
HET PERFECTUM IN HET POSTKLASSIEKE 
GRIEKS; OVERBLIJFSELS IN DE 

TAAL VAN HEDEN 

DOOR D. C. HESSELING 

§ 1. Het Perfectum van het klassieke Grieks kent het 
Nieuwgrieks niet meer; in de taal van heden gebruikt men 
met behulp van 't werkwoord Ë'X,w een omschrijving, die 
echter niet altijd dezelfde betekenis heeft als de enkelvoudige 
vorm der oudere periode. 

Men is geneigd zich het te loor gaan van een grammatikale 
vorm voor te steUen als een voortdurend zeldzamer worden 
van het gebruik; men verwacht dat teksten die niet beproeven 
het klassieke idioom na te volgen, in chronologiese orde de 
toenemende schaarste zuUen aantonen van Infinitivi, Futura, 
Participia activa en van Perfecta in het postklassieke Grieks. 
Een enigszins nauwkeurig onderzoek toont echter aan dat 
van een algemene regel hier geen sprake is, dat in vele 
gevaUen de vorm die bestemd is te verdwijnen, in verloop 
van tijd veelvuldiger dan vroeger wordt aangetroffen en dat 
wijziging van de betekenis wel een symptoom kan wezen van 
een dreigend gevaar, maar het geenszins van spoedige onder
gang behoeft te zijn. Om vast te stellen welk verschil van 
frequentie er bestaat tussen de klassieke en de postklassieke 
periode, moeten wij ons bedienen van de statistiek, een hulp
middel dat met grote omzichtigheid en met schroom voor 
sneUe besluiten gehanteerd moet worden en eigenlik alleen 
door gebrek aan beter te verdedigen is. Die bezwaren gelden 
in sterke mate bij 't beschouwen der geschiedenis van het 
Griekse Perfectum. 

§ 2. Indien we het aantal vormen van Perfectum en 
Plusquamperfectum tellen op een bepaald getal bladzijden 
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van klassieke schrijvers, met name bij Thucydides, Plato, 
Lysias, Xenophon en Demosthenes, en de uitkomst vergelijken 
met een soortgelijk onderzoek van de boeken die het Nieuwe 
Testament vormen en met andere tot de Koine behorende 
geschriften, verkrijgen wij gegevens die wel over de aard en 
het gebruik van het Perfectum ons iets zeggen, maar van 
weinig betekenis zijn voor de kennis van het verminderend 
gebruik. Ik heb uit de hierboven genoemde schrijvers de 
volgende stukken gekozen, alle in grootte ongeveer gelijk 
aan 50 blz. van het Nieuwe Testament in de bekende uitgave 
van NestIe 1): Thucyd. I, c. 1-66; Plato, Phaedo c. 1-36; 
Lysias, I, XII, XXIV2); Xenophon, Anabasis 111 en IV c.l-lO: 
Demosthenes, Ilep! T:lÜ crTerp~II:::-, c. 1-152. Het aantal Perfec
tum- en Plusquamperfectumvormen bedroeg voorThucydides 76, 
voor Plato 149, voor Lysias 131, voor Xenophon 66, voor 
Demosthenes 182 Sj, of, gerekend per blz. Nestle N. T., onder

scheidenlik 1.50, 3, 2.62, 1.32, 3.64. Ik bevond voor de ge
schriften van het N. T. die meer dan 50 blz. beslaan in de 
uitgave van Nestle, dat het aantal gevallen per blz. gerekend 
bedroeg: Ev. Matth. 1, 16, Ev. Marc. 1, 53, Ev. Luc. 1, 64, 
Ev. Joh. 3, 22, Acta Apost. 1, 63. Uit deze getallen, die bij 
grotere uitgebreidheid der onderzochte teksten wellicht enige 
wijziging zouden ondergaan, kan voorlopig geen ander besluit 
worden getrokken dan dat de veelvuldigheid der Perfectum
vormen in nauw verband staat met de stijl der schrijvers. 
Naarmate de inhoud meer betogend, meer subjektief, harts
tochtelik of rhetories is, wordt het Perfuctum vaker aange-

1) Deze grootte komt overeen met de omvang van het Evangelie 

van Marcus, dat in genoemde uitgave 54 bladzijden beslaat. 

') Dus: 'T 1f"Èp TOÜ ' EpIXTOcr.s-ill::1J' rpbll::1J, KIXT<X 'EpIXTOcr.s-iIlO/;';, 

'T 1f"Èp TOÜ ÓtJ'WQcTO/;. 

3) De plaatsen waar deze honderden gevallen voorkomen zijn hier 

en elders niet vermeld. Te veel ruimte zou daartoe vereist worden. 

Werkwoorden als ::18:x, die alleen naar de vorm Perf. zijn. werden 

niet meegeteld. 
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wend; wanneer vooral verhaald wordt, de gebeurtenissen 
meer op de voorgrond treden dan het oordeel van de schrijver, 
is 't aantal Pertectumvormen geringer. Zo laat het zich ver

klaren dat Thucydides en Xenophon een lager percentage per 

blz. vertonen dan Lysias, hoewel deze stellig een veel een

voudiger, moderner Grieks schrijft dan Thucydides, dat de 

betoogtrant van de Phaedo en de hartstocht van Demosthenes 
het aantal Perfecta doen stijgen. Dat de Oratores rijk zijn aan 
Perfecta is herhaaldelik opgemerkt. Ook bij dezelfde schrijver 

kan men dit verschil waarnemen: in het eerste boek van de 
Anabasis telden wij in c. 1-4 § 10 (ongeveer gelijk 25 blz. 

Nestie N. T.) slechts 18 gevallen, waardoor de verhouding per 
blz. 0.72 wordt, terwijl die voor het veel levendiger derde 

boek, waarin Xenophon zelf optreedt, 1.32 bedraagt. Een 
soortgelijke uitkomst geeft een onderzoek van Xenophon's 

navolger Arrianus, als men diens Anabasis Alexandri(I, c. 1-20) 
vergelijkt met zijn redaktie van EPt"cteius' Diatribae (I, c 1-16); 
beide stukken zijn ieder ongeveer even groot als 50 blz, 
NestieN. T.; in het eerste vindt men 89 Perfectumvormen 

(d. i. 1.78 p. blz.) in het tweede 132 (d. i. 2.64 p. blz.), hoewel 
de Anabasis geschreven is in een taal die zich meer naar 't 

klassieke model richt dan de Diatribae, waarvan men mag 

aannemen dat zij getrouw de gesproken vertogen of kolleges 
van Epictetus weergeven. 

§ 3. De vergelijking van verschillende boeken van het 

N. T. is met het bovenstaande in overeenstemming. De 

frequentie in de Synoptici en in de Acta is ongeveer gelijk, want 
cijfers als 1.16, 1.53, 1.64 en 1.63 leveren bij een vergelijking 

die over een tekst van niet zeer grote omvang loopt (waarbij 
men nog zeer rekening dient te houden met imponderabilia), 

weinig verschil op. Anders is het gesteld met het Evangelie 
van Johannes (3.22 p. blz.) waarin de talrijkheid der vormen 

die bij Plato en Demosthenes gelijk komt. Het profetiese 
van de inhoud, het affirmatieve karakter van het geschrift, 
verklaart ook hier het aanzienlike getal. Ook bij sommige 

201 



4 

brieven moet men vermoedelik een betr'ekkelik hoog percen
tage door de stijl verklaren, doch daar deze teksten kleiner 
van omvan~ zijn is 't beter hier nog voorzichtiger te wezen 
dan bij de Evangeliên en de Acta, en dus alle gevolgtrekkingen 
ter zijde te laten. Ik laat hier dan ook de door mij gevonden 
cijfers achterwege. 

§ 4. Zelfs zulk een zeer, algemene vergelijking tussen klas
sieke en Koine-teksten is intussen alleen met veel voorbehoud 
gerechtvaardigd. Men behoort b.v. in aanmerking te nemen: 
Ie. dat Infinitivi en Participia Activa in het N. T. zeldzamer 
zijn dan bij de Attici en dat dus de Infinitivi en Participia 
Activa Perfecti in het N. T. reeds als zodanig, niet als vor
men van het Perfectum, er schaars moeten wezen en 2e. de 
mogelikheid dat een gelijk getal Perfectumvormen bij een ge
schrift van het N. T. en bij een Atties schrijver over een 
zeer verschillend aantal werkwoorden is verdeeld: een be
trekkelik gering getal werkwoorden kan in latere tijd in 't 
Perfectum zijn voorgekomen en veelvuldig gebruikt zijn. Het 
langzaam verdwijnen van het Perfectum zou in dat geval niet 
uit de cijfers blijken. Wij moeten beide opmerkingen onder 
de ogen zien. Laten wij beginnen met de eerste. 

