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Útdráttur 
 

Latneskt og arabískt stafróf eru að mörgu leyti ólík ritmál en þau eiga það þó sameiginlegt 

að vera komin af föníska stafrófinu, sem notað var í Austurlöndum nær og við 

Miðjarðarhafið á árum áður. Það sem aðgreinir ritmálin tvö hvað helst er útlit þeirra. 

Ástæðu þess má að mestu leyti rekja til aðlögunar þess að mismunandi tungumálum annars 

vegar og hins vegar til ritfæra og efniviðar sem notaður var til þess að rita það. Áður en 

stafrófin tvö urðu að þeim ritmálum sem þau eru í dag tóku þau á sig hinar ýmsu myndir og 

voru notuð af ólíkum þjóðum. Við útbreiðslu föníska stafrófsins á Miðjarðhafi breiddist 

það til Grikkja, sem fluttu það svo vestur til Ítalíu. Í heimkynnum stafrófsins við 

Miðjarhafið barst stafrófið hins vegar til Aramea og þaðan suður til Arabíu. Í þessari 

ritgerð er þróun fönísks stafrófs í latneskt og arabískt stafróf greind. Annars vegar snýr 

umfjöllunin að landfræðilegri og menningarlegri útbreiðslu ritmálsins og hins vegar 

myndrænum breytingum sem urðu í ferlinu en áhersla er lögð á myndræna þætti eins og 

stafi og stafaform. Í ritgerðinni er stuðst við skrifaðar heimildir sem snúa alfarið að sögu 

þeirra ritmála sem eiga í hlut. Einnig er notast við myndefni sem við kemur þróun 

stafrófsins. 
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Inngangur 
 

„Manneskjan er skilgreind út frá tungumálinu en siðmenningin út frá ritun.“ sagði 

málvísindamaðurinn Peter T. Daniels.1 Mannfólk hefur notast við tungumál frá ómunatíð 

en vísbendingar um uppruna ritmála ná aðeins um fimm þúsund ár aftur í tímann. Í fyrstu 

var um að ræða táknmyndir sem táknuðu áþreifanlega hluti en nokkru síðar hófu menn að 

nota hljóðtákn, tákn fyrir málhljóð, í bland við táknmyndirnar. Með hljóðtáknunum var 

hægt að tjá flóknari hugmyndir, sem gerði mönnum kleift að skrásetja samtíma sinn, fortíð 

og trú svo úr varð nýtt listform, bókmenntir.2 

 Fyrstu dæmi um notkun ritmáls eru frá Mesópótamíu en flest bendir til þess að 

ritmálið hafi orðið til á fleiri stöðum en einum, t.a.m. í Kína og Suður-Ameríku. Ritmálin á 

hverjum stað fyrir sig voru ólík og höfðu sín eigin einkenni. Eins voru ástæður fyrir notkun 

ritmáls ólíkar eftir stöðum. T.d. þróaðist kínverskt ritmál út frá áletrunum á skeljum og 

beinum sem notuð voru til að spá fyrir um framtíðina en talið er að upphaf ritunar í 

Mesópótamíu megi aðallega rekja til viðskipta.3 Með tímanum jókst notkun ritmálsins 

mjög og varð eðlilega að undirstöðu þeirra menningarsamfélaga sem því beittu. Í hinum 

vestræna heimi og Mið-Austurlöndum varð ein tegund ritmáls þó farsælli en aðrar þegar 

líða fór á aldirnar. Þetta ritmál hafði þann merkilega eiginleika að stök hljóð voru táknuð 

með stöfum. Ritmálið sem hér um ræðir var stafrófið, uppfinning sem á rætur að rekja til 

Botnlanda Miðjarðarhafs. 

 Það voru Fönikíumenn sem tryggðu farsæld stafrófsins með útbreiðslu þess um 

Miðjarðarhafið og Austurlönd nær.4 Það breiddist út á meðal hina ýmsu þjóða sem hófu að 

nota það og gerðu að sínu. Þessar þjóðir breiddu svo stafrófið út á sama hátt. Að lokum 

barst stafrófið til tveggja þjóða, Rómverja og Araba, sem áttu eftir að festa sínar eigin 

útgáfur af ritmálinu í sessi um ókomna tíð. Til þeirra má rekja tvö útbreiddustu stafróf 

heimsins, latneska stafrófið og arabíska stafrófið en tilurð þeirra er umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar. 

 Þróun föníska stafrófsins í latneskt og arabískt stafróf var þó jafn margþætt og 

stafrófin eru ólík. En hverjir eru áhrifaþættirnir og hvernig hafa þeir stýrt þessari merku 

þróunarsögu? Í ritgerðinni verður saga stafrófanna tveggja rakin, frá uppruna föníska 

                                                
1 Peter T. Daniels, inngangur að The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William Bright 
(New York: Oxford University Press, 1996), 1. 
2 Joshua J. Mark, „Writing,“ í Ancient History Encyclopedia, síðast breytt 28. apríl 2011, 
https://www.ancient.eu/writing/. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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stafrófsins og að því tímabili er stafrófin tvö tóku á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. 

Auk þess verður grein gerð fyrir því hvað það var sem hélt framrás stafrófsins gangandi. Í 

kafla 1 er stuttlega fjallað um uppruna ritmáls í Mesópótamíu en í kafla 2 er fjallað um 

ritmálin tvö frá landfræðilegu og menningarlegu sjónarhorni. Kafli 3 er svo tileinkaður 

umfjöllum um myndræna þróun stafrófanna en þar er t.a.m. fjallað um þróun einstakra 

stafa og stafaforma. Í kaflanum er einnig gerð tilraun til þess að komast af því hvort og 

hvernig ritfæri og efniviður, sem notaður var til ritunar, hafði áhrif á myndræna þróun 

föníska stafrófsins í latneskt og arabískt stafróf. 

 Hér skal tekið fram að umfjöllunin í ritgerðinni tekur aðeins fyrir þróun hástafa að 

því tímabili þegar latneska og arabíska stafrófið tóku á sig staðlaða mynd hvað varðar 

meginuppbyggingu letureininga. 
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 Upphaf ritmála í Mesópótamíu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almennt er talið að Súmerar, þjóðflokkur í Suður-Mesópótamíu, hafi verið þeir fyrstu til 

að finna upp ritmálið í kringum árið 3200 f.Kr. Það gerðu þeir með því að umbreyta 

einföldum táknmyndum í svokallaðar fleygrúnir sem þeir rituðu á leirtöflur með griffli úr 

reyr.5 Í upphafi var griffillinn notaður til þess að rista línuleg tákn í leirinn en seinna meir 

var grifflinum þrýst í við mismunandi halla svo að úr urðu einkennandi þríhyrnd form sem 

saman mynduðu tákn ritmálsins. Súmersku fleygrúnirnar voru svokallað atkvæðaróf, 

þ.e.a.s. að hver rún stóð fyrir eitt atkvæði. Þetta gerði það að verkum að ritmálið hafði 

fjölmörg tákn að geyma því hvert atkvæði þurfti eigin rún. Einhvern tímann var rúnunum 

þó fækkað og urðu þær þá 560 talsins. Með þessari merku uppfinningu var loksins hægt að 

rita lög, samninga og skilaboð á skilvirkan hátt og heilu sagnabálkunum var tryggt 

fordæmalaust langlífi. 

 Þótt súmerska sjálf dæi út sem talað mál við lok annarrar þúsaldar f.Kr. voru 

súmerskar fleygrúnir notaðar til ritunar í trúar- og lagalegum tilgangi fram til tímabilsins í 

kringum Krists burð. Um árið 2350 f.Kr. birtust fleygrúnir aðlagaðar að akkadísku, fornu 

semísku tungumáli, og eftir 2000 f.Kr. voru fleygrúnirnar notaðar fyrir tvær aðskildar 

akkadískar mállýskur, babýlónska í suðri og assýríska í norðri. Súmerskar og akkadískar 

fleygrúnir voru notaðar á svæði sem náði alla leið frá Suðvestur-Íran vestur til 

                                                
5 Þegar hér er talað um griffil er átt við mjótt rifæri. 

Mynd 1: Leirtafla með súmerskum og akkadískum fleygrúnum. 
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Anatólíuskaga, Sýrlands og jafnvel suður til Egyptalands og ummerki um notkun þeirra ná 

fram til fyrstu aldar okkar tímatals.6 

 

2 Uppruni latnesks og arabísks stafrófs 
 

2.1 Frumsínaískar og frumkanaanískar áletranir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein besta vísbending um upphaf þróunar atkvæðarófa yfir í stafróf eru línulegar áletranir 

sem fundist hafa á Sínaískaga og í Palestínu og eru frá fyrri hluta annarrar þúsaldar f.Kr. 

