvernig latneskir málhafar hafi skilið slíka endingu og hvort þeir sem 

hafi ekki þekkt til grísku gætu tekið slíkar endingar í misgripum fyrir nefnifall. Propertius, 

sem og önnur latnesk skáld sem nota grískar beygingarendingar, virðist gera ráð fyrir 

nokkurri kunnáttu í grískri beygingarfræði enda eru ljóðin væntanlega samin með efra lag 

samfélagsins í huga sem markhóp. 

Einnig er áhugavert að Propertius noti oft beygingarendinguna –ē í kvenkynsnöfnum 

eftir fyrstu beygingu þótt til hafi verið latíniseruð útgáfa með hefðbundnu 

beygingarendingunni –a, til dæmis í Antiope (3.15.22 og 3.15.39) og Helene (3.14.19). 

Það má ætla að bragfræðilegar ástæður hafi gjarnan áhrif á það að eitt form sé valið 

umfram annað. Þó má teljast ólíklegt að skáldið notaði grískt form ef því þætti það form 

beinlínis málfræðilega ótækt. Afar ólíklegt er að Propertius noti grískar 

beygingarendingar ómeðvitað og því má fullyrða að beygingarfræðilegur grekismi 

almennt sé grísk vísun. Sérstaklega ber að taka eftir því hversu oft hann notar grískar 

beygingarendingar í nöfnum sem hefðu vel getað fallið inn í latneskt beygingarkerfi. Þótt 

grískar beygingarendingar geti verið bragfræðilega hentugar bendir þetta samt til vilja til 

þess að nota grískar vísanir. Viðhorfið að grekismi hafi einungis verið fyrirbæri sem 

latnesk skáld gátu nýtt sér til skrauts á handahófskenndan hátt gerir nokkuð lítið úr hugviti 

rómverskra höfunda. Vissulega er það hvort tveggja bókmennta– og stílfræðilegt tól en 

betur fer á að líta svo á að grískar vísanir séu notaðar af ásettu ráði og með ákveðinn 

tilgang í huga. 

 

3.4 Setningafræðilegur grekismi í elegíum Propertiusar 

Í kafla 2.3 var rætt um að setningafræðileg áhrif hafi verið eitt af því sem rómverskir 

höfundar nýttu sér til þess að gera greinarmun á tungumáli póesíu og prósa. Coleman 

hefur ítarlega um grísk áhrif á latneska setningafræði og nokkkur dæmi hans eru tekin 

 
118 Hún minnir ef til vill nokkuð á fornu eignarfallsendinguna –ās sem varðveist hefur í pater familiās og 

slíkum frösum; Allen og Greenough (1931:19), gr. 43b. Því er erfitt að segja til um hvernig lesendur hefðu 

skynjað endinguna. 
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beint upp úr Propertiusi. Það sama á við um Pinkster. Hér verður ekki fjallað um allar 

mögulegar gerðir af setningafræðilegum grekisma í latínu sem Coleman og aðrir nefna 

heldur einungis drepið á þau atriði sem hafa fundist hjá Propertiusi. Dæmi um 

setningafræðilegan grekisma tengjast yfirleitt breyttri fallstjórn, óvenjulegri notkun falla 

eða breyttri merkingu tíða. 

Coleman gefur upp fimm dæmi um setningafræðileg áhrif hjá Propertiusi. Til dæmis 

telur hann það áhrif frá grísku að sögnin pugno stýrir þágufalli í stað þess að fá 

forsetninguna cum og svo ablativus. Dæmi um þetta má sjá í 1.10.21: tu cave ne tristi 

cupias pugnare puellae. Þá nefnir hann einnig að Propertius noti nominativus cum 

participio í 1.16.6: pulsata indignis saepe queror manibus. Einnig vísar hann til þess að 

Propertius haldi sérstaklega í ávarpsfall í anda grísku, svo sem í 2.15.1–2: et o tu lectule 

deliciis facte beate meis. Þá notar Propertius einnig einangraðan genitivus sem einhvers 

konar upphrópun til þess að tjá tilfinningar í 4.7.21: foederis heu taciti. Að lokum má 

nefna þá tilhneigingu að ekki sé gerður greinarmunur á tíð praesens og perfectum, í anda 

gríska horfakerfisins. Coleman nefnir 1.1.15 sem dæmi, potuit domuisse, og hefur 

höfundur fundið fundið allnokkur dæmi um notkun af þessu tagi. Tvö þeirra eru einnig 

með possum, það er 1.13.19: non ego complexus potui diducere vestros. Einnig 1.17.1: et 

merito, quoniam potui fugisse puellam. Þá má einnig nefna 1.12.11: non sum ego qui 

fueram, en þar virðist plusquamperfectum (ísl. þáliðin tíð) hafa merkingu perfectum. 

Pinkster fjallar ítarlega um latneska setningafræði í The Oxford Latin Syntax: The 

Simple Clause og kemur þar einnig oft inn á möguleg grísk áhrif. Nefnir hann nokkur 

dæmi úr Propertiusi í umfjöllun um slík áhrif. Þekkt dæmi um grísk setningafræðileg áhrif 

er þolfall með þolmynd en það sést til dæmis í 1.3.11 deperditus sensus omnis. Þá er 

þolfallsgerðin accusativus respectivus119 einnig dæmi um algeng grísk áhrif, þótt sumir 

fræðimenn hafi flokkað hann sem „hálfgildingsgrekisma“ (e. partial grecism).120 Pinkster 

nefnir til dæmis 1.3.7–8 nixa caput sem dæmi um slíka notkun á þolfalli. Einnig má sjá 

accusativus respectivus í 4.4.72, pectus aperta. Þá snýr síðasta dæmi Pinksters að notkun 

þágufalls með hreyfingarsögn. Nefnir hann 1.15.8: ut formosa novo quae parat ire viro. 

Dæmi um þetta má einnig sjá í 2.31.1: quaeris cur veniam tibi tardior? 

 
119 Einnig þekkt undir nafninu accusativus graecus sem vísar einmitt til upprunans. 

120 Mayer (1999:171) vísar til þess að Einar Löfstedt hafi komið fram með hugtakið „partial grecism“ í 

bindi tvö af Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins I & II sem gefið var út 

árið 1933 í Lundi. 
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Þá má einnig finna hjá Propertiusi dæmi um notkun á ille sem virðast undir áhrifum 

gríska greinisins ὁ. Til dæmis 2.8.29: ille etiam abrepta desertus coniuge Achilles. Líka 

2.24B.22: ille tuus pennas tam cito vertit Amor. Einnig 3.13.66 ille furor og 4.4.37 ille 

equus. Það sést af ofangreindum dæmum að setningafræðilegur grekismi eru ekki 

óþekktur í elegíum Propertiusar þótt hann sé ekki jafnáberandi og orðasafnslegur og 

beygingarfræðilegur grekismi. Erfitt er að segja til um hvort setningafræðilegur grekismi 

sé grísk vísun eða ekki þar sem málnotendur eiga oft erfiðara með að bera kennsl á 

setningafræðileg áhrif og Propertius gæti því hafa notað setningafræðilegan grekisma 

ómeðvitað. Þó má hafa fullyrðingar Adams og Mayer sem ræddar voru í kafla 2.2 í huga 

en þeir vildu meina að notkun á setningafræðilegum grekisma væri meðvituð aðferð 

skáldanna til þess að gera mál ljóðanna ljóðrænna. 

 

3.5 Tilgangur og áhrif grískra vísana í elegíum Propertiusar: Ljóðræna 

og lærð áhrif 

Til þess að draga ályktun um tilgang Propertiusar með notkun á grísku í elegíum sínum 

þarf að skoða samhengið þar sem dæmin koma fyrir og í hvaða tilgangi hann virðist nota 

grískar vísanir. Að öllum líkindum er tilgangurinn margþættur. Propertius er eflaust 

ómeðvitað litaður af bókmenntahefðinni sem hann og latnesku skáldin tilheyrðu en 

grekismi var hluti af henni. Í kafla 2.2 var rætt um það að gríska hefði þótt hljómfögur og 

ljóðræn. Notkun á grískum orðum var því ein af aðferðum skálda til þess að gæða ljóð sín 

fögrum hljómi. Líklegt er að Propertius hafi meðal annars haft einhvers konar ljóðrænu í 

huga þegar hann notaði grískar vísanir. Hann notar líka grískar vísanir, eins og önnur 

latnesk skáld, til þess að sýna lærdóm sinn, þekkingu og fágun. Mörg dæmi um grískar 

vísanir hjá Propertiusi gefa slíkan tilgang til kynna, svo sem 4.2.15: hic dulces cerasos, 

hic autumnalia pruna. Einnig er ljóð 3.21 gott dæmi um lærdóm skáldsins, sbr línu 1: 

Magnum iter ad doctas proficisci cogor Athenas. Einnig 3.21.25–28:  

 

illic in spatiis animum emendere Platonis  

incipiam, aut hortis, docte Epicure, tuis; 

persequar aut studium linguae, Demosthenis arma, 

libaboque tuos, munde Menandre, sales... 
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Propertius notar grískar vísanir einnig gjarnan til þess að vísa til framandi munaðarvara – 

erlendra gimsteina og gjafa sem tilheyra heimi ástarelegíunnar.121 Sbr. 2.16.43–44: sed 

quascumque tibi vestes, quoscumque smaragdos,// quasve dedit flavo lumine chrysolithos. 

Einnig 4.7.32–34: cur nardo flammae non oluere meae?// hocne etiam grave erat, nulla 

mercede hyacinthos// inicere... 

Notkun af þessu tagi er því í samræmi við sumt af því sem var nefnt í kafla 2.3 og 

viðhorf sumra fræðimanna, til dæmis Marouzeau sem sagði að grísk tökuorð væru orðin 

einhvers konar skraut í latínu.122 Þessi notkun er hvorki sérstaklega nýstárleg né 

áhugaverð. Stöðluð dæmi af þessu tagi undirstrika stöðu Grikklands og austursins og 

hversdagslegar birtingarmyndir áhrifa Grikklands í Rómaveldi. En ef kafað er dýpra má 

hjá Propertiusi finna vísi að áhugaverðari og fyllri notkun á grískum mállegum áhrifum. 

 

3.6 Tilgangur og áhrif grískra vísana í elegíum Propertiusar: 

Framandgerving 

Framandgerving (e. foreignisation) var rædd í innganginum að kaflanum hér að framan. 

Framandgerving í þessari merkingu – það er vísun til erlends máls – er öllu minna þekkt 

hugtak en framandgervingin (e. defamiliarisation) sem kennd er við rússneska 

formalistann Shklovsky. Framandgervingin sem hér er lögð til grundvallar snýst um 

erlend málleg áhrif og að þýðandinn „varðveiti málfræðilegan og menningarlegan mun 

erlenda textans“.123 Þýðingin reynir því að fanga hið framandlega og halda í erlent 

yfirbragð í anda upprunalega textans.124 

Margt hjá Propertiusi minnir á þá hugmynd að halda í menningarlegan mun. Heimur 

Propertiusar virðist til dæmis oft á tíðum mjög grískur enda uppfullur af vísunum í grískar 

goðsagnir.125 Vísanirnar spanna oft margar línur og eru úr ólíkum goðsögum, t.d. 2.14.1–

8:  

Non ita Dardanio gavisus, Atrida, triumpho es  

cum caderent magnae Laomedontis opes; 

nec sic errore exacto laetatus Ulixes 

cum tetigit carae litora Dulichiae; 

nec sic Electra salvum cum aspexit Oresten,  

cuius falsa tenens fleverat ossa soror, 

nec sic cum incolumem Minois Thesea vidit, 

 
121 Á þetta bendir Maltby (1999:380). 

122 Marouzeau (1946:176). 

123 Venuti (1995:101). 

124 Ajtony (2017:96). 

125 Verk Propertiusar eru ekki eindæmi um þetta, verk Ovidiusar eru til dæmis svipuð að þessu leyti. 
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Daedalium lino cui duce rexit iter... 

 

Vitanlega er erfitt að skilja á milli grekisma og menningarlegra vísana þegar um 

goðafræðileg nöfn er að ræða. Oft fylgja vísunum einnig mörg tökuorð, til dæmis í lýsingu 

Propertiusar á undirheimum þar sem allar persónur eru grískar. 4.7.57–64  

 

cumba Clytaemestram stuprumve in Tartara Cressae 

portat mentitae lignea monstra bovem. 

ecce coronato pars altera vecta phaselo  

mulcet ubi Elysias aura beata rosas, 

qua numerosa fides, quaque aera rotunda Cybebes 

mitratisque sonant Lydia plectra choris. 

Andromedeque et Hypermestre sine fraude marita 

narrant historias...  

 

Hin mikla samþjöppun af grískum tökuorðum (cumba, coronatus, phaselus, aura, 

mitratus, plectrum og chorus) í þessum línum styður færsluna yfir í grískt samhengi. 

Þegar Propertius lýsir dyggðum Cynthiu eru þær allar grískar líka, þrátt fyrir að hvorugt 

þeirra sé grískt og þau búi bæði í Róm, 2.3.17–22:  

 

quantum quod posito formose saltat Iaccho, 

egit ut euhantis dux Ariadna choros, 

et quantum, Aeolio cum temptat carmina plectro, 

par Aganippaeae ludere docta lyrae, 

et sua cum antiquae committit scripta Corinnae 

carminaque Erinnae non putat aequa suis... 

 

Þá kalla notkun á grísku og vísanir í grísk nöfn stundum fram andstæður milli hins gríska 

og hins rómverska heims. Sbr. 3.13.23–25 þar sem Propertius syrgir ótryggð rómverskra 

stúlkna: hoc genus infidum nuptarum, hic nulla puella// nec fida Euadne nec pia Penelope. 

Framandi nöfnin undirstrika það að rómverskar stúlkur verði aldrei eins og þær grísku – 

nöfnin og hljómur þeirra er meira að segja öðruvísi. Einnig er það eftirtektarvert þegar 

rómverskt nafn sést umkringt grískum nöfnum sem skapar nokkurs konar andstæður. 

Skáldið Ponticus birtist í slíku samhengi en út frá lýsingu Propertiusar virðast 

umfjöllunarefni hans vera algrísk, sbr. 1.7.1–3:  

 

dum tibi Cadmeae dicuntur, Pontice, Thebae 

armaque fraterna tristia militae, 

atque, ita sim felix, primo contendis Homero... 
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Andstæðan við þetta, það er þegar lýsingar eru alveg lausar við grekisma, verður 

rómverskari fyrir vikið og ef til vill einlægari. Síðustu tvö ljóð fyrstu bókarinnar, 1.21 og 

1.22, tengjast bæði Ítalíu og skáldinu sjálfu. Þau virðast persónulegri en mörg önnur ljóð 

sem sökum lærðra og ljóðrænna áhrifa verða tilgerðarlegri.  

Því má velta fyrir sér hvort Propertius, sem einn fyrirrennara rómversku elegíunnar, 

sé ekki nokkurs konar þýðandi þeirrar grísku bókmenntagreinar og bókmenntahefðar yfir 

í rómverskt samhengi. Propertiusi er tíðrætt um Kallimakhos og gera má ráð fyrir því að 

hann reyni að líkja eftir yfirbragði ljóða hans og annarra grískra ljóða. Notkun á grískum 

vísunum gæti verið liður í því. Út frá framandgervingu væri eðlilegt að álykta að þýðandi 

héldi eftir ummerkjum um upphaflegu bókmenntagreinina til þess að fanga blæ hennar. 

Hér vakna kannski spurningar þar sem því hefur stundum verið haldið fram að Propertius 

sé ekki jafnkunnugur Kallimakhosi og hann segist vera.126 Auk þess er gríska elegían að 

mörgu leyti ólík þeirri rómversku. Því mætti svara á þá leið að grísk bókmenntahefð var 

alltumlykjandi í Róm og ef til vill gekkst Propertius frekar upp í þeirri hefð almennt en 

hefð sem var sértæk fyrir grísku elegíuna. Það gæti skýrt vísanir sem virðast ekki passa 

við Kallimakhos. 

Ef til vill má spyrja sig að því hvort Propertiusi finnist rómverskt samhengi ekki 

henta elegíunni jafnvel og grískt samhengi þar sem hann virðist stöðugt sækja í grískar 

vísanir. Rómversku skáldin hreykja sér iðulega af því að hafa gert grískar 

bókmenntagreinar að sínum, þar á meðal Propertius „hinn rómverski Kallimakhos“. En 

hversu rómverskar eru bókmenntirnar ef ljóðaheimurinn er að miklu leyti ennþá mjög 

grískur? Hversu langt hefur latneska skáldið stigið til þess að færa grísku 

bókmenntagreinarnar fjær heimahögunum? Hér má hugsa um Schleiermacher sem mælti 

fyrir því að þýðandinn skyldi færa lesandann til upphaflega verksins en ekki öfugt. 

Lýsingin á dyggðum Cynthiu hér fyrir ofan er eitt af því sem fær lesanda til þess að velta 

fyrir sér skorti á staðfærslu.  