In de stukken der Attiese schrijvers die wij onderzochten, 
vonden wij bij Thucydides 4 Infinitivi Perf. (Pass.). bij Plato 13 
Inf. Act. en 38 Inf. Pass., bij Lysias 8 Inf. Act. en 2 Inf. Pass., 
bij Xenophon 4 Inf. Pass., bij Demosthenes 8 Inf. Act. en 
9 Inf. Pass., of, gerekend per blz. NestIe N. T., Thuc. 0.08, 
Plato 0.26 + 0.76 (dus 1.02), bij Lysias 0.16 + 0.04 (dus 0.20), 
bij Xenophon 4 (dus 0.08), bij Demosthenes 0.16 + 0.18 (dus 
0.34). Groot is 't verschil met de cijfers die het tellen op
leverde van de Infinitivi Perf. in de Evangeliên en in de 
Acta: Ev. Matth. 0, Ev. Marc. 1 (Inf. P.), Ev. Luc. 0, Ev. 
Joh. 2 (Inf. A.), Acta 8 (Inf. Act.). Minder groot, maar toch 
nog duidelik, is 't onderscheid in frequentie bij de Participia 
Activa; ik zal hier ter bevordering van de overzichtelikheid 
alleen de verhoudingscijfers, dus 't aantal berekend per blz. 
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Nestle N. T., vermelden: Thuc. 0.42, Plato 0.53, Lysias 0.60, 
Xenophon 0.20, Demosthenes 0.70; Ev. Matth. 0.19, Ev. Mc. 
0.38, Ev. Luc. 0.34, Ev. Joh. 0.32, Acta 0.35. De overige vormen 
van het Perfectum komen èn bij de behandelde Attici èn in 
het N. T. zo zelden voor, dat wij de vermelding achterwege 
kunnen laten. Indien nu, ondanks 't geringe getal van Infinitivi 
en Participia Activa in 't algemeen, de schrijvers van 't N. T. 
een vrij groot getal Perfectumvormen bevatten, moeten we 
wel aannemen dat de vormen die niet met ondergang be
dreigd werden in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling 
(dus de Indicativi en het Participium Pass.) ook in het Per
fectum nog veelvuldig gebruikt werden. Men zou kunnen 
menen dat het Participium Pass., de vorm die nog heden in 
gebruik is, zo talrijk voorkomt in 't N. T. dat daardoor de 
betrekkelik hoge eindsom verklaard wordt. Dit is echter niet 
het geval, gelijk wij later zullen zien. 

§ 5. En nu de tweede opmerking: het groter of geringer 
aantal werkwoorden dat ons onderzoek der Perfectum
vormen heeft geleverd bij Attici en bij de schrijvers van het 
N. T.-Thucydides, Plato, Lysias, Xenophon en Demosthenes 
hebben op de 50 blz. Nestle N. T. onderscheidenlik 49, 69, 
SS, 43 en 76 verschillende werkwoorden met Perfectumvormen 
gebruikt, d.i. p. blz. Nestle 0.98, . 1.38, 1.10, 0.86, 1.52. Bij de 
Evangelisten en in de Acta is 't aantal verschillende werk
woorden: Ev. Matth. 46, Ev. ~arc. 42, Ev. Luc. 76, Ev. Joh. 
SS, Acta 74 of gerekend per blz. (waarvan 't getal respec
tievelik 83, 54, 92, 67, 93 is): 0.54, 0.77, 0.83,0.82,0.79. Het 
getal werkwoorden is dus geringer dan bij de Attici, doch 
dat verschil (vrijwel overeenstemmende met het groter per
centage van Perfectumvormen bij de Attici) is niet zó groot, dat 
men moet denken aan het overleven van het Perfectum in 
een beperkt geval werkwoorden. Alleen bij 't Ev. Joh. is 
't aantal werkwoorden (55) opmerkelik veel geringer dan 't 
aantal Perfectumvormen (216) zou doen verwachten. Omgekeerd 
is in de Ep. ad Hebr. (26 blz. Nestle N. T.) het getal ver-
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schillende werkwoorden met Perfectum vormen zeer groot, nl. 
59, dus 2.26 p. blz., een omstandigheid die vooral verklaard 
wordt door het atticisties karakter van het geschrift. 

§ 6. Tans zullen wij wat nader beschouwen de verschil
lende vormen die in hetN. T. en bij een schrijver als Epictetus 
blijkbaar tot de levende taal behoorden en waarvan er een 
('t Participum Passivi), nog in 't hedendaagse Grieks voorkomt, 

een ander (de Indicativus Perf. Act.) m. i. duidelike sporen 
heeft achtergelaten. Wij zullen beginnen met de Indicativi 
die in de taal van heden geheel en al ontbreken: de Indicativus 
Perfecti Passivi en de Indicativus Plusquamperfe'cti (Act. en 
Pass.). De cijfers die het ~emiddeld getal per blz. NestIe der 
Indicativi Perf. Pass. bij de reeds genoemde schrijvers of 
geschriften aangeven zijn: Thuc. 0.20, Plato 0.24, Lys. 0.36, 
Xen. 0.48, Demosth. 0.66; Ev. Matth. 0.15, Ev. Marc. 0.24, 
Ev. Luc. 0.l9, Ev. Joh. 0.16, Acta 0.24. De overeenkomstige 
cijfers der frequentie van de Indic. Perf. Act. zijn: Thuc. 0.30. 
Plato 0.38, Lys. 0.34, Xen. 0.30, Demosth. 0.64; Ev. Matth, 
0.24, Ev. Marc. 0.31, Ev. Luc. 0.27, Ev. Joh. 1.92, Acta 0.29. 
Men ziet dat bij de Attici het aantal der Ind. Act. niet be
langrijk verschilt van dat der Ind. Pass.; ook bij de schrijvers 
van het N. T. is de Indic. Perf. Pass. niet zo veel zwakker 
vertegenwoordigd, behalve in 't Ev. Joh., waar het onder
scheid zeer groot is: 1.92 te'genover 0.l6. De taal van Epictetus' 
Diatribae, die zo veel punten van overeenkomst heeft met 
die van het Ev. Joh., toont, hoewel in mindere mate, een 
soortgelijk verschil: voor de Ind. van 't Perf. Act. is het 
cijfer 0.78, voor de Ind. Perf. Pass. 0.34. Van de kleinere 
Nieuwtestamentiese geschriften, waarbij de statistiek dus nog 
meer risico oplevert, noem ik alleen de 5 die meer dan 20 
blz. beslaan in de uitgave van Nestie, met vermelding van 't 
aantal blz., 't cijfer voor de Ind. Perf. Act. en voor de Ind. 
Perf. Pass.: Apocal. (44 blz.) 0.43 en 0.06; Rom. ,35 blz.) 
0.51 en 0.77; Cor. I (31 blz.) 0.51 en 0.90; Hebr. (26 blz.) 

1.11 en 0.42; Cor. II (22 blz.) 0.77 en 0.59. Vooral in deze 
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boeken is de verhouding der veelvuldigheid van Ind. Perf. 
Act. tot die van de Indic. Perf. Pass. zeer ongelijk; biezon
dere omstandigheden, eigenaardigheden van de stijl spelen 
hier een voorname rol. Wij zullen hier tans niet op ingaan; 
bij alle ongelijkheid is niettemin de konklusie gerechtvaardigd 
dat in 't N. T. de Ind. Perfect. Pass. nog geenszins zeldzaam 
is, maar dat de onregelmatigheid van het gebruik op ver
mindering van zijn vitaliteit kan wijzen. De overige boeken 
van het N. T. zijn te gering van omvang om voor ons doel 
van nut te zijn. 

Het Plusquamperfectum (Act. en Pass.) komt èn bij de Attici 
èn in 't N. T. niet veel voor. Zie hier de cijfers berekend per 
blz. N estle: Thuc. 0.02 (Act.) en O. I 2 (pass.); Plato 0.10 en 
0.22 ; Lys. 0.12 en 0.06; Xen. 0.04 en 0.10; Demosth. 0.12 en 
0.14; Ev. Matth. 0.06 en 0; Ev. Marc. 0.14 en 0; Ev. Luc. 
0.10 en 0.02; Ev. Joh. 0.22 en 0; Acta 0.10 en 0.02. Men 
ziet dat ook bij deze vorm de verschillen niet belangrijk zijn. 
De historici hebben de laagste cijfers. Het hoge cijfer van 't 
Ev. Joh. wordt verklaard door dat er zevenmaal 't Plusquam
perfectum van ;'a-TYJfJ.:, vijfmaal dat van ~P'XPfJ.XI in voorkomt. 
Talrijk zijn de Plusquamperfecta in de 50 blz. Nestie N. T. 
die onderzocht zijn van de Anabasis van Arrianus, n.l. 12 
Plusqmpf. Act. en 12 Plusqmpf. Pass. Hier komen 4 werkw. 
ieder tweemaal in 't Plusquamperfectum voor, de overige in 
aanmerking komende slechts één maal. Men kan dus zeggen 
dat Arrianus inderdaad zekere voorliefde toont voor die tijd 

en zich in dat opzicht onderscheidt van Xenophon. 
De cijfers voor de Indic. van het Perfectum Act. zijn reeds 

genoemd, doch wij herhalen ze hier en voegen er enkele 
cijfers van andere geschriften aan toe: Thuc. 0.30, Plato 0.38, 
Lys. 0.34, Xen. 0.30, Demosth. 0.64; Ev. Matth. 0.24, Ev. Marc. 
0.31, Ev. Luc. 0.27, Ev. Joh. 1.92, Acta 0.29, Apocal. 0.43, 
Rom. 0.51, Cor. 10.51, Cor. 11 0.77, Hebr. 1.11; Arrianus 
Anab. 0.02, Epictetus Diatr. 0.78. Sommige van deze cijfers 
vereisen enige toelichting. Het buitengewoon hoge getal in 't 
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Ev. Joh. hangt samen met de herhaling van enkele werk
woorden; men telt er 5 voorbeelden van Ind. Perf. Act. van 
~?r'O(1'TÉÀÀW, ylyllWcrxw en p.tx.pTlJpW, 6 van Àiyw en ?r'1G'Tew·, 

7 van yEyllop.~I, 10 van f.P'X,OP.IXI, 13 van ÀIXÀW, 17 van apw, 

20 van 'dE'dwp.1. 't Aantal werkwoorden met Perfectumvormen 
in Ev. Joh. (67 op 55 blz.) is kleiner dan bij Plato en Demos
thenes (69 en 76 op 50 blz.) Ook in Epictetus' Dialribae 
komen op een stuk ongeveer even groot als 50 blz. Nestle 
enkele werkwoorden herhaaldelik in de Ind. Perfect. Act. 
voor (driemaal yEyllop.of.l, 'dE'dw,ul en ËP'X,OP.fXl, zesmaal ÀrxP./3á.lIW), 

in Hebr. vindt men zesmaal die vorm van yEyllop.~1 en vijfmaal 
van Àiyw, maar in geen der geraadpleegde geschriften is de 
herhaling zo groot als bij Johannes de Evangelist. Ter bevesti
ging van de mening dat van dezelfde schrijver de brieven 
zijn, kan dienen dat in de eerste brief, hoewel slechts 91/, blz. 
beslaan de, 39 Indic. Perfect. Act. gevonden worden (de tweede 
en derde brief zijn al te kort om in aanmerking te komen) 
en ook hier is dat grote getal toe te schrijven aan herhaling 
(driemaal Ind. Perf. Act. van 'dE'dwp.1 en 1I11eW, viermaal van 
Q:IeOW en yellllw, zesmaal van apw, achtmaal van ylyllWcrxw). 