Þessar áletranir eru kenndar við landsvæðin tvö og talað er um þær sem frumsínaískar og 

frumkanaanískar. Þær voru ritaðar á kanaanískri mállýsku sem tilheyrði flokki 

vestursemískra tungumála. Almennt er talið að táknkerfi áletrananna hafi borist frá 

Egyptalandi, þar sem mikil líkindi eru á milli þess og híeróglýfa Egypta7 en einnig vegna 

þess að bæði ritmál áttu það sameiginlegt að stafir þeirra báru heiti sem byrjuðu á 

tilheyrandi staf. Þó er grundvallarmunur á frumsínaísku og frumkanaanísku áletrununum 

annars vegar og egypsku híeróglýfunum hins vegar. Egypsku híeróglýfurnar voru eins 

konar atkvæðaróf án skilgreindra sérhljóða en hins vegar var táknkerfi áletrananna á meðal 

fyrstu dæma um ritmál með tákn fyrir einstök hljóð.8 Samt sem áður var ekki um að ræða 

„ekta“ stafróf eins og það latneska heldur svokallað abdsjad, stafróf sem einungis er 
                                                
6 Josef Müller-Brockmann, A History of Visual Communication: From the Dawn of Barter in the Ancient 
World to the Visualized Conception of Today, þýð. D. Q. Stephenson (Stuttgart: Verlag Gerd Hatje; 
Niederteufen: Verlag Arthur Niggli, 1986), 9; Jerrold S. Cooper, „Sumerian and Akkadian,“ í The World’s 
Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 37–
38. 
7 Egypskar híeróglýfur eru einnig kallaðar egypskar helgirúnir en hér verður eingöngu notast við fyrra 
hugtakið. 
8 John F. Healey, The Early Alphabet (London: British Museum Publications, 1990), 16–17. 

Mynd 2: Sfinx frá Serābîṭ el-Khâdem með 
frumsínaískum áletrunum. 

Mynd 3: Egypskar híeróglýfur á 
papýrus. 
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myndað úr samhljóðum. Vert er þó að nefna að nýjar lífupplýsingafræðilegar rannsóknir 

benda til þess að táknkerfið sem kemur fyrir í áletrununum sé afkvæmi krítverskra ritmála 

sem bárust um austanvert Miðjarðarhafið á öldum áður. Þó virðist það ekki vera á hreinu 

hvort né hvernig þessi krítversku ritmál höfðu áhrif á táknkerfi frumsínaísku og 

frumkanaanísku áletrananna.9 Hvað sem því líður er það ljóst að uppgötvun stafrófsins 

hafði í för með sér stórkostlega einföldun á rituðu máli sem hefur staðist tímans tönn.10 

 

2.2 Fönískt stafróf 

 

 

 

 

 

 

Talið er fullvíst að úr hinu línulega taknkerfi frumsínaísku og frumkanaanísku áletrananna 

hafi hið svokallaða föníska stafróf sprottið upp.11 Þó skal tekið fram að þróun stafrófsins 

sjálfs varð á svæði þar sem mörg mismunandi ritmál voru notuð. Þrátt fyrir það virðist vera 

sem fleygrúnirnar er notaðar voru í Mesópótamíu á þessum tíma hafi ekki haft jafn 

afgerandi áhrif á þróun stafrófsins og ritkerfi Egypta12 en föníska tungumálið var samt sem 

áður ritað með fleygrúnum fyrir tilkomu stafrófsins.13 Einnig skal tekið fram að heimildum 

ber ekki saman um flokkun ritmálanna sem þróuðust úr frumsínaíska/frumkanaaníska 

táknkerfinu. Þegar fjallað er um föníska stafrófið í þessari ritgerð er átt við tuttugu og 

tveggja stafa línulegt abdsjad sem komið var í fastar skorður um árið 1050 f.Kr. og var 

notað nær óbreytt þangað til það dó út á fyrstu öld f.Kr. en auk þess er heitið notað til þess 

að aðgreina það frá ritmálum sem klofnuðu frá því á meðan það lifði.14 

Föníska stafrófið var nokkuð farsælt sem ritmál og hafði víða áhrif. Með fyrrnefndri 

stöðlun þess um 1050 f.Kr. fylgdi stöðluð ritátt en frumsínaaíska/frumkanaaníska 

                                                
9 Peter Z. Revesz, „Bioinformatics Evolutionary Tree Algorithms Reveal the History of the Cretan Script 
Family,“ International Journal of Applied Mathematics and Informatics 10, (2016): 74, 
https://www.naun.org/main/UPress/ami/2016/a182013-133.pdf. 
10 Healey, The Early Alphabet, 8. 
11 Ibid., bls. 18. 
12 M. O’Connor, „Epigraphic Semitic Scripts,“ í The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og 
William Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 90. 
13 Thamis, „The Phoenician Alphabet & Language,“ í Ancient History Encyclopedia, síðast breytt 18. janúar 
2012, https://www.ancient.eu/article/17/the-phoenician-alphabet--language/. 
14 Healey, The Early Alphabet, 28; O’Connor, „Scripts in the Bronze Age,“ 89 og 94. 

Mynd 4: Örvaroddur með fönískri áletrun. 
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táknkerfið hafði allrahanda ritáttir. Föníska stafrófið var nefnilega skrifað frá hægri til 

vinstri og bera öll semísku ritmálin sem af henni eru komin þann eiginleika með sér enn í 

dag.15 Um það leyti sem járnöld Mið-Austurlanda gekk í garð, um 1200 f.Kr., óx og og 

dafnaði hið línulega abdsjad og skiptist í tvo meginflokka; annars vegar það nyrðra, oftast 

kallað föníska stafrófið, og hins vegar það syðra, sem gæti hafa klofnað frá því nyrðra 

stuttu eftir, en af því er hið svokallaða forna suður-arabíska stafróf komið. Á þessum tíma 

var nyrðra abdsjadið notað til þess að skrifa tungumál líkt fönísku sem hafði orðið fyrir 

hljóðbreytingum um sama leyti.16 Önnur mikilvæg breyting varð á nyrðra abdsjadinu á 9.–

8. öld f.Kr. en þá hóf það að klofna í þrjú mismunandi ritmál sem urðu að eins konar 

þjóðarletrum: fönískt stafróf, sem varð tæplega fyrir breytingum, línulegt hebreskt stafróf 

og svo aramískt stafróf, sem var einkar fjölþjóðlegt. Markverðasta breytingin í þessari 

þróun var sú að aramíska ritmálið, og síðar það hebreska, tók upp notkun hálfgerðra 

sérhljóðatákna (l. matres lectionis)  sem voru í raun samhljóðatákn sem rituð voru í 

ákveðnum orðhlutum til þess að gefa til kynna sérhljóð. Þessar breytingar urðu líka í syðra 

abdsjadinu en föníska ritmálið tók aldrei við þeim og var ávallt ritað án samhljóða.17 

 Ólíkt mesópótamísku fleygrúnunum sem ritaðar voru í blautan leir, var mestmegnis 

þurrt efni notað á þeim tíma sem stafrófið var í þróun, eins og papýrus, sorfnir steinar og 

keramik. Keramik var ódýrari valkostur en papýrus og hentugt til hversdagslegra skrifa. Þó 

svo að lítið hafi varðveist af papýrus vegna veðráttu var hann líklega notaður víða í 

Fönikíu og á svæðunum í kring. Í flestum þeim minjum þar sem föníska stafrófinu bregður 

fyrir er þó um að ræða áletraða steina en eitthvað virðist hafa verið um það að ritað væri 

með bleki og sést þá að stafaformin hneigðust helst að léttiskrift.18 

 Eins og gefur að skilja var útbreiðsla föníska stafrófsins mjög mikil á meðan notast 

var við það. Þegar líða fór á aðra þúsöld f.Kr. barst stafrófið frá Kanaan norður til 

Tyrklands en seinna meir dreifðist það svo um Miðjarðarhafið þar sem Fönikíumenn höfðu 

stofnað nýlendur. Fönískir textar hafa þess vegna fundist víðs vegar, t.d. í Úr í 