Í síðasta ljóðinu í annarri bók ávarpar Propertius vin sinn Lynceus sem hann óttast 

að sé orðinn keppinautur sinn um ást Cynthiu. Líkt og ástarviðfangið Cynthia ber hann 

grískt nafn og virðist stiginn inn í grískan heim ástarinnar, sbr. 2.34.25–32:  

 

 
126 Fedeli (2006:20). Fræðimenn skiptast í tvær fylkingar og nefnir Fedeli að Wimmel, Kambylis og Álvarez 

Hernández telji Propertius fylgja alexandrísku, og sérstaklega kallimakhískri, ljóðahefð náið. Hann nefnir 

hins vegar að Alan Cameron (1995:471–479) hafi nokkuð til síns máls þegar hann heldur því fram að áhrif 

Kallimakhosar séu ef til vill ekki jafnmikil og fræðimenn hafa viljað vera láta og að sumt megi til dæmis 

rekja til annarra grískra skálda, svo sem Bions eða Pindars.  
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Lynceus ipse meus seros insanit amores; 

serum te nostros laetor adire deos. 

quid tua Socraticis tibi nunc sapientia libris 

proderit, aut rerum dicere posse vias? 

aut quid Cretaei tibi prosunt carmina plectri? 

nil iuvat in magno vester amore senex. 

tu potius memorem Musis imitare Philitan 

et non inflati somnia Callimachi... (o.s.frv.)  

 

Þá ber fyrsta ást Propertiusar, Lycinna í ljóði 3.15, einnig grískt nafn. 

Einna áhugaverðustu dæmin um notkun á grískum vísunum eru þegar gríska og grísk 

nöfn eru notuð til þess að gera rómverskt samfélag framandi. Fullyrðing Newmans um að 

Propertius teygi merkingar algengra orða með því að setja þau í framandi aðstæður ar 

þegar rædd í kafla 2.4. Einnig má rifja upp þá túlkun Tränkle á að Propertius væri 

sjálfstæður og meðvitaður stílisti. 

Hér virðist því mögulega um frumlega og meðvitaða notkun að ræða. Coleman hefur 

nefnt dæmi um notkun á grekisma af þessu tagi hjá Virgli og Horatiusi þar sem grísk 

vísun er notuð til þess að fjarlægja hið kunnuglega. Til dæmis: tuque o Thybri tuo genitor 

cum flamine sancto (Verg.Aen.8.72).127 Sú lína á að vera aðlögun frá línu Enniusar: teque, 

pater Tiberine, tuo cum flumine sancto (Enn.Ann.26). Virgill hafði áður vísað til etrúsk–

latneska árguðarins sem deus... Tiberinus í línu 31 en sýnir hér að guðinn beri kennsl á 

sig sem Thybris sem er grísk útgáfa nafnsins. Coleman bendir á að aukið sé á 

framandleika þessarar útgáfu af nafninu fyrst það sé beygt líkt og grískt ávarpsfall og þar 

sem genitor sé notað í stað pater.128  

Hjá Horatiusi er dæmið úr Carmina 3.29.1: Tyrrhena regum progenies. Þar er 

etrúsk–gríska formið Tyrrhena, frekar en Tuscus eða Etruscus, talið hafa verið valið til 

þess að skírskota á framandlegri hátt til etrúsks uppruna Maecenasar. Þá má í línu 4 í 

sama ljóði einnig finna orðasafnslegan grekisma: pressa tuis balanus capillis. Tökuorðið 

balanus sem komið er frá gríska orðinu βάλανος stingur þar í stúf við latnesku orðin.129 

Hjá Propertiusi má einnig finna dæmi sem passa mjög vel inn í þessa túlkun – að 

grísk vísun sé notuð til þess að gera hið kunnuglega framandlegt. Gott dæmi um það er í 

ljóði 4.3 sem er bréf frá konu til eiginmanns hennar sem er í burtu í rómverskri herför. 

Það sést af samhengi ljóðsins, svo sem þeim stöðum sem konan vísar til að maðurinn hafi 

farið til:  

 
127 Coleman (1999:65). 

128 Coleman (1975:65). 

129 Coleman (1975:65–66). 
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te modo viderunt intentos Bactra per arcus 

te modo munito ferreus hostis equo, 

hibernique Getae, pitcoque Britannia curru, 

ustus et Eoa decolor Indus aqua. (4.3.7–10)  

 

Konan innir einnig af hendi hefðbundin störf rómverskrar eiginkonu eins og að vinna með 

ull samanber hugtakið lanam fecit en það þótti sérstök dyggð meðal rómverskra kvenna. 

Þetta sést til dæmis í línum 33–34: noctibus hibernis castrensia pensa laboro// et Tyria 

in chlamydas vellera lecta tuas. Það sem er því undarlegt er að það hefur verið ljóst frá 

fyrstu línu að maðurinn og konan bera grísk nöfn: haec Arethusa suo mittit mandata 

Lycotae. Hutchinson telur nöfnin vera uppspuna. Hann bendir á að lesandinn verði 

ringlaður á að sjá grísk nöfn í samhengi rómverskrar bréfakveðju: „Byrjunin sem er 

algerlega óútreiknanleg fær lesandann til að berjast við að ná áttum.“130  

Hér virðist því svo sem að nöfnin séu ekki dulnefni eða vísanir til ákveðinna 

manneskja heldur þjóni frekar þeim tilgangi að skapa þá tilfinningu að hér sé hið 

kunnuglega á einhvern hátt brotið upp og gert ókunnugt. Gera má sér í hugarlund að 

íslenskum lesendum þætti nokkuð skrítið að lesa ljóð sem ætti að eiga sér stað á Íslandi í 

íslensku samhengi en persónur ljóðanna bæru dönsk nöfn. 

Annað skýrt dæmi um framandgervingu af þessu tagi er í ljóði 4.1 þegar spámaðurinn 

Horos rekur ættir sínar. Rómverjar áttu það til að rekja ættir sínar og rómversk persóna 

sést gera það í sömu ljóðabók, Cornelia í ljóði 4.11. Það sem er undarlegt við ættfræði 

Horosar er að ættartala hans er öll erlend og ættingjarnir bera nöfn sem komið hafa inn í 

latínu úr grísku. Samanber: me creat Archytae suboles, Babylonius Orops// Horon, et a 

proavo ducta Conone domus (4.1.77–78) Framandleiki nafnanna er mjög ljós, samanber 

grísku hljóðin ch og y í Archytae og grísku endinguna –n í Horon. Það sama má segja um 

th og y í Arethusa og Lycotas að ofan. Það styrkir andhverfuna í fyrsta ljóðinu að í síðasta 

ljóðinu sé það Rómverji sem reki hefðbundnar rómverskar ættir.  

Í dæmum á borð við þessi, Arethusa og Lycotas sem þó eru rómversk og Horos sem 

gengst upp í rómverskum hefðum, þar sem rómverskt umhverfi er orðið grískt vegna 

notkunar á grískum áhrifum mætti segja að Propertius nýti sér grískar vísanir til fulls á 

meðvitaðan og þroskaðan hátt. Grískan er hvorki tilgangslaust skraut né stöðluð 

menningarleg vísun heldur ljær hún ljóðunum nýja dýpt með því að vekja athygli á því 

 
130 Hutchinson (2006b:102): „The wholly unpredictable start makes the reader struggle for orientation.“  
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sem er orðið staðlað. Grískar vísanir eru ekki lengur notaðar til þess að vísa til Grikklands 

og grískra bókmennta heldur eru nú notaðar til þess að framandgera rómverskt samfélag. 

Notkun Propertiusar veltir hér upp spurningum um samband grísks og rómversks 

samfélags og latneskrar og grískrar tungu. 
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4 Lokaorð 

 

Hér hefur verið farið vítt yfir og rætt um ýmis atriði sem tengjast Propertiusi og notkun 

hans á grísku í elegíum sínum. Lögð hefur verið áhersla á þá hugmynd að latnesku skáldin 

reyndu að gera grískar bókmenntir að sínum og velt hefur verið upp spurningum um 

hversu vel Propertiusi hafi tekist að færa elegíuna yfir í rómverskt samhengi. Í elegíum 

hans má finna mikið af grekisma og margar grískar vísanir, fleiri en hjá mörgum öðrum 

latneskum skáldum. Hlutfallsleg notkun á grekisma eftir bókum kom nokkuð á óvart. 

Notkunin var mest í þriðju bók og ýmist næstmest í annarri eða fjórðu bók en fyrirfram 

hafði verið gert ráð fyrir því að hún ykist eftir því sem liði á bækurnar og næði hámarki í 

fjórðu bók. Því má velta fyrir sér hvað nákvæmlega valdi þessari þróun. Bent hefur verið 

á að Propertius noti gífurlegan fjölda sérnafna sem eykur við notkun á grískum vísunum. 

Því viðhorfi er hafnað að notkun á grekisma sé einungis til skrauts eða til þess að 

fegra mál ljóðanna. Grískar vísanir eru frekar taldar stafa af því að Propertius vilji halda 

í hinn gríska heim enda var hann að mörgu leyti undir grískum áhrifum efnislega og leit 

upp til grískra skálda. Þetta verður skýrara þegar notkunin er skoðuð með hliðsjón  af 

hugmynd þýðingarfræði um framandgervingu enda á lýsingin á henni við um mörg 

einkenni grekismans sem finna má hjá Propertiusi. Sýnt hefur verið fram á það með 

dæmum að heimur Propertiusar sé að miklu leyti í grísku samhengi og þeirri hugmynd 

velt upp að Propertiusi hafi þótt rómverskt samfélag henta illa sem bakgrunnur fyrir 

elegíuna. Jafnvel má hugsa um Propertius sem eins konar þýðanda 

bókmenntagreinarinnar elegíu og svo virðist sem hann hafi farið þá leið að halda 

vísvitandi í grekisma til þess að ná fram erlendu yfirbragði í elegíunum. Það fellur einkar 

vel undir framandgervingu. Því mætti segja að Propertius virðist framandgera ljóð sín 

meðvitað. Það virðist stangast á við hugmyndafræði ágústínska tímans um að leggja undir 

sig bókmenntagreinar og að gera elegíuna að rómverskri bókmenntagrein. Eins og 

Chahoud og Kaimio hafa bent á og var rætt í kafla 2.3 var það auðsjáanlega hlutverk 

latneskra höfunda að skrifa á latínu. Þarna á milli er því áhugaverð spenna, sér í lagi þar 

sem Propertius var skjólstæðingur Maecenasar og þar með tengdur Ágústusi.   

Ef til vill virðist það augljóst að grískar vísanir séu notaður til þess að framandgera. 

Engu að síður er ástæða til þess að taka eftir þroskaðri notkun Propertiusar á stílbragðinu 

og hvernig notkunina má lesa sem aðferð við að brjóta upp hefðbundna notkun á grekisma 

í rómverskum bókmenntum. Verk Propertiusar eru ekki eindæmi um slíka notkun en 
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mögulega má finna í þeim skýrari dæmi en hjá mörgum öðrum latneskum skáldum. Þetta 

á sér í lagi við seinustu dæmin sem voru nefnd, það er þegar rómverskt samfélag er 

framandgert með notkun á grískum sérnöfnum. Þar virðist tilgangurinn með grískum 

vísunum orðinn annar en hann var upphaflega – það nægir ekki að vísa til grísks samfélags 

með framandgervingu heldur er rómverskt samfélag einnig gert framandlegt. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Orðasafnslegur grekismi í elegíum Propertiusar 

 

 

BÓK I 

 

antrum (gr. ἄντρον) (antris 1.1.11, antris 1.2.191 

aura (gr. αὔρα) (aura 1.8A.12, aura 1.16.24, aura 1.17.6, aura 1.18.2, aura 1.20.50) 

alcyon (gr. ἀλκύων) (alcyoanas 1.17.2) 

chalybs (gr. χάλυψ) (chalybe 1.16.30) 

choreus (frá gr. χορός) (choreis 1.3.5) 

chorus (gr. χορός) (choro 1.17.26, chorus 1.19.13, choros 1.20.46) 

circum (frá gr. κίρκος, Valpy) (circum 1.4.21, circum 1.20.37) 

circumdatus (frá gr. κίρκος) (circumdata 1.17.17) 

concha (gr. κόγχη) (conchis 1.8B.39) 

corolla  (frá gr. κορώνη) (corollas 1.3.21, corollae 1.16.7) 

cumba (gr. κύμβη) (cumba 1.11.10) 

fagus (gr. φηγός) (fagus 1.18.20) 

forma (gr. μορφή) (formae 1.2.8, forma 1.2.24 forma 1.4.5, forma 1.4.11, forma 1.19.15) 

formosus (frá gr. μορφή) (formosus 1.2.11, formosi 1.4.7, formosa 1.15.18, formosa 

1.17.25, formosos 1.18.12, formosae 1.19.13, formosis 1.20.41) 

fucus (gr. φῦκος) (fuco 2.13.31) 

heroine (gr. ἡρωίνη) (heroinis 1.13.31, heroinae 1.19.13) 

heros (gr. ἥρως) (heroum 1.14.17, heros 1.19.7, heroum 1.20.21) 

historia (gr. ἱστορία) (historia 1.15.24) 

hora (gr. ὥρα) (horam 1.6.11, hora 1.6.35) 

impunis (frá gr. ποινά) (impune 1.4.17, impune 1.5.31, impune 1.18.3) 

informis (frá gr. μορφή) (informem 1.5.16) 

lilium (gr. λείριον) (lilia 1.20.37) 

lympha (gr. νύμφη) (lympha 1.2.12, lympha 1.11.12) 

lyra (gr. λύρα) (lyram 1.2.28, lyrae 1.3.42, lyrae 1.9.10) 

magicus (gr. μαγικός) (magicis 1.1.20) 

mina (gr. μνᾶ) (minas 1.7.12, minas 1.10.26, minas 1.17.6, minis 1.19.24) 

minor (frá gr. μνᾶ) (minatur 1.6.9) 

murra (gr. μύρρα) (murra 1.2.3) 

nympha (gr. νύμφη) (nympharum 1.20.11, nymphis 1.20.34, nymphis 1.20.52) 

ostrinus (frá gr. ὄστρεον) (ostrino 1.14.20) 

poena (frá gr. ποινά) (poena 1.13.9, poenae 1.17.10) 

poeta (gr. πο(ι)ητής) (poetam 1.7.21, poeta 1.7.24) 

pontus (gr. πόντος) (pontum 1.6.33, ponti 1.8.5, ponto 1.15.29) 

purpureus (gamalt) (gr. πορφύρεος) (purpureo 1.3.41, purpureis 1.20.38) 

radius (gr. ῥαβδος) (radius 1.3.33) 

salum (gr. Σάλος) (salo 1.6.2, salo 1.15.12) 

sericus (frá gr. Σῆρες) (serica 1.14.22) 

scopulus (gr. σκόπελος) (scopulis 1.20.20) 

tigris (gr. τίγρις) (tigres 1.9.19) 

thalamus (gr. θάλαμος) (thalamo 1.15.18) 

toxicum (gr. τοξικόν) (toxica 1.5.6) 
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triumphus (gr. θρίαμβος) (triumphis 1.16.1) 

 

 

 

BÓK TVÖ 

 

aër (gr. ἀήρ) (aër 2.28.3, aëra 2.30.3) 

aether (gr. αἰθήρ) (aetheria 2.16B.50) 

aetherius (gr. αἰθέριος) (aetheria 2.16B.50) 

antrum (gr. ἄντρον) (antra 2.30.26, antro 2.32.39) 

aranea (gr. ἀράχνη) (aranea 2.6.35) 

astrum (gr. ἄστρον) (astra 2.32.50) 

aulaeum (gr. αὐλαία) (aulaeis 2.32.12) 

aura (gr. αὔρα) (aura 2.4.12, aura 2.12.8, aurae 2.20.5 aura 2.26B.30, aura 2.27.15, aurae 

2.30.5) 

barbarus (gr. βάρβαρος) (barbarus 2.16B.27) 

bombyx (gr. βόμβυξ) (bombyce 2.3.15) 

bracchium (gr. βραχίων) (bracchia 2.1.70, bracchia 2.15.9, bracchia 2.15.20, bracchia 

2.16B.24, bracchia 2.22.6, bracchia 2.22.15) 

calamus (gr. κάλαμος) (calamo 2.19.24) 

calathus (gr. κάλαθος) (calathis 2.15.52) 

calix (gr. κύλιξ) (calice 2.33B.40) 

choreus (frá gr. χορός) (choreis 2.10.1, choreas 2.19.15, choreae 2.30.37) 

chorus (gr. χορός) (choros 2.3.18, choros 2.28.60, chorus 2.30.34, chori 2.32.38, choros 

2.34.42) 

chrysolithus (gr. χρυσόλιθος) (chrysolithos 2.16B.44) 

circum (frá gr. κίρκος, Valpy) (circum 2.15.45, circum 2.31.7) 

circumdatus (frá gr. κίρκος) (circumdata 2.1.33, circumdata 2.32.59) 

circumsto (frá gr. κίρκος) (circumstaremus 2.9.27) 

cithara (gr. κιθάρα) (citharam 2.10.10) 

coma (gr. κόμη) (comis 2.1.8, coma 2.2.5, comis 2.2.8, comae 2.3.13, comas 2.8.34, 

comas 2.9.13, coma 2.13.56, comae 2.18.18, comas 2.18.28, comas 2.19.12, comis 

2.24B.52, comas 2.26A.4) 

corolla (frá gr. κορώνη) (corollas 2.15.51, corollis 2.34.59) 

corona (gr. κορώνη) (corona 2.10.22) 

corymbus (gr. κόρυμβος) (corymbos 2.30.39) 

cothurnus (gr. κόθορνος) (cothurno 2.34.41) 

cumba (gr. κύμβη) (cumba 2.4.19)  

delphinus (gr. δελφίς) (delphinum 2.26A.17) 

dolus (gr. δόλος) (dolo 2.9.6) 

draco (gr. δράκων) (dracone 2.24B.26) 

euhans (frá gr. Εὐάν) (euhantes 2.3.18) 

forma (gr. μορφή) (forma 2.3.32, forma 2.5.28, formae 2.13.9, forma 2.18.32, forma 