In de Apocal. vindt men alleen driemaal de Ind. Perf. Act. 
van :'cr-rtJP.1 en vijfmaal die van Àrxp./3lillW. Arrianus heeft in 
zijn geschiedverhaal al heel weinig de Ind. Perf. gebruikt; 
wij zagen dat bij hem 't Plusquamperf. veel talrijker is. Het vrij 
hoge cijfer van Cor. II (0.77) kan niet door herhaling verklaard 
worden: alleen yiyollj( komt er driemaal in voor. De brief 
beslaat echter niet meer dan 22 blz. Nestle en men moet 
daarom aan 't cijfer niet veel betekenis toekennen. Ook de 
Brief aan de Hebreeuwen is bij betrekkelik geri~ge omvang 
(26 blz.) rijk aan Ind. Perf. Act., zonder dat enkele werk
woorden telkens herhaald worden: van de 29 voorbeelden 
komt de vorm twee keer voor bij ye1l1lw, vijf keer bij Àiyw, 

zes keer bij yEy1l0P.fXl. De overige 16 voorbeelden zijn over 
16 werkwoorden verdeeld. Hier is dezelfde verscheidenheid 
als b.v. bij Plato. 
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Ten slotte het Participium Pass. van het Perf., de enige 
vorm die in de hedendaagse taal onmiskenbaar voortleeft 1). 

Het gebruik er van nam reeds in de Oudheid toe en menig 
Partic. is tans volkomen gelijk aan een adjectivum geworden. 
Men heeft, dit wetende, gemeend dat in het N. T. het Part. 
Perf. Pass. veelvuldiger voorkomt dan bij de Attici ~). De 
cijfers tonen evenwel niet zulk een verschil aan, behalve bij 
de Apocalypse. Men oordele: Thuc. 0.38, Plato 0.68, Lys. 1.-, 
Xen. 0.48, Dem. 1.04; Ev. Matth. 0.50, Ev. Marc. 0.44, Ev. 
Luc. 0.65, Ev. Joh. 0.52, Apocal. LSO, Acta 0.50. Er is, gelijk 
men ziet, niet meer schommeling in de cijfers van de Nieuw
testamentiese boeken dan bij die der Attici. De cijfers van 
Arrianus' Anabasis (0.70) en Epictetus' Diatribae (0.76) voegen 
zich vrij goed in dit verband. Vanwaar dan de ongewone 
frequentie in de Apocal. ? De emphatiese stijl van de schrijver 
geeft de voorkeur aan Part. Pass. boven Adjectiva,aan y,'YiX.7rYlp,ÉlI~Ç, 
y,,oY}p,wp,ill~ç, Y;T:i[,u:xrrp,ill~ç, 'iGe'iG,oI.Jp,p,€lI~" 7ro7r ).Y},owp,ÉlI~Ç boven 
.x'YJ!7rY}Táç, ~,oY},u~ç, €T~[,u~Ç, 'iG,oI.J7rTbç, 7rÀ;'pY}ç enz.; het oude 
Plusquamperfectum vermijdt de schrijver geheel en vervangt 
het door een Participium verbonden met het verbum substan
tivum; de Indic. Perf. Pass. komt op de 44 blz. slechts 
driemaal voor; verschillende Part. Pass. keren telkens terug: 
viermaal die van Ótll~i'Yw, iT:iIp,.7.SW en rrrp,oiX.'Yi~W., zesmaal dat 
van rrrpzsw, negenmaal dat van 7rêPI{J/x).Àw en twaalfmaal dat 

van 'Y,oz'{!W. 

Wij menen op grond van deze statistiese gegevens, 
waarvan wij de betrekkelike waarde geen ogenblik ver
geten, gerechtigd te zijn tot de uitspraak, dat in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling de Indicativi van het Perfectum 
en de Participia ook bij de schrijvers die niet de klassieke 

I) Het moderne Partic. Perf. Pass. heeft geen reduplicatie; zijn functie 

i. uitgebreider, maar het accent (paroxylonon) toont de herkomst. Zie 

Thumb, Ha"db. § 209 -211, Pernot, Grammaire § 292. 

2) ebanlraine, Hisloire du parfait gree, Parijs, 1927, blz. 222. 
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taal wilden navolgen nog veelvuldig gebruikt werden, niet 
veel minder dan bij de Attici. De verschillen worden in dit 
geval meer bepaald door de stijl der schrijvers en door de 
grotere of geringere rijkdom van hun woordenkeus dan door 
de spraakkunst. 

§ 7. Is dus in de eerste eeuwen van onze jaartelling het 
aantal Perfecta, behalve in de vormen die (als b.v. de Infini
tivus) in alle tijden zeldzamer werden, niet veel geringer dan 
vroeger, de aard, de betekenis van het Perfectum kan niet
temin gewijzigd zijn. Men weet dat in het Atties 't Perfectum 
een toestand weergeeft van het heden als gevolg van een 
handeling in 't verleden I). Dit tweeledige karakter is aanleiding 
geworden tot verandering in het gebruik. Het tweede element, 
de handeling, kwam op de voorgrond en het Perfectum werd 
ten slotte een historiese tijd. Er zijn grammatici (b.v. Jannaris 
in zijn An historial Greek grammar, Londen, 1897, §§ 1861, 
1870, 1871) die dit proces reeds laten aanvangen in de klas
sieke tijd 2). Zij halen ten bewijze plaatsen aan, bij Thucydides 
en niet veel jongere tijdgenoten, waar in dezelfde zin Aoristus 
en Perfectum gebruikt worden, zonder voor ons altijd be
grijpelike redenen. Overtuigend is hun betoog niet, zelfs niet 

I) Deze definitie, in 't wezen der zaak van oude datum, maar later 

dikwels bellreden of vervangen door onjuiste bepalingen, wordt gehand

haafd door Delbrück (Verg/eiehende Synt. d. Indogerm. Spraeh~n 11, blz. 

171) die kort, en daardoor niet zo duidelik, 7egt: .. das Perfectum be

zeichnet den erreichten Zustand". en door P. Chantraine (His/oire dil 

parfait gree, Parijs 1927, blz.) voor wie het Perfectum weergeeft: Hun 

état atleint à la suite d'un procès antérieur". Delbrück en Chantraine 

nemen daarmee in hun definitie ook het Plusquamperfectum op, dat 

een soor/gelijke toestand in het verleden aanduidt; het il het Imperfectum 

bij het Perfectum. 

') Ook Dr. A. Poutsma (Ot'eI de tempora van de Imper. In de Conj. 

horta/.-prohi". in het Grieks, V~rhand~/. Krm. Akad. v. lJ'e/enseh. XXVII, 
1928, no. 2, § 20. 21) deelt deze mening, doch hij verdedigt die op 

andere wijze; volgens hem vereisen de aangehaalde plaatlen een zuiver 

hi.tor~s tempus. 
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wannéerzij er in slagen aan te tonen dat dezelfde schrijver 
in soortgelijke uitdrukkingen nu eens aan de Aoristus, een 
ander maal aan het Perfectum de voorkeur geeft. Men kan 
immers bij het doen van dezelfde mededeling Of op de 
bereikte toestand Of op de voorafgaande gebeurtenis de 
nadruk leggen. Meister 1) heeft duidelik aangetoond dat bij 
Herondas de Perfecta (vooral dieop -)(7. zijn er talrijk) nog 
duidelik een toestand weergeven, zodat men bij hem menig 
maal 't Perfectum door een Praesens moet vertalen (b.v. 
).~Ài7rPYi)(e = ),e7['p~, lIl, 50). En Hultsch, in een zeer uitvoerige 
studie ~),komt ten opzichte van Polybius tot een soortgelijke 
konklusie' betreffende de handhaving van 't klassieke gebruik. 
Hij bestrijdt met goede uitslag schrijvers als Stich, die reeds 
bij Polybius een aoristies Perfectum willen aanwijzen; toch 
is ook later lterhaaldelik zulk een Perfectum toegeschreven 
aan Polybius en zelfs aan de Attici, b.v. door W. Schmid 3), 

al geeft hij toe dat het bij dezen zeldzaam voorkomt. 
Omtrent de betekenis van het Perfectum in het N.T. zijn 

de gezaghebbende spraakkunsten van onze tijd het eens dat 
als regel kan gelden het voortbestaan van het klassieke gebruik, 
doch dat er plaatsen zijn (een zestal of tiental) 'waar inder
daad het Perfectum als zuiver historiese tijd gebruikt is. 
8Iass.Debrunner') en Moulton 5) hebben die plaatsen besproken, 

I) Abhandl. d. Sächs. Ges. d. Wi.\s. XXX, Phil. /fjst. Cl. XIII, blz. 873. 

2) J)ie erzöhlendm }ormen bei Polybills (Abhandl. d. Söchs. Ges. d. 
Wiss. XXX, Phil. Hist. Cl. XIII en XIV); men zie vooral blz. 112, 
vlg. over 't verschil tussen 't zuiver mededelende van de geschied

schrijver en het meer subjectieve van dezelfde persoon als bii .. für 
seine Zeitgenossen sprechend seine Urtheile [aüasert)';. In 't laatste 
geval kielt hij, gelijk een redenaar, het Perfectum. 