Mesópótamíu, í Norður-Afríku, á Sardiníu og jafnvel á Spáni. Vitanlega dreifðist það síðar 

til nágranna Fönikíumanna, líkt og komið var inn á hér áður, en Aramear og Hebrear tóku 

                                                
15 Healey, The Early Alphabet, 24 og 27. 
16 O’Connor, „Epigraphic Semitic Scripts,“ 94. 
17 Healey, The Early Alphabet, 35; O’Connor, „Scripts in the Bronze Age,“ 89 og 94. 
18 Léttiskrift er skrifletur sem í er nokkur hraði og einkenni rithanda koma betur fram í en annars; 
Healey, The Early Alphabet, 13–14 og 27. 
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stafrófið upp um þær mundir er þeir voru að búa sér til konungsríki. Seinna meir barst 

föníska stafrófið einnig til Grikkja en það er umfjöllunarefni næsta kafla.19 

 

2.3 Grískt stafróf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flest bendir til þess að Grikkir hafi lært stafrófið af Fönikíumönnum. Því til stuðnings eru 

áberandi líkindi grísku og fönísku stafaformanna; nöfn stafanna, sem þekktust ekki áður í 

grísku; og svo röð stafanna í stafrófinu. Auk þess má nefna heimildir Forngrikkja um tilurð 

stafrófsins. Gríski sagnfræðingurinn Heródótus minnist þess á 5. öld f.Kr. að hetjan 

Kadmos hafi fært Grikkjum „fönísku stafina“, eins og hann kallaði þá.20 Einnig er 

efniviðurinn sem notaður var til ritunar grísku líkari þeim sem notaður var á norðursemíska 

svæðinu en þeim sem áður var notaður í Grikklandi og má þar nefna stein, papýrus, leður 

og við en áður hafði leir verið notaður til ritunar á grísku eyjunum. 

 Skiptar skoðanir eru á því hvenær föníska stafrófið barst til Grikklands en líklegt 

þykir að það hafi verið á 8. öld f.Kr. enda eru elstu dæmi um notkun Grikkja á stafrófinu 

frá því tímabili.21 Þó eru þetta ekki elstu dæmi um grísk ritmál því önnur eins og línuletur 

A og B, voru notuð á annarri þúsöld f.Kr. á grísku eyjunum og meginlandi Grikklands.22 

Einnig er deilt um það hvar sá samgangur hafi verið sem leiddi til þess að Grikkir tóku upp 

stafrófið. Einhverjir fræðingar hafa bent á Krít, enda var eyjan á miðri verslunarleið 

Miðjarðarhafsins, en aðrir hafa bent á Anatólíuskaga eða norðanvert Sýrland. Hvað sem 

því líður er líklegast að þessi samgangur hafi verið á einum stað en ekki fleirum. 

 Margar mismunandi gerðir stafrófsins voru í Grikklandi en árið 403 eða 402 f.Kr. 

varð hið jóníska stafróf frá Míletus að staðalletri í Aþenu og með því festist í sessi hið 
                                                
19 Ibid,. 27–28; O’Connor, „Epigraphic Semitic Scripts,“ 100. 
20 Healey, The Early Alphabet, 35–36. 
21 Pierre Swiggers, „Transmission of the Phoenician Script to the West,“ í The World’s Writing Systems, 
ritstj. Peter T. Daniels og William Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 261 og 267–268. 
22 Emmett L. Bennett, „Aegean Scripts,“ í The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William 
Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 125. 

Mynd 5: Leirkerabrot með grískum áletrunum. 
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klassíska gríska stafróf með 24 stöfum. Um það leyti hafði ritáttin einnig staðlast og var þá 

ritað frá vinstri til hægri.23 Áður hafði einnig verið ritað frá hægri til vinstri eða samkvæmt 

svokallaðri uxaplægingaraðferð (gr. boustrophedon), skriftaraðferð þar sem línur eru 

ritaðar á víxl frá vinstri til hægri og frá hægri til vinstri.24 Annar þáttur sem telja má til 

gríðarlegra framfara og átti einnig stóran hluta uppruna síns í jóníska stafrófinu voru 

sérhljóðatáknin sem Grikkir fundu upp á. Þeir notuðu fönísk samhljóðatákn, sem þeir 

þurftu ekki á að halda í grísku máli, til þess að tákna sérhljóð og úr urðu sjö sérhljóðatákn 

en eins og kom fram hér á undan voru engin eiginleg sérhljóðatákn í föníska stafrófinu. 

Grikkir bættu þó einnig við þremur nýjum samhljóðum í stafróf sitt; fí, kí og psí; en nánar 

verður út í það farið í síðari hluta þessarar ritgerðar. Með notkun fullgildra sérhljóðatákna 

varð í fyrsta skipti til „ekta“ stafróf, ólíkt abdsjadinu sem áður hafði verið notað.25 

 Með tímanum þróuðust ný ritmál út frá því gríska við aðlögun þess að mismunandi 

tungumálum, t.d. lýkísku á sunnanverðum Anatólíuskaga, koptísku í Egyptalandi og svo 

etrúsku á Ítalíuskaga en þar höfðu Grikkir gert sér nýlendu. Einnig skal tekið fram að 

seinna meir varð til úr gríska stafrófinu kyrillískt letur sem margar slavneskar þjóðir tóku 

upp.26 Stafrófið sem notað var í Grikklandi þróaðist þó einnig umtalsvert með tíð og tíma27 

og er enn notað í dag. 

 

2.4 Etrúskt stafróf 

 

 

 

 

 

 

Eins og að framan greinir barst stafróf Grikkja til Ítalíuskaga þar sem Etrúrar hófu að nota 

það. Þeir aðlöguðu stafrófið að tungumáli sínu, etrúsku, svo úr varð etrúskt stafróf. Etrúska 

stafrófið var afkvæmi vesturgrísks stafrófs sem barst til Suður-Ítalíu með fyrstu 

Grikkjunum sem þar settust að. Þetta vesturgríska stafróf var ólíkt hinu jóníska stafrófi sem 

                                                
23 Swiggers, „Transmission of the Phoenician Script to the West,“ 263–264 og 268. 
24 Leslie Threatte, „Greek Alphabet,“ í The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William 
Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 271;  
Íðorðabankinn, „Boustrophedon,“ https://idordabanki.arnastofnun.is/leit/Boustrophedon. 
25 Healey, The Early Alphabet, 9 og 38–39. 
26 Ibid., 39. 
27 Threatte, „Greek Alphabet,“ 271–272. 

Mynd 6: Etrúskt stafróf. 
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varð að staðalletri í Aþenu og því erfði etrúska stafrófið einstök stafaform sem urðu ekki 

langlíf í Grikklandi sjálfu. Fyrstu etrúsku áletranirnar eru frá 7. öld f.Kr. og fjöldi fundinna 

áletrana um 13.000.28 Stafróf Grikkja breyttist örlítið eftir komuna til Ítalíu fyrir þær sakir 

að Etrúrar þurftu ekki á öllum grísku stöfunum að halda og duttu þá nokkrir út.29 Stafróf 

Etrúra var að jafnaði ritað frá hægri til vinstri. Þetta var vegna þess hve snemma stafrófið 

barst til Ítalíu en þá hafði ritátt gríska stafrófsins ekki enn staðlast. Einhverjar af elstu 

áletrununum voru þó ritaðar frá vinstri til hægri eða samkvæmt uxaplægingaraðferðinni.30 

Þess má einnig geta að elstu etrúsku áletranirnar voru ritaðar án bila svo að orðin runnu 

saman en frá 5. og 6. öld f.Kr. birtust fyrst greinarmerki í ritmálinu. Þetta voru punktar sem 

notaðir voru til þess að aðgreina opin atkvæði frá stökum stöfum sem féllu ekki að tilteknu 

atkvæði. 31 Frá 6. öld var venjan svo sú að aðgreina orð með einum eða tveimur punktum. 

Etrúska var víða notuð af Etrúrum og öðrum þjóðflokkum í Etrúríu og á áhrifasvæðum 

etrúskrar menningar. Á Ítalíu fyrir daga Rómverja voru aðrar áletranir en etrúskar ritaðar 

með ýmsum táknkerfum sem öll höfðu orðið fyrir áhrifum etrúska stafrófins að 

undanskildum þeim sem ritaðar voru á Suður-Ítalíu og Sikiley en þar var grískt stafróf 

notað óbreytt. Etrúskar áletranir ná fram til fyrstu aldar f.Kr. en um það leyti dó etrúskt 

ritmál út.32 

 

2.5 Latneskt stafróf 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Larissa Bonfante, „The Scripts of Italy,“ í The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William 
Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 297–299; 
Roger D. Woodard, „Greek Dialects,“ í The Ancient Languages of Europe, ritstj. Roger D. Woodard 
(Bandaríkin: Cambridge University Press, 2008), 55–56. 
29 Healey, The Early Alphabet, 40. 
30 Swiggers, „Transmission of the Phoenician Script to the West,“ 263; Bonfante,  „The Scripts of Italy,“ 
297–299. 
31 Opin atkvæði eru þau atkvæði kölluð sem enda á sérhljóði. 
32 Bonfante, „The Scripts of Italy,“ 299 og 301. 