2.20.19, forma 2.25.3, forma 2.25.44, forma 2.28.14, formas 2.28.53, forma 2.28.57, 

forma 2.29B.30, forma 2.32.58, forma 2.33B.33) 

formosus (frá gr. μορφή) (formose 2.3.17, formosa 2.3.53, formosam 2.8.35, formosum 

2.13.55, formosa 2.18.29, formosis 2.16.26, formosa 2.18.30, formoso 2.19.25,  formosas 

2.22.20, formosam 2.24.18, formosam 2.24.40, formosis 2.28.10, formosae 2.28.13, 

formosa 2.28.2, formosa 2.28.27, formosarum 2.28.49, formosior 2.29B.25, formosis 

2.32.26, formosa 2.33A.36, formosam 2.34.4, formosa 2.34.91) 
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gaza (gr. γάζα) (gaza 2.26A.18) 

heroine (frá gr. ἡρωίνη) (heroine 2.2.9) 

herois (gr. ἡρωίς) (heroidas 2.28.29) 

herous (gr. ἡρῷος) (heroas 2.1.18) 

historia (gr. ἱστορία) (historia 2.1.16) 

hora (gr. ὥρα) (hora 2.9.1, horae 2.13.45, horam 2.27.1, hora 2.28.16, horas 2.29B.13) 

hydra (gr. ὕδρα) (hydras 2.24B.25) 

idcirco (frá gr. κίρκος) (idcirco 2.18.32, idcirco 2.22B.27, idcirco 2.33A.14) 

informis (frá gr. μορφή) (informem 2.8.33) 

impunis (frá gr. ποινά) (impune 2.6.21, impune 2.32.45) 

latex (gr. λάταξ) (latices 2.26B.47) 

lilium (gr. λείριον) (lilia 2.3.10) 

lyra (gr. λύρα) (lyrae 2.1.9, lyrae 2.3.20, lyram 2.26A.18, lyra 2.31.6) 

magicus (gr. μαγικός) (Valpy) (magico 2.28.35) 

marmor (gr. μάρμαρον) (marmore 2.1.72, marmore 2.31.9) 

marmoreus (frá gr. μάρμαρον) (marmoreus 2.31.6) 

mina (gr. μνᾶ) (minas 2.1.24, minas 2.25.18) 

mitra (gr. μίτρα) (mitrae 2.29A.15) 

nympha (gr. νύμφη) (nymphis 2.32.15) 

onyx (gr. ὄνυξ) (onyx 2.13.30) 

orgia (gr. ὄργια) (orgia 2.6.32) 

ostrinus (frá gr. ὄστρεον) (ostrina 2.29B.26) 

parma (gr. πάρμη) (parma 2.25.8) 

perconto (frá gr. κοντός) (percontere 2.22BB.23) 

pharetra (gr. φαρέτρα) (pharetra 2.12.10) 

platanus (gr. πλάτανος) (platanis 2.32.13) 

plectrum (gr. πλῆκτρον) (plectro 2.3.19, plectri 2.34.29) 

poena (frá gr. ποινά) (poenas 2.5.3, poena 2.8.37, poena 2.20.31, poena 2.32.26) 

poeta (gr. πο(ι)ητής) (poeta 2.1.12, poeta 2.26A.24, poeta 2.34.44, poetae 2.34.77) 

pompa (gr. πομπή) (pompa 2.13.19, pompa 2.13.25) 

pontus (gr. πόντος) (ponto 2.3.6) 

prora (gr. πρῴρα) (prora 2.26B.34) 

purpureus (gr. πορφύρεος) (purpureis 2.26A.5) 

rhombus (gr. ῥόμβος) (rhombi 2.28.35) 

sandyx (gr. σάνδυξ) (sandyxis 2.25.45) 

scopulus (gr. σκόπελος) (scopulis 2.30.27) 

smaragdus (gr. σμάραγδος) (smaragdos 2.16B.41) 

soccus (gr. συκχός) (socco 2.23.15) 

taeda (gr. δαῖς) (taedis 2.32.9) 

thalamus (gr. θάλαμος) (thalamo 2.15.14) 

theatrum (gr. θέατρον) (theatri 2.16B.33, theatra 2.22.4) 

tornus (gr. τόρνος) (torno 2.34.43) 

tragicus (frá gr. τραγῳδία) (tragicae 2.20.29) 

triumpho (gr. θρίαμβος) (triumphat 2.8.40) 

triumphus (gr. θρίαμβος) (triumphis 2.7.13, triumpho 2.10.15, triumpho 2.14.1, triumphis 

2.15.45, triumphus 2.34.56) 

tus (gr. θύος) (tura 2.10.24, tura 2.19.13) 

tyrannus (gr. τύραννος) (tyranni 2.8.9, tyranno 2.25.11) 
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BÓK ÞRJÚ  

 

acanthus (gr. ἄκανθος) (acanthus 3.9.14) 

adamantinus (gr. ἀδαμάντινος) (adamantina 3.11.9) 

aër (gr. ἀήρ) (aëre 3.10.5) 

alcyon (gr. ἀλκύων) (alcyonum 3.7.61, alcyonum 3.10.9) 

ancora (gr. ἄγκυρα) (ancora 3.7.33, ancora 3.24.16) 

antrum (gr. ἄντρον) (antro 3.1.5, antra 3.2.14, antra 3.3.14, antrum 3.5.43, antra 3.13.33) 

aranea (frá gr. ἀράχνη) (aranea 3.6.33) 

astrum (gr. ἄστρον) (astra 3.16.15, astra 3.18.34) 

aula (gr. αὐλή) (aulam 3.13.39) 

aura (gr. αὔρα) (aura 3.10.26, aura 3.21.14) 

austerus (gr. αὐστηρός) (austeros 3.3.50, austeri 3.14.24) 

baris (gr. βάρις) (baridos 3.11.44) 

barbarus (gr. βάρβαρος) (barbarus 3.3.45, barbarus 3.16.14) 

bracchium (gr. βραχίων) (bracchia 3.7.69, bracchia 3.11.53, bracchium 3.14.9, bracchia 

3.21.24) 

calamus (gr. κάλαμος) (calami 3.3.30, calamo 3.13.46, calamo 3.17.34) 

calathus (gr. κάλαθος) (calathos 3.13.30) 

camera (gr. καμάρα) (camera 3.2.12) 

canistrum (gr. κάνιστρον) (canistra 3.13.28) 

cataphractus (gr. καταφράκτος) (cataphractus 3.12.12) 

cera (gr. κηρός) (cera 3.23.8) 

cerastes (gr. κεράστης) (cerastae 3.22.27) 

choreus (frá gr. χορός) (choreis 3.10.23) 

chorus (gr. χορός) (choros 3.1.4, choris 3.2.16, choris 3.5.20, chorus 3.5.36, choris 

3.17.22, choros 3.17.36, choros 3.22.10) 

cinnamon (gr. κίνναμον) (cinnamon 3.13.8) 

circumdatus (frá gr. κίρκος) (circumdata 3.14.29) 

circumdo (frá gr. κίρκος) (circumdabat 3.13.37) 

coma (gr. κόμη) (comas 3.5.24, comas 3.7.60, comas 3.10.14, coma 3.16.28, comas 

3.17.30, comis 3.13.18, comam 3.19.22) 

concha (gr. κόγχη) (concha 3.13.6, conchis 3.18.19) 

conopium (gr. κωνωπεῖον) (conopia 3.11.45) 

corona (gr. κορώνη) (corona 3.1.20, corona 3.20.18) 

coronatus (frá gr. κορώνη) (coronatis 3.1.10, coronatos 3.3.47, coronatas 3.10.19, 

coronatae 3.24.15) 

corymbus (gr. κόρυμβος) (corymbis 3.17.29) 

coturnus (gr. κόθορνος) (coturno 3.17.39) 

crater (gr. κράτηρ) (cratere 3.17.37) 

crocinum (gr. κρόκινος) (crocino 3.10.22) 

cumba (gr. κύμβη) (cumba 3.3.22, cumba 3.18.24) 

cycnus (gr. κύκνος) (cycnis 3.3.39) 

cymbalum (gr. κύμβαλον) (cymbala 3.17.36, cymbala 3.18.6) 

cymbium (gr. κυμβίον) (cymbia 3.8.4) 

delphinus (gr. δελφίς) (delphinum 3.17.25) 

dolus (gr. δόλος) (doli 3.7.42, dolis 3.11.33) 

elegus (gr. ἔλεγος) (elegis 3.24.2) 

ephemeris (gr. ἐφημερίς) (ephemeridas 3.23.20) 

epistula (gr. ἐπιστολή) (epistula 3.16.1) 
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forma (gr. μορφή) (formae 3.2.18, formae 3.9.13, forma 3.10.17, forma 3.11.16, formae 

3.11.17, forma 3.20.7, formae 3.24.1 formae 3.25.12, formae 3.25.18, forma 3.29.7) 

formosus (frá gr. μορφή) (formosis 3.8.6, formosa 3.8.35, formosior 3.23.13) 

galea (gr. γαλέα) (galea 3.12.8) 

gymnasium (gr. γυμνάσιον) (gymnasii 3.14.2) 

gyrus (gr. γῦρος) (gyros 3.3.21, gyrum 3.14.11) 

heros (gr. ἥρως) (heroi 3.3.16) 

herous (gr. ἡρῷος) (heroas 3.11.27) 

hinnuleus (frá gr. ἵννος) (hinnulei 3.13.35) 

historia (gr. ἱστορία) (historiae 3.4.10, historiae 3.20.28, historiae 3.22.20) 

hora (gr. ὥρα) (hora 3.10.29, horae 3.20.19, hora 3.23.18) 

isthmos (gr. ἰσθμός) (isthmos 3.21.22, isthmos 3.22.2) 

lilium (gr. λείριον) (lilia 3.13.30) 

lotos (gr. λωτός) (lotos 3.12.27) 

lympha (gr. νύμφη) (lymphis 3.3.51, lympha 3.10.13) 

lynx (gr. λύγξ) (lyncibus 3.17.8) 

lyra (gr. λύρα) (lyra 3.2.4, lyra 3.3.14, lyras 3.12.34) 

metallum (gr. μέταλλον) (metallis 3.13.5) 

mina (gr. μνᾶ) (minas 3.10.6, minas 3.11.42) 

minitor (frá gr. μνᾶ) (minitare 3.8.7) 

minor (frá gr. μνᾶ) (minantem 3.9.47) 

mitra (gr. μίτρα) (mitra 3.17.30) 

murreus (μύρρα) (murreus 3.10.22) 

nympha (gr. νυμφή) (nympha 3.16.4, nympha 3.22.26) 

onyx (gr. ὄνυξ) (onyx 3.10.22) 

orgia (gr. ὄργια) (orgia 3.1.4, orgia 3.3.29) 

ostrinus (frá gr. ὄστρεον) (ostrinos 3.13.7) 

paean (gr. παιάν) (paeana 3.15.42) 

paelex (gr. πάλλαξ) (paelice 3.22.35) 

palaestra (gr. παλαίστρα) (palaestrae 3.14.1) 

pancratium (gr. παγκράτιον) (pancratio 3.14.8) 

phaselus (gr. φάσηλος) (phaselus 3.21.20) 

plectrum (gr. πλῆκτρον) (plectro 3.3.25) 

poena (frá gr. ποινά) (poena 3.6.20, poena 3.6.32, poena 3.7.22, poena 3.13.38, poena 

3.14.24) 

poeta (gr. πο(ι)ητής) (poetae 3.1.19, poeta 3.9.44, poeta 3.17.20) 

pontus (gr. πόντος) (pontum 3.7.37, pontus 3.18.1) 

prora (gr. πρῴρα) (prorae 3.4.7, prorae 3.22.14) 

puniceus (frá gr. φοῖνιξ) (puniceis 3.13.28) 

punicus (gr. φοῖνιξ) (punica 3.3.32) 

purpureus (gr. πορφύρεος) (purpureus 3.5.32, purpureo 3.17.17, purpuream 3.19.22) 

pyramis (gr. πυραμίς) (pyramidum 3.2.19) 

rhombus (gr. ῥόμβος) (rhombi 3.6.26) 

salum (gr. Σάλος) (salo 3.5.29, salo 3.7.40, salo 3.13.6) 

scopulus (gr. σκόπελος) (scopuli 3.5.42, scopulis 3.7.61) 

sistrum (gr. σεῖστρον) (sistro 3.11.43) 

spelunca (gr. σπήλυγξ) (spelunca 3.3.27) 

strix (gr. στρίξ) (strigis 3.6.29) 

taeda (gr. δαῖς) (taedas 3.19.25) 

terebinthus (gr. τερέβινθος) (terebintho 3.7.49) 
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thalamus (gr. θάλαμος) (thalamo 3.10.31, thalamum 3.12.31) 

theatrum (gr. θέατρον) (theatro 3.18.13, theatra 3.18.18) 

thyius (gr. θυία) (thyio 3.7.49) 

thyrsus (gr. θύρσος) (thyrsos 3.3.35) 

triumphalis (gr. θρίαμβος) (triumphales 3.7.39) 

triumpho (gr. θρίαμβος) (triumphat 3.1.10) 

triumphus (gr. θρίαμβος) (triumphum 3.11.49) 

triumphus (gr. θρίαμβος) (triumphos 3.4.3, triumphos 3.11.35, triumphos 3.18.17) 

trochus (gr. τροχός) (trochi 3.14.6) 

tropaeum (gr. τρόπαιον) (tropaea 3.3.8, tropaea 3.4.6, tropaea 3.9.34)  

turrigerus (frá gr. τύρρις) (turrigero 3.17.35) 

turris (gr. τύρρις) (turres 3.16.3, turres 3.21.15) 

tus (gr. θύος) (ture 3.10.19) 

tympanum (gr. τύμπανον) (tympana 3.3.28, tympana 3.17.33) 

 

 

BÓK FJÖGUR 

 

adamas (gr. ἀδάμας) (adamante 4.11.4) 

aër (gr. ἀήρ) (aëre 4.6.9) 

amphora (gr. ἀμφορεύς) (amphora 4.5.75) 

antrum (gr. ἄντρον) (antrum 4.1B.103, antro 4.4.3, antro 4.9.9, antra 4.9.12 antro 4.9.33) 

astrum (gr. ἄστρον) (astra 4.1B.107, astra 4.1B.119 astro 4.6.59) 

astus (frá gr. ἄστυ) (astu 4.5.15, astu 4.10.32) 

astutus (frá gr. ἄστυ) (astutos 4.5.44) 

aula (gr. αὐλή) (aula 4.4.55, aulae 4.11.5) 

aura (gr. αὔρα) (aura 4.7.60) 

austerus (gr. αὐστηρός) (austeras 4.11.49) 

barbarus (gr. βάρβαρος) (barbara 4.3.44, barbara 4.5.51) 

beryllus (gr. βήρυλλος) (beryllon 4.7.9) 

bracchium (gr. βραχίων) (bracchi 4.3.12, bracchia 4.4.28, bracchia 4.4.67, bracchia 

4.7.67, bracchia 4.8.67) 

cadus (gr. κάδος) (cadis 4.6.8, cado 4.7.34) 

calamus (gr. κάλαμος) (calamos 4.1.24) 

canistrum (gr. κάνιστρον) (canistra 4.8.12) 

carbasus (gr. κάρπασος) (carbasa 4.3.64, carbasus 4.11.54)  

cathedra (gr. καθέδρα) (cathedra 4.5.37) 

cerasus (gr. κέρασος) (cerasos 4.2.15) 

chlamys (gr. χλαμύς) (chlamydas 4.3.34) 

chorus (gr. χορός) (choros 4.6.70, choris 4.8.62) 

cithara (gr. κιθάρα) (citharam 4.6.69) 

coma (gr. κόμη) (coma 4.2.14, comas 4.4.24, comas 4.5.31, comas 4.6.74, comis 4.7.80, 

comis 4.8.52, comis 4.8.61, coma 4.9.46, comas 4.9.52, comas 4.11.34) 

comicus (gr. κωμικός) (comica 4.5.44) 

concha (gr. κόγχη) (concha 4.5.22) 

corona (gr. κορώνη) (corona 4.1.61, corona 4.2.29, corona 4.2.17, coronas 4.7.43, corona 

