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Ágrip 

 

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

Ritgerðin skoðar samhverfu og ósamhverfu í lýsingarháttakerfi grísku og latínu og skýrir 

frá kerfi beggja mála. Segja má að lýsingarháttakerfi grískunnar sé nær fullkomlega 

samhverft (þ.e. það hefur pör af beygingarmyndum í hverri tíð fyrir ólíkar myndir) en 

kerfi latínunnar ósamhverft. Kerfin eru því mjög ólík þótt bæði málin séu komin af 

frumindóevrópsku. Til þess að reyna að skýra ósamhverfu í lýsingarháttakerfum notaði 

Haspelmath (1994) kenningu Du Bois um að hlutverk í orðræðu geti skýrt formgerð mála. 

Í ritgerðinni eru færð rök fyrir því að sú nálgun geti hvorki skýrt lýsingarháttakerfi grísku 

né latínu þegar notkun á lýsingarháttum í þeim málum er höfð í huga. Því þurfi að skoða 

kerfi málanna frá öðru sjónarhorni og skýra ósamhverfu latneska kerfisins með öðrum 

hætti. Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um sagn- og lýsingarháttakerfi 

frumindóevrópsku, grísku og latínu. Skýrt er frá því hvernig lýsingarháttakerfin urðu eins 

og þau eru á klassískum tíma og undirstaða veitt fyrir síðari hluta ritgerðarinnar. Í seinni 

hluta eru færð rök fyrir því að kenning Du Bois um hlutverk og kóðun orðræðu og útfærsla 

Haspelmaths á henni útskýri ekki lýsingarháttakerfi grísku og latínu. Sagt er frá rannsókn 

höfundar á notkun lýsingarhátta í þremur grískum bókmenntatextum en hún bendir til 

þess að kenningin nái ekki nægilega vel utan um lýsingarháttakerfi grísku. Einnig er 

fjallað um notkun á latneska lýsingarháttakerfinu og því haldið fram og rökstutt að þótt 

beygingarmyndirnar séu ósamhverfar sé kerfið ekki notað á ósamhverfan hátt. Það er í 

andstöðu við kenningu Du Bois og tillögu Haspelmaths um að lítil þörf sé fyrir ákveðnar 

beygingarmyndir lýsingarhátta í málkerfinu. Þessar niðurstöður eru ræddar í 

umræðukafla. Að lokum er dregið saman. 
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1 Inngangur 

 

„Flestar latneskar sagnir hafa þrjá lýsingarhætti: nútíð í germynd, framtíð í germynd, þátíð 

í þolmynd. Fyrir sagnir sem hafa bæði germynd og þolmynd er lýsingarháttakerfið því 

ófullkomið ...“1 Í þessari staðhæfingu Pinksters má finna algenga hugmynd um latneska 

lýsingarháttakerfið – að það sé ófullkomið þar sem það skortir ýmsar beygingarmyndir. 

Ekki er ólíklegt að þá hugmynd megi einkum rekja til þess að gríska er það tungumál sem 

fornfræðingar bera latínu hvað helst saman við. Málin tvö eru lík að mörgu leyti en 

lýsingarháttakerfi málanna eru afar ólík þar sem hið gríska hefur töluvert fleiri 

beygingarmyndir en hið latneska. Segja má að lýsingarháttakerfi grísku sé samhverft þar 

sem í því eru pör af ólíkum beygingarmyndum fyrir germynd, miðmynd og þolmynd. 

Eins og kom fram í tilvitnuninni að ofan hefur latína hins vegar einungis þrjár 

beygingarmyndir fyrir lýsingarhætti, þ.e. germynd í nútíð og framtíð og þolmynd í þátíð. 

Það er því ósamhverft. 

 Bandaríski málvísindamaðurinn John W. Du Bois hefur sett fram þá kenningu að 

tungumál formvæði helst það sem málnotendur noti mest. Ákveðin munstur í orðræðu (e. 

discourse) liggi því að baki málfræðikerfi tungumála.2 Þýski málvísindamaðurinn Martin 

Haspelmath beitti þessari kenningu til þess að reyna að skýra ósamhverfu í 

lýsingarháttakerfi á þann hátt að í samtölum sé meiri þörf fyrir sumar beygingarmyndir 

af lýsingarháttum en aðrar. Slíkt megi sjá á notkun lýsingarhátta í tungumálum sem hafi 

samhverft kerfi. Hann er þó ekki fyllilega sannfærður um að þessi skýring gangi ein og 

sér og telur að merking lýsingarhátta hafi einnig áhrif.3 Í þessari ritgerð er skýringunni þó 

hafnað af annarri ástæðu, nefnilega þeirri að notkun á lýsingarháttum í grísku og latínu er 

ekki talin falla inn í líkanið sem Haspelmath setur fram um dæmigert ósamhverft kerfi.  

Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. Annars vegar er ætlunin að skýra frá og skoða 

samhverfu og ósamhverfu í lýsingarháttakerfi grísku og latínu með því að bera kerfin 

saman og sýna hvað liggi að baki kerfi hvors máls fyrir sig eins og það var á klassískum 

tíma. Hins vegar er ætlunin að segja frá því að hvaða leyti kenningin um hlutverk í 

orðræðu útskýri ekki samhverfu og ósamhverfu í beygingarmyndum lýsingarháttakerfis 

beggja mála. Sú tillaga að ósamhverfa í lýsingarháttakerfinu sé mögulega grundvölluð í 

 
1 Pinkster (2015:60): „Most Latin verbs have three participles: present active, future active, perfect passive. 

For verbs with both an active and a passive voice the system of participles is therefore defective ...“ 
2 Du Bois (1985, 1987, 2003a og 2003b). 
3 Haspelmath (1994). 
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orðræðu er helsta kenningin sem höfundur hefur séð er reynir að skýra af hverju 

ósamhverfa í lýsingarháttakerfi tungumála stafi. Haspelmath heldur því einnig fram að 

samhverf kerfi séu notuð á sama hátt og ósamhverf. Skoðun á þremur grískum 

bókmenntatextum sýndi hins vegar að sumar beygingarmyndir sem Haspelmath gerir ekki 

ráð fyrir voru mikið notaðar í grísku. Mikil notkun á lýsingarhætti í aoristos í germynd 

og nútíð í medio-passivum mælir gegn því að samhverft kerfi grísku sé notað á 

ósamhverfan hátt. Auk þess eru færð rök fyrir því að þrátt fyrir að beygingarmyndir 

latneskra lýsingarhátta séu ósamhverfar sé það blekkjandi þar sem kerfið sé gert 

samhverft í meðförum latneskra höfunda. Fyrst greina má viðleitni til þess að nota kerfi 

beggja mála á samhverfan hátt virðist það ekki standast að lítil þörf hafi verið fyrir 

ákveðnar beygingarmyndir og þær þannig leikið lítið hlutverk í orðræðu. Svo virðist því 

sem samhverfu og ósamhverfu í lýsingarháttakerfi þessara mála þurfi að skýra með öðrum 

hætti en út frá þeirri kenningu. 

 Ritgerðin skiptist í fjóra kafla, að inngangi og lokaorðum undanskildum. Í 2. kafla 

er veitt undirstaða fyrir síðari hluta ritgerðarinnar með því að fjalla um sagn- og 

lýsingarháttakerfi frumindóevrópsku, grísku og latínu. Í 3. kafla er greint frá kenningu 

Haspelmaths og í 4. kafla er sagt frá rannsókn höfundar á notkun lýsingarhátta í þremur 

grískum ritverkum. Einnig er þar fjallað um notkun á latneskum lýsingarháttum. Í 5. kafla 

eru umræður og að lokum eru niðurstöður dregnar saman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

2 Þróun gríska og latneska lýsingarháttakerfisins 

 

Sagn- og lýsingarháttakerfi grísku og latínu á klassískum tíma eru að hluta til arfur frá 

frumindóevrópsku sem liggur að baki báðum málunum. Frá frumindóevrópsku eru taldar 

vera komnar tíu meginættkvíslir sem mynda indóevrópsku málaættina, þ.e. anatólíska, 

indó-íranska, gríska, ítalíska, keltneska, germanska, armenska, tokkaríska, 

baltóslafneska og albanska. Endurgerð fræðimanna á frumindóevrópsku byggist á þeim 

og er ætlað að vera slík að leiða megi ólíka þróun allra kvíslanna út frá þeirri formgerð 

og þeim beygingarmyndum sem eru endurgerðar fyrir frumindóevrópsku.4  

 Gríska myndar sérstaka ættkvísl en latína tilheyrir ættkvísl ítalískra mála.5 Sumar 

kvíslir innan ættarinnar eru taldar skyldari en aðrar, svo sem ítalísku og keltísku 

ættkvíslirnar og gríska og armenska.6 Gríska og ítalíska eru ekki taldar sérstaklega skyldar 

innan indóevrópsku málafjölskyldunnar en þær eru tengdar nánum menningarlegum 

böndum. Það hefur í för með sér ýmis málleg áhrif, eins og þau sem rædd eru í kafla 4.2. 

Ólík þróun gríska og latneska sagnkerfisins eftir að frumindóevrópska greindist í 

ólíkar kvíslir er hluti ástæðunnar fyrir því að kerfin urðu eins og þau eru á klassískum 

tíma. Í þessum kafla er byrjað á að skýra frá sagnkerfi frumindóevrópsku og formdeildum 

þess í kafla 2.1. Næst er greint frá meginbreytingum á gríska og latneska sagnkerfinu í 

kafla 2.2. Í kafla 2.3 er að lokum sérstaklega gerð grein fyrir lýsingarháttakerfum innan 

ættarinnar, bæði í frumindóevrópsku og vedísku, og svo eru gríska og latneska 

lýsingarháttakerfið rædd sérstaklega.  

 

 

2.1 Sagnkerfi frumindóevrópsku 
 

Fræðimenn eru ósammála um hvaða formdeildir skuli endurgera fyrir sagnir í 

frumindóevrópsku og hvernig. Sagnkerfi frumindóevrópsku er meðal umdeildustu 

málfræðiatriðanna í indóevrópskum fræðum.7 Tilgangur þessarar umfjöllunar er að taka 

saman megindrætti og viðteknar skoðanir svo hún er óhjákvæmilega nokkuð einfölduð. 

 
4 Um kvíslir indóevrópsku málafjölskyldunnar má lesa hjá Fortson (2004:154–411). 
5 Beekes (2011:24–25).  
6 Clackson (2007:11–12). 
7 Mallory og Adams (2006:62–63) og Clackson (2007:114).  
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Einblínt er á formdeildir eins og tíðir, myndir og hætti en ekki atriði eins og stofna og 

beygingarendingar.  

 Samkvæmt endurgerð fræðimanna á frumindóevrópska sagnkerfinu hafði það 

fimm beygingarfræðilegar formdeildir: persónu, tölu, tíð, hátt og mynd. Sagnir eru taldar 

hafa haft þrjá stofna, í praesens (ísl. nútíð), aoristos og perfectum (ísl. núliðin tíð).8 Þessir 

ólíku stofnar eru taldir hafa falið í sér ólík horf (e. aspect). Talið er að sagnir í 

persónuhætti hafi beygst í þremur persónum (fyrstu, annarri og þriðju) og þremur tölum 

(eintölu, tvítölu og fleirtölu).9 Gera má ráð fyrir að tíðirnar hafi verið á bilinu þrjár til sex, 

þar af allavega praesens, aoristos og perfectum.10 Auk þess telja margir að gera ætti ráð 

fyrir þáliðinni tíð.11 Frumindóevrópska er yfirleitt ekki talin hafa haft sérstaka framtíð eða 

þáframtíð, þótt það hafi verið mögulegt að vísa til atburða í framtíð með ýmsum hætti.12  

 Fjórir sagnhættir eru endurgerðir: framsöguháttur, boðháttur, viðtengingarháttur 

og óskháttur.13 Mallory og Adams gera einnig ráð fyrir injunktivusi sem tjáir mildileg boð 

og bönn.14 Tvær myndir eru endurgerðar (germynd og miðmynd) en frumindóevrópska 

er ekki talin hafa haft þolmynd.15 Miðmyndin var hins vegar líklega svokölluð medio-

passivum, þ.e. bæði miðmynd og þolmynd í senn.16 Sumar sagnir, svokallaðar media 

tantum („einungis miðmynd“),  voru einungis til í miðmynd. Þær hafa stundum verið 

kallaðar deponens-sagnir (ísl. aflagssagnir) að fyrirmynd latneskrar málfræði (t.d. hortor 

‘ég hvet’).17 Slíkar sagnir hafa germyndarmerkingu þótt beygingarmyndir þeirra séu í 

miðmynd eða þolmynd. Einnig voru til fallhættir eins og lýsingarhættir. Um þá er fjallað 

í kafla 2.3 eftir að sagnkerfi grísku og latínu hefur verið lýst í næsta kafla.  