3) Der Atticismlls in seinen Hauptvertretern... dartestellt, Stuttgart, 
1887, Il, blz. 52. 

4) Blall-Debrunner, Grammatilt lfes nelltestament. Griechisch, Göttingen, 
1921, Se druk, § 318, 3i(} · 346. 

S) J . H . Moulton, A Grammar of Nem Teslam,nt Greeltl (Pro/elometla), 
3e druk, 1908, blz. 140 - 147. 
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de laatste het uitvoerigst. De zeer talrijke Perfecta in het 
Evangelie van Johannes zijn uitvoerig behandeld in Abbott's 
spraakkunst van dat Evangelie; de schrijver verwerpt alle 
pogingen om bij de Evangelist een aoristies Perfectum aan 
te wijzen. Voor hem zijn al die Perfecta getrouw aan de 
klassieke betekenis; van eenige verwarring is geen sprake 1). 

Het is niet nodig de discussie over deze plaatsen te her· 
openen. In de meeste gevallen is verschillende opvatting 
mogelik. Geheel sluit ik mij aan bij de woorden van de heer 
Chantraine (0. 1., blz. 189): "Aucun exemple n'est Mcisif, 
parce que chaque texte peut être interprêté différemment par 
des lecteurs différents. 11 n'est jamais possible d'affirmer que 
Ie parfait soit l'équivalent d'un aoriste, mais la nuance qui 
sépare,ees deux tem ps devient de moins en moins sensible"2). 
Naar mijn persoonlike opvatting zijn er enkele plaatsen in 
't N .. T. (ik denk in de eerste plaats aan de Openbaring) waar 
't Perfectum reeds de plaats van een Aoristus inneemt; 
de verdediging van het klassieke gebruik in het Evangelie van 
Johannes door Abbott is voor mij somtijds te subtiel, b.v. 
wanneer hij zegt dat het Perfectum van 7rlrrT~1M "implies 
persistent flelief" (0. I. § 2441-2442); in dergelijke gevallen 
zou ik liever van een emphaties Perfectum spreken. Doch 
dit alles doet voor de algemene kwestie weinig ter zake: 
men kan zeggen dat in het N. T., en evenzeer in de 
Papyri uit de eerste eeuwen vóór en na onze jaartelling, het 

1) E. A. Abbott, Johan"i"e Grammar, Londen, 1906, §§ 2749-2753. 

2) Men vergete niet dat hetgeen on. vreemd ofwiJIekeuri& toeschijnt, 

dat voor de taal· en tijdgenoot waarachijnlik niet wa.. De degelibte 

en langdurigste studie van een niet meer gesproken taal kan nooit de 

bereikbare kennis van een hedendaagse, en allermin.t die van onze 

eigen laai, evenaren; ook daarom is studie van de moedertaal de b .. i. 

van taalinzichl. Men leze in dit verband : Dr. N. van Wijk, "A.peet" 

e. HAeli."sart" (in De NieuflJe Taa/gids, XXII (1928), blz. 225 . 239), 

over schijnbare onregelmatigheden in hel Sla vies. 
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proces van de overgang tot een historiese tijd nog niet is 
voltrokken, hoogstens in gang is. 

Raadpleegt men schrijvers van eenvoudige taal en stijl uit 
enige eeuwen later, dan kan men met meer beslistheid spreken. 
In het Pratum Spirituale van Johannes Moschus (begin 7e eeuw) 
b.v. zijn de Perfecta in het algemeen schaars, in de Indicativi 
bepaald tot weinige werkwoorden en dan gebruikt op een 
wijze dat men bijna altijd een Aoristus zou verkiezen. In de 
Bloemlezing 1) door mij uitgegeyen (in omvang overeenkomend 
met ongeveer 30 blz. van Nestle's N. T.) telde ik 26 voor
beelden van de Indicativus, doch 15 daarvan levert yillof.llXt 

en 6 ~i~wf.l/ . Niet veel anders is 't gesteld bij Theophanes 
Confessor (8e eeuw) en bij Malalas (6e eeuw), die in een stuk 
van gelijke grootte als de Bloemlezing van Moschus onder
scheidenlik 17 en 5 voorbeelden opleverden van de Indicativus 
Perfecti, gewoon lik als verhalende historiese tijd gebruikt en 
in hoofdzaak beperkt tot weinige werkwoorden: yiYllof.lIX/, 

~i~wf.l/, '7rO/W enz. I). Intussen is het taalgebruik ook van deze 
geenszins atticistiese schrijvers zo willekeurg, zo rijk aan oude 
vormen naast zeer moderne of liever vulgaire zinswendingen, 
dat een statisties onderzoek tot geen enigermate betrouwbare 
uitkomst kan leiden. De taal van Malalas vooral is ruw, 
armelik en ongelijk; hij heeft een voorkeur voor 't participium 

e?f'YIx,Wt; en herhaalt telkens vormen als Tàt '7rpoyeYPIXf.lf.lÉIIIX, TtX 

dpYif.lÉ.1I1X enz. 
Raadpleegt men de Atticistiese schrijvers vaft de keizertijd, 

dan vindt men afwijkingen van het klassieke gebruik alleen 
als op zich zelf staande vergissingen, en bij de strenge 
volgelingen van de leer zijn die vergissingen zeldzaam. 

I) B/oem/e:riuf uit het· Pratum Spiritua/e van Johannes Moschus, van 

inleiding en aantekeningen voorzien door D. C. Heneling, Utrecht, G. 

J . A. Ruy., 1916. 

2) Zie ook S. P,alti" Grllmmatii der Bysantinischen C"roniiefl . 

Göttingen, 1913, blz. 229 vlg., die ook op het toenemen van de om

Ichreven vormen met dp.i en ~xw wijlt. 
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w. Schmid verklaart dat hij niet één voorbeeld van een als 
Aoristus gebruikt Perfectum in de echte redevoeringen van 
de zeer pllristiese rhetor Aristides zou kunnen aanwijzen 1). 

Een symptoom van 't te loor gaan der oorspronkelike 
betekenis van 't Perfectum heeft men ook gezien in het voor
komen van Perfecta met uitgangen, vooral in de 3de Pers. 
Plur., van de Aoristus, en, wat later, van Aoristi die in de 
3de Pers. Plur de uitgang van 't Perfectum (- 0(G"1) vertonen !). 

Doch men zal aan dit symptoom niet te veel waarde toe
kennen als men bedenkt dat in 't Nieuwgrieks niet alleen 
Imperfectum en Aoristus dezelfde uitgangen hebben gekregen, 
terwijl toch die tijden nooit in 't gebruik zijn verwisseld, maar 
dat er ook een onmiskenbare invloed van het Imperfectum 
is uitgegaan op de vorm van het Praeses, wederom in de 
3de Pers. Plur. 

§ 8. Ook de Griekse grammatici geven ons geen helder 
inzicht in de betekenis van het Griekse Perfectum in de 
Keizertijd. Zij willen ons onderrichten omtrent het klassieke, 
naar hun inzicht enig juiste gebruik, maar zij zeggen niets 
over de gewijzigde betekenis, en zij zijn ten opzichte van 
het klassieke gebruik niet geheel nauwkeurig. De tweeledig
heid hebben zij niet genoeg laten uitkomen S) en eenzij'dig 

. 1) W. Schmid, 0.1. II, blz. 52. 

2) K. Dieterich, Untersllchungen Z Ul' Geschichte d. gr. Sprache von der 

hellenistischrn Zeit his z/lm JO·Jah, h. n. Chr., Leipzig, Teubner, 1898, 

blz. 235, vlg. Ik herhaal (vlg. hierbo\'en, blz. 10) dat m.i. niet alle plaatsen 

die Schmid, Jannaria, Dieterich en ande-ren hebben aangehaald als 

voorbeelden van Perfecta met Aoristusbetekenis de daaraan toegekende 

bewijskracht hebben. Zie voor deze wisseling van uitgangen op Papyri 

ook A. H . Salonius, Zur Spracheder griechischm Papyrushrie/e, Helsing

fors, 1927, blz. 24. 
I) Dr. A. Poutsma (0 ./., zie hierboven, blz. 10 noot 2) stelt deze 

tweeledigheid helder in het licht · onder de titel .het Perfectum impli

ceert [somtijds] de Aoristus" (§§ 16-19); met zijn opvatting dat, om

gekeerd, de Aoristus somtijds het Perfectum of het Praesens in het 
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de betekenis van een het heden aanwijzende tijd vermeld. 
Zo zegt Apollonius Dyscolus dat adverbia die een verleden 
aanwijzen niet met het Perfectum, wel met het Plusquam
perfectum verbonden kunnen worden; 1r~),x/ 'Yi.'YPiXrpf., 1r~),x/ 

~piITTY}xf. is, volgens hem, niet goed mogelik, evenmin als 
1rpWYW en dergel. cum Perf. I). En Herodianus verzekert ons 
dat men 1ripI.JIT/ niet, maar wel rxpT/ kan verbinden met 'Yi.'YprxrplX '). 