4.10.4) 

coronatus (frá gr. κορώνη) (coronatis 4.1.21, coronato 4.7.59) 

corono (gr. κορώνη) (coronat 4.4.8) 

corymbus (gr. κόρυμβος) (corymbis 4.6.3, corymbo 4.8.79) 
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costus (gr. κόστος) (costum 4.6.5) 

crocus (gr. κρόκος) (crocos 4.1.16) 

crotalistria (gr. κροταλίζω) (4.8.39) 

crystallus (gr. κρύσταλλος) (crystallus 4.3.52) 

cumba (gr. κύμβη) (cumba 4.6.63, cumba 4.7.57, cumba 4.11.69) 

cyathus (gr. κύαθος) (cyathos 4.8.37) 

cyclas (gr. κυκλάς) (cyclade 4.7.40) 

dolus (gr. δόλος) (dolis 4.7.16) 

draco (gr. δράκων) (draconis 4.8.3) 

elegus (gr. ἔλεγος) (elegos 4.1B.135) 

forma (gr. μορφή) (formas 4.2.1, forma 4.2.61, formas 4.2.47) 

formosus (frá gr. μορφή) (formoso 4.4.52) 

galea (gr. γαλέα) (galea 4.3.44, galea 4.10.20) 

galeritus (gr. γαλέα) (galeritus 4.1.29) 

glaucus (gr. γλαυκός) (glaucis 4.9.29) 

hippomanes (gr. ἱππομανές) (hippomanes 4.5.18) 

historia (síðan fyrir Plt.) (gr. ἱστορία) (historiae 4.1B.119, historias 4.7.64) 

hora (gr. ὥρα) (hora 4.8.4) 

hyacinthus (gr. ὑάκινθος) (hyacinthos 4.7.33) 

impunis (frá gr. ποινά) (impune 4.9.57, impune 4.9.26) 

lilium (gr. λείριον) (lilia 4.4.25) 

lympha (gr. νύμφη) (lymphis 4.6.7, lymphis 4.9.35, lympha 4.9.59) 

lyra (gr. λύρα) (lyra 4.1B.74, lyra 4.5.58, lyrae 4.6.32) 

magicus (gr. μαγικός) (Valpy) (magicis 4.1B.106, magicae 4.4.51) 

magnes (gr. μάγνης) (magnes 4.5.9) 

moecha (gr. μοιχή) (moecha 4.5.44) 

minor (frá gr. μνᾶ) (minantes 4.6.49) 

mitra (gr. μίτρα) (mitra 4.2.31, mitra 4.5.72) 

mitratus (frá gr. μίτρα) (mitratis 4.7.62) 

murreus (frá gr. μύρρα) (murrea 4.5.26) 

nardus (gr. νάρδος) (nardo 4.7.32) 

nympha (gr. νυμφή) (nymphis 4.4.25) 

ostreum (gr. ὄστρεον) (ostris 4.3.51) 

parma (gr. πάρμη) (parma 4.10.21, parma 4.10.40) 

petasus (gr. πέτασος) (petaso 4.2.37) 

pharetra (þegar hjá Virgli) (gr. φαρέτρα) (pharetris 4.6.81, pharetrae 4.6.55) 

phaselus (gr. φάσηλος) (phaselo 4.7.59) 

plectrum (gr. πλῆκτρον) (plectra 4.2.32, plectra 4.7.62) 

poena (frá gr. ποινά) (poenis 4.4.86, poenas 4.6.57, poena 4.11.27) 

poeta (gamalt) (gr. πο(ι)ητής) (poetis 4.7.75) 

prora (gr. πρῴρα) (prorae 4.6.42, prorae 4.6.49) 

prunum (gr. προῦμον) (pruna 4.2.15) 

puniceus (frá gr. φοῖνιξ) (puniceae 4.9.27, puniceo 4.9.52) 

purpura (gr. πορφύρα) (purpura 4.3.51) 

pyropus (gr. πυρωπός) (pyropo 4.10.21) 

radius (gr. ῥάβδος) (radiis 4.6.26, radios 4.6.86) 

sceptrum (gr. σκῆπτρον) (sceptra 4.6.58) 

strix (gr. στρίξ) (striges 4.5.17) 

subdolus (frá gr. δόλος) (subdolus 4.3.66)  

theatrum (gr. θέατρον) (theatro 4.1.15, theatrum 4.8.77)  
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triumpho (gr. θρίαμβος) (triumphantes 4.3.68) 

triumphus (gr. θρίαμβος) (triumphus 4.6.65, triumphum 4.8.17, triumphi 4.11.7) 

tropaeum (gr. τρόπαιον) (tropaeae 4.6.82, tropaea 4.11.29) 

turris (gr. τύρρις) (turres 4.10.13) 

tus (gr. θύος) (turis 4.6.5) 

zona (gr. ζώνα) (zonis 4.1B.108) 
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Viðauki 2: Grísk sérnöfn í elegíum Propertiusar 

 

BÓK EITT 

 

Adryas (gr. Ἀδρύας) (Adryasin 1.20.12) 

Aegaeus (gr. Αἰγαῖος) (Aegaeo 1.6.2) 

Aesonides (gr. Αίσονίδης) (Aesoniden 1.15.17) 

Alcides (gr. Ἀλκείδης) (Alcides 1.20.49) 

Alcinous (gr. Ἀλκίνοος) (Alcinoi 1.14.24) 

Alphesiboea (gr. Ἀλφεσίβοια) (Alphesiboea 1.15.15) 

Amphionius (frá gr. Ἀμφίων) (Amphioniae 1.9.10) 

Andromede (gr. Ἀνδρομέδη) (Andromede 1.3.4 

Antiopa (gr. Ἀντιόπη) (Antiopae 1.4.5) 

Aonius (frá gr. Ἀονία) (Aoniam 1.2.28) 

Apelleus (frá gr. Ἀπελλῆς) (Apelleis 1.2.22) 

Apidanus (gr. Ἀπιδανός) (Apidano 1.3.6) 

Arabius (gr. Ἄραψ) (Arabium 1.14.19) 

Arcadius (frá gr. Ἀρκαδία) (Arcadiis 1.1.14, Arcadio 1.18.20) 1 

Armenius (frá gr. Ἀρμενία) (Armenias 1.9.19) 

Arganthus (frá gr. Ἀργανθώνιον ὄρος) (Arganthi 1.20.33) 

Argivus (frá gr. Ἄργος) (Argivae 1.15.22, Argivis 1.19.14)  

Argo (gr. Ἀργώ) (Argo 1.20.17) 

Argus (gr. Ἄργος) (Argus 1.3.20) 

Artacius (frá gr. Ἀρτακίη) (Artaciis 1.8A.25) 

Ascanius (gr. Ἀσκάνιος) (Ascanius 1.20.4, Ascanio 1.20.16)  

Asia (gr. Ἀσία) (Asiae 1.6.14) 

Athamantis (gr. Ἀθαμαντίς) (Athamantidos 1.20.19) 

Athenae (gr. Ἀθῆναι) (Athenas 1.6.13) 

Ausonius (gr. Αὐσόνιος) (Ausoniis 1.20.12) 

Bacchus (gr. Βάκχος) (Baccho 1.3.9) 

Cadmeus (frá gr. Κάδμος) (Cadmeae 1.7.1) 

Calais (gr. Κάλαις) (Calais 1.20.26) 

Calypso (gr. Καλυψώ) (Calypso 1.15.9) 

Calliopea (gr. Καλλιόπεια) (Calliopea 1.2.28) 

Cassiope (gr. Κασσιόπη) (Cassiope 1.17.3) 

Castor (gr. Κάστωρ) (Castora 1.2.15) 

Caucasus (gr. Καύκασος) (Caucasus 1.14.6) 

Cepheius (frá gr. Κηφεύς) (Cepheia 1.3.3) 

Ceraunia (gr. Κεραύνια) (Ceraunia 1.8A.19) 

Chaonia (gr. Χαονία) (Chaoniae 1.9.5) 

Cnosius (frá gr. Κνωσός) (Cnosia 1.3.2) 

Cous (gr. Κῶος) (Coa 1.2.2, Cois 2.1.5) 4 

Cynthia (frá gr. Κύνθος) (Cynthia 1.1.1, Cynthia 1.3.8, Cynthia 1.3.22, Cynthia 1.4.8, 

Cynthia 1.4.19, Cynthia 1.4.25, Cynthia 1.5.31, Cynthia 1.6.17, Cynthia 1.8A.8, Cynthia 

1.8B.30, Cynthia 1.8B.30, Cynthia 1.8B.42, Cynthia 1.10.19, Cynthia 1.11.1, Cynthia 

1.11.8, Cynthia 1.11.23, Cynthia 1.11.26, Cynthia 1.12.2, Cynthia 1.12.6, Cynthia 

1.12.20, Cynthia 1.12.20, Cynthia 1.15.2, Cynthia 1.15.26, Cynthia 1.17.5, Cynthia 
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1.18.5, Cynthia 1.18.6, Cynthia 1.18.22, Cynthia 1.18.31, Cynthia 1.19.1, Cynthia 

1.19.15, Cynthia 1.19.21)  

Cytinaeus (frá gr. κύτινος) (Cytinaeis 1.1.24) 

Dardanus (gr. Δάρδανος) (Dardana 1.19.14) 

Doris (gr. Δωρίς) (Doride 1.17.25) 

Dryas (gr. Δρυάς) (Dryades 1.20.45) 

Edoni (gr. Ἠδωνοί) (Edonis 1.3.5) 

Elis (gr. Ἦλις) (Elis 1.8B.36) 

Enipeus (gr. Ἐνῖπεύς) (Enipeo 1.13.21) 

Eous (gr. Ἠῷος) (Eois 1.15.7, Eoo 1.16.24)  

Eridanus (gr. Ἠριδανός) (Eridano 1.12.4) 

Evadne (gr. Εὐάδνη) (Evadne 1.15.21) 

Evenus (gr. Εὔηνος) (Eveni 1.2.18) 

Galatea (gr. Γαλάτεια) (Galatea 1.8A.18) 

Giganteus (frá gr. Γίγας) (Gigantei 1.20.9) 

Haemonius (frá gr. Aἱμονία) (Haemonio 1.13.21, Haemonio 1.15.20)  

Hamadryas (gr. Ἁμαδρυάς) (Hamadryasin 1.20.32) 

Hebe (gr. Ἥβη) (Heben 1.13.23) 

Helaira (gr. Ἱλάειρα) (Helaira 1.2.16) 

Hercules (gr. Ἡρακλῆς) (Herculis 1.13.23, Herculis 1.20.16)  

Herculeus (frá gr. Ἡρακλῆς) (Herculeis 1.11.2) 

Hermiona (gr. Ἑρμιόνη) (Hermionae 1.4.6) 

Hippodamia (gr. Ἱπποδάμεια) (Hippodamia 1.2.20, Hippodamiae 1.8B.35)  

Hylaeus (gr. Ὑλαῖος) (Hylaei 1.1.13) 

Hylaeus (frá gr. Ὑλαῖος) (Hylaeis 1.8.26) 

Hypanis (gr. Ὕπανις) (Hypanis 1.12.4) 

Homerus (gr. Ὅμηρος) (Homero 1.7.3, Homero 1.9.12)  

Hylas (gr. Ὕλας) (Hylae 1.20.6, Hylas 1.20.32, Hylas 1.20.48, Hyla 1.20.49, Hylan 

1.20.52)  

Hypsipyle (gr. Ὑψιπύλη) (Hypsipyle 1.15.18, Hypsipyle 1.15.19)  

Idas (gr. Ἴδας) (Idae 1.2.17) 

Iasis (frá gr. Ἰάσιος) (Iasidos 1.1.10) 

Inachis (frá gr. Ἴναχος) (Inachidos 1.3.20) 

Inachius (frá gr. Ἴναχος) (Inachiis 1.13.31) 

Indus (gr. Ἰνδός) (Indis 1.8B.39) 

Illyria (gr. Ἰλλυρία (Illyria 1.8Α.2) 

Ionia (gr. Ἰωνία) (Ionia 1.6.31) 

Ithacus (frá gr. Ἰθάκη) (Ithaci 1.15.9) 

Leda (gr. Λήδα) (Ledae 1.13.29, Ledae 1.13.30)  

Lesbius (gr. Λέσβιος) (Lesbia 1.14.2) 

Leucippis (frá gr. Λεύκιππος) (Leucippis 1.2.15) 

Lydus (frá gr. Λύδη) (Lyda 1.14.23) 

Lydius (frá gr. Λυδία) (Lydia 1.6.32) 

Memnonius (frá gr. Μέμνων) (Memnonias 1.6.4) 

Mentoreus (frá gr. Μέντωρ) (Mentoreo 1.14.2) 

Milanion (gr. Μειλανίων) (Milanion 1.1.9) 

Mimnermus (gr. Μίμνερμος) (Mimnermi 1.9.12) 

Minyae (gr. Μινύαι) (Minyis 1.20.4) 

Misenum (frá gr. Μισηνός) (Misenis 1.11.4) 

Musa (gr. Μοῦσα) (Musae 1.8B.41) 
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Mysus (gr. Μυσός) (Mysorum 1.20.20) 

Nycteis (frá gr. Νυκτεύς) (Nycteidos 1.4.5) 

Oetaeus (frá gr. Οἴτη) (Oetaeis 1.13.24) 

Oricus (gr. Ὠρικός) (Oricos 1.8A.25) 

Orithyia (gr. Ὀρείυθια) (Orithyiae 1.20.31) 

Oronteus (frá gr. Ὀρόντης) (Orontea 1.2.3) 

Orpheus (frá gr. Ὀρφεῖος) (Orpheae 1.3.42) 

Pactolus (gr. Πακτωλός) (Pactoli 1.6.32, Pactoli 1.14.11) 

Pagasae (gr. Παγασαί) (Pagasae 1.20.17) 

Pandionius (frá gr. Πανδίων) (Pandioniae 1.20.31) 

Parthenius (gr. Παρθένιος) (Partheniis 1.1.11) 

Pegae (gr. Πηγαί) (Pegae 1.20.33) 

Pergama (gr. Πέργαμον) (Pergama 2.1.21) 

Phasis (gr. Φαᾶσις) (Phasidos 1.20.18) 

Phoebe (gr. Φοίβη) (Phoebe 1.2.15) 

Phoebus (gr. Φοῖβος) (Phoebo 1.2.17, Phoebus 1.2.27)  

Phrygius (gr. Φρύγιος) (Phrygium 1.2.19) 

Phylacides (frá gr. Φύλακος) (Phylacides 1.19.7) 

Pollux (gr. Πολυδευκης) (Pollucem 1.2.16) 

Prometheus (frá gr. Προμεθεύς) (Prometheis 1.12.10) 

Salmonis (gr. Σαλμωνίς) (Salmonida 1.13.21) 

Sicanus (gr. Σικανός) (Sicano 1.16.29) 

Spartanus (frá gr. Σπάρτη) (Spartanus 1.4.6) 

Taenarius (frá gr. Ταίναρος) (Taenarius 1.13.22) 

Teuthras (gr. Τεύθρας) (Teuthrantis 1.11.11) 

Thebae (gr. Θῆβαι) (Thebae 1.7.1) 

Theodamanteus (frá gr. Θειοδάμας) (Theiodamanteo 1.20.6) 

Theseus (frá gr. Θησεύς) (Thesea 1.3.1) 

Thesprotus (gr. Θεσπρωτός) (Thesproti 1.11.3) 

Thessalia (gr. Θεσσαλία) (Thessalia 1.5.6) 

Thessalus (frá gr. Θεσσαλία) (Thessalus 1.19.10) 

Thynias (gr. Θυνίας) (Thyniasin 1.20.34) 

Tyndaridae (frá gr. Τυνδαρέυς) (Tyndaridas 1.17.18) 

Tyrrhenus (gr. Τυρρηνός) (Tyrrhena 1.8A.11) 

Zephyrus (gr. Ζέφυρος) (Zephyro 1.16.34, Zephyri 1.18.2)  

Zetes (gr. Ζήτης) (Zetes 1.20.26) 

 

 

 

BÓK TVÖ 

 

Achaemenius (frá gr. Ἀχαιμένης) (Achaemeniis 2.13.1) 

Achaia (gr. Ἀχαία) (Achaia 2.28.53) 

Achelous (gr. Ἀχελῶος) (Acheloi 2.34.33) 

Achilles (gr. Ἀχιλλεύς) (Achilles 2 .1.37, Achilles 2.3.39, Achilles 2.8.29, Achillem 2.9.9, 

Achilli 2.9.13, Achilles 2.22B.29)  

Achivi (gr. Ἀχαιός) (Achivos 2.8.31) 

Admetus (gr. Ἄδμητος) (Admeti 2.6.23) 

Adonis (gr. Ἄδωνις) (Adonin 2.13.53) 

Adrastus (gr. Ἄδραστος) (Adrasti 2.34.37) 
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Aeacus (gr. Αἰακός) (Aeace 2.20.30) 

Aeaeus (gr. Αἰαῖος) (Aeaei 2.32.4) 

Aegyptus (gr. Αἴγυπτος) (Aegyptum 2.1.31, Aegyptus 2.33A.15)  

Aeolius (gr. Αἰόλιος) (Aeolio 2.3.19) 

Aeneas (gr. Αἰνείας) (Aeneae 2.34.63) 

Aeschyleus (frá gr. Αἰσχύλος) (Aeschyleo 2.34.41) 

Aetolus (gr. Αἰτωλός) (Aetoli 2.34.33) 

Aganippaeus (gr. Ἀγανίππειος) (Aganippaeae 2.3.20) 

Alcides (gr. Ἀλκείδης) (Alcidae 2.24B.34) 

Alcmena (gr. Ἀλκμήνη) (Alcmenae 2.22B.25) 

Alexis (gr. Ἄλεξις) (Alexin 2.34.73) 

Amphiaraeus (gr. Ἀμφιάραος) (Amphiaraëae 2.34.39) 

Amymona (gr. Ἀμυμώνη) (Amymone 2.26B.47) 

Amythaonius (frá gr. Ἀμυθάων) (Amythaonia 2.3.54) 

Androgeon (gr. Ἀνδρόγεως) (Androgeona 2.1.62)  

Andromacha (gr. Ἀνδρομάχη) (Andromacha 2.20.2, Andromachae 2.22B.31)  

Andromede (gr. Ἀνδρομέδη) (Andromede 2.28.21) 

Antigona (gr. Ἀντιγόνη) (Antigonae 2.8.21) 

Antilochus (gr. Ἀντίλοχος) (Antilochi 2.13.49) 

Antimachus (gr. Ἀντίμαχος) (Antimacho 2.34.45) 

Antiope (gr. Ἀντιόπη) (Antiope 2.28.51) 

Ariadna (gr. Ἀριάδνη) (Ariadna 2.3.18) 

Arabia (gr. Ἀραβία) (Arabiae 2.10.16) 

Arabs (gr. Ἄραψ) (Arabum 2.29.17) 

Arabus (frá gr. Ἄραψ) (Arabo 2.3.15, Arabum 2.29A.17)  

Arcadius (frá gr. Ἀρκαδία) (Arcadios 2.28.23) 

Archemorus (gr. Ἀρχέμορος) (Archemori 2.34.38)  

Arctos (gr. Ἄρκτος) (Arctos 2.22B.25) 