 

2.2 Sagnkerfi grísku og latínu 
 

Gríska og latneska sagnkerfið þróuðust með mismunandi hætti þrátt fyrir að hvort málið 

um sig hafi hlotið stóran hluta málkerfis síns í arf frá frumindóevrópsku. Um þróun 

 
8 Aoristos hefur lokið horf og tjáir því jafnan þátíð. Í ritgerðinni eru latnesk málfræðihugtök jafnan notuð í 

upptalningum og þegar engin íslensk þýðing liggur beint við. 
9 Mallory og Adams (2006:63) og Klein, Joseph og Fritz (2018:2138, 2141–2142). 
10 Mallory og Adams (2006:63). 
11 Klein, Joseph og Fritz (2018:2140). 
12 Klein, Joseph og Fritz (2018:2141) og Mallory og Adams (2006:63). 
13 Klein, Joseph og Fritz (2018:2144).  
14 Mallory og Adams (2006:63). Þau gera ekki ráð fyrir viðtengingarhætti. 
15 Sumir fræðimenn telja stativum vera þriðju myndina. Það er umdeilt. Sjá t.d. Klein, Joseph og Fritz 

(2018:2143–2144) og Szemerényi (1995:255). 
16 Fortson (2004:83). 
17 Klein, Joseph og Fritz (2018:2142–2143) og Mallory og Adams (2006:63). 
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sagnkerfanna tveggja segir Sihler: „Gríska og latneska sagnkerfið hefðu ekki getað þróast 

á ólíkari hátt frá sameiginlegum uppruna sínum jafnvel þótt það hefði verið meðvitaður 

ásetningur þeirra.“18 Í Töflu 1 eru meginbreytingar á hvoru sagnkerfi frá 

frumindóevrópsku teknar saman.  

 

Formdeild Gríska Latína 

Þriggja stofna 

sagnkerfið 

Varðveitir þriggja stofna 

sagnkerfið og aðgreininguna milli 

perfectum, aoristos og 

imperfectum.19 

Þriggja stofna sagnkerfið féll 

saman og úr perfectum og 

aoristos varð ein tíð 

(perfectum). 

Horfakerfið Varðveitir horfakerfið. Glatar horfakerfinu, en 

varðveitir muninn á 

imperfectum og perfectum. 

Myndakerfið Varðveitir germynd og medio-

passivum sem miðmynd og bætir 

við sig þolmynd. 

Varðveitir germynd en medio-

passivum verður þolmynd. 

Háttakerfið Varðveitir framsöguhátt, boðhátt, 

viðtengingarhátt, óskhátt og 

mögulega injunktivus. 

Varðveitir framsöguhátt, 

viðtengingarhátt og boðhátt. 

Glatar óskhætti. 

Tíðir Bætir við sig imperfectum, framtíð 

og þáframtíð. 

Bætir við sig imperfectum, 

framtíð og þáframtíð. 

Tvítala Varðveitir tvítölu í vissum 

formdeildum. 

Glatar tvítölu. 

Tafla 1: Þróun sagnkerfa grísku og latínu frá frumindóevrópsku20 

Í Töflu 1 sést hvernig sagnkerfi málanna tveggja stefna í ólíkar áttir. Í sagnkerfi grísku má 

greina tilhneigingu til varðveislu, þar sem gríska varðveitti málfræðiformdeildir 

frumindóevrópska sagnkerfið einkar vel. Auk þess varð málkerfi grísku flóknara þar sem 

hún bætti við sig fleiri formdeildum, svo sem þolmynd og fleiri tíðum. Megindrættir í 

þróun latínu sýna aftur á móti frekar tilhneigingu til einföldunar sagnkerfisins. 

 Í viðauka A má sjá beygingatöflur þar sem sagnkerfi grísku er sýnt í heild en kerfið 

er tekið saman hér í stuttu máli. Þar sem gríska bætti við sig framtíðarstofnum auk þess 

að varðveita þriggja stofna sagnkerfi frumindóevrópsku myndaði hún þannig ríkulegt 

fjögurra stofna sagnkerfi. Grískar sagnir höfðu allt að sex kennimyndum. Þær höfðu sjö 

 
18 Sihler (1995:444): „The G and L verb systems could not have evolved more differently from their 

common starting-point if that had been some conscious purpose.“ Ítarlegri umfjallanir um sagnkerfi grísku 

og latínu má t.d. lesa hjá Willi (2018:1–23) fyrir grísku og Pinkster (2015:50–64) fyrir latínu. 
19 Imperfectum hefur í grísku og latínu ólokið horf í þátíð og tjáir þannig yfirstandandi verknað í þátíð. 
20 Fortson (2004:231–234,249–251), Clackson (2007:119,120,122), Sihler (1995:450–452,554,578–

579,594,598) og Weiss (2009:381,397–398). Hvort gríska og latína hafi bætt við sig imperfectum og framtíð 

eða ekki fer eftir hvort talið sé að endurgera ætti viðkomandi tíðir fyrir frumindóevrópsku eða ekki. Hvað 

injunktivus í grísku varðar er hann af sumum talinn formdeild í hómerískri grísku. Sihler (1995:450). 



 

 10 

 

 

tíðir (praesens, imperfectum, aoristos, perfectum, plusquamperfectum (ísl. þáliðin tíð), 

futurum (ísl. framtíð) I og futurum II (ísl. þáframtíð)) og þrjár myndir, þótt þriðja myndin 

(þolmynd) hafi einungis haft sérstakar beygingarmyndir í aoristos og futurum. Í öðrum 

tíðum var medio-passivum-mynd. Í klassískri grísku höfðu sagnir fjóra persónuhætti: 

framsöguhátt, viðtengingarhátt, óskhátt og boðhátt. Gríska sagnkerfið hafði einnig 

fallhætti, þ.e. nafnhætti, lýsingarhætti og sagnarlýsingarorð.21  

 Þrátt fyrir að latína hafi bætt við sig formdeildum eins og þáliðinni tíð, framtíð og 

þáframtíð bætti hún ekki við sig jafnmiklu og gríska og hún glataði mörgum af þeim 

formdeildum sem gríska varðveitti. Beygingatöflur sem sýna sagnkerfi latínu má sjá í 

viðauka C, en grunnatriði kerfisins eru eftirfarandi: Latína hafði ekki þriggja mynda kerfi 

eins og gríska og glataði ýmsum þáttum og formdeildum frá frumindóevrópsku. Í latínu 

voru einungis tvær myndir (germynd og þolmynd) og sex tíðir (praesens, imperfectum, 

perfectum, plusquamperfectum, futurum I og futurum II). Þriggja stofna sagnkerfi 

frumindóevrópsku hafði fallið saman svo latína hafði ekki aoristos-stofn heldur einungis 

praesens-stofn og perfectum-stofn. Þar sem hún bætti við sig framtíðarstofni er sagnkerfið 

samt þriggja stofna og kennimyndir sagna fjórar. Latína hafði þrjá persónuhætti, 

framsöguhátt, viðtengingarhátt og boðhátt. Fallhættirnir voru nafnhættir, lýsingarhættir, 

gerundivum, gerundium (ísl. nafnháttarauki) og supinum (ísl. sagnbót).22   

 

 

2.3 Lýsingarháttakerfi frumindóevrópsku, vedísku, klassískrar 

grísku og latínu 
 

Það sem einkennir lýsingarhætti er að þeir hegða sér eins og sagnorð og lýsingarorð í 

senn. Rétt eins og sagnorð hafa þeir tíðarmerkingu, geta stýrt andlagi og staðið með 

atviksorðum. Eins og lýsingarorð geta þeir beygst í falli, tölu og kyni. Í grísku og latínu 

tákna lýsingarhættir í nútíð almennt atburð eða verknað sem gerist á sama tíma og 

aðalsögnin en lýsingarhættir í liðinni tíð tákna atburð eða verknað sem átti sér stað á 

undan aðalsögninni. Lýsingarhættir í framtíð lýsa atviki sem gerist á eftir aðalsögninni.23  

 Til þess að orð sé flokkað sem lýsingarháttur þarf það að hafa rökliðastjórnun (e.  

 
21 Fortson (2004:231) og Boas, Rijksbaron, Huitink og de Bakker (2019:110–112). 
22 Allen og Greenough (1903:72–75). Gerundivum er sagnarlýsingarorð. 
23 Allen og Greenough (1903:309–310), Oniga (2014:302), Moore (1934:92–93) og Mastronarde (2013: 

215). 
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verbal valence) og teljast hluti af sagnbeygingu.24 Til er fjöldi sagnarlýsingarorða í 

tungumálum heimsins sem teljast ekki hluti af sagnbeygingu og þar með ekki 

lýsingarhættir. Í latínu er t.d. flokkur lýsingarorða sem endar á -bundus talinn til 

sagnarlýsingarorða en ekki til lýsingarhátta. T.d. má nefna orðið moribundus („deyjandi, 

dauðlegur“).25 Þótt það sé myndað af sögninni morior telst orðmyndin moribundus ekki 

til beygingar sagnarinnar. 

Hér er fjallað um lýsingarháttakerfi grísku og latínu áður en notkun þeirra verður 

rædd í síðari hluta ritgerðarinnar. Einnig er fjallað um lýsingarháttakerfi 

frumindóevrópsku svo mögulegt sé að sjá frá hvers konar kerfi gríska og latneska 

lýsingarháttakerfið þróaðist. Auk þess er fjallað um lýsingarháttakerfi vedísku sem dæmi 

um annað fornt lýsingarháttakerfi innan ættarinnar. 

 

2.3.1 Lýsingarhættir í frumindóevrópsku 
 

Greint var frá megindráttum sagnkerfis frumindóevrópsku í kafla 2.1. Hvað lýsingarhætti 

varðar er frumindóevrópska talin hafa haft beygingarmyndir í bæði germynd og miðmynd 

fyrir sérhvern af stofnunum þremur í sagnkerfinu. Endurgerð málfræðinga á 

lýsingarháttum í frumindóevrópsku má sjá í Töflu 2: 

 

 activum medio-passivum 

praesens *-ont/nt- (fem. *-nt-ih2)26 *-mh1no-/*-o-mh1no- 

aoristos *-ont/nt- (fem. *-nt-ih2) *-mh1no-/*-o-mh1no- 

perfectum *-wos/us- (fem. *-us-ih2) *-mh1no-/*-o-mh1no- 

Tafla 2: Beygingarendingar lýsingarhátta í frumindóevrópsku endurgerðar27 

Eins og sést í Töflu 2 hér að ofan er gert ráð fyrir því að frumindóevrópska 

lýsingarháttakerfið hafi verið fullkomlega samhverft. Í því er par lýsingarhátta þar sem 

önnur beygingarmyndin er fyrir germynd og hin fyrir medio-passivum í hverju tíð-horfi 

(e. tense-aspect) fyrir sig. Þetta er áhugavert, sérstaklega í ljósi latínu þar sem þetta bendir 

 
24 Haspelmath (1994:152). 
25 Rosén (1999:101). 
26 Hér táknar * að endingin sé endurgerð málfræðinga út frá þeim málum komin eru af frumindóevrópsku. 