Maar 1r~),IX/ c. Perf. komt meer dan eens in het Atties voor, 
b.v. Aesch. Prometh. 993: l,1rTIX/ 7riiÀIX/ J'r, xaci /3f./3c~Àf.I.JTIX/ of 
Soph. Philoct. 1030: Ti~IIYrx: ~fÛIl1r~Àxt. Wil men tegenwerpen 
dat 1r~Àx/ ook "sedert lang" kan betekenen (b.v. Plato Crita, 
pag. 43 A: rxpn J'è Y,XE/Ç ~ 7r~Àx/), dan is ons antwoord dat 
in een zin als 1r:;À),,xY-IÇ Ótxf,x,x (Plato, Laches, p. 194 D) of 
LCt)Xp-XTY} f,,"~::':;IIT!T. a~J'eiç 1l"w1ron èbpiXXZ1I ÓtIl~pW1rWII (Plato, Symp. 
p. 220 A), de adverbia toch zeker op het verleden wijzen, en 
dat men zelfs TbTf. verbonden vindt met een Perfectum, b.v. 
J'/û'Yi), ~~iXf.J.E1I TbTE (Plato, Respubl., p. 541 A). En zou, als het 
Perfectum eenvoudig een toestand van het heden, zonder 
betrekking op het verleden, weergaf, Plato (Symp., p. 215, D) 
geschreven hebben: ah J'i; 1ri1r:;II~:X lXi,T~' iJ1r~ TWIl 70/I)~TWII 

i,b'Yw1J, 1r~UXW ~T/ xxi :lwi? Sj De regel der genoemde gram
matici, hoewel gebouwd op een juist beginsel, is dus zelfs 
voor · het klassieke gebruik te eng geformuleerd. Omtrent de 
betekenis in later tijd leert zij niets. Vinden wij misschien 
iets daaro,er bij Ammonius, die ons meedeelt: b.1ré~rxIlE xxi 

Oudgrieks i IDpliceert (§§ 22, 23), kan ik mij echter niet verenigen. In 

het Nieuwgrieks i, dit wel het geval, o.a. bij enkele werkwoorden all 

1rëillrxIT:X, ik heb honger; J'io/acITiX, ik heb dont; IIVt,.TWITf., 't il nacht 

Zie Pernot, Grammaire de I:rec moderne, § 321, 1. 
I) Gramm,ltici eraeci ed. Scbneider et Uhlig, (I, blz. 124 (vlg. 12, 

blz. 143). 

2) Herodiinul (bij BQillonade, Anecdota 111, Parijl. 1831, blz. 254) 

noemt all 1.,loeci,me dat .. Iommigen zeggen·: 'Yi'YPlXrplX 1répI.JIT/". Inder

daad vindt men zulke verbindingen bij latere Ichrijvere. 
I) Andere, loortgelijke, voorbeelden bij Dr. A. Poutlma (0.1. § 18). 
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Ti::rv"f/lGf ;S1'XIf'ÉPf.t. ÓC?rÉ::r'XVê fJ-ÈV Vflll, TÉ::rV"f/IGf. ;SÈ ?r.xÀ'XI. wç, ?rêptf

?r.xn10'ê : ;SfivlX rrr,fJ-f.pav, ?rêpl?rê?r.xT"f/IGf. àè ?ráÀ!XI? 1) Voor de 
klassieke taal raakt deze opmerking kant noch wal, blijkens 
de adverbia VUl! en rJ'r,fJ-fpOIl, maar kan zij bedoelen te zeggen 
dat men in postklassieke tijd, toen het Perfectum een histo
riese tijd was geworden, dit Perfectum gebruikte om een 
verwijderd verleden aan te duiden? Ik kan geen plaats aan
wijzen uit latere schrijvers die deze onderstelling zou beves
tigen. Het enige onderscheid met de Aoristus is dat het 
Perfectum voor die schrijvers iets nadrukkelikers had en 
daarom somtijds verkozen werd. Hier herhaalt zich wat reeds 
bij de Oratores Attici valt waar te nemen, hoewel om ge
wijzigde reden: bij de redenaars is klem gelegd op het werk
woord door een gebeurtenis in haar verband met het heden 
voor te stellen, bij de latere schrijvers is reeds de volle re 
vorm het middel om kracht te ~even aan het woord. Vandaar 
ook een voorliefde voor omschrijving door middel van een 
participium en een hulpwerkwoord.') 

§ 9. Het blijkt nu ook dat men slechts onder voorbehoud 
de herhaaldelik geuite mening kan beamen dat in het latere 
Grieks Perfectumvormen veelvuldiger zijn dan bij de klassieke 
schrijvers. Dit is alleen juist wanneer men de schrijvers raad
pleegt die de Attici willen navolgen en, naar de aard van 
puristen, hun modellen overdrijven. Een studie van de heer 
J. E. Hardy, The Perfect Forms in Later Greek from Ari
stotIe to Justinian S) toont dit duidelik aan. Hardy, met on-

1) Ammoniu., de di!ferentia ad/illium vocllbu/orum, ed. L. C. Valekenaer, 

nova editio, Leipzig, 1822, blz. 24. Volgens Cohn (Plln/y-WISSOfIJlI, i.v. 

Ammoniu.) is 't werk een zeer lale, Byzantijnse omwerking van een 

om.treeks 100 n. K. geschreven boèk. oe de bewerker inderdaad 
Ammoniu. wa., is onzeker. 

2) Op dezelfde wijze verklaart Dr. C. de 8o~r (Revu, de lintuislique 

rOlffllfle, 1927, blz. 283-295) in het Frans de z.g. "temp •• ureompo.4! .... 

3) In Trllflsllct,ons lIf1d Proceediflgs of the AmericllfI phi/IJ/ogicill AssIJ

CialiOfl, XXXVII (1906), blz. 53 72. 
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verdroten i: ver de postklassieke schrijvers onderzoekend, 
komt tot de gevolgtrekking (0. 1., blz. 66 vlg.) dat de Participia 
Perf. Pass. en tevens de van Participia afgeleide adverbia 
(b.v. Tf::r~Pr4:"YJ/.Û.1IWÇ, ~XT:x.1r.rpP'IIYJ~ÓTWÇ, ~;or~1rE1rTW~ÓTWÇ enz. enz.) 
in aantal toenemen. Ditzelfde onderzoek leidt de schrijver 
tot de uitsl,raak dat de Optativus geenszins, gelijk men be
weert, zeldlaam is in 't latere Grieks. Dat is waar, indien 
men alleen op de litteratuur, op de geleerde schrijvers, let; 
Hardy zegt dat ook de Dualis reeds in de 4e eeuw vóór 
onze jaartelling wegstierf, maar niettemin bij sommige schrij
vers (hij ci :eert Aristides en Libanius) herleefde "to a {uller 
and more vigorous though more artificial life" (0. l. blz. 56). 
De opmerking is volkomen gegrond, doch wat zegt het tijde
lik bij sommigen in gebruik komen van een sedert meer dan 
5 eeuwen argestorven vorm voor de geschiedenis van een taal? 

Wanneer men ter zijde laat het kunstmatig gebruik van 
oude vorm.:n, kan men tevens zeggen dat van alle vormen 
der Indlcati vi van het Perfectum Act. alleen die op -~x levens
vatbaar zijn gebleken. De door adspiratie gevormde Perfecta, 
reeds in het klassieke Grieks niet zo heel talrijk, komen in 
het N. T. bijna niet voor. In de Evangelies is het enige 
voorbeeld :véyp:x.rp:x. (Ev. Joh. XIX, 22: de bekende woorden 
van Pilatus); in de Openbaring vindt men vijfmaal, in Cor. I 
éénmaal ûï:1JfP:x., dat ook bij latere, heidense, schrijvers, b.v. 
Epictetus, r iet zeldzaam is. Een derde vorm leveren de Acta: 
1ri1rp:x.x.rx. (XXV, 11), 1re1rprx.x.ill:x.1 (XXV, 25), waarvan reeds de 
Infinitief 1) in het tweede voorbeeld het litterair karakter aan
toont. Iets 1alrijker zijn in het niet-schoolse latere Grieks de 
Perfecta se.:unda, doch ze zijn beperkt tot enkele werkwoor
den; yéYOIIlC, ûw::r:x., i ÀhJ..u::rrx. , 1ri,1rOI::r:x. en 1ri;oroll::rrx. zijn de 
enige vorm en die men herhaaldelik ontmoet en daarvan is 
alleen yiy,;'oc in algemeen gebruik 2). Het is, evenals de vorm 

I) In de Acta lee.t men ook (XVIII), 2) TfTrY..X.illrY..c . 

2) Over yéyolloc en yfyillYJf.'OCI zie men Hardy, 0./., blz. 68 vlg. 
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,ii:1Jcpx in de Openbaring, een "survival" of liever een in de 
populaire taal opgenomen "geleerd" woord, dat niemand kan 
verbazen die detaaltoestand van het te~enwoordige Grieken. 
land kent. Ook heden ten dage vindt men bij de meeste 
schrijvers die zich houden aan de dY}f'-!;TIX,f, soortgelijke vor

men, b.v. T' 'Yè'Y~!I~Ç voor gebeurtenis. Alleen filologies ont
wikkelde schrijvers die zeer bewust de z.g. X,X;:':XF':'~:.J(j:X 

bestrijden, vermijden dergelijke uitdrukkingen. Zo is het steeds 
gegaan in Hellas. Het klinkt als een paradox, maar is niette. 
min waar, dat een enkele "geleerde" vorm bij een populair 
schrijver juist het natuurlike, ongezochte van zijn taal bewijst. 
Is het Evangelie van Marcus niet in eenvoudig, tot het ge· 
sproken woord , naderend Grieks geschreven, al vindt men 
bij hem 't enige voorbeeld van een Imperativus Perf. Pass. 
(1rörpif'-wrT!;, IV, 39)? 

Men kan dus bij de beschouwing van de Perfectumvormen 
die in de latere Oudheid en in de Middeleeuwen werkelik 
geleefd , hebben, de wonderlike I), in 't Atties niet voorkomende 
geadspireerde Perfecta en Plusquamperfecta bij atticiserende 
schrijvers t«:r ,zijde laten en men behoeft evenmin rekening 
te houden met de formatie der Perfecta secunda. 