Mynd 7: Latnesk grafaráletrun. 
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Latneska stafrófið, einnig kallað rómverskt stafróf eftir þeim er það sköpuðu, er komið af 

gríska stafrófinu. Það voru þó Etrúrar sem höfðu milligöngu um þessa þróun því af þeim 

lærðu Rómverjar stafrófið. Eðli málsins samkvæmt hafði etrúska stafrófið því þónokkur 

áhrif á stafróf Rómverja.33 Etrúska var ekki indóevrópskt mál og þess vegna má ef til vill 

áætla að breytingin frá etrúsku stafrófi yfir í latneskt hafi verið viðameiri en ella.34 Tilurð 

latneska stafrófsins sjálfs er þó nokkuð flókin og erfitt að kortleggja þróun þess vegna 

fjölda orsakaþátta. Fornlatneskar áletranir ná alla leið aftur á 6. og 7. öld f.Kr., um svipað 

leyti og etrúska stafrófið birtist fyrst. 35 Þessar áletranir voru ritaðar í stein og báru sama 

línulega yfirbragð og ritmálin sem á undan komu.36 Líkt og átti við um etrúska stafrófið var 

ritáttin enn frá hægri til vinstri um þetta leyti en eins og átti einnig við um forvera latneska 

stafrófsins var uxaplægingaraðferð notuð í einhverjum tilvikum. Umfangsmesta breytingin 

sem varð þegar Rómverjar tóku stafrófið í notkun var einnig svipuð og í tilviki Etrúra, 

þ.e.a.s. að stafir komu og fóru vegna eðlis tungumálanna.37 Sem dæmi má nefna stafinn G 

sem var hannaður af manni að nafni Spurius Calvius Ruta til þess að tákna hljóðið [g] sem 

Etrúrar þurftu ekki á að halda. Grikkir höfðu stafinn gamma til þess að tákna hljóðið en 

það tákn höfðu Etrúrar þegar notað til þess að tákna hljóðið [k] og Rómverjar sömuleiðis. 

Þess vegna var striki bætt við á stafinn C og úr varð G. Eftir þróun sem bæði etrúska og 

gríska stafrófið höfðu áhrif á varð til tuttugu og þriggja stafa rómverskt stafróf sem 

myndað var úr eftirfarandi stöfum: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 

V, X, Y og Z.38 Stafirnir U, J og W komu svo ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á 

miðöldum.39 Þegar komið var fram á fyrstu öld f.Kr. höfðu áletranir Rómverja, sem 

meitlaðar voru í stein, náð svo mikilli fágun og læsileika að formgerð þeirra hefur enst 

fram á okkar daga, bæði í týpógrafíu og skrautskrift. Rómverjar framleiddu þó ekki 

eingöngu áletranir heldur notuðust þeir einnig við handskrift. Tveir meginflokkar 

rómverskra skrifta voru annars vegar léttiskrift, sem var óformleg og notuð dagsdaglega af 

menntafólki, og hins vegar bókskrift sem lærðir skrifarar notuðu til þess að skrifa 

umfangsmikil handrit.40  Stafróf Rómverja breiddist um Evrópu með auknum ítökum 

Rómaveldis og lifði einnig af fall þess. Eftir það var stafrófið ennþá notað í fræðilegri og 

                                                
33 Healey, The Early Alphabet, 40. 
34 Bonfante, „The Scripts of Italy,“ 301. 
35 Healey, The Early Alphabet, 40. 
36 Stan Knight, „The Roman Alphabet,“ í The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William 
Bright (New York: Oxford University Press, 1996), 312. 
37 Healey, The Early Alphabet, 40. 
38 Bonfante, „The Scripts of Italy,“ 301–302. 
39 Healey, The Early Alphabet, 40–41. 
40 Knight, „The Roman Alphabet,“ 312–314. 
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trúarlegri starfsemi. Þegar latína þróaðist svo út í aðgreind latnesk mál héldu þau í 

stafrófið.41 Af latneska stafrófinu eru svo öll vesturevrópsku ritmálin komin.42 

 

2.6 Aramískt stafróf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og vikið var að hér að framan barst föníska stafrófið til Aramea, þjóðflokks sem talaði 

aramísku, norðursemískt tungumál sem skylt var fönísku og hebresku.43 Þessi tilfærsla 

varð einhvern tímann á 11.–10. öld f.Kr. en þeir sem aramískumælandi voru í Botnlöndum 

og á áhrifasvæðum Aramea (á sunnanverðum Anatólíuskaga og í Norður-Mesópótamíu) 

notuðu föníska stafrófið á 9. og 8. öld f.Kr. Um þetta leyti hafði aramískt stafróf þó tekið 

að þróast út frá því föníska og varð loks fullmótað um miðbik 8. aldar f.Kr. Aramíska 

stafrófið var tuttugu og tveggja stafa abdsjad en þrátt fyrir að föníska stafrófið félli ekki 

fullkomlega að aramíska tungumálinu breyttist fjöldi stafanna ekki. Hálfri öld eftir stöðlun 

stafrófsins, við lok 8. aldar f.Kr., var aramíska orðin að aðalmáli fyrrnefndra svæða og 

gegndi jafnframt hlutverki samskiptamáls (l. lingua franca). Þetta var ekki síst vegna ítaka 

Assýringa og ríkjanna sem á eftir komu en þeirra vegna þróaðist aramíska stafrófið 

feiknahratt. Það fór að sýna einkenni léttiskriftar í auknum mæli og varð sífellt einfaldara. 

Staða aramíska tungu- og ritmálsins var svo tryggð þegar Persaveldi Akkamenída, sem 

stofnað var um miðja 6. öld f.Kr., gerði aramísku að opinberu tungumáli veldisins en það 

                                                
41 Jan van der Crabben, „Alphabet,“ í Ancient History Encyclopedia, síðast breytt 28. apríl 2011, 
https://www.ancient.eu/alphabet/. 
42 Healey, The Early Alphabet, 41. 
43 Encyclopaedia Britannica Online, „Aramaic Language,“ síðast breytt 26. september 2018, 
https://www.britannica.com/topic/Aramaic-language. 

Mynd 8: Aramískar áletranir. 
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höfðu Assýringar og Babýlóníumenn einnig gert í sinni valdatíð. Þetta gerði það að verkum 

að bæði tungu- og ritmálið staðlaðist og entist lengur en Persaveldi sjálft. Smám saman fór 

aramíska stafrófið að taka á sig tvær ólíkar myndir, annars vegar formlegan skriftarstíl og 

hins vegar sanna léttiskrift sem er víða þekkt og hefur mestmegnis varðveist á papýrus og 

leðri frá Egyptalandi. Þrátt fyrir tilkomu léttiskriftarinnar náði aramískt ritmál að halda nær 

óhagganlegri einsleitni vegna alþjóðlegrar notkunar þangað til um öld eftir fall Persaveldis 

en það var síðasta heildstæða aflið sem hélt því við. Eftir það hóf tungu- og ritmálið að 

liðast í sundur og upp spruttu staðbundnar mállýskur og ritmál sem sum áttu eftir að verða 

afar langlíf. Af þeim má nefna palmýrískt, mandaískt, elymískt og hatrískt ritmál en einnig 

edessískt ritmál sem gat af sér sýríska stafrófið, sem verður til umfjöllunar hér á eftir. Við 

þessa upptalningu má einnig bæta ritmáli gyðinga sem þróaðist í það stafróf sem kallað er 

hebreskt stafróf í daglegu tali. Um nabatískt stafróf, sem einnig spratt upp úr því aramíska, 

verður einnig fjallað síðar. Aramíska stafrófið dreifðist mjög víða og var notað af ýmsum 

þjóðum, alla leið frá Egyptalandi til Afganistan og hafði áhrif á ritmenningu Mið-

Austurlanda til frambúðar.44 

 

2.7 Nabatískt og sýrískt stafróf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabatear hét arabískur þjóðflokkur. Þeir töluðu arabíska mállýsku og höfðu eigið 

konungsríki sem stóð í blóma á fyrstu öld f.Kr. og þeirri fyrstu e.Kr. Miðpunktur ríkisins 

var borgin Petra sem í dag tilheyrir Jórdaníu. Arabar á svæðinu höfðu í aldanna rás notast 

við nyrðri útgáfu af suður-arabíska stafrófinu (sbr. kafla 2.2) en frá fjórðu öld f.Kr. hófu 

                                                
44 Healey, The Early Alphabet, 32–35, 42–43, 49–50; O’Connor, „Epigraphic Semitic Scripts,“ 96–98; 
Encyclopaedia Britannica Online, „Aramaic Alphabet,“ síðast breytt 16. júlí 2014, 
https://www.britannica.com/topic/Aramaic-alphabet. 