Þau hljóðön (e. phonemes) sem táknuð eru með h1 og h2 eru laryngalar eða barkaopshljóð. Þau eru talin 

hafa verið hluti af hljóðkerfi frumindóevrópsku. Um laryngalakenninguna má t.d. lesa hjá Lindeman 

(1987). 
27 Klein, Joseph og Fritz (2018:2168–2169). 
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til að latína hafi glatað beygingarmyndum í lýsingarháttakerfinu frekar en að þær hafi 

aldrei verið til staðar. Talið er að lýsingarhættir hafi leikið stórt hlutverk í 

frumindóevrópsku og oft gegnt hlutverki aukasetninga.28 Það á einnig við um hlutverk 

lýsingarhátta í grísku. Gríska lýsingarháttakerfið er mun líkara því frumindóevrópska en 

það latneska, eins og sýnt verður í köflum 2.3.3 og 2.3.4.  

  

2.3.2 Lýsingarhættir í vedísku 
 

Vedíska, sem er elsta gerð sanskrítar, hafði afar fornlegt sagnkerfi. Áhugavert er að skoða 

lýsingarháttakerfi hennar til samanburðar við grísku og latínu þar sem vedíska 

lýsingarháttakerfið er að einhverju leyti á svipuðu stigi og það gríska og endurspeglar 

álíka þróun.29 Þegar lýsingarhættir í vedísku eru skoðaðir sést að kerfið þar er orðið 

flóknara og ítarlegra en það var í frumindóevrópsku. Það er sýnt í Töflu 3: 

 

 activum medium passivum 

praesens -ant -(m)āna -(m)āna 

aoristos -ant -(m)āna  

perfectum -vāṃs -(m)āná  

futurum -ant -(m)āna ya (eða áy-ya/én-

ya/tv-a) 

Tafla 3: Beygingarendingar lýsingarhátta í vedískri sanskrít30 

Í Töflu 3 sjáum við að vedíska hafði næstum fullkomlega samhverft kerfi fyrir utan eyður 

í aoristos og perfectum í þolmynd. Eftir því sem kerfið þróaðist glataðist lýsingarháttur í 

aoristos. Þær beygingarmyndir má nánast einungis finna á elsta stigi málsins, í Rigvedu. 

Afar fá dæmi eru um lýsingarhátt í aoristos í seinni tíma vedísku. Í klassískri sanskrít er 

beygingarmyndin alveg horfin. Seinna glataðist lýsingarháttur í perfectum einnig.31 Auk 

þess er áhugavert að sjá að vedíska hafi glatað lýsingarhætti í þolmynd þátíðar. Það er í 

andstöðu við það sem búast mætti við út frá líkani Haspelmaths sem verður rætt í 3. kafla. 

 

 
28 Beekes (2011:279). 
29 Willi (2018:23–24). 
30 Lowe (2015:8,23,29). MacDonell, (1916:180–183) og Delbrück (1888:381). Hér er Lowe fylgt, en hann 

telur -tá og -ná, sem stundum er talinn lýsingarháttur þátíðar í þolmynd, einungis vera sagnarlýsingarorð. 
31 Lowe (2015:240, 298–300). 
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2.3.3 Lýsingarhættir í klassískri grísku 
 

Klassísk gríska hafði lýsingarhætti í fjórum tíðum og öllum myndum. Dæmi um notkun 

þeirra eru í viðauka B. Ítarlegri beygingatöflur fyrir sagnkerfi grísku eru í viðauka A, 

byggðar á Smyth (1956) og Goodwin (1894). Lýsingarháttakerfið má sjá í Töflu 4. 

 

 activum medium passivum 

praesens λύων (gen. -οντος) λυόμενος λυόμενος 

aoristos λύσας (gen.  

-σαντος) 

λυσάμενος λυθείς (gen. 

λυθέντος) 

perfectum λελυκώς (gen.  

-κότος)  

λελυμένος λελυμένος 

futurum λύσων (gen.  

-σoντος) 

λυσόμενος λυθησόμενος 

Tafla 4: Lýsingarháttakerfi forngrísku 

Í Töflu 4 eru sýndar karlkynsmyndir í eintölu en lýsingarhættir beygðust í öllum þremur 

kynjum (karlkyni, kvenkyni og hvorugkyni) og tölum (eintölu, tvítölu og fleirtölu). 

Grískir lýsingarhættir hafa horf. Tíðanotkun er hefðbundin en benda má á að aoristos tjáir 

dæmigerðan liðinn atburð en perfectum tjáir liðinn atburð sem hefur áhrif á nútíð.  

 Í töflunni sést að þolmynd er eins og miðmynd nema í aoristos og futurum. Það er 

í samræmi við myndakerfi grísku almennt, eins og nefnt var í kafla 2.2 að ofan. 

Lýsingarháttur er mikið notaður í grísku og er raunar algengasti hátturinn á eftir 

framsöguhætti.32 Moore bendir á að lýsingarháttur leiki mun stærra hlutverk í grísku en 

latínu og nefnir um leið á skort latínu á ýmsum beygingarmyndum.33 Það dró þó úr notkun 

lýsingarhátta í grísku síðar meir þar sem það varð algengara í koine-grísku að nota 

aukasetningar með persónubeygðum sögnum í stað lýsingarhátta.34  

 

2.3.4 Lýsingarhættir í klassískri latínu 
 

Ahugasemdir Pinksters, Moores og annarra fræðimanna um meinta fátækt latneska 

lýsingarháttakerfisins eru skiljanlegar þegar það er borið saman við gríska 

 
32 Klein, Joseph og Fritz (2017:690). 
33 Moore (1934:93). 
34 Horrocks (2010:94). 
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lýsingarháttakerfið. Eins og sést í Töflu 5 er kerfið nokkuð fátæklegra en það gríska. Þetta 

er í samræmi við þróun sagnkerfa málanna almennt. Dæmi um notkun lýsingarhátta í 

latínu má sjá í viðauka D. Ítarlegri beygingatöflur fyrir sagnkerfi latínu eru í viðauka C, 

byggðar á Gildersleeve og Lodge (1894) og Allen og Greenough (1903). 

 activum passivum 

praesens amans  

perfectum  amatus 

futurum amaturus  

Tafla 5: Lýsingarháttakerfi latínu 

Eins og sést á eyðum í Töflu 5 er lýsingarháttakerfi latínunnar dæmi um ósamhverft kerfi, 

ólíkt t.d. frumindóevrópsku og grísku sem höfðu samhverft lýsingarháttakerfi, eins og 

hefur þegar verið nefnt. Kerfið er ósamhverft þar sem ekki er að finna pör lýsingarhátta í 

hvorri mynd því ekki eru til beygingarmyndir í germynd þátíðar og þolmynd nútíðar og 

framtíðar. 

 Hvað eyðuna í lýsingarhætti framtíðar í þolmynd varðar er Pinkster fylgt að 

málum. Sagnhátturinn gerundivum (t.d. amandus) er stundum flokkaður sem 

lýsingarháttur framtíðar í þolmynd, t.d. af Haspelmath og Clackson. Pinkster hefur hins 

vegar bent á að gerundivum hafi ekki verið notað með slíkum hætti fyrr en á þriðju öld 

e.Kr., og því ekki verið hluti af lýsingarháttakerfi klassískrar latínu.35 Um þetta verður 

rætt nánar í kafla 4.2. Þar sem nú hefur verið gerð grein fyrir lýsingarháttakerfi bæði 

grísku og latínu er tímabært að skýra frá kenningum um orðræðuhlutverk og hvernig 

Haspelmath beitti þeim á ósamhverfu í lýsingarháttakerfinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Pinkster (2015:62). Fortson telur það ekki heldur lýsingarhátt (2007:86; 2011:217). Haspelmath og 

Clackson flokka þetta þó sem lýsingarhátt (1994:156), sbr. Haspelmath (1994:156) og Clackson 

(2011b:112). 
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3 Samtímalegar skýringar 

Fáir málvísindamenn hafa reynt að skýra ástæðu samhverfu og ósamhverfu í 

lýsingarháttakerfum tungumála. Enda getur verið erfitt að útskýra hvers vegna 

formdeildir í málum eru eins og þær eru, ef gera á meira en að lýsa þróun þeirra. Út frá 

umfjöllun í ritgerðinni hingað til kemur ef til vill nokkuð á óvart að samhverfa er í raun 

sjaldgæf í kerfum lýsingarhátta og ósamhverfa algengari. Shagal hefur bent á að þau 

lýsingarháttakerfi sem hafi ólíkar beygingarmyndir fyrir mismunandi tíð-horf og áttanir 

(e. orientation) séu nær öll ósamhverf.36 Að einhverju leyti virðist ósamhverfa því vera 

hið eðlilega ástand.37 Upp að einhverju marki hlýtur það því að vera samanburðurinn við 

grísku sem veldur þeirri tilfinningu meðal fornfræðinga að lýsingarháttakerfi latínunnar 

sé ófullkomið. 

Samt sem áður er áhugavert að velta því fyrir sér hvað valdi ósamhverfunni og hvort 

latneska kerfið og beygingarmyndir þess hafi þróast eins og þær gerðu af ákveðinni 

ástæðu. Það hafa verið gerðar tilraunir til þess að skýra hvers vegna formdeildir séu eins 

og þær eru. Bandaríski málvísindamaðurinn Du Bois spyr t.d. hvers vegna tilteknar 

málgerðir séu til í heiminum og telur að svarið við slíkum spurningum hljóti að vísa til 

grundvallar sem finna megi í orðræðu (e. discourse). Hann telur talað mál endurspegla 

best hvernig málfræði er notuð.38 Raunar telur hann að algildi í tungumálum (e. language 

universals) séu byggð á ákveðnum munstrum sem tekin séu fram fyrir önnur í orðræðu. 

Tilvist málfræðilegra munstra sem hafi þróast þvert á ólík mál séu til marks um að þau 

séu byggð á sams konar munstri í orðræðuhlutverki (e. discourse function). Þau hlutverk 

sem eru mest notuð í orðræðu leiki þannig stærstan þátt í að móta málfræði.39 Formgerð 

mála ráðist því af gerð (e. form) og hlutverki í orðræðu.40 

 Þýski málvísindamaðurinn Martin Haspelmath beitti þessari kenningu Du Bois á 

lýsingarhætti þegar hann fjallaði um mögulegar skýringar á ósamhverfu í 

lýsingarháttakerfum í bókarkafla árið 1994, „Passive Participles across Languages“. Fyrr 

í kaflanum fjallaði Haspelmath um hvernig lýsingarhættir gætu haft mismunandi áttun og 

að þeir gætu þannig séð beinst að hvaða þátttakanda sagnar sem er. Algengast er þó að til 

séu lýsingarhættir í germynd, sem beinast að að geranda sagnarinnar, eða í þolmynd, sem 

 
36 áttun er hér notað til þess að þýða hugtakið orientation. Ég þakka Þorsteini Vilhjálmssyni fyrir ábendingu 

um að það sé þýtt með þessum hætti í félagsfræði. 
37 Shagal (2019:237–238) og Napoli (2010:194). 
38 Du Bois (1987:851–852; 2003b:54). 
39 Du Bois (1987:851–852; 2003b:49–50; 2003a:11).  
40 Du Bois, Kumpf og Ashby (2003:1). 
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beinast að þolanda sagnarinnar.41 Áttun lýsingarhátta getur verið tvenns konar, annars 

vegar þannig að lýsingarhættir hafi áttun í eðli sínu (e. inherently oriented). Þá segir 

beygingarendingin til um áttunina. Hins vegar geta lýsingarhættir verið án áttunar í eðli 

sínu og þá er sagt að áttun þeirra megi lesa úr samhenginu (e. contextually oriented).42 

Flestir lýsingarhættir í evrópskum málum hafa áttun í eðli sínu og það á við um 

lýsingarhætti í bæði grísku og latínu.43  

Í kaflanum nefnir Haspelmath grísku ekki en hann talar um lýsingarháttakerfið í 

latínu sem dæmigert ósamhverft kerfi: 

 

  germynd   þolmynd 

nútíð  scrib-ens    ‘skrifandi’     –   

þátíð  –    scriptus ‘skrifaður’ 

framtíð  scrip-turus   scrib-endus ‘sem skal vera skrifaður’  

  ‘í þann mund að skrifa’     

Tafla 6: Latína scribere („að skrifa“) (Haspelmath 1994:156). 