Argivus (frá gr. Ἄργος) (Argivas 2.25.43) 

Argo (gr. Ἀργώ) (Argus 2.26.39) 

Arionius (gr. Ἀριόνιος) (Arioniam 2.26A.18) 

Argus (gr. Ἄργος) (Argus 2.26B.39) 

Arion (gr. Ἀρίων) (Arion 2.34.37) 

Ascraeus (gr. Ἀσκραῖος) (Ascraeos 2.10.25, Ascraeum 2.13.4, Ascraei 2.34.77)  

Asia (gr. Ἀσία) (Asiae 2.3.36) 

Attalicus (frá gr. Ἄτταλος) (Attalico 2.13.22, Attalicis 2.32.12)  

Atticus (gr. Ἀττική) (Attica 2.20.6) 

Atrides (frá gr. Ἀτρεύς) (Atrida 2.14.1) 

Ausonius (gr. Αὐσόνιος) (Ausoniis 2.33A.4) 

Bacchus (gr. Βάκχος) (Bacchus 2.30.38) 

Belgicus (frá gr. Βέλγαι) (Belgicus 2.18.26) 

Bistonius (gr. Βιστόνιος) (Bistoniis 2.30.36) 

Boebeis (gr. Βοιβηίς) (Boebeidos 2.2.11) 

Boreas (gr. Βορέας) (Borean 2.26B.51, Boreae 2.27.12)  

Boetius (gr. Βοιώτιος) (Boetius 2.8.21) 

Borysthenidus (frá gr. Βορυσθένης) (Borysthenidas 2.7.18) 

Britannus (frá gr. Βρεττανίαι) (Britanna 2.1.70, Britannos 2.18.23, Britannos 2.27.5)  

Brimo (gr. Βρῖμω) (Brimo 2.2.12) 

Briseis (gr. Βρισηίς) (Briseida 2.8.35, Briseis 2.9.9, Briseide 2.20.1, Briseidos 2.22B.29)  

Callimachus (gr. Καλλίμαχος) (Callimachus 2.1.40, Callimachi 2.34.32)  
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Calliope (gr. Καλλιόπη) (Calliope 2.1.3) 

Callisto (gr. Καλλιστώ) (Callisto 2.28.23) 

Calypso (gr. Καλυψώ) (Calypso 2.21.13) 

Capaneus (gr. Καπανεύς) (Capanei 2.34.40) 

Carpathius (gr. Κάρπαθιος) (Carpathiae 2.5.11) 

Carthago (gr. Καρχηδών) (Carthaginis 2.1.23) 

Castor (gr. Κάστωρ) (Castoris 2.7.16, Castore 2.26A.9) 

Caucasius (frá gr. Καύκασος) (Caucasia 2.1.69, Caucasias 2.25.14) 

Cecropius (frá gr. Κέκροψ) (Cecropiis 2.20.6, Cecropiis 2.33B.29) 

Centaurus (gr. Κένταυρος) (Centauris 2.2.10, Centauros 2.6.17, Centaure 2.33B.31)  

Ceraunus (gr. Κεραυνός) (Cerauno 2.16A.3) 

Charybdis (gr. Χάρυβδις) (Charybdis 2.26B.54) 

Chiron (gr. Χείρων) (Chiron 2.1.60) 

Cimbri (gr. Κίμβροι) (Cimbrorum 2.1.24) 

Circaeus (frá gr. Κίρκη) (Circaeo 2.1.53) 

Cnosius (frá gr. Κνωσός) (Cnosia 2.12.10) 

Colchis (gr. Κολχίς) (Colchis 2.1.54, Colchida 2.21.11, Colchis 2.34.8)  

Corinna (gr. Κόριννα) (Corinnae 2.3.21) 

Corydon (gr. Κορυδών) (Corydon 2.34.73) 

Cous (gr. Κῶος) (Coa 2.1.6) 

Cressa (gr. Κρῆσσα) (Cressis 2.1.61) 

Creta (gr. Κρήτη) (Creta 2.28.53) 

Cretaeus (frá gr. Κρήτη) (Cretae 2.34.29) 

Creusa (gr. Κρέουσα) (Creusa 2.16B.30, Creusa 2.21.12)  

Croesus (gr. Κροῖσος) (Croesi 2.26A.23) 

Cumaeus (frá gr. Κύμη) (Cumaeae 2.2.16) 

Cymothoë (gr. Κυμοθόη) (Cymothoë 2.26A.16) 

Cynthia (frá gr. Κύνθος) (Cynthia 2.5.1, Cynthia 2.5.4, Cynthia 2.5.28, Cythia 2.5.28, 

Cynthia 2.5.30, Cynthia 2.6.40, Cynthia 2.7.1, Cynthia 2.7.11, Cynthia 2.7.19, Cynthia 

2.13.7, Cynthia 2.13.57, Cynthia 2.16A.1, Cynthia 2.16B.11, Cynthia 2.19.1, Cynthia 

2.19.7, Cynthia 2.24.2, Cynthia 2.24.5, Cynthia 2.25.1, Cynthia 2.29B.24, Cynthia 

2.30.25, Cynthia 2.32.3, Cynthia 2.32.8, Cynthia 2.33A.2, Cynthia 2.34.93)  

Cynthius (frá gr. Κύνθος) (Cynthius 2.34.80) 

Cytaeis (frá gr. Κύταια) (Cytaeis 2.4.7) 

Cythereus (frá gr. Κύθηρα) (Cytherea 2.14.25) 

Daedalius (frá gr. Δαίδαλος) (Daedalium 2.14.8) 

Danaë (gr. Δανάη) (Danaës 2.20.10, Danaës 2.20.12, Danaë 2.32.59)  

Danai (gr. Δαναός) (Danaum 2.26B.38) 

Danaus (Danai 2.31.4) 

Daphnis (gr. Δάφνις) (Daphnin 2.34.68) 

Dardanius (gr. Δάρδανος) (Dardanio 2.14.1) 

Deidamia (gr. Δηιδάμεια) (Deidamia 2.9.16) 

Demophoon (gr. Δημοφόων) (Demophoon 2.22A.2, Demophoon 2.22A.13, Demophoon 

2.24B.44) 

Deucalion (gr. Δευαλίων) (Deucalionis 2.32.53, Deucalionis 2.32.54) 

Dodona (gr. Δωδώνη) (Dodona 2.21.3) 

Doricus (frá gr. Δῶρος) (Dorica 2.8.32) 

Dulichius (frá gr. Δουλίχιον) (Dulichiae 2.14.4, Dulichio 2.21.13)  

Electra (gr. Ἠλέκτρα) (Electra 2.14.5) 

Enceladus (gr. Ἐγκέλαδος) (Enceladi 2.1.39) 
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Endymion (gr. Ἐνδυμίων) (Endymion 2.15.15) 

Eous (gr. Ἠῷος) (Eois 2.3.43, Eoos 2.3.44, Eoa 2.18.8)  

Ephyraeus (frá gr. Ἐφύρα) (Ephyraeae 2.6.1)  

Epidaurius (gr. Ἐπίδαυρος) (Epidaurius 2.1.61) 

Ericthonius (gr. Ἐριχθόνιος) (Ericthonius 2.6.4) 

Erinna (gr. Ἤριννα) (Erinnae 2.3.22) 

Erinyes (gr. Ἐρινύς) (Erinyes 2.20.29) 

Eriphyla (gr. Ἐριφύλη) (Eriphyla 2.16B.29) 

Euboicus (frá gr. Εὔβοια) (Euboico 2.26B.38) 

Euphrates (gr. Εὐφράτης) (Euphrates 2.10.13, Euphrates 2.23.21) 

Europa (gr. Εὐρώπη) (Europae 2.3.36, Europe 2.28.52)  

Eurus (gr. Εὖρος) (Eurus 2.26B.35) 

Eurytion (gr. Εὐρυτίων) (Eurytion 2.33B.31) 

Galaesus (gr. Γαλαῖσος) (Galaesi 2.34.67) 

Glaucus (gr. Γλαῦκος) (Glaucus 2.26A.13) 

Gorgo (gr. Γοργών) (Gorgonis 2.2.8, Gorgonis 2.25.13) 

Graecia (frá gr. Γραικοί) (Graecia 2.6.2, Graecia 2.9.17)  

Gygaeus (frá gr. Γύγης) (Gygaeo 3.11.18) 

Haemon (gr. Αἵμων) (Haemon 2.8.21) 

Haemonius (frá gr. Αἱμονία) (Haemonia 2.1.63, Haemoniis 2.8.38, Haemonio 2.10.2) 

Hamadryas (gr. Ἁμαδρυάς) (Hamadryadum 2.32.37, Hamadryadas 2.34.76) 

Hector (gr. Ἕκτωορ) (Hectora 2.8.38, Hector 2.22B.31, Hector 2.22B.34) 

Hectoreus (frá gr. Ἕκτωρ) (Hectorea 2.8.32) 

Helena (gr. Ἑλένη) (Helena 2.1.50, Helenam 2.3.32, Helena 2.34.88)  

Helicon (gr. Ἑλικών) (Helicona 2.10.1) 

Helle (gr. Ἕλλη) (Hellen 2.26A.5) 

Hercules (gr. Ἡρακλῆς) (Herculis 2.23.8) 

Herculeus (frá gr. Ἡρακλῆς) (Herculeum 2.32.5) 

Hesperius (frá gr. Ἕσπερος) (Hesperiis 2.3.43, Hesperios 2.3.44, Hesperio 2.24B.26) 

Hiberus (frá gr. Ἱβηρ) (Hibero 2.3.11) 

Homerus (gr. Ὅμηρος) (Homeri 2.1.21, Homero 2.34.45) 

Hyrcanus (gr. Ὕρκανοι) (Hyrcani 2.30.20) 

Iacchus (gr. Ἴακχος) (Iaccho 2.3.17) 

Iason (gr. Ἰάσων) (Iason 2.21.11, Iasone 2.34.85) 

Iasonius (frá gr. Ἰάσων) (Iasonia 2.24B.45) 

Icarius (frá gr. Ἴκαρος) (Icarii 2.33B.24) 

Icarus (gr. Ἴκαρος) (Icare 2.33B.29) 

Ida (gr. Ἴδα) (Ida 2.32.35) 

Idaeus (frá gr. Ἴδα) (Idaeis 2.2.14, Idaeo 2.32.39) 

Idalium (frá gr. Ἰδάλιον) (Idalio 2.13.54) 

Iliacus (gr. Ἰλιακός) (Iliacus 2.13.48) 

Ilias (gr. Ἰλιάς) (Iliada 2.1.50, Iliadas 2.1.14, Iliade 2.34.66)  

Illyricus (frá gr. Ἰλλυρία) (Illyricis 2.16A.1) 

Illyrius (frá gr. Ἰλλυρία) (Illyrias 2.16A.10) 

Inachius (frá gr. Ἴναχος) (Inachio 2.13.8) 

Inachus (gr. Ἴναχος) (Inachis 2.33A.4) 

India (frá gr. Ἰνδός) (India 2.10.15) 

Indicus (gr. Ἰνδικός) (Indica 2.22A.10) 

Indus (gr. Ἰνδός) (Indos 2.9.29, Indos 2.18.11)  

Ino (gr. Ἰνώ) (Ino 2.28.19) 
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Io (gr. Ἰώ) (Io 2.28.17, Io 2.30.29, Io 2.33A.7)  

Iolciacus (frá gr. Ἰωλκός) (Iolciacis 2.1.54) 

Ionius (gr. Ἰόνιος) (Ionii 2.26A.14, Ionio 2.26A.2)  

Iphiclus (gr. Ἴφικλος) (Iphicli 2.3.52) 

Ischomache (gr. Ἰσομάχη) (Ischomache 2.2.9) 

Ixionides (frá gr. Ἰξίων) (Ixioniden 2.1.38) 

Ismarius (frá gr. Ἴσμαρος) (Ismaria 2.13.6, Ismario 2.33B.32) 

Lacaena (gr. Λάκαινα) (Lacaena 2.15.13) 

Lais (gr.  Λαίς) (Laidos 2.6.1) 

Laomedon (gr. Λαομέδων) (Laomedontis 2.14.2) 

Lapithes (gr. Λαπίθαι) (Lapithae 2.2.9) 

Lerna (gr. Λέρνη) (Lernae 2.26B.48) 

Lernaeus (frá gr. Λέρνη) (Lernaeas 2.24B.25) 

Lesbia (frá gr. Λέσβιος) (Lesbia 2.32.45, Lesbia 2.34.88)  

Leucadia (gr. Λευκαδία) (Leucadiae 2.34.86) 

Leucothoë (frá gr. Λευκυθόη) (Leucothoë 2.26A.10, Leucothoën 2.28.20)  

Libycus (gr. Λιβυκός) (Libyci 2.31.12) 

Linus (gr. Λίνος) (Lino 2.13.8) 

Lyaeus (gr. Λυαῖος) (Lyaeo 2.33B.35) 

Lycoris (gr. Λυκωρίς) (Lycoride 2.34.91) 

Lynceus (gr. Λυγκεύς) (Lynceu 2.34.9, Lynceus 2.34.25)  

Machaon (gr. Μαχάων) (Machaon 2.1.59) 

Maeander (gr. Μαίανδρος) (Maeandri 2.30.17) 

Maeandrius (frá gr. Μαίανδρος) (Maeandria 2.34.35) 

Maeonius (frá gr. Μαονία) (Maeonias 2.28.29) 

Maeoticus (frá gr. Μαιῶται) (Maeotica 2.3.11) 

Melampus (gr. Μελάμπους) (Melampus 2.3.51) 

Memnon (gr. Μέμνων) (Memnone 2.18.16) 

Menandreus (frá gr. Μένανδρος) (Menandreae 2.6.3) 

Menelaeus (frá gr. Μενέλαος) (Menelaeo 2.15.14) 

Menelaus (gr. Μενέλαος) (Menelae 2.3.37, Menelao 2.34.7) 

Menoetiades (gr. Μενοιτιάδης) (Menoetiaden 2.1.38) 

Midas (gr. Μίδας) (Midae 2.26A.23) 

Minois (gr. Μινωῖς) (Minois 2.14.7, Minoida 2.24B.43) 

Minos (gr. Μίνως) (Minois 2.32.57) 

Munychius (gr. Μουνυχία (Munychias 2.2.7) 

Musa gr. Μοῦσα) (Musa 2.1.35, Musa 2.10.10, Musa 2.12.22, Musas 2.13.3, Musa 

2.16B.34, Musis 2.34.31) 

Mycenaeus (frá gr. Μυκῆναι) (Mycenaeae 2.22B.32) 

Myron (gr. Μύρων) (Myronis 2.31.7) 

Mysus (frá gr. Μυσία) (Mysus 2.1.63) 

Nais (gr. Νᾶις) (Nai 2.32.40) 

Nereides (frá gr. Νηρεύς) (Nereides 2.26A.15) 

Nesaee (gr. Νησαίη) (Nesaee 2.26A.16) 

Nestor (gr. Νέστωρ) (Nestoris 2.13.46, Nestor 2.25.10)  

Nioba (gr. Νιόβη) (Niobae 2.20.7) 

Nilus (gr. Νεῖλος) (Nilum 2.1.31, Nili 2.28.18, Nilo 2.33A.3, Nilo 2.33A.20) 

Notus (gr. Νότος) (Noto 2.5.12, Noto 2.9.34) 

Oceanus (gr. Ὠκεανός) (Oceano 2.9.30, Oceanum 2.16B.17)  

Oeagrus (gr. Οἴαγρος) (Oeagri 2.30.35) 
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Olympus (gr. Ὄλυμπος) (Olympo 2.1.19) 

Orestes (gr. Ὀρέστης) (Oresten 2.14.5) 

Orion (gr. Ὠρίων) (Orion 2.16B.51, Orion 2.26B.56) 

Orithyia (gr. Ὀρείυθια) (Orithyia 2.26B.51) 

Orontes (gr. Ὀρόντης) (Orontes 2.23.21) 

Ortygia (gr. Ὀρτυγία) (Ortygia 2.31.10)  

Ossa (gr. Ὄσσα) (Ossan 2.1.19) 

Pallas (gr. Παλλάς) (Pallas 2.2.7, Pallados 2.28.12, Pallados 2.30.18)  

Panthus (gr. Πάνθοος) (Panthi 2.21.1, Pantho 2.21.2)  

Paris (gr. Πάρις) (Pari 2.3.37, Paris 2.15.13)  

Parnasus (gr. Παρνασσός) (Parnasi 2.31.13) 

Parthus (gr. Πάρθοι) (Parthorum 2.10.14, Parthis 2.14.23, Pathos 2.27.5)  

Pasiphae (gr. Πασιφάη) (Pasiphae 2.28.52) 

Patroclus (gr. Πάτροκλος) (Patroclon 2.8.33) 

Pegaseus (frá gr. Πήγασος) (Pegaseo 2.30.3) 

Pelasgus (gr. Πελασγός) (Pelasgae 2.28.11) 

Peleus (gr. Πηλεύς) (Peleus 2.9.15) 

Pelides (frá gr. Πηλεύς) (Pelides 2.22B.34) 

Pelion (gr. Πήλιον) (Pelion 2.1.20) 

Penelope (gr. Πηνελόπη) (Penelope 2.9.3) 

Pergama (gr. Πέργαμον) (Pergama 2.1.21, Pergama 2.3.35) 

Perillus (gr. Πέριλλος) (Perille 2.25.12) 

Perimedaeus (frá gr. Pεριμήδη) (Perimedaea 2.4.8) 

Permessus (gr. Περμησσός) (Permessi 2.10.26) 

Pero (gr. Πηρώ) (Pero 2.3.53) 