§ 10. Bij de op dit stuk gebleken onbetrouwbaarheid der 
grammatici zouden wij geheel buiten staat zijn om ons een 
voorstelling te vormen van de toestand, indien niet de taal 
van heden ons te hulp kwam. In tal van hedendaagse dia
lekten vinden wij een Aor. Act. OP , -x,x en in de gemeen
lan.dse taal een Aor. Pass. op -x,x. Dat deze uitgang niet, 
gelijk sommigen menen, toe te schrijven is aan de invloed 
van Aoristi als YdW x, x , l;:'~)(7. en },)(7., maar aan het tot een 
zuiver historiese tijd geworden Perfectum op -)(X, blijkt uit 
het volgende. Een Aor. Act. op -)(.aC , die de Aor. op -(ja. heeft 

I) Voorbeelden vindt men in overvloed bij Veitch, Greeli Verhs 

;rrel!ular anti tlefective,. Oxford, 1879, onder anderen bij de op een 

labiale consonant eindigende stammen. 
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verdrongen, treft men aan in ver van elkander verwijderde 
gedeelten van Griekenland: op eilanden als Euboea, Aegina 
en Skyros, in de Maina (Zuidpunt van de Peloponnesus) en 
in Epirus. Elders komt alleen van bepaalde werkwoorden 
een Aor. Act. op ·lGX voor, b.v. van 'Jro/w, oiowp./ (oiow, OillW, OWIIW) I). 

Het is (hoewel denkbaar) niet waarschijnlik, dat een paar werk· 
woorden op zeer verschillende plaatsen een soortgelijke, zo 
ver strekkende _ invloed hebben geoefend, vooral niet wanneer 
men bedenkt dat naast ~OWlGX ook ~OWCTIX voorkomt, dat ËS-fCTIX 
zelfs meer gebruikelik is dan ~S-f)GX, en dat m~n zowel&9>T,)Gx 
als ~rpYJCT::x. hoort. Het simplex ;'r}P.1 is uit de taal verdwenen. 
Veel beter laat zich begrijpen dat er een lange strijd is ge· 
voerd tussen twee historiese tijden, de Aor. Act. en het latere 
Perfectum, waarvan een van beiden overtollig werd en dat 
de uitslag van die strijd in de meeste, doch niet in alle, streken 
gunstig was voor de Aor. op .CT7., met behoud hier en daar 
van enkele vormen op ·)GX, voorkomend bij een paar veel 
gebruikte werkwoorden. Dan komt men tot de onderstelling 
dat eens, b.v. in de zesde eeuw, het gesproken Grieks zowel 
een Aor. Act. op ·CT<lC als op ·)GX kende, en dat van de laatste 
vorm de oorsprong het Perfectum was, dat van betekenis 
was veranderd en, in verband daarmede,_ ook van vorm: 
niet langer had het in de gesproken taal een reduplicatie, 

') Zie Thumb. Ha"dbuch der "eugriechische" Vo/issprache, 2e uitg., 
Straalsburg, 1910, § 202. Terecht voegt Thumb aan de opsomming 
der verschillende streken toe: "und sonst". Voorlopig kan men niet 
meer zeggen, dliar een uitgebreide, laat staan een volledige dialektie.e 
kaart van Griekenland nog niet bestut. Hatzidaki. (' A.cn,v« XIV, 1902, 
blz. 343 vlg.) heeft de hypothese dat de Aor. Act. op·)G7. nur analogie 
van ËJw)Gx enz. gevormd zou wezen bestreden, en evenzeer p.ichari's 

soortgelijke verklaring (Byz. Zeitsch. IX 1900, blz. 658. Zie ook P. 
Kretschmer, Der heutige lesbische Dialdt, Weenen, 1905, blz. kol. 
305 vlg. 
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maar een augment I). Welnu, die onderstelling wordt bevestigd 

door de toestand die wij waarnemen bij het interessante dia
lekt dat meer dan enig ander overblijfselen van een ver 
verleden heeft bewaard: ik bedoel bij het Zakonies. Daar 
vindt men nog tweeërlei Aoristi Act. : een op -{3tX, van oorsprong 
een Imperfectum en vooral bij verba met konsonantstammen 
voorkomend (dus van Imperf. als ~~Àl{301l, ~Tpl{3all, ~)tplJ{301l), 

en een op -)tx i), dat zeer stellig een overblijfsel is van het 
Perfectum. Hier is twijfel buitengesloten, want dat in het 
Zakonies de Perfektumvormen lang geleefd hebben, blijkt uit 
de omstandigheid dat nu nog in dat dialekt een onmiskenbaar 
Partic. Perf. leeft, dienende om, in verbinding met een of 
twee hulpwerkwoorden, hetzelfde uit te drukken als het om
schreven, moderne Perfectum van het algemene. hedendaagse 
Grieks, dus ~111 :plX)(.a(, (ook wel ïlll ïl~1J :plXTé [cf. bpIXT6~]), te 
vergelijken met een vorm als ï'1.w dier~t of ï'1.w d~p.illO a). Het 
Zakonies gebruikt hier een Partic. of een adj. verbale, de 
tegenwoordige taal een (verminkte) Infinitief (dier'l = di,erxt) 

of een Part. Pass. Wat elders verdween, of veranderde in 
de suprematie van een der beide Aoristusvormen, met vol-

I) In de Pas/or Herm. 11. 4 (ed. HiJgenfeld blz. 14, 12) vindt men 

' reedl é1rQi"1P'xt; (vermeld door J. p.ichari in By:r. Zei/sch. IX, 1900. 

blz. 658 vlg.). Andere voorbeelden op inscriptiel en papyri bij K. 

Dieterich, Untersuchungen zur Gesch. d. gr. Sprach~. Leipzig. 1898, blz. 24 vlg. 

') Men zie G. P. AnagDostopulol, Tsakonische Grammatik, Berlijn-

Athene 1926 blz. 49 vlg., blz. 58 vlg. Het Praelens en Imperfectum_ 

wordt in het Zakonies gevormd door omschrijving: een participium' 

dat in Sing. drie geslachten onderscheidt, wordt verbonden met het 

verbum lubstantivum. Het oude Imperfectum. niet langer een duratieve 

tijd, is bij sommige werkwoorden een Aor. geworden. De uitgang op 

-IX, een verschijnsel waarvan men de sporen reedl ziet in het Auies 
(uitgangen van Aor. I bij Aor. 11: ~1I~'Y)(.OC enz.), kan daartoe hebben 
bijgedragen. 

3) Zie Anagnoatopulos, o.I. blz. 66. Vgl. voor de hedendaagse vor

men Thumb, Hand6uch der neugr. Volkssprache, 1910. blz. 153 vlg.; 

Pernot, Grammaire de grec moderne (langue parlée), 1917, blz. 144 vlg. 
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komen te loor gaan van de oorspronkelike Perfectumvormen, 
bleef in 't Zakonies gelijk het was. Het dialekt maakt de 
indruk van een zeer door de Koine aangetast Lakonies, 
dat een geheel andere geschiedenis heeft beleefd dan de 
overige Oudgriekse dialekten. Waaraan is dit zo afwijkende 
lot toe te schrijven? Men heeft op de plaatselike gesteldheid 
gewezen, die intussen minder waarborg gaf tegen invloed 
van buiten dan 't onherbergzame land van de Maina, waar 
niettemin geen Lakonies ons bewaard is gebleven. Gewoonlik 
gaat men niet diep op de oorzaken van deze op zich zelf 
staande ontwikkeling in; men is tevreden met het gelukkig 
bezit van het unicum: een direkt ons overgeleverd Lakonies 
dialekt. De verklaring die het dichtst komt bij 't geen mij de 
oplossing schijnt van het raadsel, lees ik in een noot die 
Anagnostopulos aan blz. 8 der inleiding van zijn meermalen 
vermelde spraakkunst heeft toegevoegd. Daar leest men: .. Es 
ist möglich, dass auch der Umstand, dass rings urn die Zakonen 
zuerst Slaven und dann Albanesen wohnten, zur Isolierung 
der Tsakonen und ihrer Sprache beigetragen hat, vgl. E. 

Hermann in Indogerm. Forseh. XXXII, blz. 363". Ik ben in 
een studie getiteld De Koine en de oude dialekten van Grie
kenland (Yersl. en Meded. d. Kon. Akad. van Wetenseh. ie 
Amsterdam, afd. Lelterk. IV, 7, Amsterdam, 1906) verder 
gegaan. Deze studie is door bestrijders van mijn opvatting 
niet of niet nauwkeurig in de oorspronkelike tekst gelezen, 
en dientengevolge is mijn mening gewoonlik onjuist weerge
geven. Zo b.v. in het A.i~/,"~;I Ti,Ç TCTXlCWl'IÛ,,, dIÛ.i)(T;:- (Athene, 
1923) van Dr. M. Deffner, de man die meer dan een halve 
eeuw zich aan de studie van het dialekt heeft gewij'd, ge
ruime tijd en herhaaldelik in 't land der Zakonen heeft 
gewoond en hun taal heeft leren spreken. Hij is ongetwijfeld 
de beste kenner van dit dialekt en ik stel er dus prijs op. 
om vooral na zijn uitspraak mijn mening nog eens duidelik 
te herhalen, met verwijzing wat de biezonderheden betreft 
naar mijn studie van 1906. 
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Nooit heb ik bestreden dat het Zakonies ons bewaard 
heeft een Lakonies dialekt uit de latere Oudheid: de aan
wezigheid van tal van Doriese eigenaardigheden in het voka
!isme en in de woordenschat doet mij elke verklaring die 
daarmede niet in de eerste plaats rekening houdt, verwerpen. 