Hann sýnir önnur ósamhverf lýsingarháttakerfi, svo sem í arabísku: 

 

  germynd   þolmynd 

nútíð  kaatibu     ‘skrifandi’  – 

þátíð  –    ma-ktuubu ‘skrifaður’ 

Tafla 7: Arabíska k-t-b („að skrifa“) (Haspelmath 1994:156) 

Hann bendir á ákveðið munstur sem virðist vera til staðar í ósamhverfum 

lýsingarháttakerfum og segir að „þær beygingarmyndir sem líklegast er að séu til séu 

lýsingarháttur í germynd nútíðar og lýsingarháttur í þolmynd þátíðar“.44 Hér mætti t.d. 

nefna íslensku. Þótt íslenska hafi ekki lýsingarhátt í þolmynd framtíðar hefur hún bæði 

lýsingarhátt í germynd nútíðar (t.d. elskandi) og í þolmynd þátíðar (t.d. elskaður). 

 Í greininni sýnir Haspelmath það sem honum virðist vera dæmigerð dreifing á 

beygingarformdeildum í lýsingarháttakerfum tungumála, en taflan er endurbirt sem Tafla 

8: 

 
41 Haspelmath (1994:153). 
42 Haspelmath (1994:154). 
43 Shagal (2019:1). 
44 Haspelmath (1994:156). 
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   germynd þolmynd 

nútíð   +  – 

þátíð   –  + 

framtíð/háttar-  –  + 

Tafla 8: Dæmigerðar beygingarformdeildir lýsingarhátta (Haspelmath 1994:164) 

Í Töflu 8 sést að þegar um ósamhverft kerfi er að ræða virðist algengast að til sé 

lýsingarháttur í germynd nútíðar og þolmynd þátíðar og framtíðar. Haspelmath er með 

tvær megintillögur að skýringum á ósamhverfu slíks kerfis. Hann telur að þær nái 

mögulega utan um hana saman, en lýkur þó kaflanum án skýrrar niðurstöðu og bendir á 

að lýsingarhætti þurfi að rannsaka betur. Fyrri tillaga hans að skýringu snýr að 

merkingarfræði og gengur út frá því að þar sem lýsingarhættir séu lýsingarorð séu þeir í 

eðli sínu lýsandi fyrir varanlegar aðstæður. Því sé eðlilegt að þeir séu algengir í þeim 

myndum og tíðum sem taldar eru upp hér að framan.45  

 Hin meginskýringin, sem einblínt er á í þessari ritgerð, snýr að orðræðunotkun (e. 

discourse pragmatics). Hún er þannig byggð á kenningu Du Bois og leggur áherslu á 

notkun á lýsingarháttum í orðræðu. Haspelmath vísar til ofangreindra kenninga Du Bois 

og segir: „Ef gert er ráð fyrir þeirri almennu reglu að tungumál formvæði helst það sem 

málnotendur tala mest um, er kannski hægt að útskýra ósamhverf kerfi út frá ósamhverfu 

í orðræðuhlutverki.“46 Sú skýring myndi þannig ganga út frá því að þær beygingarmyndir 

sem eru ekki til staðar í ósamhverfum lýsingarháttakerfum vanti þar sem þær séu lítið 

notaðar í orðræðu og því lítil þörf á að formgera þær í málkerfi tungumála.  

 Út frá þessu fjallar Haspelmath um athugun sína á kákasusmálinu lesgísku, en 

hann er sérfræðingur í því máli.47 Hann gerði athugunina með því að telja lýsingarhætti 

sem komu fyrir á fyrstu 15 síðunum í barnabók á lesgísku sem innihélt einfaldan texta 

með mörgum samtölum. Lesgíska er sérstakt tungumál á margan hátt, m.a. að því leyti að 

lýsingarhættir í málinu hafa ekki áttun í sjálfu sér og geta því beinst að geranda, þolanda 

eða öðrum, allt eftir samhengi. Athugun hans sýnir að lýsingarháttur í germynd er mest 

notaður í nútíð og lýsingarháttur í þolmynd er mest notaður í þátíð.48  

 
45 Haspelmath (1994:164–165). 
46 Haspelmath (1994:165): ,,If one assumes the general principle that languages grammatical most 

consistently what speakers talk about most frequently, then asymmetric structures could perhaps be 

explained with reference to asymmetries in discourse functions.“ 
47 Sbr. bók hans A Grammar of Lezgian (De Gruyter: Berlín, 1993). 
48 Haspelmath (1994:165–166). 
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Niðurstöður Haspelmaths eru endurbirtar sem Tafla 9: 

 

 geranda-miðað þolanda-miðað annað-miðað 

nútíðar tíð-horf 13 (81%) 14 (24%) 12 (48%) 

þátíðar tíð-horf 3 (19%) 45 (76%) 13 (52%) 

samtals 16 (100%) 59 (100%) 25 (100%) 

Tafla 9: Lýsingarhættir í lesgísku (Haspelmath 1994:166) 

Þegar tölfræðin er skoðuð eins Haspelmath setur hana upp, þ.e. hlutfall tilvika reiknað í 

hverri mynd fyrir sig, er rétt að líkindin við dæmigerða ósamhverfu (í Töflu 8 á bls. 17) 

eru mikil. Í lesgísku er beygingarmyndir lýsingarhátta í germynd greinilega mest notaðar 

í nútíð og lýsingarhættir í þolmynd mest notaðir í þátíð. Haspelmath túlkar gögnin úr 

lesgísku þannig að skýring sem styðjist við orðræðunotkun geti því verið á réttum slóðum. 

„Ef lýsingarhættir í germynd nútíðar og þolmynd þátíðar eru algengastir í samtölum skýrir 

það hvers vegna helst er kosið að formvæða þessar gerðir í tungumálum.“49 Því sé síður 

þörf á að formvæða lýsingarhætti í t.d. germynd þátíðar og þolmynd nútíðar. Þá virðist 

einmitt eðlilegt að latína hafi glatað slíkum beygingarmyndum. Haspelmath er þó ekki 

fyllilega sannfærður um að formvæðing lýsingarhátta komi frá orðræðu. Hann telur að 

hún gæti frekar sprottið upp af formvæðingu á orðasafni (e. lexicon), og þannig frekar 

ráðist af fyrri skýringunni um merkingu lýsingarhátta.50 

  Engu að síður kom árið 2008 út annar bókarkafli eftir Haspelmath þar sem hann 

ræddi aftur um athugun sína á kákasusmálinu lesgísku. Sá bókarkafli fjallaði um alls kyns 

ósamhverf atriði á mörkum orðhluta- og setningarfræði (e. morphosyntactic 

asymmetries). Haspelmath vísar þar aftur til Du Bois og slagorðsins „tungumál kóða best 

það sem mælendur geri mest“.51 Hann setur þar fram eftirfarandi alhæfingu: 

 

Öll algildis ósamhverf atriði á mörkum orðhluta- og setningaræði má útskýra á  

grundvelli ósamhverfa í tíðni, þ.e. þær sýna allar hagræna hvata: algengari munstur  

eru kóðuð með minni efnivið.52 

 
49 Haspelmath (1994:166): „If agent-oriented present participles and patient-oriented past participles are 

most frequent in discourse, this explains why these types of participles are preferentially grammaticized in 

languages.“ 
50 Haspelmath (1994:166).  
51 Haspelmath (2008:185): „Grammars code best what speakers do most.“ Du Bois (1985:363; 1987:851; 

2003b:49). 
52 Haspelmath (2008:185): „All universal morphosyntactic asymmetries can be explained on the basis of 

frequency asymmetries, i.e. they all show economic motivation: more frequent patterns are coded with less 

material.“ 
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Haspelmath segir einnig að tungumál sem hafi samhverf kóðunarmunstur (e. coding 

patterns) sýni venjulega „sömu gerðir af ósamhverfum í tíðni og tungumál sem hafa 

ósamhverfa kóðun ...“ Hann styðst þar við þá ályktun sína að munstrið „germynd/nútíð 

og þolmynd/þátíð [sé] helst kosið í lýsingarháttum, ekki bara í ensku sem er ósamhverf 

heldur líka í lesgísku sem er samhverf“.53 

 Í næsta kafla er fjallað um notkun á lýsingarháttum í grísku og latínu með hliðsjón 

af kenningu um hlutverk lýsingarhátta í orðræðu. Rök eru færð fyrir því að notkun á 

lýsingarháttum í grísku passi ekki við staðhæfingu Haspelmaths hér að ofan um að mál 

með samhverfa kóðun sýni sama munstur og mál með ósamhverfa kóðun. Einnig er 

fjallað um á hvaða hátt notkun latneska lýsingarháttakerfisins er ólík líkani Haspelmaths 

(í Töflu 8 á bls. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Haspelmath (2008:212): „... the same kinds of frequency asymmetries as languages with asymmetrical 

coding ...“; „... active/present and passive/past participles are preferred not only in asymmetric English, but 

also in symmetric Lezgian ...“ 
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4 Notkun á grískum og latneskum lýsingarháttum 

 

Í þessum kafla er fjallað um notkun á lýsingarháttum í grísku og latínu með hliðsjón af 

kenningum um hlutverk í orðræðu og kenningum Haspelmaths um ósamhverfu í 

lýstingarháttakerfinu sem ræddar voru í 3. kafla. Eftir því sem höfundur best veit er kafli 

hans helsta tilraunin til þess að skýra ósamhverfu í lýsingarháttakerfum tungumála. Í fyrri 

undirkafla þessa kafla, 4.1, er sagt frá rannsókn höfundar á notkun lýsingarhátta í þremur 

grískum bókmenntaverkum. Einblínt var á notkun á ólíkum tíðum og myndum. Í síðari 

undirkafla, 4.2, er fjallað um hvernig notkun á latneska lýsinarháttakerfinu bendir til 

viðleitni til þessað gera kerfið samhverfara. Í viðaukum B og D má sjá dæmi um hvernig 

lýsingarhættir voru almennt notaðir í báðum málum. 

 

 

4.1 Rannsókn á notkun grískra lýsingarhátta  

 

Dæmasöfnun var framkvæmd á sama hátt og Haspelmath vann sína rannsókn á lesgísku. 

Texti hans innihélt mörg samtöl og því voru sérstaklega valdir grískir bókmenntatextar 

sem innihalda samtöl. Valin voru þrjú ritverk í mismunandi bókmenntagreinum eftir ólíka 

höfunda. Í heild ættu þau að gefa nokkuð glögga mynd af notkun á grískum 

lýsingarháttum á klassískum tíma. Verkin eru heimspekisamræðan Kríton eftir Platon, 

gamanleikurinn Lýsistrata eftir Aristófanes og harmleikurinn Bakkynjurnar eftir 

Evripídes. Verkin eru öll frá lokum og upphafi 4. aldar f.Kr. Dæmin eru ekki flokkuð eftir 

setningafræðilegri stöðu og t.d. var ekki tekið tillit til þess hvort lýsingarhættirnir væru 

nafnyrtir eða ekki. Þess má þó geta að þeir voru það í fæstum tilvikum.  

 Gögnin eru fyrst sett fram á sama hátt og Haspelmath sýndi sín gögn til þess að 

samanburðurinn sé sem skýrastur. Færð eru rök fyrir því að einnig þurfi að skoða gögnin 

út frá öðru sjónarhorni. Fjallað er um það síðar í kaflanum. Lesanda til hægðarauka er 

tafla Haspelmaths sem sýnd var á bls. 18 birt aftur á næstu síðu og gögn úr grísku birt þar 

á eftir. Þau er þó ekki hægt að setja fram á nákvæmlega sama hátt og töflu Haspelmaths 

þar sem miðmynd og þolmynd deila sömu beygingarmyndum í bæði praesens og í 

perfectum í grísku, þ.e. myndin er medio-passivum eins og nefnt var í kafla 2.2. Í grísku 

eru því tilvik í þessum myndum lögð saman sem heild, andspænis germynd. 