Persephona (gr. Περσεφόνη) (Persephonae 2.13.26, Persephone 2.28.47, Persephonae 

2.28.48) 

Perseus (gr. Περσεύς) (Persei 2.28.22, Persei 2.30.4) 

Pharus (gr. Φάρος) (Phari 2.1.30) 

Philippi (gr. Φίλιπποι) (Philippos 2.1.27) 

Philitas (gr. Φιλίτας) (Philitan 2.34.1) 

Phillyrides (frá gr. Φιλύρα) (Phillyrides 2.1.60) 

Philoctetes (gr. Φιλοκτήτης) (Philoctetae 2.1.59) 

Phlegraeus (gr. Φλεγραῖος) (Phlegraeos 2.1.39) 

Phoebus (gr. Φοῖβος) (Phoebi 2.15.15, Phoebi 2.31.1, Phoebo 2.31.5, Phoebo 2.31.10, 

Phoebi 2.32.28, Phoebi 2.34.61)  

Phoenices (gr. Φοίνικες) (Phoenicum 2.27.3) 

Phoenix (gr. Φοῖνιξ) (Phoenicis 2.1.60) 

Phryx (gr. Φρύγες) (Phrygis 2.22A.16, Phryges 2.22B.30) 

Phrygius (gr. Φρύγιος) (Phrygios 2.1.42, Phrygias 2.30.29, Phrygio 2.34.35)  

Phryne (gr. Φρύνη) (Phryne 2.6.6) 

Phyllis (gr. Φυλλίς) (Phyllida 2.24B.44) 

Pierides (gr. Πιερίδες) (Pierides 2.10.12) 

Pierius (frá gr. Πιερία) (Pieriae 2.13.5) 

Pirithous (gr. Πειρίθοος) (Pirithoum 2.6.18) 

Pleiades (gr. Πλειάς) (Pleiades 2.16B.51) 

Poenus (frá gr. Φοῖνιξ) (Poenis 2.31.3) 

Polyphemus (gr. Πολύφημος) (Polypheme 2.33B.32) 

Praeneste (gr. Πραίνεστος) (Praeneste 2.32.3) 

Priamus (gr. Πρίαμος) (Priamo 2.3.40, Priami 2.28.54) 
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Prometheus (gr. Προμηθεύς) (Promethei 2.1.69) 

Pthius (frá gr. Φθία) (Pthii 2.13.38) 

Ptolemaeeus (gr. Πτολεμαῖος) (Ptolemaeei 2.1.30) 

Pythius (frá gr. Πύθων) (Pythius 2.31.16) 

Semela (gr. Σεμέλη) (Semelae 2.28.27, Semela 2.30.29) 

Scylla (gr. Σκύλλα) (Scylla 2.26B.53) 

Scyrius (frá gr. Σκῦρος) (Scyria 2.9.16) 

Sibylla (gr. Σίβυλλα) (Sibyllae 2.24B.33) 

Sidonius (gr. Σιδόνιος) (Sidonia 2.16.55, Sidoniae 2.29.15)  

Silenus (gr. Σειληνός) (Sileni 2.32.38) 

Simoentus (frá gr. Σιμόεις) (Simoente 2.9.12) 

Sipylus (gr. Σίπυλος) (Sipylo 2.20.8) 

Socraticus (frá gr. Σωκράτης) (Socraticis 2.34.27) 

Stygius (frá gr. Στύξ) (Stygiae 2.9.26, Stygia 2.27.13, Stygias 2.34.53) 

Susa (frá gr. Σοῦσα) (Susa 2.13.1)131 

Syrius (frá gr. Σύρος) (Syrio 2.13.30) 

Syrtis (gr. Σύρτις) (Syrtes 2.9.33) 

Sisyphius (frá gr. Σίσυφος) (Sisyphios 2.17.7, Sisyphio 2.20.32)  

Tanais (gr. Τάναις) (Tanain 2.30.2) 

Tantaleus (frá gr. Τάνταλος) (Tantaleae 2.1.66, Tantalea 2.17.5) 

Tantalis (gr. Τανταλίς) (Tantalidos 2.31.14) 

Telegonus (gr. Τηλέγονος) (Telegoni 2.32.4) 

Thais (gr. Θαίς) (Thaidos 2.6.3) 

Thamyras (gr. Θαμύρας) (Thamyrae 2.22.19) 

Thebae (gr. Θῆβαι) (Thebas 2.1.21, Thebas 2.6.5, Thebae 2.8.10, Thebae 2.28.54)  

Thebanus (frá gr. Θῆβαι) (Thebanam 2.8.24, Thebani 2.9.50) 

Theseus (gr. Θησεύς) (Theseus 2.1.37, Thesei 2.1.51, Thesea 2.14.7, Theseus 2.24B.43)  

Thessalus (frá gr. Θεσσαλία) (Thessala 2.22B.30) 

Thyrsis (gr. Θύρσις) (Thyrsin 2.34.68) 

Titan (gr. Τιτάν) (Titanas 2.1.19) 

Tithonus (gr. Τιθωνός) (Tithoni 2.18.7, Tithoni 2.18.15, Tithonus 2.25.10)  

Tityrus (gr. Tίτυρος) (Tityrus 2.34.72) 

Tityus (gr. Τιτυός) (Tityi 2.20.31) 

Triton (gr. Τρίτων) (Triton 2.32.16) 

Τroia (gr. Τροία) (Troia 2.3.34, Troia 2.8.10, Troiae 2.30.30)  

Troianus (frá gr. Τροία) (Troiana 2.6.16, Troiani 2.34.63)  

Tyndaris (frá gr. Τυνδάρευς) (Tyndaris 2.32.31) 

Tyro (gr. Τυρώ) (Tyro 2.28.51) 

Tyrus (gr. Τύρος) (Tyro 2.16B.18) 

Ulixes (gr. Οὐλίξης) (Ulixis 2.6.23, Ulixem 2.9.7, Ulixes 2.14.3, Ulixem 2.26B.37) 

Xerxes (gr. Ξέρξης) (Xerxis 2.1.22) 

 

 

 

BÓK ÞRJÚ 

 

Acheron (gr. Ἀχέρων) (Acherontis 3.5.13) 

Achilles (gr. Ἀχιλλεύς) (Achillem 3.18.27) 

 
131 Hér er lestur Goold og Camps í 2.13.1, Susa, tekinn framyfir lestur Heyworth sem er Itura. 
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Achivi (gr. Ἀχαιός) (Achivos 3.18.29) 

Aegaeus (gr. Αἰγαῖος) (Aegaei 3.7.57, Aegaea 3.24.12)  

Aeneas (gr. Αἰνείας) (Aenea 3.4.20) 

Aesonius (frá gr. Αἴσων) (Aesonias 3.11.12) 

Aetna (gr. Αἴτνη) (Aetna 3.2.7) 

Aetnaeus (gr. Αἴτνη) (Aetnaeo 3.17.21) 

Aeaeus (gr. Αἰαίη) (Aeaeae 3.12.31) 

Agamemnonius (gr. Ἀγαμεμνόνιος) (Agamemnonias 3.7.21) 

Africa (gr. ἀφρικής) (Africa 3.20.4)  

Alcmaeonius (frá gr. Ἀλκμαίων) (Alcmaeoniae 3.5.41) 

Alexandria (gr. Ἀλεξάνδρεια) (Alexandria 3.11.33) 

Amazonides (gr. Ἀμαζών) (Amazonidum 3.14.13) 

Amphiaraus (gr. Ἀμφιάραος) (Amphiaraus 3.13.58) 

Amphion (gr. Ἀμφίων) (Amphiona 3.15.29, Amphion 3.15.42)  

Andromeda (gr. Ἀνδρομέδη) (Andromedae 3.22.29) 

Anubis (gr. Ἄνουβις) (Anubin 3.11.41) 

Antaeus (gr. Ἀνταῖος) (Antaei 3.22.10) 

Antiopa (gr. Ἀντιόπη) (Antiopen 3.15.12, Antiopae 3.15.19, Antiope 3.15.22, Antiope 

3.15.39)  

Aonius (frá gr. Ἀονία) (Aonium 3.3.42) 

Apelles (gr. Ἀπελλῆς) (Apelles 3.9.11) 

Arabs (gr. Ἄραψ) (Arabs 3.13.8) 

Aracynthus (gr. Ἀράκυνθος) (Aracynthe 3.15.42) 

Araxes (gr. Ἀράξης) (Araxis 3.12.8) 

Arcadius (frá gr. Ἀρκαδία) (Arcadii 3.13.39) 

Ariadna (gr. Ἀριάδνη) (Ariadna 3.17.8) 

Argynnus (gr. Ἄργυννος) (Argynni 3.7.22) 

Asopus (gr. Ἀσωπός) (Asopi 3.15.27) 

Athamantiades (gr. Ἀθαμαντιάδης) (Athamantiadae 3.7.22) 

Athamantis (gr. Ἀθαμαντίς) (Athamantidos 3.22.5) 

Athenae (gr. Ἀθῆναι) (Athenas 3.21.1) 

Atlas (gr. Ἄτλας) (Atlanta 3.22.7) 

Atrides (frá gr. Ἀτρεύς) (Atrides 3.7.23, Atridae 3.18.30) 

Attalicus (frá gr. Ἄτταλος) (Attalicas 3.18.19) 

Ausonius (gr. Αὐσόνιος) (Ausoniis 3.4.5, Ausonias 3.22.30)  

Avernus (gr. Ἄορνος) (Averno 3.18.1) 

Babylon (gr. Βαβυλών) (Babylona 3.11.21) 

Bactra (gr. Βάκτρα) (Bactra 3.1.16, Bactra 3.11.26) 

Bacchae (gr. Βάκχαι) (Bacchae 3.22.33) 

Bacchus (gr. Βάκχος) (Baccho 3.2.9, Bacche 3.17.1, Bacche 3.17.6, Bacche 3.17.13, 

Bacche 3.17.20) 

Bassaricus (frá gr. Βασσαρεύς) (Bassaricas 3.17.30)  

Bellerophontes (gr. Βελλεροφόντης) (Bellerophontei 3.3.2) 

Bootes (gr. Βοώτης) (Bootes 3.5.35) 

Bosporus (gr. Βόσπορος) (Bospore 3.11.68) 

Brennus (gr. Βρέννος) (Brennum 3.13.51) 

Cadmeus (frá gr. Κάδμος) (Cadmea 3.13.7) 

Cadmus (gr. Κάδμος) (Cadmi 3.9.38) 

Calamis (gr. Κάλαμις) (Calamis 3.9.10) 

Callimachus (gr. Καλλίμαχος) (Callimachi 3.1.1, Callimachi 3.9.43) 
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Calliope (gr. Καλλιόπη) (Calliope 3.3.51) 

Calliopea (gr. Καλλιόπεια) (Calliopea 3.2.16, Calliopea 3.3.38)  

Canopus (gr. Κάνωβος) (Canopi 3.11.39) 

Caphereus (gr. Καφαρεύς) (Capherea 3.7.39) 

Carpathius (gr. Κάρπαθιος) (Carpathium 3.7.12) 

Castalia (gr. Κασταλία) (Castalia 3.3.13) 

Castor (gr. Κάστωρ) (Castor 3.14.17) 

Caystros (gr. Κάυστρος) (Caystri 3.22.15) 

Cerberus (gr. Κέρβερος) (Cerberus 3.5.44) 

Charybdis (gr. Χάρυβδις) (Charybdis 3.12.28) 

Cicones (gr. Κίκονες) (Ciconum 3.12.25) 

Circa (gr. Κίρκη) (Circae 3.12.27) 

Cithaeron (gr. Κιθαιρών) (Cithaeronis 3.2.5, Cithaeronis 3.15.25) 

Colchis (gr. Κολχίς) (Colchis 3.11.9) 

Colchus (frá gr. Κολχίς) (Colchum 3.22.10) 

Corinthus (gr. Κόρινθος) (Corinthe 3.5.6) 

Coeus (gr. Κοῖος) (Coeum 3.9.48) 

Cous (gr. Κῶος) (Coi 3.1.1, Coe 3.9.44) 

Cretaeus (frá gr. Κρήτη) (Cretaei 3.19.11, Cretaea 3.19.26)  

Croesus (gr. Κροῖσος) (Croesus 3.5.17, Croesum 3.18.28) 

Cybebe (gr. Κυβήβη) (Cybebe 3.17.35, Cybebe 3.22.3)  

Cydonia (gr. Κυδωνία) (Cydonia 3.13.27) 

Cynthia (frá gr. Κύνθος) (Cynthia 3.21.9, Cynthia 3.24.3, Cynthia 3.24.6, Cynthia 3.25.6)  

Cyzikus (gr. Κύζικος) (Cyzicus 3.22.1) 

Danai (gr. Δαναός) (Danai 3.8.31, Danaum 3.9.40, Danaum 3.11.14) 

Danai (frá gr. Δαναός) (Danaas 3.22.34) 

Dardanus (gr. Δάρδανος) (Dardanus 3.8.31) 

Deiphobus (gr. Δηίφοβος) (Deiphobum 3.1.29) 

Demosthenes (gr. Δημοσθένης) (Demosthenis 3.21.27) 

Dia (gr. Δῖα) (Diam 3.17.27) 

Dindymus (frá gr. Δίνδυμον) (Dindymis 3.22.3) 

Dircaeus (frá gr. Δίρκη) (Dircaeae 3.17.33) 

Dirce (gr. Δίρκη) (Dirce 3.15.11, Dircen 3.15.38, Dirce 3.15.39)  

Dulichius (frá gr. Δουλίχιον) (Dulichio 3.5.17) 

Eleus (gr. Ἐλέα) (Elei, 3.2.20, Eleae 3.9.17) 

Enipeus (gr. Ἐνῖπεύς) (Enipeo 3.19.13) 

Eous (gr. Ἠῷος) (Eois 3.13.15, Eoo 3.24.7) 

Epicurus (gr. Ἐπίκουρος) (Epicure 3.21.26) 

Eriphyla (gr. Ἐριφύλη) (Eriphyla 3.13.57) 

Erycinus (frá gr. Ἔρυξ) (Erycina 3.13.6) 

Euadne (gr. Εὐάδνη) (Euadne 3.13.24) 

Euboicus (frá gr. Εὔβοια) (Euboica 3.18.3) 

Euphrates (gr. Εὐφράτης) (Euphrates 3.4.4, Euphraten 3.11.25) 

Eurotas (gr. Εὐρώτας) (Eurotae 3.14.17) 

Eurus (gr. Εὖρος) (Eurus 3.5.30, Eurus 3.15.32) 

Galatea (gr. Γαλάτεια) (Galatea 3.2.7) 

Geryones (frá gr. Γηρύων) (Geryonae 3.22.9) 

Gorgoneus (frá gr. Γοργών) (Gorgoneo 3.3.32) 

Graecia (frá gr. Γραικοί) (Graecia 3.7.40) 

Haemonius (frá gr. Αἱμονία) (Haemonio 3.1.26) 
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Hector (gr. Ἕκτωορ) (Hectora 3.1.28, Hector 3.8.31) 

Helena (gr. Ἑλένη) (Helenae 3.8.32, Helene 3.14.19) 

Helenus (gr. Ἕλενος) (Helenum 3.1.29) 

Helicon (gr. Ἑλικών) (Heliconis 3.3.1, Helicona 3.5.19) 

Helle (gr. Ἕλλη) (Helles 3.22.5) 

Hercules (gr. Ἡρακλῆς) (Herculis 3.22.10) 

Herculeus (frá gr. Ἡρακλῆς) (Herculeo 3.18.4) 

Hesperides (gr. Ἑσπερίδες) (Hesperidum 3.22.10) 

Hesperius (frá gr. Ἕσπερος) (Hesperias 3.18.5) 

Homerus (gr. Ὅμηρος) (Homerus 3.1.33) 

Icariotis (gr. Ἰκαριωτίς) (Icarioti 3.13.10) 

Idaeus (frá gr. Ἴδα) (Idaeum 3.1.27, Idaeos 3.17.36)  

Ilios (gr. Ἴλιος) (Ilion 3.1.31) 

Ilius (frá gr. Ἴλιος) (Ilia 3.13.61) 

Ionium (gr. Ἰώνιος) (Ionio 3.11.72, Ionium 3.21.19) 

Indicus (gr. Ἰνδικός) (Indica 3.17.22) 

Indus (gr. Ἰνδός) (Indos 3.4.1, Inda 3.13.5, Indis 3.18.20) 

Iphigenia (gr. Ἰφιγένεια) (Iphigenia 3.7.24) 

Ismara (frá gr. Ἴσμαρος) (Ismara 3.12.25) 

Irus (gr. Ἶρος) (Iro 3.5.17) 

Ithacus (frá gr. Ἰθάκη) (Ithacis 3.12.29) 

Itys (gr. Ἴτυς) (Ityn 3.10.10) 

Lacones (gr. Λάκων) (Laconum 3.14.33) 

Lampetie (gr. Λαμπετίη) (Lampeties 3.12.29, Lampetie 3.12.30)  

Lechaeum (gr. Λέχαιον) (Lechaei 3.21.19) 

Leucadius (frá gr. Λευκαδία) (Leucadius 3.11.69) 

Liburnus (frá gr. Λιβουρνία) (Liburna 3.11.44) 

Lyaeus (gr. Λυαῖος) (Lyaeo 3.5.21) 

Lycinna (Lycinna 3.15.6, Lycinnam 3.15.43)132 

Lycius (gr. Λύκιος) (Lycio 3.1.38) 

Lycurgus (gr. Λυκοῦργος) (Lycurgum 3.17.23) 

Lycus (gr. Λύκος) (Lyco 3.15.12) 

