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Kursinnhold: Kurset er et MA-seminar og tar for seg det greske språkets historie i antikken 
fra mykensk til κοινή opp til den bysantinske og moderne perioden. Emnet omhandler også 
greske dialekter og språkformene i ulike typer gresk litteratur. Dessuten er noe grunnleggende 
kunnskap i indoeuropeisk språkvitenskap uunngåelig for å kunne forstå gresk språk, dets 
historie og de greske dialektene (f.eks. avlydsystem og laryngalteori). I tillegg til studiet av 
greske tekster fra ulike språkhistoriske perioder skal studentene også få fordypet innsikt i hva 
som særpreger historisk språkvitenskap som forskningsområde. Det sistnevnte skal hoved-
sakelig skje gjennom semesteroppgaveskrivning. 

I høst 2018 ble kurset undervist som heisemne med GRE2110. Pensumlitteratur var 
Stephen Colvin’s (2007) A Historical Greek Reader; i tillegg kom det flere oversiktsartikler 
(bl.a. Gjert Vestrheim, «Gresk språk i fire tusen år», Klassisk Forum 2016 [2], 55–75). To 
gjesteforelesninger var også del av emnet: Federico Aurora (Oslo) ga en innføring i mykensk 
gresk (28.09.2018), og Gjert Vestrheim (Bergen) holdt forelesning om utviklingen av det 
greske språket fra gammelgresk til middelalder- og nygresk (23.11.2018).  
 
Semesteroppgaven skal bestå av en lingvistisk/språkhistorisk kommentar til – og analyse av – 
en selvvalgt passasje fra en gresk tekst, inkl. studentens egen oversettelse. Teksten kan være 
(et utdrag fra) en litterær eller en innskriftlig tekst skrevet på hvilken som helst dialekt. Det er 
mulig å velge en tekst fra Colvins bok eller fra en lignende kilde, f.eks. C.D. Bucks (21955) 
The Greek Dialects. I alle fall er det påkrevd at studentens kommentar ikke gjentar det som 
står i en eksisterende kommentar, men at den klart går utover det. Det forventes at studenten 
ikke bare jobber med Colvins bok og det øvrige lesestoffet som ble delt ut i undervisningen, 
men at han/hun skaffer seg – og bruker og siterer fra – ytterligere forskningslitteratur. Studen-
ten i sin kommentar skal vise at han/hun kan jobbe selvstendig med en gresk tekst fra en 
lingvistisk/språkhistorisk vinkling og at han/hun derved har ervervet seg fordypet innsikt i hva 
som særpreger historisk språkvitenskap som forskningsområde. En god besvarelse omfatter 
dessuten også en viss kontekstualisering av den valgte teksten, f.eks. innenfor sjanger og/eller 
litteraturhistorie (for en litterær tekst) eller historiske omstendigheter (for en innskrift). Ideelt 
sett skal det komme frem på hvilken måte lingvistikk og språkhistorie kan hjelpe til å forstå 
og kontekstualisere en tekst utover det rent lingvistiske. 
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