Beygingarmyndir í aoristos og perfectum eru einnig birtar saman sem þátíðar tíð-horf. 
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 geranda-miðað þolanda-miðað annað-miðað 

nútíðar tíð-horf 13 (81%) 14 (24%) 12 (48%) 

þátíðar tíð-horf 3 (19%) 45 (76%) 13 (52%) 

samtals 16 (100%) 59 (100%) 25 (100%) 

Tafla 10: Lýsingarhættir í lesgísku (Haspelmath 1994:166) 

Eftirfarandi Töflur 11, 12 og 13 má bera saman við gögn Haspelmaths í Töflu 10. 

Lýsingarhætti í Krítoni má sjá í Töflu 11: 

 

 
geranda-

miðað 

þolanda-

miðað 

þolanda/miðmyndar-

miðað 

miðmyndar-

miðað 

nútíðar tíð-horf 78 (68,4%)  19 (61,3%)  

þátíðar tíð-horf 34 (29,8%) 3 (9,7%) 6 (19,4%) 1 (3,2%) 

framtíðar tíð-

horf 

2 (1,8%) 1 (3,2%)  1(3,2%) 

samtals 114 (100%) 31 (100%) 

Tafla 11: Lýsingarhættir í Krítoni 

Í Töflu 11 sést fjölda tilvika af lýsingarháttum sem koma fyrir í Krítoni. Í germynd er 

nútíð algengust (68,4%). Hún er einnig algengust í miðmynd og þolmynd (61,3%). Hið 

síðara er áhugavert þar sem það er í andstöðu við líkan Haspelmaths sem gerir ráð fyrir 

því að þolmynd sé algengari í þátíð en í nútíð. Í Töflu 12 má sjá notkun lýsingarhátta í 

Lýsiströtu:   

 

 geranda-

miðað 

þolanda-

miðað 

þolanda/miðmyndar-

miðað 

miðmyndar-

miðað 

nútíðar tíð-horf 128 (62,7%)  15 (25,4%)  

þátíðar tíð-horf 70 (34,3%) 6 (10,2%) 27 (45,8%) 11 (18,6%) 

framtíðar tíð-

horf 

6 (2,9%) 0 (0%)  0 (0%) 

samtals 204 (≈ 100%) 59 (100%) 

Tafla 12: Lýsingarhættir í Lýsiströtu 
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Í Töflu 12 eru tölurnar nokkuð líkar tölum Haspelmaths, sérstaklega í þolmynd (24% hjá 

Haspelmath), þar sem nútíðin er töluvert fátíðari en í Krítoni. Eins og í lesgísku er nútíðin 

líka algengari í germynd. Þó er munurinn ekki alveg jafnafgerandi hjá Haspelmath þar 

sem fjöldi tilfella í nútíð var 81% af heildarfjölda en í Lýsiströtu 62,7%. Í Töflu 13 eru 

tölur um notkun lýsingarhátta í Bakkynjunum: 

 

 geranda-

miðað 

þolanda-

miðað 

þolanda/miðmyndar-

miðað 

miðmyndar-

miðað 

nútíðar tíð-horf 182 (57,2%)  22 (40%)  

þátíðar tíð-horf 130 (40,9%) 15 (27,3%) 16 (29,1%) 1 (1,8%) 

framtíðar tíð-

horf 

6 (1,9%) 0 (0%)  1(1,8%) 

samtals 318 (100%) 55 (100%) 

Tafla 13: Lýsingarhættir í Bakkynjunum 

Í Töflu 13 eru tölurnar ekki jafnlíkar tölum Haspelmaths. Germynd í þátíð (40,9%) er 

greinilega algeng í Bakkynjunum, og þolmynd í nútíð (40%) einnig. Áhugavert er að bera 

töflurnar fjórar, 10-13, saman. Þegar litið er á tölur í germynd sést greinilega að í grísku 

er munurinn á milli fjölda tilvika í nútíð og í þátíð ekki jafnmikill og í lesgísku, þar sem 

81% tilvika voru í nútíð en einungis 19% í þátíð. Í germynd er munurinn á milli 

beygingarmynda minnstur í Bakkynjunum þar sem 40,9% tilvika eru í þátíð og 57,2% í 

nútíð. Í grísku verkunum þremur er nútíð þó alltaf algengasta tíðin hjá lýsingarháttum í 

germynd, eins og hún er einnig í lesgísku.  

 Ef litið er á þolmynd og miðmynd, sem best er að bera saman við þolmynd hjá 

Haspelmath, sést einnig að skiptingin er ekki jafnskýr og hún er hjá Haspelmath í 

lesgísku. Hjá honum eru 76% tilvika af lýsingarhætti í þolmynd í þátíð og 24% í nútíð. 

Sérstök athygli er vakin á því að dreifing lýsingarháttanna í Lýsiströtu er merkilega lík 

þessari dreifingu, en eins og minnst var á hér að ofan eru þar 25,4% af lýsingarháttum í 

þolmynd/miðmynd í nútíð og afgangurinn, eða 74,6%, í þátíð. Eins og nefnt var að ofan 

er dreifingin í Bakkynjunum jafnari, og 40% tilfella af lýsingarháttum í 

þolmynd/miðmynd í nútíð. Í þolmynd/miðmynd eru þó lýsingarhættir í Krítoni 

áhugaverðastir þar sem meirihluti þeirra er í nútíð (61,3%). Það er mjög skýrt dæmi um 

dreifingu sem fer þvert gegn tilgátu Haspelmaths. Því virðist ekki vera sem notkun á 

samhverfum lýsingarháttakerfum sé eins fyrir öll mál. 
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 Nokkur breytileiki er á grísku verkunum þremur. Það vekur upp spurningar um 

hversu mikið Haspelmath geti í raun alhæft um notkun á samhverfum kerfum út frá sínum 

gögnum sem byggja einungis á tiltölulega fáum dæmum úr einu verki. Að mati höfundar 

þyrfti að safna umfangsmeiri dæmum fyrir bæði lesgísku og grísku áður en afgerandi 

fullyrðing um notkun lýsingarhátta í þessum málum væri sett fram. Þó sjást vissulega 

sömu meginlínurnar þegar gögnin eru skoðuð með þessum hætti: Lýsingarháttur í 

germynd er algengari í nútíð en þátíð og framtíð og lýsingarháttur í þolmynd/miðmynd 

er algengari í þátíð en nútíð og framtíð (nema í Krítoni). Ef við gerum, líkt og Haspelmath 

gerir út frá kenningu Du Bois, ráð fyrir því að eðlilegast sé að „kóða“ algengustu tíðina 

sem lýsingarháttur er notaður í eftir hverri mynd má setja fram eftirfarandi líkan um þær 

beygingarmyndir í lýsingarhætti sem eðlilegast væri að vænta út frá notkun í grísku:  

 

   germynd þolmynd 

nútíð   +  – 

þátíð   –  + 

framtíð/háttar-  –  – 

Tafla 14: Beygingarmyndir lýsingarhátta sem vænta má í ósamhverfu kerfi út frá 

notkun á lýsingarháttum í grísku 

Þetta er ekki svo ólíkt þeirri dæmigerðu dreifingu sem Haspelmath sýndi (sjá Töflu 8 á 

bls. 17). Raunar er dreifingin alveg eins nema óþarfi virðist að gera ráð fyrir lýsingarhætti 

í þolmynd framtíðar. Lýsingarhættir voru afar lítið notaðir í framtíð í þeim verkum sem 

voru skoðuð. Haspelmath skráði ekki beygingarmyndir lýsingarhátta í framtíð í lesgísku 

svo það er ekki er hægt að bera slík gögn saman við grísku. Þetta þarf þó að hafa í huga 

þar sem latína hefur beygingarmynd fyrir lýsingarhátt í framtíð í germynd, en það er í 

andstöðu við líkan Haspelmaths. 

 Velta má fyrir sér hvort framsetning Haspelmaths á gögnunum, þar sem hann 

skoðar hverja mynd fyrir sig, sé eina sjónarhornið sem skoða megi gögnin út frá. Ef 

lýsingarhættirnir eru ekki skoðaðir út frá hverri mynd fyrir sig heldur tilvikin skoðuð í 

heild sést (í Töflu 10 á bls. 21) að í lesgísku eru fleiri tilvik um lýsingarhátt í þolmynd 

nútíðar en germynd nútíðar, 14 tilvik andspænis 13 tilvikum. Raunar sést það þegar 

dreifing lýsingarhátta í lesgísku er skoðuð í nútíð, frekar en út frá ákveðinni mynd, að hún 

er mjög jöfn í ólíkum myndum. Hvernig gögnin eru sett fram og reiknuð virðist því skipta 

máli. 
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 Ef við lítum einungis til þess hvaða tíð og mynd er algengust í hverju grísku 

ritverki fyrir sig sést bersýnilega hvaða beygingarmyndir eru mest notaðar. Þetta má sjá í 

eftirfarandi þremur töflum, Töflum 15, 16 og 17. Tölur hærri en 1% eru feitletraðar. 

 

Tíð og mynd Fjöldi tilvika Hlutfall af heildarfjölda tilvika 

praes. act. 65 43,6% 

praes. m/p. 19 12,8% 

praes. dep. 13 8,7% 

aor. act. 30 20,1% 

aor. med. 1 0,7% 

aor. pass. 3 2,0% 

aor. dep. 4 2,7% 

perf. act. 4 2,7% 

perf. m/p. 6 4,0% 

perf. dep. 0 0% 

fut. act. 1 0,7% 

fut. med. 1 0,7% 

fut. pass. 1 0,7% 

fut. dep. 1 0,7% 

Tilvik alls 149 ≈100% 

Tafla 15: Lýsingarhættir í Krítoni eftir tíð og mynd 

Við sjáum í Töflu 15 að germynd í nútíð er langalgengust, og germynd í aoristos næst á 

eftir. Þriðja algengasta beygingarmyndin er medo-passivum í nútíð. Þegar við skoðum 

Lýsiströtu eru tölurnar ekki alveg eins. Það má sjá í Töflu 16.  

 

Tíð og mynd Fjöldi tilvika Hlutfall af heildarfjölda tilvika 

praes. act. 112 42,3% 

praes. m/p. 15 5,7% 

praes. dep. 16 6,0% 

aor. act. 58 21,9% 

aor. med. 11 4,2% 

aor. pass. 6 2,3% 

aor. dep. 4 1,5% 

perf. act. 6 2,3% 

perf. m/p. 27 10,2% 

perf. dep. 2 0,8% 

fut. act. 6 2,3% 

fut. med. 2 0,8% 

fut. pass. 0 0% 

fut. dep. 0 0% 

Tilvik alls 265 ≈100% 

Tafla 16: Lýsingarhættir í Lýsiströtu eftir tíð og mynd 
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Germynd í nútíð er aftur algengust, og hlutfallslegur fjöldi er svipaður og að ofan, 42,3% 

í Lýsiströtu en 43,6% í Krítoni. Næstalgengasta beygingarmyndin er aftur aoristos 

activum með 21,9% tilvika, en í Krítoni voru tilvikin 20,9%. Þriðja algengasta 

beygingarmyndin í Lýsiströtu er hins vegar perfectum í miðmynd/þolmynd, 10,2%. Í 

Bakkynjunum er lýsingarháttur í germynd nútíðar aftur algengastur, eins og sést í Töflu 

17, en hann er notaður í 45,6% tilvika. Aoristos activum er næstalgengastur og notaður í 

27,1% tilvika. Þriðji algengastur, líkt og í Krítoni, er lýsingarháttur nútíðar í medio-

passivum. 

 

Tíð og mynd Fjöldi tilvika Hlutfall af heildarfjölda tilvika 

praes. act. 170 45,6% 

praes. m/p. 22 5,9% 

praes. dep. 12 3,2% 

aor. act. 101 27,1% 

aor. med. 1 0,3% 

aor. pass. 15 4,0% 

aor. dep. 2 0,5% 

perf. act. 15 4,0% 

perf. m/p. 16 4,3% 

perf. dep. 12 3,2% 

fut. act. 6 1,6% 

fut. med. 1 0,3% 

fut. pass. 0 0% 

fut. dep. 0 0% 

Tilvik alls 373 100% 

Tafla 17: Lýsingarhættir í Bakkynjunum eftir tíð og mynd 

Þegar litið er á gögnin frá þessu sjónarhorni virðist blasa við að lýsingarháttur í germynd 

þátíðar hafi verið sérstaklega algengur í grísku og hann mikið notaður í samtölum. Því 

mætti spyrja sig hvort út frá þessari notkun á samhverfu kerfi hvort það væri ekki eðlilegt 

að draga þá ályktun að þörf sé á að slík beygingarmynd sé „kóðuð“ í lýsingarháttakerfinu. 