Mynd 9: Nabatískar áletranir. 
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Mynd 10: Sýrísk skrift. 

Nabatear að nota aramískt tungumál og með því gerð aramísks ritmáls, sem kallað er 

nabatískt stafróf, á opinberum vettvangi. Dæmi um nabatíska stafrófið skyldu þeir eftir sig 

á fjöldamörgum áletrunum sem ná aftur til annarrar aldar f.Kr. en á þeim má greina tvær 

tegundir skriftar, líkt og átti við um hið hefðbundna aramíska stafróf. Annars vegar var um 

að ræða formlega skrift, sem gegndi oft hlutverki grafarskriftar, og hins vegar léttiskrift, 

sem var iðulega rituð á papýrus. Léttiskriftin hafði jafnt og þétt yfirbragð og algengt var að 

stafir tengdust, auk þess sem stafaform voru áberandi kringlótt. Á fyrstu fjórum öldunum 

e.Kr. varð formlega skriftin fyrir sífellt meiri áhrifum frá léttiskriftinni og jafnvel þótt ritað 

væri í stein héldu einkenni léttiskriftarinnar sér. Flestar af hinum formlegu nabatísku 

áletrunum eru frá Petru, Madā’in Ṣāliḥ, sem í dag tilheyrir Sádi-Arabíu, og sunnanverðu 

Sýrlandi. Af þeim eru þær mikilvægustu frá annarri öld f.Kr. þangað til 105–6 e.Kr., þegar 

ríki Nabatea var innlimað í Rómaveldi. Styttri áletranir og dæmi um veggjakrot eru þó 

mörg þúsund talsins og eru þau mörg hver frá Sínaískaga, sunnanverðri Jórdaníu og 

norðanverðri Sádi-Arabíu. Elstu dæmi um nabatískt stafróf ná fram til ársins 355–356 

e.Kr.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annað farsælt ritmál sem kom undan aramíska stafrófinu var sýríska stafrófið, sem 

nefnt var hér að framan. Það myndaðist á fyrstu öldum e.Kr. í borginni Edessu, sem nú er 

kölluð Urfa. Í dag tilheyrir borgin Tyrklandi og stendur norðan við landamæri Sýrlands en 

í þá daga var hún mikilvægur staður fyrir útbreiðslu kristni í umheimi þeirra er töluðu 

semísk mál. Þetta var ekki síst vegna þess að Biblían var þýdd yfir á aramíska mállýsku 

sem þar var töluð, sýrísku, og ásamt Biblíunni dreifðist sýríska stafrófið meðfram gömlu 

silkileiðinni gjörvallri. Sýríska stafrófið hefur varðveist á fjöldamörgum handritum og þar 

sjást ýmis sérkenni sem höfðu mikið vægi í þróun abdsjadsins, m.a. sérstök stafmerki og 

                                                
45 Healey, The Early Alphabet, 12, 44–45 og 49–56. 
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fyrrnefnd sérhljóðatákn (l. matres lectionis). Stafmerkin voru notuð til þess að aðgreina 

stafi sem höfðu orðið of líkir vegna tilkomu léttiskriftarinnar en hún gerði það einnig að 

verkum að stafir runnu oft saman. Þess vegna urðu einnig til svokallaðar lokamyndir, 

sérstök afbrigði stafa sem birtust í lok orða. Með þessari þróun komu einnig skýrar reglur 

um það hvernig stafirnir skyldu tengdir saman. Við sýríska skrift bættust svo fleiri 

stafmerki, þ.e.a.s. punktar sem notaðir voru til þess að tákna fleirtölumynd orða en einnig 

voru punktar notaðir sem sérhljóðatákn og var þá tveimur punktum bætt ofan á eða undir 

samhljóðatákn. Sýríska stafrófið er enn notað í dag af sýrískumælandi fólki í Sýrlandi, 

Írak, Tyrklandi og víðar.46 

 

2.8 Arabískt stafróf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Á fyrri hluta fyrstu þúsaldar e.Kr. breiddist arabíska tungumálið til Palestínu, Jórdaníu og 

Sýrlands og hljóp í skarð aramísku og eldri arabískra mála sem þar höfðu verið töluð. Elstu 

textar skrifaðir á arabísku sem hafa fundist eru líklega frá miðri þriðju öld e.Kr. Þetta eru 

áletranir sem ritaðar eru með nabatíska stafrófinu í stein. Eins og segir hér að framan varð 

nabatísk skrift sífellt léttiskriftarlegri en hún endaði svo á því að þróast í nýja gerð skriftar, 

sem smám saman varð að því ritmáli sem nú er kallað arabískt stafróf. Þessi þróun er þó 

ekki svo einföld því áhrif á arabíska stafrófið komu víða að. Það er t.d. líklegt að sýrísk 

skrautskrift hafi veitt Aröbum nokkurn innblástur en eflaust komust þeir í kynni við hana í 

menningarborgum eins og Damaskus, þar sem skrautskriftin var notuð í fín 

bókmenntaverk. Á tímabilinu í kringum Krists burð var nefnilega mikið um Araba í þeim 

borgum Mið-Austurlanda sem höfðu orðið fyrir grískum áhrifum, t.a.m. Edessu og 

Palmýru en þar var bæði gríska og aramíska töluð. Arabar gætu því hafa lært ýmislegt af 

                                                
46 Ibid., 42 og 49–51. 

Mynd 11: Arabísk skrift. 
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sýríska stafrófinu. Það er t.d. afar líklegt að hún hafi líka haft áhrif á stafmerki og 

sérhljóðakerfi arabíska stafrófsins.47 

 Samhljóð í arabísku eru 28 og því vantaði Araba heila sex stafi þegar þeir byrjuðu 

að rita mál sitt upp á aramíska mátann, þ.e.a.s. með 22 sérhljóðum. Vandamálið leystu þeir 

með því að bæta punktum yfir og undir ýmsa stafi svo úr urðu nýir. Sömu aðferð notuðu 

þeir svo til að tákna sérhljóð, líkt og hafði gerst í ritmálunum sem á undan komu. Með 

þessu breyttist einnig uppröðun stafrófsins en hún var látin byggjast á stafaformunum 

sjálfum. Hér stal tekið fram að form hvers stafs var, og er, ólíkt eftir staðsetningu. Þannig 

hefur hver stafur frummynd, miðmynd og lokamynd, eins þær eru kallaðar.48 

 Arabíska stafrófið var ekki eingöngu notað af Aröbum heldur einnig öðrum þjóðum 

sem tekið höfðu upp íslamska trú. Þetta má rekja til landvinninga fylgjenda Múhameðs á 

sjöundu og áttundu öld en með þeim breiddist ekki einungis út trú heldur einnig arabískt 

tungu- og ritmál. Þannig varð arabíska sameiningarafl alls kyns þjóða og arabískt ritmál 

sömuleiðis. Mikilvægustu afbrigði stafrófsins í þessu samhengi voru það persneska og 

tyrkneska en persnesk og tyrknesk handrit, ásamt arabískum, voru sérstaklega 

eftirtektarverð fyrir notkun skrautskriftar. Elstu og best varðveittustu 

skrautskriftarhandritin eru þó rituð á sýrísku en segja má að íslömsk trú hafi tekið við 

keflinu hvað skrautskriftina varðar. Þetta má að einhverju leyti rekja til þess að á ákveðnir 

hópar múslima forðuðust myndræna framsetningu á trúarlegum viðfangsefnum og var 

sköpunarkrafturinn þá heldur nýttur í óhlutbundnar skreytingar og skrautskrift, sem dafnaði 

vel fyrir vikið, en ekki síst vegna þess að arabíska varð að mikilvægu trúar- og 

menntamáli.49 

 

3 Myndræn þróun 
 

3.1 Um efnivið og ritfæri 

Efniviðurinn sem notaður var til ritunar á þeim tíma sem stafrófið var í þróun var mjög 

sundurleitur. Því má áætla að það hafi haft töluverð áhrif á myndræna framvindu þess. 