Ook heb ik niet zonder meer gezegd dat het Zakonies "een 
'mengsel is van een dories en eeri oero-altaïes dialekt" 1). Ik 
heb alleen beweerd dat naar mijn overtuiging, gebaseerd op 
de studie van gemengde talen, het geheel afwijkende karakter 
van het Zakonies, vooral de nergens in Griekenland een 
analogon vindende 'bouw van het verbum, alleen verklaard 
wordt door taal botsing, door plotselinge aanraking met een 
geheel andere taal. Welke die taal was, kan ik niet met 
zekerheid zeggen. Aan het Slavies of aan het Albanees valt 
moeilik te denken, daar er in het dialekt noch woorden, noch 
vormen worden gevonden die aan deze talen herinneren. Zo 
kwam ik tot de slotsom dat wellicht aanraking met een der 
talrijke stammen van oeral-altaïese oorsprong tot het isole
ment en tot een geheel andere evolutie heeft aanleiding ge
geven; De invloed van de Koine werd tegengehouden doordat 
het dialekt ten gevolge van die taal botsing, door wie of wat 
dan ook teweeg gebracht, vOOr de overige Grieken niet of 
moeilik verstaanbaar werd. Daardoor werd veel van het oude 
bewaard. Eerst in later tijd, als zeer vele Zakoniërs tweetalig 
zijn geworden, kon de Koine haar nivellerende invloed, die 
't voortbestaan v·an het dialekt bedreigt, hervatten. Ik aan
vaard dus dankbaar al de gegevens door Deffner vooral ver
strekt; ik meen alleen dat ik een noodzakelike schakel in 

1) Deflner, Lexicon enz.; blz, XIV. Intrekken moet ik echter mijn 

opmerking dat Lenidhi, de tegenwoordige hoofdplaats van het gewest, 

door haar ligging niet ver van zee al heel weinig geschikt wal om een 

oud dialekt ongerept te handhaven. Immers , Dr. Deflner heeftaange

toond dat Lenidhi eerst sedert ruim een eeuw een plaat. van enige 
betekenis is en dat het dieper in 't land gelegen Praato, de oorspronke

like hoofdplaats was (DefIner, o.I. blz. XIII); 
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de ontwikkeling heb vermeld door die taalbotsing in de zesde 
of zevende eeuw aan te nemen. Het omringd zijn door anders
sprekende volken, waarvan de heer Anagnostopulos, zich 
aansluitend aan E. Herrmann, gewaagt, is voor mij niet vol
doende om het zo sterk afwijkende te verklaren. Isolement 
leidt tot spontane ontwikkeling, waarvan de uitslag gewoon lik 
eerst na lange tijd zichtbaar wordt en dan niet zulk een ver
breking van het oorspronkelik samenstel vertoont als we bij 
het Zakoniese verbum waarnemen; voortdurende omgarig 
met een andere taal bewerkt assimilatie en kan het verdwij
nen der zwakkere partij tot gevolg hebben, maar ook in dat 
geval ziet men geen grammatikale vormen ontstaan die noch 
aan de overwinnende, noch aan de overwonnen partij eigen 
waren. Men vergelijke eens de lotgevallen van het Grieks in 
Zuid-Italië of in Klein-Azië met hetgeen ons het Zakonies te 
aanschouwen geeft. 

Doch wij keren tot de Aoristus Act. op -)eX terug. In het 
Zakonies is deze uitgang beperkt tot de Indicativus. De Con
junct. bewaart de herinnering aan de Oudgriekse Aoristus, 
dus lIZ 'Y,o~:·f~J, :17. ~.c~~'.J (de rr is in het laatste geval volgeris de 
Zakoniese klankregel weggevallen) 1). Men ziet duidelik dat 
de uitgang -)e Y. gevoeld werd als het teken van een historiese 
tijd, als een aanwijzing van een verleden, evenzeer als dat 
gold, en gedeeltelik nog geldt, van het augment. Ja, bij- het min
der belangrijk worden van het augment als aanwijzing van 
een verleden tijd 2), is het begrijpelik dat -)eX bij uitnemend
heid de waarde kreeg van een suffix dat een historiese tijd 
kenmerkt. Zo is te verklaren dat dit suffix is overgegaan op 
nog een andere vorm van het werkwoord, evenzeer een 
verleden tijd aanduidend: op de Indic. van de Aor. Pass. 
'Eói~Yjll luidt tans ói~Yj)e7., hp~: lI"f/li werd 'P~lI"r;)e7. • . 

Dit proces is niet van zeer oude dagtekening, en het heeft 

I) Anagnostopuloa, o.I., blz. 59. 

') Vgl. Thumb, Halldbuch der nellgr. Volkssprache, blz. 112, § 182 2 

Pernot, Grammaire de gree moderne, § 247, 248. 
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zich zeer langzaam voltrokken. In het Zakonies is daarvan 
geen spoor te vinden en evenmin in het Grieks van Zuid· 
Italiê 1); een uitzondering is de vorm in het dialekt van Kap. 
padociê en van Pontus !). 

§ 11. John Schmitt 3) heeft bij tal van middeleeuwse 
schrijvers nagegaan waar zulk een Aor. op ·lGX voorkomt. 
De oudste voorbeelden die hij noemt uit met enige zekerheid 
te dateren teksten, treft men aan in de Kopenhaagse redaktie 
der Kroniek v.an Morea '); daar leest men: wrpû .. *!h]lGX (v. 
4317), ~cnpÓt.'YYI~ (v. 4233) enz. enz., doch uitsluitend in Sin· 
gulari (behalve v. 7024: eiJpi !h]lGxlI, een onzekere lezing). Ook 
in Belthandros en Chrysantza, de Geschiedenis der Viervoe· 
tige Dieren, en in een paar andere stukken, vindt men zulke 
Aor. Pass. op - lGX, •• steeds in Singulari. 

Ik kan echter oudere voorbeelden noemen. In een ver· 
taling van het boek Jonas, geschreven in Hebreeuwse karak
ters voor Israêlieten te Korfoe, die wel het alfabet, maar 
niet meer de taal van hun voorouders kenden "), leest men; 
l1r~XÀf,a-T"Y]y.x (r. 46), ~1rIÀ''YI;~e (r. 47), ~1rl/l'Y;;'À'r'iy.x (r. 51), 
éfJ.lI~lGX (r. 57), t1"Ót.J(,1"l?lGX (r. 60), naast lrp,/lI;~{x1I (r. 11), 
llG~IfJ.l;ftl? (r. 14), l 1rllGXÀI;a-T"Y]a-XII (r. 36), lllea-û.::t-II11 (3e P. Sing., 
r. 4, r. 67), ~1r~pe~T'1)11 (3e. P. Sing., r. 67), lG"lGE>rÓt.a-T"Y]1I (3e. P. 

I) G. Morosi, Studi sui dia/etti Krui del/a terra d'Otrafllo, Lecce, 

1870, blz. 140. 

2) Thumb, Hafldhuch der fltllgr . Vo/kss/lrache, § 208. Op Aegina wordt 

de Aor. Pass. gevormd door het toevoegen van -IIX, ongetwijfeld een 

andere poging om door een uitgang van een biltoriele tijd (bier het 

Imperfectum). hetzelfde te bereiken wat elders door het luffix -lGX 

gelchiedde. In de Terra d'Otranto, te Calimera, komt een verlenging 

van de oude vorm met -a-x voor. Zie Thumb, o.I. § 208 en blz 274 
Aanm. 22). 

~) lfldogerm. Forsch., Aflreiger, XII (1901), blz. 79. 

4) John Schmitt, The Chrotficle of Morea, Londen, 1914. Van dit 

gedicht moet de Kopenhaagse redaktie niet lallg na 1310 ontltaan zijD . 

5) Le livre de JOflas in Byr. Zeitschr. X, 1901, blz. 208-217. 
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Sing., r. 75), Éf.'ë.TIX.f.'EÄÉ;"YW (3e. P. Sing., r. 87) enz. I) Ook 
hier is dus de nieuwe vorm beperkt tot de Singularis. Deze 
vertaling is ons overgeleverd in een paar handschriften waar
van het oudste, dat bovenstaande lezingen bevat, voorzien is 
van een aantekening vermeldende dat het in 1263 is verkocht. 
Neubauer (Studia Bt'blica, I, Oxford, 1885, blz. 72) noemt de tekst 
"made at Corfu in the 12th century", waarschijnlik op grond van 
het Hebreeuwse schrift; deze datering wordt wellicht gesteund 
door de omstandigheid dat in 1263 't manuscript meer dan 
één eigenaar had gehad: zulke handschriften gaan niet zo 
snel van de een tot de ander. Doch wat hiervan zij, ' t stuk 
is in elk geval een eeuw ouder dan de Kroniek van Morea. 

Pluralisvormen van een Aor. Pass. op -IGOC vindt men eerst 
in geschriften van meer dan twee eeuwen later. John Schmitt 
(0. I. blz. 80) citeert voorbeelden uit een te Parijs bewaard 
handschrift van de Kroniek van Morea, dat op 't einde van 
de 15e of in 't begin van de 16e eeuw werd gèschreven, 
Hatzidakis ('A.97]lIeX XIV, 1902, blz. 344) noemde de tekst van 
Georgillas, van wie John Schmitt enkele vormen der 3 P. 
Plur. aanhaalt uit het gedicht over de Pest van Rhodos (ont
staan ± 1499). Nog in de 15e eeuw is de Pluralis verre van 
veelvuldig. De spraakkunst van Sophianos I), vervaardigd in 
de eerste helft der 16e eeuw door een Corttoot die eerst te Rome 
en daarna te Venetiê als bibliothecaris en kopiist van hand
schriften gevestigd was S), geeft als paradigma van de Aor. 

1) De oudere vormen, die op -l?Il , zijn, ook in Singulari, wel 4rie

maal zo talrijk all die op -"x. Bontheid kenmerkt ook deze middel

eeuwle tekst: €1I"OIUII (r. 25) en ï1l"OIITE' (r. 38). ï1rOIITE (r. 88, 100); 

i IlÉPl?1I (r. 3, 105), <"xTiPl?Il (r. 5, 6, 13) en ix,xTÉpl?"E (r. 55), 

iP'Yi."ë.1I (r. 99). Men leelt er zelfl ï'YlIWx (r. 93). een verlçhrijving 

van i'YlIWlGOC? 

2) N. Sophianol, Gram",aire du gree vultairt . . . pub!. par E. Leerand, 
Parijl, Mailonneun et Cle .. 1874. 