Þörfin á beygingarmynd í miðmynd/þolmynd nútíðar virðist ekki jafnbrýn en 

beygingarmyndin er þó meira notuð en margar aðrar, sérstaklega í Krítoni. Þessar 

niðurstöður eru sérstaklega áhugaverðar þegar þær eru settar í samhengi við ákveðna þætti 

í notkun latneska lýsingarháttakerfisins sem eru ólíkir beygingarmyndunum á yfirborði 

kerfisins. Þeim verður nú lýst í kafla 4.2. 
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4.2 Notkun latneskra lýsingarhátta 

 

Lýsingarháttur var ekki jafnmikið notaður í latínu og í grísku heldur var fjórði algengasti 

sagnhátturinn og notaður í um 14,5% tilvikum sem sagnir eru notaðar.54 Í eldri latínu, svo 

sem í verkum Plátusar, voru t.d. lýsingarhættir í framtíð lítið notaðir og afar sjaldan 

sjálfstætt (nánast alltaf með esse).55 Coleman álítur beinlínis að þeir hafi ekki verið hluti 

af lýsingarháttakerfinu á þeim tíma og leggur áherslu á hvað kerfið hafi verið veigalítið. 

Aðrar beygingarmyndir lýsingarhátta, germynd nútíðar og þolmynd þátíðar, voru 

aðallega notaðar sem lýsingarorð og setningafræðileg hegðun þeirra var einnig á þá leið.56 

Á klassískum tíma var hlutverk lýsingarhátta í latínu hins vegar orðið fastmótaðra en það 

hafði verið í eldri latínu. Það eru greinilega áhrif frá lýsingarháttakerfi grísku og þróun 

undirskipaðs (e. periodic) ræðustíls í latínu, að grískri fyrirmynd.57 Samfara þeim ræðustíl 

fylgdi aukning á notkun lýsingarhátta sem olli því að kerfið þróaðist frekar. 

Lýsingarháttur framtíðar var þá t.d. notaður meira.58 

 Í kafla 4.1 var fjallað um mikla notkun á lýsingarhætti í germynd þátíðar í grísku. 

Mikil notkun á þeirri beygingarmynd er áhugaverð í ljósi ósamhverfra kerfa eins og þess 

latneska sem hafði ekki sams konar beygingarmynd. Latína virðist því falla betur að líkani 

Haspelmaths, enda notar hann latínu sem dæmi eins og rætt var í 3. kafla. Hér verður hins 

vegar bent á þau atriði við notkun latneskra lýsingarhátta sem eru til marks um að latína 

falli ekki heldur fyllilega að þeirri kenningu að ósamhverfa skýrist af lítilvægu hlutverki 

ákveðinna tíða og mynda lýsingarhátta í orðræðu.  

 Í fyrsta lagi má nefna hegðun latneskra deponens-sagna í lýsingarháttakerfinu. 

Eins og áður hefur verið nefnt beygjast deponens-sagnir í þolmynd en hafa 

germyndarmerkingu. Þegar þær eru notaðar í lýsingarhætti þátíðar er merkingin því í 

germynd. Þannig mætti halda því fram að notkun á þeim samsvari notkun á lýsingarhætti 

þátíðar í germynd. Sú notkun var ekki óalgeng og hana má t.d. sjá í eftirfarandi dæmum: 

 

Egressum magna me accepit Aricia Roma,// hospitio modico; (Hor.Sat.I.5.1) 

Aricia tók á móti mér, hafandi farið frá hinni miklu Róm// með fábrotnu gistihúsi;59 

 
54 Pinkster, skv. LASLA-gagnagrunninum (2015:390). 
55 Clackson (2011a:251). Í svokallaðri tvíorða sagnbeygingu, coniugatio periphrastica. 
56 Coleman (1975:118). 
57 Clackson og Horrocks (2007:191–192). Slíkur stíll einkennist af mörgum aukasetningum sem eru 

undirskipaðar einni aðalsetningu og einungis einni aðalsögn í persónuhætti. 
58 Clackson og Horrocks (2007:191–192). 
59 Þýðingar í ritgerðinni eru höfundarins. Skammstafanir latneskra verka eru samkvæmt 4. útgáfu Oxford 

Classical Dictionary (Hornblower, Spawforth og Eidinow 2012). 
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tali Cyllenius ore locutus//mortales visus medio sermone reliquit ...  

(Verg.Aen.IV.276–277) 

Hinn kyllenski, hafandi mælt með slíkum munni// yfirgaf mannlegar sjónir í miðri 

ræðu ... 
 

Auk þess eru til dæmi um aðra latneska lýsingarhætti í þolmynd þátíðar sem höfðu 

germyndarmerkingu, svo sem cenatus (‘hafandi snætt’ en ekki ‘snæddur’), fletus 

(‘hafandi grátið’), iuratus (‘hafandi svarið’), potus (‘hafandi drukkið’) o.s.frv.60 

Í þriðja lagi má nefna hvernig gríska tók að hafa enn víðtækari áhrif á latneska 

lýsingarháttakerfið en þau áhrif sem nefnd voru í upphafi þessa kafla. Þegar á 

lýðveldistíma hófst sú tilhneiging meðal latneskra höfunda að nota lýsingarhátt nútíðar í 

germynd með þátíðarmerkingu og lýsingarhátt þátíðar í þolmynd með nútíðarmerkingu.61 

Þessar breytingar eru til merkis um að latneskir höfundar hafi reynt að líkja eftir þeim 

möguleikum sem voru til staðar í gríska lýsingarháttakerfinu með því takmarkaða kerfi 

sem þeir höfðu aðgengi að í latínu. Þannig hafi þeir reynt að skapa „meiri sveigjanleika 

og samhverfu með því sem var upprunalega mjög ófullkomið „kerfi“.“ Dæmi má sjá hjá 

Clackson og Horrocks:62 

 

haec Maurus secum ipse diu volvens tandem promisit. (Sall.Iug.113.1) 

Þessi mári, veltandi [hafandi velt] því lengi fyrir sér, lofaði [því] að lokum. 

 

servum sub furca caesum medio egerat foro (Liv.2.36.1) 

hann hafði ýtt þræl á miðju torginu, hýddan [verandi hýddan] undir gapastokki. 

 

Slíka notkun var ekki að finna í fornlatínu en Hofmann og Szantyr benda á að dæmi um 

hana verði algengari upp frá tíma Sallústíusar (d. 35 f.Kr.).63 Pinkster bendir á að notkunin 

hafi orðið enn meira áberandi á ágústínska tímanum.64 Coleman fjallar einnig um að 

gerundivum hafi jafnvel verið „þvingað til notkunar sem lýsingarháttur í þolmynd“.65 Það 

er í samræmi við álit Pinksters að gerundivum hafi orðið hluti af lýsingarháttakerfinu síðar 

 
60 Napoli (2010:195). Latnesku lýsingarhættirnir í þolmynd þátíðar eru komnir af -to- sagnarlýsingarorðum 

frumindóevrópsku. Þau voru upphaflega hlutlaus hvað varðar mynd (og tíð) en tóku smám saman að tákna 

þolmynd, nema hjá áhrifslausum sögnum eða sögnum sem nota má á áhrifslausan hátt líkt og þær sem 

nefndar eru að ofan. Þetta virðist að einhverju leyti vera þvert á tungumál, sbr. drunken í ensku. (Melo 

(2012:93). Ég þakka Þórhalli Eyþórssyni fyrir þá ábendingu að það sama eigi við um ýmsa lýsingarhætti 

þátíðar í íslensku eins og drukkinn, svarinn, útgrátinn o.s.frv. 
61 Burton (2011:488) og Adams (2011:259). 
62 Clackson og Horrocks (2007:192): „... greater flexibility and symmetry into what was originally a highly 

defective ‘system’ ...“  
63 Hofmann og Szantyr (1972:387). 
64 Pinkster (2015:543). 
65 Coleman (1975:119): „... pressed into service as a passive participle ...“ 
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meir. Auk þess varð algengt að nota ákveðna sagnir í lýsingarhætti í þolmynd þátíðar með 

ólokinni merkingu. Meirihluti sagna sem notaðar voru á þann hátt voru deponens eða 

semi-deponens.66 Þær höfðu því germyndarmerkingu í nútíð. Þar sem þegar var til 

lýsingarháttur í germynd nútíðar bendir þetta e.t.v. frekar til að kerfið hafi almennt verið 

orðið lausara í reipunum heldur en til sérstakrar viðleitni til að gera það samhverfara. 

 Hjá síðfornaldarhöfundum varð hins vegar notkun á borð við dæmin á bls. 27 

algengari. Lýsingarháttur nútíðar í germynd varð að eins konar staðgengli fyrir 

lýsingarhátt þátíðar í germynd. Adams hefur kallað slíka notkun perfektíva (e. 

perfective).67 Hún var sérstaklega áberandi í kristnum textum og þýðingum á þeim grísku, 

enda hentug leið til þess að þýða lýsingarhátt þátíðar í germynd í grísku.68 Í miðaldalatínu 

var orðið töluvert viðurkennt að nota lýsingarhátt nútíðar með slíkri þátíðarmerkingu.69 

Í greininni „The Translation of Greek Participles in the Vulgata“ tók de la Villa 

saman gögn um aðferðir latneskra höfunda til að þýða gríska lýsingarhætti í 

guðspjöllunum í Vúlgötu. Hann skoðaði hvernig fyrstu hundrað lýsingarhættina í hverju 

guðspjalli. Þar af voru 282 umsagnir en 118 einkunnir. Af þessum 282 voru 230 þýddir 

með lýsingarhætti í latínu. Þegar latína hafði ekki samsvarandi beygingarmynd og gríska 

var oft gripið til aukasetningar.70 Hins vegar ekki alltaf. Í eftirfarandi töflu frá de la Villa 

má sjá betur hvernig lýsingarhættir voru þýddir þegar þeir voru þýddir með öðrum 

lýsingarhætti. Skyggði dálkurinn til vinstri táknar tíðir grískra lýsingarhátta og tölurnar í 

miðju og hægri dálkinum tíðirnar sem þeir voru þýddir með í latínu. 

 

 Nútíð Þolmynd þátíðar 

Germynd/miðmynd nútíðar 126 2 

Þolmynd nútíðar  3 

Germynd/miðmynd í aoristos 47 17 

Þolmynd í aoristos  9 

Germynd í perfectivum 2 6 

Þolmynd í perfectivum  5 

Tafla 18: Þýðing grískra lýsingarhátta í Vúlgötu (de la Villa 2002:390) 

 
66 Pinkster (2015:549). 
67 Pinskter (2015:543–544) og Adams (1976:60–62). 
68 Hofmann og Szantyr (1972:386–387). 
69 Sidwell (1995:369). 
70 de la Villa (2002:387–388). 
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Undirstrikuðu tölurnar í Töflu 18 tákna beygingarmyndir sem eiga sér beina samsvörun í 

grísku. Því er áhugaverðara að skoða þær myndir sem hafa verið valdar þegar ekki er bein 

samsvörun í latínu. Til dæmis sést að 47 sinnum hefur germynd eða miðmynd í aoristos 

á grísku verið þýdd með nútíð á latínu, og germynd í perfectum tvisvar þýdd með nútíð. 