Sæm dæmi um hinar ýmsu fornleifar sem við koma þessari þróun má nefna stóra 

minnisvarða, grafaráletranir, einkabréf, mynt, innsigli, veggjakrot, réttarskjöl, 

bókmenntaverk og trúarrit. Ritun var að miklu leyti háð þeim efnivið sem bauðst á hverjum 

                                                
47 Ibid., 52–54. 
48 Ibid., 56. 
49 Ibid., 54–56; Encyclopaedia Britannica Online, „Calligraphy,“ síðast breytt 22. febrúar 2019, 
https://www.britannica.com/art/calligraphy. 
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stað fyrir sig. Eins voru ritfæri ólík eftir því á hvað var ritað og framkölluðu þau vitanlega 

ólík stafaform. Í þessu samhengi mætti aftur nefna leir, sem bæði var notaður til ritunar 

blautur og þurr, og þurfti því ólík ritfæri eftir því hvaða aðferð var notuð.50 Hér skal þó 

tekið fram að heimildir skortir um ritfæri sem áttu þátt í tilurð stafrófsins og þróun þess. 

Þrátt fyrir það gefa stafaform hvers stafrófs ákveðna vísbendingu um þau áhöld sem gætu 

hafa verið notuð. 

 

3.2 Fönískt stafróf tekur á sig mynd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er líklegt að útlit frumsínaísku/frumkanaanaísku áletrananna hafi að mestu leyti 

ákvarðast af því að þær voru ritaðar í stein. Að framan var stuttlega fjallað um myndræn 

einkenni áletrananna en eins og þar segir voru þær línulegar, þ.e.a.s. að táknin byggðust á 

línum sem voru jafnar að þykkt í hvaða átt sem skrifað var. Þetta gæti talist venjulegt því 

línulegi stíllinn virðist vera einkenni margra fornra áletrana. Þrátt fyrir jafna línuþykkt líta 

frumsínaísku áletranirnar þó út fyrir að vera sérstaklega óvandaðar, t.d. ef miðað er við 

hefðbundið útlit mesópótamískra fleygrúna eða hliðsjón höfð af þeirri tilgátu að 

frumsínaísku/frumkanaanaísku áletranirnar séu afkvæmi egypskra híeróglýfa, sem eru 

iðulega mjög formfastar í útliti. T.a.m. er hæð táknanna áberandi misjöfn en það sama er 

að segja um stærð þeirra, form og ritátt. Þetta gæti ef til vill stafað af reynsluleysi þeirra 

sem rituðu áletranirnar. Kenningar hafa verið settar fram um það að ólæsir 

                                                
50 Healey, The Early Alphabet, 13. 

Mynd 12: Hin frumsínaíska Wadi el-Hôl-áletrun. 
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námuverkamenn í Serābîṭ el-Khâdem, byggðarlagi á Sínaískaga, fundu upp táknkerfið en 

þessar kenningar þykja umdeildar. 51  Hvað sem því líður er það ljóst að 

frumsínaísku/frumkanaanaísku áletranirnar liggja mitt á milli táknmynda og óhlutbundinna 

stafa52 og virðast þar með hafa einkenni ritmála sem hafa ekki enn fest í sessi, ef marka má 

seinni stig þeirra ritmála sem fjallað er um í þessari ritgerð. Þessi einkenni koma fram í 

myndrænni framsetningu stafrófsins, t.a.m. í mismuni í stærð og ritátt, og eru, í bland við 

þá staðreynd að áletranirnar voru ritaðar í stein, mikilvægasti þátturinn í útliti þess.

 Stærsti áfangi í myndrænni þróun frumsínaíska/frumkanaaníska táknkerfisins í 

föníska stafrófið var bersýnilega stöðlunin sem átti sér stað en hún fólst í því að stafaform 

stafrófsins tóku á sig samhæfða og einfalda mynd og urðu fullkomlega óhlutbundin. Vitað 

er að á þeim tíma sem föníska stafrófið var að myndast voru ýmis önnur ritmál notuð á 

svæðunum í kring en þetta virðist ekki hafa haft mikil áhrif á ritunaraðferðir hvað föníska 

stafrófið varðar. T.a.m. var notast við fleygrúnir til þess að rita úgaríska abdsjadið, 

meginritmálið í fornu borginni Úgarít á vesturströnd Sýrlands.53 Föníska stafrófið hélt þó 

línulega útlitinu sem fylgdi frumsínaísku/frumkanaanísku áletrununum. Ætla má að þetta 

hafi verið af ásettu ráði, þ.e.a.s. að línuleg skrift hafi hentað þeim vel sem rituðu með 

föníska stafrófinu enda eru þær fornleifar sem hafa fundist aðallega áletraðir steinar. 

Leirinn á norðursemíska svæðinu var auk þess lélegur.54  Eins og kom fram hér að framan 

er það þó líklegt að ritað hafi verið á papýrus í Fönikíu og á svæðunum í kring og því ekki 

hægt að útiloka að sú ritunaraðferð hafi einnig haft áhrif á almenn leturform ritmálsins. 

Þetta gæti t.d. verið ein ástæðan fyrir því að stafaformin tóku á sig enn fágaðri mynd síðar 

meir en eins og sést á síðari áletrunum virðist vera sem leggir stafanna lengist töluvert 

(sbr.mynd 14). Hér skal það þó ítrekað að föníska stafrófið var einnig ritað með bleki í 

léttiskriftarstíl (sbr. mynd 15). Á blekáletrununum sést hversu ólík stafaformin eru hinum 

hefðbundna línulega stíl. Þetta sýnir ef til vill fram á það hversu staðlað ritmálið var í raun 

og veru, þ.e.a.s. að beinagrind þess hafi verið svo formföst að stíl stafana mætti breyta án 

þess að merking þeirra færi á milli mála.55 

 

                                                
51 O’Connor, „Epigraphic Semitic Scripts,“ 90–92; Daniel Estrin, „There's an Intriguing Theory that Illiterate 
Miners Invented the Alphabet,“ Books, The World, 28. desember 2016, https://www.pri.org/stories/2016-12-
28/theres-convincing-theory-illiterate-miners-invented-alphabet. 
52 Elizabeth Knott, „Alphabet Origins: From Kipling to Sinai,“ Exibitions and Events, The Metropolitan 
Museum of Art, https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/assyria-to-iberia/blog/posts/alphabet. 
53 O’Connor, „Epigraphic Semitic Scripts,“ 90 og 92. 
54 Swiggers, „Transmission of the Phoenician Script to the West,“ 261. 
55 Í leturhönnun er beinagrind sá ferill kallaður sem ritfæri ferðast eftir til þess að framkalla staftákn. 
Útlitseinkenni stafaforma ákvarðast síðan af tegund ritfæra. 
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Mynd 16: Grískar áletranir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Þróun fönísks stafrófs í latneskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Samanburður á 
frumkanaanískum og fönískum stöfum. 

Mynd 14: Fönískar áletranir. 

Mynd 15: Fönísk léttiskrift. 
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Útlit föníska stafrófsins breyttist ekki mikið við komuna til Grikklands en viðamiklar 

breytingar urðu þó á því hvernig notkun þess var háttað. Það sem gæti útskýrt 

breytingarleysi útlitsins að einhverju leyti er það að Grikkir virtust hafa notað sama efnivið 

til ritunar og Fönikíumenn, þ.e.a.s. stein, papýrus, leður og við.56 Af því má draga þá 

ályktun að ritaðferðirnar sem þeir lærðu af Fönikíumönnum féllu vel að siðum þeirra eða 

þörfum og óþarfi hafi verið að breyta þeim. Stafaformin breyttust þó örlítið eins og eðlilegt 

er. T.a.m. virðast grísku stafaformin vera örlítið breiðari en þau fönísku, auk þess sem á 

þeim grísku eru ekki langir leggir eins og fönískar áletranir báru oft (sbr. mynd 14 og 15).57 

Grikkir snéru einnig einstaka stöfum við og einfölduðu. Það sem einkennir gríska stafrófið 

einnig er að margir stafir virðast passa inn í óeiginlegan ferhyrndan ramma. Þetta á t.d. við 

um stafina my og ny (sbr. mynd 17). Auk þessara breytinga bættust nýir stafir við gríska 

stafrófið, samhjóðarnir fí, kí og psí. Þó var markverðasta breytingin sem Grikkir áttu hlut í 

vitanlega sú sem nefnd var í fyrri hluta þessarar ritgerðar, að þeir gerðu fönísku 

samhljóðatáknin ʾālep, hē, ḥēt, yōd og ʿayin að sérhljóðatáknunum alfa, epsílon, eta, jóta 

og ómíkron (sbr. mynd 17) svo að úr varð „ekta “stafróf. Þeir bjuggu svo til tvo nýja 

sérhljóða, ypsílon og ómega. Allir þessir nýju stafir féllu vel að þeim sem fyrir voru. 