3) Zie over N. SophianOl, E. Legrand, Bi!JIiotraphie hellinique I, 

Parijl, 1885, blz. CLXXXVII-CXCIV. 
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Pass. (blz. 59): ly,cácp5-."ltx, typácp5-Yjç, typácp::r.", €ypácp::r."fJ.:>:II, 

iypárp5-YjTf, f.ypÓ:cp5-r;(T~1I. De schrijver beschouwde dus alleen 
de eerste persoon als regelmatig uitgaande op -ltX; vermoe
delik kende hij ook wel 't gebruik van die uitgang bij andere 
vormen, ten ' minste in , Singulari, maar hij achtte die niet 
algemeen erkend. Nu nog zijn er volgens Hatzidakis 1) dia
lekten die de Aor. Pass. op -lt:>: alleen in Singulari kennen. 

Wij zien hier een treffend · voorbeeld van de langzame evo
lutie der taal, wanneer enkel algemene factoren als analogie 
en nivellering, zonder biezondere schokken van de maat
schappij, haar bepalen. Jn de gemeenlandse taal is een uit
gang, die reeds in de 12de of 13de eeuw verschijnt eerst in 
de 17 de eeuw I) in alle vormen van de Aor. Pass. binnenge
drongen; in de dialekten is dat tot heden niet geschied. 

Dat de uitgang -lt:>: het eerst is toegevoegd aan de Singu
laris van de oude Aor. Pass., kan in het algemeen verklaard 
worden door- het meer voorkomen van de Singularisvormen. S) 

Indien men uit Sophianos' mededeling mag opmaken dat de 
eerste persoon van de nieuwe formatie het eerst in algemeen 
gebruik is gekomen of het meest verspreid is, vraagt men 
zich echter af wat daarvan de reden mag zijn: in den regel 
toch is de derde persoon Sing. frequenter dan de eerste en 
dus geschikter als innovator. Hatzidakis ') heeft ons 't ant
woord gegeven door er op te wijzen dat de derde persoon 
Sing. van de Aor. Pass. in vele teksten reeds vroeg een -11 

1) A::r.,,1I,x XIV, 1902, blz. 346. 
2) Girolamo Germano (Gramma;r. ~I vocabula;re du grec vulga;re, 

publiés d'aprè. I'édilion de 1622 par H. Pernot. Parijs. 1907, blz. 90), 

geeft een paradigma op dat geheel overeenkomt met bet bedendaags 
gebruik. 

3) Ook elders. in Siciliaanse teksten, zict men dat een nieuwe vorm, 

en wel het indringen van Praesensvormen in het Perfectum, zich be

paalt tot de Singularis. Zie ebantraine, H;sto;re du Parfait grec, Parijs, 
1927, blz. 192. 

4) 'A::r.,,1I,x XIV, 1902, blz. 346. 
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heeft aangenomen 1) en dat dientengevolge een gelijkluidend
heid met de eerste persoon is ontstaan die opgeheven werd 
door de nieuwe vorm op -"x. Tot een wijziging als de hier 
besprokene kunnen en zullen verschillende omstandigheden 
hebben meegewerkt. Zeker hebben de bestaande Aoristi op 
-l'O( als ëd'w"x, ë~x, ~oc (in samenstellingen) er toe bijge
dragen dat het Perfectum op -)eO! een zuiver historiese tijd 
werd; zo is 'took mogelikdat de Aoristus Act. op -l'O(, in 
Byzantijnse tijd ontstaan bij een intransitief werkwoord als 
POC{lIW, bevorderd heeft dat die uitgang aan de Aor. Pass. 
werd toegevoegd, doch 't schijnt mij niet nodig om daarin 
met John Schmitt (0. I., blz. 80) de enige aanleiding tot de 
nieuwe vorm te zien. Heel talrijk zijn in de gedichten van 
Ptochoprodromus die vormen op -"X van de Aor. Act. bij 
pocillW 2) niet; wij zagen hetzelfde in de vertaling van het boek 
Jonas (vg\. hierboven, blz. 24 noot 5). 

1) Voorbeelden vindt men in de vertaling van het boek Jona. (zie 

hierboven, blz. 24 en 25. 

~) 't Glollarium der Poèmu /,roJrom;qlles (ed, D. C. HelSeliDg en H. 

Pernot, Amsterdam, 1910) vermeldt: rJ.:JiPYiX-t (I, 131, 261), drripYiy.oc 
(I, 130), '/..ocnpYiX-t'.l (II1, 165a), rriPYi"EII (IV, 219), dus 4 vo.qrbeeldeD, 

maar ook, en wel 6, van l?f"OIy.e", ZII"OIX-t, e?f"o/"xlI (I, 46, 62, 147); 

I, .128, IV, 191, IV, 23) en 3 vaD '&PYi"o! (I, 250, IV, 83, IV, 181) 
dat geheel tot een Aor. geworden is. 
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RESUMÉ ET CONCLUSION 

§ I. Les formes grammaticales condamnées à mourir ne 
disparaissent pas toujours de telle façon que, suivant un 
rythme régulier, elles deviennent de moins en moins fré
quents. En élargissant la signification qui lui est propre, une 
catégorie grammaticale peut perdre son droit à l'existence; 
elle se confond avec une autre catégorie; une lutte de longue 
durée s'engage, aboutissant à la disparition de l'une des deux 
rivales; d'ordinaire, celle qui a dû céder laisse après elle 
des traces nota bles dans Ie système de la langue. Le parfait 
grec nous fournit un exemple de ce processus. 

Pour déterminer la fréquence du parfait en grec classique 
par rapport à l'emploi postérieur, nous ne disposons mal
beureusement que de la statistique, instrument de travail 
délicat, dont il faut se servir avec beau coup de circonspection 
et même avec méfiance. 

§ 2, 3. L'étude comparée d'un certain nombre de pages 
d'auteurs classiques, tels que Thucydide, Platon, Lysias, Xéno
phon, Démosthène et d'un nombre correspondant de pages 
du Nouveau Testament et d'autres auteurs postclassiques, 
nous renseigne sur l'u~age que font ces auteurs du parfait, 
mais nous apprend très peu sur sa fréquence en général. A 
mesure que Ie style est plus subjectif, plus passionné, plus 
oratoire, Ie parfait est plus fréquent; quand il s'agit surtout 
de raconter et que les événements occupent une place plus 
importante que l'opinion de l'auteur, Ie nombre des parfaits 
est plus restreint. À cause de cela les parfaits sont fréquents 
chez les Orateurs, et relativement rares chez les Historiens. 
On con state quelquefois cette différence chez Ie même auteur; 
dans Ie premier livre de l'Anabase les parfaits sont peu 
nombreux, mais leur nombre augmente au livre troisième 
o~ Xénopho~ lui-même entre en scène. 
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Une comparaison instituée entre certains livres du Nouveau 
Testament amène un résultat identique; Ie caractère prophé
tique et affirmatif de I'Evangile de Jean explique sa prédi
lection pour Ie parfait et distingue sous ce rapport son style 
de celui des Synoptiques et de I'auteur des Actes. 

§ 4, 5. En comparant les écrits c1assiques avec ceux d'une 
époque plus récente, on doit tenir compte du fait que les 
innnitifs et les participes actifs de tous les tem ps du verbe 
sont peu fréquents dans la langue du Nouvcau Testament, 
de sorte que la rareté des innnitifs et des participes actifs 
du parfait qu'on y con state, ne prouve pas que I'emploi du 
parfait en général devient moins vivant. 

II est essentiel de se demander si, chez les différents 
auteurs, la quantité de parfaits est réparti entre un nombre 
égal de ver bes. II se peut que, dans un texte donné, un 
nombre assez élevé de parfaits soit dO à la fréquence de 
quelques ver bes isolés ou cette forme est restée en usage. 

§ 6, 7. La statisque des textes nous montre que, dans les 
premiers siècles de notre ère, Ie parfait était encore d'un 
emploi fréquent, Ie nombre de cas n'étant pas de beaucoup 
inférieur à celui que présentent les auteurs c1assiques (excepté 
à nnnnitif). D'autre part la signincation de cette catégorie 
grammaticale s'est modinée; Ie parfait y est en train de 
devenir un temps historique pur et simpie. Cette évolution, 
provoquée par Ie caractère double du parfait, a abouti avant 
Ie sixième siècle. 

§ 8, 9. Les grammairiens grecs ne nous présentent pas 
une image précise du parfait de la grécité postclassique; ils 
n'ont étudié que I'emploi c1assique, négligeant la dualité du 
parfait, qui cependant se manifeste depuis les temps les plus 
reculés. Quant à I'opinion, émise par des savants modernes, 
qu'en grec postc1assique Ie parfait serait plus fréquent que 
dans la langue ancienne, elle est suiette à caution, étant fondée 
sur la lecture d' auteurs faux-savants. 

§ 10, 11. Ce n'est que la langue d'auiourd'hui, étudiée 
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dans ses dialectes, qui puisse éclaircir l'histoire ultérieure 
du parfait. Le Zakonien, provenant d'un dialectelaconien, 
mais ralenti . dans son évolution par une influence étrangère, 
nous prouve que la terminaison -xx de l'aoriste actif dans 
plusieurs dialectes et de l'aoriste passif dans la langue com
mune, provient de l'ancien parfait actif. La désinence de 
l'aoriste passif actuel se rencontre, dès Ie XIIe ou XIIIe siècle, 
dans un texte corfiote, écrit en caractères hébraiques. D'abord 

cette désinence était restreinte au singulier, mais peu à peu 
elle s'est étendue sur toutes les personnes. Les premiers 
exemples de l'emploi au pluriel appartiennent au XVe siècle. 
Encore de nos jours certains dialectes n'admettent ce suffixe 
qu'au singulier, témoignage intéressant de la lenteur lin
guistique, quand elle n'est pas troublée par des bouleverse

ments politiques ou sociaux. 
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