Lydius (frá gr. Λυδία) (Lydia 3.11.18, Lydia 3.17.30) 

Lydus (frá gr. Λυδία) (Lydus 3.5.17) 

Lygdamus (Lygdamus 3.6.2, Lygdame 3.6.11, Lygdame 3.6.19, Lygdame 3.6.24, 

Lygdame 3.6.31, Lygdame 3.6.42, Lygdame 3.6.42)  

Lysippus (gr. Λύσιππος) (Lysippo 3.9.9) 

Maenas (frá gr. Μαινάς) (Maenas 3.8.14, Maenas 3.13.62) 

Maeotis (gr. Μαιῶται) (Maeotis 3.11.14) 

Malea (gr. Μάλεια) (Malea 3.19.8) 

Mausoleum (frá gr. Μαύσωλος) (Mausolei 3.2.21) 

Medea (gr. Μήδεια) (Medeae 3.19.17) 

Medus (gr. Μῆδος) (Medorum 3.9.25, Medae 3.12.11)  

Memphis (gr. Μέμφις) (Memphi 3.11.34) 

Menander (gr. Μένανδρος) (Menandre 3.21.28) 

Mentor (gr. Μέντωρ) (Mentoris 3.9.13) 

Minos (gr. Μίνως) (Minos 3.19.27) 

 
132 Hér hefur reynst erfitt að finna beina gríska hliðstæðu en bæði y og endingin –inna (sbr. grísku nöfnin 

Corinna og Erinna) benda til þess að nafnið eigi að vera grískulegt. Heyworth og Morwood segja að nafnið 

sé sjaldgæft og mögulega sé það brenglun á Lycaenion. Heyworth og Morwood (2011b:258). 
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Minous (frá gr. Μίνως) (Minoa 3.19.21) 

Musa (gr. Μοῦσα) (Musa 3.1.10, Musas 3.1.14, Musae 3.2.15, Musarum 3.3.29, 

Musarum 3.5.20)  

Mycenae (gr. Μυκῆναι) (Mycenis 3.19.19) 

Myrrha (gr. Μύρρα) (Myrrha 3.19.16) 

Mys (gr. Μυοῦς) (Myos 3.9.14) 

Naxius (frá gr. Νάξος) (Naxia 3.17.28) 

Nereus (gr. Νηρεύς) (Nereo 3.7.67) 

Nilus (gr. Νεῖλος) (Nili 3.11.42, Nili 3.11.51)  

Nioba (gr. Νιόβη) (Niobae 3.10.8) 

Nireus (gr. Νίρευς) (Nirea 3.18.27) 

Nisus (gr. Νῖσος) (Nise 3.19.24) 

Notus (gr. Νότος) (Noto 3.15.32) 

Nycteus (gr. Νυκτεύς) (Nycteos 3.15.12) 

Nysaeus (frá gr. Νῦσα) (Nysaeis 3.17.22) 

Oetaeus (frá gr. Οἴτη) (Oetaei 3.1.32) 

Oricius (frá gr. Ὤρικός) (Oricia 3.7.49) 

Orithyia (gr. Ὀρείυθια) (Orithyiae 3.7.13) 

Oromedon (gr. Ὠρομέδων) (Oromedonta 3.9.48) 

Orpheus (gr. Ὀρφεύς) (Orphea 3.2.3) 

Pactolus (gr. Πακτωλός) (Pactoli 3.18.28) 

Palladius (frá gr. Παλλάς) (Palladiae 3.9.42) 

Pallas (gr. Παλλάς) (Pallados 3.20.7) 

Pan (gr. Pάν) (Pan 3.3.30, Pana 3.13.45, Panes 3.17.34) 

Paris (gr. Πάρις) (Parim 3.1.30, Paridi 3.8.29, Parim 3.13.63)  

Parnasus (gr. Παρνασσός) (Parnasus 3.13.54) 

Parrhasius (gr. Παρράσιος) (Parrhasius 3.9.12) 

Parthus (gr. Πάρθοι)  (Parthorum 3.9.54, Parthi 3.12.3) 

Parthus (frá gr. Πάρθοι) (Partha 3.4.6) 

Pegasides (frá gr. Πήγασος) (Pegasides 3.1.19) 

Peliacus (gr. Πηλιακός) (Peliacae 3.22.12) 

Pelopeus (frá gr. Πέλοψ) (Pelopea 3.19.20) 

Pelusium (gr. Πηλούσιον) (Pelusi 3.9.55) 

Penelope (gr. Πηνελόπη) (Penelopes 3.12.38, Penelope 3.13.24) 

Pentheus (gr. Πενθεύς) (Pentheos 3.17.24, Penthea 3.22.33) 

Penthesilea (gr. Πενθεσίλεια) (Penthesilea 3.11.14) 

Pergameus (frá gr. Πέργαμον) (Pergamei 3.13.62) 

Pergama (gr. Πέργαμον (Pergama 3.9.39) 

Perrhaebi (gr. Περραιβοί) (Perrhaebi 3.5.33) 

Persae (gr. Πέρσαι) (Persarum 3.11.21) 

Perseus (gr. Περσεύς) (Persea 3.22.8) 

Phaeacus (gr. Φαίαξ) (Phaeacas 3.2.13) 

Pharius (gr. Φάριος) (Pharios 3.7.5) 

Phasis (gr. Φᾶσις) (Phasin 3.22.11) 

Phidiacus (frá gr. Φειδίας) (Phidiacus 3.9.15) 

Philippeus (frá gr. Φίλιππος) (Philippei 3.11.40) 

Philitas (gr. Φιλίτας) (Philitae 3.1.1) 

Philiteus (frá gr. Φιλίτας) (Philitea 3.3.52) 

Phineus (gr. Φινεύς) (Phinei 3.5.41) 

Phlegraeus (gr. Φλεγραῖος) (Phlegraeis 3.9.48, Phlegraeo 3.11.37)  
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Phoebus (gr. Φοῖβος) (Phoebum 3.1.7, Phoebus 3.3.13, Phoebo 3.12.30, Phoebe 3.20.12, 

Phoebe 3.22.30)  

Phorcis (frá gr. Φόρκυς) (Phorcidos 3.22.8) 

Phrygius (gr. Φρύγιος) (Phrygiae 3.13.63) 

Pindaricus (frá gr. Πίνδαρος) (Pindarico 3.17.40) 

Pindus (gr. Πίνδος) (Pindi 3.5.33) 

Piraeus (gr. Πειραιεύς) (Piraei 3.21.23) 

Platon (gr. Πλάτων) (Platonis 3.21.25) 

Pleiades (gr. Πλειάς) (Plaeiadum 3.5.36) 

Pollux (gr. Πολυδευκης) (Pollux 3.14.17, Pollucis 3.22.26)  

Polydorus (gr. Πολύδωρος) (Polydore 3.13.56) 

Polymestor (gr. Πολυμήστωρ) (Polymestoris 3.13.55) 

Polyphemus (gr. Πολύφημος) (Polypheme 3.2.7, Polypheme 3.12.26)  

Praxiteles (gr. Πραξιτέλης) (Praxitelen 3.9.16) 

Prometheus (gr. Προμεθεύς) (Prometheo 3.5.7) 

Propontiacus (frá gr. Pροποντίς) (Propontiaca 3.22.2) 

Pulydamas (gr. Πουλυδάμας) (Pulydamantos 3.1.29) 

Pyrrhus (gr. Πύρρος) (Pyrrhi 3.11.60) 

Pythia (frá gr. Πυθία) (Pythia 3.13.52) 

Salmonis (gr. Σαλμωνίς) (Salmonis 3.19.13) 

Scaeae (gr. Σκαιαί) (Scaeas 3.9.39) 

Scylla (gr. Σκύλλα) (Scylla 3.12.28, Scylla 3.19.21) 

Scamander (gr. Σκάμανδρος) (Scamandro 3.1.27) 

Scipiades (Scipiadae 3.11.67)133 

Sciron (gr. Σκίρων) (Scironis 3.16.12) 

Scythicus (frá gr. Σκύθης) (Scythicis 3.16.13) 

Semiramis (gr. Σεμίραμις) (Semiramis 3.11.21) 

Silenus (gr. Σειληνός) (Sileni 3.3.29) 

Simoentus (frá gr. Σιμόεις) (Simoenta 3.1.27) 

Sinis (gr. Σίνις) (Sinis 3.22.37) 

Sirenes (gr. Σειρῆνες) (Sirenum 3.12.34) 

Sparta (frá gr. Σπάρτη) (Sparta 3.14.1) 

Spartanus (frá gr. Σπάρτη) (Spartana 3.14.21) 

Stygius (frá gr. Στύξ) (Stygias 3.18.9) 

Syphax (gr. Σύφαξ) (Syphacis 3.11.59) 

Syrtis (gr. Σύρτις) (Syrtes 3.19.7, Syrtes 3.24.16)  

Taenarius (frá gr. Ταίναρος) (Taenariis 3.2.11) 

Taygetus (frá gr. Ταύγετον) (Taygeti 3.14.15) 

Tegeaeus (frá gr. Τεγέα) (Tegeaee 3.3.30) 

Thebae (gr. Θῆβαι) (Thebae 3.17.33) 

Thebanus (frá gr. Θῆβαι) (Thebanam 3.2.5, Thebano 3.18.6)  

Thermodontiacus (frá gr. Θερμώδων) (Thermodontiacis 3.14.14) 

Thessalicus (frá gr. Θεσσαλία) (Thessalico 3.19.13) 

Thessalus (frá gr. Θεσσαλία) (Thessala 3.24.10) 

Theseus (frá gr. Θησεύς) (Theseae 3.21.24) 

Thetis (gr. Θέτις) (Theti 3.7.68) 

Thrax (frá gr. Θρᾴκη) (Thracis 3.13.55) 

Threicia (frá gr. Θρᾴκη) (Threicia 3.2.4) 

 
133 Hér virðist vera um gríska orðmyndun að ræða, út frá latneska nafninu Scipio. 
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Tigris (gr. Τίγρις) (Tigris 3.4.4) 

Tisiphone (gr. Τισιφόνη) (Tisiphones 3.5.40) 

Tityus (gr. Τιτυός) (Tityo 3.5.44) 

Troia (gr. Τροία) (Troia 3.1.32, Troiae 3.13.64) 

Troianus (frá gr. Τροία) (Troianus 3.18.3) 

Tyndaris (frá gr. Τυνδάρευς) (Tyndaridi 3.8.30) 

Tyrius (frá gr. Τύρος) (Tyriae 3.14.27) 

Tyrrheni (gr. Τυρρηνοί) (Tyrrhenos 3.17.25) 

Tyrus (gr. Τύρος) (Tyros 3.13.7) 

Ulixes (gr. Οὐλίξης) (Ulixes 3.7.41, Ulixes 3.12.23) 

Zethus (gr. Ζῆθος) (Zethum 3.15.29, Zethi 3.15.41)  

 

 

BÓK FJÖGUR 

 

Acanthis (gr. Ἀκανθίς) (Acanthis 4.5.63) 

Acheron (gr. Ἀχέρων) (Acherontis 4.11.15) 

Achilles (gr. Ἀχιλλεύς) (Achille 4.11.40) 

Acron (Acrona 4.10.7, Acron 4.10.9, Acron 4.10.15)134 

Aeacus (gr. Αἰακός) (Aeacus 4.11.19) 

Aeneas (gr. Αἰνείας) (Aenean 4.1.2, Aenae 4.2.61)  

Africa (frá gr. ἀφρικής) (Africa 4.11.38) 

Agamemnon (gr. Ἀγαμέμνων) (Agamemnona 4.6.33) 

Agamemnonius (gr. Ἀγαμεμνόνιος) (Agamemnoniae 4.1B.111) 

Alcides (gr. Ἀλκείδης) (Alcides 4.9.16, Alciden 4.9.38, Alcides 4.9.51)  

Amphitryoniades (frá gr. Ἀμφιτρύων) (Amphitryoniades 4.9.1) 

Andromede (gr. Ἀνδρομέδη) (Andromede 4.7.63) 

Antinoos (gr. Ἀντίνοος) (Antinoo 4.5.8) 

Araxes (gr. Ἀράξης) (Araxes 4.3.35) 

Archytas (gr. Ἀρχύτας) (Archytae 4.1B.77) 

Arethusa (gr. Ἀρέθουσα) (Arethusa 4.3.1) 

Athamanus (frá gr. Ἀθαμανία) (Athamana 4.6.15) 

Atrides (frá gr. Ἀτρεύς) (Atrides 4.1B.112) 

Attalicus (frá gr. Ἄτταλος) (Attalicis 4.5.24) 

Aulis (gr. Αὐλίς) (Aulide 4.1B.109) 

Avernalis (frá gr. ἄορνος) (Avernalis 4.1.49) 

Ausonius (gr. Αὐσόνιος) (Ausoniis 4.4.43) 

Babylonius (frá gr. Βαβυλών) (Babylonius 4.1B.77) 

Bacchus (gr. Βάκχος) (Bacche 4.1.62, Bacche 4.6.76) 

Bactra (gr. Βάκτρα) (Bactra 4.3.7, Bactris 4.3.63)  

Belgicus (frá gr. Βέλγαι) (Belgica 4.10.40) 

Brennus (gr. Βρέννος) (Brenno 4.10.41) 

Cacus (gr. Κᾶκος) (Caco 4.9.7, Cacus 4.9.9, Cacus 4.9.16)  

Caeninus (frá gr. Καινινη) (Caeninum 4.10.7, Caenina 4.10.9)  

Calchas (gr. Κάλχας) (Calchas 4.1B.109) 

Callimachus (gr. Καλλίμαχος) (Callimachi 4.1.64) 

Calliope (gr. Καλλιόπη) (Calliope 4.6.12) 

 
134 Þótt hér sé um rómverska sögulega persónu að ræða gefur form nafnsins og grískar beygingarendingar 

ástæðu til þess að flokka það sem grekisma. 
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Centaurus (gr. Κένταυρος) (Centauros 4.6.49) 

Cepheus (gr. Κηφεύς) (Cepheam 4.6.78)  

Cerberus (gr. Κέρβερος) (Cerberus 4.5.3, Cerberus 4.7.90, Cerberus 4.11.25)  

Chloris (Gr. Χλῶρις (Chloridos 4.7.72) 

Cilissus (frá gr. Κίλισσα) (Cilissa 4.6.74) 

Cinara (gr. Κινάρα) (Cinarae 4.1B.99) 

Clytaemestra (gr. Κλυταιμνήστρα) (Clytaemestram 4.7.57) 

Conon (gr. Κόνων) (Conone 4.1B.78) 

Cora (gr. Κόρη) (Corae 4.10.26) 

Cous (gr. Κῶος) (Cois 4.2.23, Coae 4.5.23, Coae 4.5.57)  

Craugis (frá gr. κραυγή) (Craugidos 4.3.55) 

Cressa (gr. Κρῆσσα) (Cressae 4.7.57) 

Cybebe (gr. Κυβήβη) (Cybebes 4.7.61, Cybeben 4.11.51)  

Cynthia (frá gr. Κύνθος) (Cynthia 4.7.3, Cynthia 4.7.85, Cynthia 4.8.15, Cynthia 4.8.51, 

Cynthia 4.8.63)  

Cyreneaus (frá gr. Κυρήνη) (Cyrenaeas 4.6.4) 

Dardanus (gr. Δάρδανος) (Dardana 4.1.40) 

Danai (gr. Δαναός) (Danai 4.1A.53, Danai 4.1B.113)  

Delos (gr. Δῆλος) (Delon 4.6.27)  

Doricus (frá gr. Δῶρος) (Dorica 4.6.34) 

Elysius (frá gr. Ἠλύσιον) (Elysias 4.7.60) 

Eous (gr. Ἠῷος) (Eoa 4.3.10, Eoa 4.5.21, Eois 4.6.81)  

Eridanus (gr. Ἠριδανός) (Eridano 4.10.39) 

Erythea (γr. Ἐρύθεια) (Erythea 4.9.2) 

Euander (gr. Εὔανδρος) (Euandri 4.1.4) 

Euboicus (frá gr. Εὔβοια) (Euboicos 4.1B.114) 

Eumenides (gr. Εὐμενίδες) (Eumenidum 4.11.22) 

Euphrates (gr. Εὐφράτης) (Euphraten 4.6.84) 

Eurypilus (gr. Εὐρύπυλος) (Eurypilus 4.5.23) 

Getae (gr. Γέται) (Getae 4.3.9, Getas 4.5.44)  

Gorgo (gr. Γοργών) (Gorgone 4.9.58) 

Graecia (frá gr. Γραικοί) (Graecia 4.1.116) 

Hectoreus (frá gr. Ἕκτωρ) (Hectoreis 4.6.38) 

Hercules (gr. Ἡρακλῆς) (Herculis 4.9.17, Herculis 4.9.70)  

Herculeus (frá gr. Ἡρακλῆς) (Herculeo 4.7.82, Herculae 4.9.39, Herculeus 4.10.9) 

Hesperius (frá gr. Ἕσπερος) (Hesperia 4.1B.86) 

Hippolyte (gr. Ἱππολύτη) (Hippolyte 4.3.43) 

Hippolytus (gr. Ἱππόλυτος) (Hippolytum 4.5.5) 

Horus (gr. Ὧρος) (Horon 4.1B.78) 

Hyale (gr. Ὑάλη) (Hyale 4.5.35) 

Hymenaeus (gr. Ὑμέναιος) (Hymenaee 4.4.61) 

Hypermestre (gr. Ὑπερμνήστρα) (Hypermestre 4.7.63, Hypermestre 4.7.67)  

Iacchus (gr. Ἴακχος) (Iacchi 4.2.31) 

Idalium (gr. Ἰδάλιον) (Idalio 4.6.59) 