T.a.m. var stafurinn ómega gerður úr stafnum ʿayin en var klofinn að neðan.58 Það að stíll 

stafaformanna hélst að mestu leyti óbreyttur eftir að Grikkir tóku upp stafrófið undirstrikar 

það að þeir hafi notað svipaðar aðferðir við ritun og þær er notaðar voru til að rita föníska 

stafrófið áður en það barst til Grikklands. 

 Svipaða sögu er að segja um breytinguna úr grísku stafrófi í etrúskt. Vegna þess að 

etrúska var ólík grísku féllu samhljóðarnir beta, gamma og delta úr stafrófinu stuttu eftir að 

komuna til Ítalíu. Sömu sögu er að segja um ómíkron59 enda hafði etrúska aðeins fjögur 

sérhljóð. Við bættust þó nokkrir stafir, t.d. nýr stafur til að tákna hljóðið [f]. Líkt og kom 

fram hér að framan skildu Etrúrar eftir sig fjöldann allan af minjum þar sem stafrófi þeirra 

bregður fyrir. Þar á meðal er keramik, málmar, steintöflur og jafnvel bækur úr líni.60 Þessar 

minjar virðast þó ekki hafa mikið að segja um þróun stafaformanna sjálfra, því etrúsk skrift 

varðveitti línulega stílinn sem kom frá Grikkjum en hann birtist svo í stafrófi Rómverja 

þegar þeir tóku upp stafrófið. Helsta breytingin á stafaformunum var ef til vill sú að þau 

lengdust örlítið. Af þeim atriðum sem höfðu áhrif á latneska stafrófið og rekja má til Etrúra 
                                                
56 Swiggers, „Transmission of the Phoenician Script to the West,“ 261. 
57 Healey, The Early Alphabet, 28. 
58 Ibid., 38. 
59 Bonfante, „The Scripts of Italy,“ 297. 
60 Mark Cartwright, „Etruscan Language,“ í Ancient History Encyclopedia, síðast breytt 21. febrúar 2017, 
https://www.ancient.eu/Etruscan_Language/. 
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Mynd 17: Samanburður á fönískum stöfum 
og grískum. 

Mynd 18: Samanburður á ákveðnum stöfum í 
ólíkum grískum stafrófum. 

Mynd 19: Etrúsk áletrun. 

voru vesturgrísku stafaformin, sem bárust til Rómverja, þó mikilvægust. Sem dæmi má 

nefna stafinn sem notaður var fyrir hljóðið [x], sem var vesturgrísk útgáfa af stafnum xí, og 

eins stafinn fyrir hljóðið [s], sem var nokkuð ólíkur gríska stafnum sigma (sbr. mynd 18).61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Stafróf Rómverja var í upphafi mjög líkt því sem þeir fengu frá Etrúrum en síðar 

stökkbreyttist það og varð gjörólíkt því sem áður hafi verið. Þegar Rómverjar tóku við 

stafrófinu féllu úr því margir stafir, m.a. nokkrir sem notaðir voru til þess að tákna ýmis 

önghljóð sem Rómverjar þurftu ekki á að halda. Þeir héldu samt sem áður táknunum C, K 

og Q, sem voru öll notuð fyrir hljóðið [k] í etrúsku og bjuggu svo til stafinn G sem hafði 

vantað í etrúska stafrófið. Auk þess tóku þeir seinna meir upp stafina Z og Y beint úr 

gríska stafrófinu.62 Fjöldamargar tegundir skriftar þróuðust út frá stafrófi Rómverja og hafa 

þær verið rannsakaðar ítarlega.63 Hér verður þó aðeins staldrað við þá tegund sem almennt 

                                                
61 Bonfante, „The Scripts of Italy,“ 297–299. 
62 Healey, The Early Alphabet, 40; Bonfante, „The Scripts of Italy,“ 297–299; James P. T. Clackson, „Latin,“ 
í The Ancient Languages of Europe, ritstj. Roger D. Woodard (Bandaríkin: Cambridge University Press, 
2008), 75. 
63 Knight, „The Roman Alphabet,“ 312. 
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Mynd 20: Rómversk bautasteinsskrift. Afsteypa af áletrun á Trajan-súlunni í Róm. 

hefur þótt fremri öllum öðrum, svokallaða bautasteinsskrif (l. monumentalis). Hún er elsta 

hástafaskrift (l. capitalis) Rómverja og vel þekkt meðal leturfræðinga, fornleturfræðinga og 

skrautritara. Bautasteinsskriftin er þekktust af áletrunum á Trajan-súlunni í Róm, þar sem 

hún var meitluð í stein (sbr. mynd 20). Það sem mætti teljast merkilegast við þessar 

áletranir er stafskeggið (e. serif) sem birtist á stöfunum. Ástæðan fyrir tilvist þess er ekki 

þekkt en víst er að það var málað á af ásettu ráði sem hluti af stafaformunum, sem voru 

síðan meitluð í stein með svokölluðum V-skurði. 64 Með bautasteinsskriftinni breyttist 

rómversk skrift á þann hátt að línulegi stíllinn sem einkennt hafði öll ritmálin á undan 

hvarf og þau einkenni sem komin voru alla leið frá föníska stafrófinu lifðu aðeins áfram í 

kjarna stafrófsins, beinagrind stafanna. 

 

 
 

 

3.4 Þróun fönísks stafrófs í arabískt 

Formlegar aramískar áletranir voru ekki sérstaklega frábrugðnar þeim fönísku hvað útlit 

varðar. Stafaformin voru línuleg og meginformin virðast annars vegar hafa verið beinar 

skálínur og hins vegar kringlótt form. Umfangsmesta breytingin var því léttiskriftin sem 

þróaðist með notkun stafrófsins. Hún var einföld í útliti og hafði, líkt og á almennt við um 

léttiskrift, einkenni skriftar sem rituð er með hraða.65 Auk þess voru stafaformin áberandi 

ólík þeim í formlegu skriftinni enda var léttiskriftin rituð með bleki. Á mynd 21 er dæmi 

um slíka skrift, ritaða á papýrus. Þar sést mismunur í línuþykkt greinilega. Þessi mismunur 
                                                
64 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Handrit og skrift,“ Greinar, Málsgreinar, 
http://ait.arnastofnun.is/grein.php?id=702#; Edward M. Catich, The Origin of the Serif: Brush Writing and 
Roman Letters (Davenport, Iowa: Catich Gallery, St. Ambrose University, 1991), 21 og 283. 
65 Healey, The Early Alphabet, 29 og 33–34. 
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Mynd 21: Aramísk léttiskrift á papýrus. Mynd 22: Nabatískar áletranir. 

orsakaðist líklegast af notkun ritfæris með breiðum oddi. Auk þess sést á skriftinni að sá 

sem ritaði hélt pennanum í nokkrum halla, þannig að lóðréttu pennastrokurnar eru grennri 

en þær láréttu. Ofan á þetta má bæta að lágleggir stafana voru sérstaklega langir og lágu í 

beinni línu en það átti einnig við um breiðu formin efst á stöfunum.66 Af þessum 

útlitsþáttum að dæma má það teljast líklegt að stafrófin sem af því aramíska komu hafi 

verið undir miklum áhrifum frá stafaformum léttiskriftarinnar enda fóru áhrif stílsins sem 

sést í formlegum áletrunum að dvína eftir því sem tíminn leið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Á meðan nabatíska stafrófið var í þróun jukust áhrif léttiskriftar á aðrar 

skriftaraðferðir stórkostlega. Eins og segir hér að framan sjást einkenni hennar greinilega, 

meira að segja í áletrunum á steini. Stafaformin eru þétt, kringlótt og margir stafir jafnvel 

tengdir.67 Við þetta má einnig bæta að áletranirnar virðast vera nokkuð frjálslegar hvað 

formið varðar, þ.e.a.s. að skörp horn eru að miklu leyti horfin úr stafaformunum, lágleggir 

hanga niður úr stöfunum, form stafana liggja í allar áttir og lykkjur hafa myndast á 

mörgum stöfum (sbr. mynd 22). Þetta má að einhverju leyti rekja til stöðnunar sem varð í 