Lýsingarhættir í þolmynd nútíðar eru einnig í öll þrjú skiptin sem þeir eru notaðir þýddir 

með þolmynd þátíðar. De la Villa bendir á að Híerónýmus hafi greinilega einblínt frekar 

á samræmi í mynd en tíð í þýðingum sínum.71  

Þegar umfjöllunin hér að ofan er tekin saman sést að beygingarmyndir 

lýsingarháttakerfisins segja því ekki alla söguna. Tafla 5 á bls. 14 lýsir notkun 

lýsingarháttakerfis latínu ef til vill ekki nægilega vel. Út frá því sem fjallað hefur verið í 

þessum kafla er notkun á lýsingarháttakerfinu í latínu sýnd í Töflu 19: 

 

 activum passivum 

praesens Táknuð með beygingarmynd praesens 

activum 

Táknuð með 

beygingarmynd perfectum 

passivum 

perfectum Táknuð með deponens-sögnum, 

beygingarmynd perfectum passivum eða 

praesens activum 

Táknuð með 

beygingarmynd perfectum 

passivum 

futurum Táknuð með beygingarmynd futurum 

activum 

Táknuð með gerundivum 

Tafla 19: Notkun á lýsingarháttakerfi latínu – samhverft kerfi? 

Myndin sem hér er dregin upp lýsir ekki beinlínis notkun á ósamhverfu kerfi. Vitanlega 

þarf að hafa þann varnagla að sumt var ekki gífurlega algengt, t.d. að nota perfectum 

passivum til að tjá lýsingarhátt í nútíð þolmyndar. Hins vegar ætti að vera ljóst að þau 

atriði sem fjallað hefur verið um hér að ofan og eru sýnd í Töflu 19 benda ekki til að lítil 

þörf hafi verið fyrir ákveðnar beygingarmyndir lýsingarhátta í orðræðu. Hlutverk 

lýsingarhátta í orðræðu hefur því varla valdið ósamhverfu lýsingarháttakerfisins í latínu. 

Það virðist ekki heldur eiga við um gríska lýsingarháttakerfið að það sé notað á 

sambærilegan hátt og líkan Haspelmaths um dæmigert ósamhverft kerfi. Auk þess má 

benda á að beygingarmyndir latneska kerfisins og notkunin á þeim virðast vera tvennt 

ólíkt. Þótt beygingarmyndirnar séu ósamhverfar endurspeglar notkunin það ekki.  

 
71 de la Villa (2002:390–392). 
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5 Umræður 

 

Notkun Haspelmaths á kenningu Du Bois er áhugaverð tilraun til þess að reyna að skýra 

ósamhverfu í lýsingarháttakerfum. Fyrir grísku stenst hún að einhverju leyti, þ.e. ef 

forsendum tilraunar Haspelmaths er fylgt og einungis litið til þess hver sé algengasta tíðin 

í hverri mynd (nema í Krítoni þar sem lýsingarháttur í þolmynd nútíðar var algengari en 

í þolmynd þátíðar). Af notkuninni í þessum grísku verkum að dæma er lýsingarháttur í 

germynd þátíðar þó töluvert algengari í grísku en í lesgísku (á bilinu 29,8–40,9% tilfella 

í grísku en 19% í lesgísku). Auk þess er þolmynd nútíðar algengari í öllum grísku 

verkunum (25,4–61,3%), en í legsísku (24%). Eins og fjallað var um í kafla 4.1 má einnig 

velta fyrir sér hvort samþykkja ætti þá forsendu að skoða hverja mynd út af fyrir sig eins 

og einungis ein tíð geti verið kóðuð í hverri mynd í ósamhverfu kerfi. Gögn Haspelmaths 

sjálfs sýndu að fjöldi tilvika um ólíkar myndir í nútíð í lesgísku var nær jafn. Á sama hátt 

má benda á mikinn fjölda tilvika í grísku um beygingarmyndir í aoristos í germynd og 

nútíð í medio-passivum. Það sýnir með ótvíræðum hætti að þær beygingarmyndir voru 

mikið notaðar. Því hlýtur að hafa verið þörf fyrir þær beygingarmyndir í samtölum í 

grísku. Latneska kerfið má einnig skoða út frá þeirri forsendu. 

 Í kafla sínum fjallaði Haspelmath um lýsingarháttakerfi latínu sem dæmi um 

dæmigert ósamhverft kerfi. Hvað beygingarmyndir kerfisins varðar er það rétt. Í kafla 4.2 

var hins vegar bent á þau atriði við notkun á lýsingarháttakerfinu í latínu sem benda til 

þess að heildarmyndin sé að einhverju leyti flóknari en beygingarmyndirnar gefa til 

kynna. Þrátt fyrir að latína hafi ekki haft beygingarmyndir í germynd þátíðar eða þolmynd 

nútíðar var germynd þátíðar tjáð með þrennum hætti í lýsingarháttakerfinu. Í fyrsta lagi 

tjáðu deponens-sagnir í þátíð athafnir í germynd og í öðru lagi voru sumir lýsingarhættir 

í þolmynd þátíðar með germyndarmerkingu. Í þriðja lagi höfðu kynni Rómverja af grísku 

máli þau áhrif að latneskir höfundar notuðu lýsingarhátt nútíðar í germynd með 

þátíðarmerkingu þegar þeir vildu koma slíkri merkingu til skila, sérstaklega í þýðingum 

á grískum textum. Einnig var lýsingarháttur þátíðar í þolmynd stundum notaður með 

ólokinni merkingu. Þetta bendir til viðleitni Rómverja til þess að reyna að nota ákveðnar 

beygingarmyndir sem vantaði í latneska lýsingarháttakerfið. 

Af þessum sökum virðast gríska og latneska lýsingarháttakerfið ekki samræmast 

líkani Haspelmaths um dæmigerða ósamhverfu. Grundvöllurinn fyrir því að kenning Du 

Bois um hlutverk í orðræðu væri skýrandi fyrir þessi mál er sá að notkun á lýsingarháttum 
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í grísku og latínu endurspeglaði líkanið um dæmigert ósamhverft kerfi lýsingarhátta. Þar 

sem notkun á latneskum lýsingarháttum fellur ekki inn í það líkan getur skýringin á 

ósamhverfu latneska kerfisins ekki verið að hlutverk ákveðinna beygingarmynda í 

orðræðu hafi verið lítilvægt. Auk þess passar það ekki að samhverft kerfi grísku sé notað 

eins og dæmigert ósamhvert kerfi. Lýsingarháttakerfi grísku og latínu hlýtur því að þurfa 

að nálgast og skýra með öðrum hætti. Auk þess mætti slá varnagla við alhæfingu 

Haspelmaths um notkun á samhverfum kerfum almennt út frá tiltölulega umfangslítilli 

dæmasöfnun hans úr lesgísku. Dæmasöfnun í grísku sýnir að þörf virðist hafa verið fyrir 

beygingarmyndir sem líkan Haspelmaths gerir ekki ráð fyrir (þ.e. germynd þátíðar og 

þolmynd nútíðar). Auk þess má benda á að beygingarmyndir í ósamhverfum kerfum 

virðast ekki segja alla söguna um hvernig notkun kerfanna er í raun og veru, sbr. 

umfjöllun um latínu í kafla 4.2 

Hvað sem mögulegri skýringu á samhverfu og ósamhverfu líður má segja um gríska 

og latneska lýsingarháttakerfið að hvort kerfið um sig endurspegli tilhneigingu í þróun 

hvors sagnkerfis um sig. Þau eru ólík þar sem þau þróuðust á ólíkan hátt. Gríska 

sagnkerfið varðveitti sagnkerfi frumindóevrópsku einkar vel og bætti að auki við sig fleiri 

formdeildum. Latneska sagnkerfið þróaðist hins vegar frekar til einföldunar og glataði 

ýmsum formdeildum. Því kemur ekki á óvart að latneska lýsingarháttakerfið hafi haft 

færri beygingarmyndir en hið gríska. Þó sýndi umfjöllun um notkun latneskra 

lýsingarhátta í kafla 4.2 að notkun rómverskra höfunda á því gerði kerfið samhverfara og 

líkara því gríska. Lýsingarháttakerfi grísku og latínu eru því ef til vill líkari en þau virðast. 
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6 Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um gríska og latneska lýsingarháttakerfið með sérstakri 

áherslu á samhverfu og ósamhverfu. Eins og nefnt var í 3. kafla er algengara í 

tungumálum heimsins að lýsingarháttakerfið sé ósamhverft. Fáir hafa reynt að skýra 

tilvist ósamhverfra lýsingarháttakerfa. Í ritgerðinni er því haldið fram að tilraun 

Haspelmaths (1994) til þess að skýra ósamhverfu í lýsingarháttakerfinu með því að nota 

kenningu Du Bois um hlutverk í orðræðu, og tíðni (2008), útskýri ekki lýsingarháttakerfi 

grísku og latínu. Haspelmath heldur því fram að samhverf lýsingarháttakerfi séu notuð á 

sambærilegan hátt og ósamhverf kerfi, þ.e. beygingarmyndirnar sem algengast er að séu 

til í ósamhverfum kerfum séu einnig mest notaðar í samhverfum kerfum. Að einhverju 

leyti þarf að fallast á það fyrir kerfi grísku, ef forsendur Haspelmaths eru samþykktar og 

algengasta tíðin í hverri mynd fyrir sig er skoðuð. Því er hins vegar haldið fram að ekki 

sé hægt að líta fram hjá hve algengt er að nota lýsingarhátt í germynd þátíðar og þolmynd 

nútíðar í grísku. Þær beygingarmyndir passa hvorugar inn í líkan Haspelmaths. Það passar 

því ekki að öll samhverf kerfi séu notuð eins og dæmigert ósamhverft kerfi. 

Þá er því einnig haldið fram að lýsingarháttakerfi latínu, sem Haspelmath telur 

dæmigert ósamhverft kerfi, sé í raun ekki notað á ósamhverfan hátt þrátt fyrir að 

beygingarmyndir þess séu ósamhverfar. Deponens-sagnir, germyndarmerking sumra 

lýsingarhátta í þolmynd þátíðar og áhrif frá gríska lýsingarháttakerfinu á notkun 

lýsingarháttar í germynd nútíðar og þolmynd þátíðar valda því að notkunin á latneska 

lýsingarháttakerfinu er ekki fyllilega í samræmi við beygingarmyndir þess.  

Fyrst gríska og latína passa illa inn í líkan Haspelmaths getur varla staðist að 

skýringin á ósamhverfu latínu grundvallist af hlutverki lýsingarhátta í orðræðu. Af þessu 

má einnig álykta að beygingarmyndir og formdeildir segi ekki alla söguna um málkerfi 

tungumála og notkun málhafa á tungumálum. Notkun á lýsingarháttakerfi latínu gerir það 

líkara lýsingarháttakerfi grísku en beygingarmyndir kerfanna gefa til kynna.  

Í ritgerðinni var reynt að gera grein fyrir lýsingarháttakerfi grísku og latínu og hvers 

vegna þau séu eins ólík og þau eru. Svarið við þeirri spurningu er að einhverju leyti að 

kerfin eru eins og þau eru vegna ólíkrar þróunar. Þróun lýsingarháttakerfis í hvoru máli 

fyrir sig er hluti af víðtækari þróun sagnkerfanna í grísku og latínu. Lýsingarháttakerfi 

grísku er dæmi um fornlegra kerfi og líkist kerfinu í frumindóevrópsku og vedísku meira 

en latneska kerfinu. Áthugun á sögulegri þróun málanna dýpkar þannig skilning á 
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lýsingarháttakerfinu í hvoru máli fyrir sig. Einnig er þeirri hugmynd velt upp að 

beygingarmyndir kerfanna gefi til kynna meiri mun á kerfunum en var í raun á notkun 

þeirra.  

Þar sem því er hafnað að kenningin um að hlutverk lýsingarhátta í orðræðu geti 

útskýrt þróun kerfanna og ósamhverfu latneska kerfisins er ýmsu ósvarað. Hvers vegna 

þróuðust kerfin eins og þau þróuðust? Af hverju glataði latína formdeildum í 

lýsingarháttakerfinu og hvers vegna varðveitti gríska þær? Svör við þessu eru handan 

viðfangs þessarar ritgerðar en þetta efni þyrfti að skoða betur. 
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Viðaukar 

 

 

 

Viðauki A: Beyging grískra sagna  
 

Hér má sjá beygingartöflur sem sýna allar beygingar reglulegu grísku sagnarinnar λύω. 

Til viðaukans er vísað þegar við á í ritgerðinni og auk þess getur lesandi flett upp í honum 

og glöggvað sig betur á grísku sagnkerfi. Töflurnar eru byggðar á Smyth (1956) og 

Goodwin (1894). 