Iliacus (gr. Ἰλιακός) (Iliacae 4.4.69) 

Ilius (frá gr. Ἴλιος) (Ilia 4.1.53) 

Indus (gr. Ἰνδός) (Indus 4.3.10) 

Ionius (gr. Ἰόνιος) (Ioniae 4.6.16, Ionias 4.6.58)  

Isis (gr. Ἶσις) (Isidos 4.5.34) 

Ixion (gr. Ἰξίων) (Ixionis 4.11.23) 
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Lalage (gr. Λαλαγή) (Lalage 4.7.45) 

Latris (gr. Λάτρις) (Latris 4.7.75) 

Leo (gr. Λέων) (Leonis 4.1B.85) 

Lethaeus (frá gr. Lήθη) (Lethaeus 4.7.10, Lethaea 4.7.91)  

Libycus (gr. Λιβυκός) (Libyci 4.1B.103, Libyco 4.9.46)  

Lycmon (Lycmon 4.1.29) 

Lycomedius (Lycomedius 4.2.51) 

Lycotas (Lycotae 4.3.1)135 

Lydius (frá gr. Λυδία) (Lydia 4.7.62) 

Lydus (frá gr. Λυδία) (Lydo 4.9.48) 

Lygdamus (Lygdamus 4.7.35, Lygdamus 4.8.37, Lygdamus 4.8.68, Lygdame 4.8.70, 

Lygdamus 4.8.79)  

Maenalius (gr. Μαινάλιος) (Maenalio 4.9.15) 

Medea (gr. Μήδεια) (Medeae 4.5.41) 

Menander (gr. Μένανδρος) (Menandri 4.5.43) 

Meroe (gr. Μερόη) (Meroen 4.6.78) 

Methymnaeus (gr. Μηθυμναῖος) (Methymnaei 4.8.38) 

Minois (gr. Μινωῖς) (Minoida 4.11.21) 

Molossus (gr. Μολοσσός) (Molossa 4.8.24) 

Musa (gr. Μοῦσα) (Musae 4.4.51, Musa 4.6.11, Musa 4.6.75)  

Mygdonius (gr. Mυγδόνιος) (Mygdoniis 4.6.8) 

Nereus (gr. Νηρεύς) (Nereus 4.6.25) 

Nilus (gr. Νεῖλος) (Nilum 4.6.63, Nile 4.8.39) 

Nomas (gr. Νομάς) (Nomas 4.7.37) 

Notus (gr. Νότος) (Noto 4.5.62, Notos 4.6.28, Noti 4.7.22)  

Oceanus (gr. Ὠκεανός) (Oceanum 4.4.64) 

Ocnus (gr. Ὄκνος) (Ocno 4.3.21) 

Oiliades (frá gr. Οἰλεύς) (Oiliade 4.1B.117) 

Omichle (líklega frá gr. ὁμίχλη) (Omichle 4.5.35) 

Orontes (gr. Ὀρόντης) (Orontes 4.8.39) 

Orops (4.1B.77)136 

Pallas (gr. Παλλάς) (Pallados 4.4.45, Pallada 4.9.57)  

Poenus (frá gr. Φοῖνιξ) (Poenis 4.3.51) 

Parthenie (frá gr. Παρθενία) (Parthenie 4.7.74) 

Parthus (gr. Πάρθοι) (Parthis 4.5.26) 

Parthus (frá gr. Πάρθοι) (Parthus 4.3.36, Parthae 4.3.67, Parthum 4.6.79)  

Pelopeus (frá gr. Πέλοψ) (Pelopeum 4.6.33) 

Penelope (gr. Πηνελόπη) (Penelopen 4.5.7) 

Pergameus (frá gr. Πέργαμον) (Pergameae 4.1.51) 

Petale (gr. Πετάλη) (Petale 4.7.43) 

Philiteus (frá gr. Φιλίτας) (Philiteis 4.6.3) 

Phoebus (gr. Φοῖβος) (Phoebo 4.1.3, Phoebi 4.2.32, Phoebi 4.6.15, Phoebus 4.6.27, 

Phoebi 4.6.57, Phoebus 4.6.67, Phoebo 4.6.76)  

Phryx (gr. Φρύγες) (Phrygem 4.1.2) 

Phyllis (gr. Φυλλίς) (Phyllis 4.8.29, Phyllidos 4.8.57)  

Priamus (gr. Πρίαμος) (Priami 4.1.52) 

Python (gr. Πύθων( (Pythona 4.6.35) 

 
135 Erfitt er að finna gríska hliðstæðu en ljóst er að nafnið á að vera grískt. Sbr. Huthcinson (2006:102) og 

Richardson (1976:429). 

136 Hér finnst ekki grísk hliðstæða en nafnið hefur vafalaust verið tekið upp í í latínu í gegnum grísku. 
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Scylla (gr. Σκύλλα) (Scyllam 4.4.39) 

Scythia (frá gr. Sκύθης) (Scythiae 4.3.47) 

Sibylla (gr. Σίβυλλα) (Sibyllae 4.1.49) 

Sidonius (gr. Σιδόνιος) (Sidonia 4.9.47) 

Sisyphus (gr. Σίσυφος) (Sisyphe 4.11.23) 

Strymonis (frá gr. Στρυμών) (Strymonis 4.4.72) 

Stygius (frá gr. Στύξ) (Stygio 4.3.15, Stygias 4.9.4) 

Sygambri (gr. Σύγαμβροι) (Sygambros 4.6.77) 

Tantaleus (frá gr. Τάνταλος) (Tantaleo 4.11.24) 

Tartaros (gr. Τάρταρος) (Tartara 4.7.57) 

Teia (frá gr. Τέως) (Teia 4.8.31, Teia 4.8.58)  

Thais (gr. Θαίς) (Thais 4.5.43) 

Thebae (gr. Θῆβαι) (Thebae 4.5.25) 

Thermodon (gr. Θερμώδων) (Thermodonta 4.4.71) 

Tiresias (gr. Τειρεσίας) (Tiresias 4.9.57) 

Triton (gr. Τρίτων) (Triton 4.6.61) 

Troia (gr. Τροία) (Troia 4.1A.39, Troiae 4.1A.47, Troia 4.1B.87, Troia 4.1B.114)  

Troicus (frá gr. Tροία) (Troica 4.1B.87) 

Tyrius (frá gr. Τύρος) (Tyria 4.3.34, Tyria 4.5.22)  
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Viðauki 3: Beygingarfræðilegur grekismi í elegíum Propertiusar 

 

Samnöfn 

aera 2.30.3, alcyonas 1.17.12, baridos 3.11.44, beryllon 4.7.9, cinnamon 3.13.8, 

ephemeridas 3.23.20, heroas 2.1.18 og 3.11.27, heroidas 2.28A.29, heroine 2.2.9, heros 

1.19.7, isthmos 3.21.22 og 3.22.2, lotos 3.12.27, paeana 3.15.42. 

 

 

Sérnöfn 

 

BÓK EITT 

 

Adryasin (acc) (1.20.12) 

Aesoniden (acc) (1.15.17) 

Alcides (nom) (1.20.49) 

Andromede (nom) (1.3.4) 

Argo (nom) (1.20.17) 

Athamantidos (gen) (1.20.19) 

Calais (nom) (1.20.26) 

Calypso (nom) (1.15.9) 

Cassiope (nom) (1.17.3) 

Castora (acc) (1.2.15) 

Cepheia (acc) (1.3.3) 

Elis (nom) (1.8B.36) 

Evadne (nom) (1.15.21) 

Galatea (nom) 1.8A.18 

Hamadryasin (acc) (1.20.32) 

Heben (acc) (1.13.23) 

Hylas (nom) (1.20.32, 1.20.48) 

Hyla (voc) (1.20.49) 

Hylan (acc) (1.20.52) 

Hylae (gen) (1.20.6) 

Hypanis (nom) (1.12.4) 

Hypsipyle (nom) (1.15.18, 1.15.19) 

Idae (gen) (1.2.17) 

Iasidos (gen) (1.11.10) 

Inachidos (gen) (1.3.20) 

Leucippis (nom) (1.2.15) 

Milanion (nom) (1.1.9) 

Nycteidos (gen) (1.4.5) 

Phasidos (gen) (1.20.18) 

Phoebe (nom) (1.2.15)  

Phylacides (nom) (1.19.7) 

Salmonida (acc) (1.13.21) 

Thesea (acc) (1.3.1) 

Thyniasin (acc) (1.20.34) 

Zetes (nom) (1.20.26)  
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BÓK TVÖ 

 

Achilles (nom) (2.1.37, 2.3.39, 2.8.29, 2.22B.29) 

Adonin (acc) (2.13.53) 

Aeneae (gen) (2.34.63) 

Alcidae (gen) (2.24B.3) 

Alexin (acc) (2.34.73) 

Androgeona (acc) (2.1.62) 

Amymone (nom) (2.26B.47) 

Andromede (nom) (2.8.21) 

Antiope (nom) (2.28.51) 

Arion (nom) (2.34.37) 

Atrida (acc) (2.14.1) 

Boebeidos (gen) (2.2.11) 

Borean (acc) (2.26B.51) 

Boreae (gen) (2.27.12) 

Brimo (nom) (2.2.12) 

Briseis (nom) (2.9.9) 

Briseida (acc) (2.8.35) 

Briseidos (gen) (2.22B.29) 

Calliope (nom) (2.1.3) 

Callisto (nom) (2.28.23) 

Calypso (nom) (2.21.13) 

Charybdis (nom) (2.26B.54) 

Chiron (nom) (2.1.60) 

Colchis (nom) (2.1.54, 2.34.8) 

Colchida (acc) (2.21.11) 

Corydon (nom) (2.34.73) 

Cymothoe (nom) (2.26A.16) 

Cytaeis (nom) (2.4.7) 

Danae (nom) (2.32.59) 

Danaes (gen) (2.20.10, 2.32.59) 

Daphnin (acc) (2.34.68) 

Demophoon (nom) (2.22A.2, 2.22A.13, 2.24B.44) 

Endymion (nom) (2.15.15) 

Electra (nom) (2.14.5)137 

Erinyes (nom) (2.20.29)138  

Euphrates (nom) (2.10.13, 2.23.21) 

Europe (nom) (2.28.52) 

Eurytion (nom) (2.33B.31) 

Haemon (nom) (2.8.21) 

Hamadryadas (acc) (2.34.76) 

Hectora (acc) (2.8.38) 

Helicona (acc) (2.10.1) 

Hellen (acc) (2.26A.5) 

 
137 Hér er loka a–ið langt skv. skanderingu og telst því grísk beyging þar sem í latneskri beygingu væri það 

stutt. 

138 Síðasta atkvæðið virðist stutt út frá skanderingu og því telst þetta grísk beyging þar sem í latneskri 

beygingu væri síðasta atkvæðið langt. 
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Iason (nom) (2.2.11) 

Iliada (acc) (2.1.50) 

Iliadas (acc) (2.1.14) 

Ino (nom) (2.28.19) 

Io (nom) (2.33A.7) 

Ischomache (nom) (2.2.9) 

Ixioniden (acc) (2.1.38) 

Laidos (gen) (2.6.1) 

Lapithae (gen) (2.2.9) 

Leucothoe (nom) (2.26A.10) 

Leucothoen (acc) (2.28.20) 

Machaon (nom) (2.1.59) 

Menoetiaden (acc) (2.1.38) 

Midae (gen) (2.26A.23) 

Minoida (acc) (2.24B.43) 

Minois (nom) (2.14.7) 

Nai (voc) (2.32.40) 

Nesaee (nom) (2.26A.16) 

Oresten (acc) (2.14.5) 

Orion (nom) (2.16B.51, 2.26B.56) 

Orontes (nom) (2.23.21) 

Ossan (acc) (2.1.19) 

Pallas (nom) (2.2.7) 

Pallados (gen) (2.28.12, 2.30.18) 

Pari (voc) (2.3.37) 

Paris (nom) (2.15.13) 

Pasiphae (nom) (2.28.52) 

Patroclon (acc) (2.8.33) 

Peleus (nom) (2.9.15) 

Pelides (nom) (2.22B.34) 

Pelion (nom) (2.1.20) 

Penelope (nom) (2.9.3) 

Pero (nom) (2.3.53) 

Persephone (nom) (2.28.47) 

Philitan (acc) (2.34.1) 

Phillyrides (nom) (2.1.60) 

Phryne (nom) (2.6.6) 

Phyllida (acc) (2.24B.44) 

Tanain (acc) (2.30.2) 

Tantalidos (gen) (2.31.14) 

Thaidos (gen) (2.6.3) 

Thamyrae (gen) (2.22.19) 

Thesea (acc) (2.14.7) 

Thyrsin (acc) (2.34.68) 

Titanas (acc) (2.1.19) 

Triton (nom) (2.32.16) 

Tyndaris (nom) (2.32.31) 

Tyro (nom) (2.28.51) 
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BÓK ÞRJÚ 

 

Aenea (voc) (3.4.20) 

Amphion (nom) (3.15.42) 

Amphiona (acc) (3.15.29) 

Anubin (acc) (3.11.41) 

Antiope (nom) (3.15.22, 3.15.39) 

Antiopen (acc) (3.15.12) 

Athamantiadae (gen) (3.7.22) 

Athamantidos (gen) (3.22.5) 

Atlanta (acc) (3.22.7) 

Atridae (gen) (3.18.30) 

Atrides (nom) (3.7.23) 

Babylona (acc) (3.11.21) 

Bootes (nom) (3.5.35) 

Calamis (nom) (3.9.10) 

Calliope (nom) (3.3.51) 

Charybdis (nom) (3.12.28) 

Colchis (nom) (3.11.9) 

Cybebe (nom) (3.17.35, 3.22.3) 

Dirce (nom) (3.15.11, 3.15.39) 

Dircen (acc) (3.15.38) 

Euadne (nom) (3.13.24) 

Euphraten (acc) (3.11.25) 

Euphrates (nom) (3.4.4) 

Eurotae (gen) (3.14.17) 

Geryonae (gen) 3.22.9 

Hectora (acc) (3.1.28) 

Helene (nom) (3.14.19) 

Helicona (acc) (3.5.19) 

Helles (gen) (3.22.5) 

Ilion (acc) (3.1.31) 

Ityn (acc) (3.10.10) 

Lampetie (nom) (3.12.30) 

Lampeties (gen) (3.12.29) 

Maenas (nom) (3.8.14, 3.13.62) 

Maeotis (nom) (3.11.14) 

Memphi (voc) (3.11.34) 

Minos (nom) (3.19.27) 

Nirea (acc) (3.18.27) 

Oromedonta (acc) (3.9.48) 

Orphea (acc) (3.2.3) 

Pallados (gen) (3.20.7) 

Pan (nom) (3.3.30) 

Pana (acc) (3.13.45) 

Pegasides (nom) (3.1.19) 

Penelope (nom) (3.13.24) 

Penelopes (gen) (3.12.38) 

Penthea (acc) (3.22.33)  

Persea (acc) (3.22.8) 
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Phasin (acc) (3.22.11) 

Philitae (gen) (3.1.1) 

Philitea (acc) (3.3.52) 

Phorcidos (gen) (3.22.8) 

Praxitelen (acc) (3.9.16) 

Pulydamantos (gen) (3.1.29) 

Salmonis (nom) (3.19.13) 

Scipiadae (gen) (3.11.67)  

Semiramis (nom) (3.11.21) 

Theti (voc) (3.7.68) 

Tigris (nom) (3.4.4) 

Tisiphones (gen) (3.5.40) 

Tyros (nom) (3.13.7)  

 

 

BÓK FJÖGUR 

 

Acron (nom) (4.10.9, 4.10.15) 

Acrona (acc) (4.10.7) 

Aenean (acc) (4.1.2) 

Aenae (gen) (4.2.61) 

Agamemnona (acc) (4.6.33) 

Alciden (acc) (4.9.38)  

Alcides (nom) (4.9.16, 4.9.51) 

Amphitryoniades (nom) (4.9.1) 

Andromede (nom) (4.7.63) 

Araxes (nom) (4.3.35) 

Archytae (gen) (4.1B.77) 

Atrides (nom) (4.1B.112) 

Calchas (nom) (4.1B.109) 

Calliope (nom) (4.6.12) 

Chloridos (gen) (4.7.72) 

Craugidos (gen) (4.3.55) 

Cybeben (acc) (4.11.51) 

Cybebes (gen) (4.7.61) 

Delon (acc) (4.6.27) 

Euphraten (acc) (4.6.84) 

Hippolyte (nom) (4.3.43) 

Horon (acc) (4.1B.78) 

Hyale (nom) (4.5.35) 

Hypermestre (nom) (4.7.63, 4.7.67) 

Isidos (gen) (4.5.34) 

Lalage (nom) (4.7.45) 

Latris (nom) (4.7.75) 

Lycotae (gen) (4.3.1) 

Meroen (acc) (4.6.78) 

Minoida (acc) (4.11.21) 

Nomas (nom) (4.7.37) 

Omichle (nom) (4.5.35) 

Pallada (acc) (4.9.57) 
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Pallados (gen) (4.4.45) 

Parthenie (nom) (4.7.74) 

Penelopen (acc) (4.5.7) 

Petale (nom) (4.7.43) 

Phyllis (nom) (4.8.29) 

Phyllidos (4.8.57) 

Pythona (acc) (4.6.35) 

Strymonis (nom) 4.4.72 

Teia (nom) (4.8.58)139  

Thais (nom) (4.5.43) 

Thermodonta (acc) (4.4.71) 

Tiresias (nom) (4.9.57) 

Triton (nom) (4.6.61) 

 

 

 
139 Hér er –a langt skv. skanderingu. 
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