þróun formlegu skriftarinnar á ákveðnum tímapunkti, falli borgarinnar Petru og hjaðnandi 

forræði Nabatea. Við það urðu ritreglur óskýrari og ófaglærðir Arabar hófu að nota 

skriftina fyrir arabísku í vaxandi mæli.68 Í tilviki nabatíska stafrófsins virðist ritfæra ekki 

                                                
66 Encyclopaedia Britannica Online, „Calligraphy,“ síðast breytt 22. febrúar 2019, 
https://www.britannica.com/art/calligraphy. 
67 Healey, The Early Alphabet, 44–45. 
68 Beatrice Gründler, The Development of the Arabic Scripts: From the Nabatean Era to the First Islamic 
Century (Atlanta, Georgia: Scholars Press), 123. 
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Mynd 23: Arabísk skrautskrift. 

getið í heimildum en þó má draga þá ályktun af útliti léttiskriftarinnar að ritfæri Nabatea 

hafi leyft þeim nokkuð frjáls handtök. 

 

 

 

 

 

 

 

 Breytingin úr nabatísku stafrófi í arabískt er margþætt. Þó er það ljóst að 

áframhaldandi áhrifa léttiskriftarinnar gætti á meðan þróun ritmálsins stóð. Nokkrar af 

breytingunum voru t.a.m. sá greinarmunur sem gerður var á staðsetningu stafa, eins og 

kom fram hér að framan; stafir tengdust að fullu; ýmsar samsteypur (e. ligature) urðu til, 

t.d. hin svokallaða lām-ʾalif-samsteypa; grunnlínan (e. baseline) leit dagsins ljós og ýmis 

stafmerki birtust. 69  Líkt og latneska stafrófið var arabíska stafrófið skrifað með 

ógrynnunum öllum af skriftartegundum. Það virðist vera sem svo að frá byrjun tímabilsins 

sem kennt er við íslam hafi fleiri en ein gerð arabískrar skriftar verið í notkun. Ein af þeim, 

hin svokallaða vestræna léttiskrift, virðist hafa verið framhald af nabatískri skrift. Í austri 

þróaðist svo kúfísk skrift, sem gæti hafa verið undir áhrifum frá sýrískri skrift.70 Arabísk 

skrift var, og er, skrifuð með reyrpenna sem skorinn var við halla svo að uppstrokurnar 

urðu grannar og niðurstrokurnar þykkar. Þessar andstæður í stafaformum arabíska 

stafrófsins eru eitt af megineinkennum þess í dag. Önnur einkenni eru lágleggirnir sem 

margir stafanna bera en þeir bognuðu mikið í þróunarferli stafrófsins. Hins vegar eru 

háleggirnir þráðbeinir og ásamt lágleggjunum mynda formin fágaðan ryþma sem er enn eitt 

einkenni skriftarinnar. Við þetta má bæta að arabísk skrautskrift var vitanlega skrifuð á 

pappír og skinn en hún var einnig notuð til þess að skreyta byggingar og voru áletranir þá 

gerðar í mörgum tilfellum.71 Arabísk skrift hefur þróaðist furðulítið síðan á fyrstu öldum 

íslamstrúar. Þetta er vegna þess að skrifarar og textafræðingar settu strangar reglur um 

notkun þess, sem segja má að gildi enn í dag.72 Þrátt fyrir þessa stöðlun er það ljóst að 

                                                
69 Ibid. 
70 Healey, The Early Alphabet, 56. 
71 Encyclopaedia Britannica Online, „Calligraphy.“ 
72 Thomas Bauer, „Arabic Writing,“ í The World’s Writing Systems, ritstj. Peter T. Daniels og William Bright 
(New York: Oxford University Press, 1996), 559. 
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arabíska stafrófið er afsprengi umfangsmikillar þróunar sem birtist í öllum þáttum 

stafrófsins. 
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Niðurlag 

 
Aðdragandinn að tilkomu stafrófana tveggja, þess latneska og þess arabíska, hefur verið 

afar langur. Eins hafa ritmálin sem þróuðust úr föníska stafrófinu tekið á sig hinar ýmsu 

myndir. Í samræmi við það hefur þróun föníska stafrófsins í latneskt og arabískt stafróf 

verið þverólík að mestu, ef ekki öllu, leyti. Þessi þróun birtist ekki eingöngu í útliti 

stafaformanna heldur einnig í meginuppbyggingu þeirra, ritátt, stafmerkjum og svo lengi 

mætti telja. Ástæður þessarar þróunar eru þó margþættar og mjög ólíkar eftir stafrófum. 

 Þróun fönísks stafrófs í latneskt má segja að hafi orðið í stórum skrefum og stærstu 

breytingarnar urðu þegar stafrófið ferðaðist á milli tungumála, að undanskildum þeim 

þegar Grikkir tók upp notkun fullgildra sérhljóðatákna. Eins og komið hefur fram hér að 

framan hafði tilfærslan á milli tungumála helst áhrif á stafi stafrófsins, sem fengu ný 

hlutverk eða féllu burt. Hér ber að ítreka að þegar Grikkir tóku upp stafrófið tóku þeir 

einnig upp táknkerfi sem hafði verið þróað af þjóð sem talaði algjörlega óskylt mál. Það 

sama gerðist í tilfelli Etrúra og Rómverja. 

 Tilurð latneska stafrófsins frá myndrænu sjónarhorni er þó heldur veigalítil. 

Ástæður þess gætu verið margar en ætla má að ritfæri og efniviður hafi haft sitt að segja. 

Aðferðir sem notaðar voru til þess að rita voru einsleitar og eftir því var yfirbragð 

stafaformanna, sem voru nánast alltaf línuleg, líkt og í upphafi. Ef til vill þóttu 

ritunaraðferðir henta þeim vel sem tóku við stafrófinu á hverju stigi fyrir sig og því var lítil 

þörf á því að breyta til. Það er a.m.k. ljóst að myndræn þróun úr fönísku stafrófi í latneskt 

var afskaplega takmörkuð og breyttist lítið fyrr en Rómverjar fundu upp á nýjum 

ritunaraðferðum. 

 Í tilfelli þróunar fönísks stafrófs í arabískt var breytingin á stafrófinu mun jafnari og 

náttúrulegri en meginskipulag stafrófsins breyttist lítið þangað til Arabar bættu 

nauðsynlegum samhljóðum við stafrófið. Arabískt stafróf einkenndist líka af því að það 

þróaðist í návígi við önnur ritmál. Þetta má að miklu leyti rekja til þess að Arabar áttu 

greiðan aðgang að ýmsum hugmyndum sem þeir fengu að láni frá öðrum þjóðum og 

útfærðu á sinn máta, t.a.m. með því að taka upp notkun stafmerkja og nýrra ritunaraðferða. 

 Myndræn þróun föníska stafrófsins í arabískt var mun stórfelldari en þróunin í 

latneskt stafróf. Bera fór á áhrifum léttiskriftar strax í síðari skriftaraðferðum 

Fönikíumanna og þessi áhrif mögnuðust eftir því sem ritmálið þróaðist. Að lokum varð 

staðalskrift Araba tengiskrift með ákaflega einkennandi stafaformum en eins og komið 
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hefur fram tók léttiskriftin við af formlegri skrift strax á blómatíma nabatíska 

konungsveldisins. 

 Með þróun undanfarinna árhundruða hafa stafrófin tvö tekið á sig nýjar myndir og 

tala má um stökkbreytingu í þessu samhengi. Það má áætla að stafrófin eigi eftir að þróast 

töluvert á næstu öldum þótt erfitt sé að spá fyrir um framtíðina. Ný tækni og miðlar hafa átt 

sinn þátt í þessari þróun, allt frá því að byrjað var að prenta stafrófin og til okkar tíma, 

þegar vinna með letur fer að mestu leyti fram í tölvum. Þrátt fyrir þessa þróun er það á 

hreinu að arfleifð föníska stafrófsins sést enn og mun sjást í hundruð ára í viðbót. 
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