 

 Activum Medium og Passivum 

Indicativus λύω (praes.) 

ἔλυον (impf.) 

λύομαι (praes.) 

ἐλυόμην (impf.) 

Coniunctivus λύω λύωμαι 

Optativus λύοιμι λυοίμην 

Imperativus λῦε λύου 

Infinitivus λύειν λύεσθαι 

Participium λύων λυόμενος 

Tafla 20: Praesens-kerfi grísku 

 

 

 Activum Medium Passivum 

Indicativus λύσω λύσομαι λυθήσομαι 

Coniunctivus    

Optativus λύσοιμι λυσοίμην λυθησοίμην 

Imperativus    

Infinitivus λύσειν λύσεσθαι λυθήσεσθαι 

Participium λύσων λυσόμενος λυθησόμενος 

Tafla 21: Futurum-kerfi grísku 
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 Αctivum Medium Passivum 

Indicativus ἔλυσα ἐλυσάμην ἐλύθην 

Coniunctivus λύσω λύσωμαι λυθῶ 

Optativus λύσαιμι λυσαίμην λυθείην 

Imperativus λῦσον λῦσαι λύθητι 

Infinitivus λῦσαι λύσασθαι λυθῆναι 

Participium λύσας λυσάμενος λυθείς 

Tafla 22: Aoristos-kerfi grísku 

 

 Activum Perfectum og Medium 

Indicativus λέλυκα (perf.) 

ἐλελύκη (plusq.) 

λέλυμαι (perf.) 

ἐλελύμην (plusq.) 

Coniunctivus λελυκὼς ὦ eða λελύκω λελυμένος ὦ 

Optativus λελυκὼς εἴην eða λελύκοιμι λελυμένος εἴην 

Imperativus  λελυκὼς ἴσθι eða λέλυκε λέλυσο 

Infinitivus λελυκέναι λελύσθαι 

Participium λελυκώς λελυμένος 

Tafla 23: Perfectum-kerfi grísku 

Futurum perfectum er λελύσομαι og tíðin hefur venjulega miðmyndarmerkingu. 

Beygingarmyndir í futurum perfectum activum eru yfirleitt myndaðar með tveimur 

sagnmyndum, lýsingarhætti í perfectum og ἔσομαι í viðeigandi persónu og tölu.72 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Goodwin (1894:700), gr. 703–705. 
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Viðauki B: Dæmi um notkun grískra lýsingarhátta 
 

1. Lýsingarhættir í germynd nútíðar: 

 

Kρίτων: ἀγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων (praes. act.) χαλεπήν, οὐ σοί, ὡς ἐμοὶ 

φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν ... 

(Pl.Cri.43c) 

 

Krítón: Berandi slæmar fréttir, Sókrates, ekki fyrir þig, að því er mér virðist, en 

fyrir mig og alla vini þína [eru þær] bæði slæmar og þungbærar ... 

 

Σωκράτης: οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης (praes. act) ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν ἀλλὰ τῆς 

ἑτέρας (Pl.Cri.44a) 

 

Sókrates: Ég held þess vegna að það komi ekki á þessum degi sem er að renna upp 

heldur þeim næsta. 

 

2. Lýsingarhættir í miðmynd/þolmynd nútíðar: 

 

Γραῦς: νὴ Δί᾽ ἐγὼ γοῦν ἄνδρα κομήτην φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον ἐφ᾽ ἵππου 

εἰς τὸν χαλκοῦν ἐμβαλλόμενον (praes. med.) πῖλον λέκιθον παρὰ γραός· 

(Ar.Lys.561–562) 

 

Gömul kona: Við Seif, ég sá síðhærðan mann, riddaraliðsforingja, á hestbaki, 

ausandi hafragraut frá gamalli konu í bronshjálminn sinn. 

 

Γυνή: οἴκαδ᾽ἐλθεῖν βούλομαι. 

οἴκοι γάρ ἐστιν ἔριά μοι Μιλήσια 

ὑπὸ τῶν σέων κατακοπτόμενα (praes. pass.) ... (Ar.Lys.728–730) 

 

Kona: Ég vil fara heim. Því heima er mílesíska ullin mín, sem er verið að skemma 

af mölflugum ... 

 

3. Lýsingarhættir í germynd þátíðar: 

Σωκράτης: εἶεν. ἀπειθήσας (aor. act.) δὲ τῷ ἑνὶ καὶ ἀτιμάσας αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ 

τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν πολλῶν λόγους ... (Pl.Cri.47c) 

 

Sókrates: Jæja. Ef hann, hafandi óhlýðnast einum og hafandi svívirt skoðun hans 

og hrós, en hafandi heiðrað orð margra ... 

 

Xορός: καὶ πάνυ δέδοικα μὴ τῶν Λακώνων τινὲς 

δεῦρο συνεληλυθότες (perf. act.) ἄνδρες εἰς Κλεισθένους ... (Ar.Lys.620–621) 

 

Kórinn: Og ég er fullur ótta um að menn nokkrir frá Spörtu hafi safnast saman hér 

hjá Kleisþenesi ... 
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4. Lýsingarhættir í miðmynd/þolmynd þátíðar: 

... τἀνθένδε θέμενος (aor. med) εὖ ... (Eur.Bacch.49) 

 

... þegar ég [helgidómur minn] hef verið vel innleiddur hér ...  

 

Διόνυσος: Ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα 

Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ᾽ ἡ Κάδμου κόρη 

Σεμέλη λοχευθεῖσ᾽ (aor. pass.) ἀστραπηφόρῳ πυρί· (Eur.Bacch.1–3) 

 

Díonýsos: Ég, Díonýsos sonur Seifs, hef komið aftur til lands Þebverja, en mig bar 

dóttir Kadmusar, Semele, fædd af logandi eldingu.  

 

... φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι (perf. med) πρὸς ὀργάδας 

σκιρτῶσι Βρόμιον ἀνακαλούμεναι θεόν· (Εur.Bacch.445–446) 

 

... þær eru farnar, [og] frelsaðar valhoppa þær í átt að engjunum, kallandi á guðinn 

Brómios. 

 

Λυσιστράτη: <ἄνδρ᾽,> ἄνδρ᾽ ὁρῶ προσιόντα παραπεπληγμένον (perf. pass.) 

τοῖς τῆς Ἀφροδίτης ὀργίοις εἰλημμένον. (perf. pass.) (Ar.Lys.831–832) 

 

Lýsistrata: Maður! Ég sé mann komandi, sleginn, hafðan í haldi af helgum kröftum 

Afródítu. 

 

5. Lýsingarhættir í germynd framtíðar: 

 

Κρίτων: ... ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές (fut. act.) σε κινδυνεύειν τοῦτον 

τὸν κίνδυνον καὶ ἐὰν δέῃ ἔτι τούτου μείζω ... (Pl.Cri.45a) 

 

Krítón: ... því það væri rétt fyrir okkur að leggja okkur í þessa hættu til þess að 

bjarga þér, og jafnvel meiri en þessa ef það þarf ... 

 

6. Lýsingarhættir í miðmynd/þolmynd framtíðar: 

 

Λυσιστράτη: εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε 

βουλουσομέναισιν (fut. med.) οὐ περὶ φαύλου πράγματος 

εὕδουσι κοὐχ ἥκουσιν ... (Ar.Lys.13–14) 

 

Lýsistrata: Alls sem var krafist af þeim [var að þær kæmu] hingað til þess að 

ráðslagast um mikilvægt málefni, [en] þær sofa og koma ekki ... 

 

... ἐαν τε εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωθησόμενον (fut. pass.) ἢ ἀποθανούμενον (fut. pass.) 

... (Pl.Cri.51b) 

 

... ef hún leiðir þig í stríð til þess að þú verðir særður eða drepinn ... 
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Viðauki C: Beyging latneskra sagna 
 

 

Hér má sjá beygingartöflur sem sýna beygingu reglulegu latnesku sagnarinnar amo. Eins 

og á við um viðauka A er vísað til þessa viðauka þegar við á í ritgerðinni og auk þess má 

fletta upp í honum og glöggva sig á latnesku sagnkerfi. Töflurnar eru byggðar á 

Gildersleeve og Lodge (1894) og Allen og Greenough (1903). 

 

 Activum Passivum 

Indicativus amo (praes.) 

amabam (impf.) 

amabo (fut.) 

amor (praes.) 

amabar (impf.) 

amabor (fut.) 

Coniunctivus amem (praes.) 

amarem (impf.) 

amer (praes.) 

amarer (impf.) 

Imperativus ama (praes.) 

amato (fut.) 

amare (praes.) 

amator (fut.) 

Infinitivus amare (praes.) 

amaturus esse (fut.) 

amari (praes.) 

amatum iri (fut.) 

Participium amans (praes.) 

amaturus (fut.) 

 

Tafla 24: Praesens-kerfi latínu 

 

 Activum Passivum 

Indicativus amavi (perf.) 

amaveram (plusq.) 

amavero (fut. perf.) 

amatus sum (perf.) 

amatus eram (plusq.) 

amatus ero (fut. perf.) 

Coniunctivus amaverim (perf.) 

amavissem (plusq.) 

amatus sim (perf.) 

amatus essem (plusq.) 

Infinitivus amavisse (perf.) 

 

amatus esse (perf.) 

Participium  amatus (perf.) 

Tafla 25: Perfectum-kerfi latínu 
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Til viðbótar við formdeildirnar í töflunum að ofan má nefna formdeildirnar gerundium 

(acc. amandum, gen. amandi) og supinum (I. amatum, II amatu) sem bæði eru í 

germynd en án tíðar. gerundivum (masc.sg. amandus) er í þolmynd og einnig án tíðar. 
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Viðauki D: Dæmi um notkun latneskra lýsingarhátta 
 

1. Lýsingarhættir í germynd nútíðar: 

 

An vero vir amplissimus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum, mediocriter 

labefactantem (praes. act.) statum rei publicae, privatus interfecit: Catilinam, 

orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem (praes. act), nos consules 

perferemus? (Cic.Cat.I.1,3) 

 

Sannarlega drap hinn göfugasti maður, P[ublius] Scipio, valdalaus æðsti prestur, 

T[iberius] Gracchus sem aðeins lítillega var að veikja stöðu lýðveldisins: Munum 

við ræðismennirnir umbera Catilinu sem þráir að eyðileggja heimskringluna með 

drápi og íkveikjum? 

 

... et in matutino progressu virginis victimis et epulis Veneris absentis (praes. act.) 

nomen propitiatur, iamque per plateas commeantem (praeas. act.) populi 

frequentes (praes. act.) floribus sertis et solutis adprecantur. (Apul.Met.5.29,4) 

 

... og við birtingu meyjarinnar á morgnana er nafn hinnar fjarverandi Venusar 

friðað með fórnardýrum og veislum, og lýðurinn flykkjandist til hennar sem 

gengur um strætin tilbiður hana með blómsveigum og blómum í lausu. 

 

2. Lýsingarhættir í þolmynd þátíðar: 

 

iam Trimalchio unguento perfusus (perf. pass.) tergebatur, non linteis, sed palliis 

ex lana mollissima factis. (Petr.Sat.28.1–3) 

 

Trimalchio, sem þegar hafði verið baðaður upp úr ilmvatni, var þurrkað, ekki með 

líni heldur með klæði gerðu úr hinni mýkstu ull. 

 

... heu, quibus ille// iactatus fatis! quae bella exhausta (perf. pass) canebat! 

(Verg.Aen.IV.13–14) 

 

Ó! Af hvílíkum örlögum honum var kastað um! Um hvílík stríð sem voru umborin 

söng hann! 

 

3. Lýsingarhættir í germynd framtíðar: 

 

... dum novi semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos (fut. act.) se aut 

scribendi arte rudem vetustatem superaturos (fut. act.) credunt. (Liv.I.Praef.2) 

 

... þegar nýir höfundar trúa alltaf að þeir muni annað hvort birta eitthvað vissara 

í staðreyndum sínum eða fara fram úr grófri fornöldinni í listinni að skrifa. 
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