3.9 Kontraktion hos vissa verb
Om två vokaler eller vokal och diftong stöter samman inuti ett
ord, kontraheras de ofta till ett långt ljud (av lat. contráhere =
sammandraga). Verb med stam på och kan kontraheras med resp. temavokal (eller ) i enlighet med olika
ljudlagar (som dock inte behöver läras in i detalj, se S 8, BJ 30):
1. Kontraktion hos verb som i presens slutar på
+ , t.ex. (ni smyckar)
+ ,t.ex. (vi smyckar)
 framför lång vokal eller diftong uppgår i denna,
t.ex. (jag/du smyckar)

Ett verbum contractum på i imperfekt får ytterligare
belysa denna verbtyps kontraktioner:


jag smyckade


du smyckade


han/hon smyckade


vi smyckade


ni smyckade


de smyckade
Ett verbum contractum på heter i presens infinitiv


 

(att) smycka

Uppgift 4 Översätt:
() Tes i Herakleitos filosofi
 (<, <)
(<,<)
’ 
jag flyter
jag lägger hand vid något, försöker (med inf.)
 ingen - jag handlar orätt
 jag är lycklig - neutrum pluralis

ackusativ: ’i (fråga om) allt’ (ackusativus limitationis)
Observera att kontraktionsresultatet får cirkumflex, då den första av de
mötande vokalerna haft accent!
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Stadion i Delfi ligger högt och har u-form. Här anordnades
de pytiska spelen. Skalden Pindaros har i sina oden prisat
segrare i dessa tävlingar.

Tolos är ett rundtempel tillägnat Atena Pronaia, dvs.
’Atena som står före Apollontemplet’. Templet är den
tempelbyggnad som besökare från Aten först möter i Delfi.
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Källan Kastalia ligger på vägen till tempelområdet. Besökaren måste tvätta
sig i källan, innan han eller hon steg in i templet för att få svar på en fråga
eller ett råd av prästinnan (pytian). Även pytian renade sig i källan.
Berusad av ångor från brinnande lagerblad uppges hon ha suttit på sin
trefot i templets inre och gett sina svårtydda svar till besökaren.
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2. Kontraktion hos verb som i presens slutar på
 + e-ljud ()
 + o-ljud ()
Ett verbum contractum på i imperfekt får belysa
denna verbtyps vokalkontraktioner:
























jag jagade
du jagade
han/hon jagade
vi jagade
ni jagade
de jagade

Ett verbum contractum på heter i presens infinitiv


 

(att) jaga

Uppgift 5 Översätt:

 ()
()
()
()

 lärare - jag älskar, uppskattar
jfr (Guds) kärlek

-elev

 jag handlar, utför, jfr drama
 jag vågar - adverb rättrådigt, rättfärdigt
medium jag anklagar - oskyldig
se avsnitt 3.11 Anmärkning
 medium jag går i spetsen för, anför (med gen.)
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3. Kontraktion hos verb som i presens slutar på
 + eller
 + eller
 + diftong
> 

Ett verbum contractum på i imperfekt får tjäna som
åskådningsexempel för denna verbtyps av vokalkontraktioner:




jag uppenbarade





du uppenbarade





han/hon uppenbarade





vi uppenbarade





ni uppenbarade





de uppenbarade

Ett verbum contractum på heter i presens infinitiv


 

(att) uppenbara

Uppgift 6 Översätt:
()
()
()




envåldshärskare - land,
 landområde -jag förhärjar
jag befriar, jfr adj.  fri
adv. skamligt, av adj.skamlig
jag värvar - legosoldat
anförare

Äldre litteratur, t.ex. Homeros Iliad och Odyssé, är rik på
okontraherade former, medan klassiska författares språk
mestadels rymmer ord där vokalkontraktionen redan skett.
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3.10 Den hellenistiska tiden 323-31 f.Kr
Hellenismen är en modern benämning på tiden från Alexander
den stores död till kejsar Augustus erövring av Egypten. Den
innebär en sammansmältning av grekiska grundelement med
orientaliska sådana.
Efter Alexanders död delades riket av hans generaler i ett
flertal stater, bl.a. Makedonien, Syrien, Pergamon och Egypten.
Makedonien (inkl. Grekland) lades under Kassandros.
Kungarna Filip V och Perseus (179-168 f.Kr.) förde krig mot
romarna, vilka så småningom resulterade i att Grekland år 148
f.Kr. förvandlades till en romersk provins, Achaea.
Syrien tillföll Seleukos I. Det seleukidiska riket med huvudstaden Antiokia sträckte sig från Syrien och österut (bl.a.
Persien). Huvuddelen av landet erövrades år 67 f. Kr. av
romarna.
Pergamon utgjorde västra delen av nuvarande Turkiet. Där
verkade bl.a. de konstälskande kungarna Attalos och Eumenes.
Landets siste kung testamenterade år 133 f. Kr. riket till Rom.
Egypten lades under Ptolemaios I. Därefter härskade där
13 kungar, alla med namnet Ptolemaios. Den sista regenten,
Kleopatra, besegrades av Octavianus (Augustus) vid Actium 31 f.Kr.
Denne besatte därefter Egypten och Kleopatra tog sitt liv.
Egypten hade i början av 200-talet f.Kr. en ledande intellektuell roll genom att de ptolemeiska kungarna grundade
biblioteket i Alexandria och dess vetenskapliga centrum, Mouseion
(därav ordet museum). De tekniska uppfinningarna under den
ptolemeiska tiden var imponerande (Arkimedes t.ex. fann lagen
för specifika vikten, Aristarkos hävdade att jorden rör sig runt
solen och inte tvärtom). Det fanns också en livaktig konstnärlig
verksamhet, där konstnärernas uttrycksförmåga blev större än
tidigare. Vi möter realism och ibland nästan naturalism och
porträtten blir alltmer verklighetstrogna. Allt detta influerade
starkt på romersk konst. Litteratur från området blev under
hellenismen också viktig för romersk poesi, t.ex. för Catullus,
Vergilius och Horatius. Under hellenismen fortlevde ett antal
klassiska filosofiska riktningar, t.ex. den platonska akademin.
Även Aten förblev en nyckelort, och i centrum stod de nya
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filosofiska skolorna, stoicism och epikurism. För båda var huvudfrågan, hur man skulle vinna den högsta lyckan.
Alexander hade vuxit upp med den attiska dialekten av
grekiskan och förde den med sig på sina erövringståg. Den
kallades ’den gemensamma dialekten’
och denna benämning lever kvar som en fackterm för den
hellenistiska grekiskan: koine. Romarna hyste aktning för den
grekiska kulturen och snart blev det en vana att unga romare
skulle undervisas i och kunna grekiska (ungefär som engelska
idag): grekisk filosofi och vetenskap ingick i en god uppfostran.
Nya Testamentet är skrivet på koine.

3.11  vem, vilken, vad?
Nu är det lämpligt att ta upp det interrogativa pronominet
(mask. o. fem.) (neutr.) etc. ’vem, vilken, vad’? Observera att dessa två former av det interrogativa pronominet aldrig
får sin akuta accent försvagad till gravis.
Singularis

Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ

Mask./Fem.





Neutr.






Pluralis



Nominativ


Genitiv


Dativ


Ackusativ
Anmärkning: I sammanhanget kan du passa på att lära det
indefinita pronominet  ’någon, något’. Det böjs när det
gäller kasussuffixen som det interrogativa  men är i alla
former utom en enklitiskt och därmed utan accent.

Uppgift 7 Översätt:

medium jag mottager -  måltid
forts. STEG 3 d
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